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Két éve, egy korai délután még kevesek 
álltak a színpad előtt. BB kvíz pörgette a 
közönség hangulatát. - Helyes a válasz, ez 
a harmincnyolcadik Balatonboglári Szüreti 
fesztivál! - s repült egy BB-szatyor ajándé-
kokkal a nyertes felé. - Van itt valaki, aki 
mind a harmincnyolc fesztiválon itt volt? - 
jött egy választ talán nem is váró kérdés. 
Nagy Ferivel összenéztünk, de mégsem je-
lentkeztünk.

A hetvenes évek közepe. 
A Boglári Gazdaságban 
sok mindent szabadon 
lehetett csinálni, az akko-
ri fi ataloknak is. Legyen 
szüreti bál! Csávics And-
rás rendezte az engedély 
részét. A felvonulást egy 
hagyomány éltette: az 
egykori gazdák a betaka-
rítás megkezdésekor, a 
település elöljáróinak egy 
termékkosarat vittek pa-
rádés módon. Feldíszített 
hintón, ünneplőben, lova-
sokkal kísérve, amit aztán 
este szüreti bál tetézett. 
Jómagam a lengyeltóti 
Lascuné Erzsikével adtam 
át az első kosarat.

A folytatást két évre megtorpantotta ezen 
az első bálon egy verekedés, ami miatt 
többször is voltunk Hock Jánossal a siófo-
ki rendőrségen, pedig senki nem ismerte a 
rendbontókat.

Pár év múlva Vásárhelyi Tibor nagy lép-
tekkel siet, szervez. Az oldalán csattog – 
mélyebbre engedve, hosszabb istrángon 

– ellenkező mozgással nagy vá-
szontáskája, olyan postásokéhoz 
hasonló. A Várdombi Vidám Va-
sárnapokat egyengette. A Platán 
soron népi, iparművészeti vásár, 
a dombon, a rendelőhöz köze-
li völgyben színpad (Horváth 
Károly építette), azon gazdag 
műsorok – divatbemutató, rock-
zene, néptáncosok, valamilyen 
egzotikus országbeli zenészek, 
Magellán szépségkirálynő vá-
lasztás. A domboldal tele autók-
kal, pokrócokkal, azon felszaba-
dult emberek sokasága.

Hát, ennek a Várdombi Vidám 
Vasárnapok részeként csepered-
tek az első Boglári Szüretek, mint ifjúsági 
rendezvények. Konyári János, Hock János 
a borászati részt rendezték, Jánó Vilmosék 
Tótiból a felvonuláshoz a technikát szervez-
ték, bemutató kocsikat készítettek, Kapu-
vári Márton a rádiakkal a szőlőt intézték. 
A rendőrség baráti alapon biztosította a 

menetet. A helyi néptáncosok teremtették 
meg a forró hangulatot – Zana Vilma len-
dülete ebben is elsöprő volt. Az elején még 
Lellére is átment a felvonulás. Megjelent a 
színpad is a Platán téren. A partner cégek 
(Ikarusz, Kertészeti Egyetem...) a nemzet-
közi kapcsolatukat a rendezvényre irányí-
tották – hazai, külföldi együttesek, szimfo-
nikus zenekarok, néptáncegyüttesek léptek 
a Boglári Szüret színpadára.

A rendezvény gyorsan bekerült a vállalat 
vérkeringésébe, s a Balatonpart kiemelt 
rendezvényévé lett.

Akkoriban, a sok NDK-s vendég nagy tet-
szésére Hegedüs László németül is vezette 
a színpadot. Volt borkóstolók iskolája, szőlő 
és gyümölcs kiállítás, vetélkedő a színpa-

don, s ami talán a legnagyobb fi gyelmet 
kapta: borkirálynő választás. Az első sza-
badtéri főzés is ekkora tehető. Németh bá-
csi fehér köpenyét, magas kukta-sapkáját 
sokan fotózták, gulyása gyorsan elfogyott. 
Viesner Rolf az NDK-ból szoljankát főzött – 
nem kevesebb sikerrel, s ugyanígy Lőrincz 
Ottó pincepörköltje is. Talán érezhető az, 

hogy magunknak csináltuk a fesztivált, a 
gazdasági dolgozók nagy találkozójára. He-
gedüs Lajos, Mihályi József voltak ekkor a 
főszervezők a vállalat részéről.

Boglárra jött Mészáros Győző igazgató. A 
fesztivál végén összehívta a szervezőket.

„- Gyerekek ez egy nagyon klassz dolog, 
de ezt igazán nagyban kell megcsinálni.” 
Párunkat elküldött a Kis-Kárpátoki Borna-

pokra. Onnan jött a Csülök 
Csárda, a murci (ahogyan 
ott mondták, a burcsák)… 
S jöttek még a társcégek 
hagyományos ételeket 
főző csoportjai.

Nagyon sok minden 
megváltozott, profi bb lett. 
A borrendekkel, martinivel, 
s a pezsgővel egy teljesen 
új minőség jelent meg. 
A Martini Koktél sátor-
ban a bianco-narancslé-
narancskarika-jégkocka 

– naná, hogy martinis po-
hárból, vezette az ízlések 
versenyét, de mi, benn-
fentesek - fi nom eleganci-
ával - a Cziráki-koktélnak 
hódoltunk. (Tudja valaki, 
hogy az miből állt?)

Szóval BB Szüreti Fesztivál lettünk. Rád 
felelt a Platán sor dekorációjáért – több 
mázsa szőlőből készültek a nagyméretű 
szőlőfürtök, a BB embléma a téren. Megje-
lentek az óriás-reklámok. Lengyeltóti ren-
dezte a felvonulást, a Csepregi-konyha az 
ételt, a Borászat az italt. Bálo Zoltán fogta 

össze a rendezvényt.

A kilencvenes években sok min-
den megváltozott, a fesztivál jel-
lege is. Lassan kicsúszott belőle, 
mint a vállalatból is a BB-s dolgo-
zók legtöbbje. Profi  rendezvény-
szervezők biztos kezekkel átvették, 
látványos elemekkel az ország (az 
augusztusi ünnepkör) nagy ren-
dezvényei közé emelték, jól meg-
gondolt marketing szerint.

Biztos vagyok abban, hogy na-
gyon sokan szereztek itt életre 
szóló élményt, többen találtak itt 
párra, jöttek együtt vissza, unoká-
val is, s talán leplezetlen sejtelmes 
összenézéssel. S ez ezután is így 

lesz. Ez a kis-nagy léptékű visszaemléke-
zés – egyszer majd ebből is ír talán egy 
marketing-történész diplomadolgozatot –, 
de lehet akár másé, sokaké, csak egy tisz-
telgés

k.j.
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NOSZTALGIA III. GŐZHAJÓ TALÁLKOZÓ
KOPASZ BALÁZS KÉPES BESZÁMOLÓJAAugusztus 6-án, szombaton került meg-

rendezésre Balatonbogláron a III. Gőzhajó 
Találkozó, a Balaton Csavargőzös Műemlék-
hajó szervezésében.

Az eseményt 11 órakor nyitotta meg Ko-
pasz Árpád, majd a programsorozat gőzha-
jómodellek megtekintésével kezdődött. Az 
erős szél miatt nem kerültek vízre a közel 
egy méteres hajók, de a Csavargőzösben 
összegyűlt érdeklődők megnézhettek mű-
ködés közben egy RC modellt.

A szabadtéri program a Lili gőzcsónak 
bemutatásával folytatódott. Varga József 
saját kezűleg építette mind a testet mind 
a meghajtásért felelős gőzgépet és kazánt. 
Másfél évig tartott a munka, eredménye 
egy gyönyörű facsónak lett, amit 10 lóerős 
gőzgép hajt. Ez az ország második, műkö-
dőképes gőzcsónakja, és első alkalommal 
láthattuk és próbálhattuk ki a Balatonon. 
Teljes gőzzel, négy fővel a fedélzetén 11 
km/h sebességet értünk el, ami kiemelke-
dően szép telje-
sítmény.

A tavaly bemu-
tatott Gőzkacsa 
újult erővel ér-
kezett a kikötő-
be, 2015-ös első 
szezonja után 
több ponton fej-
lődött tovább. 
Nagyobb kazánt kapott, aminek köszönhe-
tően enyhén hullámos vízen, utazósebes-
sége eléri a 4 csomót, a komfortos utazást 
pedig egy szépen kivitelezett ponyvatető 
teszi kellemesebbé.

Napközben, a Bárka Kávézó teraszán ba-
ráti beszélgetések közepette osztották meg 

élményeiket és ötleteiket a hajóépítők egy-
mással és az érdeklődőkkel. A két gőzcsó-
nak este hat óra után hajózhatott ki, addig-
ra csendesedett el, az időnkét viharos erejű 

szél. A nyílt víz 
még erősen hul-
lámzott, de a 
Balatoni Hajózá-
si Zrt. jóvoltából, 
a kikötői öböl 
védelmében már 
biztonságosan 
lehetett navi-
gálni. Ünnepi 
pillanatnak le-

hettünk részesei, hiszen még sehol nem 
találkozott, úszott együtt korábban a Gőz-
kacsa és a Lili.

