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BALATONBOGLÁR VÁROS NAPJA
Idén, a már korábbi hagyományoknak
megfelelően június első szombatján
tartották Balatonboglár város napi
ünnepségét, melynek ezúttal a Varga
Béla Kulturális Központ adott helyet. A
teltházas esemény kezdetén Gergely
Piros, az intézmény igazgatója köszöntötte a szép számmal megjelent vendégeket, majd felkérte a megnyitó beszéd
megtartására a város polgármesterét.

egy Eötvös Károly idézettel folytatta. Véleménye szerint, az itt élők büszkék lehetnek
a múltjukra, de bizakodva tekinthetnek a
jövőre is, hiszen a közelmúlt fejlesztései, illetve a még bírálat alatt lévő pályázatok is
azt mutatják, hogy Balatonboglár fejlődése
halad tovább. Elmondta, hogy a Kormányhivatalnak a városban lévő kirendeltségei
is megújulnak, s most már ki meri jelenteni, az okmányiroda is megmarad, amiért a
közelmúltban nagy harc ment a háttérben.
Beszédének végén a Somogy Megyei
Kormányhivatal által alapított, „A közjó
szolgálatáért” elnevezésű díjat adta át Balatonboglár Város Önkormányzatának és
lakónak. A kitüntető díjat a város nevében Mészáros Miklós polgármester vette át,

a borászati ágazatot. Ehhez kapcsolódik a
kaposvári Megyeházán rendezendő Megyei
Borfesztivál is, melyre négy balatonboglári
pincészet jelezte a részvételi szándékát.
Végül Móring József Attila, a választókerület országgyűlési képviselője kapta meg
a szót. Elmondta, hogy nem csak képviselőként, hanem fejlesztési miniszteri biztosként is köszönti Balatonboglárt. Ennek
pedig azért is nagy jelentősége van, mert
a város kifejezetten jól szerepelt a TOP
pályázatokon, amivel több, környező település irigységét is kivívta. Ráadásul, hátra
van még az úgynevezett „Zöldváros” program, amiben szintén jó esély van a sikeres
szereplésre.
A beszédek után Kánya Erika, a Polgármesteri Hivatal munkatársa vette át a szót és
ismertette a város által,
ebben az évben adott kitüntető címek díjazottjait.
Ennek megfelelően Börczi
Terézia és Tóth Benjámin
elismerő oklevelet, Katona-Kiss Erzsébet Sport
Díjat, Pajorné Mátyás Katalin és Korolovics Lajos
Pedagógiai Díjat, Bondorné Sámson Mária és Koncz
Zsuzsanna
Művelődési
Díjat, Dr. Deme Miklós és
Happ Istvánné megosztva
Közszolgálati Díjat, és Dr.
Kálmán Sándor posztumusz Közszolgálati Díjat
kapott.
Balatonboglár
Város
Bora 2017-ben a borvidéki borversenyen elért
eredménye alapján a
Légli Szőlőbirtok és Borászat, János-hegyi 2016os Sauvignon Blanc bora
lett. A díjat Légli Ottó borász, Balatonboglár Város
díszpolgára vette át. A
vendégek végül pezsgős
koccintással zárták az ünnepséget.
Délután a Borudvar melletti
rendezvénysátorban, a pedagógusok köszöntésével folytatódtak
a programok, ami a 806
adag étel kiosztása követett. Közben, először helyi
együttesek, majd Singh
Viki adott koncertet. A
legkitartóbbak pedig utcabálozhattak az Old Boys
zenekarral.
fotó: Tompos Gábor

Mészáros Miklós, Balassi Bálint Borivóknak való verséből vett idézettel kezdte
beszédét, hiszen mint elmondta, ezen a
hétvégén több minden is megemlékezésre
ad okot. A pünkösd napja
és a Nemzeti Összetartozás
Napja is e hétvégére esett.
Ráadásul, a városnak olyan
két meghatározó rendezvénye is, mint a Méta Fesztivál
és az Aranyhíd Barátságnap
is ezekre a napokra esik.
Beszédében röviden kitért
a 806 éves város történetére, a nap eseményeire,
majd megnyitotta az ünnepi testületi ülést, melyen az
igazoltan távollévő Türjei
Attila kivételével minden
képviselő megjelent. A polgármester megnyitója után
Jerzy Snopek, a Lengyel
Köztársaság magyarországi
nagykövete vette át a szót.
Ő, beszédének elején hangfotó: Tompos Gábor
súlyozta, nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy Balatonbogláron Lengyelország
nagyköveteként mondhat
köszöntőt, mert szerinte
ez a város különösen drága
minden honﬁtársa számára.
A bevezető után megosztotta a hallgatósággal Magyarországhoz való kötődésének személyes történetét.
Negyven évvel ezelőtt, akkori menyasszonya, mai
felesége csalta szülőföldjére, Magyarországra, ahol
Budapest, Balatonboglár és
Hatvan voltak azok a városok, ahol először járt. De
akkor még nem tudta, hogy
Balatonboglár az egész
népe számára egy különleges hely. A személyes
emlékek felelevenítését követően megemlékezett az
egykor itt működő Lengyel
Gimnázium és Lyceum történetéről, valamint a városban szobrot kapó Teleki Pálról.
majd a szót Bíró Norbert, a Somogy Megyei
A beszédek sorát Dr. Neszményi Zsolt
Közgyűlés elnöke vette át. Ő egy tavaly
kormánymegbízott, a Somogy Megyei Kor- kötött agrártámogatási megállapodás részmányhivatal vezetője folytatta. A megje- leteit elevenítette fel, ami arról szól, hogy
lentek köszöntése után megemlékezett
a Balatonboglári Borvidéken termett szőlő
egykori fonyódi gimnáziumi éveiről, majd
helyi feldolgozását segítsék, ezzel erősítve
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folytatás az előző oldalról

BÖRCZI TERÉZIA
ELISMERŐ OKLEVÉL

TÓTH BENJÁMIN
ELISMERŐ OKLEVÉL

KATONA-KISS ERZSÉBET
SPORT DÍJ

A franciaországi Lourdes közismert zarándokhely, ahol egy kislánynak megjelent a Szűzanya. A zarándokhelyre sok
gyógyulnivágyó ember megy el minden
évben. A balatonboglári lourdes-i Szűz
Mária Barlangot az 1910-es évek végén
építtette egy boglári tanítónő és testvére, Szűz Mária támogatását kérve idős,
beteg szüleik gyógyulásához.
A barlang 1968-ban került mostani
helyére a katolikus hívek adományából.
Börczi Terézia a Szűz Mária Barlangot
hosszú évek óta gondozza, friss virággal
díszíti, takarítja ellenszolgáltatás nélkül.
A város az oklevéllel elismerését fejezi
ki a jótékony, önzetlen cselekedetéért.

Tóth Benjámin évek óta dolgozik Balatonbogláron, ősztől-tavaszig az Urányi
János Sport- és Szabadidő Központban,
a nyári időszakban pedig a Buborék Élménystrandon. Megbízható, becsületes,
mindenben lehet számítani rá, kollégái
csak elismerő szavakkal illetik őt. Szerény, csendes, visszahúzódó és munkáját tökéletesen végzi. Így volt ez akkor
is, amikor szükség volt rá egy majdnem
végzetes kimenetelű balesetnél.
Pontosan 1 éve, a Város Napját megelőző pénteken Szilágyi Ármin középső
csoportos óvódás kisﬁú úszásoktatáson
vett részt az Urányiban. Egy ártalmatlannak tűnő játszadozás után a gyermek
nem jött fel a víz felszínére. Az úszóoktató és az úszómester azonnal a segítségére siettek, kiemelték a vízből. Tóth
Benjámin lélekjelenlétének és szakértelmének köszönhetően sikerült őt egy
végzetes tragédiától megmenteni, viszszaállítani a légzését és stabilizálni az
állapotát.
Beni megmentett egy életet. Árminka
azóta is jár a kistestvérével úszni. Köszönjük szépen Beni!

Katona-Kiss Erzsébet életét a sport tölti
be. Családjában, szakmájában, az aktív
szabadidő-eltöltésben és a jövő generáció nevelésében is a sport iránti elkötelezettség áll az első helyen. Középiskolai
testnevelő tanár, férje, Katona Sándor
sikeres kézilabdaedző, és már kislányát
is megfertőzte a sport: szivacskézilabdában lép édesanyja nyomdokaiba.
Erzsébet 2007 nyarán került a BBSC
strandkézilabda csapatába. Már ebben
az évben, az Országos Döntőben II.
helyezett balatonboglári csapat tagja,
majd számos megmérettetésen bizonyította rátermettségét. Többszörös gólkirálynő, és elnyerte a legjobb női játékos
címet is.
A strandkézilabda mellett aktív tagja a
BBSC női kézilabdacsapatának is, melylyel hol az NB II-ben, hol az NB III-ban
jeleskedtek, és a tavalyi, valamint már
az idei szezonban is a legeredményesebben szereplő játékos. 2008 óta strandon
és teremben is aktív az utánpótlás-nevelés területén, tanítványai több gyermek- és ifjúsági országos versenyen állhattak fel a dobogóra, és sokan közülük
már a felnőtt mezőnyt erősítik.

fotó: sz.l.

fotó: sz.l.

fotó: sz.l.

