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HALÁSZLÉFŐZŐ VERSENY
ÍRÁSUNK A 10. OLDALON
IV. SZÜRETI FELVONULÁS
ÍRÁSUNK A 11. OLDALON

FLAK OLÍVIA DALMA KÖSZÖNTÉSE

SZÉKELY ISTVÁNNÉ KÖSZÖNTÉSE

MEGVÁLSZTOTTÁK BALATONBOGLÁR ÚJ KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT
Október 13-án, a következő öt évre az önkormányzat összetételéről szavazott Balatonboglár lakossága. A voksoláson ezúttal
a szavazó jogosultsággal rendelkezők 49,77%-a vett részt. A
többség ismét távol maradt, de a választás ettől még érvényes
és eredményes volt.
A választók döntésének megfelelően Mészáros Miklós polgármester folytathatja a munkát. Ő az érvényes szavazatok meggyőző többségét, azaz 62,67 százalékát szerezte meg. A képviselő-testületben 4 helyet a Fidesz-KDNP, 4 helyet pedig a Boglár
Nem Magánügy jelöltjei kaptak meg. Ez viszont az jelenti, hogy
a testületi döntéseknél a polgármester szavazatával együtt a Fidesz-KDNP-nek többsége lesz. Így ők fogják meghatározni a bizottságok és a részönkormányzatok rendszerét és összetételét is.
Mindezeknek megfelelően Balatonboglár Város Önkormányzat
a 2019-2024-es ciklusban az alábbiak szerint áll össze:
Polgármester:

MÉSZÁROS MIKLÓS
Jelölő szervezet: Fidesz-KDNP
Elért eredmény: 1548 szavazat (62,67%)
Képviselők (ABC sorrendben):

KALÁSZ ZOLTÁN
Jelölő szervezet: Boglár Nem Magányügy
Elért eredmény: 1187 szavazat (48,33%)

KESERŰ ZOLTÁN
Jelölő szervezet: Boglár Nem Magánügy
Elért eredmény: 1184 szavazat (48,21%)

LÉGLI OTTÓ
Jelölő szervezet: Fidesz-KDNP
Elért eredmény: 1101 szavazat (44,83%)

LUBICS LÁSZLÓ
Jelölő szervezet: Fidesz-KDNP
Elért eredmény: 1203 szavazat (48,98%)

NÉMETHNÉ HEGYI BERNADETT
Jelölő szervezet: Fidesz-KDNP
Elért eredmény: 1111 szavazat (45,24%)

SZALAI TÜNDE IRÉN
Jelölő szervezet: Boglár Nem Magánügy
Elért eredmény: 1152 szavazat (46,91%)

DR. SZIBERTH LÁSZLÓ
Jelölő szervezet: Boglár Nem Magánügy
Elért eredmény: 1181 szavazat (48,09%)

TULI SZILÁRD
Jelölő szervezet: Fidesz-KDNP
Elért eredmény: 1129 szavazat (45,97%)

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki a választási időszak
alatt segítette a munkánkat. Sokat dolgoztunk a terveinken, jövőnkön, rengeteg bátorítást, bíztatást kaptunk Önöktől. Köszönjük, hogy részt vettek a választáson, és külön köszönjük azokat
a szavazatokat, amelyekkel a Hajrá Boglár csapatát támogatták.
Hosszú két hónap volt. Most egy sokkal hosszabb időszak következik, amelyre minden régi és új képviselőnek sikeres és eredményes
munkát kívánok!
Mészáros Miklós polgármester
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RÖVID HÍREK
ÉLŐ CSOCSÓ KISLAKON
Csere Andrea, a kislaki művelődési ház
vezetője ismét különleges programot talált
ki az augusztus 30-i, úgynevezett szünidőbúcsúztató, nyárvégi piknikhez. Elmondása szerint a Youtube-on látta, hogy emberek csocsóﬁguraként fociznak, s gondolta,
ezt meg is valósítja. Az ötlethez pedig Steiner Dezső és munkatársai adtak segítséget.
Ők építették fel raklapokból az intézmény
udvarán a pályát.
A szabály egyszerű: a játékosok nem engedhetik el a keresztbe kifeszített drótköteleket, ahogy a csocsóban sem élnek önálló életet a ﬁgurák. Az ötletnek végül nagy
sikere lett, a délután kezdődő játék egészen sötétedésig folytatódott, s némelyik
csapatba még Boglárról is jöttek játékosok.
A szervezők folytatást ígértek, így hamarosan akár csocsócsapatok is alakulhatnak.
sz.l.

IDŐSEK VILÁGNAPJA
Október elsején, az Idősek Világnapja alkalmából, a város önkormányzata operettestre hívta
a nyugdíjasokat az Urányi János
Sport és Szabadidőközpontba. A
vendégeket házigazdaként először
Szabó György intézményvezető,
majd Mészáros Miklós polgármester köszöntötték. Ezt követően, a
képviselők egy-egy szál rózsával
köszöntötték a szépkorúakat.
A meglepetés ajándék után pedig klasszikus operettslágerekből
összeállított műsor következett, a
Budapesti Operettszínház művészeinek előadásában.
sz.l.

