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SZÜLETÉSNAP

25 ÉVES BALATONBOGLÁR
ÜNNEPSÉG A VÁROS NAPJÁN
Hónapok óta tartott a készülődés, vetélkedő-szervezés, logókiválasztás, a díjazottak megszavazása és a program összeállítása. De végül, június 4-én elérkezett a
nagy nap!
Aki az ünnepség előtti pénteken ellátogatott az Urányi János Sport és Szabadidőközpontba, az láthatta, micsoda sürgésforgással épült a színpad, kerültek helyükre
a székek és a dekorációk. A többségében
önkéntes építők remek munkát végeztek,
így a Városnapi ünnepségre a csarnok szin-

it, talán megbocsát nekem - a Somogyi

Ahol végül népszavazás döntött arról,

domboktól enyhe eséssel a tóig ereszkedő
helység a társadalom teljes keresztmet-

amit mindig is tudtunk: Balatonboglár város.

szetét eléjük rajzolta, szinte szemléltető
ábraszerű világos tagoltságával. Legfelül,
legtávolabb a tótól, a paraszti falu párhuzamos utcái. Lejjebb az urasági kastély
következett, melynek egyik végében nyílt
a mi utcánk s a vele kezdődő újabb polgáros, kereskedő és iparos negyed, a Vasút
utcának nevezett országútig. Azontúl, a

A hírek most is rólunk szólnak, de szerencsére más okokból. Az építkezés, fejlődés, fejlesztések időszakában élünk, az
újra megkapott önállóság két évtizedes
Csipkerózsika-álma után. Nem sorolom
fel mi változott, épült, szépült, fejlődött
az utóbbi időben. Aki nem hiszi, mint a
mesében, járjon utána, és nézzen körül
Balatonbogláron!

te színházteremmé változott.

sínek másik oldalán, le a Balatonig azokkal az árnyas platánsorokkal, melyek,

Az ünnepség előtti zsibongásban nagy találkozások zajlottak, hiszen sokan eljöttek

mint díszes szegélyek vezettek a strand
szentélyéhez, ahol a fürdőtelep nagypol-

még azok közül is, akiknek már nem Balatonboglár az iratukba írt lakcímük, de erre

és kóstoljon egy jó pohár bort! Aki régen
itt járt óvodába, iskolába, bölcsibe, annak

gári és nagyvilági villasorai húzódtak, és
ott volt nyáron a strand nemzetközivé is

az évfordulóra mégis eljöttek. Akárcsak
Roman Kowalski, Lengyelország nagykö-

is lesz meglepetés. Utána csússzon egyet
a bobon, és nosztalgiából menjen fel a

táguló, kavargó porondja.

gömbbe! Onnan is sok újat és megszépült régit fog látni. Ne hagyják ki a Szent

vete, aki olyan természetességgel üdvözölt
mindenkit, mint aki hazaérkezik. A közös
örömbe azért némi üröm is vegyült, mert
ugyan sokan jöttek messziről, de az itt élők
nagy része mégis otthon maradt…
Az ünnepséget, ami egyben Balatonboglár Város Képviselőtestületének ünnepi ülése, Mészáros Miklós polgármester nyitotta
meg. Beszédét egy kicsit aktualizált Somlyó György idézettel kezdte:
„Valahogy mindenki így lehet vele gyerekkorában, én mindenesetre hiába tudtam,
hogy másutt is születnek gyerekek, hosszú
ideig ezt a mást sem tudtam másképp elképzelni, csak olyannak, mint ahol én születtem. Nem gondoltam, hogy másmilyen
helyen is lehet születni, mint egy tó mellett,
melynek innenső partján selymes a föveny
és sekély a víz, a túlsó partján pedig, a hegyek lábánál a kavicsos szegélyről mindjárt
a mélybe gázol az ember.”
Részletek Mészáros Miklós beszédéből:

Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves Vendégeink! Elnök úr, Nagykövet úr, Díszpolgáraink! Hölgyeim és Uraim! Kedves
Ünneplők! Balatonboglár Város Képviselőtestületének 2016. évi ünnepi ülését
ezennel megnyitom. Megállapítom, hogy
a testület határozatképes.
Ahogy díszpolgárunk, városunk szülötte, Somlyó György, úgy közülünk is sokan nem tudjuk elképzelni, hogy máshol
is lehet születni. Születni és itt felnőni
vagy csak egyszerűen itt élni. A 20-as
évek végén, amikor dédapámék Boglárra jöttek és megnyitották műhelyüket,
akkor már nem egy faluba költöztek,
hanem egy pezsgő közéletű kisvárosba.
Ahol - hogy átírjam kicsit az író sora-

Ma ünnep van, a Nemzeti Összetartozás
napja. Lassan 100 éve már, hogy megköttetett a gyalázatos, úgynevezett békeszerződés. A határokat tologathatták, de
a nemzetet a nagyhatalmak sem tudták
szétszakítani. Ezt ünnepeljük.
A nemzeti mellett ünnepeljük ma a Boglári Összetartozás Napját is. Mert itt is
tologatták a határokat. 25 éve is rólunk
szóltak a hírek, a civakodó, marakodó,
mesterséges településről, Boglárlelléről.
A polgármester beszéde után Jakó Gergely, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke
köszöntötte a megjelenteket. Beszéde elején elmondta, hogy a szülőváros nem egy
tér, nem templomtorony vagy virágzó kereskedelem és ipar. A szülőváros egy kapualj, ahol először gondoltunk valamire, egy
pad amin ültünk és nem értettünk valamit.
Véleménye szerint, a szülőföldre gondolva
végül mindig eljutunk egy házhoz, otthonhoz, ahol anyánk nyelvét megtanultuk és
gondolatban így jön össze végül a ház és
a haza.
Kiemelte, hogy Balatonboglár most egy
fontos ünnepet ül, hisz egyszerre 805 és
25 éves. Véleménye szerint, ilyenkor számot kell vetni az embernek, és át kell
gondolnia, hogy amit tett, azt szeretettel
tette-e. Mi motiválja egy város vezetését
és az együttélés szabályait? Jakó Gergely
szerint, a közgondolkodásnak az alapjelszava az egymásra odaﬁgyelés, és ilyenkor
mindenkinek magába kell szállnia, hogy
ezen törvényszerűségek és logikák mentén
cselekszik-e.
Ezek után a hely szelleméről beszélt. Elmondta, hogy a jelenlévők többsége Balatonbogláron bennszülött, ő azonban jött-

Sétáljon le a platánok alatt a strandra,

Erzsébet parkot a kápolnáknál! Ott, díszpolgárainak emlékkövei mellett sétálva
biztosak lehetünk abban, hogy büszkék
lennének ránk, büszkék lennének arra,
hogy milyen lett a 2016-os Balatonboglár.
És ez a mese folytatódik, ezt megígérhetem…
Vannak nagyobb szabású tájak. De kevés olyan, ami inkább volna emberre szabott. Szép ünnepet Balatonboglár!
ment, de megfogta a helynek a szelleme.
Szerinte Balatonbogláron felismerték, nem
elég várni a turistákat, de tenni is kell érte,
hogy ide jöjjenek. Tettek egy lépést a jövő
felé, fejlesztettek, építettek, szépítettek.
Beszédének végén pedig ennek a munkának a folyatására buzdított mindenkit.
Ezek után Roman Kowalski úr, Lengyelország nagykövete magyarul köszöntötte
az ünneplő közönséget. Elmondta, hogy
ez a város valami különös hely egy lengyel
szívében. Szerinte Balatonboglár mindig
Lengyelország magyarországi fővárosa
lesz. Kiemelte, hogy Balatonboglár egyben
mindig annak a példája lesz, hogy a történelem legsötétebb korszakában is embernek lehet maradni, és ami több, segíteni
olyan módon, hogy az adott baráti nemzet
jövőjére is gondoljanak. Elmondta, hogy a
balatonboglári lengyel iskolában végzett
diákok és gyermekeik ma is fontos szerepet játszanak a közéletben és a kultúrában.
Ugyanakkor

kijelentette,

számára

az

is öröm, hogy Balatonboglár nem csak a
múltról szól, hanem a jövőről is, és csak
gratulálni tud az elmúlt időszak fejlesztéseihez.
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SZÜLETÉSNAP
A város 25 éves jubileumát a ﬁatalok körében is emlékezetessé szerették volna

KREATÍV VÁROSISMERETI
VETÉLKEDŐ DÍJAINAK
ÁTADÁSA

Pedagógiai díj 2016
BALÁZSNÉ
MATYASOVICH ERZSÉBET
Kaposváron született, itt végezte ál-

tenni, ezért Csere Andrea alpolgármester

talános iskolai tanulmányait is, majd a
Munkácsy Mihály Gimnázium német-

asszony kezdeményezésére, egy kreatív,
városismereti vetélkedőt szerveztek az ál-

orosz szakos osztályába járt 3 évet. Az
érettségi előtti évben, a pécsi zenemű-

talános iskola felső tagozatos diákjainak. A
szervező, ötletgazda a díjak átadása előtt

vészeti szakközépiskola zongora szakán
tanult és itt is érettségizett. Ezt köve-

elmondta, ennek a vetélkedőnek az volt
a célja, hogy megmutassák, milyennek is

tően egy évig csak a zongorának és
zeneelméletnek élt, készült a Zeneaka-

látják a gyerekek, gyerekeink városunkat.
A vetélkedő során pedig a csapatok tagjai

démiára. A tőle megszokott precizitás,
szorgalom és elhivatottság meghozta az

játékos formában tettek tanúbizonyságot
arról, hogy mennyire ismerik szülőföldjü-

eredményt, a legmagasabb pontszámmal felvették a Zeneművészeti Főiskola

ket, Balatonboglárt.
A kiírás szerint minimum öt, maximum
hét fős csapatok jelentkezhettek, akikhez

köszönhetően minden résztvevőnek tudtak valami jutalmat adni. Így a város ön-

tanárképző tagozatára.

kormányzata Buborék Fürdő belépőket, a
Buborék Büfé üdítőket, a Kalandpark pedig
ajándék bobozást ajánlott fel. A fődíj pedig
– szintén az önkormányzatnak köszönhetően - egy egész napos élménykirándulás
Patcára, a Katica Tanyára.

egy felnőtt segítő is csatlakozhatott. Végül
összesen kilenc csapat jelentkezett, akik
hetente egy két feladatot kaptak, általában
E-mailben. A megoldásokat pedig vagy válaszlevélben, vagy valami beadandó pályaművel kellett teljesíteni.