EMLÉKTÁBLA AVATÁS
BALATONBOGLÁRON
Június 3-án a Város Napja rendezvényt követően Batthyány Lajos mártír miniszterelnök
tiszteletére emléktáblát avattak Balatonboglár Képviselő-testületének tagjai és a meghívott vendégek a Fischl-ház falánál. A tábla
elkészítését Kalász Zoltán képviselő indítványozta azzal, hogy a költségeket a kezdeményezéshez csatlakozók saját jövedelmükből
adják össze. Ennek köszönhetően, a tábla
ugyan a város tulajdona lett, de annak költsége nem terhelte a közös kasszát.
Az avató ünnepség kezdeteként Keserű Zoltán képviselő elevenítette fel a mártírhalált
hal miniszterelnök életútját. Hangsúlyozta,
Batthyány volt az, aki mindvégig ragaszko-

dott az Áprilisi Törvények megtartásához, és
élete arra példa, hogy egyetlen miniszterelnök sem emelkedhet a törvények fölé, azok
betartása alapvető kötelessége.
Ezek után Mészáros Miklósné, mint a Batthyány család egyenes ágú leszármazottja
emlékezett meg családjának kiemelkedő női
tagjairól. Kiemelte gróf Batthyány Antónia
szerepét, aki a forradalom leverése után többet nem engedett be osztrákot a pozsonyi
házukba.
A beszédek után Jerzy Snopek, a Lengyel
Köztársaság magyarországi nagykövete, Mészáros Miklós Balatonboglár polgármestere és
Keserű Zoltán tanácsnok helyeztek el koszorút a frissen felavatott emléktábla alatt.
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PAJORNÉ MÁTYÁS KATALIN
PEDAGÓGIAI DÍJ

KOROLOVICS LAJOS
PEDAGÓGIAI DÍJ

BONDORNÉ SÁNDOR MÁRIA
MŰVELŐDÉSI DÍJ

Pajorné Mátyás Katalin Lengyeltótiban
született 1956-ban. Általános iskolába
szülőfalujában járt, majd a fonyódi Karikás Frigyes Gimnáziumban érettségizett
és a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán
szerzett tanítói végzettséget. 1979-ben
a Boglári Általános Iskolában kezdett el
dolgozni, és a hűség példaképeként itt
volt az egyetlen munkahelye nyugdíjazásáig.
Tanítóként rengeteg kisdiákkal ismertette meg a betűvetést és a számok világát. Ez az utóbbi állt igazán közel hozzá. Legszebb eredményeit a matematika
területén érte el tanítványaival együtt. A
tanítás mellett más feladatokat is szívesen vállalt diák-önkormányzati megbízottja, ifjúságvédelmi felelőse is volt az
iskolának. Példát mutatott és mutat az
egészséges életmód gyakorlására, és a
népi kultúra ápolására is.

2007-ben lett igazgatója a Budai Művészképzőnek, nevéhez fűződik a jazz
tanszak kialakítása, mely székhelyét
2009-ben tette át Balatonboglárra. Már
évekkel előtte óraadó tanárként dolgozott a boglári zeneiskolánál, a klarinét
és a fafúvós hangszerek világába vezette be tanítványait, ahogy teszi ezt ma
is mind a klasszikus, mind a jazz zene
műfajában. Az elmúlt tíz évben mintegy
15 zenekar létrejöttét és munkáját segítette szakértelmével, a zene iránti elkötelezettségével, sokszor szigorával.
Tanítványai közül többen folytatták
tanulmányaikat konzervatóriumban, főiskolai vagy egyetemi jazz tanszékeken.
Közoktatási szakértőként, vizsgáztatóként és szakmai érettségi elnökként is
tevékenykedik. Korolovics Lajos a városi
műsorok, rendezvények állandó szereplője, szólóban, tanítványaival, zenekaraival elismerést vívott ki a műfaj számára.
Munkássága fontos része a balatonboglári jazz tábor létrehozása és szervezése,
valamint számos fesztiválfellépés is.

„Vannak emberek, akiknek a nevét nem
nagy beruházások, nem nagy gazdasági
eredmények, nem nagy pénzösszegek
mellett szokták felsorolni. Vannak emberek, akiket mások kulturális élményeikkel társítanak, a műveltségüket
gazdagabbá tevő személyként őrzik az
emlékezetükben. És sokan vannak, akik
boldogan becsülik meg az ilyen emberek
társaságát. Bondorné Sámson Mária is
egy ilyen kivételes ember.
Balatonbogláron sokan vannak, akik
vele, az ő szervezésében jártak sok
éven keresztül színházba, a jó érzékkel
kiválasztott legjobb darabokra. Sokan
vannak, s hálásan gondolnak is rá, akik
az ő szervezésében járták a környező országokat, ismerhették meg azok
rejtett szépségeit. Sokan vannak, akik
kedves (volt) társával, Istvánnal tartott
ismeretterjesztő estjeit látogathatták. S
azok is, akik a Bagó Bertalan festőművészre emlékező esten, a Salamon János esten, a Boglári Múzsa esten, avagy
Vukán György születésnapi koncertjén
érezték jól magukat.
Mária egy művelt, kiegyensúlyozott
hölgy, akitől a környezete mindig kapott,
mint egykoron és sokáig a BB központjában dolgozók, majd a városban, a polgári értékekre érzékenyebb közösségek.

fotó: Tompos Gábor

fotó: Tompos Gábor

fotó: Tompos Gábor

KONCZ ZSUZSANNA
MŰVELŐDÉSI DÍJ
1972-ben kezdte pedagógusi pályáját
Hajdúszoboszlón, egy ének-zenei általános iskolában. Közel 40 éves pedagógusi
pályáját két városban - Debrecenben és
Hajdúszoboszlón – töltötte zenei általános iskolákban, mint énektanár, majd,
mint iskolaigazgató. Tagja volt Hajdúszoboszló pedagógus énekkarának, karnagya a Bárdos Lajos Városi és Pedagógus
Énekkarnak, mely elnyerte a „Kiemelt
hangversenykórus” címet.
2011 szeptemberétől karnagya a Balaton VOX kórusnak. Szeretettel vállalta fel

a kórus vezetését, formálta, kialakította a
közös éneklés sajátságos arculatát. Általa a kórus új lendületet kapott, vezetésével az együttes hatalmasat fejlődött. Erre
a legnagyobb bizonyíték, hogy 2016-ban
a zsűri „Fesztiválkórus” minősítést adományozott a kórus részére. A Liszt Ferenc
Emlékplakett, Fasang Árpád díj, Hajdúszoboszló Városért díj után Balatonboglár
Város elismerését is elnyerte.
Ars poeticája, hogy az örömteli éneklés alapja az amatőr ének együtteseknél
a személyes barátság. Ez a biztosíték
arra, hogy képesek együtt olyan művészi
színvonalon megszólaltatni egy- egy kórusművet, mely a hallgatóságnak ugyanolyan örömöt ad, mint az énekeseknek.

fotó: Tompos Gábor

BALATONBOGLÁRI HÍREK 2017 június 5

HAPP ISTVÁNNÉ
MEGOSZTOTT
KÖZSZOLGÁLATI DÍJ

DR. DEME MIKLÓS
MEGOSZTOTT
KÖZSZOLGÁLATI DÍJ

DR. KÁLMÁN SÁNDOR
POSZTUMUSZ
KÖZSZOLGÁLATI DÍJ

Happ Istvánné Magdi Gamáson született 1955-ben. A gamási általános
iskola és a kaposvári középiskola után
1978-ban végezte el Budapesten a
Semmelweis Orvostudományi Egyetemet. 1978-1992-ig a balatonboglári állami gyógyszertárban dolgozott, közben
megszerezte a szakgyógyszerészi képesítést.
A rendszerváltás után, 1992-ben – Somogy megyében harmadikként – Balatonbogláron, a Gaal Gaston utcában
megnyitotta
magángyógyszertárát.
1998-ban helyezte át a gyógyszertár
székhelyét az orvosi rendelővel szembe.39 éve áll a boglári betegek, gyógyulni vágyók és egészségesen élni akarók
harmadik generációjának szolgálatában.