LERAKTÁK AZ ÚJ SZÍNPAD ALAPKÖVÉT
Szeptember 3-án a kivitelező, Steiner Kft. alapkőletételre hívta
Balatonboglár város önkormányzatának képviselőit, hogy ezzel
induljon az új, szabadtéri színpad alapozása. A képviselők az
alapkőbe egy időkapszulát helyeztek el, melybe több kordokumentumot is bezártak. Hogy mit, az legyen meglepetés az utókor számára, ha egyszer előkerül.
A kapszula az alapba került, majd megérkezett az első talicska
beton is. A lapátolásból mindenki kivette a részét, így Mészáros
Miklós polgármester, Dr. Sziberth László, a Városfejlesztési Bizottság elnöke, Keserű Zoltán és Szalai Tünde képviselők mindnyájan dobtak egy-egy lapáttal, hogy a színpad stabil alapokon álljon. Az ünnepség után a kivitelező cég vezetője, Steiner
Dezső bemutatta és elmagyarázta az új színpad terveit, melyben helyenként visszaköszönnek majd a régi jellegzetességei.
Ugyanakkor sok, eddig hiányzó szolgáltatással is bővül. Így lesz
öltöző, vizesblokk és raktár is.
Ezek után a meghívottak megtekintették a művelődési ház
épületének felújítási munkáit. A házban, belül a szükséges bontások már megtörténtek, innen az építkezés következik majd. A
kivitelezőket több meglepetés is érte, így például, a régi iroda
részben, a padló alatt semmilyen alap nem volt, a fa padlózat
párnafákon és homokon feküdt. Így érthetővé vált, hogy miért
nem fogyott el soha a por a takarításnál.
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A megújult művelődési házat várhatóan jövőre, a városnapi
ünnepség részeként vehetik majd birtokba a balatonbogláriak.
sz.l.

BÚCSÚ TÓTH JÓZSEFTŐL
ÉLETÉNEK 70. ÉVÉBEN, 2019. JÚLIUS 28-ÁN ELHUNYT TÓTH JÓZSEF, BALATONBOGLÁR VÁROS SPORTDÍJAS KITÜNTETETTJE, AKI EGÉSZ ÉLETÉBEN
MEGHATÁROZÓ SZEREPLŐJE VOLT A HELYI KÉZILABDASPORTNAK. AKTÍV
RÉSZESE VOLT AZ INDULÓ SPORTÁG LEGNAGYOBB SIKEREINEK, MAJD KÉSŐBB SEGÍTŐKÉNT, SZERVEZŐKÉNT SEGÍTETTE A CSAPAT MUNKÁJÁT. NAGY
SZEREPE VOLT A HELYI KÉZILABDA-EMLÉKEK - CIKKEK, FOTÓK ÖSSZEGYŰJTÉSÉBEN IS.
AZ AUGUSZTUS 5-I TEMETÉSEN SZABÓ GYÖRGY, A BBSC ALELNÖKE AZ
ALÁBBI BESZÉDDEL KÖSZÖNT EL A BOGLÁRI KÉZILABDASPORT FELEDHETETLEN ALAKJÁTÓL:
Tisztelt Gyászoló Család!
Tisztelt Búcsúzó Egybegyűltek!
Tóth Józsefet, vagy ahogyan az én korosztályom ismerte, Józsi bácsit kísérjük utolsó útjára, és búcsúzunk tőle!
Mikor a BBSC Kézilabda Szakosztály megkért, hogy itt és most osszam meg Önökkel gondolataimat, tudtam, hogy nehéz lesz.
Nehéz összefoglalni egy tartalmas életutat, még akkor is, ha arról kell beszélnem, hogy a sport, a kézilabda és Józsi bácsi imádott
városa, Balatonboglár milyen meghatározó volt az életében, és milyen hatással volt munkája a mi életünkre.
Balatonbogláron 1961-ben alakult meg, Nádorﬁ Lajos tanár úr szervezésében az első kézilabdacsapat. Józsi bácsi már ennek az
első csapatnak is a játékosa volt. 1980-ban fejezte be a versenyszerű sportot, de a kézilabdában, a kézilabdáért tovább folytatta
a munkát.
Sokat köszönhetünk neki.
Az első kézilabdapályák, a mai teniszcsarnok környékén, a városi emberek összefogásával és kétkezi munkájával készültek. Józsi
bácsi nemcsak munkáját, hanem szerevező erejét, tudását is adta a megvalósításhoz. Ha kellett, lapátolt és, ha kellett agitált a
pályáért. De ott volt az első teniszpályák kialakításánál, az első röplabdapálya megépítésénél, az atlétikai sarok kialakításánál.
A szervezőmunkából is kivette részét. Helyi kupákat szervezett, mint például a Mikulás Napi Kézilabdatorna.
Összefogta a régi csapattársakat, játékosokat. Találkozókat szervezett.
Archivált, gyűjtötte a témában a régi újságcikkeket, fotókat, publikációkat.
Sajnos, a nagy álmát már nem érhette meg, hogy a régi csapattársakkal megszervezi a balatonboglári kézilabda megalakulásának 60. évfordulós ünnepségét.
Mikor Balatonboglár Város, a sportért végzett munkájának elismeréseként Józsi bácsinak Sport Díjat adományozott, így beszélt
egy vele készült interjúban:
„Mindig szívesen segítek olyan dologban, ami erről a szép sportról szól. Még a lányaimat is arra próbáltam nevelni, amit Lajos
bácsi adott nekünk, meg az akkori boglári tanáraink, mert ők mindig az életre készítettek fel bennünket. Azt tartom, ha valaki meg
akarja találni a sport szeretetét, és van hozzá érzéke, az ne azt nézze, hogy mit kapok, hanem azt, hogy jól érezze magát abban
a környezetben, abban a társaságban. Mindig az volt előttünk, hogy nem magunkat képviseljük, hanem Balatonboglárt.”
Tisztelt gyászoló egybegyűltek!
Ha a mennyországban van kézilabda, akkor azt hiszem, hogy Nádorﬁ Lajos bácsi mellett ott játszik Tóth József, Józsi bácsi is.
Józsi bácsinak most is köszönjük állhatatos munkáját! Emlékét szívünkben megőrizzük.

