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MEGÚJULTAK A BOGLÁRI STRANDOK
Több szempontból is viharosan kezdődött
az idei szezon Balatonbogláron, hiszen ahogy arról korábban be is számoltunk
- a strandok felújítására elnyert, pályázati pénzeknek köszönhetően megkezdődő
építkezéseket
sok vita és
kritika
kísérte. Ráadásul,
az
időjárás
sem volt igazán kedvező,
ugyanis
májusban szinte
nem volt olyan
nap,
amikor
a
kivitelezők
dolgozni
tudtak volna.
Emiatt pedig,
a június végére tervezett
befejezésből
végül július közepe lett.
Általánosságban elmondható, hogy az
összes szabad strand megújult. Mindenhol új vízbelépőket, padokat, kukákat, és
a gyermekeknek jól használható játszótéri
elemeket helyeztek el. A beruházás eredményeként, a városnak a családi, gyermekbarát, valamint a sportos, szabadidős
jellege erősödött. Ugyanakkor, a fejlesztések során ﬁgyelembe vették az adott terület speciális adottságait is, így a strandok
között különbségek is vannak.
Jankovich-telep
A strandi beruházások legtöbb vitát kiváltó fejezete ez a terület volt. Természetesen,
ez érthető is, hiszen talán az egész Balaton
egyik legszebb partszakasza, amihez soksok érzelmi szál köti mind a környék nyaralótulajdonosait, mind az érkező vendégeket. A szinte már fenyegetőzésekig elmenő
viták miatt, az erre a strandra tervezett

beruházások terveit többször módosították.
Így végül nem épült meg a lámpasor, ehelyett a partszakaszra bevezető utak kaptak
új burkolatot és világítást. Kiegészítették a
strand vizesblokkját ivókúttal és zuhanyzóval, ami azok
ko m f o r t é r ze tét is növeli,
akiknek nincs
a
közelben
nyaralója, de
hangulata miatt ezt a strandot választják.
Bólya
strand

közi

Ez a partszakasz mutatja
meg, hogy milyen lett volna
a
Jankovichtelepi,
ha
megépül a sétány. Ezt az építkezést is sok kritika érte
a kivitelezés során. Az, hogy ki, mit tart
szépnek, ízlés dolga. Az viszont biztos,
hogy a térkövessé átépített sétányon eső
után is végig lehet majd menni, illetve ez a
változat sokkal kulturáltabban néz most ki,
mint az előtte lévő kerékpárok és sokszor
autók által széttaposott, az esővíznek medret adót változat. Az itt megépült, térköves
sétány környezete viszont még az építkezés nyomait viseli, az elsimított talajon a
fű még nem nőtt ki, ami a strandolásnál
problémát okoz. Várhatóan, az ősszel itt
még lesznek munkák, hiszen például a füvet biztosan pótolni kell.
Itt is, és az előbb említett Jankovichtelepi strandon is pótolták a platánsor hiányzó fáit, ami jó hír mindenkinek. Ugyanakkor, a nyári ültetés láthatóan megviseli a
csemetéket, így ezek egy részét is pótolni
kell majd az ősszel. Először rosszul került a
helyére, majd módosítás után már jól működik az a játszótéri elem is, ami ide került.
Az új padok pedig már nagyon kellettek, hiszen a régiek már elég viseletes állapotban
voltak.
Fiumei strand

dok, szemétgyűjtők és vízbelépők mellett.
Szebbé formálták a délkeleti sarokban lévő
lídós részt is, ami kőrakásos védelmet és
homokterítés kapott a korábbi köves felület
helyett.
Platán strand
Túlzás nélkül állítható, hogy ez a Balaton egyik legszebb és legtöbb szolgáltatást
biztosító szabad strandja. A város nagyon
sokat költött rá az elmúlt 10 évben, s most
is több pályázati keretből épülnek különböző dolgok, ezért kicsit össze is mosódnak,
hogy melyik beruházás, melyik forrásból
készült. A lényeg azonban a végeredmény,
ami még a kivitelezési csúszásokkal együtt
is egy világszínvonalú helyet eredményezett. Igaz, az elhúzódó munkák miatt is a
füvesítés eredménye maradt el, s valószínűleg ősszel ezzel még lesz teendő.
Körsétányt és világítást kapott az egykori,
ﬁzetős strandi rész, s mellette napvitorlával felszerelt pihenőszigeteket is kialakítottak. A leglátványosabb változás azonban a
sportpályák napelemes világítása, ami akár
egész éjszaka lehetővé teszi a sportolást. A
nyaralóvendégek pedig látványosan belakták mind a pályákat, mind a sportpark eszközeit. Esténként sokszor 50-100 felnőtt és
gyermek labdázik, mászókázik, sportol a
területen.
A családias jelleget erősíti, a strand délkeleti öböl részén megépített homokos,
lídós szakasz is, amit a gyerekek nagyon
gyorsan birtokba vettek.
Kodály strand
Itt is sok mérgelődés kísérte a felújítást,
de a végeredmény meggyőző lett. A strand
retró jellege már a múlté, a terület egy modern, családias stranddá változott. Nagyjából itt is azok az elemek készültek, ami a
többi strandon. Újdonság a most kialakított
baba-mama szoba, ahol a kismamák higiénikusan tudják tisztába tenni, vagy éppen
megetetni a kicsiket.
A beruházások főbb műszaki elemei tehát
elkészültek, de apróbb részelemek, illetve a már említett füvesítések még vissza
vannak. Ezek várhatóan az ősszel készülnek majd el. A végeredmény pedig teljes
egészében majd a jövő évi szezont erősíti.
sz.l.

Ez talán a város legcsaládiasabb hangulatú strandja.
A felújítás során pedig ezt
a jelleget erősítették tovább. Ennek megfelelően,
az amúgy is lídós part, kövekből épített elmosás elleni védelmet, és a kisgyerekeknek jobban használható,
homokos felületet kapott.
Átépítették a bevezető sétányok burkolatát, és megújult a játszótéri rész is.
Sziget strand
Megújult a néhai, kavicsos, az utóbbi időben eső
után inkább sáros, vízmelletti sétány. A strand új
sportpályát is kapott a pa-
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GALAMBOS
JENŐNÉ,
MAGDI
NÉNI 2019. JÚNIUS 27-ÉN BETÖLTÖTTE 100. ÉLETÉVÉT. SZÜLETÉSNAPJÁN, A BALATONBOGLÁRI
FISCHL-HÁZBAN
NÉPES
CSALÁDJA ÉS A VÁROS NEVÉBEN
MÉSZÁROS
MIKLÓS
POLGÁRMESTER KÖSZÖNTÖTTE. EDDIG
EZ EGY SZÁRAZ HÍR LENNE, DE
MAGDI NÉNI IZGALMAS, EGY ÉVSZÁZADOT FELÖLELŐ ÉLETE NEM
EGY HÍRT, HANEM EGY EGÉSZ REGÉNYT MEGTÖLTENE.
Galambos Jenőné, leánykori nevén Moletz
Magdolna 1919. június 27-én, alig több
mint fél évvel az Első Világháború befejezése után, a Tanácsköztársaság idején született Dombóváron. Mindössze két hónapos
volt, amikor édesapját, Moletz Gézát a Tanácsköztársaság bukását követően, Tamásiban kivégezték. A történet érdekessége,
hogy 1946-ban, Tildy Zoltán, Magyarország
akkori köztársasági elnöke rehabilitálta a
Tamásiban, akasztás által, a fehérterror
alatt kivégzett áldozatokat, akik között ott
volt apósa, Gyenis Antal is. Az ő számára
méltó temetést rendeztek Dombóváron. Az
eseménynek köszönhetően került vissza,
hazai földbe és végső nyughelyére Magdi
néni édesapja, Moletz Géza is.
Magdi néni a húszas években, az akkor
már 10 testvért számláló család harmadik
legidősebb gyermekeként először Kaposkeresztúrra, később pedig Mosdósra került.
A családból mára ő maradt egyedül, egyik
testvére sem él már. 18 évesen, az iskoláit követő hónapokban ápolóként dolgozott,
majd Kutason helyezkedett el egy földbirtokos család ikrei (Ferike és Lacika) mellett
gondozóként, azaz, ahogy őszerinte régebben mondták: „nörszként”. A gyerekekkel
nyaranta Boglárra járt.
Az egyik séta alkalmával megállt mellette egy Zündapp motor, és annak vezetője megszólította: „Te kinek a lánya vagy?”.
Magdi néni fel sem nézett, de rögtön kész
volt a válasszal: „El nem hordja magát,
amíg szépen mondom!”. A boglári fotóst,
Ivánfai Istvánt azonban nem tántorították
el ezek a szavak. Végül, 1940 februárjában
házasodtak össze, és Balatonbogláron rendezték be otthonukat. 1940 decemberében
született meg első gyermekük, Magdolna,
1944-ben pedig második lányuk, Ilona.
Magdolna és Ilona között született egy Erzsike nevű kislány is, aki mindösszesen 16
napot élt.
1944 decemberében férjének, Ivánfai Istvánnak nyoma veszett Budapest ostroma
idején. A hősi halottak számára emelt emlékmű Balatonbogláron ma is őrzi a nevét.
Közös életük rendkívül rövid volt, hiszen
a férj katonaságban eltöltött ideje még az
alig négy évet is megkurtította. Ez a nyúlfarknyi együttlét mégis alapjaiban határozta meg Magdi néni későbbi életét.
Mivel a két lány felnevelése eleve hatalmas kötelezettséget rótt az özvegyre, és
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MAGDI NÉNI 100 ÉVES