A vetélkedő különdíjasa a Bogláriak
7+1 csapat lett. Tagjai: Dézsenyi Zsóﬁ,
Csere Vanda, Hiczfelder Borka, Kiss Adrián,
Fekete Kristóf, Nagy László, Füleki Csongor,
a segítő felnőtt: Takács Gyöngyi volt. Harmadik helyezést ért el a Kaland Csapat,
tagjai: Bükfa Kristóf, Fentős Lóránt, Koós
Bálint, Navrasits Gergő, Türgyei Gergő, a
segítő felnőtt: Türgyeiné Dervalics Rita.

Második helyezett lett a Hat-tyúk+1
Csapat, tagjai: Pór Sára, Fehér Emese,
Polgárdi Regina, Körmendi Dóra, Varga
Viktória, Héjjas Karolina, Lázár Melinda, a
segítő Kissné Mihályi Katalin volt. Az első

Ez utóbbiak voltak a város alapító okiratai,
kreatív fotók és makettek valamelyik közismert, balatonboglári nevezetességről.

helyezett pedig az Örökség Hordozók
elnevezésű csapat lett: Száraz Cintia,
Vacsi Anna, Galambos Dóri, Lujber Nikoletta, Nagy Lili, Horváth Barna, Pór István, a
segítő felnőtt Pór Edit.

Csere Andrea alpolgármester a díjak átadása előtt kiemelte, hogy a támogatóknak

1977. nyarán diplomázott, de ez év januárjától már a kaposvári zeneiskolában
is tanított. Végzett zenepedagógusként
is itt kapott állást. Családi élete úgy alakult, hogy leányával és kisﬁával 1992ben Balatonboglárra költözött. Azóta itt
él, dolgozik és tanít.
Elmondása szerint Balatonbogláron jól
érzi magát. Szereti a várost, a természeti adottságait, a partot, itt tud feltöltődni, erőt meríteni a mindennapi teendőkhöz.
Megbecsült tanár, szereti kollégáit
örömmel emlékszik minden egyes tanári
koncertre, kiállítás-megnyitóra, a jazzklubokra.

iskolában, főiskolán.
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Erzsébet több, mint 500 nebulót tanított és ma is tanít. Büszke arra, hogy
több diákja nagy szeretettel számol be
arról, hogy a tőle tanultakkal sikeres
vizsgát tettek más-más zeneművészeti

Pedagógiai díj 2016

francia ﬁatalemberrel, aki elektromér-

katonasapkában. Ott Dr. Lőke Miklós,

LATROMPETTE MATILD

nökként dolgozott Magyarországon.
Összeházasodtak, gyermekük született,

akkori, egyetlen körzeti orvos fogadott
és mondta: gyere drága barátom, be-

Latrompette Matild 1974-ben Franciaországba költözött.

mutatlak Ágoston Ernő tanácselnöknek,
aki azt mondta: leszerelés után, egy hó-

Miután megkapta az állampolgárságot, megvalósíthatta nagy álmát, és

nap múlva tessék jönni Balatonboglárra.
Ebben az időszakban már súlyos be-

Dijonban testnevelő tanári diplomát
szerzett. Tornászmúltja okán foglalko-

teg volt, a későbbiekben már általam is
megismert, közismert és szeretett Dr.

zott tornászokkal is, a tornászok közé
aztán artisták is betévedtek, ő pedig ar-

Török Sándor körzeti orvos, akinek a
praxisát átvettem. Ő látott el emberi és

tistákat is elkezdett oktatni.

szakmai jó tanácsokkal.

Az 1980-as évek végén híressé vált,
kanadai Cirque du Soleil újító szellemű,

Munkámat egy orvosi táskával és
egy zöld camping biciklivel kezdtem.

vagy ahogy Latrompette Matild mondja, az embercirkusz népszerűsége lé-

A bemutatkozás jól sikerült, mert érkezésem estéjén, amikor a rendelő

vén Matildnak egyre több munkája lett,
másfél évtizedig tanított tornászokat,

melletti mini lakosztályban tartózkod-

2015 februárjában olvashattuk ezt
a hírt: „A civilekből szerveződő Ars
Humanica Hungarica Kör vasárnap este
negyedik alkalommal adta át a Magyar
Civil Becsületrendet. Az elismerést akkor Latrompette Matild, a Szőlőskislaki
Artista Iskola vezetője és Bogdán László, Cserdi község polgármestere kapta.
A Magyar Civil Becsületrend kitüntetést
azoknak ítélik oda, akik tevékenységükkel az önzetlenséget, a humánumot és a
civil bátorság értékeit képviselik. „
Ki is Latrompette Matild? Sokan ismerik, de most Trencsényi Zoltán újságíró
riportját használjuk a méltatáshoz.
A francia férje nevét viselő magyar
művészpedagógus, Latrompette Matild
abba a budapesti, Tűzoltó utcai általános iskolába járt, ahol a későbbi olimpiai
bajnok tornász, Magyar Zoltán is tanult.
A Kaffka Margit Gimnázium ﬁzika–kémia
tagozatos osztályában tanult tovább, ám
hamar ráébredt, hogy nem akar sem a
ﬁzikával, sem a kémiával foglalkozni

artistákat, köztük olyanokat is, akik a
fentebb említett, világhírű társulat artistái lettek.
Közben a lánya felnőtt, és Magyarországra költözött, ettől kezdve a
Latrompette család kétlaki életet élt.
Néha Franciaországban tartózkodtak,
máskor Magyarországon, ahol vettek
egy házat… Szőlőskislakon. A városrész
viszont a nagyobbacska gyerekeknek
nem igen adott elfoglaltságot, tengteklengtek az utcákon.
Latrompette Matild úgy gondolta, lehetne az időt hasznosabban is tölteni. 2009 szeptemberében elhatározta,
összegyűjti a gyerekeket és összeállít
velük egy artistaműsort a falu karácsonyi ünnepségére. Idővel azonban egyre
több gyerek érdeklődött az ingyenes
foglalkozások iránt. Ma már a Szőlőskislaki Artista Iskola nemcsak a gyerekek
közösségét kovácsolja össze, hanem a
szülőkét is, így az oktatás mellett közösségfejlesztéssel is foglalkozik.
Fellépnek a Magyar Zsonglőr Egyesület
éves találkozóin, falunapokon, a Cirkusz
Világnapon Budapesten, és nyaranta
a dél-balatoni üdülő városok kulturális
rendezvényein.

galmasan, szeretve az embereket, és ez
visszahatott az én életemre is. Fejlődésem lassú, de egyenletes volt, melyben
sokat köszönhetek a balatonboglári em-

Közszolgálati díj 2016
A cirkusszal először akkor kacsintott
össze, amikor gimnazistaként azt a feladatot kapta, hogy a diákok pályaválasztását segítendő, érdekes foglalko-

DR. JANKOVICS GYÖRGY
A kitüntetett köszönő beszéde:
1976. június elsejétől 2016. június el-

zású felnőtteket hívjon meg az iskolába.
Papp László ökölvívó, olimpiai bajnok
mellett egy híres, cirkuszi vadállatidomárra esett a választása. Tetszett neki az

sejéig – ha jól számolom – 40 év telt el.
Ennyi időt töltöttem folyamatos munkával Balatonbogláron körzeti, majd háziorvosként.

élsportoló, és a felettébb szabad életet
élő cirkuszművész világa.