VÉRTANÚK PORTRÉI
Október 6-án, a Nemzeti Gyásznapon, Szőlőskislakon, a József
Attila Művelődési Házban a helyi, irodalmi kör rendezett Fülöp
Mihály, Erdélyből Kislakra költözött festőnek, az aradi vértanúkról festett portréiból kiállítást. A program megnyitásaként, Kalász
Zoltán történelemtanár elevenítette fel a 48-as Forradalom és
Szabadságharc eseményeit, majd az irodalmi kör tagjai versből
és prózából összeállított rövid előadással tették színesebbé az
estet.
Ezt követően Szekeres Éva, nyugdíjas történelemtanár beszélt
a forradalom leverését követő eseményekről. Végül, az egyébként szűkszavú alkotó, Fülöp Mihály elevenítette fel a vértanúk
kivégzésének körülményeit, olyan részleteket is megosztva, amiket valószínűleg csak nagyon kevesen ismernek. Az irodalmi és
történelmi, képletes séta után a vendégek valóságosan is végignézhették a hősök, Fülöp Mihály által megfestett portréit.
A kislaki megemlékezés után a gyásznap programja csendes
gyertyagyújtással és néma főhajtással folytatódott a Fischl-ház
oldalában lévő emléktábláknál.
sz.l.
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ŐSZNYITÓ A CSAVARGŐZÖSNÉL
Szeptember 14-én Csavargőzös Ősznyitó címmel szerveztek egész
napos programot, amihez a Balatoni Hajózási Zrt. is csatlakozott, így
az ősz kezdetén, a szokásoktól eltérően még indult hajó Balatonboglár
és Révfülöp között. Ennek köszönhetően, erre a napra sok vendég
érkezett a szembe szomszédtól, köztük Kondor Géza polgármester is,
aki mindig elmondja, hogy nagy rajongója Balatonboglárnak.
A megnyitón a főszervező, Kopasz Árpád hangsúlyozta, hogy szezonhosszabbítási szándékkal szervezték meg a programot, és reményei szerint az ősz sok mindent tartogat még az ideérkezők számára.
Mészáros Miklós polgármester megköszönte a szervezőknek, hogy
gondoltak a szezon hosszabbítására, Révfülöp polgármestere pedig a
jó borokra hívta fel a ﬁgyelmet.
A nap házigazdája, műsorvezetője, az ismert rádiós, Vágó Piros volt,
aki láthatóan nagy örömmel vett részt az eseményen. A programok
többsége a hajó mellett felállított rendezvénysátorban zajlott, ahol
ﬁnom ételekkel, ütős pálinkával és szép borokkal ismerkedhettek meg
közelebbről a vendégek. De volt több kézműves is, akik saját készítésű portékáikkal várták a vevőket.
A sátor körül elsősorban a gépészeti kuriózumok kedvelői találhattak
csemegéket. A csavargőzös mellett megújult a hajómotor-kiállítás, és
volt rádió-távirányítású modellbemutató is. Ezen a napon összejöttek
Balatonbogláron, a tavon úszkáló gőzhajtású csónakok is. Láthatóan,
a törzsvendégnek számító Gőzkacsa egyfajta divatot teremtett, s egyre többen építenek ilyen, a múlt század elejét idéző járműveket. De
nem csak hajóban, hanem földi járműben is érkeztek érdekességek.
Itt volt a dutrás Molnár Balázs kedvenc kabrió traktorával, és egy barátja veterán Dnyepr oldalkocsis motorkerékpárral.
Késő délután a sátorban retró bulin táncolhattak a vendégek, és az
egészen késő estig tartó program után még sokáig tartott az „after
party” a Bárka Kávézóban. A program jól sikerült, igaz, ebben volt
szerepe a kegyes időjárásnak is. Mindenesetre az bebizonyosodott,
hogy egy ősz eleji, szabadtéri program is életképes lehet, és nincs
vége a világnak augusztus 20-a után.

VILÁGSZTÁROK
BALATONBOGLÁRON
Tényleg Boglárra jön a Morcheeba? – kérdezte több ismerősöm,
amikor júliusban országszerte megjelentek a Balaton Piknik 2019
rendezvény óriásplakátjai. Igen, tényleg! – Mondtam nem kis büszkeséggel, hiszen nem sok balatoni település mondhatja el, hogy
éppen futó, és nem már kiöregedett világsztárok lépnek fel a színpadán.
A szeptember 13-án és 14-én, a Gömbkilátó mellett, a Várdomb
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vadregényes területén megrendezett kétnapos fesztiválra a rendezők teljesen átalakították a terület képét. A hatalmas színpad mellett számos büfét és vizesblokkot telepítettek, de fényfüzérekkel,
színes szalagokkal feldíszítették még a fákat is. Ettől a látogatónak
olyan érzése támadt, mintha a Sziget Fesztivál egy kis darabja érkezett volna Balatonboglárra.
Erre a két napra az egész Várdomb ﬁzetős terület lett, így a
Gömbkilátó is csak fesztiváljeggyel volt látogatható. A beléptetés
már lent, a Városi Konyha melletti parkolóban elkezdődött, majd
fent, a Kalandpark melletti parkolóban a jegyek ellenőrzésével folytatódott. Többen sokallották a tizenötezer forintos napijegy árát, de
az az igazság, hogy egy világsztárokat is felléptető
fesztiválon ez egyáltalán nem számít magas árnak.
A többségében Budapestről érkező vendégeknek ez
nem is okozott problémát.
Mi szombaton este jártunk a rendezvényen. A latin stílust képviselő, José González egy szál gitárral lépett a színpadra, de lenyűgöző tehetségével
olyan hangulatot teremtett, ami teljesen elvarázsolta a közönséget. Mintha csak az egykori Simon és
Garfunkel szólalt volna meg egy személyben, latinos dallamokkal. A Morcheeba pedig hozta a tőle elvárhatót, és fergeteges koncertet adott. Fellépésük
külön érdekessége volt, hogy az éppen most, a slágerlistákon egészen előkelő helyeken tanyázó slágerüket csak a ráadásban, a visszataps után adták elő.
Balatonboglár marketingben hatalmasat nyert
ezzel a kétnapos programmal, hiszen egyrészt két
hónapon keresztül óriásplakátokon hirdették országszerte az eseményt, másrészt, aki eljött és
megérintette a hely, az várhatóan máskor is el fog
jönni. Sokan, akik előbb érkeztek, lementek a partra,
így szombaton sok angol és spanyol szót lehetett
hallani a Platán strandon.
sz.l.

