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RENDBEN VAN A SZEZON

ESŐS JÚNIUS VÉGE ÉS JÚLIUS 
ELEJE UTÁN ÚGY TŰNIK, HOGY 
AZ IDŐJÁRÁS VÉGÜL KEGYEIBE 
FOGADTA A BALATONI TURIZ-
MUST. ERRŐL ÉS SOK MINDEN 

MÁSRÓL BESZÉLGETTÜNK MÉSZÁ-
ROS MIKLÓSSAL, BALATONBOG-

LÁR VÁROS POLGÁRMESTERÉVEL.

Mi az, ami már most látható az idei 
szezonról?

Sajnos, most volt egy kellemetlen eset az 
egyik etikátlanul működő boglári vendéglá-
tóssal, amit az országos sajtó is felkapott, 
és ez nem vet jó fényt a városra. Ráadá-
sul, vele már több esetben voltak hasonló 
problémák. Ezzel kapcsolatban két dolgot 
fontos leszögeznem. Egyrészt, a városban 
a vendéglátósok döntő többsége tisztessé-
gesen és korrekten üzemel, nem is hallani 
panaszt velük kapcsolatban. A másik, hogy 
a város, a hivatal az ilyen ügyekben tehe-
tetlen, csak az illetékes hatóság jogosult el-
járni a rosszul működő egységgel szemben. 
Az engedélyek kiadása úgy történik, hogy a 
vállalkozó bemutatja a hatósági engedélye-
ket, és ezek alapján adja ki a hivatal a mű-
ködési engedélyt. Mi nem ellenőrizhetünk, 
nem mehetünk be a konyhájába senkinek, 
erre csak az illetékes szerveknek van jogo-
sítványa. Bízom benne, hogy ez az abszo-
lút egyedi eset hosszútávon nem rombolja 
Boglár jó hírét.
Azt hiszem, hogy Balatonbogláron a 

„megtelt” tábla kirakása már jogos. Per-
sze, itt-ott akad még egy-egy szabad szo-
ba, vagy ágy, de, ha valaki hirtelen le akar 
jönni, az nem valószínű, hogy talál helyet. 
Tehát, valóban telt ház van, ami nagyon jó, 
hiszen amit én tudok, és amilyen adatok-
hoz hozzájutottam, az a Gömbkilátó, ka-
landpark, illetve a Buborék fürdő forgalma, 
valamint az idegenforgalmi adó alakulásá-
ra, és mindegyik a tavalyi, hasonló időszak 
felett van már. Ezért elmondható, hogy 
kompenzálta a medárdos időszakot ez a 
hetek óta tartó kánikula.

Akkor az is várható, hogy a tavalyi re-
kordévet sikerül túlszárnyalni?

Így van, benne van a pakliban, majd 
szeptemberben tudjuk biztosan. De úgy 
gondolom, hogy ha a fesztiválig kitart a jó 
idő, akkor minden reményünk megvan rá, 
hogy megközelítsük, elérjük vagy akár túl 
is szárnyaljuk a tavalyi forgalmat, ami nem 
is lenne baj. A tavalyi évet is erős kurtaxa-
emelkedéssel zártuk, de az idei adatokat 
majd az ősszel fogjuk pontosan tudni. 
Ami a helyi embereket idén talán a leg-

jobban bosszantja, hogy a megnövekedett 
forgalom miatt a parkolás szinte kezelhe-
tetlenné vált. Sajnos, ezzel együtt kell tud-
nunk élni. Egy ilyen szintű vendégforgalom, 
sajnos, együtt jár a parkolási gondokkal. 
Nyilván mindent megteszünk annak érde-
kében, hogy egyre több parkolót építsünk. 
A most folyamatban lévő pályázatokban is 
épülnek parkolók, ugyanakkor el is vesz-
nek, mert az építendő sétányok helyet 
visznek el.

A parkolók építése egy hosszútávú fel-
adat, amiben olyan parkolóhelyeket kell 

majd biztosítani, melyek elég népszerűek 
lehetnek ahhoz, hogy ne kelljen az összes 
autónak a partra mennie. Ez fontos prob-
léma, amit kezelnünk kell. Sok telefont, 
panaszt kapunk, hogy a házak előtt, akár 
szabálytalanul, de van, hogy szabályosan 
parkolnak a közterületeken, és ez sokszor 
zavarja a Bogláron élőket. Nekik más vi-
gaszt nem tudok mondani, mint azt, hogy 
ez a nyár végén megszűnik.

A rendezvények nagy része lement. 
Milyenek voltak a tapasztalatok?

Hozta mindenki azt a formát, amit elvá-
runk. Azt hiszem, hogy a Jazz és a Bor ta-
lán jó időben volt, az első nap kivételével 
rendben lementek a koncertek. A Babel 
Sound is jól sikerült, úgy tudom - akkor 
nem voltam itthon. A nagy attrakció, a szü-
reti, illetve most már nem szüreti, hanem 
a Balatonboglári Balaton Fesztivál lesz. De 
jól működnek a Kultkikötős előadások, és 
szépek voltak a képzőművészeti tárlatok is 
a kiállítóhelyeken. Azt hiszem, hogy idén is 
nagyon színes programokat tudtunk adni a 
helyieknek és a turistáknak.

Érkezik pozitív visszajelzés is a vá-
rosházára, vagy csak a panasszal ta-
lálkoznak az ott dolgozók?

Nyilván sokan örülnek ennek a program-
kínálatnak és a jó időnek is. Amikor beszél-
getünk az emberekkel, akkor elmondják 
ezeket is, de hivatalos ügyben természe-
tesen inkább a panaszok jönnek. Idén fő-
leg a parkolással kapcsolatban. Mondjuk ki, 
nagy dolog, hogy nálunk ingyenes a parko-
lás. Ez nyilván növeli az autók számát, de 
a vendégforgalmat is. Igyekszünk megtar-
tani ezt a lehetőséget, amíg lehet. Sajnos, 
együtt kell élni ezzel a problémával.

Hogy áll a beruházások indítása?
A kisebb, önerős beruházásokból több le-

ment. Járdaépítésekből a Munkácsy utca, 
Szabadság utca részben kész, részben fo-
lyamatban van. A Gyep utca esetében a 
közbeszerzést elindítottuk, az ajánlatokra 
várunk. A Római út esetében már van szer-
ződésünk, de még nem kezdődött el a ki-
vitelezés valami technikai probléma miatt. 
Az óvodánál egy kisebb, 15 millió forintos 
beruházás átadás előtti állapotban van már. 
Nagyjából 50%-os a készültség a szociá-
lis intézmény felújításánál. Közbeszerzési 
dokumentáció összeállítása folyik a Platán 
strand 260 milliós, sétányos, pavilonos pá-
lyázati részénél. A „zöld város” tervezés 
alatt van. Talán őszre készen lesznek a ter-
vek, és akkor, ha a közbeszerzéssel ebben 
az évben el tudunk indulni, akkor tavaszra 
az is kész lesz.

Olyan híreket lehetett hallani, hogy a 
gondozási központnak váratlan prob-
lémák miatt megnőtt a beruházási 
költsége. Ez igaz?

Legalábbis a vállalkozó ezt jelentette, de 
a testület ezzel még nem találkozott. Ami-
kor egy öreg épülethez hozzányúlnak, ak-
kor váratlan dolgok is előkerülnek. Itt is két 
komolyabb plusz költség várható. Az egyik, 
hogy volt egy tűzvész ebben az épületben, 
és ezt annak idején csak levakolták. A nyo-
mai pedig most, a vakolat leverése után 
előkerültek, és a kiégett tégláknak a levé-

sése egy újabb technológiát igényel, ami 
nyilván további pénzbe kerül. Ez nem volt 
benne a vállalkozó szerződésében, viszont 
szükséges megoldani, hiszen így nem le-
het újra vakolni. A másik pedig az, hogy a 
tetőszerkezet megbontásakor kerültek elő 
olyan rothadások, amit nem lehetett elő-
re látni, mert nem lehetett előre felmérni, 
hogy a faelemek milyen állapotban vannak. 
Ezeknél néhány milliós plusz költséggel 
számolhatunk, ami még döntés előtt áll.

A szüreti fesztivál körüli sok vita, úgy 
látszik nyugvó pontra került.

Ez egyelőre csak látszólag, de remélem 
a végén is minden rendben lesz. Történt 
egy szerencsétlen szervezési hiba is, ezért 
plusz programkínálattal fog mindenki talál-
kozni, mert a Várdombon is lesz egy kisebb 
mértékű, egy-kétezer ember befogadását 
nyújtó, alternatív zenei program. Nyilván 
ez sértette a szüreti fesztivál szerződését, 
de úgy néz ki, hogy ezt áthidaltuk ebben 
az évben. Nem volt egyszerű dolog, ezért a 
következőkben jobban fel kell készülnünk, 
hogy ilyen hirtelen programelemeket nem 
szabad egyeztetés nélkül befogadni.

A strandüzemeltetések rendben vol-
tak?

A nyár elején főleg a madarak okoztak 
problémát. Beköltözött egy-két vadlúd, 
meg vadkacsa némelyik strandra, és az 
anyagcseréjükkel kicsit zavarták a fürdőző-
ket, de az utóbbi három-négy hétben már 
nem jött panasz. Egyébként, ekkora ven-
dégsereg természetes, hogy problémákkal 
jár, de meg kell dicsérnem a közterület- és 
a strandfenntartókat is. Állják a sarat, és 
bírják a gyűrést.

Köszönöm a beszélgetést!
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EGY FESZTIVÁL KÉPEI

A BOGLÁRI BALATON FESZTIVÁL, 
AVAGY LEÁNYKORI NEVÉN BALA-
TONBOGLÁRI SZÜRETI FESZTI-

VÁL, HA A JOGFOLYTONOSSÁGOT 
IS FIGYELEMBE VESSZÜK, AKKOR 
IDÉN ÜNNEPELTE 42. SZÜLETÉS-
NAPJÁT. A RENDEZVÉNY KÉTSÉG-
TELENÜL A VÁROS LEGNAGYOBB 

ÉS LEGMEGHATÁROZÓBB REN-
DEZVÉNYE, ÉS EZ MÉG AKKOR IS 
IGAZ, HA MELLETTE, IDŐKÖZBEN 

SZÁMOS MÁSIK PROGRAM IS 
NAGYKORÚVÁ CSEPEREDETT. EZ 
A FESZTIVÁL VISZONT AZÉRT IS 
FONTOS, MERT ÚGY HOZZÁNŐTT 
BOGLÁR ARCULATÁHOZ, MINT A 
GÖMBKILÁTÓ VAGY A KÁPOLNÁK. 