1976. különösen szép év volt, mert ekkor fejeztem be katonaorvosi pályafutásomat Reziben, és Kovács László balatonboglári őrnagy javaslatára kopogtattam
a balatonboglári tanácsháza ajtaján,

Ám ő inkább tornatanár szeretett volna
lenni. Már a felvételire készült, amikor
közbejött egy szerelem, mégpedig egy

tam, kopogtattak: Durini órásmesterhez kellett sietnem, mert fulladt. Sikerült megmentenem, és ezt biztató
jelnek tartottam. Úgy éreztem, az isteni gondviselés jó helyre repített.
A klasszikus önépítési utat én is végigjártam: dolgoztam napról-napra, szor-

berek befogadó szeretetének és annak a
természeti környezetnek, ami körülvesz
bennünket itt, Balatonbogláron. Úgy
gondolom, hogy az életünkben nem csak
pénzben kifejezhető értékeket kell gyarapítanunk, mert elmúlásunk után azok
úgyis jórészt konténerben landolnak.
Balatonboglár agyközség, majd Boglárlelle város, végül csak, mint a csodálatos Balatonboglár részévé válhattam.
Társadalmi rangot nem szereztem, de
nem is volt rá szükségem, így a pártoso-

BALATONBOGLÁRI HÍREK 2016 június

5

dást is sikerült elkerülnöm. Orvoslásom
során „csak a vesegörcsöt” láttam, és
hogy az bal vagy jobboldalon jelentkezett, az én görcsoldó injekciómnak teljesen mindegy volt. Ezért a mindenkori
vezetőségek nem akadályoztak a munkámban, békén hagytak. Nagy érték!

Balatonbogláron volt akkor Európában
az egyedüli lengyel középiskola.
Mindez, az akkor magyar kormány támogatásával történt, amelynek miniszterelnöke gróf Teleki Pál volt. A helyi,
menekültügyi program megvalósítója
pedig Varga Béla, balatonboglári kato-

Így telt el negyven év, ami valójá-

A

labdarúgásért

végzett

áldozatos

munkájáért a Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség is elismerésben részesítette.
Több mint húsz éve az Öregﬁúk csapatának egyik vezetőségi tagja, a csapat
több külföldi sportmérkőzésének szervezője. A regionális Öregﬁúk bajnokság

ban inkább 42-43 év az éjszakai ügyeletek idejét is ﬁgyelembe véve. Balatonboglár várossá avatásának 25.
évfordulóján megtartott nyilvános önkormányzatai ülésen Mészáros Miklós
polgármester úrtól, az önkormányzattól, Balatonboglártól közszolgálati díjat
kaptam, amit nagy örömmel vettem át.
Munkámat továbbra is lendületesen,
feleségem Dr. Jankovicsné Csallos Erika
kitűnő gyógytornász, és a fáradhatatlan,
állhatatos Téntáné Szekeres Judit ápolónő segítségével, részben a felújított
Vikár Béla utcai rendelőben, részben a
saját, a közösség
Szabadság utcai
lőmben végzem,
Bertalan Józsefné

szolgálatára bocsátott
(volt Vasbolt) rendehűséges takarítónőnk
Ilonka segítségével.

Jelen időszakban Ádám és Bálint ﬁaim készülnek az orvosi egyetemre. Maradok tisztelettel: Dr. Jankovics György.

Közszolgálati díj 2016
DR. REGŐS PÉTER
A kitüntetett köszönő beszéde:
Köszönöm szépen az Önkormányzat
Képviselő-testületének a kitüntetést.
1977-ben jöttem Balatonboglárra, a
szekszárdi kórház belgyógyászati osztályáról, mint ﬁatal belgyógyász szakorvos. Tehát, már a 40-ik évemet kezdtem
meg Balatonbogláron, mint háziorvos,
belgyógyász és üzemorvos.
Szakmai munkám mellett, a rendszerváltás után a helyi közéletben is részt
vettem, 1991. óta majdnem folyamatosan voltam önkormányzati képviselő.
Családommal együtt Balatonboglárhoz
kötődöm, 3 gyermekem is itt nőtt fel.
Büszke vagyok Balatonboglár jelenére,
arra hogy az ország egyik legszebb települése, arra hogy az utóbbi években
rohamosan fejlődik és büszke vagyok a
múltjára is.
Nagyon kevés település és ország volt
Európában, amely a világháború alatt
szembe mert szállni Hitlerrel és fogadott
be Hitler és Sztálin elől menekülteket.
Magyarország több, mint 100.000 lengyel és francia menekültet is befogadott,
őket ellátta, a gyermekeik számára iskolákat működtetett.

likus plébános, a Kisgazdapárt elnöke
volt.
Van mire büszkék lennünk, nekünk
Bogláriaknak. Még egyszer köszönet a
kitüntetésért.

Sportdíj – 2016

Sportdíj – 2016

PINTÉR ISTVÁN

SCHRAUFF JENŐ

Pintér István 1970-ben kezdte pályafutását a Balatonboglári MEDOSZ SE
labdarúgó szakosztályában. 1979-ig
játszott Balatonbogláron, de ellenezte Balatonboglár és Balatonlelle sportegyesületeinek összevonását, ezért a
község egyesítésekor más egyesületben
sportolt tovább. A kilenc év alatt játékintelligenciájával és sport magatartásával nem csak a balatonbogláriak, hanem
ellenfeleinek tiszteletét is kiérdemelte.
Győzni akarása példamutató volt a ﬁataloknak, különösen azért, mert mindig
sportszerűen küzdött.
Boglárlelle szétválása után tevékeny
szerepet vállalt a balatonboglári labdarúgó élet megszervezésében. 19932008-ig a labdarúgó szakosztály tagja
volt, de elnökségi tagi tisztséget is vállalt az szerveződő BBSC-ben. Társadalmi munkájával is hozzájárult a futballklub fejlődéséhez.
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megszervezésében is tevékeny szerepet
vállalt hosszú időn keresztül. Sportvonalon a testvérvárosi kapcsolatok egyik fő
aktivistája.

Schrauff Jenő kisgyermekkora óta él
Balatonbogláron, itt tanult, sportolt, itt
alapított családot, itt segítette és segíti
a ﬁatal nemzedékeket a sport megszerettetésében és művelésében.
Már az általános iskolában a kézilabda
bűvkörébe került és Balatonboglár olyan
kiváló tanárai indították útnak, mint
Bornemissza József és Bolla László tanár
urak.
Majd a szakközépiskola következett
Fonyódon, a Petőﬁ SE lett az otthona,
ahol szintén a kézilabdasport állt a célkeresztben, és ahol 1983-tól Schrauff
Jenő igazolt játékos lett, de egyben már
akkor ellátta a technikai vezető feladatait is.
Majd 1992-ben hazatért, és a Balatonboglári Sport Club keretein belül szervezte meg a helyi kézilabdacsapatot
Nemes Sándor úr támogatásával, és a
Balatonboglár Város Sportdíjával ko-

rábban kitüntetett Hilczfelder Jánossal

vagy a Jazz és Bor Fesztiválja, de a vá-

Az önálló várossá nyilvánított Bala-

megalakították a kézilabda szakosztályt.

rosi kiállítások sem valósulhattak volna
meg aktív közreműködése nélkül.

tonbogláron, az eddig 25 év során, hét
önkormányzati választáson összesen 41

Jelenleg a Babel Camp projekt munka-

képviselő kapta meg az itt élők bizalmát.
Az ünnepség zárásaként ők vehették át

Aktív sportolóként minden mérkőzés
kulcsﬁgurája volt, mind mezőnyjátékosként, mind a kapuban bizonyította rátermettségét és elhivatottságát a sport
iránt. Majd évekig az utánpótlással is
foglalkozott, ennek során volt amikor
négy ifjúsági csapat is bontogatta szárnyait a keze alatt. Munkáját nagyban
segítették a kézilabda sport iránt elkötelezett helyi támogatók, mint például
Huszár Hajnalka, Bolla László és Bors
István is.
Miután a csapat stabil helyet szerzett
az NB II-ben, Schrauff Jenő csak a játékkal kívánt foglalkozni. Döntése helyességét visszaigazolták az országos
bajnokságban elért eredmények, de a
2000-es évek derekán mégis visszatért
a vezetésbe, ahol Balatonboglár az ő
munkája révén is erős középcsapattá
vált az NB II-ben.
Jelenleg – 2 éve - a BBSC alelnöke, a
kézilabda sportág szakosztályvezetője,
ahol számos teendője mellett nagy gondot fordít a technikai feladatok ellátására, a TAHO rendszer kínálta lehetőségek kiaknázására és a sportágfejlesztés
stratégiájának kidolgozására is.
Emellett közéleti szerepvállalása is jelentős: 20 éven át dolgozott a Városi
Kulturális Központ munkatársaként, bá-

társa, rendezvényszervezésben és ezek
technikai lebonyolításában vállal nagy
szerepet Fonyódtól Balatonszemesig.
Schrauff Jenő az az ember, aki felé
nincs olyan kérés, amit ő ne oldana meg.

a Képviselő Testület által alapított, elismerő okleveleket.
Az okleveleket a következő, már hivatalban nem lévő képviselők kapták:

Kívánunk neki még sok-sok aktív évet

Álmos István, Békés András, Bors

mind a sport mind a közművelődés terén!