LENGYEL EMLÉKNAP BALATONBOGLÁRON
Hamar elszaladt egy év, és a tavalyi elhatározás, hogy ezentúl minden évben,
augusztus végén lengyel emléknapot rendeznek Balatonbogláron, az valóban megvalósult. Az idén, augusztus 31-én megrendezett programnak külön jelentőséget
adott a II. Világháború kitörésének 80.
évfordulója, ami még inkább ráirányítja a
ﬁgyelmet a Lengyelország lerohanását követő magyar menekült-politikára, s benne
a balatonboglári lengyel menekült-iskola
történetére. A nap programját Kollár János,
a Győr-Sopron megyei Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat vezetője szervezte, aki magánemberként is sokat tartózkodik Bogláron.
Az emléknap délben, a katolikus templomban megrendezett magyar és lengyel nyelvű misével kezdődött. Ennek nyitásaként
Oláh István osztályvezető, a magyar kormány képviseletében átadta Várnai László
plébánosnak azt a Mária-szobrot, amely
hosszú évekig állt a balatonkeresztúri körforgalomban, az egykori, tragikus, lengyel
buszbaleset helyszínén lévő emlékhelyen,
s amit idén cseréltek egy nagyobbra. A
mise után a magyar kormány, az Országos
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, több
lengyel szervezet, a Teleki Társaság, valamint Balatonboglár Város Önkormányzatának képviselői megkoszorúzták a templom
kertjében álló Teleki Pál szobrot. A koszorúzás külön érdekessége volt, hogy az eseményen részt vett a néhai miniszterelnök
unokája és dédunokája is.
A megemlékezők ezek után virágokat helyeztek el Varga Béla síremlékénél, ahol
Rácz Róbert, Börcs község polgármeste-

re röviden felidézte, hogyan találkozott a
nemzetgyűlés egykori elnökével, falujának
szülöttével, amikor hazatért az Egyesült Államokból. Ezt követően a program a Fischlházban folytatódott, ahol Mészáros Miklós
polgármester köszöntötte a megjelenteket,
majd dr. Cséby Géza, tiszteletbeli lengyel
konzul tartott előadást a Balatonboglári
Lengyel Gimnázium és Lyceum történetéről. A Gödöllőről érkezett dr. Jeney László egyetemi tanár, a Teleki Pál Társaság
képviseletében megtartott előadását azzal kezdte, hogy számára a tragikus sorsú
miniszterelnök munkássága több ponton
is tiszteletre méltó. Egyrészt gödöllőiként,
másrészt földrajztudósként, harmadrészt
pedig államférﬁként.
Az előadások sorát dr. Jeszenszky Géza,

egykori külügyminiszter, egyetemi tanár
zárta, aki Magyarország II. Világháború
alatti külpolitikáját elemezte, amit szerinte
egyszerre jellemzett a kényszer és az önállóság megtartásának igénye. Felvázolta
azt a szinte lehetetlennek tűnő helyzetet,
amibe a magyar kormány került, amikor
megtagadta a német csapatok átvonulását
Lengyelország bekerítéséhez, s közben kinyitotta a határt a lengyel menekültek előtt.
A napot egy közös vacsora zárta a Babel
Camp pincéjében, ahol a lengyel vendégek
már a közelgő kisebbségi választások eredményét latolgatták.
sz.l.
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10 MILLIÓ FA Balatonboglár
csoport 2019. október 20-án 4 db gömbjuhart ültetett a
Munkaügyi hivatalnál. Köszönet a szervezőknek: Izsó Ferencnek és Tappler Zitának, valamint Kőhalmi Istvánnénak, Mátyás Józsefnének, Pápai Istvánnénak, Vörös Imrénének, Panics Lajosnaka és a lelkes segítőknek!
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PÓDIUM BESZÉLGETÉS ÉS KÖNYVTÁRI NAPOK
ERDÉLY LEGMAGASABB HEGYEIN
Ismét a város vendége volt Dr. Farkas Sándor főorvos, aki elmondása szerint mindig
szívesen jön gyermekkorának színhelyére,
Boglárra. Már a tavalyi pódiumbeszélgetésen
említette, hogy szeret a hegyekben túrázni.
Most, szeptember 27-én pedig már ez volt
előadásának fő témája.
Elmondása szerint, egy erdélyi kirándulás alkalmával annyira megérintette őt az a táj, hogy
megfogadta, megmássza a Kárpátok minden
hegyvonulatának legmagasabb csúcsát. Viszont, a fogadalom után, a rákészülés közben
jött rá arra, hogy sokkal több hegységből áll a
Kárpátok, mint ahogy azt ő gondolta, így több
mint 20 hegycsúcs várt meghódításra. De a
fogadás az fogadás, így a hirtelen jött ötletből
sok-sok éven át tartó, több tízezer kilométernyi autózást is magába foglaló túrasorozat lett,
melynek kalandjaiból egy könyv is született.
Ezen az estén, Dr. Farkas Sándor ezeknek a
kalandoknak egy részét elevenítette fel olyan átéléssel, hogy a Platán Alapszolgáltatási Központ termében helyet foglaló közönség is
szinte átélhette azokat. A főorvos úr mesélt az időjárási viszontagságokról, medvével és mérges juhászkutyákkal való találkozásokról, kényszerű visszafordulásról, és tévesen rossz csúcs megmászásáról is. Az izgalmas előadás végén kérdezni is lehetett, majd a
kalandokból készült könyvet lehetett dedikáltatni.
sz.l.