Az elmúlt években sok vita volt a ren-
dezvény lebonyolítása körül, s ennek kö-
szönhetően, idén elindult egy átalakítási 
folyamat, melynek része a névváltozás is. 
Mivel kevés olyan boglári akad, akinek ne 
lenne valami pro-kontra véleménye a fesz-
tivállal kapcsolatban, valószínűleg a lehe-
tetlen küldetéssel egyenértékű kihívás len-
ne olyan programot összeállítani, amivel 
mindenki elégedett. Ráadásul, egy ennyi 
ideje bevett esemény átalakításához csak 
nagyon óvatosan, apró lépésekben szabad 
hozzálátni. 
A programoknak helyet adó terület idén 

még nem változott, ezért a hely felosztá-
sa is az elmúlt években kialakult rendnek 
megfelelően történt. A Platán sétányon az 
árusok, majd a téren az egyes színpad. A 
Borudvar felé vezető sétányon először a 
vendéglátósok, majd a borászok, végül a 
hátsó, kereskedelmi rész, amit régebben 
csak bugyiárusoknak hívtak. Ma már bugyi 
nincs, de telefontok, és a kínai netes keres-
kedelem ezerféle villogó kütyüje, az igen.

Bent, a feltöltött területen idén is a vidám-
parkosoké volt a főszerep, amivel klasszi-
kus, mondhatni olaszos lunapark-hangulat 
alakult ki, amit leghátul a kettes színpad 
zárt. A programok augusztus 17-én, pénte-
ken, az egyes színpadon indultak a Nádud-
vari Mazsorett Csoport, majd a lengyeltóti 
Brass Band fellépésével. Ez utóbbiban több 
boglári fi atal is játszik, akiknek szülei büsz-
kén kameráztak a hivatalos megnyitó előtti 
koncerten. 

Van BB, de nem olyan látványosan…

Már a rendezvény előtti napokban plety-
kák keringtek a városban, hogy a BB vég-
leg hátat fordított, az egykor a nevét viselő 
fesztiválnak. Ez a kósza hír vélhetően azért 
indult el, mert az új névben és grafi kai 

megjelenésben kevésbé szembeötlő a bo-
ros cég logója. De, ha valaki fi gyelemmel 
kísérte a cég körüli eseményeket, akkor 
láthatta, hogy az új design gyakorlatilag a 
BB új márkacsaládjának az arculatát tükrö-
zi, ami azt erősíti, hogy a kapcsolat él.

Erre erősített rá ezen az estén a hivatalos 
megnyitó is, melyen Mészáros Miklós pol-
gármester, Bíró Norbert, a megyei közgyű-
lés elnöke és Móring József Attila ország-
gyűlési képviselő mellett Kukola Zoltán, a 
BB Rt. igazgatótanácsának elnöke is a szín-
padról köszöntötte a látogatókat. Balaton-
boglár polgármestere hangsúlyozta, hogy 
a rendezvény a Várdombi Vidám Vasárna-
pokkal kezdődött, majd leköltözött a Platán 
térre, és bizony 42. év telt el, ami nagy idő 
egy ember életében is. Véleménye szerint 
azóta sok minden változott, de egy dolog 
nem, az, hogy itt minden a borról, a pezs-
gőről és a vidámságról szól.

Bíró Norbert, a Somogy Megyei Közgyű-
lés elnöke nagyon röviden, a meleg miatti 
fokozott folyadékbevitelre hívta fel a fi gyel-
met azzal, hogy itt ezt most borral is meg 
lehet tenni. Móring József Attila képviselő 
szerint pedig mindenki jobban járt vol-
na, ha megnyitóbeszédek helyett inkább 
a Brass Band zenélt volna még egy kicsit. 
Mondta ezt azért is, hiszen neki is két fi ú-
gyermeke játszik az együttesben. A BB 
részéről Kukola Zoltánnak már csak annyi 
feladata maradt, hogy felkonferálja a mus-
kotályhordó csapra verését, majd a színpa-
don lévő vendégek koccintottak egyet a BB 
új pezsgőjével.
A hordó csapra verés talán az egyik leg-

népszerűbb program volt a négy nap alatt, 
többször is megismétlődött. Az ingyen bor 
jó csali, és nem is kellett neki nagy hírve-
rés, így több százan tolongtak a Zenepa-
vilon nevet viselő építmény környékén.  A 
protokollesemény után mindkét színpadon 
elindult a négy estén át tartó programfo-
lyam. Pénteken olyan nevek jöttek, mint az 
EDDA, Majka, vagy a 3+2, a mulatós műfaj 
kedvelőinek. Igaz, ma már az EDDÁ-t is in-
kább ide sorolják…

Gyorsulás vízibiciklivel

Másnap, szombaton már koradélután új 
programokkal folytatódtak az események. 
Ilyen volt például a retro, balatoni fi lmek 
vetítése, aminek kettőkor, a tűző napon 
azért nem volt akkora sikere. Ezzel szem-
ben, a vízibiciklis gyorsulási versenyre 
többtucatnyi páros jelentkezett. A stran-
don lebonyolított ingyencirkuszra szép 
számmal gyűlt össze a közönség is, akik 
hangosan bíztatták az éppen pedálozó ket-
tőst. Persze, ez a vízijármű nem éppen a 
fürgeségéről és a jól kormányozhatósá-

gáról híres, így többen megkocogtatták a 
stéget is, de ez csak fokozta a hangulatot.
Az idei fesztivál másik fontos változása 

volt, amit lehet, hogy kevesebben vettek 
észre, de nagyobb szerepet kaptak, rá-
adásul jó helyen és megfelelő időpontok-
ban - a boglári fellépők. Így szombaton, az 
egyes színpadon a High Hats, vasárnap, a 
felvonulás után a Szelencés gyerekek és a 
boglári seniorok, hétfőn pedig szintén helyi 
csapat, a BINKS lépett fel. Igaz, ez utóbbi 
már nem annyira szerencsés időpontban.
A szombat este fő fellépője Pápai Joci volt, 

aki annak ellenére, hogy fellépésén sokan 
fanyalogtak a közösségi portálokon, gya-
korlatilag megtöltötte rajongóival a kettes 
színpad előtti, méretes teret. Míg vele pár-
huzamosan a Platán téren, a fesztivál vete-
rán fellépője, az Old Boys táncoltatta meg 
az idősebb korosztályt.

Felvonulás BB nélkül…

A vasárnap délutánjának egyik fő esemé-
nye a hagyományos, szüreti felvonulás volt, 
de a menetből ezúttal több megszokott 
elem is hiányzott. Idén teljesen kimaradtak 
a programból, így a felvonulásból is a bor-
rendek, aminek okáról több találgatást is 
lehetett hallani. A másik fontos elem, a BB 
kocsik a koronával, a szőlő és bor bemuta-
tással, kóstoltatással szintén elmaradt, ami 
aztán indulatos kritikákat váltott ki a leg-
népszerűbb közösségi oldalon. 

folytatás a következő oldalon
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A felvonulás után a Boglári Senior Nép-
tánccsoport és a Szelence Gyermektánc-
csoport lépett fel közösen, ami nagy sikert 
aratott a főleg szülőkből, barátokból és ro-
konokból álló közönség előtt. Ezen a napon 
nézői csúcs volt, ami némileg kompenzálta 
talán az árusokat az előző két nap kicsit 
szerényebb látogatói száma miatt. Ennek 
köszönhetően, a vasárnap estén még egy 
kürtőskalácshoz is csak félórás sorbaál-
lás után lehetett hozzájutni, míg az előző 
két napon vevőcsalogatóként ingyen kós-
toltattak. A kürtőskalácsok legautentiku-
sabbja idén az a székely, faszénen sütött, 
óriás változat volt, ahol még egy miniatűr 
székelykapuval is kiegészítették a díszle-
tet, miközben a népviseletbe öltözött árus 
hajszárítóval noszogatta gyorsabb sütésre 
a parazsat…

Ennek az estének a másik fő attrakciója a 
lézershow és tűzijáték volt, amire a tömeg 
is elérte a maximumot. Erről talán csak 
annyit érdemes írni, hogy valószínűleg 
idén is Balatonbogláron volt a tópart leg-
látványosabb durrogtatása, melynek sem a 
hosszára, sem a minőségére nem lehetett 
panasz. 

Jóska, mi az a Hiperkarma?

A fesztivál szervezésének az egyik leg-
nehezebb pontja valószínűleg a program 
összeállítása lehet, hiszen a pénzügyi le-
hetőség véges, a közönség pedig fi noman 
szólva is elég széles érdeklődési körű. Így, 
ami egyiknek tetszik, az másiknak biztosan 
nem. Ezért is hangozhatott el az egyik büfé 
előtti sorban az alábbi párbeszéd:
Te, Jóska, mi az a Hiperkarma?
Hát, Sanyikám, tudja a rosseb…
Ezzel szemben, a vasárnap fellépő 

Hiperkarma zenekar napjaink egyik leg-
népszerűbb fesztivál-fellépője, de ebbe a 
körbe lehet sorolni talán a Zaporozsecet 
és az AK26-ot is, akik szintén itt jártak. 
Sikerük volt, mégis sokakban az az érzés 
maradt, hogy nem volt nekik való program. 
Pedig a kínálat idén sokkal erősebb volt a 
tavalyi mélypontnál, így ezen a területen 
mindenképpen javulást lehetett tapasztalni.

A veterán rockerek estje…

A fesztivál utolsó napja már általában 
szolidabb, hiszen a másnapi munkanap 
miatt a messzebbről érkezett vendégek ko-
rábban elindulnak. Kivéve a Lord együttes 
rajongóit, akiknek idén végre összejött a 
buli, ráadásul az egyes színpadon. Ugyan-

is, tavaly és tavalyelőtt is az időjárás miatt 
váratlanul elmaradt a fellépésük, amiért 
nem kevés morgást kaptak a rendezők az 
ország minden részéből érkező, fekete pó-
lós és fejkendős, veterán rockerektől. Idén 
viszont nagy bulit csapott a zenekar is, s 
ezzel talán kárpótolta a kiesett két évet.