férje mellett kitanulta a fotós mesterséget,
így élete ebbe az irányba fordult. A háború
idején, az akkor pár hónapos Ilona alatt, a
babakocsi alsó tárolójában őrizte a fényképezőgépet és annak objektívét. Gyakran
pisztolyt tartottak fejéhez különböző nációjú katonák, hogy rábírják eszközei fellelhetőségének kiadására. Nem tudták ugyanis,
hogy a csecsemő alatt rejtegette a megélhetést biztosító masinát. Titkát akkor sem
fedte fel, amikor nagyobbik lánya, az akkor
4 és fél éves Magdi könyörögve sírt és kérlelte őt, hogy megszabadítsa mindkettőjüket a fenyegetéstől.
A béke éveiben ismét férjhez ment, és új
társával, Galambos Jenővel együtt készítették el a környék iskoláinak, óvodáinak
és intézményeinek csoportképeit, valamint
egyének portréit is. Évtizedeken keresztül
intenzív kapcsolatot ápolt a község, később
város iparosaival, és nagyon jól ismerte a
környék lakóit is. Az ötvenes években ismét nagy kihívásokkal kellett szembenéznie, férjét elvitték, és koholt vádakkal
tartották fogva a főváros egyik börtönében. Ezért Budapestre utazott, majd leült
a parlament lépcsőjére. A katonák hiába
kérlelték, ő nem volt hajlandó távozni addig, amíg Rákosi Mátyás személyesen nem
fogadta, akivel 10 perc alatt megállapodott
férje szabadon engedéséről.
1956. azonban nem múlt el nyomtalanul.
Idősebbik lánya, Magdi ugyanis szemtanúja volt, ahogy szeretett osztálytársát és
barátnőjét egy orosz fegyver leterítette. Az
akkor Budapesten tanuló, 16 éves lány idegileg összeroppant. A gyerekkorban megtapasztalt háborús, és a folyamatos meneküléssel töltött évek, édesapjának korai
elvesztése, valamint a forradalom borzalmai együtt feldolgozhatatlanná váltak számára. Ő sokáig Magdi néni mellett élt, de
végül intézetbe került, egészen 1996-ban
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bekövetkezett haláláig.
Magdi néni a számos tragédia ellenére
nem vált megkeseredett emberré. Édesanyját, Veverka Magdolnát Mosdóson úgy
hívták, hogy „mindenki mamája”. Az élet
pedig úgy hozta, hogy az egykor apácának
készülő Magdi nénit is hasonló módon nevezzék Balatonbogláron. Kertjében nevelkedtek fel a Biczó gyerekek, Gyuszika és
Bence, a Szekér család kislánya és kisﬁa,
Viki és Barnabás, valamint hosszabb-rövidebb időre sok más gyermek is megfordult
a keze alatt. És akkor még nem számoltuk
unokáját és annak legjobb barátját, akik
szintén az ő odaadó szeretetének köszönhetően tölthették el életük legszebb gyermek- és ifjúsági éveit Bogláron.
Unokája, Zoltán János napjainkban
Ausztráliában, Melbourne-ben él dokumentumﬁlmes rendezőként. Ő készítette a
melbourne-i olimpiát megjárt magyar sportolók sorsáról szóló 3x50 perces dokumentumﬁlm-sorozatot az 1956-os események
50. évfordulójára. Az elkészült produkciót a Magyar Televízió vetítette 2006-ban,
Olimpiának indult... címmel. A ﬁlmhez kapcsolódó kutatómunka során ő tárta fel azt
a tényt, hogy a magyar kajak-kenu sport
első olimpiai aranyérmét szerző Urányi-Fábián párosból Urányi János boglári születésű volt. Ezzel megkereste Dr. Kovács Miklós
akkori polgármestert, s felvetette, hogy az
épülő sportkomplexumot az olimpikonról
nevezzék el…
Magdi néni a város két lábon járó történelme, hiszen 1940-től napjainkig, azaz
79 éve él Balatonbogláron, fotósként pedig
számtalan eseményt örökített meg.
Isten éltesse őt még sokáig közöttünk!
sz.l.

ÚJABB MUNKAHELYEK BALATONBOGLÁRON
Balatonbogláron, a Klapka utcában nyitotta meg legújabb irodáját, a telemarketing-szolgáltatásokat végző Photel Kommunikációs Zrt. A június 20-án megtartott ünnepélyes átadáson Mészáros
Miklós polgármester köszönetét fejezte ki Szeremeta Zoltán irodavezetőnek azért, hogy a több mint 20 embernek munkát biztosító
központ a városba került. Véleménye szerint a Photel jól kiegészíti
Balatonboglár szolgáltató jellegét.
Szeremeta Zoltán irodavezető elmondása szerint, a vállalkozás
olyan munkahelyeket biztosít, amiből a környéken eddig hiány
volt, hiszen az érettségi vagy diplomaszerzés után nem összeszerelő munkát kereső ﬁataloknak kevés lehetőség van a környéken.
Hosszútávon, a betanulás után a cég informatikai háttere akár
otthoni munkavégzést is lehetővé tesz, amihez elég egy laptop,
internettel és headset-el.
A Photel Kommunikációs Zrt. országosan a boglárival már a
harmadik irodáját nyitotta meg. Lakatos Zsolt vezérigazgató elmondása szerint, a csoport összesen már több mint 250 embert
foglalkoztat, és bízik benne, hogy a balatonboglári iroda is olyan

GŐZGÉP AVATÓ A DUTRA MÚZEUMBAN
Valószínűleg sokan, gyermekük születésénél nem toporognak
olyan izgatottan, mint június 12-én, este Molnár Balázs, a balatonboglári Dutra Múzeum tulajdonosa, mindenese és szerelmese
egy fekete ponyvával letakart gép előtt. Az avatásra meghívottaknak korábban csak annyit árult el, hogy rendkívüli esemény
szemtanúi lehetnek majd. Össze is gyűltek szép számban a közel,
s távol Dutra füsttel megfertőzött emberei, akikre vagy átragadt,
vagy már eleve így érkeztek, mindenestre hasonló izgalommal
várták a kora este történéseit.
Balázs egyre gyorsabb ütemben szaladgált föl és alá, s közben osztotta segítőinek a feladatokat. Te a poharakat hozd! Te
a pezsgőt! Te ne oda állj, hanem ide! – pattogtak a vezényszavak. Közben megérkezett egy veterán motoros, sivatagi BMW-re
emlékeztető Dnyepr típusú oldalkocsis motorkerékpárral, majd
befutott Mészáros Miklós polgármester is.
Dutrás emberünk könnyes szemekkel mondott köszöntet azoknak, akik segítették ennek a napnak a létrejöttét, Mészáros Miklós
polgármester pedig hangsúlyozta, Balázs egy nagy értékmentő,
és jó, hogy Balatonbogláron láthatók gépei. Ezek után következett a nagy leleplezés. Persze, aki beszélgetett a magyar gépipar
egyik legfőbb szerelmesével, az egyrészt sejtette, hogy ezen az
estén nem egy tojáspatkoló gépet láthat majd, másrészt régóta
mondogatta már, hogy egy gőzgép tenné teljessé a kiállítást.
És lőn! A fekete takaró lebontása után ott állt a maga valóságában egy, a MÁV Gépgyár által 1909-ben gyártott, kereken
álló, de nem önjáró, viszont teljesen felújított gőzgép. A működőképességének bizonyítására Balázs rögtön egy kompresszorhoz csatlakoztatta, hogy a tartályt sűrített levegővel töltsék meg.
Míg a nyomás az izgalommal együtt növekedni kezdett, addig
elhangzott, hogy most nincs idő a kazánt felfűteni, de az is használható.

nagyra fog nőni, mint a másik kettő. Köszönetét fejezte ki a város
polgármesterének és az önkormányzatnak azért, hogy segítették
az iroda megnyitását, és a helyi kapcsolatok kialakítását.