Érdemes volt estig a parton maradni, és 
a nap zárásaként kipróbálni a gőzhajózás 
nem mindennapi élményét gyerekeknek és 
felnőtteknek. Több, mint egy órán át szel-

ték a hullámokat, pöfögtek a Csavargőzös 
előtt.

Ahogy azt megszokhattuk már a Csavar-
gőzösnél, ha elkezdődik egy esemény az 

évről évre egy-
re színesebb 
lesz. A 2013-as 
első találkozón 
gőzhajómodel-
lekkel ismer-
k e d h e t t ü n k 
meg, 2015-
ben már igazi, 
működőképes 
gőzcsónak ér-

kezett, idén pedig tovább bővült a hazai 
gőzcsónak fl otta.

A rendezők ígérete szerint a jövő nyá-
ri találkozóra is tartogatnak több megle-
petést, a programról részletesen a www.
csavargozos.hu oldalon értesülhetünk. 

szöveg, fotók: Kopasz Balázs
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EMLÉKEZET
BOGLÁR NEVÉNEK REGÉJE

Valamikor réges régen, mikor még a hal 
is pénzen vásárolt, élt ezen a tájon egy ret-
tenetes nagy óriás. Hogy mekkora volt mé-
retre, nem tudom, de azt úgy láttam, mint 
te, hogyha felállt, a feje a felhőkben tűnt el. 
Itt lakott, valahol a föld gyomrában, s vele 
élt, mint gondozója egy pici emberke, egy 
kis törpe. Ez mosott, főzött, takarított az 
óriásra, mert bizony őkelme csak ült egész 
nap, s azzal foglalkozott, hogy hegyeket 
épített. Mert egy nagy marék földet, letet-
te, rá egy másikat s máris kész volt a Ba-
dacsony. Csak úgy, ültében rakta ide-oda 
a földet, s ahogy telt az idő, úgy nőttek a 
hegyek, Gulács, Haláp és a Tóti hegy. Egyik 
nap azonban hiába csúszott az ég közepére 
a Nap, az óriás elfelejtett hazamenni. Úgy 
belefeledkezett a játékba, hogy a kis törpe 

hiába tette ki az ebédet, nem volt, aki me-
gegye. - Na, megállj!- gondolta a kis törpe 

- majd megijesztelek én, hogy máskor ide-
jére megjössz a kifőzött dödöllére! S azzal 
felmászott nagy ügyesen az óriás hatalmas 
székébe és ott magára húzta a szék terítőjét. 
Ideje is volt, ha el akart bújni, mert odakint 
már rengett a föld, jött az óriás. Alig, hogy 
bebújt, jóformán szét se nézet, letottyant 
a székre. No, ahogy letottyant szegény kis 
törpét palacsintává lapította. Kereste aztán 
a pici barátot, ahogy a dődőlét belapátolta, 
és csakugyan nagyon megijedt, amikor a 
terítő alatt megtalálta. Nagy tenyerére vet-
te, megfújta, élesztgette, de bizony hiába, 
mert a törpe nem nyitotta ki szemét.  Egy 
ideig csak töprengett, mit csináljon, aztán 
hozzáfogott eltemetni. Szépen bepólyál-

ta, lefektette az általa kiásott gödör másik 
oldalára, aztán három dombot rakott fölé-
be, de nem nagyot, hogy szegényt ne 
nagyon nyom- ják. A legna-
gyobb tetejé- re egy bog-
lárka virágot tűzött, s ez 
a hely ettől kapta ne-
vét. (Boglár) Aztán leült 
az óriás, és sírni kezdett. Előtte 
ott volt a gödör, amiből kiszedte a földet a 
hegy építéséhez, hát abba potyogtatta a 
könnyeit. S mivel minden könnye dézsányi 
volt, egy idő múlva tele lett a gödör. Így 
keletkezet a Balaton.

A regét elmesélte, id. Martics Pálné 1969- 
ben

 Horváth Iván 2016 nyarán

HUSZONÖT ÉVES A BALATONBOGLÁRI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET

Az alakuló ülést 1991. augusztus elsejére, 
Boglárka napjára hívta össze Holper László. 
Sokan voltunk, sokat is várt tőle sok bala-
tonboglári. Boglár és Lelle kenyértörésének 
ideje volt, s egy kis identitás-megerősítés 
jelentősen meghatározta a létrejöttét. Az, 
hogy mindketten város maradtunk, le is 
csendesítette a hullámokat. Az egyesület is 
a helyi szellemi, kulturális értékek ápolásá-
ra helyezte tevékenysége hangsúlyát. 

Nevünkhöz fűződik az első régészeti kiál-
lítás, az első színes turisztikai magazin, az 
első színes balatonboglári képeslap. Aztán 
a közélettel is foglalkozó újság, a Boglári 
Szép Szó kiadását felvállalta az egyesü-
let. A könyvtárban több, bekötött példánya 
ma is olvasható. A kilencvenes évek ele-
jén megszülettek még, a családokon belüli 
politikai ellentétetek is – máig sem tudják 
sokan megérteni, hogy politikai hitvallás 
nélkül is lehet a szülőhelyet, lakóhelyet 
szeretni. Gulyás János igazgatósága alatt 
született a barnával és kékkel nyomott 
Bagó-naptár. Nagyon kedves méltatásra a 
Somogyi Néplap is érdemesnek találta. Az 
ezredfordulón egy színes is készült.

Jöttek a könyvek. Geosits Gyula váloga-
tott versei Az élet rokona címmel, majd egy 
másikban, a Fecske lelkemben más válo-
gatással, más versei. A helyi irodalom- és 
művészetkedvelők, alkotók gyűjteményes 
kötete, a Boglári Múzsa, Pados tanár úr no-
velláiból a Tavalyi levél születtek. Ezek a 
kötetek elkerültek az ország legtöbb me-
gyei könyvtárába is.

Az adó 1% felajánlása első évében meg-
lepően gazdag összeg jött össze. Egy 

ügyészségi vizsgálaton – az egyesületek 
időnként átesnek ilyeneken – az ügyésznő 
meg is jegyezte: „Önöket nagyon szerethe-
tik Balatonbogláron!”

Az egyesület sportszekciója hosszú éve-
kig tevékenykedett az ifjúsági sportneve-
léssel, szervezésével. Ők szervezték a dr. 
Kocsis József kispályás labdarúgó tornákat. 

Sok-sok esemény, történés van mögöt-
tünk, az egy gyűjtésből összejött számító-
gép és nyomtató kivitele szentegyházasfalui 
(ahogyan Haáz Sanyi mondta) iskolásoknak 
jószolgálattól, a Pados József 100. szüle-
tésnapjáról megemlékező est és könyvbe-
mutató rendezvényig, vagy az emléktáblák 
gondolata és megvalósításától a Mészáros 
estig, melyekről számtalan, az esemény 
alkalmából kiadott képeslapok emlékeztet-
nek, ahogyan a legutóbbi Boglár partjainál 
címűről is.

Az egyesület anyagi hátterét főleg, a félig 
tele a pohár pozitív szemlélete, a szerény 
tagdíjak, néha támogatások, leginkább a 
szimpatizánsok  SZJA1%-os rendelkezései 
jelentették. Soha nem fi zetett az egyesület 
munkabért, sem személyi jellegű költséget. 
Minden munka, segítség önkéntes, amiért 
hosszú sorokban lehetne név szerinti kö-
szönetet mondani.

Már most meghívjuk Önöket, az Advent 
valamelyik péntekjére tervezett estünkre, 
melyet Ica néni tiszteletére (Harangozó Jó-
zsefné tanítónő) rendezünk, a  visszaemlé-
kezéseiből készülő könyv bemutatójára.

BVE
pillanatok a korabeli videóból
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HELYTÖRTÉNET A BALATON SUHANÓ VIRÁGAI
Avagy a boglári Yacht Club megalakulása

A nagy tó partján álló ember, ha a boglá-
ri mólóról néz a távolba, a túlparti hegyek 
tükörképe szép, csendes, tiszta időben 
egészen a tó közepéig lebeg a zöldeskékes 
vízen. A látvány szívgyönyörködtető, de ha 
szél támad, e fenséges tükör összetörik, 
és rövid időn belül 
megjelennek a Ba-
laton fehér, suhanó 
virágai, a vitorlások, 
amik százötven éve 
ékességei tavunk-
nak. 

Eleinte csak egyes 
emberek maguk és 
családjaik örömére 
vitorláztak, a sza-
bad mozgás élmé-
nyével, bejárva sze-
retett Balatonunkat. 
Ahogy nőtt a vitor-
lás hajók száma, az-
zal egyenes arány-
ban nőtt a vitorlás 
hajók egymással 
való versenyzésé-
nek gondolata. Így 
aztán a gondolatot 
tett követte, és 1883-ban Balatonfüreden 
megalakult a „Stefánia vitorlás egylet”. Eb-
ből alakult meg a századfordulóra a „Kirá-
lyi Magyar Yacht Club”, melynek működése 
csak Balatonfüred és Balatonföldvár térsé-
gére korlátozódott. 