Folytatás?

A fesztivál láthatóan átalakulóban van, 
ami megint csak vitákat váltott ki. Jövőre 
elkezdődik a fesztivál területének az átépí-
tése, aminek eredményeként, a jövőben 
nagyobb gépek nem mehetnek majd a 
területre a beépítendő talajcsövezés mi-
att. Így a vidámparki elemek egy részé-
nek valószínűleg búcsút kell majd inteni. 
Továbbá, maga a terület is kisebb részben 
lesz használható. Hogy ez majd milyen be-
vételkiesést, s ezzel együtt milyen prog-
ram-átalakítást jelent, az a téli időszakban 
várhatóan komoly megbeszélések és viták 
tárgya lesz. Egy dolog viszont valószínű, a 
város nem fogja elengedni vagy megszűn-
tetni ezt a szezonzáró, bejáratott fesztivált. 
Így várhatóan lesz még 43. és 44….. szüret, 
akárhogyan hívják is…

sz.l.

EZ EGY IGEN-IGEN KEMÉNY, KEMÉNY VILÁG

Augusztus 12-én, este, Balatonbogláron, a KultKikötő 
színpadán az egykori legendás, underground zenész 
és dalszerző, Müller Péter Sziámi és barátai voltak 
a vendégek. Az előzetes ígéretek alapján, a nemrég 
megjelent új dalaikra és régi klasszikusokra egyaránt 
lehetett számítani. A programra váró közönség pe-
dig főleg a Sziámit régről ismerő, fi atalságát a 80-as 
években megélő emberből állt, így a színpad előtti te-
ret sem a csápolós, hanem inkább az ülve dalt hallga-
tós előadásra rendezték be.
Az underground veteránjának mondható Müller Péter 

felett ugyan külsőleg elszaladt az idő, de dalszövegei 
semmit nem vesztettek aktualitásukból. Így a Kicsi, 
kicsiszolt kő, vagy a Világegyetemista ma is ugyanúgy 
elgondolkodtat, és izgalmas párhuzamot von a ma és 
a nem is olyan távoli múlt között. A csapat új dalai 
pedig már egy idősebb szövegíró alkotásai, ami a hit, 
a jó és rossz, valamint az elmúlás kérdéseit feszegeti, 
a rájuk adott válasz pedig nem éppen szívderítő.
Müller Péter több ajándékkal is meglepte a boglári 

közönséget, így egy-két dal erejéig színpadra léptek 
Ónodi Eszter, Stefanovics Angéla és Thuróczy Sza-
bolcs színészek is. Bár, az utóbbi nem annyira ének-
tudásával, inkább orgánumával adott érdekes ízt a 
koncertnek. További meglepetés volt, hogy az egyko-
ri Sziámi dalok mellett, újrahangszerelt változatban 
felcsendültek az egykori URH és a Kontroll Csoport 
legjobb dalai is, így a ráadásban az egész zenekar, a 
meghívott vendégeik és a közönség együtt énekelte, 
hogy „ez egy igen-igen kemény, kemény világ…”

sz.l.
fotó: s.m.

folytatás az előző oldalról
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RÉGI IDŐK FOCIJA

VOLT EGYKOR EGY SIKERES FOCI-
CSAPAT BALATONBOGLÁRON, AMI 

EGÉSZEN A MEGYE-I-IG JUTOTT, ÉS 
FELSŐBB OSZTÁLYOKBA CSÁBÍT-
GATTÁK BELŐLE A JÁTÉKOSOKAT. 
MOST, AMIKOR EGYRE TÖBBEN 

MONDOGATJÁK MINARIK EDE UTÁN 
SZABADON, HOGY „KELLENE EGY 
CSAPAT!”, ÚGY ÉREZTÜK, TALÁN 
ÉRDEMES MEGSZÓLALTATNI AZO-
KAT, AKIK ANNAK IDEJÉN AZ „ŐS”-

ALAKULATBAN RÚGTÁK A BŐRT.

Vanya László Balatonbogláron született, és 
elmondása szerint a „grundfocik” során tanult 
meg minden olyan trükköt, ami a sikerhez kell. 
14 éves korában, a nála három évvel idősebb 
Palánc Béla hamis papírjaival kezdett játszani, 
az edző pedig hamar észrevette a tehetségét. 

Ki volt ez a Palánc Béla?

Árva gyerek volt, a gazdaságnál dolgozott, és 
tehetségesen focizott. A méreteink nagyjából 
megegyeztek, és így tudtam játszani a papír-
jaival. Erre nagy szükség volt, mert 56-ban a 
fél csapat disszidált, és alig maradt játékos. A 
nagy csapatok is bajban voltak, ők is minden-
honnan csalták a jobb játékosokat. Engem a 
Szombathely keresett meg. Emlékszem, egy 
fekete Volgával háromszor is jöttek hozzám, de 
én már előtte aláírtam egy nyilatkozatot, hogy 
nem tárgyalok mással. Volt, aki azt híresztel-
te rólam, hogy besúgó vagyok, mert annyiszor 
látta a házunknál a fekete Volgát…

Milyen volt akkor a fociélet?

Sokat játszottam Kaposváron, például a Bene 
Ferivel is fociztam a Rákóczi pályán. Ott elég 
csúnyán felrúgtak egyszer, azóta is bent van 
a salak a fejemben. Akkor azt mondtam, hogy 
ilyenekkel nem futballozok. Az Egres Laci, aki 
félig-meddig rokon volt, sokszor könyörgött, 
hogy menjek a Rákócziba játszani. A Fekete 
Rudi bácsi volt a keresztapám, ő vett nekem 
egy cipőt és mezt ünnepi alkalomra. De a srá-
cok egy hét alatt szétrúgták, mert mindegyik 
elkérte, hogy kipróbálja. Akkor még nem úgy 
voltak ám a stoplik benne, hogy becsavarjuk - 
szegek lógtak ki belőle. 

A labdával mindent tudtam, legalábbis má-
sok szerint. Ollózva rengeteg gólt rúgtam. A 
Laborfalvi Péter volt a legjobb barátom, pedig 
idősebb volt három évvel. De már a temetőben 
van szegény, akárcsak a Samu sógorom. 
…Elmereng, majd a képre mutat…
Ez a kép 1960-ban készült. Akkor a pápai 

textilesek voltak itt. Ugyan kikaptunk 4:2-re, 

de azt mondták, menjek el hozzájuk, mert te-
hetségesebb vagyok annál, hogy megyei má-
sodosztályban játsszunk. Ugyanis, akkorra már 
kiestünk a megyei első osztályból. Ezen nem is 
kell csodálkozni, hiszen ha egy csapat, amelyik 
szétesik, és az ifi ből szedi össze az embereket, 
akkor idő kell, amíg újra magára talál. 

De az első négy meccs után az első helyen 
voltunk, és Kaposváron játszottunk a Textil 
ellen! Őket, persze sohasem tudtuk megverni, 
ők voltak a mumus. Volt olyan meccs velük itt, 
Bogláron, amikor öt kapufát rúgtunk. A Hori 
volt a kapusuk, akit Soványnak hívtak, az volt 
a csúfneve, és nem tudtunk neki gólt rúgni. Ak-
kor még a teniszpálya helyén volt a futballpálya. 
Képzelje el, amikor az angolok itt voltak, akkor 
azt a pályát 3-5 ezer ember vette körül.

Mikor volt voltak itt az angolok?

A wembley-i döntő 6:3 után. Kocsis, meg a 
Czibor mellett álltam, ők rendszeresen jártak 
ide, Boglárra, mert a Panner-féle kocsmának a 
tulajdonosa az ő haverjuk volt. De engem is 
nagyon szerettek, volt olyan drukkerem, aki 
azt mondta, hogy nem megy be a meccsre, 
mert nem játszom. Ez akkor volt, amikor volt 
egy rövid eltiltásom. Nehéz erre emlékezni… 

Aztán volt egy motoros balesetem, három 
bordatörés, a vállam és májzúzódás. Két hé-
tig voltam a balesetin, de nem látogatott meg 
senki. A Székely Jenő bátyám, az Budapesten 
a XIII. kerületben egy NB II-es csapatban ját-
szott. Ő mondta nekem, hogyha tudok játsza-
ni, akkor nem hagyhatom abba a focit. Aztán 
voltam megye-válogatott is! Nagykanizsán ját-
szottunk, de kikaptunk. Emlékszem, hogy úgy 
szedték össze innen-onnan a szerelést. Olyan 
cipőt kaptam, hogy minden stopli bent volt a 
talpamban, abban még futni sem tudott az em-
ber. Kaposváron akkor két NB-II-es csapat volt. 
A Darvas Laci hívott, hogy gyere, biztos helyed 
van. Mondtam, hogy boglári vagyok, maradok. 

Meddig focizott itt Bogláron?

26 évesen abbahagytam egy edzőváltás mi-
att. Addig a Frankberger Ferenc volt az edzőnk. 
Ő nagyon rendes volt. A csapat is csupa tehet-
séges játékosból állt. A megyei első osztályban 
játszottunk, és a Siófok mögött végeztünk a 
második helyen. Szívvel-lélekkel játszottunk, 
egy vesztes meccs után mindenki az öltözőben 
sírta el magát, hogy ne lássák. Annyira tartot-
tak tőlünk, hogy a sírköves Pista még most is el 
tudja sorolni a csatársort. 

