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Augusztus 14-én, vasárnap rendezték az 
immár hagyományos Jankovich-telepi na-
pot, ami idén is a hagyományoknak meg-
felelően a Nagyboldogasszony kápolnában 
tartott, Mária mennybevételét ünneplő mi-
sével kezdődött. A szertartás után, a Szent 
István téren folytatódott az 
ünnepség, melyen Mészáros 
Miklós, Balatonboglár város 
polgármestere, beszédében 
felelevenítette Jankovich-telep 
történetét. A beszéd és a Szó-
zat közös eléneklése után pe-
dig koszorút helyeztek el ál-
lamalapító királyunk szobránál.

Az ünnepség után, a téren 
lévő közösségi háznál a szin-
tén hagyományos közmeg-
hallgatásra várták a telep 
ingatlantulajdonosait. A rész-
önkormányzat által szervezett 
eseményen a város képviseletében meg-
jelent Vadasfalvi János, a részönkormány-
zat vezetője, Pauer Sándor és Türjei Atti-
la, a részönkormányzat tagjai, Mészáros 
Miklós, Balatonboglár Város polgármes-
tere, Tóth Zoltán, igazgatási osztályveze-
tő, Gáspár László, referens, Ágoston Éva, 
jegyzőkönyvvezető. A közmeghallgatást 
Vadasfalvi János nyitotta meg, aki először is 
elnézést kért, hogy az elmúlt 
időszakban kevésbé volt aktív, 
de ennek oka szívműtétje volt. 

A felvezetőben mindjárt vá-
zolta a problémákat, elmond-
ta, tisztában van azzal, hogy 
nem készült el a partszakaszt 
ért viharkárok helyreállítá-
sa, de ennek pénzügyi okai 
voltak. Szintén emiatt ma-
radt el, a Fonyód felőli olda-
lon álló illemhely felújítása is. 
Elmondta, tud az új strand-
üzemeltetéssel kapcsolatos 
problémákról, az üzemeltető-
vel már felvette a kapcsolatot, s talán némi 
javulás is érezhető a munkájában.

A felvezető után, a megjelent ingatlan 
tulajdonosok kaptak szót. A lehetőséggel 
elsőként Kiss Gabriella élt, aki elmondta, 
hogy komoly gondok vannak a strandfenn-
tartó munkájával, és szégyenletes, ahogy 
most kinéz a terület. Véleménye szerint 
nincs olyan szerződés, amit ne lehetne 
felbontani, ha a szolgáltató rosszul végzi 
a munkáját. Azt sem értette, hogy miért 
kellett egy helyi embertől, Szilák Andrástól 
elvenni a munkát, akivel ráadásul minden-
ki nagyon elégedett volt. Megkérdezte, ho-

gyan múlhatott 30.000 
forint különbségen egy 

bevált ember megtartása.

Nehezményezte, hogy a játszótéren ma 
már csak egy hinta van, ami kevés, ha ki-
megy a három unokájával. Véleménye sze-
rint, a Hunyadi utcában lévő parkba nem 

kutyafuttatót, hanem játszóteret kellett 
volna építeni, mert a kutyások meg tud-
ják oldani máshol is a problémáikat. Mráz-
né Zsombok Ágnes csatlakozott az előtte 
szólóhoz, és megerősítette, hogy a Balaton 
egyik legszebb strandjának tartott partsza-
kasz jelenleg katasztrófális állapotban van. 
Javasolta, hogy az Önkormányzat a hely-
reállítás megtervezésébe vonjon be egy 
vízügyi szakembert, és ne ad hoc módon 

tömködjék be a lyukakat.

Megemlítette azt is, hogy sokan sétáltat-
nak kutyát a strand területén, és bizony 
szép számmal akadnak olyanok, akik az 
ürüléket nem takarítják el. Véleménye sze-
rint érvényt kellene szerezni a városnak a 
kutyás tilalom betartásához. Ehhez csat-
lakozva Dr. Beleznai Tibor elmondta, hogy 
ugyanez a helyzet a kerékpárosokkal is, és 
ha egyszer kint van a behajtani tilos, ak-
kor az mindenkire vonatkozik. Megjegyez-
te, hogy senkinek nem jutna eszébe a Pa-
latinus strandra biciklivel behajtani, és itt 
ugyanez a szabály érvényes.

Mráv Ádám megosztotta egy észrevéte-

lét, miszerint a Károlyi utca az egyik végén 
Károlyi László, a másik végén pedig Káro-
lyi Mihály utca kiírás szerepel, ami véle-
ménye szerint jól tükrözi a rendszerváltás 
utáni, történelmi bizonytalanságokat, de 
azért mégiscsak pontosítani kellene. Egy 
másik hozzászóló nehezményezte, hogy  

nem kaptak meghívót a közmeg-
hallgatásra, s véleménye szerint, 
talán ezért is ilyen kevesen (kb. 
25-en) jöttek össze.

 Pintér János elmondta, hogy 
több levelet is írt a polgármester-
nek és a hivatalnak, de vagy egy-
általán nem, vagy csak nagy ké-
séssel kapott választ. Hozzátette, 
hogy ha a polgármesternek ír, 
akkor nem egy ügyintézőtől várja 
a visszajelzést. Elmesélte, hogy 
szemtanúja volt annak, amikor 
egy idős ember a strandon, az ak-
kor éppen térdig érő gazban nem 

vette észre a kimosásokat és elesett, de 
szerencsére nem történt komolyabb sérü-
lés. Véleménye szerint a Balaton a partból 
él, ezért a városnak sokkal komolyabban 
kellene vennie a part karbantartását. Meg-
kérdezte, hogy miért jön elviselhetetlen 
bűz esténként a Szent István téren, a csa-
tornából és mi a helyzet a nádas mellett, 
zsákokban rohadó haltetemekkel?

Mészáros Miklós polgármester 
elmondta, hogy számított ezek-
re a kérdésekre, és nagyrészt 
egyet is ért az elhangzottakkal, 
megérti az elkeseredést is. Vé-
leménye szerint, hosszútávon 
az lenne a megoldás, ha a vá-
ros saját szervezete végezné a 
strandok karbantartását, erre 
azonban a szervezet jelenleg 
nem képes. Emiatt kénytelenek 
kiszervezni a strandüzemelte-
tést, amit viszont annak össze-
ge miatt kénytelenek nyilvános 
közbeszerzésen meghirdetni. 

Az eljárásban pedig az ár a legfontosabb 
szempont. Kijelentette, hogy ő is szívesen 
odaadta volna - akár saját pénzéből is - azt 
a 30.000 forintos különbséget, de erre a 
törvény nem ad lehetőséget.

Ezen a ponton a jelenlévők bekiabálással 
szakították meg a polgármester beszédét. 
Volt, aki azt mondta, hogy máshol meg 
tudják oldani, hogy egy közbeszerzésen 
az nyerjen, akit szeretnének. Egyik hoz-
zászóló még segítségét is felajánlotta a 
kiírás megfogalmazásához. A Polgármester 
elmondta, hogy ő nem közbeszerzési szak-
értő, de szerinte egy szabályos eljárásban 
erre nincsen lehetőség, majd átadta a szót 
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Gáspár László referensnek.

Gáspár László röviden felvázolta a köz-
beszerzési eljárás történetét és elmondta, 
hogy a korábbi években szerencséje volt a 
helyi vállalkozóknak, hogy nem volt külsős 
ajánlattevő. Idén azonban más volt a hely-
zet és egy siófoki vállalkozás lett a befutó, 
az alacsonyabb ár miatt. Véleménye szerint 
az igaz, hogy korábban Szilák András sok 
olyant is elvégzett, ami nem volt benne a 
szerződésében. Ugyanakkor, a mostani 
nyertes azt végzi el, ami a szerződésében 
van, ennek megfelelően a füvet levágja, a 
szemetet összeszedi.

A part kimosódása szerinte is nagy prob-
léma, de ennek megoldása nem a strand-
üzemeltető feladata. Az ok elsősorban az, 
hogy a vízügy megemelte 120 centimé-
terre az üzemeltetési vízszintet, amihez 
viszont alacsony a partvédő mű. Ennél a 
vízmagasságnál pedig már nem megoldás, 
amit a korábbi üzemeltető végzett, amikor 
utánfutón hozott földdel betömte a lyuka-
kat és azt visszafüvesítette. Gáspár László 
szerint tartós megoldás egyedül a védmű 
magasságának emelése lenne, amihez vi-
szont az Önkormányzatnak jelenleg nincs 
anyagi forrása.

Sasvári Csaba szerint nagyon szép volt az 
előadás a vízszintekről, de ez a problémát 
nem oldja meg. Szerinte az lehet, hogy a 
korábbi üzemeltető megoldása nem volt 
tartós, de ennek köszönhetően legalább a 
nyáron kulturáltan nézett ki a terület. Ezek 
után a megjelentek a befi zetett adójuk 
felhasználását kezdték fi rtatni, és kérték, 
kapjanak kimutatást arról, hogy a terület-
ről mennyi adó érkezik a közös kasszába 
és ebből mennyit fordít vissza a város kar-
bantartásra.