1912-ben Balatonvilágoson, az ott nya-
raló vitorlás tulajdonosok arra az elhatáro-
zásra jutottak, hogy a Balaton egészére ki 
kellene terjeszteni egy, az egész tó partján 
lévő vitorlázók egyesületét illetve Clubját. 
Ezen elgondolás találkozott a Balatonpart 
több településén élő, vitorlázást kedvelő 
emberek akaratával. Az első elgondolás az 
volt, hogy külön a Balaton keleti medencé-
jében és külön a nyugati medencében ala-
kuljon két önálló club. Ezt a formulát ha-
mar elvetették 
az alapító tagok. 
Így Budapesten, 
1912. december 
17-én 40 tag-
gal a ”Venezia 
Kávéház” (ma 
Gresham palo-
ta) különtermé-
ben megalakult 
44 fővel a „Bala-
toni Yacht Club” 

A club megala-
kulásával egy időben elhatározták, hogy 
a Balatonnál mindazon helyeken, ahol 
legalább 10 tag van, ott teljes autonómi-
ával rendelkező osztályokat hoznak létre. 
Az irányítást és a szervezeti szabályzatot 
a tagosztályokkal közösen alkotják meg.  
1913. április 17-én a következő osztályok 
megalakulását irányozták elő: Balatonaliga 

–Világoson, Almádiban, Balatonfüreden, 

Siófokon, Zamárdiban, Balatonlellén és Ba-
latonbogláron.           

Balatonbogláron, 1913. augusztus 24-én 
alakult meg a club vitorlás osztálya, melyet 
dr. Szeless Ödön, a club egyik leglelkesebb 

alapítója készített elő. A club 
első elnöke, Óhegyi Schwaab 
Alfréd altábornagy (panzió 
tulajdonos), kapitánya a club-
nak Krása Jenő, helyettese 
Négyessy György egyetemi 
tanár, titkára Wollák András, 
pénztárnok Tőke Ignác épí-
tési nagyvállalkozó. A boglári 
vitorlás osz-
tálynak csak 
négy hajója 
volt, melyből 
kettőt a Ba-
latonboglári 
Fürdő Egye-
sület tartott 
tulajdonában, 
míg a másik 
kettő Óhegyi 
S c h w a a b 
Alfréd és 

Négyessy György tulajdo-
nát képezte. 

1913-14-ben a verseny-
szabályok megalkotásánál 
igen nagy problémát oko-
zott, hogy a Balatonon ak-
kor alig volt két egyforma 
méretű és egyenlő vitorla-
nagyságú hajó. Így nehéz 
volt versenyeket rendez-
ni. A club sportbizottsága 
ezért úgy határozott, hogy a versenyben 
küzdő hajók közül nem a sorrendben első-
nek befutó vezetőjének fogja odaítélni a dí-
jat, hanem azoknak, akik a versenyzésnél 
a legnagyobb ügyességet vagy rátermett-
séget tanúsították. Ennek alapjául szolgált 

az úgynevezett se-
bességszám képlet 
felállítása.  Minden 
egyes vitorlás hajó 
a méretei alapján 
megkapta a maga 
állandó sebességi 
számát. Így például 
a 2. sebességi szá-
mú hajó az 1. se-
bességi számú ha-
jóval versenyezve 
csak akkor győzhe-

tett, ha az előírt távot fele annyi idő alatt 
futotta be. 

A Balatoni Yacht Club első vitorlás verse-
nyét a maga alkotta szabályzatnak megfe-
lelően, 1913. augusztus 17–én rendezte, 
amely már nyilvános verseny volt. Ennek 
tiszteletére, Balatonszemesen a vitorlás 
verseny után gróf. Hunyady Józsefet vá-
lasztották meg a Balatoni Yacht Club elnö-

kévé. Egyben megalakult a Balatonszemesi 
vitorlás osztály is.

1913. augusztus 20-án, Balatonboglá-
ron rendeztek vitorlás versenyt, ahol négy 
nagy és négy kishajó indult. A „Vihar” és 
a „Gilli” nevű hajók boglári színekben ér-
tek el eredményeket.  A balatoni vitorlás 
sport fejlődését az I. Világháború és az azt 
követő forradalmak megakasztották.  Miu-
tán a vérzivataros idők elmúltak, az élet-
ben maradt clubtagok 1920. március 19-én, 
Budapesten közgyűlést tartottak és meg-
kezdődött a Balatoni Vitorlás Club második, 
újjáépítő fejezete. A tisztújításkor Balaton-

boglár vonatkozá-
sában Gyulai Gaál 
Gastont beválasz-
tották az országos 
vezetőségbe.

1921. január-
jában Óhegyi 
Schwaab Alfréd 
bejelentette, mint 
a boglári osz-
tály elnöke, hogy 
megfelelő tisztikar 
híján nem tudta 
átszervezni, az 
elmúlt évi köz-
gyűlés határozata 
értelmében, ezért 
az osztálynak a 
háború után meg-
maradt tagjait a 
club balatonlellei 
osztályához írták 
át. Így szűnt meg 
az önálló boglári 

vitorlás osztály. 

Az 1930-as évek közepétől a boglári vi-
torlások már aktívabbak voltak. 1937. au-
gusztus 8-án, Balatonbogláron, a 22-es 
II. osztályú jollék versenye a Balatonbog-
lári Fürdőegyesület díjáért indultak. Ahol 
a „CARMEN” nevű, saját tulajdonú hajó-
val Berkes Pál építész indult. A Carmen 
a 22-es „binnenjolle” osztályba tartozott, 
hosszúsága 7.8 méter, vitorla felülete 22 
négyzetméteres, 7 latnival feszítve, a hajó 
vaslemezes, 1.2 méteres uszonnyal volt el-
látva.  „Carmen” verseny jele J. M.6 volt. 

A harmincas évek végén, ezen jolle ha-
jókból már 50 db szelte a vizet szerte a 
Balatonon. Az utolsó vitorlás club versenyt 
Balatonkenesén, 1942-ben tartották. A II. 
világháború alatt sok vitorláshajót felgyúj-
tottak, hogy a közelgő ellenség ne tudja 
őket átkelésre használni. Különösen sok 
jolle hajó semmisült meg a Balatonboglá-
ri, Bíró-féle hangár leégésekor, melynek 
helyén ma is vitorlás club működik. Az el-
hamvadt hajók üszkös bordázatai a Bala-
ton homokjába merülve őrzik a régi idők 
és a balatoni vitorlás sport kezdeteinek 
emlékeit.

Horváth Iván 2016 nyarán
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KULTÚRAAMIKOR A SZITÁRMŰVÉSZ FLAMENCO#RA TÁNCOL
EGY SZÁNDÉKOSAN SZUBJEKTÍV TUDÓSÍTÁS A BABEL 

SOUND-RÓL

A Biblia szerint Bábelben az emberek ösz-
szefogtak, hogy Isten akarata ellenére ott 
maradjanak és egy olyan tornyot építsenek, 
ami felér az égig. Isten úgy látta, az össze-
fogásukban akkora egység van, hogy képe-
sek lesznek megvalósítani tervüket. Ezért 
úgy döntött, hogy összezavarja a nyelvü-
ket. Az egymást emiatt meg nem értő em-
berek aztán szétszéledtek a világ minden 
részébe.

Erről már nem szól az írás, de egy közös 
nyelv mégis maradt, ez pedig a zene, ami 
ismét képes összehozni a különböző kultú-
rákat. Talán pont innen származik a Babel 
Sound Világzenei Fesztivál neve is, mely-
nek mottója „Ahol a világ összefut…”.

A rendezvény egyébként hosszú utazás 
után került Balatonboglárra, hiszen járt a 
Duna-kanyarban, Fonyód-Ligeten, pár évig 
Balatonlellén, majd egy év ki is maradt. A 
szervezők előre elmondták, hogy ez nem 
egy szokványos fesztivál. A zenészek itt 
nem mennek el a koncertek után, hanem 
többségükben itt maradnak, meghallgat-
ják egymást, majd együtt főznek, esznek 
és esténként csapatokba verődve közösen 
zenélnek, tapasztalatot cserélnek.

Az ilyen felvezetés és előélet után kíván-
csian vártam, hogy mi sül majd ki ebből az 
egészből!

Egy nappal korábban…

A rendezvény központja, a ma már Babel 
Camp névre hallgató egykori Bárány-kúria 
és a hozzá tartozó épületegyüttes, amely 
a BB kiköltözése után évekig állt kihaszná-
latlanul. Ide érkeztem egy nappal a feszti-
vál előtt a Balatonboglári Hírekből kivágott, 
80%-os kuponjaimmal, hogy egyhetes 
bérleteket vásároljak a programra. A Camp, 
a szokásos, fesztivál előtti kapkodó készü-
lődés képét mutatta, és aki még nem szer-
vezett hasonlót, az azt gondolhatta volna, 
hogy nem lesz itt kész másnapra semmi.