Előfordult, hogy Kaposváron a Dózsa ellen 
a fél csapatot kiállították, és kikaptunk 7:6-
ra. Megtettem azt, hogy a kapunktól indulva, 
6-7 csellel a gólvona-
lon voltam a labdával. 
A kapus mögöttem, és 
becsaptam őt is.  Több-
nyire azt csináltam a 
pályán, amit akartam, 
mert megtanultam 
a grundon az összes 
trükköt, és ennek sok 
hasznát vettem. Akár 
milyen NB-s csapat 
vagy bárki ellen fociz-
tunk, én nem ugyanúgy 
játszottam. Lehetett az 
a Novák Dezső is, az 
Albert Flóri is… 

Négy meccset ját-

szottunk a Fradi ellen, igaz, mind a négyszer ki-
kaptunk. Akkor a Schmidt öcsi felszívta magát, 
és azt mondta, hogy nem érdekel, ki kicsoda, 
mert felrúgom, és fel is rúgta labdával együtt, 
persze szabályosan. Aztán egy Cseh nevű tanár 
jött edzőnek Lelléről. Nagyon jó futballista volt 
a Lellében, de nem egyezett az ő koncepciója 
az enyémmel. Bár, a fél csapat mellém állt, de 
én azt mondtam, hogy ne csináljátok miattam, 
és inkább kiálltam. Így lett vége számomra a 
focinak. Később még tudtam volna segíteni sok 
mindenben a boglári csapatnak, de senki, soha, 
semmire nem kért fel, én meg nem akartam 
tolakodni. 

Nem hiányzott?

De nagyon! Aztán leszoktam róla, nem hi-
ányoltam. Később meg elvitte az embert a 
család, meg a szakma, mert egy lengyel hű-
tőgépgyárnak voltunk négyen a magyarországi 
szervize.

Milyen boglári emlékei vannak még ab-
ból az időből?

Az iskolában nagyon jól ment a talajtorna is. 
Akkor a Nádorfi  Lajos bácsi volt a tornatanár. 
Valamiért megsértődtem, és nem mentem el 
az országos bajnokságra. Erre ő olyan mérges 
lett, hogy fejbe vágott. A Tamás Tanító úrral 
meg úgy jártam, hogy harmadikig kitűnővel 
mentem. A Harangozó tanárnő tanított az első 
három osztályban. A Tamás taníró úrnak ne-
gyedikben kerültem a keze alá. Valamiért meg 
akart buktatni, ezért minden órán feleltetett. 
Én nagyon féltem tőle, mert gyorsan eljárt a 
keze. Gyorsan jött a tíz körmös, vagy nádpál-
cával gyerek fenekére. A lányoknak is. 

Egyszer a táblánál elszámoltam magamat, a 
két ismeretlenes volt a feladat, és kijött vala-
mi rossz eredmény. Akkor kezdte mondogatni, 
hogy megbuktat. A Harangozó tanárnő, meg a 
férje harcolt azért, hogy átengedjen. Ötödiktől 
aztán megint végig kitűnő voltam, még az ipari 
iskolát is jelessel végeztem el.
Azt viszont nagyon sajnálom, hogy most nincs 

foci Bogláron, de egyszer majd talán a fi atalok 
újra összeállnak, és csinálnak egy csapatot…

Köszönöm a beszélgetést!

1960-as fotón, hátul balról: Póner Géza, 
Laborfalvi Péter, Vanya László, Kovács Jó-
zsef, Mészáros Gyula (Kefe), Bíró József

Elől: Galambos András,
Samu István, Illés Sándor (kapus),

Fodros Lajos, Somodi Zoltán
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Katona Sándorral szintén a fociévekről beszélgettünk. Ő, elmondása 
szerint egészen a csapat megszűnéséig kijárt a meccsekre, amikor te-
hette és egészsége engedte. A vele való beszélgetés során is számos 
fotó került elő a boglári sport múltjából.

Kik vannak ezen a képen, akik még élnek?
A Vanya Laci és a Kefe van, aztán a Mészáros, a Piros Géza, a Nagy 

Pista, meg én. Ez a kép akkor készült, amikor készültünk a Megyei-I-
be. Akkor fi atalított a csapat. Ez itt a Magyar Jóska, ez meg a Kékesi, 
Fábián. 

Hogy működött a csapat?

Abban az időben nem volt luxus focistának lenni. A meccsekre is 
nyitott Csepel kocsin, meg Molotovon utaztunk. A MEDOSZ-hoz tartoz-
tunk, az akkori elnök Szív András volt, a helyettese pedig a Kollár Józsi 
bácsi. Ők mindent elintéztek nekünk. A gazdaságtól kaptuk a kocsikat, 
és még a drukkereket is fuvarozták. Volt, amikor három kocsival kísér-
tek bennünket. Tudja, hihetetlen érzés volt, amikor egy ilyen kis város-
ból 300 ember megjelent egy meccsen, és még kísértek is bennünket! 
Inkább abbahagyták a barack-, meg a mustszállítást, mert az emberek 
kiabálták, hogy hol a kocsi, hol a kocsi…

Higgye el, mi nem pénzért fociztunk, hanem szeretetből. Most bezzeg 
pénz lenne, csak foci nincs.

Született boglári?

Nem, 1942. október 4-én Tolna megyében születtem. Úgy kerültem 
ide, hogy a feleségemet itt ismertem meg. Házasságot kötöttünk, ami-
ből két gyerek született. 1960-ban leigazoltak, 1,5 évig voltam kato-
na, és 65-ben már bajnokságot nyertünk.  Ez kép 66-ban készült, és 
felírtam, hogy kik vannak rajta: A Somogyi Zoli - szegény meghalt -, 
a Burcsi, akkor a Szatler Józsi, a Kefe, bocsánat, a Mészáros, a Nagy 
Pista, a Varga Lacika és a Fodros Lajos, már mind a kettő meghalt, 
utána volt a Nagy Pista, a Kötő Péter volt a center, a Vanya Lacika és 
a Galambos Bandi, a Samu Pista, a Takács Béla, Béci, Kenéz Pisti, a 
lellei polgármester. A múltkor összetalálkoztam a Tüzépen a Mészáros-
sal. Azt kérdezte tőlem, hogy „le tudnál hagyni?” Mondtam neki, hogy 

„hagyjál!”  Akkoriban én voltam a leggyorsabb, de ma már alig tudok 
menni.

Amikor a csapatba került, hogy ment a bajnokság?

Úgy ment a bajnokság, hogy volt egy megyei döntő. Mindig torony-
magasan nyertük. Utána osztályozót kellett játszani két-három megye-
ivel, de ezen állandóan idegesek voltunk. Én is sok ziccert kihagytam. 
Ezért nem is tudtunk felkerülni két éven keresztül. Amikor meg felke-
rültünk, akkor sokan abbahagyták, hogy vigyék tovább a fi atalok. Én 
még maradtam, de már nem sokáig. Összesen 11-12 évig futballoztam. 

Összetartó, lelkes társaság voltunk. Csak egy példa: ott álltunk a 
meccs előtt, és nincs kapus, nincs kapus. Az Illés építkezett, aztán az 
utolsó pillanatban culáger ruhában megjött. Ez volt a futball-szeretet. 

Akkor még nem BBSC volt?  

Nem, abban az időben a MEDOSZ-hoz tartozott a csapat. 

Amikor sikerült feljutni a Megye I-be, akkor meddig sikerült 
ott megmaradni?

Nem sokáig. Jöttek és több játékost is elvittek pénzért másik csapa-
tokba. Megbomlott az egység. 

A focipálya akkor még lent volt a strandon?

Igen. Volt, amikor a Fradi ellen játszottunk, és nagyon sok néző volt. 
Annyian, hogy nem fértek el, és még a Platán soron is álltak. A tenisz-
pályán bedöntötték a kerítést, onnan nézték a meccset. Nagyon bánt, 
hogy most nincs focicsapat.

Meddig tartott ez a focis időszak?

60-tól 74-ig vagy 75-ig. Utána jöttek új játékosok. Csere Tomi, Zics 
Imi. Másokra már nem emlékszem. Időnként, ha kellett még beszáll-
tam játszani, meg jöttek az üzembajnokságok, és abban játszottunk 
tovább. De mondom önnek, hogy most is lehetne csapat, csak egy 
lelkes vezető kellene, aki megszervezi. 

Tehát, föl-le jártak a Megye-I és II között?

Igen. Aztán jött egy időszak, amikor a Megye-III-ba csúszott a csapat. 
Azután elkezdtek civakodni. Egy szigorú vezetés, edző kellett volna. 
Higgye el, nagyon szeretném megérni, hogy Bogláron újból van foci! 
Csak az a baj, hogy 76 éves vagyok, és nem hiszem, hogy megérem. 
Annak idején annyi játékos volt, hogy két csapat is kikerült volna.

Szívesen jöttek a fi atalok a csapathoz?

Igen. Olyan edzőnél, mint a Balogh Józsi bácsi, nagyon erős ifi  csapat 
volt. Az egész megyét verte, és még a ghánai válogatottal is játszot-
tunk.

Azok hogy kerültek ide?

Ez 66-ban vagy 67-ben volt. Itt turnéztak, és lejöttek a Balatonra. 
Bennünket meg bedobtak egy edzőmeccsre. A Kollár Józsi volt akkor 
az ügyintéző, és összehozta. Amikor a Vanya Laci kiszállt, akkor azt 
mondtam, hogy én is befejezem. Utána még sokáig eljártunk az öreg-
fi úk meccsekre. Lelle, Fonyód, Buzsák, Öreglak. Összejöttünk, és egy-
egy meccset lejátszottunk.

Maradt kapcsolat a volt játékosok között?

A Kenéz Pistával, Magyar Jóskával sokat találkozunk. A Vanya Laci-
val is. A lábaim miatt egyre ritkábban mozdulok ki. De egy jó boglári 
meccsre még biztos elmennék, még ha a kocsiból nézném, akkor is!

Köszönöm szépen a beszélgetést!

1966-os megye-I:
Álló sor balról-jobbra: Horváth Lajos intéző,

Nagy István, Zics Imre, Csere Antal, Sipos József,
Fábián Mihály, Katona Sándor, Kolár Jzsef

sportköri elnök
Guggolnak: Fers Ferenc,

Kékesi Lajos, Magyar József,
Hűvösvölgyi Péter,

Schmidt József, Frankberger Ferenc edző
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AMIKOR A VILÁG BOGLÁRRA JÖTT...
Idén júliusban, immár har-

madik alkalommal rendezték 
meg Balatonbogláron a Babel 

Sound Fesztivált, melyre a 
szélrózsa minden irányából 
érkeztek a különböző világ-
zenei irányzatok képviselői, 
hogy egy hétig a muzsika 
közös nyelvén beszéljenek 

egymással, és az ezt értéke-
lő, értő közönséggel. A zene 
mellett, évek óta egyre na-

gyobb számban állítanak fel 
különböző nemzeti sátrakat, 
ahol kulturális és gasztronó-

miai bemutatókkal igyekeznek 
az adott nép kultúráját meg-
ismertetni az érdeklődőkkel. 