Ezen a ponton Vadasfalvi János kérdések 
hiányában megpróbálta lezárni a közmeg-
hallgatást, amit kisebb felzúdulás követett, 
hogy mi lesz a válaszokkal. Tóth Zoltán 
osztályvezető erre elmondta, hogy a Hi-
vatal 15 napon belül írásban ad választ az 
érintetteknek. Ezen többen felháborodtak, 
hogy miért nem lehet azonnal válaszolni, 
majd az egyik jelenlévő kijelentette, hogy 
úgysem lesz megoldás, mert az önkor-
mányzat mindig a pénzhiányra fogja majd 
a probléma megoldatlanságát.

Az is elhangzott, hogy össze kellene fog-
niuk, és mindenkinek ide kellene állandóra 
bejelentkezni a választások előtt. Ebben 
az esetben pedig azt választanák meg 
polgármesternek, aki megígéri a partsza-
kasz rendbetételét. A közmeghallgatásnak 
végül kurtán-furcsán lett vége, s talán 
ennek köszönhetően viszonylag kevesen 
maradtak a felajánlott babgulyás közös el-
fogyasztására.

Lapzártánkkor azt a visszajelzést kaptuk, 

hogy az érintettek még nem kaptak választ 
a kérdéseikre.

A közmeghallgatás a youtube.com/c/
balatonboglarvaros csatornán, teljes terje-
delmében megtekinthető.

MÉSZÁROS MIKLÓS KÖSZÖNTŐ BESZÉDE
Jankovich telepen évről évre összejövünk Boldogasszony napja környékén, búcsú 

idején. Idén több okunk is van az ünneplésre, a 2016-ban már 25 éve város Balaton-
bogláron. 90 éve, 1926-ban kezdődött a telep építése, mely egykori birtokosáról, gróf 
Jankovich Ivánról lett elnevezve. A tulajdonosok összetétele alapján hívták tisztvise-
lőtelepnek is, de bizonyára sokan emlékeznek arra az időre is, amikor nem viselhette 
a főúri nevet, és a hatalom „átkeresztelte” Szabadság üdülőtelepnek. Az ittenieknek 
és velük a bogláriaknak azonban azokban az évtizedekben is a „Jankovics” maradt.

Ebben az évben alakult meg a fürdőegyesület is.

Van egy másik évforduló: majdnem pontosan napra, 80 évvel ezelőtt szentelték fel 
a templomot, mely a példás összefogásnak volt köszönhető, olyanra, amilyeneket 
Bogláron többször is átélhettünk már. 

Az egyébként 105 éve épített Fischl-házban, a helytörténeti múzeumban külön tabló 
meséli el korabeli képekkel az építkezés és avatás történetét. Köszönöm a város ne-
vében is a Ligethy családnak ezt az adományt. A képek mellett a következő sorokat 
olvashatjuk:

„A JANKOVICH üdülőtelepet 1926-ban kezdték kiépíteni. A határároktól nyugatra a 
vasút és a Balaton közötti mintegy 800 méter hosszú területet gróf Jankovich Iván 
saját birtokából a korábban marhalegelőből parcellázta azzal a kikötéssel, hogy nevét 
viselje a fürdőtelep. Még ez év őszén megalakult a fürdőegyesület. Vejtey ( Kölbig) 
Ferenc az egyesület vezetőjeként páratlan energiával fogott hozzá a telep fejleszté-
séhez. A legszükségesebb út-, víz- és elektromos vezeték kiepítése után 1927-ben 
kezdték meg az építkezést, a harmincas évek elejére már a mai József Attila utca 
mindkét oldalán villák sorakoztak. A mintegy 140 telektulajdonost számláló kis te-
lepen többnyire fővárosi lakosok, nagyrészt tisztviselők lettek tulajdonosok. 1928 
nyarán megindult a 700 méter hosszú modern partvédmű építése államkölcsön és a 
tulajdonosok adománya segítségével Kaáli Nagy Dezső, a mai BAHART kikötő névadó-
ja tervei szerint. A padokkal ellátott, 17 méter széles sétány 3 platánsorából néhány 
éven belül 2 soros lett, a víz felőli sort a partra sodrodó jégtáblák „kiirtották”. A sé-
tányról páratlan kilátás nyílik az északi partra. E 700 méter hosszú parti sétány ma 
Vejtey  Ferenc nevét viseli. A nyaralótelep állandó vendégei csak a nyári hónapokban 
tartózkodtak a villáikban. Mommer Gyula székesfővárosi hitoktató önzetlenül látta el 
az üdülőhely pasztorációját. Az alkalmi szentmiséket egy úgynevezett „szaletli”-ben 
tartotta. A Jankovich telepi üdülőhelyi bizottság 1935-ben határozta el saját templo-
mának megépítését. A templom a magyar királyi vallás- és tanulmányi alap, a jóté-
kony célú magyar királyi államsorsjáték, gróf Jankovich Iván adományaiból és a hívek 
adakozásából épült. Az építkezést 1936.augusztus 2-án az első kapavágás után 3 
hónappal fejezték be, felszentelésére 1936. augusztus 16-án, a Jankovich tisztviselő-
telep tízéves fennálásának ünnepén került sor. A felszentelést dr. Rott Nándor veszp-
rémi megyéspüspök celebrálta, sok magas beosztású vendéggel együt az egykori 
tulajdonos gróf Jankovich Iván jelenlétével. A boglári hitközösség is kivette részér az 
ünneplésből. A legényegylet fúvószenekarral, a leventék díszsorfalat állva, a kisisko-
lás leánykák a díszkapu előtt várták a vendégeket. A leányegyleti tagok szolgálták ki 
a vendégeket. Igazi népünnepély volt. Az eseményről beszámolt a Nemzeti Magazin 
és  Balatoni Kurir: „A boglári állomástól alig pár lépésre, a balatoni koszorú színpom-
pás keretébe, egyik legszebb csokorként illeszkedik be : a Jankovichtelep üdülőhely. 
A 10 év előtt Jankovich gróftól vásárolt teljesen puszta legelőterület néhány év alatt 
a Balaton part egyik legrendezettebb, legkulturáltabb fürdőtelepévé fejlődött. A te-
lepegyesület eredménye volt a saját vasútállomás, postafi ók és vegyeskereskedés 
is. A nyaralók közösségi életének tudatos szervezését jelképezi a Telep harmonikus 
központja, ahol a főtéren teniszpályája, templom és a kaszinó kapott helyet.” 

Köszönöm azoknak, akik az elmúlt, majdnem egy évszázad alatt igazi közösségben 
dolgozva, sokat tettek azért, hogy mindez valóra válhasson, és ma is itt álhassunk és 
ünnepelhessünk. Jöjjenek el a Fischl-házba, nézzék meg a történetet bemutató tablót 
a régi képeslapokkal, a lengyel emlékszobával és a többi kiállítással, emlékkel együtt.

Szép ünnepet Jankovich-telep, szép ünnepet Balatonboglár!

Mészáros Miklós - polgármester

folytatás a 3. oldalról
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HELYTÖRTÉNET RÉGEN ÉLT BOGLÁRI EMBEREK
Egy libapásztor-asszony emlékéreRéges régen, mikor az emberek, családok 

még ismerték, sőt barátkoztak egymással, 
jó szomszédi viszonyban éltek. Még akkor, 
amikor a faluban még csak néhány autó 
volt és tévét is csak a kultúrházban, vagy 
a műszaki bolt kirakatában lehetett néz-
ni, meg még én is apró ember voltam. Az 
utcánkban, melyet a hatalom parancsára 
akkoriban kereszteltek Szent Imre utcáról 
Úttörő utcává, nagyon sok liba volt. Általá-
ban a háziasszonyok saját maguk gyűjtöt-
ték a tojásokat és sokszor, a rakoncátlan 
lúdanyó helyett kotlós tyúkkal keltették ki 
a kis libákat. 

Gondozták és nevelték a kis ludakat, míg 
fehér tollkabátot nem öltöttek. Mikor a ta-
vasz első melegére a berekben kizöldült a 
fű, akkor átadták őket a libapásztor kezére, 
a „pipás Mári néninek”. Ő ekkortájt viselte 
a malomtól lefelé lévő utcákban e fontos 
tisztséget. Reggel, amikor mi, az utcában 
élő gyermekek elindultunk óvodába, iskolá-
ba, a házak kis kapuján akkor engedték ki 
a ludakat. Fehérlett a libáktól az egész utca, 
mintha visszatért volna tél.
Ahogy mi, gyermekek bevártuk egymást 

a Lehel és a Kossuth (ma Csokonai) utca 
sarkán, úgy a libasereg is megtorpant, vár-
ták a szomszédos utcákból érkező társaikat 
és hű őrzőjűket, a pipás Kovács nénit. Pi-
pásnak azért nevezték, mert esténként, a 
Kossuth utcai háza pitvarába kiülve, való-
ban pipára szokott gyújtani. Munka közben 
soha nem szívta a pipát, adott magára, de 
ekkor is hódolt szenvedélyének, mert ba-

gót rágott. Azt pedig onnan lehetett tudni, 
hogy amikor a liba hadsereg nyomában ha-
ladt, igen nagyokat sercintet az út porába.
Megemelve libahajtó ostorát, annak függ-

vényében megfelelő magasságra, hogy ép-
pen munka kezdetkor a „Pali-kocsmában” 
hány cent gyümölcslevet ivott. No, nem 
láttuk sosem azt, hogy a mértéket elvétet-
te volna, csak onnan lehetett következtetni, 
hogy a sercintések, és az éppen nem az 
Urat dicsérő szavak száma milyen gyakran 
hagyták el száját. Amikor mi, gyerekek el-
értük az óvoda vagy az iskola kapuját, ak-
kortájt érhetett ki a kétszáz liba is a berek 
szélre. 