1944-ben született Galgahévizen. Az
aszódi középiskola után 1969-ben végzett a Budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. 1969. és 1972.
között Pest megyében helyettesítő
gyógyszerészként, majd 1972-től 1977ig a tápiószecsői gyógyszertárban dolgozott.
1977. november 1-jén kezdte meg a
munkát Balatonbogláron, 1995-ben nyitotta meg magángyógyszertárát a város
központjában. Immár tehát harminc éve
dolgozik a bogláriak és környékbeliek
egészségéért.

Kálmán Sándor 1951-ben született Szigetváron. A Baranya megyei Kisdobszán
töltötte gyermekkorát. Középiskolába
Pécsre, a Nagy Lajos Gimnáziumba járt,
a Pécsi Orvostudományi Egyetem befejezése után a Siófoki Kórházban kezdett
dolgozni, majd 1977-től 20 éven át a
Balatonboglári Borgazdaság üzemorvosa, ezt követően a balatonboglári 4-es
számú háziorvosi körzet és a környék
településeinek üzemorvosa volt.
Fehér köpenyben soha senki nem látta, azt nagyon nem szerette, viszont,
kötényben, főzés közben, vadász-csizmában hajnalban a lesen, vagy egy jó
könyvbe elmélyedve annál többen találkozhattak vele.
Reggelente mindig jókedvűen ment be
a páciensekhez, akiket biztatott, segített,
gyakran gyógyszerek helyett vidám történetekkel, gyógyszerreceptek helyett
egy-egy, a TV-ben előző este hallott sült
receptjével, viccekkel is gyógyított. A
betegek, páciensek mindig számíthattak
rá. Olyan tudással, tájékozottsággal, ismeretekkel rendelkezett az orvoslásról,
természettudományokról, kutatásról és
technikai fejlesztésekről, aminek megőrzése és továbbvitele egyaránt fontos
és nélkülözhetetlen.

fotó: sz.l.

fotó: sz.l.

HELYREIGAZÍTÁS
Az előző számban, az ötvenéves érettségi találkozóról szóló cikkben ejtettem hibákat. „...bevezettek
a teremben” - terembe helyett, folyósó, folyosó helyett, és lemaradt a beszámoló után a birtokos „ja”.
A magyar nyelvet szerető,
óvni vágyó emberként nehezen nyugszom bele, hogy
megesett e pár eset. Azóta
sem hagy békén, mert a
digitális verziók ugyan elöregszenek, adathegy rakódik majd rájuk, de, ha
húsz év múlva, a bekötött,
könyvtári példányba belelapoz valaki, fejcsóválva fogja olvasni.
Mit kell erőlködni a nyelvtannal? Nem dől össze a
világ, ha... Úgyis megértik... Észre sem veszik...
Nyelvtannáci... - gyakran

beleakadok a (nagyon) hibás nyelvhasználat felmentésébe. Pedig nyelvében él
a nemzet. Kifejezésmódunk
romlásával valahogy együtt
jár morális állapotunk is.
Hogy mi lehet az összefüggés? Talán az „imádom”
világítja meg legjobban.
Fészbúkon a szív ikon ezt
jelenti. Tárgya lehet kiscica,
barátnő újszülött kisbabája,
de akár étel is, bármi. És
mit jelent imádni valamit?
A legfelsőbb jónak elismerés. Hát, nem mindegy!
Ahogy lejáratjuk a szavakat, úgy értékeink is „lejáródnak”. A napokban, egy
ﬁlmben nyilatkozó költő
mondja: Szépség, szeretet, eszmény - nem számít.
Csak a pénz és a hatalom.
Milyen jó lenne, ha mindent helyre tudnánk igazítani. De még jobb, ha szükség sem lenne rá. Persze,
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ez már Hamlet fejében is
motoszkált - „Mert ki viselné a sors gúnycsapásit,
zsarnok bosszúját, gőgös
ember dölyfét, útált szerelme kínját, pör-halasztást,
a hivatalnak packázásait,
s mind a rúgást, mellyel
méltatlanok bántalmazzák
a tűrő érdemet...”. Az ő
végleges
megoldás-terve,
persze túlzás, nem véletlen,
hogy hosszan gondolkodik
rajta.
Mindannyian a „helyünkön”, boldogok akarunk
lenni. És zömében azt várjuk el, hogy mások tegyenek azzá - pedig sokaknak
ismerős a mennyországpokol tanmese a terített
asztalnál, nagyon hosszú
kanállal evőkről. Csak az
kap, aki másnak is nyújtja...
Szeri Gabi

fotó: Vörös Péter
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KULTÚRA
KULTKIKÖTŐ 2017-BEN IS
BALATONBOGLÁRON!
Július 1-én este kinyitja kapuit a balatonboglári
Kultkikötő, igazi meglepetéseket ígérve a 2017es évadban. A Balaton déli partjának legnagyobb
összművészeti fesztiválja Balatonbogláron is felejthetetlen nyárestékkel és önfeledt gyermekprogramokkal várja régi és új barátait.
Idén nyáron is érdemes lesz betérni a bala-

tonboglári Kultkikötőbe, hiszen barátságos környezetben juthatunk – ahogy a fesztivál szlogenje is sugallja – víz tiszta kultúrához. „12 éves a
Kultkikötő fesztivál, ez már a kamaszkor kapuja”
– mondja Nagy Viktor, a Kultkikötő alapítója, igazgatója. „Három állandó helyszín, egy lelkes csapat
és rengeteg barát: fellépők és alkotók, színművészek, zenészek, táncművészek, akik már egy kicsit
hazajárnak hozzánk. Akiktől kamaszosan zsizsgő,
izgalmas és mindig megújuló lesz a Kultkikötő.
Ahova érdemes visszatérni egy izgalmas színházi
elő
előadásra, felejthetetlen koncertre.”
2017-ben egy premierre is készül a boglári
Kultkikötő. A Grönholm-módszer bemutatójának
rendezője Mózes András, az előadás augusztus
1111-én
látható Bán Bálint, Szabó Erika, Borsányi
Dániel és Domokos Zsolt főszereplésével. Jön Hernádi Judit július 8-án zenés, önálló estjével, július
2020-án Horgas Eszter és Falusi Mariann koncertezik első vidéki és egyetlen balatoni koncertjén a
zik,
Kultkikötőben zenél július 29-én este A GRUND –
víg
vígszínházi ﬁúzenekar, vagyis a nagy sikerű A Pál
utcai ﬁúk musical szereplőiből alakult együttes.
Aug
Augusztus
4-én Gubás Gabi és Szabó Győző a női
és férﬁ lelket kutatja. Minden pénteken és vasárnap délelőtt 11 órakor a gyerekeké a Mesés Kikötő.
Részletes program a kultkikoto.hu weboldalon.

KÜLÜGYI ÁLLAMTITKÁR
BALATONBOGLÁRON
Jan Dziedziczak lengyel külügyi államtitkár
kétnapos magyarországi látogatásán Boglárra is ellátogatott. A jó hangulatú találkozón
egyeztetett Mészáros Miklós polgármesterrel
és a Fischl-házban lévő lengyel kiállítást is
megtekintette.

ARANYHÍD BARÁTSÁGNAP
Idén városunk volt a házigazdája az
Aranyhíd Barátságnap rendezvénynek,
ami, mint közismert, Balatonboglár és a

túlparti Révfülöp barátságáról szól. Ennek
megfelelően egyik évben Révfülöp, a másik évben pedig Balatonboglár fogadja a
másik település küldöttségét.
Ezúttal Révfülöpről Kondor Géza polgármester vezetésével a
szokásosnál is több
vendég érkezett, akiket
Mészáros
Miklós polgármester, Dr.
Sziberth László és Kalász Zoltán képviselők
és a Megértés Nyugdíjas Egyesület tagjai fogadtak. Egymás
kölcsönös köszöntése
után közösen helyezték el a megemlékezés koszorúit a kikötőben, az egykori
kompkatasztrófa
ál-

dozatainak emlékművénél, majd egy üdítő mellett baráti beszélgetés kezdődött a
Bárka Kávézóban.
Ezek után a vendégek sétát tettek a
megújult Szent Erzsébet Emlékparkban,
majd a Méta Fesztivál gálaműsort tekintették meg, ahol a házigazdák ebéddel is
megvendégelték a túlpartiakat. Folytatás
jövőre, Révfülöpön. Az Aranyhíd Barátságnap történetéről egy 2003-ban
készült
videó
megtekinthető
a
Balatonboglár
Város
Youtubecsatornán, ami az
alábbi QR kód segítségével érhető
el:
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FESZTIVÁL
sodródva egy fergeteges táncba – színpadszakadásig. Aztán - ahogyan lenni szokott
- egyszer csak elcsendesednek, a szomorú
dallam folytatódik. (A ﬁlm róluk szól.)