Aztán elkerülte a nyomásmérő a bűvös, 1,5-es értéket, s az
akkor magával már alig bíró gépmester fütyült egyet a gőzsíppal,
és beindította a nagykereket, ami zakatolt és forgott rendesen.
Fényesre kisuvickolt karok mozogtak előre-hátra, mintha csak
egy kicsinyített, 424-es szerkezete lendült volna mozgásba. A
Dutra-füsttel átitatott vendégsereg tapsolt, de a látvány gépszerelem nélkül is önmagáért beszélt.
A bemutató után koccintás és hosszas beszélgetés. Az biztos,
hogy Molnár Balázs ismét egyedülállót alkotott, és a gyűjtemény
továbbra is a környék egyik legjobb apa-ﬁa programja, amit bátran lehet ajánlani a nyaralóknak és a bennszülötteknek egyaránt.
sz.l.

BALATONBOGLÁRI
PROGRAMOK:
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BOGLÁRI TÁRLATOK

PINCEGALÉRIA
A nyári szezon évek óta hagyományosan
első programja, a Pincetárlatban és kápolnákban lévő képzőművészeti tárlatok megnyitója, amit már egy jó ideje művészeti
séta, azaz kul-túra keretében szerveznek.
Ezt idén, június 14-én délután, a Pincetárlatnál indították útnak Takács Tamara fazekas, népi iparművész „Tekeredik-keveredik”
című kiállításával.
A megnyitón Mészáros Miklós polgármester kifejtette, hogy a 2019-es nyári szezon
programjai, ha lehet, még színesebbek,
mint az előző éveké, de természetesen,
a már hagyományos fesztiválok is helyet
kaptak a sorozatban. Az alkotót Gergely Piros, a művelődési ház igazgatója méltatta,
és elmesélte, hogy már régen felkeltette a
ﬁgyelmét Takács Tamara munkássága.
A szomszéd várban, Fonyódon élő fazekas

hogy régóta ismeri Balogh István Pétert. A
művész egyfajta álomvilágot sző, amiben

szinte mesebeli ﬁgurákat láthatunk, de
ezeket az alakokat nem csak mi nézzük,
hanem ők is néznek bennünket. Eljátszott
a gondolattal, hogy mi lenne, ha egyszer
ezek az alakok kilépnének a festett világból,
vagy éppen mi, a nézők találnánk magunkat a festő világában.
És valóban! A képeken megjelenő ﬁgurák
egy színes, varázslatos világ mozaikdarabkái, s ez a másik tér, vagy dimenzió valószínűleg az alkotó saját világa, vagy világlátása. A képek játékosak, vidámak, de egyben
mégis elgondolkodtatók, hosszan el lehet
időzni előttük. A kiállítás július 14-ig volt
látható, így cikkünk megjelenésekor már
nem elérhető.

munkái tényleg izgalmasak, hiszen remek
ötvözetei a népi kerámiának és a vesszőfonásnak. Ennek megfelelően, például színes
kerámiamadarak vesszőszárnyakon szállnak a plafonról lelógva, vagy a vidáman
mosolygó napnak vannak vesszősugarai. A
tárlat minden tárgya egy vidám, a munkájában örömét lelő alkotóról árulkodnak, így
a látogató szinte biztosan széles mosollyal
az arcán távozik majd.
A kiállítás megtekinthető a balatonboglári Pince galériában minden nap 14.00-től
20.00 óráig, egészen szeptember 8-ig.

KÁPOLNÁK – MÁSODIK
FELVONÁS

KÁPOLNÁK – ELSŐ FELVONÁS
A június 14-i kul-túra keretében, a Vörös
és Kék Kápolnáknál Balogh István Péter
festőművész „Képmesék” című kiállítását
nyitották meg. Az alkotót egy illusztris
vendég, Sülyi Péter, az Omega együttes
egykori szövegírója méltatta, aki elmondta,
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Az is hagyomány, hogy a Vörös- és Kék
Kápolnákban egy nyári szezonban, ha lehetőség van rá, akkor két tárlatot is berendeznek a művelődési ház szervezői. Így
volt ez idén is. Ennek megfelelően, Balogh
István Péter után Tóth Richárd, a magát
világcsavargónak tartó alkotó képei kerültek a falakra. A július 20-án megtartott
megnyitóra többen is érkeztek a kaposvári,
Csiky Gergely Színház egykori művészei és
barátaik közül. Így eljött Znamenák István, Jászai Mari-díjas rendező, színművész,
Varga István, a Somogy Kulturális Folyóirat
egykori főszerkesztője és Kiss István, művésznevén a Kisspisti, akinek aznap este
fellépése is volt a boglári KultKikötő szín-
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padán.
Bevezetőjében Gergely Piros igazgató elmesélte, hogy egy telekocsis, Budapestre
utazás során ismerte meg az alkotót, aki
akkor éppen egy félig megrakott, kicsi hátizsákkal Indiába tartott. Megkérdezte tőle,
hogy mindössze ennyi csomaggal utazik?
Mire Tóth Richárd azt válaszolta, hogy
semmi nem hiányzik, ami kell, az ott van.
Akkor szó szót követett, majd telefonján
megmutatta festményeit.
A Kisspisti, egy régi, színházi bemutató
utáni ünnepléssel kapcsolatban mutatta be
a képek festőjét, és felelevenítette a közös ismeretséget. Közben több ﬁatal egy
lepedőt terített ki a Vörös Kápolna mellé,
melyre, ottjártának bizonyítékául mindenki
felfesthette kézlenyomatát.
Tóth Richárd képeit nehéz bármilyen művészeti skatulyában elhelyezni. Néhol alakok, néhol csak absztrakt ábrák segítségével tárja a szemlélő elé képi világát, ami
hol beszippant, hol pedig eltaszít. De, még
ami taszít, az is érdekes és elgondolkodtató, izgalmas benyomást keltő.
A kiállítás a kápolnák nyitvatartási idejében, szeptember elejéig látható.
sz.l.