Nem szabad lebecsülni a libapásztor 
munkáját, mert nem volt egyszerű, főleg 
a fi atal, kis libák voltak a legtekergőbbek. 
Egyik oldalon a sással, vízzel borított berek, 
a másik szögletben a szántóföldi növény-
zetbe való elkóborlás veszélye állt fenn. Pi-
pás Mári néninek volt egy nagy segítsége, 
mégpedig egy pulikutya személyében, ki 

„plundrás” névre hallgatott, és a libapász-
tori tevékenységben szaktekintélynek szá-
mított. 

Mári néni munkájával az öt utca asszo-
nyai meg voltak elégedve, mert a libák 
szépen fejlődtek és gyarapodtak, őszre, 
mikor a libatömésre került a sor, életerős 
állatokká váltak. Szeptember végén már 
csak a tojókat és a magnak hagyott gú-

narakat terelte ki a libapásztor, és Márton 
nap után már csak a tavaszt és az új kis 
libákat várta, hosszú, téli estéken Plundrás 
kutya, libapásztor-helyettes társaságában. 
Később tudtam meg, hogy Mári néni férje 
jó kezű bádogos volt, de a császár 1914- 
ben elvitte az olasz frontra és többé nem 
engedte haza, valahol az Isonzó völgyében 
van eltemetve. Két fi át egyedül nevelte, de 
ők meg a második magyar hadsereg kato-
náiként estek el a Don-kanyarban, 1943. 
telén. Mári néni, sajgó fájdalmával egyedül 
maradt. 
Azt mesélték téli estéken a tollfosztóban, 

hogy Mári néni akkor fordított Istennek há-
tat. Később egy szeretetotthonban, magá-
nyosan halt meg. Az Úttörő utcát ma újra 
Szent Imre utcának nevezik, libát most 
a Tesco mélyhűtőjében lehet kapni, nem 
messze attól a helytől, ahol valamikor Pi-
pás Mári néni és Plundrás kutyája hosz-
szú évtizedekig az élő libákat őrizte. Talán, 
majd a tavasz jöttekor kiülnek egy fodros 
felhő szélére és onnan fi gyelik ezt a kusza 
világunkat.

Leírtam e pár sort, hogy emlékezzünk rá-
juk, egyszerű emberekre, kik itt éltek kö-
zöttünk. Egyszer talán újra fognak az em-
berek, családok barátkozni, és lesznek újra 
jó szomszédok.

Balatonboglár 2014 Január
Horváth Iván

BALATONBOGLÁRI HÍREK 2016 temb 5
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FELHÍVÁS ÉS VERSENYKIÍRÁS
XII. Tökéletes tökételek sütő-főző versenye

Szőlőskislak, 2016. október 8., szombat

A Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ idén, 12. alkalommal rendezi 
meg Szőlőskislakon, a Töklámpás Fesztivál keretén belül a Tökéletes tökételek sütő-

főző versenyét. A rendezvénysorozat 12 éves története alatt számos bizonyítékát 
láthattuk annak, hogy milyen sokan vannak azok, akik érdeklődnek a gasztronómiai 
kultúra iránt és a mai napig őrzik és ápolják tradicionális szakácstudományukat. A 
hagyományt folytatva, szeretnénk ország-világ előtt megteremteni a lehetőségét 

annak, hogy a versengő csapatok bemutathassák, hányféle módon és milyen gazdag 
ízvilággal képesek elkészíteni a – somogyi kertekben is termesztett – tököt. Ezennel

f e l h í v á s s a l   f o r d u l u n k

Somogy valamennyi települési önkormányzatához, intézményekhez, vendéglátó-ipa-
ri egységekhez, civil szervezetekhez, a tököt szerető és annak elkészítésében jártas 
valamennyi polgárhoz, hogy egy szórakoztató, tökös verseny keretében eldönthes-

sük, kik készítik a legkülönlegesebb, legfi nomabb, legtökéletesebb tökételeket.

A verseny helyszíne:  Balatonboglár-Szőlőskislak, Fő u. 2., Művelődési Ház udvara

Időpontja: 2016. október 08. (szombat)

A rendezvény programja:

08:00-tól: a versenyzők érkezése, regisztrálása, a főzőhelyek kisorsolása,

 elfoglalása, előkészületek 

09:30-tól a versenykiírás és a zsűrizés szempontjainak ismertetése

10:00 Köszöntő, megnyitó, sütő- főzőverseny megkezdése

10:30-tól  a verseny lebonyolítása

12:00-tól zsűrizés folyamatosan

15:00: eredményhirdetés, díjkiosztás

Kísérő programok: 

14:00-18:00 Kézműves Játszóház (tökvásár-faragás, arcfestés, színezés, rajzolás) a  
  Műv. Ház udvarán, Légvár és kézműves vásár a Sógor utcában.

14:00-21.00 Színpadi műsor

15:00 Eredményhirdetés

18:00-21:00 Töklámpás verseny; Indul a vili vonat!   

21:00-03:00 Tökös Bál zene:Görcsi Fivérek-Keszthely Belépő: 800 Ft

Büfé: Bendegúz büfé

Nevezni és indulni lehet a következő versenyszámokban:

1. Sós ízesítésű, tökből készült ételek

2. Édes ízesítésű, tökből készült ételek

3. Különleges tökételek

Nevezés  rendje:

A versenyen maximum 5 fős csapatok indulhatnak, kizárólag a felsorolt versenyszá-
mokban. Egyéni nevezéseket is elfogadunk.

Egy-egy versenyszámban csak egyféle étellel lehet indulni.

A csapatok mindhárom versenyszámban indulhatnak 1-1 étellel.

A rendezvény napján helyszíni nevezés nincs.

A nevezésnek tartalmaznia kell az elkészítendő ételek receptjét, ellenkező esetben a 
nevezést nem fogadjuk el. Nevezési díj: nincs

Nevezés határideje: 2015. október 05. (hétfő) 16 óra

Nevezés írásban, vagy e-mailben (a mellékelt nevezési lapon):

Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ, Csere Andrea szervező

8630 Balatonboglár, Árpád u. 17., Telefonszám : 06/20 417 44 35

csereandrea@yahoo.com

További feltételek: www.vkkboglar.hu



 BALATONBOGLÁRI HÍREK 2016 szeptember    7 

BOGLÁR MÉDIA ELÉRHETŐSÉGEI:

E-mail:boglartv@gmail.com
Telefon:70/908-6207

Hirdetés leadása bármely felületre
(újság, honlap és Youtube):

Hétköznap, munkaidőben Balatonbogláron a Sétáló 
utcában, a

Paradoxon Számítástechnikai Üzletben,

vagy a megadott elérhetőségeken.

ÖSSZEFOGTAK

Nincs annál felemelőbb és 
jobb érzés, mint amikor egy 
közösség tagjai elhatározzák, 
hogy valódi közösséggé válnak, 
kialakítják az együttműködés 
kereteit, szervezeti formát öl-
tenek, célokat tűznek ki maguk 
elé, és azokat meg is valósít-
ják - még, ha rögös is az út. 
De az első sikerek újabb erőt, 
újabb impulzust adnak a közös 
gondolkodásnak, a közös tenni 
akarásnak.

Így volt ez Kislakon is, ahol 
szűkebb baráti körben kezdtek 
megszületni ötletek, gondola-
tok, amikor Takács Tibiéknél a garázs 
és az utca adta a helyszínt és a ku-
lisszát a Karácsony-váró utcabulihoz. 
Valami elindult, többen többször is 
összejártak, s kezdtek kialakulni egy 
nagyobb közösség körvonalai, ahol 
az utca településsé bővült és egyre 
többen érezték úgy, hogy szélesebb 
körben is meg tudják szólítani a te-
lepülésen élőket. Így várják együtt 
a Karácsonyt már vagy hét éve, éb-
resztik május elsején a kedves 
kislakiakat és bogláriakat retro 
mozgalmi dalokkal, így szerve-
zik meg a Majálist és a szüreti 
felvonulás is ezen a szálon in-
dult el öt évvel ezelőtt. Jöttek 
a helyiek, a környékbeliek, jöt-
tek a traktorok és a fogatok, a 
lovasok és a lelkes városlakók, 
hogy együtt ünnepeljék a bor-
vidék legfontosabb eseményét, 
a szüretet. S így lesz ez most 
is, október elsején örülhetünk 
ismét a felvonulóknak, és ün-
nepelhetünk együtt, falatoz-
hatunk a zsíros kenyérből, s 
megízlelhetjük a szőlőültetvé-

nyekkel borított lankák tavalyi adomá-
nyát, a nemes bort.