NINCS IS ENNÉL
GYÖNYÖRŰBB
Huszonegyedik alkalomra alakult át az
Urányi a MÉTA Fesztivál helyszínévé. Színpadépítés, öltöztetés, világítás, szőnyeg-leterítés, leragasztás, hátfal-függöny fölrakás,
s meg-megannyi teendőre érkeztek az önkéntesek helyből, környékből, Budapestről,
még messzebbről is voltak. Egy örmény, egy
olasz hölgy is felvette a Helyiérték önkéntes
pólót, megtalálta a neki szánt feladatot a
vendégek kísérésétől az étkeztetésig, a futó
métától a zsűri vagy akár a zenekar szolgálatáig, pontos forgatókönyv szerint. De nem
is ez a fontos, ez csak egy adat, ami ezt a
többnapos gyönyörűséget körülrajongta, a
fesztivál számos támogatójával együtt.
Nehéz leírni azt a hangulatot, ami a szombati színpad-bejárások 15 percei alatt szövődött a zenekar és a táncosok között, a
vasárnapi versenyek egymást felülmúló
gyönyörűségeit mind ruhában, mind táncban, mind zenében, mind mosolyokban. Nehéz leírni az esti bulit, a másnap esti táncházat. Nem lennék jó zsűri, mert nem tudtam
volna kilenc pontnál kevesebbet adni, sőt.
Ha kérdeznék, hogy mi tetszett, hosszasan
tudnék - még a saját szavamba is belevágva – mindenkit felsorolni, de két dolog egy
picivel jobban szíven markolt, és az esti
táncházat elbűvölten néző, német, testvérvárosi vendégek elismerő helyeseléseit is
megemlíteném. A somogyi táncokat előadó
csapat legényei lenyűgöző megjelenésükkel,
igazi virtust keltő táncukkal, nem beszélve
az esti táncházban csatakossá izzadt ingben,
teljes felszabadultsággal eljárt legényeseikkel, páros táncokkal különleges hangulatot
varázsoltak.

„idegen országban idegen emberek
járok az utcákon senkit nem ismerek
szólanék hozzájuk de ők nem értenek
ezen az én szívem de nagyon kesereg”

Ami a legjobban megfogott, az egy Kallósgyüjtésre írt koreográﬁa volt. Batyúkkal,
bőröndökkel
felsereglett,
elvonulásra
készültüket szomorú hegedű kíséri.
„fordulj kedves lovam napszentület felé
úgyse jövünk többet soha visszafelé
messze földre megyek elbujdosok innet
szép szülőhazámat nem látom meg többet”
A láthatáron, még hallótávolságban rákezd
az otthonmaradott egy legényesre, egy viszszacsábító legényesre. A batyuk lekerülnek
a kezekből, a ﬁúk rákezdenek, behozzák
a zenekart, megfogatják a lányokat bele-

Vastaps a produkciónak. Megérdemelt.
Este nézem a táncházat. Elragadó hangulatban fonotthajú szépségek, ﬁatalok, hol
hosszan összekapaszkodva, hol párosan.
Elnézem egy alkalmi pár táncát – más csoportból valók – pár mozdulat, ﬁnom jelzés a
ﬁútól. A leány tökéletes harmóniával követi. Sokáig táncolnak együtt. Látszik rajtuk,
hogy saját magukat is lenyűgözi az egész
együtttáncolás. A ﬁú elmerül a mozgásban, a leány mosolyogva néz rá. Tökéletes
pörgések jobbra, majd kettőt-hármat balra,
egy-két cifra, taps a csizmán, a padlón. A
lány keze csípőn, s újból összekapaszkodnak. Már-már röstelkedek, de nem tudom
levenni róluk a szemem, valami gyönyörű
a táncuk. A szünet után a lány másik ﬁúval táncol, talán másképp is, de elragadóan.
Aztán a ﬁúk vállukat fogva összeállnak, a lányok egymással összekapaszkodtak…
A fesztiválról készült ﬁlm az alábbi
QR-kódon:

„Ha hoztok egy kis lisztecskét, édesanyám süt ﬁnom kenyérkét.” – mondta Éva a
telefonba. Reggelre értünk Székelyszenterzsébetre a leánykérőbe – a faluban minden kosarat fölvittek a padlásra. Aztán sok minden, ha hosszasan is, de úgy alakult,
hogy a vége mégiscsak jó lett – kvarcórák, a babkávé, a Kent cigaretták kartonjai
hatására csak-csak elfordultak egy-egy időre a szekuritáté önkéntesei. A Fektetói
Vásár volt a szökés napja. Két hét múlva esküvő. Krezinger Gyuszi állt a „román sorompónál”, „motozta” a násznépet. Áron már határon innen született. Szilveszterkor
ott nyüzsögtünk a siófoki szülészet folyosóján. A székely észjárást csak megjussolta:
kis udvaron két nagyobb kutya, gyakran kellett eltakarítani utánuk. – „Apa! Én leszek
a mutató, te meg a szedő!” Leállamvizsgázott, informatikus mérnök, s hogy meglegyen a diploma, az angol nyelvvizsgához londoni munkát vállalt. Előbb használtruhát
gyűjtöttek egy indiai kereskedőnek, másszor más munka jutott. Mára piacvezető
világcégnél dolgozik, komoly szakvizsgákat tett le. Egyszer beszélgetünk: „Szeretem
Balatonboglárt, mindig örömmel gondolok rá, de… Keresztapám, én nem jövök haza!”
Látta rajtam a - mit mondjak? - tanácstalanságot. „De, magyar lányt szeretek!” A
fb-n nézek néha utána. Focimeccsen Barcelonában, repülővel Bali felé, valamilyen
német fesztiválon készült képek „írják a naplóját”.
Keresztﬁam, egyszer édesanyád felvette a hargitai népviseleti ruháját egy egész
délutánra. Vendégség volt nálatok. Az volt ilyen gyönyörű, mint itt a MÉTÁN!

BALATONBOGLÁR VÁROS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
MÁJUS VÉGI ÜLÉSE
A szokásos időponttól eltérően, május
30-án tartotta a nyár előtti utolsó rendes
ülését Balatonboglár Város Képviselő-testülete, melyen a képviselők a tervezett napirendek mellett a rendőrség, polgárőrség
és a katasztrófavédelem vezetőinek beszámolóját is meghallgatták.
A napirendek között több, sokakat érintő

kérdést is megvitattak, így megvizsgálták
a ﬁzető parkolás részleges visszaállításának lehetőségét, de a döntést szeptemberre halasztották. Továbbá, fontos téma volt
a Platán-strand ﬁzetős stranddá alakításának témája, amiben egyhangúan úgy határoztak, hogy a döntést a következő választások után megalakuló testületre bízzák,
de az ősszel meginduló beruházásokat már
úgy szervezik, hogy a lehetőség adott legyen hozzá.
A testületi ülésről részletes beszámolót
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a Balatonboglári Hírek júliusi számában
találnak majd. Addig is, akit érdekelnek
a pontos részletek, a
Balatonboglár
Város
Yo u t u b e - c s a t o r n á n
megnézheti az ülés teljes videófelvételét, amit
az alábbi QR kód segítségével könnyedén elérhet:

A lányok karikában ropták, a ﬁúk felszabadultan legényest jártak, új írásokat is
mutatva egymásnak. A fergeteges moldvaira eggyé állt össze az egész táncoló sereg, és az összezáró sorok között elszaladók próbálkoznak az átjutással. (Talán ez
tetszett legjobban a német vendégeknek.)
Sajnáltam, hogy hajnali egykor vége. Az
önkéntesek felmostak, javítottak, versenyben porszívóztak, szemetet szedtek,
előkészültek a másnapi pünkösdi király és
királyné választásra – még le is próbálták
a feladatokat – persze, hogy másnap nagy
sikerrel zajlott.
A zászlólevonás talán szomorkás is lett.
Az értékeléskor egy pozitív, s egy negatív
dolgot kért Tücsi minden önkéntestől, de
nem is ebből idéznék, hanem visszajelzés-