Miklósné, Cziráki Imre, Csere János,
Dr. Győry László, Dr. Kocsis József,

A vetélkedő díjainak átadása után, a Balatonboglári Általános Iskola színjátszó körének,
Szendrődiné Botka Krisztina által szerkesztett
műsora következett. Az előadásban – meglepetésre - a boglári származású Nyírő Beáta színésznő is fellépett.
A prózai összeállítás után a Balaton Vox Kórus tagjai vették át a színpadot. Az 1922-ben,
eredetileg Munkás Dalkör néven alakult kórus
1990-óta működik egyesületként. Fejlődésüket
jól jellemzi, hogy idén májusban megszerezték
a fesztivál kórusi minősítést. A Város Napjára az
önkormányzat támogatásával elkészült egy 14
művet tartalmazó CD, ami egy újabb lehetőség
arra, hogy jobban megismerjék őket. Az ünnepségen előadott programjukban két mű hangzott
el: Kodály Zoltán Régi magyar köszöntője és Wolf
Péter Musica beata-ja.
Kitüntető címek átadása
A kórus fellépése után Kánya Erika, a Polgármesteri Hivatal munkatársa szólította és méltatta
az önkormányzat által alapított kitüntető címek
díjazottjait. Az elismerő kitüntetéseket, a város
nevében Mészáros Miklós polgármester és Csere Andrea alpolgármester asszony adták át. A
Képviselő Testület az egészségügyben dolgozók
munkájának megbecsüléseként és lelkiismeretes munkájukat megköszönve elismerő oklevelet
adományozott

Dr. Kovács Miklós, Dr. Pánczél Sarolta, Gárdos Zoltán, Holper László, Horváth Iván, Légli Ottó, Kiss
József, Losoncziné Sandra Klára,
Lubics László, Madarász Ferenc,
Makó Szabolcs, Mészáros Györgyné, Mészáros Miklósné, Pálﬁ László,
Pataki Miklós Tamásné, Pauerné Juhász Dóra Ildikó, Pór József, Resch
János, Sós Zoltán, Steiner Dezső,
Sziládi Sándor, Tuli Róbert, Varga
Kálmán, Varga László, Zics Imre.
Akik pedig jelenleg is képviselők:
Csere Andrea, Dr. Regős Péter, Dr.
Sziberth László, Kalász Zoltán, Keserű Zoltán, Mészáros Miklós, Szalai
Tünde, Türjei Attila, Vadasfalvi János.

Téntáné Szekeres Juditnak,
Vacsiné Horváth Mártának
és Vizes Juditnak.
A kitüntető elismerések átadása után immár
hagyományosan ezen a rendezvényen hirdették ki a Város Bora cím győztesét, ami a Hegyvidéki Borversenyen legmagasabb pontszámot
elért, balatonboglári termőhelyen termelt bor.
Idén ezt a címet a Bujdosó Pincészet 2015-ös
évjáratú Katamarán Rosé Cuvée bora nyerte el.
A díjat

Bujdosó Ferenc
vette át. A Város Napja rendezvény a sportcentrumban fogadással zárult, melyen a város
mindenkit vendégül látott egy ebédre. A program
pedig délután a Platán téren felállított rendezvénysátorban folytatódott, ahol fellépett az Etüd
Táncegyüttes, a Seven Houses Gospel Kórus és a
Szőlőskislaki Artista Iskola.

BALATONBOGLÁRI HÍREK

báskodott a ﬁatalok által kedvelt Iﬁ Klub
létrehozásában, a kezdetektől tagja, sőt
alelnöke Balatonboglár legaktívabb civil
szervezetének, a Helyiérték Egyesületnek, elképzelhetetlen lenne nélküle a
Méta Fesztivál, a Légrádi Antal Tehetségkutató Rock fesztivál, a Tűzugrás
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25 ÉVE

TŰZ ÉS VÍZ
Válás Boglár-Lelle módon

Már a régi időktől fogva a két falut egymással szemben állása, jól kivehető versengése jellemezte. Balatonlelle földje lankás,
kis emelkedé-

tották. Ezt követően, 1986. január 1-ével

ki kellet egészíteni, a nyaraló-tulajdonosok

várossá lépet elő Boglárlelle. De a régi ellenséges érzelmek újra felszínre

külön elkészített névjegyzékével. A képviselőtestület 1990. december 9-re írta ki a

sű dombjairól
lefutó
szántó-

kerültek…
A lelleiek egy része nem nyugo-

népszavazást. Nagyon szoros eredményt
vártak, éppen ezért mindkét tábor min-

földek,
rétek
szelíden ölelték

dott bele a magasabb döntésbe,
és szervezkedni kezdtek. 1990.

dent bevetve küzdött a szavazatok elnyerésének érdekében. A szétválást ellenzők

körül a falut,
így a földmű-

őszén megalakították a „LELLE”
Baráti Kört, és zászlójukra tűz-

a 2400 aláíró Lelle-pártit csak úgy tudták
volna legyőzni, ha mindenkit mozgósítanak

velés adta az
itt lakók meg

ték, hogy önálló közigazgatásukat visszakapják, majd mindent

és létszámban felülkerekednek, még ha
csak kis mértékben is.

élhetését. Balatonboglár, a

meg is tettek e nemes célért. Az
elmúlt 12 év összes sérelmét

A szavazás eredménye: névjegyzékben
felvettek száma: 4008. Érvénytelen szava-

kietlen kopasz
dombjaival, a

orvosolni akarták, a véltet és
valósat egyaránt. A Belügymi-

zólapok száma: 28. Érvényes szavazólapok
száma: 2179. Érvényes „igen” szavaza-

nagy területet
elöntő mocsa-

nisztériumhoz eljutatott kérvényükre azt a vá-

tok száma:1796. Érvényesből „nem”-mel
szavazat: 383. Az el-

raival,
sebb

laszt kapták, nem
időszerű, mert az

váláshoz 2005 igen
szavazatra lett volna

önálló
gatási

közigazegységek

szükség, de a leadott
igen szavazatok száma

újra
kialakítása,
csak a helyhatósági választások után lehetséges, ezért
szeptember 30. után szíveskedjenek újra kezdeményezni.

209-cel kevesebb lett.
Így a szétválást ellenzők győztek…

szűkötermő

földjeivel más
lehetőség után
kellet,
hogy
nézzen. Ugyanakkor Boglár a Balaton térbeli közepének pontján elhelyezkedve, már
az 1200-as évektől kezdődően a révhajózással, a két part közötti árucserével alapozta meg későbbi, kereskedelmi központ
jellegét.
A XX. század hajnalán már két erős település volt Boglár és Lelle. A Balaton kultusz kifejlődésével, a vízpart mellett villasoraival a két falu gyakorlatilag össze is
épült. A nyaralókat építő, és csak nyáron
itt tartozódó embereknek köszönhetően a
két rivális falu egymásnak feszülő ellentéte
enyhülni látszott. 1920-ban Lelle, 1921ben Balatonboglár nagyközségé váltak. A
két világégésben pedig egyforma arányban
hullatták vérüket a Balatonlellei és a Balatonboglári katonák. Majd jött az új rend,
és a két település fejlődése, gazdasági
ereje igen megcsappant a hatvanas évek
közepéig, innen
számolhatjuk
a faluk újabb
fejlődési szakaszát.
Az
1970-es
évek
közepétől az országos vezetésnek
köszönhetően
megindult egy
központosítási
törekvés, ami
Balatonboglárt
és Balatonlellét összevonásra ítélte. Ennek
nyomán 1978. december 31-én, Boglárlelle
néven a két település nagyközséggé öszszevonása megtörtént. 1984. január 1-el
pedig városi jogú nagyközségé nyilvání-

Mit volt mit tenni a Lellei
polgárok
törvénytisztelők
voltak, így az urnákhoz járultak. Közben kiderült, hogy
amit a pártállam összehozott,
azt az új hatalom sem akarta megváltoztatni. A Lelle
Baráti Kör népszavazási kezdeményezést
indított, s hogy ez eredményes is legyen,
megindult az alkudozás a kör és a képviselőtestület között. Az egyezség tárgya a
részvételi küszöb meghatározása volt. A
válást ellenző képviselők, bár Lelleiek is
voltak szép számmal köztük, ragaszkodtak
a törvény betűihez, mely kimondja, hogy a
nyaralótulajdonosok is ugyanolyan szavazati
joggal rendelkeznek,
mint
az állandó lakosok.
A
képviselőtestület rendeletben
szabályozta, hogy a
helyi
népszavazás
akkor
érvényes
és
eredményes, ha a névjegyzékben felvettek több, mint fele a kérdésekre azonos
választ adott. Tehát, az önkormányzati
rendelet értelmében az állandó lakóhellyel
rendelkező választópolgárok névjegyzékét
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A Lelle Baráti Kör az
Alkotmány Bírósághoz
fordult, hogy nyilvánítsák érvényesnek a
népszavazást az 1990
évi LXV. törvény alapján és annak szellemében. De ez a fórum nem
sietett a válasszal. A
Lelle Baráti Kör januári
gyűlését mintegy háromszáz fő jelenlétében tartották, melyen megjelent a polgármester is, aki úgy értékelte a népszavazás
eredményét, hogy az négy évre felfüggesztette a változást. Izzott a hangulat a baráti
kör tagságában. Egyik országgyűlési képviselő azt tanácsolta a válás-pártiaknak,
hogy addig Lelle legyen részönkormányzat,
de természetesen a tagság ezt azonnal elutasította. Újabb egyeztetésre került sor
az önkormányzattal, majd felszólították
a képviselőtestületet is, hogy fogadják el
a népszavazást eredményesnek. Ekkorra
már kiderült, hogy a szétválás fő hátráltatója maga a képviselőtestület. Ennek legfontosabb okai részben a képviselői egzisztencia-vesztés félelme, valamint az akkor
alakuló pártosodás összetartó ereje.
A kör tagjai törvényes úton kérték az
önkormányzatot, hogy a népszavazás
iratanyagát jutassák el a Belügyminisztériumnak. A polgármester és a jegyző személyesen vitték fel az iratokat. Ezzel egy
időben, a baráti kör szűkebb vezetése kihallgatást kért Kara Pál államtitkártól, és
ekkor derült fény arra, hogy a felterjesztett iratokhoz nem csatolták a képviselői

ELKÉSZÜLT A LEGÚJABB BOGLÁRI DOBOZOS JÁTÉK A: BOGLÁRI BUBORÉK # KAPHATÓ A CSAVARGŐZÖSNÉL

támogatást, melynek ügyirata hiányzik. Az
államtitkár azt tanácsolta a kör vezetőinek,

Négy órára összehívták a rendkívüli testületi ülést és a Belügyminisztériumot is

tésére 1991 október 1. napjával Balatonboglár és Balatonlelle községek egyesítését

hogy szerezzék be a testületi támogatást,
ezek után a Belügyminisztérium felterjeszti

értesítették, ahonnan képviselőt küldtek
a helyszínre. A húsz testületi tagból tizen-

megszüntettem. Balatonboglár községnek
és Balatonlelle községnek városi címet

az ügyet a köztársasági elnöknek, Göncz
Árpádnak.

heten jelentek meg és kétórás vita után a
zsúfolásig megtelt lellei Béke Művelődé-

adományozok.

