
fotó: s.m.



fotó: Tompos Gábor

KOSSUTH VACSORA - ÍRÁS A 10. OLDALON

BOGLÁR NEM MAGÁNÜGY FÓRUMA SZŐLŐSKISLAKON

INTERJÚ SZABÓ JÓZSEFFEL A 8. OLDALON

GRATULÁLUNK

NÁDORFI LAJOS OPERATŐRNEK,

VÁROSUNK SZÜLÖTTÉNEK !
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ÚJABB FEJLESZTÉSEK A LÁTHATÁRON

ÚJABB STRANDI FEJLESZTÉSEK A LÁTHATÁRON
MIKÖZBEN A KORÁBBAN ELNYERT PÁLYÁZATOKKAL KAP-

CSOLATOS BERUHÁZÁSOK MÁR KEZDENEK LÁTHATÓVÁ VÁL-
NI, ÚJABB 400 MILLIÓ FORINT ÉRKEZETT, AMIBŐL A VÁROS 

STRANDJAI ÚJULHATNAK MEG. TÖBBEK KÖZÖTT ERRŐL IS BE-
SZÉLGETTÜNK MÉSZÁROS MIKLÓS POLGÁRMESTERREL.

Látványosan halad a Borudvartól a 
kikötőig tartó sétány építése. Hogyan 
lépkednek majd tovább a pályázati be-
ruházások?

Aki lesétál a strand, illetve az építések 
területére, az láthatja, hogy körvonala-
zódik már az új sétány, amely egészen a 
borudvartól a hajóállomásig fog tartani. 
Hasonló stílusban és hasonló minőségben, 
mint az előzőek. Ezt is Jáki András cége, 
a Balaton-Út Kft. építi. Nagyon örültünk, 
hogy el tudta nyerni ezt a feladatot, és mi-
nőségi munkákkal, referenciákkal, boglári 
vállalkozónak adhattunk munkát. Hama-
rosan megindul a másik sétány építése is, 
és annak is el kell készülnie még a nyárig. 
Ez pedig a Borudvartól a tó felé, a mostani 
murvás utat építjük át térköves sétánnyá. 

Hamarosan megint munkagépek fognak 
megjelenni a Platán strand régi részén, hi-
szen egy új pályázati sikerről is be tudok 
számolni. Boglár az egyik nagy nyertese 
a Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírt 
strandfejlesztési pályázatnak. Egyedül Ba-
latonboglár az, ahol 6 strand is megújulhat, 
amihez 400 millió forint vissza nem téríten-
dő támogatást fogunk kapni. Hamarosan a 
pénz is megérkezik, de június 30-ig el kell 
végezni ezeket a felújítási munkákat, ame-
lyek egy része építés, a másik része eszkö-
zök beszerzése. 

A Jankovich-telepen teljes közvilágítás 
lesz, és egy kis lídósítás is, valamint új 
utcabútorokat telepítünk. Minden strandra 
lesz wi-fi , több helyen okospadokkal, ami-
vel az interneteléréshez még a telefontöl-
tést is biztosítjuk. Szinte minden strandon 
lesznek újabb játszóelemek árnyékolókkal, 
valamint minden vízbelépőt kicserélünk 
az egész vonalon. Úgy gondolom, ennek 
eredményeként óriási élmény lesz nyáron 
a boglári strandokra menni. Számítunk a 
boglári erőkre, mert június 30-ig a pályá-
zatot le kell zárni, ami embert próbáló lesz 
a boglári vállalkozóknak és a hivatalnak is.

Azért azt lehet mondani, hogy ez egy 
boldog probléma.

Valóban boldog probléma, sok ilyent kí-
vánunk magunknak, de azért egy kicsit fé-
lünk is, hogy sikerül-e. Persze, bizakodunk, 
hogy minden rendben lesz.