Kis téblábolás után, a reptéri címkék-
kel jelölt hangszerek és bőröndök között 
függönyt szabó, fi atal lány irányított át a 
folyamatosan csörgő telefonok között ülő, 
és éppen erősen intézkedő kollégához. Kis-
vártatva kiderült, hogy a jegyek eladásával 
foglalkozó ember éppen a KultKikötő pénz-
tárához vitt ki karszalagokat, így egy kicsit 
várni kell.

Az udvaron, a szakállát éppen idegesen 
befonó főrendezőtől kissé távolabb egy gi-
táros hangolt, míg a másik oldalon a vil-
lanyszerelő fúrta az utolsó lyukakat.  Egy 
Marokkóból érkező zenész pedig moso-
lyogva magyarázta a katalánoknak, hogy 
neki is az egyik kedvenc helye Barcelona. 

A maradék jegyekkel közben befutó em-
ber elnézést kért, majd elmondta, amúgy 
nem itt szoktak jegyet venni, hanem a 
Kultkikötőnél és a Kalandparknál, mert itt 
még egy kicsit kusza a helyzet, 
de higgyem el, min-
den rendben lesz.

Lőn este és 
reggel, első nap

Nehezen indult az 
élet a Platán strand mellet-
ti, feltöltött területen korábban 
felállított sátraknál. Itt elvileg 
több nemzeti sátorban különböző 
programokkal, elsősorban táncta-
nulással várták az érdeklődőket. A 
délelőtti órákban azért indultam el 
családommal, hogy görög nép-
táncot tanuljunk, de a sátor-
ban elmondták, a prog-
ramot a hőség miatt 
délutánra tették. 
Sebaj, ettől még 
a görög kultúrát 
bemutató kiállítás 
érdekes volt és az 
azt elmagyarázó, 
amúgy a Görög If-
júsági Egyesületet 
képviselő hölgy is 
izgalmasan mesélt 
a Magyarországra 
anno menekültként 
érkező nagymamá-
járól.

Kicsit távolabb, a 
kikötő felé állították 
fel az indonéz tábort, 
ahol a gyömbér tea 
kipróbálása után vé-
gignéztük a színpompás 
ruhába öltözött lányok 
táncát. Róluk később 
kiderült, hogy a látszat 
ellenére csak egyikük 
érkezett Indonéziá-
ból, de ő is évek óta 
Magyarországon él 
és sokkal jobban beszél magyarul, mint én 
bahasiul. A többiek pedig cserediákok vol-
tak a távol-keleti országban és ott tanulták 
meg a helyi táncokat. 

A délutáni strandolás közben a műsorfü-
zetből próbáltam kisilabizálni, hogy este 
melyik programmal kezdjük a világzenei 
körutunkat. Hat nap alatt, nyolc helyszí-
nen, közel száz program… Hmm, mivel az 
előadók többsége nálunk alig ismert, ezért 
nem volt egyszerű feladat a választás. 

Pénzfeldobás után a KultKikötő színpadára, 
Szalóki Ági és a Cabaret Medrano előadás-
ra esett a választás. Utólag átgondolva ez a 
produkció jó bevezetés volt a Babel Sound 
Fesztivál igazi hangulatába.

Afrika a Várdombra költözött

Évek óta hajtogatom, hogy a Várdomb, 
Gömbkilátó alatti füves területét meg 

k e l - lene tölteni élettel, mert az egy 
olyan kincs, amihez hasonló 
sincs a Balaton körül. Persze, 

erre mindig megkapom, hogy 
ott volt a „Várdombi Vidám Vasár-

n a p ” nevű rendezvény. No, 
de annak hány éve is?

Ezzel a gondolat-
tal baktattam fel 
másnap délelőtt, 
az orvosi rende-

lőtől a girbegurba 
ösvényen, hogy meg-

nézzem a meghirde-
tett afrikai dob- és 
tánctanulást. A 
dobolni vágyók 
képzését egy 
anno Szenegál-
ból érkezett, de 

ma már Budpesten élő, a 
nyugat-afrikai törzsi szokásokat kivá-

lóan ismerő Cheikh Imbrahima Fail tar-
totta. A raszta frizurához piros Sony 

fejhallgatót viselő fi atalember nagy 
türelemmel mutatta meg újra és 

újra, az európai fülnek szokatlan 
ritmusképleteket a tanulni vágyó 
érdeklődőknek.

„Ezt akkor dobolják a Zuzu 
törzsben, amikor vendég érke-
zik.” – mondta, majd –„pempe-
pempe-pempe-pem” felkiál-
tással máris ritmust váltott. A 
körben ülők többsége már ta-
lálkozott afrikai dobbal, de volt 
néhány olyan is, akinek még 
semmilyen hangszer nem volt 
a kezében. „Ide még visszajö-
vök.” – gondoltam, majd elin-
dultam a Gömbkilátó alatt lévő 

indiai sátor felé. 

Mindenki lehet szereplő

Pár óra nézelődés után úgy döntöttem, 
hogy megvárom az Évkerék Társulat mese 
előadását, ami egyébként minden nap két 
órakor kezdődött a Gömbkilátó alatt felállí-
tott színpadon. Ezen a napon a kiadottól el-
térően egy magyar mese volt, ami engem 
leginkább egy Lázár Ervin történetre em-
lékeztetett. A kezdésre összesereglő nézők 
viszont, mintegy öt percen belül szereplővé 

fotó: s.m.
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váltak. Az elől ülő kisfi ú lett a királyfi , a 
mellette ülő nagypapa az öreg király, míg 
a mögöttük ülő kislány  tündérszép herceg-
kisasszonyként állhatott a színpad elé.

A sodró lendületű előadást pedig a szín-
padon helyet foglaló zenészek kísérték 
különböző népzenei motí-
vumokkal. „Ez nagyon profi  
volt.” – mondtam a színpad 
hangmesterének, Schrauff 
Jenőnek, aki erre elmondta, 
hogy a mesélő hölgy tíz perc-
cel az előadás előtt fogdos-
ta össze az éppen arra járó 
zenészeket, akikkel akkor 
beszélte meg, mit is kellene 
játszani. 

Száz kiló felett is van 
sztár

Este a platánon lévő nagy-
színpadot választottam. Itt 
általam eddig nem látott 
módon szervezték meg az előadásokat: 
két egymás mellett felállított nagysátor, 
mindegyikben felszerelt színpad. Míg az 
egyikben éppen az aktuális fellépő ját-
szott, addig a másikban már a következő 
bíbelődhetett a színpadi beállással. Így a 
közönségnek mindössze annyi dolga volt, 
hogy egyik koncert végén átsétált a másik 
sátorba, ahol már perceken belül indult is 
a folytatás. E megoldásnak köszönhetően, 
a meghirdetett koncertek egészen elfogad-
ható pontossággal kezdődtek.

Ezen az estén az igazi latin zene, majd 
az Adriáról érkező balkán stílus után egy 
Cankisou nevű, cseh csapat lépett fel. Az 
énekes, Demis Roussost meghaladó mére-
tei láttán bizakodás fogott el, hogy talán 
még nekem is van esélyem 
a pop szakmában. A zenekar 
amúgy fergeteges lendüle-
tű koncertet adott, zenéjük 
pedig valami meghatároz-
hatatlan elegye volt a ska-
punk-rock-nak és mindezt 
nyakon öntötték cseh népi 
motívumokkal. 

Éljenek a roma-ír-
punkok!

A harmadik napot nagyon 
vártam, hiszen ekkor lépett 
fel az egyetlen olyan csa-
pat, akiket hallottam már 
korábban, Balatonlellén. A 
hamisítatlan ír kocsmazenét játszó Firkin 
koncertjére meghívtam egy zenész bará-
tomat is, aki szintén nagyon szereti ezt a 
stílust. Napközben más elfoglaltság miatt 
nem sok programra jutottam el, de a már 
bemutatott dupla nagysátorhoz időben ér-
tem. Ennek köszönhetően sikerült elcsípni 
a Romengo nevű magyar romákból szer-
veződött csapatot, akik egy gitárral és két 

ceglédi kannával is remek hangulatot te-
remtettek. 

Néző azonban alig akadt, gondoltam is, 
hogy a Firkin-re majd biztosan többen lesz-
nek. Tévedtem, a színpadra kijövő zene-
kart alig pár tucat ember várta. „Ez az igazi 

kihívás egy ismert zenekarnak!” – gondol-
tam, de a csapat egy cseppet sem zavar-
tatta magát. A harmadik szám után igazi 
buli hangulatot teremtettek és időközben a 
nézőszám is növekedni kezdett.

„A hangászt egy seprűvel el kellene zavar-
ni!” – üvöltötte a fülembe zenész barátom, 
akinek annak ellenére tetszett a produk-
ció, hogy a hangmester a totálisan rosszul 
szintezett keverést a hangerő maximumra 
emelésével ellensúlyozta. Ennek köszön-
hetően a végére, az én, amúgy edzésben 
lévő fülem is sípolni kezdett. A közönség 
egy része viszont inkább a sátoron kívülről 
hallgatta az előadást, mert ott még fel le-
hetett ismerni a hangszereket is.