TŰZÖN ÁT A SZERELEMÉRT

Június 23-án, vasárnap rendezte meg
a Helyiérték Egyesület a hagyományos,
Szent Iván-napi tűzugrást. Idén sem a nap,
sem a helyszín nem volt hagyományos, hiszen a vasárnap szokatlan időpont, a Babel
Camp udvarára pedig a művelődési ház átépítése miatt került a program. Ráadásul,
egész délelőtt szakadt az eső, ami általában nem tesz jót a szabadtéri programok
létszámának.
A koradélután, gyermek kézműves-foglalkozással kezdődő esemény eleinte igazolta is a rossz előjeleket, hiszen csak ímmel-ámmal érkeztek az ekkor már ragyogó

napsütésben
a
résztvevők.
De
egy óra elteltével,
mintha mégiscsak
megmozdult volna
valami, egyre többen érkeztek, szólóban és családdal vegyesen. Így,
mire az egyik, főprogramként meghirdetett Cannarro
Manouche Swing
együttes játszani
kezdett,
addigra
már elég szép számú közönség gyűlt
össze.
Aki eljött, az pedig nem bánta
meg, hiszen a délfranciás/olaszos hangulatú, saját bevallásuk szerint gipsy jazz-t játszó együttes
igazi mediterrán hangulatot teremtett a
Babel Camp udvarán. Az ebben a stílusban
előadott „Lila akácok” című, jól ismert dallal pedig végleg mindenkit levett a csapat a
lábáról. Utánuk, rövid átállást követően, a
klasszikus, magyar népzenét játszó Kalász
Banda következett, akik először megénekeltették, majd meg is táncoltatták a közönséget.
Jó hangulatban, gyorsan eltelt az idő, így
a banda műsorának végére már sötétedni

KISLAKI CSILLAGOK A PÉCSI ÉJBEN
„Kedves Szülők! A most látott műsort fogjuk a jövő héten, Pécsett,
a Fény Fesztiválon bemutatni, ahol mi leszünk az egyetlen gyermekartistacsoport, amelyik meghívást kapott.” – Ezekkel a szavakkal zárta Latrompette Matild, a Szőlőskislaki Artista Iskola
vezetője a gyerekek június 22-i, Platán téri fellépését, ami, mint kiderült, gyakorlatilag főpróbája volt
a tervezett, pécsi előadásnak. Akkor úgy döntöttem,
hogy meglepem a csapatot, titokban elutazom, és
felveszem a Fény Fesztiválon az előadást.
Pécsre, jóval az este tízre meghirdetett kezdés
előtt, a délutáni órákban érkeztem, ami később
jó döntésnek bizonyult. Egyrészt, mert ekkor még
lehetett parkolóhelyet találni, másrészt már ekkor
is érdekes programok voltak a Fény Fesztiválon.
Koncertek, rajzﬁlmkészítési kiállítás és artistaprodukciók. Gyorsan szaladt az idő, hamar besötétedett. Kilenc órakor pedig felkapcsolódtak a fények, s
hatalmas tömeg hullámzott egyik fényhelyszínről a
másikra. Minden téren más és más hangulat, zene,
fények várták az embereket. A Jókai téren afrikai
minták mozogtak a házfalakon, s közben füstölők
égtek. A Széchenyi téren, a Dzsámi falán vetített
halak úsztak, majd vulkánkitörés, fényözön, közben
chill zene. A Színház téren brasskoncert és a TávolKelet mintái a falakon. Mindenhol hatalmas tömeg…
A kislaki gyerekek fellépésére lassan igyekezni kellett, hiszen a Kossuth tér kicsit távolabb esik a központi helyszínektől, és még a kamerát is be kellett gyűjteni a megőrzőből. Háromnegyed tízkor érkeztek meg a gyerekek a helyszínre.
Odasiettem és ráköszöntem Matildra, aki a „Na, ezt is megértük,
hogy ide is eljönnek utánunk!” mondattal nyugtázta jelenlétünket.
A gyerekeken nem sok látszott a fellépés előtti drukkból, ami nem
csoda, hiszen többször begyakorolták már a produkciót.

kezdett. Szalai Tücsi ki is adta a vezényszót, hogy a boglári tűzoltók felvezetésével irány, a Gábor Áron utca másik oldalán
található susnyás, vagy dzsindzsa, kinek,
melyik kifejezés a szimpatikusabb. Ugyanis
itt készültek meggyújtani, az est fő attrakciójához, a tűzugráshoz szükséges máglyát.
A szépen és szakszerűen összeállított rakás
azonban a délelőtti eső után nem igazán
akart lángra kapni.
Ekkor léptek akcióba, a szintén Szent
Iván-napot ünneplő tűzoltók, akik Tücsi
szerint bármit képesek felgyújtani. Ezúttal
is így történt, és némi benzin, meg gyorsan összekapkodott száraz fű és kitartó legyezés után végre úgy nézett ki a helyszín,
mint ahol tényleg tűzugrás lesz. Időközben,
az évek hosszú sora óta háborítatlanul élő
szúnyogkolónia megvadult farkascsordaként vetette rá magát, a több tucatnyi potenciális vérforrásra. Emiatt aztán, aki csak
nézelődni érkezett, még az is beállt a körtáncba, mert a folyamatos mozgás némileg
segített kicselezni a vérszívókat.
Így telt-múlt az idő, míg a tűz ugorható
magasságúra égett le, s ekkor Tücsi, több
évtizedes tapasztalatával intett a seprűjével, hogy indulhat az első próbálkozó pár.
Ezután hosszú sorban jöttek, ki az örök
szerelemért, ki a barátságért, ki az egészségért, s legtöbben csak a móka kedvéért
futottak neki, és ugrották át a legrövidebb
éjszaka hamvadó lángjait. Az estét végül, a
Babel Camp területére visszavonulva táncház zárta.
sz.l.

A közönség is lassan birtokba vette az előadáshoz kijelölt területet,
majd rövid, a csapatot bemutató felkonferálás után megkezdődött az
előadás. A csapat egyik legtapasztaltabb ifjú hölgye nyitott, aki higgadt, rutinos mozdulatokkal rakta egymásra a hengeren billegő, világító élű deszkákat. Egy, majd kettő, aztán három, végül már négy
emelet magasan. Hibátlanul! Nagy taps, majd
folytatás.
Sorban jöttek elő kisebbek, nagyobbak, s
mindegyik valamilyen villogó, fényt kiadó bottal, szalaggal, akármivel. Sok minden van, amit
nagyon nagyra tartok Latrompette Matild munkájában, de talán mégis azt emelném ki, hogy
a legkisebb, legkezdőbb apróság is kap valami
szerepet, feladatot, amivel sikerélményt tud
szerezni. Mindenki a maga ügyességéhez, gyakorlottságához képest, de mindenki része lesz
a kerek egésznek.
A műsor tetőpontján szinte mindenki egykerekűre pattan, s párosával keringenek, tekernek körbe és körbe. Taps! Előre jönnek, meghajlás, proﬁ befejezés. Vastaps!
„Ráadáshoz!” – kiáltja Matild, s a gyerekek
óramű pontossággal állnak be, hogy a műsor
főbb elemeit még egyszer megmutassák. Apró
csillagokként táncolnak, tekeregnek a fények,
végül újra közös meghajlás, és hálás taps a közönségtől. Én pedig ott, a kamera mögött nem
szülőként, csak egyszerű bogláriként nagyon
büszke voltam rájuk.
Később még összefutottunk a városban a gyerekekkel. Matild és
pár szülő kotlósként terelgette a tömegben egykerekű bicajjal keringő csapatot. Más lehet, hogy a haját tépte volna, de ők jól érezték
magukat. Azt hiszem, ez az este mindenkinek élmény volt, gyereknek, szülőnek, s nézőnek egyaránt.
sz.l.
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JAZZ ÉS A BOR
JAZZ ÉS A BOR HUSZADSZOR
Két évtizeddel ezelőtt jött az ötlet a
Helyiérték Egyesületben, hogy tenni kellene valamit a borkultúra népszerűsítéséért a
szőlő és a bor városában, Balatonbogláron.
Ez ma már nem kérdés, de 20 évvel ezelőtt
még az volt. Sőt, ma már számtalan, a
jazz-t és a bort összekapcsoló rendezvény
van szerte az országban, de a gondolat, az
itt született meg, városunkban.
Idén új helyszínen, új kihívások várták
a Helyiérték Egyesület szervezőit, önkénteseit, hiszen a Lengyel-Magyar Barátság Háza, azaz a
művelődési
ház
átépítése miatt a
megszokott
szabadtéri helyet nem
lehetett használni.
Így, a július 3-tól
6-ig tartó négynapos
rendezvényt,
az ideiglenesen a
KultKikötőnek
is
helyet adó teniszcsarnokba kellett
bevinni. Ennek voltak előnyei és hátrányai is. Mindenképpen előny, hogy
a Platán tér közelében lévő csarnoknál nagyobb az átmenő forgalom, így
azok is elérhetők,
akik lehet, hogy a
dombra már nem
mennének fel egy jazz-hallgatásért. Hátrány viszont a rossz akusztika, és a napsütésben szinte katlanná váló környezet. Nos,
a rossz akusztikán hangelnyelő eszközökkel lehetett segíteni. A hőmérsékletben pedig az időjárás volt kegyes, hiszen ebben a
pár napban nem szökött magasra a hőmérő higanyszála.
A június 3-i, esti kezdésre, az önkénteseknek köszönhetően minden elkészült, a
terem berendezése látványos és egyben
praktikus lett. Mivel hagyományosan minden este két zenekar lép fel, közben pedig
több borászat ﬁnomságait lehet kóstolni,
ezért a terem hátsó részében alakítottak ki
helyet a borkóstoláshoz, míg elől a széksorok kényelmes helyet biztosítottak a zenehallgatáshoz. A megnyitón Mészáros Miklós polgármester megemlékezett az elmúlt
húsz évről, s biztosította a közönséget,
hogy a város továbbra is támogatni fogja
ezt a kiemelt rendezvényt. A négy nap házigazdája Szalai Tünde, a Helyiérték Egyesület programigazgatója volt, akit mindenki a balatonboglári Jazz és a Bor Fesztiválja
anyukájának tart. A megnyitón fel is elevenítette a kezdeteket, és elmesélte, hogyan
lett az ötletből húsz éve tartó megvalósítás.
Keserű Zoltán képviselő, az egyesület
egykori elnöke, a koncert helyszínén lévő,
jazz-zenészeket ábrázoló festménykiállítást
nyitotta meg. A Dr. Kiss Attila András képeiből nyílt tárlat mára szintén a rendezvény
hagyományos programjává vált. A történet
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külön érdekessége, hogy az eredetileg szülész-nőgyógyász orvos, alkotó szabadidejében festi meg híres jazz-zenészek portréját, minden évben más és más stílusban. Ő,
nagyjából tíz évvel ezelőtt jelentkezett be,
hogy szívesen kiállítaná képeit a rendezvényen, és azóta minden évben visszatérő
vendég lett.
A megnyitón rövid beszédet mondott
László Attila, Liszt Ferenc-díjas jazzgitáros,
a Magyar Jazz Szövetség egykori elnöke is,
aki hangsúlyozta, hogy az az aktív jazzélet,
ami ma Balatonbogláron van, az ritkaságszámba megy, és hatalmas értéket kép-