Időközben azonban hat csa-
ládból tizenegyen úgy gondol-
ták, hogy szervezeti keretek 
között jobban működhetnek, 
pályázhatnak és szerezhetnek 
támogatókat. De kik is ők: 
Semsei István, Luka Tamás, 
Kollár Károly, Kollár Beatrix, 
Spekker Tibor, Fehér Ferenc, 
Durcsán Józsefné, Durcsán 
Zsuzsanna és Durcsán Melin-
da, Sziliné Lugosi Mónika és 
Szili István. Ők úgy gondolták, 
hogy felrázzák a helyi közössé-
gi életet, és 2015. januárjában 

megalapították az Összefogás Szőlős-
kislakért Egyesületet, jelenlegi elnö-
kük Durcsán Melinda.

Céljaik közt szerepel a természeti és 
épített környezeti értékek megóvása 
és gyarapítása, a kulturális és mű-
velődési igény növelése, kínálatának 
bővítése színvonalas programokkal, 
rendezvényekkel. Ehhez szélesebb 
körben szeretnék megszólítani a tele-
pülés lakosait, akik reményeik szerint 

nagyobb számban fogják láto-
gatni rendezvényeiket. 

Terveznek ismeretterjesztő, 
hagyományőrző előadásokat, 
kiállításokat, közösségfejlesz-
tést, szemétszedést – csupa 
remek ötlet, nemes cél! Kíván-
juk nekik, hogy sikerüljön be-
vonni minél több önkéntest a 
munkába, s gyarapítsák, színe-
sítsék a település életét, prog-
ramjait!

Találkozzunk október 1-én, 
szombaton, a szüreti felvonu-
láson!

Keserű Zoltán

SZŐLŐSKISLAK

TISZTELT SZŐLŐSKISLAKIAK!

Tisztelettel várom Önöket minden hó-
nap második keddjén, 17-19 óra között 
a kislaki művelődési házban, ahol el-
mondhatják gondjaikat, problémáikat, 
javaslataikat a kislaki városrészt illető-
leg.
Ezen kívül telefonon is elérhető va-

gyok:
30/9577-711 vagy 20/7788-417

Tisztelettel:

Keserű Zoltán elnök

Szőlőskislaki Részönkormányzat
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A tizenegy éves Kultkikötő, a Balaton leg-
nagyobb kulturális élménytere, és egyben 
leghosszabb összművészeti fesztiválja eb-
ben az évben, minden eddiginél több prog-
rammal és több helyszínen várta a közön-
séget. A nyár két hónapja alatt több, mint 
200 esemény – zenés és prózai színházi 
előadások, könnyűzenei 
koncertek, kiállítások, bor-
kóstolók, fi lmvetítések és 
családi programok színesí-
tették a balatoni nyarat.

Az idei év különlegessége 
volt, hogy Balatonföldvár, 
Boglár és Fenyves mellett 
most már Siófokon is láto-
gathatták a családok, a gye-
rekeknek szóló programo-
kat. Balatonföldvár – ahogy 
az elmúlt tíz évben, úgy idén 
is – a szélesebb közönség-
réteget vonzó esti, nagy-
színpadi szuperprodukcóival 
várta az érdeklődőket, míg 
a balatonboglári színpad, az 
intimebb hangvételű színhá-
zi előadásoké, a világ- és jazz-zenéé volt. 
A Kultkikötő Balatonfenyvesen továbbra 
is a családok birodalma maradt délelőtti, 
gyerekeknek szóló programjaival, azonban 

idén, már esti szórakoztató előadásoknak 
is örülhetett a közönség. Siófokon a picik 
és szüleik hamar belakták az új helyszínt, 
hétről hétre többen látogatták a bábelő-
adásokat, és a gyerekeknek szóló, interak-

tív, zenés színházi játékokat. Így a mesés 
kikötő összesen négy városban várta a ki-
csiket.

A másik újdonság 2016-ban, a saját 
p r o d u k c i ó k , 
bemutatók és 
ő sbemu ta t ók 
sora volt. A 
Kultkikötőben 
tartotta új, 
egyszemélyes 
vígjátékának, 
a Segítség! 
Megnősültem! 
című előadás-
nak premierjét 
Pindroch Csaba. 
Augusztusban 
itt láthatta elő-
ször szabadté-
ren a közönség 
az ExperiDance 
Társulat új pro-
dukcióját, a 
Grand Voyage: 
Nos t radamus 
– Világok ván-
dora című tánc-
showt, címsze-
repben Ganxsta 
Zoleeval. A 
Kultkikötő két 
saját produkci-
ójának bemu-
tatására is sor 

került: nagy sikert aratott Fullajtár Andrea 
- Boomerang baby című, Marlene Dietrich-
estje, és a kicsik is örülhettek, hiszen az 
ismert balatoni legenda, Helka és Kelén 
története alapján, a Kultkikötő megbízásá-

ból, Szilas Miklós egy bájos 
meseelőadást hozott létre 
sok zenével, bábokkal és já-
tékkal.

Idén Balatonbogláron a 
Kultkikötőben megnyitott a 
KertMozi, klasszikus roman-
tikus vígjátékokkal várva a 
nézőket, a színpadon pedig 
helyet kapott a Babel Sound 
világzenei fesztivál szá-
mos programja is, csakúgy, 
mint az Összpróba Ifjúsági 
és Felnőtt Táborok műhely-
bemutatói. A legnagyobb 
érdeklődés Balatonföldvá-
ron az ExperiDance társu-
lat már említett, szabadtéri 
bemutatóját, valamint a 

Thália Színház - Amerikai bölény című tra-
gikomédiáját és a Kecskeméti Katona Jó-
zsef Színház Páratlan páros 2. és Boeing, 
boeing című előadásait övezte, míg Bog-
láron Csernus doki, Szabó Győző és Nagy 
Enikő párkapcsolati társasjátéka, valamint 
Malek Andrea és a Budapest Jazz Orchestra 
- Broadway Songbook című, zenés estje ör-
vendett a legnagyobb sikernek. Az új, sió-
foki helyszín legsikeresebb eseményének 
az Alma együttes családi bulija bizonyult.

A színházi csemegék szerelmesei, a csü-
törtök esti kamaraelőadások alkalmai-
val olyan különlegességeknek örülhettek, 
mint többek között Gyarmati Fanni napló-
ja Hámori Gabriella előadásában, Kollár-
Klemencz László és Grecsó Krisztián zenés 
irodalmi estje, vagy a Nemes Nagy Ágnes 
Színészképzés végzős diákjainak vizsgaelő-
adása, Esterházy Péter - Tizenhét hattyúk 
című művéből készült előadás, Vidovszky 
György rendezésében.

 A színházi előadások szüneteiben bala-
toni, helyi borászatok is bemutatkoztak, 
valamint két kiállítást is megtekinthetett a 
Kultkikötő közönsége: a Marie Claire Ma-
gazin portréfotói mellett, Stekovics Gáspár 
fotóművész alkotásaival is megismerked-
hettek az érdeklődők.

 A nyár, a Madách Színház fantasztikus 
koncertszínházával, a Bepasiztunk című 
előadással zárult, a szervezők pedig már 
most a következő nyárra, a tizenkettedik 
évadra készülnek.

KULT MINDEN EDDIGINÉL TÖBB PROGRAM A 
KULTKIKÖTŐBEN

véget ért a tizenegyedik nyári évad
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ÉRTÉKTÁR FELTÖLTÉS
Minden, ami városunk értéke!

Az idei év tavaszán újjáalakult a 
Balatonboglári Települési Értéktár 
Bizottság. Választott tagjai: Gárdos 
Zoltán, Horváth Iván, Pór Péter, dr 
Regős Péter, Várnai László, Szalai 
Tünde elnök, Béres Krisztina titkár. A 
bizottság célja a település értékeinek 
számbavétele. 

A munkát egy fórum összehívásával 
kezdte a bizottság elnöke. Előadó-
ként, a Nemzeti Művelődési Intézet 
képviseletében, Szári Richard érke-
zett, aki a meghívott civil szerveze-
tek, intézmények és a bizottság tagjai 
részére beszámolt a törvényi előírá-
sokról, a hungarikumokról, illetve a 
megyei csoportok munkájáról. El-
mondta azt is, mennyire fontos a helyi 

számbavétel egy nagy, országos ÉR-
TÉKTÁR összeállításához. (Részletek 
és információk a www.hungarikum.
hu oldalon.)

Ősztől szeretnénk összegyűjteni  
Balatonboglár és környéke értéke-
it, nevezetességeit, híres személyi-
ségeit és az olyan tevékenységeket, 
amelyek kulturális, néprajzi, történeti 
vagy más értékeket hordoznak.

Ezért felhívjuk az érdeklődő ma-
gánemberek, civil szervezetek és in-
tézmények fi gyelmét, és kérjük tá-
mogatásukat városunk értékeinek 
összegyűjtéséhez! 

Bármely tagunk megkeresésével 
kezdeményezhetik egy, vagy több ér-
ték, személy, tevékenység Értéktárba 
kerülését. A beküldött anyagokat a 

bizottság értékeli, és amelyeket jó-
váhagy, azt a városi honlapon közzé-
tesszük.