Újabb testületi ülést hívtak össze, hogy
határozatot hozzanak a szétválásról, de

si Házban a tüntetők és éhségsztrájkolók
elérték céljukat. A képviselők névszerinti

ennek is eredménytelenség lett a vége. A
Baráti Kör tagjai ekkor drasztikusabb esz-

Göncz Árpád a Köztársaság elnöke.
Ellenjegyzem: dr. Boros Péter belügyminiszter.
Így ért véget az örökös, egymással való
szembenállás egyik igen nagy vitájának

közökhöz folyamodnak, tüntetést szerveztek a boglári városházára, és több mint

pöre Balatonboglár és Balatonlelle között.
Azóta eltelt 25 év és a sérelmek emléke

százan táblákkal vonultak oda. Látták,
hogy érdemben senki nem akkor intézkedni, őket meghallgatni. Egyre forróbb lett a
hangulat, a testület azonnali összehívását

szavazással a szétválás mellet döntöttek, így már minden akadály elhárult a

követelték és húszan, a helyszínen éhségsztrájkban kezdtek, amit folytatni kívántak

régen óhajtott önálló településsé váláshoz.

mindaddig, amíg el nem érik céljukat.

Közlönyben: A belügyminiszter előterjesz-

1991. augusztus 6-án megjelent a Magyar

elhalványult, mára csak a szépre emlékeznek. Nagyon sok ﬁatal házasodik össze és
nem nézik, ki a boglári és ki a lellei. Mindkét város szépül, épül és ez így van rendjén.
Horváth Iván

MIÉRT FONTOS A MŰVÉSZET? $ MOLNÁR GYÖNGYI KIÁLLÍTÁSA A KÁPOLNÁKBAN
Bánki Róza, a barátnő nyitotta meg Mol- hatjuk a művészt, ha megvesszük a képeit
nár Gyöngyi kiállítását a Vörös kápolna – RENOIR

• a menekültek, a bántalmazottak a szinglik a hajléktalanok, a leányanyák

előtt a félkaréjban álló, népes érdeklődő
előtt. Kellemes idő, hárs illat, távolban ﬁatalos lármázás. Halk a beszéd - kellett a
fület hegyezni, mert mind a stílus, mind a
gondolat ﬁgyelmet érdemelt. Titok maradt,
ki is a művész, titok maradt maga a Nő. S
ez így is van rendjén - megfejthetetlen, rejtélyes, vonzó, szeretni való, félelmetes. Világot megnyugtató madonna arc, az ablakból kiugrani készülő modigliani alak - két
kápolnányi nagy vibrálás.

• az életünkről szól a modern világ megfogalmazása

GYÖRGYI MUNKÁJÁRÓL (pár szó)
• Gyerekkorától kezdve a világgal párhuzamosan nagyon intenzív életet él, és ezt
átviszi a felnőtt korára, ezért fest.
• A kiállítást nézve a vibráló, szuggesztív
felületek időtlen térbe vezetnek, ünnepélyessé teszik a hangulatot.
• Valamelyik nap azt mondta nekem, most
leírom az életrajzomat. Nem értettem és

Mert: (Bánki Róza jelmeztervező
megnyitója)
• egyszerre hat értelemre és érzelemre

• a nők nagyon különbözőek, mégis egy a
lényegük: megértésre, elfogadásra, szépségre, harmóniára vágynak. (esetleg egy
cipőre, kalapra, illatra…)
Györgyi a női lélek kiváló ismerője. Megélte minden típusú fájdalmát és örömét.
Amit nem primer szinten, azt ismeri a szekunder irodalomból és az álmaiból.
Mint egy médiumon, átfolynak rajta keresztül a sorsok és a vágyak.
Amit tenni tud értük az, hogy megfejti őket – ezért fest.
• ezért láthatjuk a kiállításon az

• más oldalról közelít

Almodovár ﬁlmekből ismert törékeny, sérülékeny nőalakokat.

• gyönyörködtet és kreatív

• a perifériára került nőket

• olyan aspektusból mutatja be a
világot, amelyet nem lehet szavakkal kifejezni

• a Modiglianitól ismert álmodozókat

• szubjektív, önkifejező eszköz,
mely katarzist okoz

• a boldogtalan Picasso áldozatokat

• a művészet ereje megmutatkozik pl. JACKSON POLLACK festményein,
aki képzettség nélkül öntötte vászonra a
festményeket és a világ egyik legnagyobb
művésze lett
• VAN GOGH szerint „ha a belső hang azt
mondja, nem tudsz festeni, akkor okvetlenül állj neki festeni”
• RODIN szerint „a szépség mindenütt ott
van, de nem mindenki látja meg”
• „mindenki meg akarja érteni a művészetet, a madarak énekét miért nem?”
• a történelem során mindig a művész
volt az udvari bolond, aki ki merte mondani,
amit más nem.
• végül az egyetlen, amivel megjutalmaz-

azt mondtam: Ne meséld el, mi történt veled mondják el a képek. A művésznek nincs
életrajza; élet képei vannak.
• Csak az alkotásnak van értelme, csak

• Dali öntudatos nőit (ez a tartalom)
A világ festészete és az irodalom beleépül
Györgyi festészetébe. Ami közös bennük,
az Györgyi stílusát, látásmódját, ízlésvilá-

A lényege: NYOMOT HAGYNI megrajzolni
létezésünk árnyékait.

gát tükrözi. (ez a művészi forma). Kosztolányi Dezső azt mondta: „ A stílus mögött
egy ember van, az ember mögött egy élet
van.”

Györgyi képein a főalakok mindig nők,
akkor is ha tájképet akar festeni.

Ezzel a gondolattal ajánlom szeretettel
ezt csodálatos kiállítást.

a totálisan művészetté transzponált élet a
valódi.

Milyenek ezek a nők? (örök téma)
• manapság a női
genderekről beszélnek

témákról

mint

• a témába beletartoznak a szüfrazsettektől a sztárokig mindenféle nők

Csak állunk az út szélén, elrohan előttünk autó, kamion, ember, ismerős, barát,
irodalom, képzőművészet, dallam, illat. A
kápolna dombon ott a tükör, már csak egy
rászánt kis idő kell abba belenézni.
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EMLÉKEZÉS

VIRÁGCSOKROK ETELKÁNAK
egy nyaralója a Báthory utca 2. sz. alatt.

dően ideiglenesen dr. Török Sándor bízták

Ott rendezte be orvosi rendelőjét, melyben
1947. október 1-től magánpraxist folyta-

meg, melyet a kaposvári OTI főorvosa, Dr.
Gyócsi írt alá. dr. Török Sándornak újabb

tott, mivel akkor még Dr. Röhrig Frigyes
volt kinevezve, Dr. Göbl Dezső, hadba vo-

gyermeke született, ki a keresztségben
az Erzsébet nevet kapta. Bizony, immár

bácsi leánya.

nult orvos helyet. Ezen év szeptember 12én kapott egy megkeresést, a kaposvári

a négytagú családnak a háromszázötven
forintos állami ﬁzetés kevésnek bizonyult.

Pódium
beszélgetések,
balatonboglári orvosok, dr. Török Sándor. A pódiumon

Országos Társadalombiztosító Intézettől.
A levél tárgya: Az 1127-es sorszámú ba-

1948. február 11-én szerződést kötött a
Balatoni Hajózási Betegségi Biztosítóval,

latonboglári körzeti kezelőorvosi állás betöltése.

hogy esetenkénti díjazás mellet kezelő orvosi szolgálatot lát el, havonta beterjeszt-

keveset tudott velünk lenni. Nem is voltunk
soha együtt nyaralni, bár egyszer elvitt a
szülőföldjére, s talán az volt a legszebb
utazásom. – meséli Katalin, Török Sanyi

négyen ülnek. A családból Katalin asszony,
Holper Jutka, László Éva, Regős doktor. A
vetítővásznon pörgő ﬁlmkockákon a Doktorúr, a

ve térítik költségeit. A
hadifogságból 1948.

paravánokon fotók, dokumentumok
rendkívü-

szeptemberében hazatért Dr. Göbl De-

li gondossággal, kitartó
akarattal
összerakott.

zső, körzeti és vasút
pálya orvos. Először

Iván hónapok óta készül.
Egy kisdoktori precízsé-

a vasút mondta fel dr.
Török helyettesítési

gével tartja az előadását:

szerződését, majd az
egészségügyi körzetben is, Dr. Göbl Dezső
visszavette a körzeti
orvos teendőket. Balatonboglár
település lakossága jobban
kedvelte dr. Török
Sándort. Kérvényekkel ostromolták a
megyei és járási főorvosi hivatalokat, majd’
három éven keresztül, reményt vesztve
küzdöttek orvosuk kinevezéséért. Dr. Göbl
Dezsőt, Balatonboglár körzeti orvosát ki-

„Dr.