visel a zenei irányzat minden képviselője
számára. Kijelentette, hogy ez nem jöhetett volna létre olyan aktív szervezők nélkül, mint amilyen például Szalai Tünde, aki
nem csak ennek a fesztiválnak, hanem az
évközben szervezett jazzkluboknak is motorja. Véleménye szerint minden zenésznek megtiszteltetés, ha Balatonbogláron
színpadra állhat, és zenekarával ő is nagy
örömmel érkezett erre az estére.
A nyitó este első fellépője Kutzora Edina
és az Antal Gábor Trió volt. Edina nem ismeretlen Balatonbogláron, hiszen kezdő
énekesként többször is fellépett már, illetve
a Helyiérték Egyesület munkájában is évekig részt vett. Elmondása szerint, ott volt
azon a megbeszélésen, amikor a fesztivál
ötlete megszületett. Az Antal Gábor Triót
pedig szintén nem kell bemutatni, hiszen
a rendkívül tehetséges, ﬁatal zenészekből
álló formáció szárnybontogatásainak már
többször lehetett szemtanúja a boglári közönség. Ezen az estén másodikként, a már
említett László Attila állt színpadra. Ő most,
a virtuóz zongorajátékáról ismert Oláh Kálmánnal együtt alkotott, kvartett formációval érkezett. Műsoruk elsősorban a saját
szerzeményeikre épült, de helyet kapott
egy-két jazzstandard átirat is.
Jellemzően, ezen a jubileumi, huszadik
fesztiválon sorban olyan fellépők voltak,
akik valamilyen módon, vagy formációban
már szereplői, vagy éppen visszatérő vendégei voltak a rendezvénynek. Így a máso-
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FESZTIVÁL
dik napon is olyan, a közönségnek ismerős
zenészek léptek fel, mint például Jász Andris vagy Dés András. A harmadik nap első
fellépője az Oscar Hansson Piano Trio volt,
akik híres pop- és rock dalok jazz-es átiratait adták elő, kissé elvont stílusban. Őket
sokak nagy kedvence, az immár világhírűnek is mondható trombitás, Barabás Lőrinc
és zenekara követte. A nagysikerű koncert
végén, a közönség kitartó tapssal még egy
kis ráadást is kiharcolt magának.
A záró este két különleges csemegét is
tartogatott. Az első a Berki Tamás feat Sárik Péter Trió, amire szinte megtelt a csarnok. Berki Tamás 74 évesen
is ugyanazt a
hihetetlenül lendületes előadást
produkálja,
amit a közönség
sok-sok évtizede megszokott
tőle. Természetesen, elénekelte legnagyobb
slágereit
is,
majd a koncert
végén egy kis
improvizációs
játékban megénekelte a boglári jazz fesztivált is sajátos
stílusában. Őket
Fekete-Kovács
Kornél új formációja, a Modern
Art Orchestra követte. Kornél gyakorlatilag a fesztivál történetét végigkísérte, és
minden évben fellépett valamilyen formációban. A koncert előtt tartott rövid beszédében méltatta mind a rendezvényt, mind
a szervezőket, s ezzel könnyeket is csalt a
mellette álló Szalai Tünde szemébe.
Koncertjüket pedig egy kifejezetten erre
az alkalomra írt, népzenei alapokra épülő
szerzeménnyel indították, s meglepetésként a zenekar egyik tagja, aki egyébként
táncos is, a közönség lelkes tapsa mellett
megforgatta Tücsit a színpadon. A jubileumi rendezvény méltó zárása, s egyben
ritka csemege is volt ez a koncert, hiszen
ilyen klasszikus, szinte big band méretű zenekart ma már ritkán látni a jazzfesztiválok
színpadán.
A huszadik Jazz és a Bor Fesztiválja lezárult. A színvonalas koncertek és minőségi
borok társaságában töltött pár nap egyik
fontos tanulsága volt, hogy még mindig kevesen jönnek el a bogláriak közül. Persze,
lehet azt mondani, hogy a jazz rétegzene,
de valójában az összes zene az. Egy Berki
Tamás pedig van akkor név, és van annyira
mindenki számára hallgatható, hogy érdemes lenne részt venni az élményben. Talán,
idővel változik majd ez is, és lesznek többen olyanok, akik ha nem is jazzrajongók,
de szeretik a jó társaságot, már csak ezért
is eljönnek…
sz.l.

L-SZEZON
EGY HÉT EGY
VARÁZSLATOS VILÁGBAN
Nehéz elfogultság nélkül írni a Babel
Sound Fesztiválról, ami szinte minden
pontján eltér attól, amit egy ekkora rendezvényen máshol megszokott, megtapasztalt az, aki hajlandó kiszállni az otthoni
kényelemből, és elmenni koncertekre. A július 15-én, hétfőn elrajtoló egyhetes fesztivál immár a negyedik Balatonbogláron, s
úgy tűnik, hogy a
kezdeti
szervezési
problémákat
legyőzve,
egyre
inkább
világszínvonalú, világzenei
eseménnyé növi ki
magát.
A Babel Camp
Talán egyre több
boglári kezdi megszokni ezt a nevet,
ami
tulajdonképpen az egykori BB
központ
területét
jelenti.
Aki
évközben eljárt az
itt működő Babel
Romkocsma ingyenes koncertjeire, az
tudja, hogy a központ az elmúlt két
évben nagyot fejlődött. Apartmanok
épültek, megnyílt a
kastély alatti pince,
és alakul a leendő
étteremrész is. Azt a nevet és helyszínt érdemes a jövőben is fejben tartani, hiszen
a tulajdonos távlati tervei alapján ez művészeti alkotóteleppé növi ki magát, ami
az egész városnak nemzetközi ismertséget
hoz majd.
Természetesen, idén is a Babel Camp volt
a rendezvény központja. Itt kapott szállást
a fellépők többsége, illetve az esti, éjszaki
koncertek helyszíne is itt volt. Talán a környéken élők közül idén kevesebben panaszkodtak a zajra, hiszen a sokszor hajnalig
tartó koncerteket a pincébe vitték, ahonnan viszont szinte semmi nem hallatszik ki.
Persze, a Romkocsma koncertek azért így
is okoztak ritmikus zörejeket, de talán ez
még a toleranciaszinten belül maradt.
Fesztivál-helyszínek
A rendezvények többsége a Platán strand
feltöltött területén felállított sátrakban, illetve a nagy, szabadtéri színpadon kapott
helyet. Idén is folytatódott az a hagyomány, hogy több nemzeti sátor is épült, így
ismét részt vettek az olaszok, az indonézek,
az indiaiak és a szerbek is. Ezeken a helyeken mindenki igyekezett valamilyen módon a saját kultúráját népszerűsíteni. Ezt
leghatékonyabban talán az olaszok tették,
hiszen az ingyen pizzára, vagy a tésztafőző
bemutatóra, no és az azt követő kóstolóra mindig volt érdeklődő. Sőt! A hatalmas
tepsin lévő, friss pizza, kis szeletekben, pillanatok alatt eltűnt a sorban állók bendő-