A Balatonboglári Települési Értéktár 
Bizottsága, minden év április 30-áig 
vagy október 30-áig beérkező javas-
latokat megtárgyalja, és az említett 
dátumokat követő 90 napon belül 
dönt, és értesíti a javaslattevőt a 
döntésről vagy az esetleges hiánypót-
lás tényéről.

Mellékeljük a javaslattételi lap min-
táját, melyet letölthetnek a www.
balatonboglar.hu/ertektar  oldalról.

A boglari.ertektar@gmail.com cím-
re várjuk javaslataikat és legyünk 
együtt büszkék értékeinkre!

Béres Krisztina

Laci bácsi elment. A nagy huszon-
nyolcas - ahogyan saját magát szokta 
emlegetni. 1928-ban született, most 
volt 88 éves. Kalapos kertész néven 
érdemelte ki 
sok, boglári, 
konyhaker-
tet művelő 
háziasszony 
elismerését. 
Több kerté-
szeti termé-
ke, virágai 
a piac ékes-
ségei voltak 
hosszú évti-
zedeken át. 
Ha jól értem 
Csere János, 
kertész ba-
rátom magyarázatát, Laci bácsi - ne-
kem kertész úr! - a doma paprikafajta 
szelekciójával, annak egy zamatosabb 
változatát nemesítette ki. Ahogyan ő 
szokta mondani: - Se nem csípős, se 
nem édes. Hány embertől hallottam, 
„a kalapos kertész paprikájától nem 
fáj egy csöppet sem az epém”.

Aztán, ahogyan másokkal is, történt 
valami sorsfordító. A bugaszegi határ-
ban egy kétrétegű fóliasátor, s egy na-
gyobb is mellette. A kisebb, olyan ház 
formájú, előtte udvar fűrészbakkal, 
kutyákkal (Olga a vezér), szerszámok, 
hasábfa, vizesedények. Hátul egy kis 
fészer-féle. A nagy fólia alatt az elszá-
radt paprikabokrok vázai. Kint, egy 

földre fektetett létrát zúzmara borít 
be. Laci bácsi nagy tuskókkal bajlódik. 
Dehogy bajlódik! Ő nem. Egy jól elhe-
lyezett ék, két-három ütés, s már ha-

sad is. Tibor 
barátommal 
csak nézzük.

- Kertész úr! 
Megengedi , 
hogy fi lmet 
csináljak ma-
gáról?

- Hát, ha 
maga azt 
érdekesnek 
tartja, nem 
bánom.

Két évig lá-
t o g a t t a m . 

Láttam, ahogyan a füstölő vaskályhá-
ját „besározza”, láttam a pirospaprika 
készítését, megzavartam nyári de-
lelés közben, láttam tojásosnokedlit 
szaggatni, paprikamagot vetni, majd 
kipalántázni. Láttam kutat kövezni, 
fóliasátrat rendezni, havat lapátolni. 
Láttam biciklivel nagy csomaggal haj-
tani, hallgattam néma nézését, amint 
nagyokat szív a cigarettájából. Talál-
tam ágyban délutáni időben - beteg 
volt, s nagyon hideg. S hallottam éne-
kelni is... Tetszett neki a fi lm. Örült is 
annak.

Aztán kevesebbet találkoztunk, bár 
néha az új piacon láttam, olyankor 
beszélgettünk pár mondatot. Egy őszi 

reggelen nagy reklámszatyor paprika 
volt a kapunkra akasztva. Több hónap 
múlva volt módom megköszönni.

Bugaszeg gyakori célja egy-egy rö-
vid kirándulásnak. Első lehetek, mert 
még nincs más nyom a hóban. Régen 
láttam az öreget - mondom Csere Já-
nosnak.

- Behúzódik az ilyenkor, de az előbb 
lementem megnézni. Füstölt a kémé-
nye.

... Nemrég üdvözöltük egymást, bár 
csak egy hangos integetéssel. Tolta bi-
ciklijét, nem ült fel rá, talán már nem 
is tudott.

k.j.

EMLÉKEZETNEM FÜSTÖL MÁR A
KALAPOS KERTÉSZ KÉMÉNYE

sa

cs

cs
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fotók: k.j.
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Klárikával találkozom, beszélgetni a 
borrendről. Dossziéval érkezik, s egy 
nagy könyvet is magához ölel. Losonczi-
né Sandra Klára, a Bonus Bonorum Bor-
lovagrend Balatonboglár nagymestere. 
Nagy lelkesedéssel mesél, tele emberi 
empátiával. Jómagam, mint sokan má-
sok, a szüreti fesztiválokon láthatjuk a 
színpadon, felvonulásokon, sajátos cere-
móniával, díszes kosztümökben, vidám 
urak, mosolygós hölgyek társaságát - a 
borlovagrendeket. Ilyenkor betűzgeti a 
nézelődő veretes zászlójukat, választott 
emblémájukat, a társaság választott ne-
vét. 

Megérdemelne egy nagyobb beszélge-
tést ez a színpompás, de mégis rejtőzkö-
dő, misztikus, de mégis a földön járó, a 
szőlőt, a bort nemes módon tisztelő kul-
túra. – Jókaitól idézve: Aki szőlőt ültet, 
nagy urat vesz magának.

A Balatonboglári Borlovagrend 1986-
ban alakult meg. Neve a latin kifejezés-
ből magyarra fordítva azt jelenti: „Jó a 
legjobbak között.” A Bonus Bonorum 
Borlovagrend díszöltözékét a Vígszínház 
jelmeztervezői tervezték meg; a lovagi 
talár vörös bársonyból készült, fekete- 
és aranyszegélyes. Emblémájukban egy 
1736-ban készült bálványsajtó látha-
tó. A férfi ak díszöltözékéhez egy fekete 
magyaros kalap is társul. A borrendben 
azonban a hölgyeknek jutott a főszerep.

Ennek magyarázatát Emese legendájá-
ból érthetjük meg.

1986-ban alakult 
meg a borrendünk, 
s sajnos tizenketten 
már hiányoznak az 
alapítók közül: Mé-
száros Győző, az első 
nagymester, Nemes 
Sándor, Szendrődy 
Győző, Katona József… 

- lapozta Klárika az 
eredeti – stencilezett 

– alapdokumentumo-
kat. 

Tudod, Lakatos And-
rás külföldi, szakmai 
útjai egyikén felfi -
gyelt a bor körül te-
vékenykedő, ünnepi 
rítusok szerint visel-
kedő, jelmezes tár-
saságra. Mint minden 
másban, ebben is gyorsan eligazodott, 
s az Ő szorgalmazása alapján nálunk is 
alakult borrend.

Hogy a neve alliteráljon a 
BalatonBoglárra – Bonus Bonorum – Jó 

a legjobbak között - nevet vette fel.

Egy okos és szép, csinos és bátor Eme-

se szerepét is a rendkívül művelt, több 
nyelvet beszélő, csinos kertészmérnökre, 
Prileszky Gyöngyre bízta.

Klárika megmutatja a szorongatott 
könyvet. Gyönyörű kiadás! Magyar Bor-
rendek 1976-2016. Belelapozgatunk, 
megtalálom az elején a miénket.

„Ismeretes, hogy a Balaton déli part-
ja régóta Magyarország egyik virágzó 
szőlővidéke volt. A XVI. századi írásos 
dokumentumok ékesen bizonyítják ezt. 

Később a török birodalom terjeszkedé-
se óriási károkat okozott a virágzó sző-
lő- és borkultúrában. A hódítók pusztító 
útjuk során falvakat, tanyákat fosztottak 
ki, lakóik egy részét lemészárolták. Egy 
nap Boglár falvát is a törökök támadása 
fenyegette. Közeledésük hírére a lakos-
ság nagy része a tavat körülvevő mocsa-
rakba menekült el. Kevesen maradtak 
csak otthon. Közöttük volt Emese, a falu 
egyik legszebb és legokosabb asszonya. 
Ő mindenképpen meg akarta menteni a 
falut és annak népét a dúlástól, foszto-
gatástól. A törököket meglepte az asz-
szony bátorsága, szépsége és hősiessé-
ge. Még maguk a vezérek is arra kérték 
a pasát, hogy kegyelmezzen meg a falu 
népének. A pasa ráállt végül az alkura, 
de furcsa feltételt szabott kegyelme el-
lenében, mondván: „Ha a szép magyar 
hölgy képes arra, hogy felismerje faluja 
borát a többi között, amelyet számára 
felszolgálnak – úgy megkíméli a lakók 
életét.”

Emese ezt tudva, titokban a töltögetők-
höz férkőzött, és a muskotályos hordóból 
is töltetett. Abból a muskotályból, ame-
lyet a falu környékén már régóta készí-
tettek. Tudta, hogy a boglári muskotályt 
minden borok között felismeri. Azért, 
hogy a próbát a törökök még nehezeb-
bé tegyék, a borok kóstolását Emesének 
bekötött szemmel kellett elvégeznie. Az 
asszony azonban így is könnyűszerrel 

kiválasztotta a fi nom 
zamatú, csodálatosan 
fi nom boglári musko-
tályt. A pasa busá-
san megjutalmazta 
őt, és valóban meg-
kegyelmezett a falu 
népének. Végül egy 
óriási szekér musko-
tály borral vonult el a 
sereg – a lakók nagy 
örömére. Volt nagy 
dínom-dánom ünnep-
lés Bogláron a hősies 
Emese tiszteletére, 
megszabadu lásuk 
örömére, és – nem 
utolsósorban – a bog-
lári muskotály bor ha-
tására.