LOVAGOK A KÖNYVTÁRBAN
Idén is csatlakozott az Országos Könyvtári Napokhoz a Lukács
Károly Városi Könyvtár. A szeptember 30-án kezdődő, egyhetes programsorozaton volt gyermek kézművesfoglalkozás, majd
Tóth Andi tartott, könyvbemutatóval egybekötött előadást arról,
hogyan lehet az otthoni szemét mennyiségét a lehető legkevesebbre csökkenteni.
Ez a pár nap egyúttal az úgynevezett megbocsátás hete is volt,
amikor büntetlenül lehetett visszavinni a lejárt kölcsönzési idejű könyveket. Október 4-én, pénteken, a zárónapon hirdették ki
az egész héten át tartó „Én és a középkor” című gyermek rajz-,

vers- és mesepályázat eredményét, amit összekötöttek középkori játszóházzal is. Ennek a főszereplői a Vértes Egyesület lovagjai
voltak, akik korhű ruhában és fegyverzettel mutattak be harci
jeleneteket a könyvtár udvarán, az ezt lelkesen ﬁgyelő gyerekeknek és szüleiknek. Ezt követően, bent az olvasóteremben tanulhatták az erre jelentkező apróságok a kardforgatás alaplépéseit.
Ez a nap egyben a Könyvtár Éjszakája program is volt, amikor az intézmény este kilencig várta az olvasókat. A hosszú
nyitvatartást pedig meglepetésekkel, kvízekkel és társasjátékkal
fűszerezték meg.
sz.l.
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IV. SZÜRETI FELVONULÁS BALATONBOGLÁRON
Negyedik alkalommal szervezték meg a Boglár Senior Néptánccsoport tagjai Balatonbogláron, az immár hagyományos, szüreti
felvonulást. Azonban a művelődési ház átépítése miatt a menet,
a volt BB központtól, azaz a Babel Camp-ből indult, ahol már egy
órával az indulás előtt nagy volt a nyüzsgés. Gyülekeztek a táncosok, az érdeklődők, megjött az élőzenét biztosító, karádi Dió
Banda és Molnár Balázs, a Ferrari-piros Dutra cabrióval. A Dió Banda egy közöset fotózott, majd Szazsó megigazította a bajszát, és
elhúzták a talpalávalót a táncosok próbájához.
Közben a fogatok is megérkeztek, köztük a Somogyi család Szőlőskislakról, akik gyakorlott hajtóként ügyesen manőverezték be a
lovakat a kastély udvarára. Keserű Zoltán kisbíró, az indulás előtt
még átolvasta a hosszú, versbe szedett szöveget, majd Osváth
Péter főszervező intett, hogy lassan indulni kellene. Így a menet,
a tervezett kettő órakor elindult, és elsőként a városközpontot,
az 56-osok terét keresték fel. A téren ekkor már vagy 50 ember
gyülekezett.

A kocsikról leszálló táncosokat és kísérőiket a kisbíró dobszóval
vezette be a térre, ahol először a hagyományosan közreműködő
Szelence Gyermektánccsoport tagjai mutatták be tudományukat,
majd a seniorok következtek. A műsor végén a táncosok bevonták
a nézőket is a mulatságba, így a tér gyorsan szabadtéri táncházzá
alakult. Két-három közös tánc után a segítők pogácsával, ﬁnom
süteményekkel és borral kínálták az érdeklődőket, majd a menet
továbbindult a kikötő felé.
A Balaton Csavargőzösnél Kopasz Árpád, a Bárka Kávézó vezetője várta házigazdaként a szüretelőket, akiket a térhez hasonló
műsor előadása után egy laza fröccsre invitált meg az öreg gőzöshöz. A mintegy órányi megálló után a konvoj tovább indult a
Császta Fitness parkolójához, majd a Török Bálint utcai játszótérhez, ahonnan végül visszatértek a Babel Camp-be.
Az estet, a Babel Romkocsmában bál helyett megtartott
folkkocsma zárta, ahol még órákig szólt az élő népzene, s közben,
aki akart, az táncolt, aki akart, az beszélgetett...
sz.l.