BABEL SOUND
jében.
A szerbek szintén a haspárti vonalat erősítették, és a két vasbika gyomrában befűtött kemencében jobbnál jobb grillételekkel csalogatták a vendégeket. Talán nincs
annyi hús a világon, ami ott el ne fogyott
volna, de mindig egy tucatnyival több volt
az érdeklődő, mint a hússzelet. Hiába, több
nap, mint csevap!
Az indonéz sátorban minden nap ugyanaz a program ment: mese a gyerekeknek,

tánc és zenetanulás. A ﬁam szerint egész
nap ütik a köcsögöket… De, természetesen ennél sokkal több a történet, hiszen a
gamelán zene ritmusai és hangzása igazi
keleti hangulatba ringatja a hallgatóságot.
Az indai sátorban pedig a kiállítás mellett
rendszeresen voltak jó programok.
Gyerekprogramok
A Babel Sound Fesztivál gyerekbarát
programsorozat is. A már említett indonéz sátor igazi gyerek-paradicsom volt, de
idén sem maradtak el az Évkerék Társulat
délelőtti meseelőadásai. Ezek mellett volt
játszóház az indiai sátorban, illetve kézműves-foglalkozásokra
is várták az apróságokat. Amelyik család olyan szerencsés
volt, hogy ebben az
időszakban nyaralt
gyerekekkel a városban, az biztosan
életre szóló élményekkel
térhetett
haza.
Koncertek
A zenei programok
közül nehéz bármit
is kiemelni, hiszen
az egész fesztivál
gyakorlatilag
egy
nonstop,
0-24-es
zenefolyam. Sokszor
nem is érti az ember,

hogy az a zenész, aki hajnali négykor még
a Babel Camp pincéjében szólózott, az hogyan képes másnap délelőtt dzsemelni valamelyik sátornál. És bírja…
Nos, az egész napos sorozat azért mégis
mutatott valamiféle rendezettséget. Napközben a zene és a nagysátor voltak a főbb
koncerthelyszínek. Délután ehhez csatlakozott a két leghangulatosabb pódium: az
egyik a gőzhajónál, a másik, az egykori a
csónakháznál a kikötőben. Este a nagyszínpadé volt a főszerep, majd 11 óra
környékén még
kezdődött valami
kevésbé hangos
koncert a nagysátorban.
De ekkor már
üzembe állt a
Romkocsma
és
a Babel Pince is,
ahol
párhuzamosan
mentek
a koncertek. Az
udvaron beszélgető, magát jól
érző
közönség
pedig hol ebbe,
hol abba hallgatott bele. Hajnali 1-2 óra körül
pedig,
sokszor
reggelig
tartó
dzsemelés a pincében kiájulásig.
Aki szeretett volna mindent meghallgatni, annak legalább kétfelé kellett
volna szakadnia, így nem maradt más lehetőség, mint ide-oda csapódva, mindenbe
belekóstolni.
Az eltel egy hét előadóit nem érdemes itt
felsorolni, hiszen egyrészt számtalan zenész és formáció fordult meg a fesztiválon,
másrészt valahogy ez az egész, ez a soksok koncert összeállt valami kerek egésszé,
ami ismét egy éltre szóló élményt jelentett
azoknak, akik hagyták, hogy beszippantsa
őket a Babel Sound varázslatos és szabad
világa.
sz.l.
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RÖVID HÍREK

KIÁLLÍTÁS AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN
Június 5-én, a barátok és érdeklődők jelenlétében, a Balatonboglári Evangélikus Templomban nyitották meg, a Sike Márta Magdolna festményeiből összeállított kiállítást. Az alkotót Kőszeghyné
Raczkó Zsuzsanna lelkész méltatta, elmesélte róla, hogy már kisgyermek korában vonzotta a rajz és a festés, ennek köszönhetően,
11 éves korában volt első kiállítása.
A gimnáziumban rajztanárai őstehetségnek tartották, de aztán
az érettségi után a családalapítás, majd a gyermeknevelés elvitte
az időt és a ﬁgyelmet az alkotásról. Ötven évesen, a család unszolására vágott bele ismét a festésbe. 2007-től folyamatosan fest, s
azóta több mint 40 kiállítása volt. Képeinek témájaként gyakran
választja a természetet, s azon belül is a vadállatokat.
A kiállítás augusztus 20-ig látható a templom nyitvatartási idejében.

NYITOTT TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA
Június 22-én a balatonboglári katolikus templom is csatlakozott
a „Nyitott templomok éjszakája” rendezvénysorozathoz. Ennek
keretében, este nyolc órától az érdeklődők Koroknai Anikó orgonaművész, klasszikus művekből összeállított programját, va-

VENDÉGEK A PLATÁN TÉREN

lamint a kaposvári Vikár Béla Vegyeskar előadását hallgathatták
meg.
Ez a program egyben nyitánya is volt, a már hagyományosnak
mondható nyári orgonaesteknek, melynek első előadása július
16-án volt, a boglárra szinte már hazajáró Teleki Miklós orgonaművész és Kertesi Ingrid énekesnő közös fellépésével. Ezt követően, július 22-én az Angliából érkező Keith John ült a klaviatúra mögé,
és kápráztatta el a helyi közönséget.
A kedd estékre szervezett előadássorozat egészen augusztus 13-ig
folytatódik. A vendégeknek akár
esőprogramként is ajánlható koncertekre a belépő 1500 Ft. Jegyeket
pedig már egy órával a kezdés előtt
lehet vásárolni.
sz.l.

Az előre meghirdetett programok mellett minden évben vannak

együttes tulajdonképpen egy zeneiskola billentyűs, azon belül is
szintis növendékeiből állt. Műsorukban klasszikus szintetizátorra

olyan események is, melyek csak úgy „beesnek”, avagy bejelentkeznek. Ez részben a város népszerűségének, részben pedig a

írt darabok, valamint népszerű, komolyzenei művek elektronikus
átirata kapott helyet. A billentyűsök mellett, a repertoárban egy

művelődési ház vezetőjének, Gergely Piros kapcsolatrendszerének köszönhető. Ezeknek a rövid vendégszerepléseknek általában

remek, ﬁatal énekes, Grigóry Kalashán is helyet kapott, aki két
régi, olasz slágert adott elő, ami a közönségből is előcsalta a vas-

kedvelt helyszíne a Platán téren a zenepavilon és környéke, hiszen
itt jó időben, nagyobb előzetes beharangozás nélkül is gyorsan

tapsot.