MÁSODIK LETT A
BOGLÁRI HAJÓ!
Idén második alkalommal rendezte meg
a Balatoni Hajózási Zrt. a Nemzeti Regattát, melyen a Nemzeti Vágtához hasonlóan települések versengenek egymással,
de itt természetesen a vízen és hajóval.
Idén a verseny igazságosabbá tételének
érdekében mindössze két hajótípust lehetett nevezni, így nagyobb szerepet kapott
a legénység ügyessége, rátermettsége.
A június 10-11-én Siófokon lebonyolított
versengést tovább nehezítette a szombati
nap 20-25 csomós szele, ami különösen a
kisebb gyakorlattal rendelkező csapatoknak volt nagy kihívás.
Ezért is különösen nagyon értékes eredmény, hogy a 38 induló közül Balatonboglár város csapata Sabján Annamária kormányossal a csupa proﬁ vitorlázóból álló

ARANYAT HOZOTT
A PÜNKÖSDI HÉTVÉGE
A BOGLÁRI JÁTÉSZÍN
TAGJAINAK
Az általános iskola drámaszakkörösei, az
egri Gyermekbábosok Országos Fesztiválján arany minősítést értek el Arany János
A Bajusz című művének bábszínpadi előadásával. Valamint megkapták a Magyar
Bábjátékos Egyesület különdíját is lelkes,
kiváló összjátékot mutató, vidám előadásukért.
Bizony sok munka, és sok gyakorlás,
hosszú felkészülés előzte meg ezt a sikert.
A foglalkozásokon, az anyanyelvi nevelés mellett a drámajáték eszköztárának
alkalmazásával, a bábjáték megismerése,
megtapasztalása történt. Hangsúlyt kapott
az örömet nyújtó, aktivitásra serkentő, feszültséget teremtő és levezető játék.
Az Arany-emlékév kapcsán választottuk
a darabot, és kezdtük el játszani. Hamar
megszerették a gyerekek nagy költőnk
humoros elbeszélő költeményét. Ezt a
műsort vittük a megyei Cucorka fesztiválra, ahol Pályi János, a BábSzínTér vezetője javasolta a csoportot az országos
versenyre. Sőt, a Találkozón nyújtott be-

ből párat – sms, e-mail, telefon, papírra
leírt szavak:
„Tisztelt szervezők! Köszönünk mindent!
Csodálatos a szállás, a szervezés! Örülünk
a műsor sorrendnek! Nagyon szeretünk
idejárni! (egy szívecske rajz)
Köszönjük ezt a nagyon magas színvonalú fesztivált! Fantasztikus az egész
szellemisége, szervezettsége!!! Jó, hogy
visszakerült a pünkösdi király és királyné
választás hétfőre. Nagyon jó hangulatú volt
a zsűrizés, nagyon illett a fesztivál szellemiségéhez!
A gyerekek nagyon jól érezték magukat,
jók a tapasztalataink. Köszönjük szépen.
Minden szuper! A kedvességetek, az odaﬁgyelésetek, a gyerekszeretetek, a humorotok, az ötleteitek… minden. Tücsi és csa-

pata! Imádunk itt!”
Az ebédosztás csapatába jelentkezett
egyik tánccsoport párja segíteni. Megtetszett nekik a gúlákba rakott üdítős poharak
tornyai, oda kérték a szolgálatot a kislány
az evőeszközöket adta ki, a kisﬁú az italokat tette a tálcákra. Ügyesek, udvariasak
voltak, mindenkinek jóétvágyat kívántak.
Amikor lement az étkezések legtöbbje, akkor szállingóztak az önkéntesek is: „Most
jönnek a kollégák ebédelni!” – jegyezte
meg a ﬁú. Volt olyan önkéntes közöttünk,
aki alig idősebb a fesztiválnál, s alsós korában járt itt táncosként. Jövőre is eljön. Úgy
érzem, hogy ők is.
k.j.

Alsóörs csapata mögött alig pár perccel
lemaradva második helyet szerzett!
Ráadásul, miközben a hajósok a vízen
mérték össze ügyességüket, addig a parton felállított színpadon különböző produkciókkal mutatkozhattak be
a versengő települések. A
színpadi megmérettetésben Balatonboglár szintén
második helyet szerzett!
Külön köszönet a szép
eredményért Parragi Rebekának és a kísérő zenészeknek.
Köszönet a szép sikerért
és a kiállítóhelyen végzett
munkáért minden abban
résztvevőnek! A csapat
tagjai voltak:
Barkóczi Gábor, Béres Krisztina,
Dávid István , Dóráné

Czár Ildikó , Finta Zoltán, Gergely Piroska, Gergely Csaba, Kánya Erika, Keserű
Zoltán, Koós Marianna, Lévai Adrienn és
Szigethi Orsolya.

mutató elismeréseként meghívást kaptunk
az NMI Művelődési Intézet által szervezett
„Bűvös Bábos” szakmai napra és szemlére,
melynek helyszíne Békéscsaba volt. Már
ott felﬁgyelt a csoportra, és elismeréssel
gratulált műsorunkhoz Szentirmai László, a Magyar Bábjátékos
Egyesület elnöke, Kovács
Hedvig az Egyesület titkára, Láposi Terka, a Vojtina
Bábszínház művészeti vezetője. Így bizakodva indultunk az országos fesztiválra, de álmodni sem
mertünk az arany minősítésről, vagy a különdíjról.
Az országos sikert elért tanulók: Kiss Adrián
Károly 8.a , Száraz Cintia 8.b, Szilágyi Ákos 5.a,
Dézsenyi Zsóﬁa Anna 8.a,
Csere Vanda Virág 8.a,
Szücs Csaba 5.a, KalászSzeri Mária 5.b, Konyári
Lujza Mária 5.a, Tapolcai
Erik 5.a, Varga Panna
Viktória 5.a, Kis Alexandra 5.a, Jakabﬁ Blanka
Bodza 5.a, Jakabﬁ Réka
3.a , Gáspár Csongor 3.a ,

Gáspár Bendegúz 5.a, Illés Dorina 5.a, Havas Flávió 5.a, Ráduly Evelin 5.a Gratulálunk nekik!
Szendrődyné Botka Krisztina drámapedagógus, a Boglári Játékszín vezetője
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KÓRUS
95 ÉVES
A BALATON VOX KÓRUS
Balatonboglár és talán a nagykörnyéknek is legnagyobb múltú kórusa, a magát az egykori Iparos Dalkör
utódjaként meghatározó Balaton Vox
Kórus, amely a tavalyi évben történetének kiemelten fontos állomásaként
fesztivál kórusi minősítést szerzett.
Ezt és az elmúlt közel száz évet is
ünnepelték június 2-án, a Város Napjának előestéjén, a római katolikus
templomban.
Gárdos Zoltán, a kórus elnöke köszöntőjében elmondta, hogy a mostani kórus az alapítók hagyományai
alapján követi a múltat és építi a
jövőt. Az elmúlt évtizedek alatt minden tag és minden karnagy valamivel
értékesebbé tette az együttest. A jelenlegi karnagyuk, Koncz Zsuzsanna
vezetésével sikerült megszerezniük
a fesztivál kórusi minősítést, s talán
ennek is köszönhető, hogy karnagyukat a Város Napján művelődési díjjal
tüntették ki.
Mészáros Miklós polgármester Babits Mihály egy versét idézte, mely
szerint „minden embernek a lelkében dal van…”, és megemlékezett a
bönnigheimi Concordia Kórus pár évvel ezelőtti koncertjéről is, hiszen a
társulat pár tagja most is jelent volt

az ünnepségen.
Az ünnepi koncerten elsőként a
vendégként meghívott Zamárdi Női
Énekkar lépett fel, melynek karnagya, Bács Marianna elmondta, hogy
ők még „csak” tizenegy évesek, de
örömmel lépnek fel ezen a szép évfordulón. Egyébként a bogláriakkal
tavaly találkoztak először a Zamárdiban általuk rendezett Balatoni Kórusok Találkozóján.
Az ünnepelt, azaz a Balaton Vox Kórus összesen kilenc kórusművet, köztük, a Kodály-év tiszteletére a szerző
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több darabját is előadták. A kórust
fuvolán Péterdi Gabriella, zongorán
pedig Takácsné Baja Erika kísérte és
természetesen, karnagyuk, Koncz
Zsuzsanna vezényelt.
A koncert végén köszöntötték azokat a tagokat, akik a legrégebben
tagjai az együttesnek, így Tamás
Sándorné Marika 51 éve, Nagy Lajosné Ibolya megszakítással, de 42 éve,
Gárdos Zoltán 40 éve, Szendrődy
Győzőné Zsuzsa és Bukovics Imréné
pedig 30 éve erősítik a kórust.
sz.l.