A Bonus Bonorum 
zászlósbora a híres Boglári Muskotály, 
erre esketi fel a mintegy 40 állandó tag 
a próbán helytállt új borlovagokat. A 
legnagyobb nyilvánosságot a BB Boglári 
Szüreti Fesztivál helyszínén történő ava-

HARMINC ÉVES A
BONUS BONORUM BORLOVAGREND
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Borudvari Lecsó Party

Két hangládából szól a zene a Borud-
varban. Piros „hangoskodik”, nem igazán 
van sok dolga már, a csapatok rutinosan 
kezelik a megszokott szabályokat, inkább 
az üdvözlés, a hangulat beindulásának 
pillanatai ezek. Jópofa, gyors interjúk: - 
Önök is a lecsófőzésre jöttek? – kérdezi 
egy asztaltársaságtól. – Mi a boglári re-
gattára jöttünk, de a lecsót nagyon sze-
retjük, megragadott minket a hangulat is, 
s inkább itt mara-
dunk. Aztán Piros 
úgy alakította a 
beszélgetést, hogy 
az egyik úr még 
zsűritagságot is el-
vállalt. Nagy öröm-
mel tett is annak 
eleget.

Elindul a Lecsó 
Party, ahogyan a 
szervezők, a Bor-
udvar s a Kultúrház 
– már – hagyomá-
nyosan azt szept-
ember elején meg-
rendezi. Stanka 
Tibor úr - a Stakisz 
Kft tulajdonosa - 
hozta hozzá aján-
dékba a sokfajta 
paprikát, a paradi-
csomot – csapata 
rendszeres részt-
vevője és nyertese 
főzőversenyeknek 
-, az öklömnyi, 
gyönyörű hagymá-
kat Bíró József vál-
lalkozó adta - aki a 
mézédes csemegekukoricájáról is ismert.

Szinte minden asztalt már a vendégek 
foglalják el, úgy vettem észre, sokan azt 
fontolgatták, hogy melyik csapat remeké-
ből szeretnének majd enni. Kilenc népes 
társaság csapott bele a versenybe. (Sü-
letlenség lenne sportosra venni: az elején 
még fej-fej mellett haladtak a versenyzők, 
de fél óra elteltével egy kisebb társaság 
megpróbált 
elszakadni 
a tömeg-
től, de egy 
kevésbé si-
került tár-
csacserével 
meghiúsult 
a szökési 
kísérlet...) 
Érezhetően 
lüktetett a 
b o r u d va r. 
Piros itt-
ott feltűnt, 
a csapatokat kérdezgette, szólt a zene, 
fogyott a bor. Az emberek forogtak a re-
meknél remekebb illatok felé. Igazi nép-
ünnepély alakult ki!

Készült hagyományos lecsó: kolbászos, 
szalonnás, tojásos, krumplis, rizses. Ké-
szült alföldies – füstösebb ízzel, készült 
babos-kukoricás is. Készült kondérban, 
készült tárcsán, gázon, faparázs fölött. 

Jómagam a franciás lecsóra kacsintgat-
tam – nem mintha nem a hagyományost 
szeretném – padlizsánt szeleteltek, a 
hagyma már párolódott.

Pár éve, a bugaszegi Csere János mond-
ta egyik elköszönéskor:

- Vigyél egy kis lecsónak valót! - s a 
paprika, paradicsom mellé odatett egy 
padlizsánt is. Nem várta meg a kérdést. 
– Hagymád meg szalonnád az van otthon.

Nem gondoltam 
volna, hogy az 
milyen harmoni-
kusan beleillik a 
mi fi nnyás ízlé-
sünkbe. Szóval 
készült egy pad-
lizsános-cukkinis 
lecsó is, mellyel 
végül a második 
díjat érte el a 
Kultúrkommandó 
csapat Zics 
Juditékkal meg-
erősítve.

Jómagam bár-
melyik elkészült 
ételt bármikor 
– még hidegen 
is! – jóízűen 
megenném, de 
kellet egy elsőt, 
egy másodikat, 
s egy harmadi-
kat választani. 
A harmadik dí-
jat a bölcsődés 
Katikáék csapata 
nyerte el – remek 

diópálinkával is „megvesztegették” a zsű-
rit. Az első díjat fantasztikus tálalással is 
megtoldva, az egyik legvidámabb, s ta-
lán a legnépesebb csapat érdemelte ki, a 
Páskom-hegyieké, akik aztán bőségesen 
ellátták még a később érkezőket is. (Jó-
magam egy boglári játékokból álló, sze-
mélyes ajándékot a mozgáskorlátozottak 
csapatának ajánlottam fel, akik drága, 

madárcson-
tú édes-
anyám ízeit 
varázsolták 
elő rizses 
l e c s ó j u k -
kal.)

Remek ba-
latonboglári 
p r o g r a m , 
k e l l e m e s 
nyári este, 
jó alkalom 
baráti be-
s z é l g e t é -

sekre. Ildikóék csapatának a városházáról 
még lett volna még helye, s természete-
sen másoknak is, sokaknak. 

A rendezvényen a Boglár Archiv csator-
na stábja fi lmet forgatott, s akinek módja 
van a csatornájukat nézni, bizonyosan él-
vezetes egy órát láthat, s esetleg kaphat 
jövőre kedvet is.

k.j.

GASZTRÓtások kapják.

„A lovagok minden korban bátrak, be-
csületesek, nemes lelkűek voltak. Ter-
mészetes hát, hogy a golden sixties, a 
gazdaságilag sikeres éveit felszabadul-
tan megélő nyugat-európai polgárok a 
lovagi hagyományokhoz nyúltak vissza, 
amikor a bor, mint a legtisztább, leg-
nemesebb ital tiszteletének hirdetésére 
szövetkezve megalakították első borlo-
vagrendjeiket, Megszülető Confrérie-k, 
Weinritterschraft-ok, Wineguild-ek tag-
jaiként maguk is borlovagok lettek.” A 
Magyarországi Borrendek Országos 
Szövetségének alapítói, és tisztségvise-
lői között szerepel Lakatos András, aki 
az alapítók tiszteletbeli elnöke is 1988-
1990-ig.

A Magyarországi Borrendek Országos 
Szövetségének elnöksége, balatonbog-
lári tagjai:

1990-1991 Mészáros Győző - elnök, 
Szendrődy Győző – felügyelő bizottság 
elnöke

1991-1993 Szendrődy Győző – marke-
ting bizottság elnöke

1993-1997 Szendrődy Győző – elnök

1997-1999 Szendrődy Győző – elnök

1999-2002 Losoncziné Sandra Klára – 
szakmai bizottság elnöke

Dr. Bíró Péter, a Magyarországi Borren-
dek egyik alapítója Borok, borlovagok, 
lovagiasság című írásából idézünk:

„Ma már egyre többen felfedezik a bor 
kínálta örömöket, élvezeteket. Ha pénz-
ügyi lehetőségeink javulnak, egyre több 
honfi társunk előtt nyílhat meg az út egy 
magasabb szintű életminőség megte-
remtéséhez. Vigyázat: az életszínvonal 
és az életminőség nem azonos. Nem 
elég többet keresni, nagyobb jövede-
lemre szert tenni, az csak az életszínvo-
nalat növeli. A magasabb életminőség 
kialakításához nem a „több” megérté-
sére, hanem a „jobb” felfedezésére van 
szükség. Nem könnyű feladat, de fi gyel-
mes borkóstolgatás is segíthet ebben. Az 
elkövetkező évek, évtized azt teremtheti 
meg, hogy az egyébként nem könnyen 
elsajátítható borkultúrát sokan befogad-
ják, hogy a bor kínálta valóságos örö-
mökkel ismerkedhessenek meg.”

Elragadott a könyv lapozgatása. Gaz-
dagon illusztrált, igényes összegzése a 
negyven évnek. Fotók, festmények, kép-
zőművészeti remekek ezer simogatással 
zsongják körül a szőlőt, bort.

Két példányom van – mondja Klárika – 
ezt a boglári könyvtárnak adom.

Örülök, és köszönöm, hogy én lehet-
tem az első kikölcsönzője.

k.j.
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NYÁRI NAPKÖZI ! BESZÁMOLÓ
PLATÁN SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

A nyári napközi megszervezésével kap-
csolatos feladatokra intézményünk kapott 
megbízást a 2016-os nyári szünidőben. A 
nyári napközis igényfelmérést a Boglári Ál-
talános Iskola végezte el.

Az idei évben engedélyt kaptunk, hogy a 
nyári napközi helyszíne ne a kisiskola, ha-
nem az Alapszolgáltatási Központ épülete 
legyen, így itt szerveztük meg a gyerme-
kek napközi felügyeletét, az étkezést, va-
lamint a szabadidős programokat. Az 
épület klímájából adódóan sokkal 
alkalmasabb a nyári melegben 
a gyermekek felügyeletére, a 
zöld, nagy udvar zárt, köny-
nyen kontrollálható. Az in-
tézmény könnyen megköze-
líthető. 