ROTYOGTAK A KONDÉROK A PARTON
Augusztus 24-én ismét megrendezték a hagyományos halászléfőző versenyt a Platán sétányon, amin idén rekordszámú csapat
adta le a nevezését. Volt is nyüzsgés a délutáni kezdés után a
platánfák alatt, hiszen ezúttal még Kalinovácról, Balatonboglár
horvát testvérvárosából is érkeztek nevezők. Ők ráadásul egészen viccesen adták elő a főzést, hiszen a halpaprikás mellé grilleztek bőven kolbászt, mert szerintük náluk az a nemzeti étel,
nem a hallé.
Az idei főzőcskének némi politikai „íze” is volt, hiszen a helyi Fidesz is csapatot szervezett a képviselő-jelöltekből, de a
Boglár Nem Magánügy jelöltjei is megmutatták, hogy halászlében is állják a versenyt. Kondérral érkeztek a Boglári Senior
Néptáncsoport tagjai is, érkeztek csapatok a környékről, Kaposvárról és egészen távolról is. A zsűri pedig állította, nehéz helyzetben volt, bár ezt többen vitatták azzal, hogy mi nehézség van
jobbnál jobb ételek kóstolásában?
Az étel íze mellett szempont volt a tálalás is, így mindenki igyekezett valamivel feldobni a produkciót. Volt népi étkészlet, házi
sütésű kenyér és pálinka kísérőnek. A helyi indulók idén valamit
nagyon eltaláltak, hiszen az első három helyen boglári csapatok
végeztek.
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I. helyezett Péter és barátai (Balatonboglár, Tamás tanító utca)
II. helyezett Boglári Senior Néptánccsoport
III. helyezett Peti séf (Balatonboglár)
Különdíj: DDKK baráti kör (Kaposvár)
sz.l.

ESERNYŐVEL A GÖMB TETEJÉN
A Balatonboglári Hírek múlt havi címlapfotója talán a legkülönlegesebb a lap
megalapítása óta. A szeptemberi Balaton
Piknik alkalmával járt városunkban Kálló
Péter fotóművész, a rejtélyes, esernyős
emberrel, hogy számos magas építmény
után ezúttal a Gömbkilátót hódítsák meg,
és örökítsék meg egy különleges felvételen.
Természetesen, a fotó nyilvánosságra
kerülése után azonnal felvettük a kapcsolatot az alkotóval, aki szerény díjazás
után rendelkezésre bocsátotta a képet, és
rövid interjút is adott annak hátteréről.
Bevallom őszintén, eddig még nem
találkoztam a fotóival. A boglári kép
után kerestem fel a kallopeter.hu oldalt, és ámulattal néztem az alkotásokat. Hogyan indult ez az esernyős
ember projekt?
Pár éve megkeresett egy Mustang
Wanted nevű ukrán akrobata azzal, hogy
felmászna különböző épületekre, és azt
örökítsem meg. Nos, a történet hamar
elakadt, mert rövidesen kiderült, hogy
épületekre felmászni engedély nélkül nem
olyan egyszerű. Másrészt, maga az akrobata is elég kezdő volt, és a csetlés-botlásait látva én magam is aggódva ﬁgyeltem,
hogy mi lesz ebből. Viszont, az első képek

megjelenése után felhívott egy kaszkadőr
barátom, hogy miért nem vele csinálom
ezeket a felvételeket?
Fél év gondolkodás után arra jutottunk,
hogy Magyarországot sokan a múlt század eleji hangulata miatt ismerik és keresik. Sok külföldi turista is azért jön a városba, hogy ezt a nosztalgikus érzést élje
át. Így született meg az esernyős ember,
aki öltönyben, cilinderben, esernyővel jelenik meg, amivel kitűnik a környezetéből,
és ezt a hangulatot adja vissza, jeleníti
meg. Az így készült képek pedig 2016ban a legjobb sajtófotó díját kapták, és
könyv is jelent meg belőlük.
Jártamban, keltemben sokaknak
elmondtam, hogy ez a fotó lesz a
szeptemberi újság címlapján. Tízből
kilencen azt mondták, hogy ez csak
Photoshop. Ön is megkapja ezt időnként?
Örülök, hogy ezt gondolják, mert valahol
ez célja is volt a projektnek. Ma a fotózás
egyik legnagyobb kihívása, hogy az emberek ma már nem hiszik el, amit látnak.
Még videófelvételnél is azt feltételezik,
hogy trükk az egész. Ezek a fotók pontosan ezt a kérdést feszegetik. Az embereknek el kell gondolkodniuk azon, hogy amit
látnak, az trükk vagy valóság. Kevesen

CSALÁDI DÉLUTÁN AZ ÓVODÁBAN
Szeptember 26-án tartották, a balatonboglári
Hétszínvirág Óvodában a hagyományos nyitónapot,
amikor a már beindult tanév gyermekei és a szülők kötetlen formában ismerkedhetnek. A program Buricsné
Torma Ágnes óvodavezető által levezényelt közös vetélkedővel kezdődött, melyben a kicsik játékos formában adhattak számot az őszről és a környezetükről begyűjtött ismereteikről. Az ezt lezáró, az egész udvart
körbeölelő körtáncba már a szülők is beállhattak.
A sorversenyekkel folytatódó programon pedig már a
szülőknek is meg kellett dolgozniuk a sikerért. Közben

gondolnak arra, hogy sokkal egyszerűbb
egy proﬁ kaszkadőrnek felmásznia egy
hídra, vagy éppen a Gömbkilátóra, mint
napokat, vagy akár heteket dolgozni azon,
hogy egy tökéletes trükkfelvétel készüljön.
Mit kell tudni magáról az esernyős
emberről?
Nem szeretnénk, ha ez a történet elterelné a ﬁgyelmet az ő amerikai ﬁlmes
karrierjéről, ezért őrizzük az inkognitóját.
Annyit viszont tudni kell róla, hogy proﬁ kaszkadőr, aki tényleg felmászik egy
ilyen helyre úgy, hogy közben senkit és
önmagát sem veszélyezteti. Az ő személye, tevékenysége egyfajta üzenet is, hiszen, amíg mások reggel hatkor munkába
mennek, ő ezalatt, mondjuk, felmászik
egy hídra, vagy egy toronyra, s ezzel azt
üzeni, hogy lehet másképp is megélni az
életet. Egy fodrász vagy egy kőműves is
élhet a hobbijának, és ezzel kiteljesítheti
a személyiségét, kiléphet a napi rutinból,
mókuskerékből.
Köszönöm szépen a képet és a beszélgetést!
sz.l.