GYEREKEK
ÉREMESŐ MATEMATIKÁBÓL

Zrínyi Ilona Matematika Verseny:

Hagyományainkhoz híven évről-évre számos versenyre nevezzük tanulóinkat matematika tantárgyból. Ezek többfordulós versenyek, melyeken az országos fordulókig
hosszú út vezet.
A helyi iskolai válogatókon kimagasló
eredményt elért tanulókra külön felkészítő foglalkozások várnak, hogy a körzeti,
megyei, országos megmérettetésre minél
nagyobb tudást, rutint szerezzenek. Délutánokon, hétvégéken, szabadidejükben
számtalan feladatsort kell megoldaniuk,
közben a gyorsaságra is edzve magukat.
Hosszú évek óta büszkék lehetünk az elért eredményekre, ám az idei 2016/17-es
tanévben elértek túlszárnyallnak minden
eddigit:
Nemzetközi Kenguru
Matematika Verseny:

Tilesch Márton 6. osztály
MEGYEI 3. hely
Felkészítő tanára:
Palástiné Szerpák Tünde

Szücs Csaba 5. osztály 5. hely
Tilesch Márton 6. osztály 3. hely
Zóka Zsolt 7. osztály 4. hely

Zóka Zsolt 7. osztály
MEGYEI 4. hely Felkészítő tanára:
Palástiné Szerpák Tünde

Alapműveleti Verseny
Országos eredmények:

Körzeti Alapműveleti Verseny:

Tilesch Márton 6. osztály 5. hely
Zóka Zsolt 7. osztály 16. hely

Dumics Izabella 4. osztály 1. hely
Felkészírő tanára: Tóth Tamásné

Mátyás Király Gimnázium
Matematika Verseny:

Szücs Csaba 5. osztály 1. hely
Felkészítő tanára: Horváth László

Györe Győző 8. osztály 3. hely

Tilesch Márton 6. osztály 1. hely
Zóka Zsolt 7. osztály 3. hely

Tilesch Márton 6.osztály
MEGYEI 1. hely
Felkészítő tanára:
Palástiné Szerpák Tünde

Alapműveleti Matematika
Verseny Megyei eredmények:

Kovács Péter 7. osztály 5. hely
Felkészítő tanára: Horváth László
Györe Győző 8. osztály 4. hely
Felkészítő tanára: Horváth László

Ezúton szívből gratulálunk a versenyző
gyerekeknek, felkészítő tanáraiknak és nagyon jó kikapcsolódást, felktöltődést kívánunk mindenkinek a nyári szünidőre!
Várjuk a folytatást a következő tanévben!
Varga Eszter
reál munkaközösség vezető

GYEREKNAP BALATONBOGLÁRON
Valószínűleg egy apróság sem gondolta volna május 26-án, pénteken reggel óvodába, iskolába indulásnál, hogy délután a Platán téren rendezett vidám gyermeknapon
még az amúgy megszokott biciklizés is problémát fog okozni. Pedig, a szervezőknek
köszönhetően kipróbálható „részeges” kerékpáron szinte egy lurkónak sem sikerült a
tekerés. Nem csoda, hiszen visszafelé kellett hajtani és a kormányzás is fordított volt.
Ezen a délután –immár hagyományosan- a gyermekeké volt a Platán tér. Volt itt óriás
luﬁ fújás, arcfestés, ugráló vár, csocsó és megannyi más játék. Éhezni sem kellett, hiszen a támogatóknak köszönhetően a csöppségek a fagyi, perec és limonádé kuponok
mellé még gumicukor jegyet is kaptak. No és, ha gumicukor meg fagyi van, akkor
minden van!
A téren felállított
színpadon pedig először a bátrabb érdeklődők adhattak elő
verset, vagy éneket,
majd a Lellei Aprók vették birtokba
a pódiumot. Később
a Portéka Színpad
bábelőadását és a
Széltolók
Együttes
koncertjét
nézhették kicsik és nagyok.
Végül a Boglárra már
szinte hazajáró Ribizli bohóc zárta a fellépők sorát.

HATÁRTALANUL ERDÉLYBEN
A Határtalanul pályázati programnak köszönhetően a Balatonboglári Általános Iskola hetedik osztályosai tölthettek 5 napot
Erdélyben. Mivel a pályázat elsősorban a
vallási célú művelődést támogatja, ezért a

ﬁatalok a terület egyházi életével és emlékeivel ismerkedtek, és részt vettek Csíksomlyói Búcsún is, ahol Türjei Attila igazgató elmondása szerint egészen másképp
élhették meg a Nemzeti Összetartozás
Napját.
Hazatértük után az utazás élményeiről

Németh Anita 6.a osztályos
tanuló megyei elsőként jutott
be az országos döntőbe, ahol
szoros eredménnyel 2. helyezést ért el angol nyelvből. Ezúton is gratulálunk neki!
Nagyon büszkék vagyunk rá!
egy ünnepség keretében tartottak beszámolót az iskola felső tagozatos osztályainak, ahol megosztották a földrajzi, kulturális és egyházi látnivalókról szerzett
tapasztalataikat.
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RÖVID HÍREK
HOL VANNAK A BOGLÁRIAK?
Kérdezte Kondor Géza, Révfülöp polgármestere, mikor az Aranyhíd Barátságnapon a szembe szomszéd küldöttsége élén
partra szállt Bogláron. Valóban, többen
érkeztek, mint ahányan várták őket, és így
volt ez tavaly is, amikor maroknyi boglárit
vártak Révfülöpön a vendégszerető házigazdák. Persze, mondhatnánk azt is, hogy
a Barátságnap egy speciális rendezvény, a
nyugdíjasok bulija, míg a bogláriak inkább
az aktív programokat kedvelik. Az ilyen barátság izé csak egy szűk réteget érint…
Amúgy, ezt a szűk réteg kifejezést gyakran olvasom Facebook posztokban. Tavaly
több hozzászóló szerint is azért nem lehetett látni boglárit a Babel Sound színvonalas koncertjein, mert azok rétegprogramok voltak. Az a gondolat pedig, hogy a
látványos, szép hölgyeket felsorakoztató
hastánc előadáson miért csak 5-6 helybelit
tudtam összeszámolni, messzire vezetne,
ha csak a rétegműfajban, mint közönség
visszatartó erőben gondolkodunk. Mert
ugye, azt mégsem gondolnám, hogy a
boglári férﬁak között ennyire szűk réteget
érdekelnek a női bájak!
De térjünk vissza az Aranyhíd Barátságnapra, amin a révfülöpi vendégeket végül
az éppen a városunkban zajló Méta Fesztiválra vitték el a szervezők! A gálaműsorban
több száz gyermek ropta a táncot, a lelátón
pedig többen ültek Révfülöpről, mint Balatonboglárról. Azt megint csak nem gondolnám, hogy a bogláriak nem tudtak a rendezvényről, mert akinek 21 év alatt nem
jött át az üzenet, hogy ez az ország egyik
legszínvonalasabb népművészeti programja, ami ráadásul mindig pünkösdkor van,
az nem ebben a városban él, hanem egy
zárt burokban.
Én jöttment vagyok Balatonbogláron.
2005-ben költöztem ide, részben munka,
részben a családi kötődések miatt. De a
mai napig ámulattal tölt el, hogy ezen a
kicsi településen milyen színvonalas, változatos és gazdag kulturális élet van. Tisztelettel vagyok ezen programok, események
szervezői felé, akik sokszor évtizedek óta
fordítanak temérdek energiát olyan programok szervezésébe, melyen sokszor többen
vannak a szomszédos településekről érkezők, mint a helybeliek.
Ha ezen gondolkodom, gyakran eszembe jutnak Jézus szavai, amikor az őt kri-

KIÁLLÍTÁSOKKAL INDULT A
SZEZON BALATONBOGLÁRON
Június 16-án, pénteken délután került
sor a korábban Kul-túra névre keresztelt
kiállításmegnyitó sorozatra, ami a Pincetárlatnál Lénárd Gábor szobrász kiállításának megnyitójával kezdődött. Mészáros
Miklós polgármester köszöntőjében elmondta, hogy ugyan a Város Napján már
bejelentette a szezon kezdetét, de az igazi
mégis csak ez a nap, amikor véget ér az
iskola, és a családok várhatóan elindulnak
a Balaton felé.
A kiállított szobrok alkotója, Lénárd Gábor nem bízta másra műveinek a bemutatását, mert úgy gondolta, hogy nála
jobban senki nem ismeri azok történetét.