lehet közönséget toborozni.
Idén, június 26-án a budapesti NRG Tánciskola növendékeinek rögtönzött bemutatója nyitotta a sort. Nekik
nem is volt idegen az utcai szereplés, hiszen az úgynevezett street dance stílust képviselik, s ennek a műfajnak
alapeleme a nyitott tér. A gyerekek egy hetet táboroztak a városban, s a többségében lányokból álló csapat az
edzések mellett a strandot is gyakran látogatta.
A közel egy órás fellépésükben, több korosztályból öszszeállított team-ek adták elő legjobb hiphop koreográﬁájukat. A táncosok látványa gyorsan odavonzotta az
embereket, így hamar „teltházassá” vált az előadás, aminek rövidített változata a Balatonboglár Város Youtubecsatornán is megtekinthető.
Július 8-án, borongós időben került sor, az Oroszországból érkező Electronic Festivál zenekar fellépésére. Az
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BBSC HÍREK
KEDVES BARÁTAINK!
Az elmúlt megjelenésünkkor megígértük, hogy rendszeresen jelentkezünk a BBSC Kézilabda Szakosztály híreivel, eredményeivel.
2019. július 19-21. közt, a BBSC leány serdülő és iﬁcsapata, testvérvárosunk meghívására a németországi Bönnigheimbe látogatott egy
ifjúsági kézilabdatornára. A két város jövőre ünnepli a testvérvárosi
szerződés aláírásának 20. évfordulóját, amely rögzíti az együttműködés
gazdasági, kulturális és a sport terén történő együttműködését. Ennek
keretében, a városok közös ﬁnanszírozásával utazhattak el ﬁataljaink
erre a sportdiplomáciai rendezvényre.
Eredményesek voltunk. Lányaink minden mérkőzésüket megnyerték,
bebizonyították felkészültségüket, tehetségüket, tudásukat és azt, hogy
korosztályukban európai színvonalon játszanak. Köszönet illeti vendéglátóinkat, akik mindent megtettek azért, hogy gyerekeink jól érezzék
magukat, biztonságban legyenek, élményekkel gazdagodva térjenek
haza. Köszönjük támogatóink segítségét, az edzőink, szervezőink lelkiismeretes munkáját! Gratulálok és köszönöm a lányok helytállását, hogy
újabb dicsőséget hoztak városunknak!
Név szerint:

Almási Regina, Bükfa Dorina, Fritz Ágnes, Gulyás
Réka, Kis Alexandra, Koponyás Laura, Kovács Hanna,
Lujber Nikolett, Menyhárt Zorka Ajsa, Polgárdi Laura
Sára, Pusztai Dóra Regina, Stanka Rózsa, Szász Kármen, Szerdahelyi Dorka, Verb Viola és Katona Kíra
Vezetőedző: Katona Sándor
Edző: Katona-Kiss Erzsébet

Szabó György

BALATONBOGLÁRI HÍREK 2019. július 11

TÖRTÉNELMI SÉTA SZŐLŐSKISLAKON

JÚNIUS 13-ÁN, PÓDIUMBESZÉLGETÉS KERETÉBEN MUTATTUK BE
HORVÁTH IVÁN, BALATONBOGLÁRON ÉLŐ HELYTÖRTÉNET-KUTATÓ
LEGÚJABB KÖNYVÉT, SZŐLŐSKISLAK – JÁNOSHEGY – BÁNOMHEGY
HISTÓRIÁJA CÍMMEL. A KÖTET
SOK ÉRDEKES KÉRDÉST FELVET,
DE MOST MÉGIS INKÁBB EGYFAJTA SZEMÉLYES NÉZŐPONTBÓL
AJÁNLANÁM AZ OLVASÓKNAK.
Először is el kell mondanom, hogy mindig
irigyeltem azokat az embereket, akik jó érzékkel nyúlnak hozzá egy témához, és van
bátorságuk a Gutenberg galaxis alkonyán
könyvet kiadni. Hatalmas kihívás mindenféle szempontból! Egyrészt nem kevés
pénzbe kerül, és előre nem tudható, hogy
milyen lesz a fogadtatás. Ma Magyarországon egy-egy könyvből már ezer darab eladása is sikernek számít, alatta pedig nem
nagyon éri meg az aránytalanul magas
költségek miatt. Támogató ritkán akad, s
ha mégis, akkor leginkább ez adott példányszám megvásárlásában nyilvánul meg.
A másik, amiért irigylem Horváth Ivánt
az, hogy ismét létrehozott egy maradandót.
Egy közösségként kifejezetten jól működő
település történetéről szóló könyv ott kell,
hogy legyen a falu minden házának könyvespolcán, még akkor is, ha talán soha
nem olvassák végig. Ott kell lennie, mert
egyszer mégiscsak lesz majd egy gyerek,
egy nyugdíjas, aki kézbe veszi és rácsodálkozik, hogy mi is volt ott anno, ahol háza
áll, vagy ahol sétált aznap délután.
Filmes alkotóként sokat gondolkodom
azon, hogy vajon marad-e fent bármi abból, amit készítek. Hol lesz a Youtube, a
Facebook, a Twitter száz, vagy kétszáz év
múlva? Nem tudjuk, de abban biztosak lehetünk, hogy egy ilyen könyv túlél mindnyájunkat, és mindig ott lesz a könyvtár-
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ban, a padláson, a vitrinben. Lapozzák
majd, s kérdik, ki volt ez a Horváth Iván?
Ami pedig ilyen maradandó, az megéri az
árát, bármennyi legyen is.
A könyv levéltári, lexikális kutatási eredményekkel indul, de mégsem száraz, hiszen sok érdekesség is megbújik az évszámok között. Például az, hogy mitől volt
egyedi Szőlőskislak településszerkezete,
vagy az, hogy hová menekítették az állatokat, ha jött valami támadás. Hol volt az
a titkos völgy, ahová menekülni lehetett?
Akit pedig a néprajzi dolgok érdekelnek, az
is talál bőven témát magának.
A kötet másik része, a még köztünk élő
idős emberek történeteinek feldolgozása.
Talán pont ez az egyik fő erőssége is, hiszen ezzel Horváth Iván megmentett egy
szeletet abból a nem is olyan távoli
múltból, aminek megélői még velünk
vannak. Bár az történetek szubjektívek, de a sok személyes élmény végül mégis kirajzol egy általános képet
arról, milyen volt az élet Jánoshegyen,
vagy éppen Bánomhegyen, majd hogyan kerültek le az emberek a mai
faluba.
Ebben a részben több családfa is
helyet kapott, ami jól mutatja, hogy
hány környékbeli embernek vannak
kislaki ősei. Például, én is megtaláltam benne szeretett apai nagyanyám
felmenőit, Somogyi József ispánt, s
ennek hatására rögtön vettem is egy
példányt. A könyvet pedig több tucatnyi, korabeli fotó zárja, melyek még
azoknak is érdekesek, akiknek semmi
kapcsolatuk nincs a településhez. Ennek ellenére az esküvői, vagy katonai
képek hangulata, az öltözet, az arcok
mind-mind egy letűnt kor hangulatát
adják vissza.
A könyv megvásárolható a balatonboglári és a szőlőskislaki könyvtárban.
Minden polcra jó szívvel ajánlom!
(Szentes László)
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Részlet a könyvből:
Jó gazdálkodó Ember
A „jó” itt nem feltétlen jelenti, hogy jól
gazdálkodik, csupán azt, hogy vagyonilag
jobban áll a gazdálkodó embernél. A jó
gazdálkodó embernek már 15–20 holdja
volt, amelyből jól meg tudott élni családjával. A gazdasági munka elvégzésére alkalmaztak némi külső fogadott személyeket, napszámosokat, egyéb belső cselédet
is, de a munkálatok zömét még a gazda
és családja végezte. Különösen ahol már
voltak felnőtt gyerekek, sokkal, nagyobb
eséllyel növelhették birtokaikat. Így már
nagyobb eséllyel lehetett valakiből nagygazda is.
Általában nagygazda lett abból, akinek
már szülei is nagygazdák voltak, de nagygazda lett abból a gazdálkodó legényből
is, aki nagygazda lányt vett feleségül, úgy
mondták, hogy belecseppent a vagyonba.
Gazdálkodó vagy jó gazdálkodó csak oly
módon lehetet nagygazda, ha sokat kuporgatott, nélkülözött, ha embertelen volt
önmagához és másokkal szembe is. Ahhoz,
hogy valaki nagygazdává váljon 25–40
hold földjének kellett lennie. Mellette jóval
több jószágot tartott, mint a jó gazdálkodó ember. Volt két pár igás állat, egy pár
ló, és egy pár ökör, 5–6 fejőstehén. Évente felhizlalt egy-két pár ökörtinót eladásra.
Tartott 4–5 üsző tinót, ugyan annyi borjút,
néhány kiscsikót és sok sertést. A nagygazdának nagyobb telke volt, mint a jó gazdálkodó embernek. A nagygazda nemcsak
napszámosokat, hanem részes művelőket
is foglalkoztatott.
Ahol nem volt nagy a család, nem volt legény ﬁú és nagylány, ott szolgát vagy kisszolgát tartottak. Nagygazdának nagyobb
vagyonnal gazdálkodott, de több volt a
gondja is. Akadt köztük olyan is, aki állandóan kuporgatott, nem csak a szegény
embert zsarolta, hanem saját magát és
családját is.
sz.l.