Lehet azt mondani, hogy napokon 
belül elkezdődik a művelődési ház 
felújítása is, hiszen az egy hét múlva 
esedékes rockfesztivál lesz az utolsó 
program.

Most úgy néz ki, hogy a Kazinczy ver-
seny még maradhat, mert a bontás kezdő 
időpontja április 12. A bontás ideje alatt a 
Kazinczy verseny még lefuthat, és utána 
lesz a kipakolás. Az építkezés május elején 
elkezdődhet, és egy év múlva, a jövő évi 

város napon lehetséges, hogy átadjuk, ün-
nepélyes keretek között a megújult kultúr-
házunkat. 80 év után éppen itt volt az ideje 
az újjáépítésnek. A beruházás keretében 
teljesen megújul a szabadtéri színpad is. 
Az épület pedig megőrzi azokat a műemlék 
jellegű vonatkozásokat, amik a 80 év alatt 
a házat jellemezték.

Sikerült megnyugtató megoldást ta-
lálni a programok elhelyezésére?

A Kultkikötőnek mindenképpen, hiszen a 
teniszcsarnokba fog költözni. Így ezen a 
nyáron a színház a Platán strand környé-
kére kerül, és úgy tudom, hogy a Jazz és 
Bor Fesztiválja is már jó kezekben van, te-
hát annak is a helyszín biztosítva lesz. Ta-
lán a BB központban, vagy kitalálják majd 
a Helyiértékesek, hogy hova tudják tenni. 
Valójában most ezen a téren egy nehéz 
időszak jön, mert egy évig nem lesz kultúr-
ház, de megéri, mert utána annál nagyobb 
öröm lesz birtokba venni a felújítottat.

Több pletyka kering a városban, hogy 
a Szüreti Fesztivállal gondok vannak, 
felmondta az eddigi szervező a szerző-
dést. Mi igaz ebből?

Mint minden pletykának, ennek is van 
igazságtartalma. Az valóban igaz, és min-
ket is váratlanul ért, hogy a szervező fel-
mondott. Ez zökkenést okozott az idei fesz-
tivál szervezésében. Annyi megnyugtatásul 
elmondható, hogy a jövő héten már talál-
kozunk az új szervezővel és a BB Törley 
csoport képviselőivel, új szerződés kötte-
tik. Ennek a fogalmazása folyamatban van. 
Bár még alá nem írtuk az új szerződést, de 
minden bizonnyal a jövő héten ez megtör-
ténhet, és akkor elkezdődhet az idei fesz-
tivál szervezése. Késésben vagyunk, tehát 
mindenképpen változni fog az idei fesztivál. 
Emiatt valószínűleg a felvonulást el kell en-
gednünk. Az kikerül a szerződés kötelezett-
ségei közül.

Ezek szerint a BB marad, mint part-
ner?

Ők azt nyilatkozták, hogy az új szervező-
vel meg tudnak egyezni.

Gondolom azért ez elég nagy válto-
zás lesz.

Megmondom őszintén, hogy én is tartok 
tőle, hiszen ez egy 40 éves rendezvény, és 
ez az első igazán nagy döccenés, ami raj-
tunk kívülálló ok miatt történt. Az új szer-
vező lelkes, és ismer egyébként mindent, 
hiszen a szervező cégnek egy régebbi tu-
lajdonosa volt. Azt gondolom, hogy menni 
fog. Bizakodó vagyok, nem is tehetek mást.

A többi tavaszi, nyári rendezvény ho-
gyan alakul?

Rendben vannak. A szokásos rendezvé-

nyek végig futnak, a Kazinczy verseny is, a 
Méta Fesztivál is szervezés alatt van. 

Milyenek a várakozások a nyári sze-
zonra? Nagyon korán lett tavasz. Sike-
rül majd mindent rendbe rakni a sze-
zonig?