Természetesen, egy strandon, 
a nyári melegben az ingyen 

ételkóstolás lehetősége felkel-
ti az kíváncsiságot, így ezek-
hez a programokhoz is egyre 

nagyobb számban kapcso-
lódnak az itt nyaralók közül.

A Babel Camp…

A fesztivál három évvel ezelőtti Boglár-
ra érkezésének előzménye volt, amikor a 
rendezvény megálmodója, üzemeltetője 

vásárolta meg az egykori BB központ terü-
letét azzal a céllal, hogy ott egy művészeti 
alkotótábort hozzon létre, melybe a világ 
minden tájáról jöhetnek emberek. Nos, az 
idei fesztivál egyik újdonsága volt, hogy 
már hetekkel a kezdés előtt, a területen ki-
nyitott a Babel Romkocsma, melynek egyik 
funkciója az esti közös zenélések zárt térbe 
terelése, a környéken élők kímélése miatt. 
Ez, persze, csak részlegesen valósult meg, 
de azért a falaknak köszönhetően mégis 
tompult valamennyit a hangerő.

Szóba se jöhet Skandinávia…

Az első nap délelőttjét még szorgos tech-
nikai építkezéssel töltötték a szervezők, 
hiszen a többször elhalasztott Balaton-át-
úszás majdnem összeért a Babel Sound 
kezdésével, így mindössze egy nap volt 
arra, hogy a honvédség a tömegsport-ren-
dezvényt elbontsa, közben a világzenei ta-
lálkozó sátrai pedig felépüljenek. Ezért a 
július 16-i, hétfői kezdés előtti vasárnapon 
a Platán strand feltöltött területének szinte 
minden pontján nyüzsgött valaki. 
A hétfő esti megnyitóra azonban minden 

összeállt, így a sörcsaptól a hangosításig 
minden a nap afrikai fellépőit várta. Az 
egy hétig tartó fesztivál igen hosszú, zenei 
fellépő-listáját a már tavaly is nagy sikert 
arató Ogun Afrobeat zenekar indította, akik 

afrikai elemekkel átszőtt, jazz-
elemekkel tarkított zenét ját-
szanak. Őket a nagyszínpadon, 
a szintén a fekete kontinensről, 
pontosabban Guinea-ból szár-
mazó Nakany Kanté követte, 
aki nem csak hangjával, ha-
nem tánctudásával is nagy kö-
zönségsikert aratott.

Pászta! Pászta!

Az események innentől a hét 
végéig több szálon futottak. 
Reggel, a sokszor le sem fekvő 
zenészeket tornával, jógával 
várták, majd délelőtt a nagy-
sátorban, a gyermekeknek 
szóló zenés meseelőadással 
kezdődtek a programok. Nap-
közben a nemzeti sátraknál 
voltak kézműves-foglalkozá-
sok, közös főzések, étel- és 
italkóstolások, illetve terve-
zett, vagy éppen spontán ze-
nélések. 
Az olasz sátornál szinte min-

den étel nagy sikert aratott, 
így a tészta elkészülte után 
nem sokáig kellett hangos 

„Pászta! Pászta!” kiáltásokkal 
hívogatni a kóstolókat. A ke-
mencében sült pizza pedig, a 
felszelés után nagyjából két 
perc alatt tűnt el a tepsiről. A 
holland sátorban minden nap 
valami indonéz fi nomság ké-
szült, de mellette fi nom sajto-
kat és különleges söröket pró-
bálhatott, aki elég szemfüles 
volt, és időben érkezett, mert 
azt mondani sem kell, hogy az 

ingyen sör még a pizzánál is gyorsabban 
fogyott.
A szerb sátor különlegessége egy fémből 

készült, bika alakú kemence volt, melyben 
naponta jobbnál-jobb sültek készültek, míg 
a melléktermékként keletkező füst a bika 
orrán távozott az ínycsiklandó illatokkal 
együtt. A szerbek magukkal hozták, egy 
hulladék fémből alkotó szobrászművészük 
több alkotását is. Így a sátor melletti, el-
kerített téren jól megfért egymás mellett 
egy vasóriás, egy kiszuperált Porsche és 
egy babakocsi.

Mi is az a gamelán?

Az indonéz sátor évek óta az egyik leg-
kedveltebb tartózkodási helye napközben a 
kíváncsiskodóknak, hiszen az állam nagy-
követségének köszönhetően különleges, 
többségében ütős hangszerek tucatjait le-
het itt kipróbálni. A különböző csengettyűk, 
harangok és fazékra emlékeztető fémdo-
bok megszólaltatása főleg a kisgyermekek-
nek volt nagy élmény. Ennek megfelelően, 
szinte egész nap szólt a csengés-bongás a 
sátorban.
A fesztivál hetének minden napján volt va-

lami zenei program is az indonéz sátorban. 
Mint kiderült, az említett ütős-eszközök, az 
úgynevezett gamelán zene eszközei. Bár, 
ez a hangzásvilág az európai fülnek furcsa 
és szokatlan, ennek ellenére mindig akad-
tak érdeklődők az egyórás minikoncertekre. 

A tarantella az nem egy pók?

A már említett olasz sátorban nem csak 
enni, hanem táncolni is lehetett. Sokan itt 
szembesültek azzal, hogy a tarantella és a 
tarantula között óriási különbség van. Bár, 
állítólag, akit megcsíp a tarantula, az el-
járja a tarantellát. Ennek az állításnak az 
igazságtartalmát viszont nem volt mód ki-
próbálni.
A második nap estéjén a spanyol ajkúaké 

volt a főszerep. Igaz, ők voltak a legnépe-
sebb delegáció is a fesztivál résztvevői kö-
zött, hiszen Katalónia kulturális szervezői 
nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy zenei 
tehetségeik külföldi fellépésekhez jussa-
nak. Ennek köszönhetően, éppen ezen az 
estén volt a hét egyik legemlékezetesebb 
koncertje. A tizenkét lányból álló Balkan 
Paradise Orchestra együttes dobra, fúvó-
sokra és ezekkel balkáni hangzásba átül-
tetett számaival, és az egészen elképesztő 
színpadi show-val hatalmas sikert aratott. 
A koncertre összejött tömeg pedig az utá-
nuk következő La Fanfarria del Capitan 
nevű argentin együttessel is szívesen éne-
kelte a Bella csaó című, nem is olyan régről 
ismert, eredetileg olasz népdalt.
Talán, éppen ez a sokszínűség a Babel 

Sound egyik igazi különlegessége, hiszen 
itt a világ legtermészetesebb dolga, hogy 
egy katalán lánycsapat balkáni motívu-
mokkal tarkítva játssza a Hava nagila című 
zsidó dalt, vagy amikor argentinok swinges 
alapokon, sky stílusban olasz népdalt ad-
nak elő…

A török, a tea, az eső és a swing

Aki igazi gasztro- és zenei ínyencként kö-
zelítette meg ezt a fesztivált, annak szinte 
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kötelező program volt a török sátorban a 
teák kóstolása, hiszen az ott készített forró 
ital és a bolti fi lteres között pont akkor a 
különbség, mint a bolti kannás bor és bog-
lári Borudvar különlegességei között. Szer-
dára sokaknál már jól beállt a napi ritmus: 
reggel török tea, délelőtt holland sör (sajt-
tal), délben olasz pizza, délután portugál 
bor, majd este szerb pecsenye… 
Ezen a napon, az erős szél miatt a nagy-

koncerteket is be kellett vinni a sátorba, így 
az est talán legnépszerűbb fellépője, a ka-
talán Hora de Joglar is így került a kisebb 
színpadra. Ezen a koncerten viszont hamar 
felkapkodták a székeket, mert a barcelo-
nai csapat swing-sky-katalán zenéjét senki 
nem tudta ülve hallgatni, a harmadik szám 
után már a keverőpultnál álló technikus is 
táncolt. 
Itt érdemes pár szót ejteni a Szimpla (Ba-

bel) Romkocsmáról, ahol minden este ki-
sebb formációk léptek fel annyi ember előtt, 
amennyi ebbe a szűk térben és a fák alatt, 
a szabad téren elfért. Sőt, még egy kicsit 
többen is, így, jellemzően este tizenegy és 
hajnali kettő között megmozdulni is alig le-
hetett, de ez senkit sem zavart, a többség 
a leterített szőnyegen ülve hallgatta a ze-
nét, és kortyolta hozzá a fi nom cseh barnát. 

Világsztárok a fesztiválon

A Babel Sound Fesztiválon fellépő zené-
szek általában csak saját hazájukban is-
mertek, igaz, ott viszont többségükben 
elismert sztárok. Például, a tavaly Boglá-
ron koncertező Dr. Pratz Spanyolországban 
tízezres tömeg előtt lép fel rendszeresen, 
míg nálunk csak pár százan voltak rájuk kí-
váncsiak. De így van ez a magyar sztárok 
többségével is, akiket már Bécsben sem 
ismer senki hazánk fi ain kívül. Ennek a vi-
lágzenei irányzatban nincs is nagy jelentő-
sége, de idén mégis volt kettő, nemzetközi 
szinten ismert sztárfellépője a fesztiválnak. 
Az egyik csütörtökön este a Maria Mazzotta 
ének, Redi Hasa nagybőgő duó, akik Eu-
rópa nagy részén operaházakban adnak 
teltházas koncerteket, és Balatonbogláron 
is igazi zenei csemegét jelentettek a minő-
ségi zene kedvelőinek.
A másik igazi, már-már világsztárnak 

mondható fellépő volt pénteken este az in-
donéziai Ras Muhamad, aki 2016-ban már 
lépett fel Magyarországon, akkor a Sziget 
Fesztivál vendégeként. Amúgy, Ras Indoné-
zia magyarországi nagykövetasszonyának 
a fi a, és a reggae zene egyik legismertebb 
képviselője, a Távol-Keleten pedig hatal-
mas rajongótáborral rendelkezik. Boglári 
koncertjére a teljes Indonéz nagykövetség 
ideutazott, de sok reggae-rajongó is jött az 
ország különböző részeiből.