Az előadás végén megállapítottuk, hogy 

valószínűleg egy ír kocsmában találhatták 
fel a punk zenét, de legalábbis a motívu-
mok hasonlóak. 

Még a katamarán is táncolt…

Pénteken délután visszatértem a Vár-
dombra, mert a naponta dobot oktató, 
afrikai csapatnak ezen a délután volt a 
koncertje és erről nem szerettem volna le-
maradni. A Sanké Percussion Group nevű 

formáció igazi vegyes összetételű – sze-
rintem részben a helyszínen verbuválódott 

– csapat volt. Így az afrikaiak mellett még 
a színpad mellé kipakolt, hangszert árusí-
tó sátor egyik tulajdonosa is beszállt a bőr 
püfölésébe.

A zenére pedig, az afri-
kai táncokat oktató Mariam 
Eliane is megmutatta tudását 
a színpadon. A fi náléba pedig 
azokat a lelkes amatőröket is 
bevonták, akik az elmúlt pár 
napban már igyekeztek meg-
tanulni pár lépést ezekből a 
törzsi életet bemutató tán-
cokból. 

Egy óra múlva kicsit lejjebb 
a Vörös Kápolna színpadán 
Tal Ben Ari Izraelből és Bassim 
Waddie Egyiptomból énekel-
tek közösen régi, andalúziai 
dalokat. A történet szépsége, 

hogy mindenki a maga nyelvén. A műsort 
Mohammed Antar és Ed Emery zenetörté-
nészek állították össze azzal a céllal, hogy 
bemutassák a zsidó és muszlim közössé-
gek közös kulturális kincseit.

A csendes koncert végén nagyon igye-
keztem, hogy elcsípjem az izgalmasnak 
ígérkező Tribali koncertjét, de nem sikerült. 
Bánatomban átsétáltam a kikötőben lévő 
hajómúzeumhoz kicsit pihenni és vizet inni. 
Itt Kopasz Árpád megkérdezte, hogy miért 
nem megyek a hajó tatján, minden nap 
17.00 órakor kezdődő koncertekre? Elme-
sélte, hogy aznap Soulfool Band lépett fel, 
és az énekesnő, mikor látta, hogy éppen 
beérkezik a katamarán, akkor lesétált a 
színpadról és a kikötő hajó utasainak éne-

kelt. Erre válaszul, a kata-
marán kapitánya, a kifutás 
előtt tett pár tiszteletkört a 
kikötőben.

„Óriási volt Lacikám!”-
mondta Árpád, én meg 
beletörődtem, hogy erről 
lemaradtam. Az ásványvíz 
iszogatása közben ketten 
is elmesélték nekem, hogy 
a Városházán égnek a te-
lefonok, és a legenyhébb is 
arról érdeklődik, mikor lesz 
már vége ennek a zenebo-
nának? Páran viszont felje-
lentéssel fenyegetőznek…

Kis éji zene

Ezen az estén lépett fel a másik ismert 
magyar csapat, a Kerekes Band. A látoga-
tottságon látszott is, hogy nekik már be-
járatott közönségük van. Az igényes jazz-
rock-ot magyar népzenei motívumokkal 
fűszerező, Fonogram-díjas zenekar osztat-
lan sikert aratott. Igaz, úgy tűnt, hogy ta-
lán a jóképű frontember miatt, de a rajon-
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gók többsége hölgy volt.

A kemény hangok után a lágyabb hang-
vételű Korrontzi lépett színpadra. Ők baszk 
földről érkeztek és ottani, hagyományos 
zenét játszanak. Őket már hallottam Ba-
latonbogláron, hiszen a Méta Fesztivál esti 
táncházában muzsikáltak az ifjú néptánco-
soknak. Bevallom, én akkor nagyon meg-
kedveltem őket és a Babel Sound-on sem 
okoztak csalódást. Úgy tűnt, a közönségnek 
sem, hiszen egyszerűen nem akarták őket 
elengedni és még a harmadik visszataps 
után is hosszú percekig marasztalták őket.

A koncertről lassan bandukoltam a parko-
ló felé, ahol egy érdekes, sátorszerű épít-
mény vonta magára a fi gyelmet. Mint egy 
nagy fehér paplanhuzat, amit belülről kivi-
lágítottak, úgy nézett ki a Hollandiából ér-
kezett, chill zenét játszó együttes felfújha-
tó „koncert terme”, amit a parkoló mellett 
állítottak fel. Az előadásra pedig mintegy 
30 ember ülhetett be és élvezhette a lágy 
dallamokat és a vászonra kivetített termé-
szeti képeket, melyek együttes hatása egé-
szen lenyűgöző volt.

Egy keleti álom

A szombati 
nap legna-
gyobb pro-
dukciójának a, 
TranszOrient 
e l n e v e z é -
sű hastánc 
show ígér-
kezett, amit 
a KultKikötő 
színpadán le-
hetett meg-
nézni. Előtte azonban leballagtunk a gőz-
hajóhoz, hogy megnézzünk egy ottani 
koncertet. A hajó tatján a Butterfl y Effect 
nevű formáció játszott keserédes számo-
kat, közben a mólón le-föl sétáltak az em-
berek. A hangulat jó volt, de amúgy nem 
nagyon állt meg senki.

A kilenckor kezdődő tánc show viszont  
egészen lenyűgöző volt! A táncosok, a ko-
reográfi a, a fények, a zenék összhangja 
valami egészen leírhatatlan hatást gyako-
rolt a nézőkre. Az jutott eszembe, hogy egy 
ismerősöm előtte nap azt mondta, azért 
nem jön ki a fesztiválra, mert ez egy ré-
teg műfaj. Rendben, de vajon ez a show 
miért nem érdekelte az embereket? Persze, 
a csinos hölgyek táncát nézve nem sokáig 
mereng ezen az ember.

Mamma kerek kettó pállinkát!

A tánc show után úgy döntöttem, megné-
zem milyen az élet a Babel Camp-ben, azaz 
abban a táborban, ahol a zenészek kiszol-
gálása zajlik. Arról időközben már sokat 
olvastam, hogy a környéken élők nem tud-
nak tőlük pihenni, meg hogy még hajnali 
ötkor is belőtt zenészek ütik a tamtamot, 

de mindezekről személyesen szerettem 
volna meggyőződni.

A Camp-ben a vendégek egy része az 
étkezőnek kiala-
kított teraszon 
v a c s o r á z o t t , 
közben az italos 
pultban Szalai 
Tücsi tanította a 
nemzeti italun-
kat kipróbálni 
akarókat, ho-
gyan is kell azt 
szép magyar-
sággal kérni. 
„Mamma kerek 
kettó pállinkát!” 

– olvasta fel egy 
papírról, szótagolva a marokkói zenész, 
majd elégedetten távozott a két felessel. 

A spanyol asztalnál valaki klasszikus fl a-
menco ritmust kezdett tapsolni, amihez 
pár perc alatt már vagy tízen csatlakoztak. 
Kisvártatva előkerült egy gitár, egy csörgő, 
aztán egy dob, végül ketten szaxofonnal. 
A szomszéd asztalnál egy hölgy énekel-

ni kezdett, a 
n é z e l ő d ő k 
közül pedig 
ketten tánc-
ra perdültek. 
Nagyjából fél 
óra lefogá-
sa alatt már 
vagy húszan 
zenéltek imp-
rovizálva egy 
régi spanyol 
dalra. Különös 

látvány volt, ahogy egy indiai népviseltbe 
öltözött hölgy hagyományos keleti táncot 
járt a fl amenco ritmusra.

Amint egy kis csend lett, az egyik főren-
dező a környék „zajterhelésének” csökken-
tése érdeké-
ben átterelte 
az egész tár-
saságot a fél-
kész próbate-
rembe, ahol 
s z emtanúk 
e lmondá sa 
szerint haj-
nalig ment 
a közös ze-
nélés. Én vi-
szont csak 
reggel olvastam a Facebook-on, hogy „Ettől 
a kábszeres csürhétől megint nem lehetett 
pihenni!” Fejcsóválás után arra jutottam, 
hogy valószínűleg ebben a kérdésben soha 
nem lesz béke, és a következő évtizedeket 
is a csendes pihenés kontra nyári szórako-
zás összecsapás fogja meghatározni.

Eljő az utolsó nap is

Vasárnap délelőtt rászántam magam, 
hogy részt vegyek a délelőtti, afrikai 

dobtanuláson. 
Samu Misi bará-
tommal együtt 
segítettünk ki-
pakolni rasztás 
t a ná r unknak , 
aki ezen a dél-
előttön ünne-
pi ritmusokat 
tanított. Meg 
kell jegyeznem, 
soha nem dobol-
tam, ha csak a 
cikkírás közbeni 
türelmetlen asz-

talütögetés nem számít annak.