tizáló farizeusoknak
ezt mondta: „Mihez
hasonlítsam azért e
nemzetségnek
embereit? és mihez hasonlók? Hasonlók a
piacon ülő gyermekekhez, kik egymásnak kiáltanak, és ezt
mondják: Sípoltunk
néktek, és nem táncoltatok;
siralmas
énekeket énekeltünk
néktek, és nem sírtatok.” (Lukács 7:3132.)
Így van ez minden
programnál,
hiszen
mindegyikre
lehet
azt mondani, hogy
ez csak egy szűk rétegnek szól, ha pedig mégis érdekelné,
akkor éppen nem ért
rá. Arra ugye nem hivatkozhat senki, hogy
nem volt rá pénze,
mert a legtöbb rendezvény
ingyenes…
Ráadásul, ott vannak
az olyan kellemetlen
kérdések is, hogy miért nem lehet - egy
pár kivételtől eltekintve - a helyi, magát
értelmiséginek
tartó embereket látni
a kulturális rendezvényeken, vagy miért
mindig csak ugyanaz
a pár képviselő jelenik meg az eseményeken?
Mi, magyarok szeretünk nagyjainknak, a
kimagasló teljesítmények nyújtóinak elismerést adni, de sokszor csak haláluk után.
Legtöbbjük, míg élt, csak kritikát, becsmérlést, vagy éppen közönyt kapott jutalmul. Azoknak, akik most élnek közöttünk
és tesznek közös dolgainkért, kultúránkért,
közösségünkért, úgy tudunk elismerést
adni, ha megtiszteljük őket jó szóval, jelenlétünkkel, mosolyunkkal vagy éppen
kezünk ritmusos összeütésével. Higgyék el,
nem is várnak többet!
Ráadásul, ettől mi, nézők, a programok
fogyasztói is gazdagabbak leszünk, hiszen
Így mesélt arról, hogyan vágott bele már
felnőttként a fafaragásba, és hogyan született meg egy Alsóörsön talált vörös kőből Leonardo da Vinci arca. Fából készült
alkotásainál pedig vigyáz arra, hogy a lehető legkevesebbet faragjon az anyagon,
hiszek azok már önmagukban, a természet által is szépek.
A Pincetárlat után a vendégek közösen átsétáltak a Vörös Kápolnához, ahol
egy helyi alkotó, Pető Katalin textilművész munkáiból nyílt kiállítás. A tárlatot
Ocsovay Tina textilművész nyitotta meg,
aki elmondta, külön örül annak, hogy Katalin alkotásai a megfelelő helyen, a szeretett Balatonjánál láthatók. Pető Katalin a
tárlat bemutatójában így ír magáról:
„Világképek - Képvilágok. Mestermunkám
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a valódi közösség ilyen megélése ezerszer
többet ad, mint otthon meredt tekintettel ülni a tévé vagy a számítógép előtt. A
programok lájkolása ugyanis sem értékben,
sem élményben nem egyenértékű a részvétellel.
Legyen idén ön is annak a szűk rétegnek
a tagja, aki még vevő a kultúrára, emberi kapcsolatokra, a valódi életre! Mert idő
mindig arra van, amire szánunk…
Szentes László
felelős szerkesztő

során az ökológiai problémákra válaszolok
egy falikárpitszövésen keresztül. A kárpit
szövésénél az alapanyagok által jelzem a
természetes és a mesterséges területeket.
A természetes részek kibontásánál a Balaton körüli nádasok szerepét vizsgálom.”
A Kul-Túra végül a Kék Káplnánál zárult,
ahol szintén Pető Katalin alkotásai láthatók, de itt nem a textilmunkák, hanem a
festmények. A Pincetárlatban lévő kiállítás
szeptember 15-ig, míg a kápolnákban lévő
július 10-ig látható nyitvatartási időben.
További információ: vkkboglar.hu

SPORT
BUI SPORTEREDMÉNYEK
III. BÚI Triatlon – MEFOB, Országos
Ranglista, IFI EB Válogató, Mix – Váltócsapat OB
OB ezüstérmes a BÚI SZSE csapata
Az elmúlt hétvégén harmadik alkalommal került megrendezésre a BÚI Triatlon
kétnapos triatlon fesztivál. A szombati napon Fonyód városa látta vendégül a közel
500 fős mezőnyt, míg vasárnap 74 csapat rajtolhatott el Balatonyfenyves kikötőjében a II. Mix - Váltócsapat Országos
Bajnokságon. A fonyódi verseny idén a
harmadik pályavariációval és vasúti pályafelújítással kellett, hogy megküzdjön,
mely jócskán megnehezítette a rendezők
és a versenyzők dolgát. A nehézségeket
leküzdve azonban, eredményes napot
zárhattak a csapatok. Kiosztásra kerültek
a Magyar Egyetemi – Főiskolai Országos
Bajnokság érmei, valamint eldőlt, hogy
ki is utazhat az Ifjúsági Európa Bajnokságra. A vasárnap ideális feltételekkel fogadta a vegyes összeállítású (két nő, két
férﬁ) csapatokat. A Mix – Váltócsapat OB
- n induló 74 csapat, két futamban UP2-

felnőtt,senior,veterán és UP1 kategóriákban szerezhette meg az országos bajnoki
címet.

EREDMÉNYEK:
III.BÚI
Triatlon
MEFOB,
Országos
Ranglista, IFI EB válogató, Fonyód –
2017.06.03.
Újonc2
5. Szlatarics Eszter BÚI SZSE
9. Szentpétery Szonja BÚI SZSE
19.Tóth Bálint BÚI SZSE
20. Szlatarics Luca BÚI SZSE
24. Fűzfa Henrik BÚI SZSE

Dániel, Hajdu Kíra, Nagy András Attila/
2.BÚI SZSE /Szlatarics Eszter, Tóth Bálint, Szlatarics Luca, Fűzfa Henrik
UP2
1.Tiszaújvárosi Triatlon Klub / Putnóczky
Dorka, Dévay Zsombor, Tóth Anna, Lehmann Csongor/
Felnőtt
1.PSN Zrt / Fekete Hanga, Dr. Antal Dániel, Bárdos Bartók Bálint Gergő/

Sprint felnőtt abszolút helyezések:
Férﬁ
1.Soós Gergő 575 Equilor Team
Újbuda
Nő
1.Bragmayer Zsanett 575 Equilor
Team Újbuda
Balatonfenyves,
MIX-Váltócsapat
OB – 2017.06.04.
UP1
1.FTC / Mándli Fanni, Garcia-Szira

KIRÁLY GÁBOR AZ
AKADÉMIÁN

HÉT ÉREMMEL ZÁRTA
A SZEZONT A NEKA

Neves vendég járt Balatonbogláron, hiszen elfogadta a NEKA meghívását Király
Gábor, a magyar labdarúgó-válogatott
korábbi kapusa. A 108-szoros válogatott
sportoló a Nemzeti Kézilabda Akadémia
növendékeinek mesélt saját pályafutásáról,
a külföldi évek tapasztalatairól és a sikerhez vezető út szépségeiről és buktatóiról.
A jó hangulatú beszélgetés során természetesen szó esett a tavalyi labdarúgó Európa-bajnokságról és a magyar csapatban
kialakult jó közösségről.
A kézilabda és a labdarúgás közötti hasonlóság miatt Király Gábor értékes tanácsokat tudott adni a NEKA ﬁataljainak,
akiknek a jövőben meg kell állniuk a helyüket a pályán és az öltözőben egyaránt.
A kiváló kapus a tőle megszokott közvetlen és szórakoztató stílusban mesélt, és a
növendékek elmondása szerint emlékezetes délutánt
szerzett
mindenkinek.
Mocsai
T a m á s
ügyvezető búcsúzóul egy
a j á n d é kcsomagot
adott
át
Király Gábornak,
akivel csoportkép is
készült.