PÉCHY BLANKA ANYANYELVI TÁBORRÓL
„Nemesebb és hasznosabb foglalatosság nem lehet, mint a hazai nyelvet a legfőbb tökéletességre vinni.”
Kazinczy Ferenc
A Boglári Általános Iskolában 28. alkalommal került megrendezésre június közepén a Péchy Blanka anyanyelvi tábor, ahová az
általános iskolák beszédművelő szakköröseit hívtuk meg. Számukra ez a tábor jutalmat és képzést is jelentett.
A táborba 28 gyermek jelentkezett, közülük 6 sepsiszentgyörgyi,
2 bodrogszerdahelyi és 4 nagytárkányi is volt. A határon túlról
érkező gyerekek nyaralását támogatásból valósítottuk meg.
A közösen eltöltött néhány nap célja a beszéd- és nyelvművelés
volt. Reggel nyelvi játékok, helyesírás gyakorlás, példamondat jelölés zajlott. Délelőtt tartalmas és igényes előadásokat hallgattak
a táborozók. Délután a fürdőzés és kirándulás mellett vers-, prózamondó- és szép magyar beszéd versenyek, nyelvi játékok kerültek megrendezésre. Este énektanulás, tábori színház, táncház
zárta a gazdag napokat.
A táborzárón helyesírásból, példamondat-jelölésből, versmondásból, prózamondásból, Szép magyar beszédből, egyéni és csapat nyelvi játékból díjaztuk a korcsoportok első három helyezettjét.
A színes programok megvalósításához támogatást nyújtott az
Anyanyelvápolók Szövetsége és a Boglári Általános Iskola. Ez-

ÚJABB BÁBOS SIKEREKET ÉRTEK
EL BOGLÁRI GYEREKEK
Június második hétvégéjén Egerben, a gyermekbábosok két napos
országos fesztiválján jártunk. Az ország 21 legsikeresebb bábcsoportja mutatkozhatott be a rendezvényen. A tavalyi és a tavaly előtti arany minősítés után, most is nagy érdeklődéssel és várakozással
ﬁgyelték szereplésünket a szakemberek. A görög mitológiából Daidalosz és Ikarosz történetét meséltük el. A műsor szívbemarkolóan szólt apa és ﬁa kapcsolatáról, és a fájdalomról, amit Daidalosz
érezhetett, bár elsőként hódította meg a leget. Súlyos szavai sokáig csengtek: „Nincs csapás szörnyűbb, mint amit ember önmagára
mér”.
Műsorunkkal újra óriási sikert értünk el. Arany minősítést kaptunk,
mely Éry-Kovács András, a bíráló bizottság elnöke szerint, gyémántként csillog!
Ezen kívül a zsűri felajánlott különdíjat is csoportunknak. Az egri
Harlekin Kortárs Bábművészeti Napokon tavasszal mi is bemutathatjuk két darabunkat.
Nagy megtiszteltetésnek, és elismerésnek éreztem mindezeket.
Büszke vagyok tanítványaimra és a szakmai zsűritől kapott sok dicsérő szóra.
A sikert elért gyermekek: Havas Flávió, Holczman Anna, Jakabﬁ
Blanka, Konyári Lujza, Lujber Viktória, Pacsai Fanni, Szlatarics Luca,

TÁNC A HAJÓNÁL
Június 29-én, este különleges programra várták az érdeklődőket a Boglári Senior Néptánccsoport szervezői és táncosai, hiszen, a már bevált
Folk Kocsma programot ezúttal új helyszínre, a
Balaton Csavargőzös Műemlékhajó melletti Bárka Kávézó teraszára szervezték. A tánchoz az
élő zenét a Somogy Zenekar biztosította, míg a
vendégeknek a lépéseket Turi Endre, a Somogy
Táncegyüttes művészeti vezetője oktatta.
A szakszerű bemutatásnak és felvezetésnek
köszönhetően, a kávéházi asztalok mellett ülők
közül ezúttal sokan csatlakoztak és próbálták
meg a lépéseket a körtáncban. A kisebb-nagyobb
ügyetlenségek pedig ezúttal a félhomályban észrevétlenek is maradtak, így izgalomra végképp
nem volt semmi ok. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek köszönhetően ingyenes
volt, csak a kezeket és lábakat kellett hozzáadni.

úton is köszönöm segítségüket.
A gyermekek és pedagógusok egyaránt élményekkel és tudással
gazdagon távoztak a táborból. Remélem, jövőre is megrendezhetjük a tábort, mely anyanyelvi- és hazaszeretetre történő nevelésünk fontos színtere.
Szendrődyné Botka Krisztina - táborvezető

Szilágyi Ákos, Szücs Csaba, Tilesch Júlia, Varga Panna és Zsiros
Barnabás.
Szendrődyné Botka Krisztina, a Boglári Játékszín vezetője
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BALATON-ÁTÚSZÁS 2019.
Idén 37. alkalommal rendezték meg a Révfülöp és Balatonboglár közötti, 5,2 kilométeres távon, Európa egyik legnagyobb tömegsport-rendezvényeként számon tartott Balaton-átúszást. A
gyönyörű, napsütéses időben, megfelelő vízhőmérséklet mellett
megrendezett eseményen akadt azért kihívás, hiszen a parton
enyhe szellőnek tűnő fuvallat a tó közepén tolt akkora hullámokat,
hogy a szabad vízhez nem szokott nevezőknek küzdeni kelljen az
átjutásért.

FOGATHAJTÁS BALATONBOGLÁRON
Idén is megrendezte a BBSC Lovas és Fogathajtó Szakosztálya, a már hagyományosnak mondható fogathajtó versenyt, ami
a tavalyihoz hasonló módon, C kategóriában egyúttal megyei
pontszerző forduló is volt. A július 13-án, a TESCO áruház melletti, füves területen lebonyolított rendezvényre „C” és „D” kategóriában összesen 27 nevezés érkezett, ketten pedig bemutató
hajtásra jelentkeztek.
Somogyi Zsolt szervező szerint, a boglári verseny elismertsége
évről évre nő, szívesen jönnek a versenyzők a pályára. A nevezők ezúttal mindkét kategóriában fogathajtásban, valamint a „C”
kategóriában, úgynevezett vadászhajtásban is összemérhették
tudásukat.
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Ennek ellenére, az összesen közel tízezer nevező rendben és
biztonságban átért, a megkönnyebbülést jelentő, boglári Platán
strandra, ahol a nézők mindenkit tapssal jutalmaztak. Idén, a reggeli órákban Mészáros Miklós polgármester köszöntötte az elsőként átérő, leggyorsabb női és férﬁ versenyzőt. A leggyorsabb idén
is a hosszútávúszó Papp Márk lett 1 óra 1 perces eredménnyel. A
leggyorsabb hölgynek, Késely Ajnának 1 óra 17 perc kellett az
átjutáshoz.

Eredmények:
„C” kategória fogathajtás
Magyar Zoltán – Marcali Szabadidő SE
Csöme Zsolt – Balatonlelle-Kishegy LK
Horváth Rajmund – Marcali Szabadidő SE
„D” kategória fogathajtás
Karsai Károly – Balatonlelle-Kishegy LK
Somogyi Károly – BBSC
„C” kategória vadászhajtás
Csöme Zsolt – Balatonlelle-Kishegy LK
Somogyi József – BBSC
Horváth Rajmund – Marcali Szabadidő SE

fotók: s.m.

JAZZ ÉS A BOR - ÍRÁSUNK A 8. OLDALON

BABEL SOUND - ÍRÁSUNK A 9. OLDALON