Érdekesek ezek az afrikai ritmusok! Las-
sítva még csak-csak sikerül tartani, de 
amint felgyorsul, a kezdők keze dobolás 
helyett csak kalimpál. No, de azért másfél 
óra után sikerült eljutni arra a szinte, hogy 
majdnem kerek kettő percig nem tévesz-
tettem el. Aki pedig erre most legyint, az 
gondolja végig adott esetben milyen hosz-
szú tud lenni akár egy perc is!

Flamenco a nagyszínpadon

Az utolsó este volt a hét legnagyobb ví-
vódása. Flamenco vagy balkán zene? Végül 
a fl amenco estre esett a választás. Pere 
Martinez, fi atal fl amenco énekes estjén 
több vendég zenész és táncos is fellépett. 
Sokak szerint, az idei, boglári nyár egyik 
legszínvonalasabb zenei programja volt, 
ami megint csak nagyobb közönség fi gyel-
met érdemelt volna. Mindegy, aki ott volt, 
az egyhamar nem felejti el…

A Babel Sound végül bezárt, folytatás jö-
vőre várható. Addig viszont valószínűleg 
sok vita lesz még körülötte. Azt is csak 
remélni lehet, hogy jövőre többen lesznek 

k í v án c s i a k 
erre a bábeli 
„zűrzavaros” 
fo rgatagra . 
Ö s s z e s z á -
moltam, a 
közel száz 
p r o d u k c i -
óból nagy 
igyekezettel 
hu s zonke t -
tőt sikerült 
megnézni és 

ezek döntő többsége magas színvonalú, iz-
galmas produkció volt. Ha volt tanulsága a 
fesztiválnak, akkor talán az, hogy rengeteg 
jó zene és izgalmas kultúra van. Egy kis 
nyitottsággal sok új élmény érheti még azt 
is, aki egyébként jól el van otthon a távirá-
nyítójával. 

sz.l.
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„Kevesebb politikát, több megbecsülést  
és elismerést a civil szervezeteknek, akik 
szabadidejükből áldozva, önkéntesen tá-
mogatják a közösséget” – kérte Kornelius 
Bamberger, német testvérvárosunk, 
Bönnigheim polgármestere a jelen lévő, 
baden-württenbergi tartományi képviselő-
ket a 20. Ganerbenfest megnyitó ünnepsé-
gén. A „Ganerbe” tradíciója a 13. századba 
visz minket vissza, ahol az 1284-ben városi 
rangra emelt Bönnigheimben öröklések, 
házasságok és adás-vétel útján felbomlot-
tak a tulajdonviszonyok, ezért hamarosan 
megromlott a viszony a város és az udvar 
között. Majd négy nemesi család között 
osztották fel a várost, ők lettek az örökö-
sök, és ez így is maradt 1750-ig. Ezt az idő-
szakot eleveníti fel kétévente ez a színes 
rendezvény.

A fesztivál a boglári szüreti fesztiválhoz 
hasonló – csak kicsiben -, nagy népünne-
pély, kézművesek kínálják portékáikat, a 
standokon minden kapható, mi szem száj-
nak ingere, sül a tarja és a grill kolbász, 
mellette rablóhús nyársak sorakoznak, a 
szomszédban báránysültet kínálnak az 
ínyenceknek. Két lépéssel arrébb, habzó 
sörrel teli kriglikért állnak sorba a látoga-
tók, velük szemben kiváló borokat kóstol-
hat a látogató, hiszen Bönnigheim már ko-
rabeli oklevelek tanúsága szerint is nemes 
bortermő vidék volt. A Neckar és a Rajna 
folyók közt elterülő dombok lankái remek 
szőlőtermő vidékek a mai napig.

De miért is említettem a polgármester úr 
szavait?

Mert ezt a fesztivált a – természetesen 

hathatós városi segítséggel - helyi civil 
szervezetek szervezik meg, építik fel és 
tevékeny munkájukkal valósul meg a le-
bonyolítása is. A kézilabda- és a labdarúgó 
egyesület, a teniszklub, a nők egyesüle-
te, az önkéntes tűzoltó egyesület, kertba-
rátok egyesülete, a szlovén egyesület, a 
lovasklub…, és még sorolhatnánk az össze-
fogásban résztvevőket. Saját munkájuk-
kal, leleményességükkel időt és energiát 
nem kímélve építik fel sátraikat, standjai-
kat és alakítják ki a kellemes környezetet 

– amelyhez a középkori díszletet maga a 
belváros adja. Nem kopácsolnak már előt-
te egy héttel, nem állnak bent járművek a 
fesztivál helyszínén, minden szervezetten 
működik. 

De nem csak a kulináris élvezeteknek 
hódolhatnak az idelátogatók, hanem vál-
tozatos kulturális program is kíséri a ren-
dezvényt. Öt színpadon, öt élő zenekar 
szórakoztatta a nagyérdeműt, volt itt fúvós 
együttes és rock banda, jazz zenekar és 

barokk zene, és a kastély udvarán szom-
baton este fergeteges koncertet adott egy 
kitűnő zenekar, ahol nem lehetett ülve ma-
radni…

Megismerkedhettünk Bönnigheim két má-
sik testvérvárosi küldöttségével, a szász-
országi Neukirch és a francia Rouffach 
vezetőivel és polgáraival is. Bamberger 
polgármester úr fesztivál megnyitó beszé-
de után mi is köszönthettük a bogláriak ne-
vében bönnigheimi barátainkat. Vasárnap 
egy vidám középkori történet elevenedett 
meg a kastély melletti színpadon, korabe-
li öltözékben, zenével, tánccal fűszerezve. 
Méltó lezárása volt ez az előadás a feszti-
válnak.

Ez a két szép nap is azt erősítette meg 
bennem és Kalász Zoltán képviselőtársam-
ban is, hogy folytatnunk kell ezt a több, 
mint másfél évtizedes, gyümölcsöző kap-
csolatot, és minél jobban bevonva a két 
város lakosságát is. 

Voltak már kint kézilabdázóink, énekka-
runk, és most, ősszel új területen szeret-
nénk bővíteni együttműködésünket: diák-
csere keretében, általános iskolás diákjaink 
látogatnak Bönnigheimbe, tavasszal pedig 
mi fogadjuk őket.

Augusztus 20-án mi fogadjuk a 
bönnigheimi küldöttséget a 40. BB Szüre-
ti Fesztiválon, és bízunk a további folyta-
tásban, civil szervezeteink között kialakuló 
újabb és újabb kapcsolatokban.

Keserű Zoltán

BÖNNIGHEIMBEN JÁRTUNK
„KEVESEBB POLITIKÁT, TÖBB MEGBECSÜLÉST…”

NÉMETORSZÁG
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ERDÉLYTESTVÉRVÁROSI KÜLDÖTTSÉG
SZENTEGYHÁZÁN

Meghívást kaptunk erdélyi testvérváros-
unkba, Szentegyházára, a városi napokra, 
ahol új polgármestert és városi tanácsot 
választottak június harmadikán. Balaton-
boglár város négyfős delegációval - dr. 
Regős Péter, Türjei Attila képviselőkkel és 
dr. Markó Péter jegyzővel - vettünk részt.

A majd egész napos, mintegy 850 km-es 
út végén, a Szépasszony Fogadóban kö-
szöntött minket Molnár Tibor polgármes-
ter úr. A városi tanács többségét, a polgár-
mesterrel az élen a Magyar Polgári Párt és 
az Erdélyi Magyar Néppárt szövetségében 
indult képviselők adják. Az ünnepségso-
rozat megnyitóján 
részt vettek a többi 
testvérvárosi kül-
döttségek is: Bala-
tonlelle, Szarvas, 
Böröcs és Cegléd. 
Pár éve bogláriak is 
átélhették a Platán-
téren, mit jelent az, 
amikor a százöt-
ven, székely ruhás 
gyermek, kristály-
tiszta hangokkal, 
a legtisztább ma-
gyarsággal énekli 
a „Gábor Áron réz-
ágyúját” és a ”Föl 
föl vitézeket”. A 
Szentegyházi Gyer-
mek-filharmónia, 
vagyis a gyerekfi li 
igazi  hungarikumnak 
is nevezhető. Meg-
hatódás nélkül nem 
lehet őket hallgatni. 
Köszönjük Haász 

Sándor tanár úrnak, tanácsosnak az él-
ményt és reméljük, viszontláthatjuk őket 
még Balatonbogláron. A városnapi prog-
ramokon kívül, olyan helyeken járhattunk 
még erdélyben, mint az ezer éves határ 
Gyimesbükknél, Brassó, Nagyszeben, Csík-
szereda és a csodálatos Székelyudvarhely, 
ahol Tőkés Zsolt igazgató úr végigvezetett 
minket a Református Líceum múlt szá-
zad eleji épületében. Aki teheti, egyszer 
az életben legalább utazzon el a Székely-
földre, Erdélybe, kihagyhatatlan élmény. 
Szentegyházi barátainkat meghívtuk au-
gusztusra, a Boglári Szüreti Fesztiválra. 
Várjuk őket szeretettel.