Török

Sándor

a

Bácskában
(Vajdaság),
Adán született, 1919. július 19-én, gazdálkodó
családban, négy ﬁú és
egy leánygyermek közül a legﬁatalabbként. A
régi szokás szerint, ha a
család módosabb volt, és
több gyermek, született akkor a Magyar
hazának illet adni, kitanult főket. Így volt
ez a Török családnál is, az öt gyermekből
egyikük katolikus pap lett, míg a legkisebb
ﬁút, Sándort orvosi pályára szánták. Középiskolai tanulmányát, Sándor, a boszniai
Travnikban folytatta. Az orvosi egyetemet
1938-ban, Zágrábban kezdte, s a szegedi
orvoskarra jelentkezett át, ahol Szentgyörgyi Albert tanszékén tanulhatott. 1944-ben
szerzett diplomát már a budapesti orvosi
egyetemen, ahol Richter Gedeon is tanára volt. Mindenkori tanárai felismerték tehetségét és támogatták törekvéseit, így az
egyetemi évek alatt járt Olaszországban
és tanult a párizsi Sorbonne egyetemen. A
széles látókörű egyetemista több, idegen
nyelvet beszélő emberré vált. Beszélt görögül, latinul, francia, német, és még szerbhorvát nyelven is.
A körzeti orvosi pályáját Győr–MosonSopron megye különböző falvaiban kezdte,
a háború alatti igényeknek megfelelően.
1945. januárjában megházasodott, három
gyermeke (1945-Katalin, 1947-Erzsébet
és 1953-Sándor) született. Rábapatona és
környéki falvakban, így Börcsön is gyógyított, ahonnan Varga Béla Balatonboglár
nagynevű katolikus papja is származott, és
ott nem egyszer kezelte Varga Béla szüleit.
1946. húsvétjának nagyszombatján költözött Balatonboglárra. A családnak volt

Tisztelt Kartárs Úr! Dr. Röhrig Frigyes állásáról lemondott. Tekintettel arra, hogy Ő
nem jelentette azt, hogy saját magán kívül
még más orvos is működik. Balatonboglárra
úgy az Ő információja alapján a közegészségügyi kör helyettesítésével megbízott dr.
Takács Józsefet bíztam meg az OTI orvosi
teendőkkel. Csupán a tegnapi nap értesültem arról, hogy kartárs úr is ott működik.
Amennyiben
Kartárs Úr a
helyettesítést vállalná,
úgy erről értesíteni szíveskedjék.
Egyben
leigazolásáról
szóló
határozatát betekintés véget
küldje meg,
azt is posta
fordultjával
visszaküldjük. Helyettesítési díja kb. 350 frt. havonta.
Kaposvár 1947. szeptember 12.
Az állás csak azért volt ideiglenes, mert dr.
Decleva Pál halála után (1943.) kinevezett
dr. Göbl Dezső körzeti és vasúti pálya orvos
katonai szolgálatra bevonult, majd hadifogságba került. Az állás teendőinek ellátásával 1947. október 1. napjától kezdő-
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nevezték a kaposvári járás tisztiorvosává.
1951. december 8. nappal Dr. Török Sándor
ideiglenes hatállyal körzeti orvos megbízatást kap, de a további megbízatást a járási
tanács VB elnökétől tették függővé. Újabb
reményvesztés, hogy dr.
Török Sándor
főállásban
láthassa
el
a reá bízott
település
egészségügyi teendőit. Világosan
látszik, hogy
dr. Göbl, az
ellenséges
viszony fenntartásában
érdekelt.
A
kálvária végére Varga József, a fonyódi járás VB Elnöke tette fel a pontot, ugyancsak
1951. dec. 8-i hatállyal kinevezte Balatonboglár főállású körzeti orvosának dr. Török
Sándort.
Korabeli iratokba olvashatjuk,
hogy 1951. novemberében, nem csak a
lakosság, hanem a községi tanács végre-

fotók: Kiss Antal

Én arra emlékezem, hogy az apu nagyon

hajtó bizottsága is a 006/29 számú kérvénnyel fordult, az akkor
újonnan alakult Egészségügyi Minisztérium személyzeti főosztályához. A balatonboglári község végrehajtó bizottsága tudomására jutott, hogy az elkövetkezendő időben egységesítik az orvosi
ellátást, így Balatonboglár községben az eddigi 2 orvos munkáját
1, állami kezelő orvos fogja elvégezni. Ezzel kapcsolatban a községi tanács végrehajtó bizottságnak a kérelme, hogy Balatonboglár
körzeti orvosának Dr. Török Sándor legyen kinevezve, aki a község
lakosságának, mint a párt (MDP) vezetőség véleménye szerint is
a legalkalmasabb személy. Nevezett, mint orvos, a kötelességét
mindenkor példásan teljesítette, és ezáltal kiérdemelte, hogy továbbra is a község kezelő orvosa legyen.
Dr. Török Sándor „hajója” révbe ért, 1951. december 14-én letehette hivatali esküjét. Illetményét a 40/1950/I. 29 MT számú rendelettel kiadott táblázat 426. kulcsszám fokozata szerint állapították meg. Ezen kívül megilleti őt az ugyanezen rendelet 8-ik §-nak
/7/ pontja szerinti, az alapﬁzetés után járó korpótlék és továbbá
a családi pótlék. Dr. Török Sándor most már, mint teljes jogkörű
körzeti orvos dolgozhatott Balatonbogláron.”
A „hivatalos” bevezető után oldottabb beszélgetés alakult ki. Jóízű visszaemlékezések az orvosról, a kollégákról, a vöröskereszt
megalakításáról, az orvosi ügyelet megszervezéséről, Sanyi bácsi társadalmi- és kulturális szerepvállalásáról, gazdag, emberi
kapcsolatairól, az 1956-os kiállásáról, egy modern orvosi rendelő
megálmodásáról, az orvosi táskájáról, a híres medicinájáról, soksok minden másról, s legendás asszisztenséről, Etelkáról is.
Thurzó Eta! – csapja össze kezét Katalin. – Nagyon-nagyon szerettük mindannyian!
Piros gyönyörű csokrokkal köszönte meg a beszélgetést a hölgyvendégeknek. Azok összenéztek:
- Holnap kimegyünk a temetőbe, elvisszük Etelka sírjára.
A doktor úr szinte váratlan döntéssel adta fel balatonboglári praxisát – nem tudtuk, hogy beteg, hogy nagyon elfáradt. A rádióban, az akkori Szívküldiben egyszer elhangzott egy kérés, doktor
Török Sándornak küldik a dalt Balatonboglárról népes tisztelői:
Doktor úr, a maga szíve sose fáj?
k.j.

Feleljen meg a munkaerőpiaci elvárásoknak
és szerezzen végzettséget ingyenesen
Balatonbogláron, a Siófoki SZC Mathiász János Szakképző Iskolájában!
Képzési kínálatunk:
Informatikai rendszergazda (OKJ 54 481 04)
Munkarend: nappali vagy esti. Előfeltétel: érettségi
bizonyítvány.
Szőlész-borász (OKJ 34 541 06)
Munkarend: nappali vagy esti. Előfeltétel: alapfokú
iskolai végzettség.
HÍD II. Kerti Munkás (OKJ 21 622 01)
Munkarend: nappali. Előfeltétel: alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, de legalább hat általános
iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett és 15. életévet
betöltött tanulók jelentkezhetnek.
Szakmunkások szakközépiskolája (érettségi)
Munkarend: nappali vagy esti. Előfeltétel: szakiskolai
végzettség.
Esti gimnázium
Előfeltétel: alapfokú iskolai végzettség. Korábban elvégzett évfolyamok beszámításra kerülnek.
Jelentkezni személyesen iskolánkban (8630
Balatonboglár, Szabadság
u. 41.), illetve emailben a mathiasz@liveedu.
mathiasz.hu címen lehet.
További részletekről a
+36 85-351-316, +36
20/225-0039, +36
30/575-3741, +36
30/869-4980 telefonszámokon, illetve honlapunkon a www.mathiasz.hu
címen érdeklődhet.

Jómagam, mint bérletes, el nem mulasztanék egy zeneiskolai koncertet
sem - a negyedévit, a karácsonyit, a
félévit, a tavaszit, az évzárót (a gömbölyűt, a keserűt, a nugátost). Úgy is mondhatnám, hogy minden mást sem, amik jelentik Balatonboglár klasszikus
zenei rendezvényét. Most épp az évvégit, a kultúrházban.