Az ebédet az óvodai 
nyitvatartás időszakában a len-
gyeltóti konyha biztosította.

A gyermekek táboroztatását bejelentet-
tük a Somogy Megyei Kormányhivatal Mar-
cali Járási Hivatala felé, akik 2016. 08.09-
én helyszíni szemlét tartottak. Egy-két 
hiányosságot észrevételeztek: kopott bú-
tor, penészes fal, homokozón takaró-fólia 
hiánya.

A hiányosságokat, sajnos, a nyári napközi 
végéig nem sikerült pótolnunk, ezek a fel-
adatok még megoldásra várnak.

A nyári napközi időtartama: 2016.06.16- 
2016.08.31.

A nyári napközi hivatalos nyitvatartása: 
hétfő-péntek 8.00 - 
16.30. A nyári napközi-
ben összesen 35 gyer-
mek vett részt. Átlag 
20-25 fő. A nyár elején 
és az Erzsébet Tábor 
ideje alatt többen, au-
gusztus 15 után már 
csak 4-5 gyermek ér-
kezett.

A térítési díjat min-
denki befi zette, tartozás 
nincs.

A nyári napköziben a 
felügyletet a családse-
gítők, diákmunkások, közfoglalkoztatottak 
és önkéntes segítők végezték. Összesen: 
15 fő, naponta  4-5 fő működött közre a 
gyermekek ellátásában. A kirándulásokra 
egy-két szülő is eljött.

Ezúton is köszönjük minden résztvevő fe-
lügyelőnek a segítséget!

A nyári szabadidő hasznos eltöltése ér-
dekében, a gyermekeknek folyamatosan 

programokat szerveztünk, mindig az idő-
járásnak megfelelően. Strandra vittük őket, 
játszótérre, sétálni jártunk, piacoztunk. 
Gyümölcsökből közösen gyümölcs-salátát 
készítettünk.

Két alkalommal voltunk vendégségben, 
ahol egyszer akadályversenyt rendeztünk, 
másodszor bográcsban paprikás krumplit 
főztünk. Langallót is sütöttünk. A főzés-
ben, sütésben  a gyermekek is tevékenyen 

részt vettek.  Színházi előadásokat 
is nézhettünk a Kultkikötő prog-

ramjainak keretén belül.

Az élményeket közös zené-
léssel, énekléssel szereztük. 
Rossz idő esetén a gyerekek 
videón mesefi lmeket néztek.

A nyári napközisek, fenntar-
tói engedéllyel a Buborékfürdő-

ben is strandolhattak egyszer. Ez-
úton is köszönjük!

Az Erzsébet program jóvoltából lehetősé-
günk nyílt egy heti komplex élménytábort, 
és egy heti tematikus tábort szervezni. Két 
hétre nyertünk támogatást a gyermekek 
nyári élményeinek fokozásához, amit ma-
ximálisan ki is használtunk.

Az első heti komplex élménytábor terve-
zésénél a szándékunk az volt, hogy minél 
színesebb programokban, élményekben 
legyen része a gyermekeknek, amellett, 
hogy a kultúrát, környezettudatosságot, 
környezetszépítést játékosan csempésszük 

be a programokba. 

Mivel a programtervben nem volt kifeje-
zetten környezetszépítés, ezért a balaton-
boglári Tesco-val felvettük a kapcsolatot, 
és megszerveztünk egy csapatos szemét-
szedést a Tesco körül, amelynek végén a 
Tesco-tól ajándékokat kaptak a gyerekek. 

Az Erzsébet Tábor első napját közösség-
építéssel kezdtük, csapatokra osztottuk a 

gyerekeket. Ügyességi játékok, sportjáté-
kok, akadályverseny, közösségépítő játé-
kok, szellemi vetélkedő volt. Balatonbog-
lárral kapcsolatos kérdéseket is tettünk fel, 
növelve lakóhelyükkel kapcsolatos isme-
reteiket. Boglári híres emberek fényképe-
it nyomtattuk ki, ezeket kellet felismerni. 
Térképismereti feladatok, találós kérdések, 
irodalmi kérdések megfejtéseire pontokat 
kaptak a csapatok. A sportos feladatok kö-
zül labdapattogtatás, célba dobás, futás, 
hullahopp karikával kapcsolatos feladatok 
voltak. A kvízben érdekes, a környezetün-
ket érintő kérdésekre kellett válaszolni. 

A program végén mindenki ajándék író-
szercsomagot kapott, kisebb játékokat 
oszthattunk ki a program jóvoltából.

Az Erzsébet Tábor ideje alatt napi négy-
szeri étkezést biztosítottunk reggeli, tízórai, 
ebéd, uzsonna formájában, amit a Jáhn Ep-
res Kft (ordacsehi konyha) útján vásárolt 
élelmezéssel oldottunk meg.

A keddi nap a kultúráé volt, Tihanyba ki-
rándultunk. A nap során többfajta közle-
kedési eszközt kipróbálhattunk. Vonattal 
mentünk Szántódra, az állomástól hosszú 
séta volt a  szántódi révig. A révből komp-
pal mentünk át Tihanyba, ahol már meg 
volt szervezve a Dotto kisvonat, ami fel-
vitt minket a Tihanyi Apátság épületéig. A 
kompot nagyon élvezték a gyerekek, sok 
olyan gyermek volt, aki még soha nem ült 
kompon.  Az apátságnál egy rövidfi lmet 
nézhettünk meg a Bencés rendről, a Tiha-

nyi Apátság létrejöttéről, 
utána megnéztük a kiállí-
tásokat, történelmi erek-
lyéket, majd az apátság 
kertjében szabad játékra 
adtunk lehetőséget. Ez-
után ebédelni mentünk a 
tihanyi, Tűzkert étterem-
be.

Az étterem után meg-
néztük a Panoptikumot, 
mely 3 részből állt. Egyik 
része a magyar királyokat 
mutatta be, a másik része 
a kalózokat, a harmadik 
egység pedig az indiánok 

életét, eszközeit. A kiállítás alatt történelmi 
jellegű előadást hallgattunk. A hajóhoz újra 
a Dottó kisvonattal mentünk, és egy cso-
dálatos, két órás hajóúttal utaztunk haza 
Tihanyból a Balaton közepén.

Az Erzsébet Tábor  harmadik napja  a 
sporté volt. Reggeli után a Kalandparkba 
mentünk, ahol a gyermekek háromszor 
csúszhattak le a bobpályán, és megtekin-

NYÁR VOLT...
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tettük a Gömbkilátót, ahonnan a Balaton 
jelentős része belátható. Fenn a Várdom-
bon ettük meg a tízórait a szabad levegőn. 
Hagytunk időt a szabad játékra. Ebéd után 
a strandra mentünk vízilabdázni, fürdeni.  
Másnap a Katica Tanyára indultunk Patcá-
ra, ami egy élménypark. A Katica Tanya 
híres környezettudatosságáról, család-, 
gyermekbarát környezetéről. A tanya nagy 
területen található, egy  Kaposvár melletti 
kis faluban. A játékok nagy része termé-
szetes anyagokból készült, de két nagy 
csúszdakomplexuma is van. Tematikusan 
különülnek el az állattal kapcsolatos dolgok 
(állatsimogató, etető), a csúsz-
daház és a külső csúszdapark, 
felnőtt játszótér, kültéri játékok 
(gokart, labirintus, hinta, körhin-
ta, drótkötélpálya, stb) tópart vi-
zes élményekkel, ugrálódombok, 
trambulinok, és egy történelmi 
jellegű várrész. A tanya területén 
mindenhol a környezet védelmé-
vel kapcsolatos táblák, a fenn-
tartható fejlődéssel kapcsolatos 
tájékoztatókat olvashattuk. Kap-
tunk egy öko-totót, amelyekre a 
választ a tanya területén találhat-
ták meg a gyerekek, és a totót 
bedobva a gyűjtőbe, ajándékot 
nyerhettek. Ezen a napon a Kati-
ca Tanya éttermében ebédeltünk, a tízórait, 
uzsonnát vittük magunkkal, a tízórait ott 
fogyasztottuk el, az uzsonnát a buszon.

Az Erzsébet Tábor első turnusának utolsó 
napját a hét zárásának terveztük. Regge-
li után elindultunk a Varga Béla Kulturális 
Központba kézműves foglalkozásra, ahol a 
gyermekek alkothattak, rajzolhattak, szí-
nezhettek, ragaszthattak.

Délelőtt csodálatos előadást nézhettünk 
meg,  Fabók Mancsi Bábszínházának elő-
adásában. A Vitéz László és Vas Juliska 
című bábelőadást a gyermekek és a fel-
nőttek is egyaránt élvezték, színvonalas 
elődásban, színvonalas kellékekkel kicsit a 
múlt korokat idézve.

Délután pedig, a gyermekekkel közösen 
egy alkotást készítettünk, ahol lerajzol-
ták a heti emlékeket, élményeket. A szép, 
színes, összetett alkotásban a hét minden 
egyes momentuma megjelenik.