Mészáros Miklós - polgármester

Meghívást kaptunk erdélyi testvérváros-

BALATONBOGLÁRI HÍREK 2016 tu 11
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom a tisztelt lakos-
ságot, hogy a szelektív hulla-
dékszállítás kétheti sűrűsége 
szeptember végéig tart, így az 
utolsó szállítási nap szeptember 
27. Októbertől, a korábbi évek-
hez hasonlóan havi rendszeres-
séggel történik a szállítás, így az 
első szállítási nap október 11.

Mészáros Miklós - polgármester

XVII. JAZZ ÉS A BOR FESZTIVÁLJA

Elektromos médiánk a www.balatonboglar.com
Rövidítések: 

k.j. - Kalász József ; s.m. - Samu Mihály ; sz.l. - Szentes László

BALATONBOGLÁRI HÍREK
A Városi Önkormányzat közérdekű lapja

ISSN 1587-8805 (nyomatott)
ISSN 2061-8301 (online)

Felelős kiadó: Mészáros Miklós polgármester
Felelős szerkesztő: Szentes László

Szerkesztőség, tördelés, nyomdai előkészítés:
Paradoxon Kft - 8630 Balatonboglár, Sétáló u. 4.
T.: 06-70/9086207; E-mail: boglartv@gmail.com

Nyomdai munka: TRADEORG Nyomda Fűzfőgyártelep
Felelős vezető: Tóth Zoltán

A szokásos időpontban, július 13-16. kö-
zött rendezte meg a Helyiérték Egyesület, a 
minőségi zene és a borkultúra randevúját, 
a Jazz és a Bor Fesztiválját. Az immár ti-
zenhetedik alkalommal lebonyolított prog-
ramon számos ismert jazz zenekar mellett, 
a helyi rajongók nagy örömére, fellépett 
Hoff Marcell legújabb, Hoff Beat nevű for-
mációja is.

Annak ellenére, hogy az esőzések miatt 
négy estéből kettőt is a hangulatos szabad-
téri színpad helyett a művelődési ház nagy-
termében kellett megtartani, a közönség 
hűségesen kitartott. Sőt, idén láthatóan 
nőtt a program látogatottsága. Ennek meg-
felelően a nyitó napi Babos Gyula koncer-
ten és a záró esten a Berki Tamás – Sárik 
Péter Trió fellépésén gyakorlatilag teltház 
fogadta a zenészeket.

sz.l. - fotók: s.m.

Teleki emléknap Balatonbogláron

Július 30-án szombaton az Ifjú Konzer-
vatívok a Nemzetért Egyesület (IKON) 
szervezésében Teleki Pál emléknapot 
tartottak Balatonbogláron. A rendez-
vényre egy lengyel testvérszervezeten 
keresztül többen érkeztek Lengyelor-
szágból, köztük ketten olyanok, akik a 
II. Világháború alatt a boglári menekült 
iskola diákjai, úgynevezett boglárcsikok 
voltak. 

A program délelőtt a katolikus temp-
lom kertjében álló Teleki Pál szobornál 
koszorúzással kezdődött, melyen részt 
vett Lezsák Sándor a Magyar Parlament 
alelnöke is. Balatonboglár város koszo-
rúját Mészáros Miklós polgármester és 
Várnai László helyi plébános helyezték 
el. A megemlékezés után a vendégek a 
Fischl-házban lévő lengyel emlékszobát 
látogatták meg, majd az ebédszünet 
után előadásokat hallgattak meg a kor-
szak eseményeiről.  sz.l.
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TENISZ

A BBTC tenisztelepén a szabadtéri szezon 
áprilisban kezdődött. Ez idáig is a klub több 
rangos eseménynek adott otthont.

Április első hétvégéjén rögtön egy kor-
osztályos versennyel 
nyitottunk, rá egy hétre 
pedig megrendeztük a 
klub szezonnyitó verse-
nyét a tagság részére. 
Aztán elindultak a csa-
patbajnokságok, szinte 
minden hétvégére jutott 
mérkőzés.

A nők az OB I-ben, 
a férfi csapat az OB III 
- ban szerepelt. Má-
jus 7-én, Balatonbog-
láron rendezték az első 
GASZTROTENISZ társa-
sági, „családi” Tenisztor-
nát, ahol 6 csapat mérte 
össze tenisz és sütő-főző 
tudományát. A BBTC SE 
csapat megnyerte a versenyt.

Május 30 – június 5-ig itt került megren-
dezésre az ORSZÁ-
GOS DIÁKOLIMPIA. 
1 - 6 – os korcso-
portig, fi ú és lány 
csapatok mérkőztek 
egymással a baj-
noki címért. Június 
10-12-ig A HALKER 
KUPÁN, a szenior 
korosztályok egyéni 
és páros mérkőzései 
zajlottak női és férfi  
mezőnyben, 35 éves 
kortól 80 éves korig. 
E hétvégén is teltházzal üzemelt a tenisz-
klub, mint ahogy a Diákolimpia ideje alatt 
is. Több száz ember fordult meg a klubban. 
Június utolsó hétvégéjén pedig az ORSZÁ-
GOS ORVOSBAJNOKSÁGNAK adott otthont 
a BBTC tenisztelepe. Három napon át vív-
ták a csatákat, az ország minden részéről 
érkező orvosok, minden pályán.

Július első hétvégéjén korosztályos ver-
senyt rendeztünk, ez volt a második BB 
Kupánk. Július 24 – 26 - ig  egy országos 
amatőr versenysorozatnak adtuk a hely-
színt, a Magyar Tenisz Szövetség által 
szervezett MTSZ-WILSON AMATŐR GRAND 
PRIX – nek. E hétvégén is több, mint száz 
ember fordult meg a klubban. Augusztus 
utolsó hétvégéjén lesz a LOVE GAME TÁR-
SASÁGI TENISZTORNA, ami merőben más 
a többi versenyhez képest. Tartalmát nem 
csak a győzelmekért vívott küzdelmek ad-
ják, hanem az a sok, egyéb színes prog-
ram, ami a verseny mellett, a pályákon kí-
vül lesz. A verseny védnökei: Kulka János 
és Hámori Gabriella színművészek.

Szeptemberben folytatódnak a férfi  OB 
III-as csapat mérkőzései, októberben pedig 
még három versenyt rendezünk, két kor-
osztályos BB KUPÁT, és a klub szezonzáró 
versenyét a tagságnak és a bérleteseknek. 
Természetesen az edzések is folyamatosan 
mennek hétfőtől péntekig, kivéve azt a két 

hetet, melyre a gyerekek pihenőt kapnak. 
A kinti szezon október végéig tart. 

FELNŐTT CSAPATBAJNOKSÁGOK: 

A FÉRFI CSAPAT az OB III - ban szerepel, 
a tavaszi forduló már be-
fejeződött, jelenleg az 5. 
helyen állnak a fi úk. Csa-
patkapitány: Pór Péter. 
A csapat tagjai: Fekete 
Rudolf, Pór Péter, Kis 
Balázs Rafael, Péterfai 
Marcell, Rádics Benja-
min, Mészáros András, 
Both József, Solti Gá-
bor, Szalay Szabolcs, 
Kovács Csaba, Kulcsár 
Kevin. Az őszi fordulót 
szeptemberben kezdik. 
A mérkőzések: szept. 3: 
SZVUK SE – BBTC SE, 
szept. 4: BBTC SE – SUN 
TC, szept. 10: BAJAI TC 
– BBTC SE, szept. 11: 

BBTC SE  - PÉCS 2000 TC, szept.17: PAKSI 
SE – BBBTC SE.

A NŐI CSAPAT

befejezte a bajnok-
ságot az OB I-ben.  
A BBTC női csapa-
ta bronzérmes lett. 
Csapatkapitány: Sza-
bó Zoltánné Paszér 
Éva. A csapat tagjai: 
Fárbás Réka, Jónás 
Rebeka, Jónás Zsó-
fi a, Gara Júlia, Szőke 
Krisztina, Pór Petra, 
Szabóné Paszér Éva, 

Berkes Henriett, Pór Eszter.