Dobolás a naplementében

A tóhoz kötődő legnagyobb show-t ta-
valy az a bolgár, balkáni fúvós zenét játszó 
csapat adta, akik kibéreltek egy vízibiciklit, 
majd arra hatan, hangszerrel együtt felül-
tek, és a Platán strand előtt fel-alá tekerve 
adtak rögtönzött koncertet.  Hasonló volt 
idén a Belgiumból érkezett, kizárólag ütős 
hangszerekre épülő Velotronix együttes, 

akik pénteken este a Csavargőzös mellett, 
közvetlenül a vízparton adtak fergeteges 
koncertet, melyre a strandolók közül ha-
mar összeverődött a közönség, akik aztán 
nagyot táncoltak a naplemente fényében.
A szombat esti nagyszínpad-zárón a hol-

land Ot Azoj formációnak még sikerült a 
vihart megúsznia, de az izlandi Heida Björg 
már nem volt ilyen szerencsés, és fellépé-
sük felénél leszakadt az ég. Ennek ellenére 
a közönség egy része kitartott, míg a töb-
biek a nagysátor menedékéből hallgatták 
meg a messziről érkezett előadót. 
A parti területen a koncertek sorát a sá-

torban, a fesztivál egyik veterán fellépője, 
a Chalaban együttes zárta, akik idén a spi-
rituális zenék helyett most egy vidámabb 
összeállítást adtak elő népszerű arab da-
lokból. Másnap, vasárnap már nem sok 
mindent történt. Még lehetett török teát 
inni és olasz pizzát kóstolni, de a nagy-

színpadot már bontani kezdték. Azonban 
a sátorban koradélután még fellépett az 
indonéz gamelán zenét játszó, magyar 
egyesület, amire az ország nagykövete 
ismét ellátogatott. Akinek jutott, az még 
zárásként a holland sátorban kóstolhatott 
egy fi nom indonéz halas ételt, majd ott is 
bontani kezdtek.
A harmadik boglári Babel Sound Fesztivál 

egy hete hamar elröppent. Aki kilátogatott 
a koncertekre, az sok élménnyel és két 
nagy tanulsággal lett gazdagabb, ami sze-
rint a kultúrák között a legjobb közös nyelv 
a zene, egy jól elkészített ételnél pedig 
mindegy, hol készült a recept. Összességé-
ben, a város ezzel a fesztivállal gazdagabb 
lett és reméljük, hogy évről évre több em-
bert vonz majd.              

sz.l.
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JANKOVICH-TELEP NAPJA

MINDEN ÉVBEN AUGUSZTUS 15-
E, AZAZ NAGYBOLDOGASSZONY 
ÜNNEPE KÖRÜL RENDEZIK MEG 
BALATONBOGLÁR NAGY MÚLTÚ 

VÁROSRÉSZÉNEK, A JANKOVICH-
TELEPNEK A NAPJÁT, MERT ANNO 
ERRE AZ IDŐSZAKRA ESETT A BÚ-
CSÚ A SZENT ISTVÁN TÉREN ÁLLÓ 
TEMPLOMBAN. IDÉN AUGUSZTUS 

12-ÉN, VASÁRNAP VÁRTÁK A 
TELEP INGATLANTULAJDONOSA-
IT A PROGRAMRA, AMI KILENC 
ÓRAKOR MISÉVEL KEZDŐDÖTT, 

MAJD ÁLLAMALAPÍTÓ KIRÁ-
LYUNK SZOBRÁNAK MEGKOSZO-

RÚZÁSÁVAL FOLYTATÓDOTT.

A himnusz közös eléneklése után Mészáros 
Miklós, Balatonboglár város polgármestere 
köszöntötte az egybegyűlteket, majd idéz-
te Bél Mátyás 1730 körül írt, a Várdombról 
(akkor még Kopasz dombról) szóló írását, 
ami így szól: „Úgy domborul a magasba, 
mint egy gomba alakú ékszer, amelyet ma-
gyarul boglárnak neveznek...”. A Boglár női 
név, melynek jelentése ékkő, ékszer. A pol-
gármester szerint már az 1990-es években 
is sokan adták kislányuknak ezt a nevet, az 
ezredforduló után pedig a tíz legkedveltebb 
közé került. Az ünnepséget megelőző na-
pokban pedig két Boglárka nevű magyar 
sportoló is szép sikert ért el. 

Bél Mátyás szerint a település ékszere lett 
a Balatonnak, az itt élőknek pedig Boglár 
az első. Szerinte, ez a hozzáállás az egyik 
alapja az elmúlt évek sikereinek, majd fel-
sorolta a már lezárult, valamint a még fo-
lyamatban lévő fejlesztéseket. Ebből pedig 
a Jankovich-telepre is jutott, hiszen a Város 
Napján átadott új játszóterekből az egyik 
éppen a Szent István téren van. A beszéd 
után Mészáros Miklós polgármester és Ke-

serű Zoltán képviselő közösen helyzeték el 
István király szobránál a város, Vadasfalvi 
János és Pauer Sándor pedig a részönkor-
mányzat koszorúját.
Az ünnepség után a résztvevők átvonultak 

a Szent István téren álló vendégház mellé, 
ahol a szokásos lakossági fórumra várták 
az ingatlantulajdonosokat. Amíg a hangosí-
tást átszerelték, addig Dr. Tóthpál Tamás, a 
részönkormányzat korábbi tagja nehezmé-
nyezte, hogy a Szent István szobra mellet-
ti zászlótartókra nem került fel az ország 
és a város zászlója.  Mráz Ágoston Sámuel 
pedig, a Jankovich-telepi Üdülőegyesület 
képviseletében a kezdésig a jelenlévőknek 
bemutatatta az egyesületet, és beszélt az 
önkormányzat és a civil szervezet közötti 
együttműködésről. Kifejezte örömét abban, 
hogy végre van a területnek egy segéd köz-
terület-felügyelője Zsilli Géza személyében, 
aki ugyan nem köztisztviselő, így például 
bírságot nem szabhat ki, de jelenlétével, 
határozott fellépésével mégis sokat tesz a 
telep rendjének fenntartása érdekében.
A fórumot a Jankovich-telepi Részönkor-

mányzat elnöke, Vadasfalvi János nyitotta 
meg, aki örömmel számolt be arról, hogy az 
elmúlt évek során többször felvetett problé-
mák jelentős részét sikerült ebben az évben 
megoldani. A tulajdonosok megelégedésé-
re ismét Szilák András a terület gondozója, 
aki a strandon a vízkimosásokat egy hatá-
sosnak bizonyult technikával eltüntette, s 
a helyreállított területre idén már csak vi-
gyázni kellett. A bevezető után a részönkor-
mányzat elnöke átadta a szót a megjelen-
teknek, akik elmondhatták problémáikat. A 
fórum elején hosszantartó vita kezdődött a 
strandi kutyasétáltatásról, s ezzel mindjárt 
két pártra is szakadt a hozzászólók tábora. 
Annak ellenére, hogy Dr. Markó Péter jegy-
ző mindjárt az elején leszögezte, hogy az 
ÁNTSZ előírása szerint, amikor a partsza-

kasz strandként üzemel, azaz a nyári idő-
szakban, a kutyasétáltatás és a horgászat 
tilos, mégis közel fél órán át sorakoztatták 
az érveket és ellenérveket a két tábor meg-
szólalói. A kutyákon kívül szóba került még 
a kerékpárút új nyomvonala, amit többen, 
az amúgy is forgalmas József Attila utca 
helyett, a vasút melletti MÁV területre ja-
vasoltak áthelyezni. Mráz Ágoston Sámuel 
szerint a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
általában nyitott az ilyen javaslatokra, és 
meg fogja keresni őket. A József Attila utca 
forgalma a kerékpárosoktól függetlenül is 
problémás, mert az autósok jobbára nem 
tartják be a 20 km/órás sebességkorláto-
zást. Erre javaslatként felvetették, hogy 10 
km/órás táblát kellene kitenni, de erre egy 
résztvevő félhangosan megkérdezte, hogy 
vajon azt majd betartják-e?

Az egyik állandó lakos szerint, főleg télen 
komoly problémát okoz, hogy a Jankovich-
telep távolsági buszmegállójához nem vezet 
gyalogút, ezért gyerekeinek hóban, sárban 
és a száguldó autók között kell odabotor-
kálniuk. Mészáros Miklós polgármester erre 
reagálva jogosnak tartotta az észrevételt, 
és ígéretet tett arra, hogy a következő évi 
költségvetés terhére tervezni fogják a meg-
oldást. Egy család, az egykori, Dani étte-
rem előtti partszakaszra további stéget és 
kisgyermekes strand kialakítását javasolta. 
Erre egy másik megszólaló rögtön kifejtette, 
hogy nem kellene még népszerűbbé tenni 
ezt a strandot, mert már így is egyre zsúfol-
tabb, és olyanok is odajárnak már, akik nem 
is ott nyaralnak.
A fórum végén Mészáros Miklós polgármes-

ter elmondta, hogy a kérdéseket felírták, és 
a már bevált módon az egyesületnek fog-
nak választ küldeni, akik majd a tagoknak 
E-mailben továbbítják. Véleménye szerint, 
az elhangzott problémák egy része magá-
tól is megoldódna, ha az emberek egymást 

közt békésen 
megbeszélnék. 
Azokat a felve-
téseket pedig, 
melyek megol-
dása a hivatal 
dolga, azt mi-
előbb rendezni 
fogják. Zárszó-
ként Beleznai 
Tibor, az egye-
sület elnöke 
számot adott a 
szervezet költ-
ségvetéséről, 
melyben a tag-
díjakból szár-
mazó bevétel 
döntő részét, 
az OTP Banknál 
vezetett szám-
la költségei 
vitték el, ezért 
még az idén 
bankot fognak 
váltani.

sz.l.
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NÉPEK TÁNCA BALATONBOGLÁRON

Idén nyáron két alkalommal is külföldi néptánccsoportok 
programját láthatták az érdeklődők Balatonbogláron, a Pla-
tán téren. Laczkó Bálint szervező elmondása szerint az alap-
ötlet az volt, hogy ezeknek a táncosoknak egyszerre adjanak 
fellépési és kikapcsolódási lehetőséget, amihez kiváló terep 
a Balaton. Ehhez kerestek együttműködő partnereket, s az 
egyik ilyen lett végül a Balatonboglári Varga Béla Városi Kul-
turális központ, melynek igazgatója, Gergely Piros örömmel 
fogadta be a produkciót.
Ennek köszönhetően, első alkalommal július 15-én, 18.00 

órakor szerb és román, második alkalommal, augusztus 1-én, 
18.00 órakor lengyel és cseh néptánccsoport lépett fel a Pla-
tán téren. A közönség a strandról és büféktől hamar össze-
verődött, a táncosok pedig nagy tapsot kaptak. Sőt, mindkét 
alkalommal közös táncba is belevitték a fellépők a nézőket, 
így szinte táncházhangulat alakult ki a Zenepavilonnál.
A fellépések külön érdekessége volt, hogy az esetek többsé-

gében a magyar népzenei világhoz nagyon hasonló dallamok 
csendültek fel, ami jól mutatta, hogy a közép-európai népek 
között nincs olyan hatalmas kulturális különbség.