a meghívott vendégek is megérkeztek: a tűzoltók a
nagy piros autót, a rendőrök a kisebb, de nem kevésbé érdekes járőrkocsit és egy mobil közlekedési pályát
hoztak. Ezen a kicsik, rendőri irányítás mellet tanulhatták a forgalomirányító jelzőlámpa színeit, illetve a
zebra használatát.
A folyamatos ninózás hangjai mellett, a büfében osztogatott sütik és üdítők is gyorsan fogytak, majd sor
került a hagyományos tábortűz meggyújtására is. A
tanév során a szülőknek többször is lehetőségük van
programokba bekapcsolódni. Többek között ilyen a
farsang, az anyák napja, és a még nagyon távolinak
tűnő zárónap is.

BALATONBOGLÁRI HÍREK 2019. október 11

TÖKLÁMPÁSOK KISLAKON

Évtizedes hagyomány Szőlőskislakon, az októberben rendezett Töklámpás Fesztivál, amikor a falu házai elé kihelyezik
a korábban megfaragott töklámpásokat, és az ezekben elhelyezett mécsesek imbolygó fénye világítja be a környéket.
Idén, október 5-6-án szervezték meg az eseményt, de az
igazsághoz hozzátartozik, hogy a történet már hetekkel korábban elkezdődik.
Az idei program egyik legnagyobb változása az volt, hogy
a rendezvényhez eddig szervesen kapcsolódó „Tökéletes tökételek” főzőverseny az alacsony indulói létszám miatt elmaradt. Így a vendégek a Melis Hotel szakácsai által összeállított menüsoron keresztül kóstolhattak tökös ételeket. No,
és a szorgos, boglári, nyugdíjas asszonyoknak köszönhetően
több száz, tökkrémmel töltött palacsinta is gazdára talált. A
helyi Kreatív Klub tagjainak köszönhetően, a település több
pontján is őszi hangulatú díszletek fogadták a fesztiválra érkező látogatókat.
A programok részben a színpadon, részben pedig a körülötte felállított sátrakban zajlottak. Ez utóbbiak közül sokakat
vonzott a tökfaragás, hiszen, a még ekkor elkészült lámpásokat is kiállították este a művelődési ház környékén. Sokakat
vonzott a tökös vetélkedő is, amin végül mindenki nyert élményt is, ajándékot is. Hasonló volt a töklottó, amin minden
szám nyert, egy otthoni dísznek is jól használható, különböző
anyagokból készült dísztököt.
A színpadon pedig folyamatosan követték egymást a fellépők. Lehetett zumbázni, vagy éppen táncolni a Boglári
Seniorokkal. A Maszk Színház bordalokat tanított a felnőtteknek, míg a HolddalaNap Zenekar egy mesébe vonta be a
gyerekeket. A Folk On 45 duó pedig népdalokat öltöztetett
popos stílusba. A Bordó Sárkány Régizene Rend koncertjét
viszont már mindenki a sátrak alól hallgatta, mert az eleredő
eső a levegőt is gyorsan lehűtötte.
Közben besötétedett, és kigyúltak a fények a töklámpásokban. Elindult szokásos körútjára a Vili Vonat is, aminek az
esőben különösen nagy sikere volt. A zsűri is útra kelt, hogy
pontozza a kreatív alkotásokat. Csere Andrea ötletgazda és
szervező szerint, idén a szokásosnál jóval kevesebb egyéni
nevező volt, de több ovis és iskolai csapat is készített csoportos munkákat. Továbbá arra is számítottak, hogy több kislaki
háznál versenyen kívül is kiraknak majd töklámpásokat.
Ez így is lett, hiszen a kevés nevező ellenére érdemes volt
végigjárni a falut, mert minden utcában akadt látnivaló. Idén
is sok volt a kreatív alkotás, készültek mesejelenetek, vicces
alakok, és egy helyen elkészült a Gömbkilátó és a Vörös Kápolna tökös változata is.
sz.l.
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MESÉS NAP VOLT - A MAGYAR NÉPMESE NAPJA