Biztos, hogy okoznak egy kis zökkenést 
az építkezések a Platán strandon. Június 
30-ig dolgozni fognak mind a 6 strandon, 
ezért egy kis türelmet is kérek. Ezt az óriási 
lehetőséget egyszer adják, és ezt most ki 
kell böjtölnünk, hogy így mondjam. A júni-
us nem lesz egyszerű egyik strandon sem.

Érezhető volt, hogy Boglár mintha di-
vatba jött volna az elmúlt pár évben. 
Mit vár, a nyáron ez folytatódni fog?

Sőt, talán erősödni is, hiszen újabb fej-
lesztés lesz még a kilátóban is. Színes vilá-
gítást kap, és jövőre már a magas ösvény 
is elkészül. Tavaly 130 000-en voltak a ki-
látóban, és ezt várjuk az idei évre is.

A tavaszi fesztiválnak a megnyitója 
Kislakon volt, és elhangzott, hogy ott 
is lesz egy nagyobb turisztikai célú be-
ruházás a Jánoshegyen.

Igen, bár a részleteket még nem nagyon 
tudjuk, de a háttértanulmány már készül. 
Ez egy hatalmas beruházás lesz, és ezt is 
a Magyar Turisztikai Ügynökség fi nanszí-
rozza. Nagyjából 5% önerőt várnak el a 
várostól, ami így sem lesz kevés, mert 1 
milliárdos fejlesztésnél az is 50 millió. Azt 
kell látnunk, hogy egy utca felújítási árá-
ból kapunk egy egész útrendszert. 7 km 
út épülhet meg a Jánoshegyen. Teljes vil-
lanyvezetéssel együtt. Az ott levő borászok 
borturisztikai attrakciót fognak kialakítani, 
hasonlót, mint Kishegyen. 

Ezt, ha összekapcsoljuk a nemrégi-
ben elkészült Római úttal, akkor lehet, 
hogy Kislak be tud kapcsolódni a város 
turisztikai életébe?

Ez volt a cél. Azt viszont el kell monda-
nom Kislakkal kapcsolatban, hogy kicsit 
sajnálom a busz kérdését, mert azt érzem, 
hogy ez törést okozott. Volt egy buszjárat, 
amire azért számíthattak a kislakiak, de 
remélem, hogy ez is rendeződhet a követ-
kező években. 

Köszönöm szépen a beszélgetést!
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FOLKKOCSMA JÓ HANGULATBAN

Március 2-án a Boglári Senior Néptánccsoport ismét megrendezte, az ősszel már nagy sikert aratott „Folkkocsma” rendezvényt, 
ami tulajdonképpen nem más, mint egy hagyományos, falusi kocsma-hangulat, ahol élő népzene mellett beszélgetni, vagy akár 
táncolni is lehet. Ehhez a legfontosabb részt, a zenét ezúttal is a vendégekkel – köztük Siska Ákossal – kiegészült Dió Banda adta, 
a helyszínt pedig a Lengyel-Magyar Barátság Háza biztosította, melynek kisterme ezúttal is megtelt a táncolni és beszélgetni vágyó 
érdeklődőkkel.

Az érkező vendégek közül többen pogácsát és süteményeket is hoztak, az ezeket a hasba kísérő italokat pedig a büfében vásárol-
hatták meg. A jó hangulatra pedig nem lehetett panasz, így késő éjszakáig táncoltak és diskuráltak a vendégek.
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MEGEMLÉKEZÉS A RÁCFÁNÁL

Izgalmas, hagyományteremtő szándékkal megszervezett prog-
ramon vehettek részt március 15-én azok, akik elfogadták a 
Boglár-Kislak Irodalmi Kör meghívását, és koradélután ellátogat-
tak a szőlőskislaki József Attila Művelő-
dési Házba. Itt a program kezdeteként, 
a helyi Kreatív Klub tagjainak segítsé-
gével különleges kokárdát készíthettek, 
az ekkor még elsősorban gyermekekből 
álló érdeklődők, majd ezek elkészülte 
után, az ekkorra mintegy 50 főre gya-
rapodó közönség együtt indult el gya-
logosan, a Balatonlellét Szőlőskislakkal 
összekötő, Római út mellett álló, úgyne-
vezett Rácfához.