Kiválóan szerepeltek a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapatai a 2016/17-es
bajnokságokban. Két aranyérem mellett
három ezüst, és két bronzérem került a
balatonboglári együttesekhez.
A női szakág valamennyi kategóriában érmes helyezést ünnepelhetett. Az
NBI-es junior lányok Hajdu János vezetésével száz százalékos teljesítménnyel
lettek bajnokok, míg a Bohus Bea által
irányított ifjúsági együttes egy kivételével valamennyi mérkőzését megnyerte, és szintén magabiztosan végzett az
élen. Mindkét csapat megvédte címét,
hiszen tavaly is a NEKA hódította el az
aranyérmet. Ifj. Kiss Szilárd tanítványai
a serdülő bajnokságban a nagy riválisokat megelőzve, bravúros teljesítménnyel
ezüstérmet szereztek. Az NBI/B-s felnőtt
bajnokságban szereplő csapat dr. Woth
Péter vezetőedzővel bronzérmes lett, az
NBI/B-s junior lányok Siti Bea irányításával ugyancsak bronzérmet szereztek.
A férﬁcsapatok közül Vágó Attila és
az ifjúsági, illetve az Imre Vilmossal és
Kopornyik Zsolttal készülő serdülő együttes ezüstérmet szerzett, Gyurka János
újoncként szereplő férﬁcsapata 12. lett
az NBI/B-s felnőtt bajnokságban, míg az
NBI/B-s junior együttes Koponyik Zsolttal
7. helyen végzett.
Hajdu János, a női szakág vezetője elégedetten értékelt:
„A NEKA női szakága rendkívül eredményes szezont zárt, hiszen valamenynyi csapatunk dobogón végzett. A 64 fős
játékoskeretünkkel a bajnoki rendszer öt
versenyén indultunk, és végül két arany,
egy ezüst és két bronzérmet szereztünk.
Játékosaink edzésterhelését, mérkőzésenkénti szerepeltetését “patikamérlegen” mértük. Figyeltünk a napi és heti

terhelés korosztályos törvényszerűségeire, természetesen az eredményesség
szempontjait is ﬁgyelembe véve. Büszkék
vagyunk arra, hogy végzős hallgatóinkjátékosaink közül nyolcan kaptak NBI-es
klubtól ajánlatot. Ez a szakmai munkánk
erősségét jelzi.
Az NBI-es junior csapattal a célom a
NEKA-s válogatottak (iﬁ,junior) menedzselése versenyeztetése, kipróbálása,
építése volt. Nem számítottam ilyen jó
eredményre! Köszönöm az edzőkollégáknak, hogy hozzásegítettek a 100%-os
bajnoksághoz, hiszen a junior csapatunkat az 1-es, 2-es, 3-as edzéscsoport játékosaiból alkalomszerűen “szedtem össze”.
Mi voltunk a “NEKA MIX”. Az edzéseket
a kollégák csinálták, én csak learattam a
babért a meccseléssel!
Az ifjúsági bajnokságban is majdnem
száz százalékos bajnoki cím lett a vége.
Az elmúlt 10 év legjobb “eresztése” ez
a korosztály! Irigylem kollégáimat, hogy
ezek a gyerekek adják az U-17-es válogatottak gerincét. A serdülő lányok két
jobb csapatot is megelőztek a komoly és
elhívatott szakmai munka miatt. A következő évben tovább folyik az építkezés.
A sok sérülés és a hullámzó teljesítmények miatt “csak” a 3. helyezést értük el
az NBI/B-s felnőtt bajnokságban. Ennél
több volt a csapatban. Az NBI/B-s junior
bajnokságban megtartottuk a tavalyi harmadik helyezést! Ebben az évben ez a
csapat nem “mix” csapat volt, mint tavaly,
hanem egy „CSAPAT”. A négy év alatt nagyon sokat tanultak, fejlődtek.
Búcsúzom a “KEDVES “csapatomtól, a
végzősöktől. Négy évig kitartottam mellettük, ők is tartsanak ki a sportág mellett. Remélem, tanár, vagy edzőkollégaként később összefutok velük!”
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SPORT
ÚJABB SZÉP SPORTSIKEREK
A BALATONBOGLÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÉBEN!

Tanulóinkkal, akik továbbjutva a körzeti bajnokságról, májusban a Kaposvárott
megrendezett Megyei Atlétika Többpróba
Bajnokságon is szépen szereltek, nagyot
küzdve a többségében sportiskolásokkal
két 5. és két 7. helyet tudtunk elhozni csapatban. Csapatunk tagjai: II.korcsoportos
lányok: Kovács Kisanna, Nagy Dorina, Pór
Zsóﬁa, Prédl Jázmin, Szlatarics Eszter és
Szlatarics Luca; a II.korcsoportos ﬁúk:
Horváth Bence, Kalász Kristóf, Kalász Mi-

SPORTNAP
A sportolás nagyon fontos az életünkben. Az általános iskola mindig is
komoly feladatának tekintette a sport
oktatását. Arra buzdítjuk a gyerekeket,
hogy ismerjék meg a különböző sportágakat és ezek váljanak a mindennapi
életük részévé!
Minden évben megrendezésre kerül
a sportnap, mely napon a gyerekek az
egész délelőttöt sportolással tölthetik.
Idén sem volt ez másképp. Reggel
nyolc óra előtt lelkesebbnél lelkesebb
felsős lurkók gyülekeztek az iskola
előtt. Nagyon sokan választották a biciklitúrát, mely program keretén belül
Balatonszárszóra kerekeztek el. Azok,
akik nem tartottak a kerékpárosokkal,

lán, Németh Dominik, Nyári Szabolcs,
Tóth Bálint; III.kcs lányok: Bükfa Dorina,
Kis Alexandra, Kovács Kamilla, Pór Eszter,
Radák Dzsenifer; IV.korcsoport ﬁúk: Bognár Partik, Kiss Alexander, Ráduly Sándor,
Szalai Bence, Takács Ákos, Zsiros Bertalan.
Felkészítők és testnevelők: Apáthy-Paszér
Klára, Philipp Rita, Noé Judit, Horváth Mária, Méreg Katalin.
A Kézilabda Diákolimpia Országos Elődöntőjén, a Boglári Általános Iskola ﬁú csapata I. helyezést érte el, ezzel a csapat bejutott az Országos döntőbe, melyet június
végén rendeznek Debrecenben. A csapat
tagjai: Takács Ákos, Bognár Patrik, Anton
Alex, Bükkfa Kristóf, Felber Marcell, Király
Patrik, Kis Tamás,
Kiss Alexander, Klikk
Erik, Meiresz Levente,
Wald Péter és Zsiros
Bertalan. A IV. korcsoportos Általános
Iskolás ﬁúk edzője:
Varga Zsolt.
A Boglári Általános
Iskola lány kézilabdacsapata is első helyen
zárta a IV. korcsoport
megyei
elődöntőit,
így bejutottak a Diákolimpia debreceni
nyolcas
döntőjébe.
Az ifj. Kiss Szilárd ál-

tal irányított lánycsapatban több NEKA-s
növendék is játszott, akik főszerepet vállaltak a sikerben. Az elődöntőben a bogláriak 23-9-re győzték le Hosszúhetényt, majd
a döntőben Tamási együttese ellen nyertek
22-15-re. A csapat tagjai: Babai Vivienn,
Juhász Gréta, Kocsis Bettina, Kubina Molli,
Lujber Nikolett, Mérai Maja, Nagy Laura,
Nagy Lili, Németh Imola, Polgárdi Laura,
Semsey Sára, Szilágyi Alíz, Vámos Míra,
Várkonyi Renáta.
Köszönjük szépen az iskola, a szülők és a
város támogatását!
Apáthy-Paszér Klára és Szabó-G. Noé Judit testnevelő tanárok

egy több állomásból álló programsorozaton vehettek részt. A NEKA sportcsarnokában belekóstoltak a kézilabda
világába, majd a konditeremben folytatták a kemény edzést.
Az alsós gyerekek a Platán strandon
sportoltak. A célba dobás és a zsákban futás volt a legkedveltebb, de más
versenyfeladatokon is szívesen vettek
részt a gyerekek. Mindenki jól érezte
magát, vidám hangulatban telt a délelőtt.
Ha sportol az ember, az mindig nagyszerű érzés és, ha társaival, barátaival együtt csinálja, akkor pedig örök
emlék maradhat. A gyerekek számára
rendkívüli élmény volt a sportnap és
kellően elfáradva indultak haza. Nagyon nagy köszönet a szervezőknek
és mindenkinek, aki részt vett.

KERÉKPÁRRAL AZ SM BETEGEKÉRT
Az autoimmun betegségekre és a sclerosis multiplexre
szeretné felhívni a ﬁgyelmet Ternován Zoltán azzal az
akciójával, melynek keretében az SM betegséggel küzdő
férﬁ 16 nap alatt körbe kerékpározza Magyarországot.
Útja során kisebb-nagyobb szakaszokra többen is csatlakoztak hozzá.
Így tett a szintén ezzel a betegséggel küzdő Balatonboglári Tuli Róbert is, aki évek hosszú sora óta harcol az
egészségéért, és emiatt is fontosnak érezte, hogy kiálljon az ügy mellett. Ő Kaposváron csatlakozott a csapathoz, és a Kaposvár-Lengyeltóti-Balatonboglár-Keszthely
útvonalon kísérte Ternován Zoltánt.
A bringások május 23-án, kedden kora délután érkeztek Balatonboglárra, a Platán téren lévő zenepavilonhoz,
ahol Mészáros Miklós polgármester köszöntötte őket.
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HATÁRTALANUL ERDÉLYBEN

KIÁLLÍTÁSOKKAL INDULT A
SZEZON BALATONBOGLÁRON