TÁNC

SZELENCE GYERMEKTÁNC-
CSOPORT 2017-2018

„HAGYOMÁNYAINK MEGÉLÉ-
SE A MINDENNAPOKBAN”

„a táncban benne van kicsinyben a vi-
lág: jóság, erő, lassúság mind együtt. 
Az egyik ember ezt szereti, a másik azt, 
de nincs, kinek ne tetszenék a tánc…” 
(Kalidásza)

A Szelence Gyermektánccsoport a 2017-
es tanévet rövid, nyári pihenőt követően, 
újult erővel kezdte. Ugyan, már nem az ál-
talános iskola szakköreként működnek, de 
ugyanabban az időpontban zajlanak a pró-
bák hétről-hétre, Katona Adrienn és Szabó 
Zsolt vezetésével, minden hétfőn és szer-
dán, 16-18 óráig.

A szeptemberi Szüreti felvonulás a Bog-
lári Senior Néptánccsoporttal közösen, jó 
hangulatban telt. Egyre többen csatlakoz-
tak a lelkes kis csapathoz, így a decembe-
ri Luca bálon már a legkisebbekkel együtt 
25-en léphettek színpadra. Januárban 
hagyományteremtő szándékkal Folk-pót 
Szilvesztert tartottak, ahol már délutántól 
ki lehetett próbálni a farsangi fánk készí-
tését a Megértés nyugdíjas klub közremű-
ködésének segítségével. Csere Andreával 
kézműveskedtünk, miköz-
ben Szabó Zsolt hangszer-
bemutatót tartott. Ezt 
követően játszottunk, tánc-
házaztunk, estétől pedig jö-
hettek a felnőttek is, népze-
nére mulatni kedvük szerint. 
Ezután komoly felkészülés 
következett a március 15-i 
Kossuth vacsorára. A „Nők a 
forradalomban” című tánc-
játék résztvevőiként, a gye-
rekek bepillantást nyerhet-
tek történelmünk elfeledett 
részeibe. 

Új koreográfi a is ké-
szült, mint minden év-
ben. Idén szűkebb hazánk, 
Somogyország táncaival 
ismerkedhettek meg köze-
lebbről. A bemutatásra az 

Együd Árpád emlékére megrendezett, mi-
nősítő fesztiválon került sor Nagyatádon, 
ahol ezüst minősítést kaptunk. Ezt követ-
te az országos Méta fesztivál Pünkösdkor, 
ezúttal a gyermekek korcsoportjukban ne-
gyedikek lettek. Mindkét alkalom óriási kö-
zösségformáló-összekovácsoló erővel bírt, 
hiszen itt nemcsak „versenyről” volt szó, 
hanem tartalmas, minőségi időt tölthettek 
el együtt a gyerekek a közös játékok, a 
buli, és a táncházak alkalmával. Júniusban 
a Duna Tv „Balatoni nyár” című tv műso-
rában is bemutatkozhattunk, életre szóló 
élmény, emlék lesz ez mindannyiunknak. A 
már hagyományos, Szent Iván éji Tűzug-
ráson is fellépett a Szelence, majd gyerek-
játszó, valamint táncház következett a tűz 
körül, a táncosok részvételével. 
A Lellei Borhét színpadán kétszer is 

táncolhattak a gyerekek. Első ízben, a 
karádiakkal közösen vehettek részt az 
egész estét betöltő műsorban, másod íz-
ben pedig a Csámborgó Népművészeti tá-
bor lakóival, résztvevőivel léphettek szín-
padra.  Az egy hétig tartó táborban, az 
új táncanyag tanulása mellett ismerked-
hettek a hímzés, fafaragás, rétesnyújtás 
rejtelmeivel is a gyerekek. Sok év után 
először, a BB szüreti felvonulást követően, 
főműsoridőben táncolhattak népes közön-
ség előtt a Szelencések. 

Most egy röpke pihenőt követően, szept-

emberben újra indul a „munka”, hiszen va-
lóban komoly műhelymunkára van szükség 
ahhoz, hogy ilyen ügyesen helytálljanak a 
gyerekek minden alkalommal. Nem csak 
őseink hagyatékával ismerkednek a pró-
bák során, hanem, szinte észrevétlenül 
felvérteződnek jó néhány olyan tulajdon-
sággal, amelyeknek hasznát veszik egész 
életük során. Megtanulnak alkalmazkodni 
egymáshoz és a szélsőséges körülmények-
hez, hiszen nem ritka, hogy akár 40 °C 
fokban is színpadra kerülnek, vagy felvo-
nulnak, amely emberfeletti kitartást kíván 
tőlük. Fegyelmet, egymás iránti tiszteletet, 
alázatot tanulnak, és mivel egyszerre több 
dologra kell fi gyelniük a színpadon, hihe-
tetlen tempóban fejlődik a memóriájuk. A 
szülők hozzáállásán is nagyon sok múlik. 
Ezúton is köszönet minden kedves szülő-
nek, akik segítik és támogatják munkán-
kat egész évben. Sok szeretettel várjuk az 
érdeklődő gyermekeket 6-14 éves korig a 
Szelence Gyermektánccsoport lelkes kis 
közösségébe, változatlanul minden hétfőn 
és szerdán, 16-18 óráig, a boglári műve-
lődési ház nagytermében. Nagy munka vár 
ránk, hiszen ebben az évben lesz 35 éves a 
csoport, amelyet szeretnénk méltóképpen 
megünnepelni.

Ezúton is várjuk az ötleteket és az egyko-
ri Szelencések jelentkezését.
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TENISZ ESEMÉNYEK, EREDMÉNYEK

A nyár vége még nem a szezon végét je-
lenti a BBTC tenisztelepén. Igaz, hogy túl-
vagyunk a szabadtéri időszak kétharma-
dán, de szeptember és október is ígér sok 
programot és versenyt a klubban. Most, 
hogy lement a főszezon is és némi „le-
vegővételhez” jutunk, itt az ideje egy kis 
emlékeztetőre, tájékoztatóra, mi is volt és 
mi várható még. 
A szabadtéri szezont két hét késéssel, 

április közepén tudtuk elkezdeni az idő-
járás miatt. Első teniszező vendégeink 
Dániából érkeztek hozzánk edzőtáboroz-
ni. Harmath Lajos szezonnyitó emlékver-
senyünk – ami a klubtagság rendezvé-
nye – júliusra tolódott át, mert nem volt 
üres hétvége addig. Április utolsó hetétől 
május első hetéig rögtön egy nemzetkö-
zi ITF női versennyel indítottunk. Sok-sok 
nemzet kiváló versenyzői küzdöttek a vi-
lágranglista pontokért és persze a pénzdí-
jakért is. A magyar női mezőny színe-java 
is elindult a versenyen, de egyéniben nem 
lett magyar éremszerző, csak párosban 
Bondár Anna román párjával állhatott a 
dobogó legtetején. 

Május közepén a megyei Diákolimpiát 
rendeztük meg, ez volt a válogatás az or-
szágos DIÁKOLIMPIAI döntőre. A 4 teljes 
napot kitöltő versenyen 164 csapat 355 
versenyzővel 6 különböző korcsoportban 
mérhette össze tenisztudását az ország 
minden iskolájából. A gyerekeket testne-

velők és a kisebbeket természetesen a 
szüleik is elkísérték a megmérettetésre. 
Rendkívül jó hangulatban zökkenőmen-
tesen zajlott le az OLIMPIA, ahol a hazai 
(boglári, lellei, fonyódi iskola tanulói) ver-
senyzők nagyon jó eredményeket értek el. 
A szervezés és rendezés nem kis feladat 
volt, hiszen több száz ember fordult meg 
klubunkban, városunkban ez idő alatt. A 
kitűnő szervezésben, lebonyolításban ki-
emelkedő szerep jutott Pórné Oravecz 
Krisztinának (BBTC SE) és Kiss Gabriellá-
nak (MTSZ). 

Ezt követően június 9-10-én a HALKER 
KUPA szenior versenyünk következett. 3 
napon át szenior teniszezők vették bir-
tokba a boglári pályákat. A versenyen 35 
évet már betöltött játékosok indulhattak 
különböző kategóriákban, versenyszá-
mokban. A legidősebb versenyzőink 85 
évesek voltak. Változatos időjárás mellett 
a verseny izgalmas mérkőzéseket hozott. 
A játékosok ízletes vacsorával zárhatták 
az első versenynapot, majd szombaton 
reggel újra kezdődtek a küzdelmek, utána 
ebéd várt a versenyzőkre, majd késő estig 
pattogtak a labdák a pályákon.  Vasárnap 
az egyéni, páros és vegyes páros elődön-
tők és döntők zajlottak. A versenyzők a 
meccsek után a Balatonban hűsöltek és 
többen mondták, hogy jövőre is jönnek 
Balatonboglárra a HALKER KUPÁRA.