Az Erzsébet Tábor  második heti turnu-
sának tematikája a sport köré csoportosult, 
minden nap próbáltunk egy kis sportot be-
lecsempészni, úgy, hogy közben élmények-
kel is gazdagodjanak a gyermekek. 

A hétfői napon csapatépítést, és sportver-
senyeket rendeztünk. A gyerekek 5-6 fős 
csoportokban versenghettek egymással.  
A feladatok között volt ügyességi, logikai, 
szellemi próba. A gyermekeknek csapaton-
ként egy menetlevelet kellett készíteniük 
(ezeket is pontoztuk), ezekbe kapták a 
pontokat, csapatindulót kellett választa-
niuk. Egy feladat volt a környezetünk vé-

delme témakörben aszfaltrajz készítése. A 
versenyek végén, eredményhirdetés után 
nyereményeket kaptak (sporteszközök, já-
tékok), a nyertesek nagyobb ajándékot, a 
többiek kisebbet. 

Másnap busszal a Veszprémi Állatkertbe 
és a Dínó parkba kirándultunk. Egésznapos 
gyalogtúra során megnéztük az állatokat, 
volt állatetetés, állatsimogató, valamint 
régészkedtünk a dinóparkban. Természet-
ismereti tudásuk fejlesztéseként elolvas-
gattuk a táblákat az állatokról. 

A szerdai napon, az eredeti program-
tervbe közbeszólt az időjárás. Ezen a 

vízisportos napon  a Boglári Buborék él-
ményfürdőbe mentünk volna, de mivel az 
kültéri fürdő, és nagyon hideg volt, ezért a 
kaposvári, Virág fürdőbe vittük a gyereke-
ket. A fürdőben rendkívül jó hozzáállással 
találkoztunk a személyzet részéről, a gyer-
mekek nagyon jót fürödtek, úsztak az ör-
vénnyel, csúszdáztak. 

A csütörtöki napon, reggeli után jött ér-
tünk a Vili-vonat, és kivitt minket a Tégla-
múzeumhoz. Nagyon nagy, zöldben gazdag 
területen, a történelem egyes elemei jelen-
nek meg mindenhol. A magyar történelem  
alakjait, a királyokat, a honfoglaló magya-
rokat mutatja be. Kisebb kiállítás látható a 
téglavár padlásán régi eszközökből, újsá-
gokból. Emellett állatokkal és növényekkel 
is találkozhattunk a helyszínen. Nagy füves 
terület állt rendelkezésre a sportokhoz.

Beszélgettünk a történelemről, felmen-
tünk a viaduktra, elolvasgattuk a táblákat, 

majd a szabadtéri játékoké volt a főszerep. 
Visszafelé gyalogtúrán (3,5 km-es) a köz-
lekedési szabályokról beszélgettünk.  

Délután kézműves foglalkozás volt, 
amelyre hívtunk egy kézműves hölgyet az 
idősek klubjából. Manyi nénivel telefontar-
tó tokot varrhattak a gyerekek, érdekes 
momentum volt, hogy egy-két fi ú is beállt 
varrni. Aki mást szeretett volna csinálni, az 
karkötőt, kulcstartót, nyakláncot készíthe-
tett, a fi úk építettek, szereltek. 

A pénteki napon, a „meglepetés” kirán-
duláson Zalaszabarra mentünk a, Zobori 
Kalandozooba. Reggeli után indultunk, a 

buszon nagyon jó hangulat volt, 
közösen énekeltek a gyerekek.

Érkezésünk után „a lélegzetünk 
is elállt”, amikor kivittek minket 
a kilátóba, és megcsodálhattuk 
az egész Kis-Balatont, valamint 
a Balaton szélét, a Badacsonyt. 
A hegyről, ahol álltunk, teljesen 
belátható volt a völgyben a ter-
mészeti csoda. 

 A kalandparkban rengeteg játék 
állt a gyermekek rendelkezésére. 
Bel-, és kültéri csúszdapark, hó-
fánk-csúszda. Kipróbálhatták a 
faltörő kost, az airsoft lövészetet, 
a lézerharcot, légpuskás lövésze-
tet.  Három emeletes kötélpályára 
mehettek a gyermekek, óriáshin-

tát próbálhattak ki.  Gokartpályán, több-
féle gokarttal mehettek. A kisállatkertben 
különleges állatokkal találkozhattunk: volt 
szarvas, őzike, kenguru, szurikáta, csacsi.

Ökoházban ismerkedtünk a Kis-Balaton 
növény és állatvilágával, megnéztük a ki-
szuperált járgányok parkját. Több gyermek 
említette a cirkuszi előadást,  a  hét koro-
nájaként, a pályázaton megmaradt pénzből 
cirkuszjegyet vásároltunk a gyerekeknek. 
Az Erzsébet Tábor utolsó napján, a Magyar 
Nemzeti Nagycirkusz előadására vittük el 
őket.

A nyár csodálatosan telt el, rengeteg él-
ménnyel gazdagodtak a gyermekek és a 
gyermekfelügyelők is.

Köszönjük a szülőknek, hogy ránk bízták 
gyermekeiket, a támogatóknak pedig kö-
szönjük a segítséget.

Tisztelettel: Koós Marianna
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SPORT NÁDORFI LAJOS EMLÉKTORNA
NEKA SIKEREKKEL

Szeptember első hétvégéjén, 3-án és 
4-én rendezte a Nemzeti Kézilabda Aka-
démia Balatonbogláron a NEKA-KUPA – 
Nádorfi  Emléktorna elnevezésű, utánpótlás 
kézilabda-tornát, amin serdülő, ifjúsági és 
felnőtt korosztályokban zajlottak a mérkő-
zések. Az összecsapások az Akadémia új 
csarnokában kettő, míg az Urányi János 
Sportcentrumban egy pályán zajlottak.

A bajnokság előtt, akár előkészületi meg-
mérettetésnek is felfogható rendezvényen 
a lányoknál mindhárom kategóriában a 
házigazda, Nemzeti Kézilabda Akadémia 
csapatai diadalmaskodtak, a dr. Woth Pé-
ter vezette junior együttes, a Bohus Beáta 
irányította ifjúsági csapat és ifj. Kiss Szi-
lárd serdülő csapata is aranyérmes lett. A 
Siti Beáta által vezetett NEKA „B” csapat 
bronzéremmel zárt. A DVSC együtteséből 
került ki valamennyi korosztály gólkirálya, 
a többi különdíj pedig maradt Balatonbog-
láron. Gratulálunk!

A eredmények:

Leány serdülő:

1. NEKA   6 pont

2. DVSC   4 pont

3. Nemesvámos  2 pont

4. Siófok   0 pont

Gólkirály: Sápi Boglárka (DVSC) 18 gól

Legjobb kapus: Kubina Molli 

Legjobb játékos: Veress-Filep Boglárka

Női ifjúsági:

1. NEKA   6 pont

2. DVSC   4 pont

3. NEKA „B”   2 pont

4. Siófok   0 pont

Gólkirály: Borgyos Panna (DVSC) 22 gól

Legjobb kapus: Herczeg Lili 

Legjobb játékos: Simon Armilla

Női junior:

1. NEKA   6 pont

2. Szombathely (felnőtt) 4 pont

3. DVSC   2 pont

4. MTK   0 pont

Gólkirály: Pénzes Laura (DVSC) 27 gól

Legjobb kapus: Mistina Kitty 

Legjobb játékos: Pásztor Noémi

Szoros meccsek, kiélezett csaták a fi úknál

A kiegyensúlyozott, fi ú mezőnyben is re-
mekül helytálltak az Akadémia csapatai is, 
hiszen Vágó Attila együttese hibátlan telje-
sítménnyel lett első, Gyurka János csapata, 
a felnőttek között azonos ponttal végzett, 
mint az első helyezett Törökszentmiklós, 
de az egymás elleni eredmény az ellenfél 
elsőségét jelentette. Az Imre Vilmos és 
Kopornyik Zsolt által irányított serdülő csa-
pat szintén második lett. Több különdíj is 
NEKA-játékoshoz került. Gratulálunk!

Fiú serdülő:

MRK KRKA (szlovén) 6 pont

NEKA    3 pont

Balatonfüredi KSK 2 pont

Telekom Veszprém 1 pont

Legjobb góllövő: Fülöp Nándor (NEKA) 17 
gól

Legjobb játékos: Tilen Kukman (MRK 
KRKA)

Legjobb kapus: Pálfi  Dominik (NEKA)

Férfi  ifjúsági:

NEKA   6 pont

Balatonfüred   4 pont

Telekom Veszprém  2 pont

MRK KRKA 0 pont

Legjobb góllövő: Máté Dominik (Balaton-
füred) 25 gól

Legjobb játékos: Kovács László (Vesz-
prém)

Legjobb kapus: Anderlik Csaba (NEKA)

Férfi  felnőtt:

Törökszentmiklós  4 pont

NEKA    4 pont

Pécsi VSE  2 pont

Szigetszentmiklós 2 pont

Legjobb góllövő: Glozik Balázs (Sziget-
szentmiklós) 20 gól

Legjobb játékos: Csuka Balázs (Török-
szentmiklós)

Legjobb kapus: Szente Gábor (Pécs)
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