Harmadik éve rendezik meg a Varga
Béla Kulturális Központ munkatársai
szeptember végén, Benedek Elek születésnapja alkalmából a Magyar Népmese
Napját, amit idén, 29-én, a szőlőskislaki
művelődési házban szerveztek meg. A
megnyitó után a balatonboglári Büki
Bence mesélt a nézőtéren ülő gyermekeknek, majd a Grimask Színház előadásában nézhették meg az Ördöngős
Jankó című, vidám, magyar népmeseátdolgozást. Komor László, az egyszemélyes színtársulat ezúttal is ontotta
magából a poénokat, melyek a felnőtteket is folyamatosan megnevettették.
A cseppet sem komor előadás után, a
Bogláron már többször fellépő Kovács
Gábor következett, aki ezúttal zenés
állatmeséket hozott magával, majd előadásának végén megtanította a gyerekeknek, hogyan kell mindenféle háztartási lomból hangszert készíteni.
A programok alatt és a szünetekben pedig a bálványosi Waldorf-iskola szervezésében rajzolhattak és
kézműveskedhettek az apróságok. A
napot végül Katona Adrienn és a Dió
Banda gyermek-táncházzal zárta.
sz.l.
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KÉZILABDÁS LENGYEL-MAGYAR BARÁTSÁG
A hosszútávú együttműködés
IZGALMAS ZÁRÓNAP A NEKA-KUPÁN
lehetőségéről is egyeztetett
Balatonbogláron, a lengyel férﬁ
Vasárnapra is maradtak izgalmak az V. NEKA-kupa Nádorﬁ emlékkézilabda-válogatott kapitánya,
torna mérkőzésein. A felnőtt férﬁ mezőnyben hétméteresekkel dőlt
Patryk Rombel. A szakember a
NEKA-n töltött néhány nap alatt el a döntő és a bronzmeccs is, míg a női mezőnyben több találkozón
elsősorban az akadémia rend- döntetlen vagy egygólos siker született.
A PLER férﬁcsapata a tavalyi elsősége után idén is tornagyőztes
szert tanulmányozta, és igen
kedvező tapasztalatokkal távo- lett, ezúttal a Békés és a NEKA együtteseit előzte meg, a női felnőtt
mezőnyben pedig a horvát Lokomotiva Zagreb nyert a NEKA és a
zott.
− Idén nyáron már jártam itt a Vasas előtt. A Győr női ifjúsági és a Ferencváros leány serdülőcsalengyel ifjúsági ﬁúválogatottal, pata egyaránt százszázalékos teljesítménnyel végzett az élen, előbám akkor nem volt időm arra, bi kategóriában a NEKA két csapata bronzérmes és negyedik lett, a
hogy alaposabban szétnézzek – legkisebbeknél szintén 4. helyen zártak a lányok. Két növendékünk
mondta el honlapunknak a fel- kapott különdíjat, Szabó Nina a legjobb góllövő, Konyicsák Tamás
nőtt válogatott mellé idén kinevezett kapitány, Patryk Rombel. pedig a legjobb kapus lett.
Neves ellenfeleket, látványos mérkőzéseket láthatott a közönség,
– Most viszont tudtam a helyi szakemberekkel is beszélgetni,
mérkőzéseket és edzéseket nézni, úgyhogy sikeres volt a lá- a játékosok pedig remélhetően csak sikerélményekkel tértek haza
togatásom. Persze, már júliusban is jók voltak az első benyo- Balatonboglárról.
másaim, azért is döntöttem úgy, hogy visszatérek nyugodtabb
Forrás: neka.hu
körülmények között. A ﬁatal kézilabdázók számára ez az egyik
legjobb hely, amit valaha is láttam. Nemcsak a létesítmények,
de a jól képzett edzők, stábtagok és a rendelkezésre álló tudományos háttér miatt is.
− Egyszeri tapasztalatszerzés volt ez a látogatás az Ön részéről, vagy hosszabb távra tervez?
− Mindenképpen együttműködésre számítok, és erről Mocsai Tamással egyeztettünk is az elmúlt napokban. A lengyel utánpótlás-együttesek táborai számára ideális helyszín lenne Balatonboglár, de szóba került a tornákon való részvételünk vagy bemutató mérkőzések
lejátszása is. Persze nem dönthetek erről egyszemélyben, hazatérésem után minden lehetőséget megbeszélünk majd a kollégáimmal.
− Lengyelországban mennyire központi kérdés az utánpótlás-nevelés?
− Olyannyira, hogy idén áprilisban egy új utánpótlás-nevelő programot indítottunk, amelynek én vagyok az egyik felelőse. Ennek keretében próbáljuk megismerni a környező országokban már működő akadémiák életét. A nemzeti szövetségek által ezeken szerzett
tapasztalatokat vetjük össze a saját elképzeléseinkkel, a nehézségeinkkel kapcsolatban pedig tanácsokat is kérünk. Együttműködésben
gondolkodunk, hiszen a végcél az, hogy minél jobban és hatékonyabban oktathassuk a kézilabdázást.
− Mit tart az utánpótlás-nevelés legfontosabb kérdésének?
− Számomra ez mindig az emberi tényező. A gyerekekkel foglalkozó szakembereknek nemcsak jól képzetteknek kell lenniük, de olyan
hozzáállással is rendelkezniük kell, amely az eredményes oktatást lehetővé teszi. S ha ezt olyan tökéletes helyen lehet megvalósítani,
mint amilyen az Önöké, Balatonbogláron, akkor garantált a siker.
A képen Patryk Rombel és Sótonyi László
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SZŐLŐSKISLAKON AUGUSZTUS 30ÁN CSALÁDI PIKNIKKEL ZÁRTÁK A
NYARAT. A NAP LÁTVÁNYOS PROGRAMJA VOLT AZ ÉLŐ CSOCSÓ, AMI
AKKORA SIKER LETT, HOGY VALÓSZÍNŰLEG LESZ FOLYTATÁSA.

ALAPKŐLETÉTEL A MŰVELŐDÉSI HÁZNÁL
ÍRÁSUNK A 4. OLDALON

LOVAGOK A KÖNYVTÁRBAN
ÍRÁSUNK A 9. OLDALON

CSALÁDI NAP AZ ÓVODÁBAN
ÍRÁSUNK A 11. OLDALON