ÉVZÁRÓ KONCERT A ZENEISKOLÁBAN

A megszokott, kedves bevezetés, pár ﬁgyelmes intelem, s hallgatjuk is fegyelmezetten. Felmegy a függöny, sorban az
ünneplőbe öltözöttek, az Aranyhalak csoport, a kezdők. Lajos bácsi lejjebb engedi az egyébként sem magas kottatartókat - a fényképezőgépek lássanak
be az akváriumba. Tele
igyekezettel, sok-sok türelemmel,
sok-sok gyakorlással. S
ahogy jönnek a nagyobbak sorban furulyán trióban zongora
kísérettel, mélykürt - alig nagyobb
megszólaltatójával, gitár,
gitárduó, fuvola trió, fuvola quartett,
klarnét, harsona, zongora - úgy mutatkozik be a hatalmas
munka eredménye. A
fellépések közben a tanárnő sorolja a nemrég elért ezüst,
arany minősítéseket. Mindegyiknél
elismerő taps. Aztán jön
a három lány fuvolával - már középiskolások. Egyre remekebb előadások - a háttérben talán fényes színpad, állva
fotó: Kiss Antal Hanna fuvola játékával tapsoló közönség derengő látványa.
nívódíjjal tüntették ki a közelmúltban - az a derengő látvány nem is olyan távoli. Örömzene a színpadon.
Legvégül a három szakszofonos legényke egy ifjú hölgy zongorakíséretével belevágtak egy dzsessz darabba, Just a
Gigolo-ba. Igazi előadás, elsodró ritmus, s a jamm-résznél megszólalt egy negyedik hangszer, s a tanárúr előlépett a
függöny mögül. A ﬁúk még jobban fújták. Együtt a tanárukkal!
k.j.
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KULTÚRA
A 2016-os lesz a KULTKIKÖTŐ második évada Balatonbogláron, mik az
első év tapasztalatai?
Nagy várakozással indultunk neki tavaly az első balatonboglári KULTKIKÖTŐnyárnak, mert bár a KULTKIKÖTŐ tavaly
ünnepelte fennállásának tizedik évfordulóját, egy új helyszín megnyitása mindig új
kezdetet, tiszta lapot jelent, új feladatokkal, új kihívásokkal, amelyek megoldásában persze segítségünkre van az évtizedes
szakmai
tapasztalat,
mégis: mindig van min

ÚJDONSÁGOK ÉS SZTÁROK NYÁRON A
KULTKIKÖTŐBEN
Július 1-én nyit a KULTKIKÖTŐ – Balatonboglár. Számos színházi előadással, koncerttel, saját bemutatókkal,
gyerekelőadásokkal és neves fellépőkkel teli nyár elébe
nézünk. Nagy Viktort, a KULTKIKÖTŐ ügyvezető igazgatóját kérdeztük az idei kulturális programokról.
ket játszik majd. Augusztus 13-án pedig a
Rózsavölgyi Szalon, Amazonok című elő-

zetésével foglalkoznak a résztvevők a szín-

adása érkezik Auksz Évával, Náray Erikával és Györgyi Annával

ház, a ﬁlm, a tánc és a zene területeivel.
Két külön korosztályban indulnak idén a tá-

a címszerepekben. Egy
vígjáték, három egye-

borok: az Ifjúsági Tábor a 14 és 18 év közöttieket várja, a Felnőtt tábor pedig a 18

dülálló nő és a szerelem
találkozásáról. És ezek

év felettieket. Mindkét tábor utolsó estéje
egy műhelybemutató, amelyben a részt-

csak az esti nagyelőadások!

vevők megmutatják, mivel foglalkoztak a
táborban. Ez hagyományosan egy színpadi

Mi mindennel készül

produkció és egy vetítés, mely nyilvános az
érdeklődők számára. A Felnőtt Tábor be-

izgulni. Nagyon örültünk
a felkérésnek és annak,
hogy a város vezetése ekkora bizalommal
fordult felénk, és mindenben támogatta a
kulturális

események

létrejöttét. Nagy öröm
volt az is, hogy láttuk:
az új helyszín beindult,
a nézők szerették a
programokat, és érdeklődéssel várják a második évadot.
Milyen
programokat láthatnak idén a
KULTKIKÖTŐ nézői?
Csupa igazi, könnyed,
nyár-esti színházi előadást hozunk, neves
fellépőkkel: július 9-én az első esti színházi előadás egy párkapcsolati társasjáték lesz Csernus dokival, Szabó Győzővel
és Nagy Enikővel, ez az Ő + Ő + Csernus
doki. Július 29-én a Katona József Színház
társulatának ifjú tagja, Ötvös András kápráztat el bennünket közel 40 szerepben a
KULTKIKÖTŐ és az Orlai Produkció közös
előadásában, a parádés A csemegepultos
naplójában, mely számos díjat nyert különböző fesztiválokon. Július 30-án a kaposvári Csiky Gergely Színház és a Szivárvány
Kultúrpalota közös produkciója ajándékozza meg vidám percekkel a nézőket: a Sóska, sültkrumpli című vígjátékban egy focimeccs szünetében és után egy bíró és két
partjelző játssza az élet nagy meccseit az
öltözőben. Augusztus 5-én Pindroch Csaba
és Verebes Linda láthatók majd a Mr. és
Mrs. című fergeteges előadásban. Augusztus 6-án egy képzeletszínházi előadásra invitáljuk a közönséget: A lemez két újabb
oldala Janikovszky Éva felnőtteknek szóló
művéből készült előadás, melyben Kocsis
Gergely kollégámmal mutatjuk meg, milyen a lemez egyik, illetve másik oldala.
Augusztus 12-én egy fantasztikus élmény
részesei lehetünk: Malek Andrea és a Budapest Jazz Orchestra Broadway-slágere-

még a KULTKIKÖTŐ
ezen a nyáron?
Elindítjuk a Boglári
KULTKIKÖTŐ KertMozit,
mely az év közben nagy
sikerrel futó FilmKlub
nyári, szabadtéri folytatásának
tekinthető.
Könnyed, igazi nyáresti, romantikus klaszszikusokkal készülünk
– ﬁataloknak és idősebbeknek egyaránt jó szórakozást ígérünk –
összesen hat vasárnap este. Talán fontos
megemlíteni, hogy a KULTKIKÖTŐ KertMozi
vetítéseire a belépés ingyenes.
Folytatódnak a Kápolna-estek is?
Igen, természetesen! Idén is három ingyenes koncertszínházi előadást élvezhet a
közönség, a Kápolna Színpad festői környezetében: július 28-án a világzenét és jazzt
játszó Cirkusz-KA formáció röpít minket
egy képzeletbeli utazásra, majd augusztus
4-én Szabó Leslie lép színpadra, augusztus
11-én pedig az Urbán Orsi Group zenél.
Szabó Leslie-t nem kell bemutatnunk, hiszen részese volt a Roy és Ádám együttes
legnagyobb sikereinek, majd a Megasztár
12 döntőse közé került be, tavalyelőtt pedig az Eurovízió hazai válogatójának egyik
középdöntőse volt. Urbán Orsi jazz-énekest
többek között onnan ismerhetik a nézők,
hogy ő az X-faktor egyik felkészítő tanára.
Ha jól tudjuk, több saját produkció
is színpadra kerül majd – köztük két
összművészeti alkotótábor előadásai.
Igen, ebben az évben a Balatonboglári
KULTKIKÖTŐ lesz a helyszíne az Összpróba
Alkotótáboroknak. A táborokban a legjobb
szakemberek – rendezők, színészek, koreográfusok, zenészek és operatőrök - ve-
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mutatójának időpontja július 27., az Ifjúsági Táboré pedig augusztus 3. Ezen felül
a KULTKIKÖTŐ az egyik helyszíne a Babel
Sound Fesztiválnak, melynek programjában a világzenei koncertek és cirkuszi produkciók mellett egy zenés est is helyet kap:
a KULTKIKÖTŐ saját előadása, a Marlene
Dietrich alakját megidéző Boomerang
Baby, melyben Fullajtár Andrea és egy háromtagú jazz-zenekar idézi fel a díva életét
és legnagyobb slágereit.
De nem csak a felnőttekre gondolnak
a szervezők…
Így igaz, minden pénteken és szombaton
11.00 órától a legjobb gyerekszínházi előadásokkal készülünk a kis színpadon, lesz
bábszínház, interaktív koncert, népmese és
Vitéz László is ellátogat hozzánk. Ami újdonság, hogy minden előadás előtt 10.00
órától ingyenes kézműves-foglalkozás várja a kicsiket. Amit még fontos megjegyezni, hogy aki elővételben vásárolja meg jegyét, jelentős kedvezményt kap, aki pedig
az online jegyvásárlás mellett dönt, szintén
kedvezményesen vásárolhat.

Bővebb információ:
Web: kultkikoto.hu
facebook.com/KULTKIKOTO
E-mail: jegy@kultkikoto.hu
Tel: +36 30 66 55 989
Jegyértékesítés:
Nosztalgia Cukrászda – Balatonboglár,
Platán tér
Nyitvatartás: H–V: 8.00–20.00
Előadáskezdés előtt egy órával a
KULTKIKÖTŐ főbejáratánál.
Kedvezmények:
Az esti előadásokra érvényes Early Bird
kedvezményes elővételi jegyvásárlás:
az előadások előtti vasárnap 12.00 óráig. Kedvezményes online jegyvásárlás:
kultkikoto.jegy.hu

IFJÚSÁG

HATÁRTALANUL
A HUNYADIAK NYOMÁBAN DÉLVIDÉKEN
A Boglári Általános Iskola 7. évfolyama a

található, Türr István zsilipet néztük meg.