BB KUPA korosztályos versenyből volt 

több is, május, június és júliusban is ren-
deztünk nyílt gyerekversenyeket. Amit 
meg kell említeni, az a GARRONE – BB 
KUPA július 21-24-ig, mivel itt felnőtt női 
és férfi  300.000 Ft összdíjazású verseny-
szám is volt, támogatóinknak Mészáros 
Andrásnak és a Fárbás családnak köszön-
hetően. 
Augusztus első hétvégéjén az amatőröké 

volt a pálya, 40 fokos hőségben küzdöttek 
az AMATŐR Országos Bajnoki címekért. 
Ebben az évben itt is rekord létszámú in-
duló volt.

Balatonbogláron edzőtáborozott Buda-
pestről az MTK, a Pasa Tenisz , Szegedről 
a Gellért SE, a gödöllői Tenisz Klub csapa-
ta és helyi tenisztáborokba is bekapcso-
lódhattak a gyerekek.  
Ami még következik: Augusztus utolsó 

hétvégéjén ifj. Fekete Rudolf szervezésé-
ben egy pénzdíjas férfi  I. és II. oszt. ver-
seny, szeptemberben mini-tenisz verseny 
a legkisebbeknek, GasztroTenisz Országos 
döntő, októberben egy korosztályos BB 
Kupa, Mészáros Győző szezonzáró emlék-
verseny és a női, férfi  csapat őszi mérkő-
zései. 

A szakmai munkát továbbra is Szabó 
Zoltánné Paszér Éva és ifj. Fekete Rudolf 
végzi. Az edzések a szabadtéri szezonban 
folyamatosak.    
  

Szabó Zoltánné Paszér Éva

2018.04.30-05.06. BALATONBOGLAR LADIES OPEN
ITF 25.000 USD NŐI Nemzetközi verseny:

EGYÉNI I.hely : KARA JUVAN (SLO) 239
PÁROS I. hely : BONDÁR ANNA (HUN) – RALUCA GEORGINA (ROU)

2018. 05.19-20. BB KUPA Régiós verseny: (BBTC SE-s eredmények)

LÁNY 12: – I. hely: Kovács Luca. II. hely: Pór Zsófi a
LÁNY 14:  - I. hely: Farkas Bonita, II. hely: Pór Eszter

2018.06.08-10 HALKER KUPA BBTC-s eredmények:

NŐI EGYÉNI 45+: I. hely: Berkes Henriett
NŐI PÁROS 100+: I. hely: Berkes Henriett - Gremsperger Júlia
NŐI PÁROS 110+:  II. hely: Szabó Éva – Paszér Éva
FÉRFI EGYÉNI 70+: III. hely: Berkes Pál
FÉRFI EGYÉNI 70+: III. hely: Kálsecz József
FÉRFI EGYÉNI 60+: I. hely: Milosákovics János
FÉRFI EGYÉNI 55+:  III. hely: Szabó Kálmán
FÉRFI EGYÉNI 45+: II. hely: Pór Péter
FÉRFI EGYÉNI 35+:  III. hely: Koszics Gábor
FÉRFI PÁROS 100-:  II: hely: Pór Péter – Klikk Balázs
FÉRFI PÁROS 100-:  III. hely: Simiglai István – Komáromi László
FÉRFI PÁROS 120+:  II. hely: Milosákovics János –Rörig Péter
FÉRFI PÁROS 140+: II. hely: Berkes Pál – Homródi Péter
FÉRFI PÁROS 140+:  III. hely: Magda László – Kinics László
VEGYES PÁROS 100+: II. hely: Milosákovics János – Szőke Krisztina
TAMÁSY LYA vándorserleg 2018. évi tulajdonosa: Berkes Henriett 
(legtöbb pontot elérő női versenyző)

2018.06.16-18. BB KUPA: (BBTC SE-s eredmények)

FIÚ 12: III. hely: Kurucsai Dominik
FIÚ 12 PÁROS: I. hely Kurucsai Dominik (BBTC), Fehér Alex (MTK)
LÁNY 12: II. hely: Kovács Luca
LÁNY 14: III. hely: Pór Eszter, IV. hely: Farkas Bonita
LÁNY 16: III. hely: Csermely Jázmin

KARA JUVAN (SLO)

MILOSÁKOVICS JANÓ ÉS AZ EMLÉKEK
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2018. 06.19-28. KOROSZTÁLYOS VIDÉKBAJNOKSÁG
NYIREGYHÁZA: (BBTC SE-s eredmények)

FIÚ 14: III. hely Hornung Gábor
FIÚ 14 PÁROS: III. hely: Hornung Gábor – Hornung Igor
FIÚ 16: II. hely: Hornung Iván
FIÚ 16 PÁROS: II. hely: Hornung Iván (BBTC) – Dragar Péter (Sóstói TC)
FIÚ 18: III. hely Kis-Balázs Rafael
2018.07.06-08. ORSZÁGOS SZENIOR VIDÉK BAJNOKSÁG DEBRECEN:
FÉRFI 60: II. hely Milosakovics János
FÉRFI 65 PÁROS: I. hely: Milosakovics János - Feke Mihály
2018.07.14-16 BB KUPA (BBTC SE-s eredmények)
LÁNY 12: IV. hely: Pór Zsófi a
FIÚ 12 PÁROS: I. hely: Kurucsai Dominik (BBTC) – Fehér Alex (MTK)

2018.07.21-24. GARRONE – BB KUPA - (BBTC SE-s eredmények)

LÁNY 12: I. hely: Farkas Bonita
LÁNY 14: III. hely: Pór Eszter
LÁNY 16: IV. hely: Pór Eszter
FIÚ 16: II. hely: Hornung Gábor
FIÚ 12: IV. hely: Kurucsai Dominik
NŐI I: I. hely: Fárbás Réka (MTK)

2018.08.06-19: KOROSZTÁLYOS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG Budapest
(BBTC SE-s eredmények):

FIÚ 14: II. hely: Hornung Gábor
FIÚ 14 PÁROS: III. hely: Hornung Gábor (BBTC) – Orosz Botond (TSZK Gyula)
FIÚ 16: II. hely: Hornung Iván
FIÚ 18: III. hely: Kis Balázs Rafael
LÁNY 12 PÁROS: III. hely Farkas Bonita (BBTC) – Reitecz Panna (ZTE)

OB CSAPATBAJNOKSÁG FÉRFI III. oszt. tavaszi forduló eredményei:

PAKSI SE- BBTC SE 4/5
Százhalombatta TK - BBTC SE 4/5
Siófok-Bregyó – BBTC SE 7/2
Bajai TK – BBTC SE 3/6
BBTC SE – Pécsi Elektromos TC 4/5

OB CSAPATBAJNOKSÁG NŐI II. oszt. tavaszi forduló eredményei alapján
a BBTC SE csapata 3. helyen áll.

fotók: LIGHT WAVES Photography

BERKES HENRIETT

FARKAS BONITA

FÁRBÁS RÉKAKIS BALÁZS RAFFAEL PÓR ESZTER
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FROTTÁZS A FALON

A Tapolcán élő T. Szabó László különleges képeiből, úgynevezett 
frottázsokból nyílt meg Balatonbogláron a nyár utolsó kiállítása 
augusztus 17-én, a Kék és a Vörös Kápolnákban. Rendhagyó mó-
don, ezúttal a kulturális séta most a Kék Kápolnánál kezdődött, 
ahol Feledy Balázs, művészeti író méltatta az alkotó munkássá-
gát. Elmondta, hogyha kiállításmegnyitóra kérik fel, akkor őt ér-
dekli, kikből is áll a közönség. Vajon ismerik-e a megjelentek az 
alkotót, vagy csak művészeti érdeklődésből mentek el? Ennek is-
merete nagyon fontos, hiszen így elkerülhető a felesleges beszéd.

Feledy Balázs szerint T. Szabó László művészetében több külön-
leges pont is van. Az egyik ilyen, hogy nem érezni az alkotásokon, 
hogy a készítőjük a Balaton közelében él, hiszen ez, mint téma 
nem jelenik meg. A képekről pedig nem mondható, hogy fi gura-
tívak vagy nonfi guratívak lennének, hiszen ez is, az is. A színek 
fontosak, de mégsem elsődlegesek. A mondanivaló elszakad a 
kép tartalmától, és szinte mindegy, mi is látható, hiszen a néző-
ben kialakult benyomás lesz majd a meghatározó.
A kiállításmegnyitó egyúttal frissen megjelent könyv bemutató-

ja is volt, amit T. Szabó László képeiből és Németh István Péter 
(NIP) hozzáírt verseiből szerkesztettek össze. A két alkotó jó ba-
rátságban van egymással, ezért ezek a versek a kápolnákban is 
helyet kaptak, a képek körül. A megnyitón pedig a költő kérésére 
Lárk Edit hármat fel is olvasott.
A kiállított képek, az alkotó által kifejlesztett különleges, úgy-

nevezett frottázstechnikával készültek, melynek során a külön 
papíron elkészített rajzot egy satírozási, dörzsölési technikával 

juttatják át a színes alapra. Ennek végeredményeként különle-
ges hatású és anyagérzetű alkotások születnek, amik látványban 
inkább szőnyegekre emlékeztetnek. 
A kiállítás szeptember 9-ig naponta 14.00 és 20.00 óra között 

látható a kápolnákban.

NÉPTÁNC FLASHMOB 
A BORUDVARBAN

Augusztus 14-én, kedden este 
egy kis meglepetést szerveztek 
a Boglári Senior Néptánccsoport 
lányai a Borudvar vendégeinek. 
Összebeszéltek a karádi, szemes 
és marcali, hasonló egyesületek 
lányaival, és váratlan fellépést, 
úgynevezett fl ashmob-ot adtak 
elő. A Borudvar közönsége eb-
ből eleinte nem sokat érzékelt, 
hiszen a táncosok látszólag csak 
borozgattak és énekelgettek az 
asztalnál, aztán egy váratlan 
pillanatban az első csapat lányai 
felpattantak, és táncolni, éne-
kelni kezdtek. Majd sorban kö-
vetkeztek a többiek is, mindenki 
a magáéból egy-egy részletet 
előadva.
A fellépők jó kedve természe-

tesen hamar átragadt a többi 
vendégre is, így elég gyorsan, 
egyfajta „folk kocsma” hangulat 
alakult ki a Borudvarban. A tán-
cosok tervei szerint ezt az akci-
ót a jövőben többször is megis-
mételnék, de szeretnék majd a 
tánccsoportok fi ait is bevonni az 
akcióba.
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