MAGYAR BAJNOKUNK: 

FÁRBÁS RÉKA a klub legeredményesebb 

játékosa. A fedettpályás OB-n megnyerte 
a L16-os korcsoport legrangosabb verse-
nyét, és egyéniben megszerezte második 
magyar bajnoki címét. Az elsőt 12-évesen, 
négy éve sikerült elérnie. Párosban pedig 

második lett társával, Lukács Líviával. Réka 
válogatott játékos, szerepelt már csapat 
EB-ken, és folyamatosan jár nemzetközi 
versenyekre. Tehetségét az iskolai mini te-
niszprogram oktatásában szűrte ki Paszér 
Klára, az akkori testnevelő – edző, s bíztat-
ta arra, hogy klubszinten űzze ezt a spor-
tot. Első magyar bajnoki címéig nagyrészt 
Paszér Éva oktatta, a csoportos edzések 
mellett sok egyéni foglalkozás is kellett a 
sikerhez. A fejlődéséhez ifj. Fekete Rudolf 
szakmai munkája is hozzájárult. Jelenleg is 
a klub játékosa, és az egyéni edzéseit Both 
József irányítja, akinek a második magyar 
bajnoki cím megszerzésében nagy szerepe 
volt

EREDMÉNYEK: 
BB KUPA júl 2-3.:

LÁNY 10 évesek: 1. Farkas Bonita (BBTC), 
3. Kovács Luca (BBTC), 4. Pór Zsófi a (BBTC)

LÁNY 14 évesek: 3. Pór Eszter (BBTC) 

FIÚ 12 évesek: 2. Kis Balázs Rómeó 
(BBTC)

FIÚ 14 évesek: 3. Kulcsár Kevin (BBTC)

FIÚ 18 évesek: 1. Kis Balázs Rafael 
(BBTC), 4. Kulcsár Kevin (BBTC)

HALKER KUPA SZENIOR VERSENY 
júni. 10-12.:

NE65+: 3. hely: Harmath Rózsa, NE35+: 
3. hely: Berkes Henriett, FE75+: 3. hely: 
Harmath Gyula,

FE55+: 1. hely: Lehel László, 2. hely: 
Milosákovics János, FE45+: 2. hely: Pór 
Péter, 

FE35+: 3. hely: Koszics Gábor,

NP 130+: 1. hely: Harmath Rózsa, 
NP110+: 1. hely: Paszér Éva, Szabó Éva, 
2. hely: Berkes Mecki, 

NP 100+: 2. hely: Paszér Éva, Szabó Éva, 
NP100-: 1. hely: Szőke Krisztina, Makarész 
Kati, 3. hely: Berkes Henriett,

FP140+: 2. hely: Berkes Pál, 3. hely: Har-
math Gyula,

FP120+: 1 hely: Milosákovics János, 
FP100+: 1. hely: Simiglai István, 2. hely: 
Lehel László, Lehel Zsolt,

FP 100-: 1. hely: Pór Péter, Klikk Balázs, 
VP140+: 2. hely: Harmath Rózsa, Harmath 
Gyula, 

VP120+: 3. hely: Berkes Mecki, Berkes 
Pál, VP100+: 1. hely: Szőke Krisztina, 
Milosákovics János

2. hely: Paszér Éva, Simiglai István, 3. 
hely: Szabó Éva, Klikk Balázs, 

VP100-: 1 hely: Makarész Kati, Koszics 
Gábor, 2. hely: Berkes Henriett, Kovács 
Csaba, 3. hely: Szőke Krisztina, Simiglai 
István

MTSZ-WILSON AMATŐR GRAND PRIX 
július 23-24: 

Női Egyes: 1. hely: Berkes Henriett

Férfi  Egyes: 3. hely: Pór Péter

Férfi  Páros: 2. Hely: Pór Péter,  Horváth 
Csaba 

Szabó Zoltánné Paszér Éva - szakedző

BALATONBOGLÁRI TENISZ CLUB
NYÁRI ESEMÉNYEI
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SPORT
A Nemzeti Kézilabda Akadémia történeté-

ben először, az új kézilabdacsarnok adott 
otthont az ünnepélyes évnyitónak. A ren-
dezvényen elsősorban az új hallgatók és 
szüleik számára hangoztak el fontos 
információk, de az impozáns környezet 
és a tájékoztató-beszédek a régi diákok 
számára is szolgáltak érdekességgel.

Elsőként prof.Dr.h.c. Mocsai Lajos, a 
Nemzeti Kézilabda Akadémia tudomá-
nyos és szakmai főigazgatója köszön-
tötte a vendégeket, és beszédében a 
Balatonbogláron folyó képzés kiváló 
körülményeiről is beszélt.

„Nagyon irigykedem, hiszen a mi éle-

tünkben ilyen lehetőségek nem voltak, 

ilyen létesítménynek a közelébe nem 

kerülhettünk, mégis a világ elitjéhez tarto-

zó csapatokat többször megvertük. Bízom 

abban, hogy az itteni fi atalok szemléleté-

ben, elkötelezettségében olyan emberek, 

akik a tehetségfejlesztés során felvállalják 

a felelősséget és minden támogatást meg-

kapva tehetségüknek megfelelően a ma-

gyar kézilabdasport szolgálatába állnak.”

Dr. Kersch Ferenc, a Magyar Kézilabda 
Szövetség főtitkár-helyettese méltatta az 
Akadémia eredményeit, és egy fontos újí-
tásról is beszélt.

„A NEKA sikereit nemcsak magunkénak 

érezhetjük, hanem a NEKA sikere a mi si-

kerünk is, köszönet az edzőknek, a mun-

katársaknak a nagyszerű munkáért. A ha-

zai szövetség döntése értelmében, ebben 

a szezonban valamennyi élvonalbeli klub 

megmérkőzik a magyar junior-válogatottal 

itt, Balatonbogláron, ez azt jelenti, hogy az 

új sportcsarnokban 13 női és 13 férfi  NBI-

es klub mérkőzése látható majd ősztől.”

Mocsai Tamás, az Akadémia ügyvezetője, 
az elmúlt három év eredményeiről beszélt, 
és egy látványos prezentáció keretében a 
pályán és pályán kívül elért sikereket emel-
te ki.

„Annak idején az volt a cél, hogy egy 

olyan Akadémia jöjjön létre, amely ösz-

szefogja a sportágat, hiszen mindannyiunk 

célja az, hogy a magyar fi atalokat képez-

zük, és a hazai kézilabdázás múltjához 

híven szerepeljen a jövőben is. Immár 

három éve elindult e folyamat, a jelen 

biztató, jó úton haladunk. Mégis, külde-

tésünk folytatásához elengedhetetlen a 

további tiszteséges, alázatos minden-

napi munka.”  

A három tanintézmény, illetve a kol-
légium igazgatója, így Bántó Zsuzsan-
na (Fonyódi Mátyás Király Gimnázium), 
Balog Krisztián (Mathiász János Szak-
középiskola és Gimnázium), Türjei At-
tila (Boglári Általános Iskola) és Gáspár 

László (Boglári Kollégium) a következő tan-
évről, illetve a beköltözésről adott tájékoz-
tatást. A női szakág nevében, ifj. Kiss Szi-
lárd, edző mondott pár fontos tudnivalót a 
lányoknak, míg Vágó Attila, a férfi  szakág 
képviseletében tájékoztatta a fi ú növendé-
keket.

Augusztus 1-től már elkezdődtek az edzé-
sek, és a különböző fi zikai állapotfelmérő 
tesztek, hiszen szeptembertől kezdődnek a 
különböző korosztályos bajnokságok.

ÜNNEPÉLYES ÉVNYITÓ AZ AKADÉMIÁN
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fotó: Tompos Gábor

SZÁSZ EMESE
BOGLÁRON KÉSZÜLT RIÓRA

A magyar olimpiai csapat első 
aranyérmét szerző párbajtőröző, 
Szász Emese, Balatonbogláron 
kezdte felkészülését a riói olim-
piára. Kiváló vívónk elsősorban a 
fi zikai munkára koncentrált, de a 
boglári Urányi János Sportcent-
rum galériájának talaja kiválóan 
alkalmas volt a vívóedzésekhez 
is.

„Hétfőn érkeztünk Balatonbog-
lárra, ahová szívesen jöttünk és 
mindenki örömmel fogadott ben-
nünket. Mesterem, Kulcsár Győző 
családi telke a közelben van, így 
adta magát a balatoni helyszín, 
és csak jókat hallottunk a boglári 

csarnokról, ahol nyugodt, profi  körülmények között dolgozhatunk. 
A feltételek ideálisak, és a saját eszközeink mellett itt minden a 
rendelkezésünkre áll.” 

Szász Emese a boglári edzések után, két héten át a tatai edző-
központban folytatta a felkészülést, majd Houstonba utazott egy 
nemzetközi edzőtáborba, és az amerikai városból repült a riói 
olimpia helyszínére, így az időeltolódás nehézségeivel sem kellett 
megküzdenie.

„Miután 2011 óta rendeznek vívó világkupa-
versenyeket Rióban, nem lesznek számomra 
ismeretlenek a körülmények. Májusban már 
versenyeztünk az olimpiai csarnokban, lát-
tuk, hogy volt még tennivaló, de megfelelő 
a környezet. Nyugodt vagyok, bár mostantól 

alaposan felgyorsulnak az események és csak úgy repülnek a na-
pok. Nem zavar, hogy esélyesként emlegetnek, én is úgy gondo-
lom, hogyha úgy alakulnak a dolgok, ahogy az utóbbi időben, ak-
kor jól sikerülhet az olimpia és megmutathatom, hogy mire vagyok 
képes” – nyilatkozta bizakodva.

A történet vége pedig azóta már ismert, Szász Emese bra-
vúros összecsapások sorozata után megszerezte a magyar 
olimpiai csapat első aranyérmét, amihez ezúton is gratulá-
lunk!

(forrás: neka.hu)
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Jó egészséget, sok boldogságot kívánunk

Torma Tamarának és szüleinek!