Vajdaságban járt. A Határtalanul! program
keretében indultunk útnak jú-

Késő délután a Temerini tájházban jártunk
és este Belgrádban szálltunk

nius legelején. Változatos és
tartalmas napokat töltöttünk
el Szerbia északi, Magyarországgal határos, részben
magyarok által lakott területén. Ott magyar nemzetiségű emberekkel találkoztunk,
akik a történelem viharában a határainkon
túlra kerültek. Szabadka, Csantavér, Zenta
és Péterréve nevezetességeinek megtekintése után, a Ferenc-csatorna torkolatánál

meg.
Másnap
Újvidéki
séta,
Pétervárad és katonai katakombarendszere,
Karlócai
békehozó kápolna, Nándorfehérvár, majd
Belgrád nevezetességei vártak ránk. Fakardjainkkal csatáztunk a nándorfehérvári
diadal emlékére, és rajzolt címereinket elhelyeztük a Zimonyi emléktoronynál. Harmadnap Galambóc vára, a Vaskapu-szoros
természeti
csodájának
felfedezése,
Szendrő vára,
a Dél-bánsági szórvány
és az al-dunai székelység
megismerése volt a
programunk.
Utolsó
napon újra Szabadka, majd
Palics következett, ahol
a
Miroslav
Antic
Általános
Isko-

JÖVŐMENTŐK CSAPATA
A Fénykör Közösség már második alkalommal írta ki a pályázatot a Fenntarthatósági Oscar díj elnyeréséért, amire alternatív
energiaforrásokat használó iskolák pályázhattak.
Iskolánkból több osztály
indult ezen a megmérettetésen, és mi, Jövőmentők is bejutottunk az országos döntőbe.
Projektünk a fenntarthatóságról, az újrahasznosításról szól! Olyan
nincs, hogy szemét, csak
adott korban és helyen
nem hasznosítható anyag.
Ennek szellemében készítettünk petpalackokból
bútorokat,
petpalack
kupakokból, kb. 15000
kupak felhasználásával
egy egész termet betöltő
Balaton freskót, használt

farmerjeinkből párnákat és tatyókat. Ehhez
a projekthez sok-sok támogatót és szponzort sikerült megnyernünk. Szponzorok:

lában jártunk. A kedves fogadtatás után
bemutattuk iskolánkat, városunkat. Színjátékot adtunk elő, és barátságos focimecscset játszottunk egymással. Hamar barátokra leltek a diákok.
Bár a különféle szakórákon már sokat
készültek az útra a diákok, mégis jó volt,
ahogy Szabó Attila, „honismereti” vezetőnk
az út során sok-sok érdekességet mesélt
az ott élő magyarokról, és az épített- és
természeti környezetről. Felemelő és megható élmény volt hallani és átélni - a nemzeti összetartozás napjához oly közel -, az
ott élők mindennapi küzdelmeit. Valósággá
vált számunkra az államhatárok feletti öszszetartozás. Élményekkel telve, új barátokra lelve érkezett haza negyedik nap este
csoportunk.
Szendrődyné Botka Krisztina
kísérő tanár

Balaton tv, Balatonboglár Önkormányzata,
BBTC-Ütős Café, Devergo Balatonboglár,
Fonyódi Ásványvíz Rt, Geleta Cukrászda
Balatonlelle, Herman Méhészet Balatonlelle, Kalandpark Balatonboglár, Kontúr Dekor
Team Kft., Légrádi Melinda egyéni vállalkozó, Paradoxon Számítástechnikai Kft, Reni Szalon,
Várkonyi Építőipari Kft.
A kupak Balaton freskó 2016. 06. 06-án elkészült!!! Köszönet érte
iskolatársainknak, tanárainknak,
szponzorainknak,
és az EnergyFactory 2016
projektnek, mert, ha nincs
ez a verseny, akkor ez a
freskó eszünkbe sem jutott
volna!!!
Projektünknek nagy sikere
van! Minden iskolatársunk
jön és csodálja!
Várjuk a döntő eredményét.
JÖVŐMENTŐK, Tilk Csilla
tanár segítő

BALATONBOGLÁRI HÍREK 2016 június

13

SPORT

KLUBCSAPAT OB ÉS ORSZÁGOS
TRIATLON RANGLISTA
Kutasy Kamilla és Szlatarics Eszter ezüstérmesek
Első nap, szombaton a BBSC-s különítmény két csapattal állhatott rajthoz, ahol a
hölgyek együttese a 4.helyen, míg az urak
csapata a 10. helyen érkezett a célba. Másnap, vasárnap az egyéni küzdelmek zajlottak, ahol két ezüstéremmel gazdagítottuk
a Balaton parti csapat éremkollekcióját.
Újonc 1 lány kategóriában Szlatarics Eszter,
míg junior női korcsoportban Kutasy Kamilla álhatott a dobogó második fokára. Következő versenyünk a Debrecen városában
megrendezésre kerülő Sport XXI. Aquatlon
Országos Diákolimpia Döntő lesz.
Eredmények:
Klubcsapat OB
BBSC- férﬁ csapat

Az idei évben is Tiszaújváros látta vendégül az ország valamennyi triatlon csapatát a XXV. Remat Tisza Triatlon Klubcsapat
Országos Bajnokság és Gyermek, Serdülő,
valamint Sprint Távú Ranglista versenyén.

10. hely Szántó Dénes, Vajda - Rétháti
Vencel, Hömöstrei Péter
BBSC –női csapat
4. hely : Szerdahelyi Szonja, Pintér Rebeka, Kutasy Kamilla

PARÁDÉS SZEZONT PRODUKÁLT A NEKA
Fantasztikus idényt zárt idén a Nemzeti
Kézilabda Akadémia, miután csapatai öt
bajnoki cím mellett két ezüst és egy bronzérmet nyertek, a különböző korosztályos
bajnokságokban. A fejlődés a megalakulás óta töretlen, így elmondható, hogy a
2015/16-os szezon az elmúlt három év legsikeresebb eredményével zárult.
A férﬁ szakág alaposan kitett magáért,
hiszen a NEKA I ifjúsági csapata nemcsak
az NBI-es ifjúsági bajnokságot nyerte meg
pontveszteség nélkül, de az NBII Nyugati
csoportjában is maga mögé utasított mindenkit, pedig itt jóval idősebb ellenfelekkel
kellett megküzdeniük. Ezzel Gyurka János
együttese két bajnoki címet mondhat magáénak és jövőre az NBI/B-ben szerepelhet.

A ﬁú serdülő bajnokságot tavaly megnyerte a NEKA, így idén egyértelműen a
címvédés volt a cél. Minden ellenfél a bajnokot akarta legyőzni, de a csapat ennek
ellenére kiharcolta a nyolcas döntőbe jutást, ahol magabiztosan győzte le többek
között a nagy rivális Szegedet és Veszprémet, így végül aranyéremmel térhetett
haza az Imre Vilmos és Vágó Attila által
irányított együttes.
A női szakág is remekelt, a NEKA csapata, amely idén először indult az NBI/B-ben,
bravúros teljesítménnyel ezüstérmet szerzett a Szekszárd mögött. Ifj. Kiss Szilárd
együttese meccsről meccsre jobb teljesítményt nyújtott, és a remek tavaszi teljesítmény végül második helyet ért. Az NBI/B
junior
együttes
bronzérmet szerzett.
Az NBI-es junior
és ifjúsági bajnokságban egyaránt a
NEKA csapata diadalmaskodott
a
nagy múltú Győrt,
Dunaújvárost, illetve Ferencvárost is
maga mögé utasítva. Az iﬁk az előző
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Triatlon Ranglista
Újonc 1 lány
2.hely Szlatarics Eszter BBSC
7.hely Szlatarics Luca BBSC
Újonc 2 lány
19. hely Szerdahelyi Dorka PSE
Serdülő nő
27. hely Szántó Júlia BBSC
Serdülő férﬁ
13. hely Szentpétery Patrik BBSC
35. hely Krajczár Dominik BBSC
Ifjúsági Nő
8. hely Pintér Rebeka BBSC
17.hely Baltás Olga BBSC
25.hely Szerdahelyi Szonja BBSC
Junior Nő
2. hely Kutasy Kamilla BBSC
Junior Férﬁ
20. hely Szántó Dénes BBSC

szezonban is nyerni tudtak, így címvédőként folytatták a szép sorozatot.
A serdülő lányok is szerették volna megismételni a tavalyi elsőséget, de a Bohus
Bea által irányított együttes az országos
bajnoki döntőben végül a Győr mögött
ezüstérmet szerzett. Hajdu János szakágvezető szerint örömteli, hogy valamennyi
lánycsapat a dobogón végzett, ami jelzi a
női szakág erejét, és azt, hogy az Akadémián már látszik a megfelelő szakmai munka eredménye.
„Az eddig elért 11 bajnoki cím, valamint a
43 korosztályos válogatott játékos jelzi az
Akadémia lány és ﬁú szakágaiban elvégzett
munka eredményét, annak tükrében, hogy
legfontosabb küldetésünknek a diákjaink
képzését tekintjük – mondta el Mocsai Tamás ügyvezető.
fotók: Weisz Tamás
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