A menetet pedig a helyszínen többen 
is várták. Például, a balatonlellei kerék-
párboltos Szabó György és hagyomány-
őrző csapata, akik már évek óta minden 
március 15-én kijárnak ehhez az emlék-
helyhez. A történethez az is hozzátarto-
zik, hogy a Rácfa környezetét szorgos 
önkéntesek az ünnepség előtti napok-
ban rendbe tették, a gazt és a kidobált 
szőlőgyökereket eltakarították, az em-
léktábla elé pedig friss virágot ültettek…
A gyalogmenet kiérkezése után az ün-

nepség Szabó György rövid beszédével 
kezdődött, melyben elmesélte, mindig 
reménykedtek abban, hogy ezt az iga-
zi, 48-as emlékhelyet egyszer felfedezi 
magának a három település, és utána már nem a szokványos, 
protokollszerű koszorúzást választják majd, hanem ezt a termé-
szetes környezetet. A hagyományőrzők óhaja ezúttal teljesült, 
hiszen ezen az ünnepségen jóval többen voltak, mint a többi hi-
vatalos helyszínen. Ezek után a szót Horváth Iván, több helytör-

téneti könyv szerzője vette át, aki elmesélte a Rácfa legendáját. 
Eszerint, Jelasics seregeinek elvonulása után volt itt egy kisebb 
csetepaté a rejtőző magyar honvédek és a szállingózó szerbek 
között, ami után több halottat valahol a fa körül temettek el.
A történelmi áttekintést követően, a Boglár-Kislak Irodalmi 

Kör tagjai adtak elő rendhagyó módon egy összeállítást a sza-
badságharc verseiből és dalaiból, amit a 
Kossuth Lajos azt üzente című dal közös 
eléneklésével zártak le. Kalász József pe-
dig, mint egy mai Landerer, az autójának 
csomagtartójába telepített nyomdagépen 
sokszorosította a 12 pontot. Az ünnepsé-
gen megjelent Kardos László is, a Rácfa 
körüli földterület tulajdonosa, aki elme-
sélte, hogyan készült az emléktábla, a 
jövőben pedig egy acélkeretet szeretne a 
villámcsapástól kettéhasadt fa köré, hogy 
ezzel megakadályozza annak szétesését. 
Ő mindössze annyit kért a látogatóktól, 
hogy ne szemeteljenek, mert a fa körül 
sokszor neki kell összeszednie a kirándu-
lók által otthagyott hulladékot.
Szűcs László, Balatonlelle egykori pol-

gármestere, a hely jó ismerője is szót 
kért, és további részleteket mesélt el a 
terület múltjáról. A „hivatalos” program 
az emléktábla megkoszorúzásával zárult, 
majd az irodalmi kör tagjai piros-fehér-
zöld színekből álló szendvicsekkel kínál-
ták a vendégeket. Közben Horváth Iván 
egy igazi ágyút is elsütött, de a durra-
nástól szerencsére senki nem nyelte mel-
lé a falatot. Ezek után, amíg a felnőttek 

beszélgettek, addig a gyerekek a hagyományőrzők segítségével 
nyilazni tanultak. Az időjárás pedig a közben feltámadó szél el-
lenére is kegyes maradt az ünneplőkhöz, és nem öntötte nyakon 
őket. A szervezők szerint az idei csak az első lépés volt, s a jövő-
ben hagyományt szeretnének teremteni a programból.
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Beszélgessünk kicsit a munkádról. 
Mit jelent az, hogy Boglári Körzeti Cso-
port?
Valójában, ennek elvileg Fonyódon lenne 

a székhelye, de a környéken mindenhol fel-
oszlottak a mozgáskorlátozottak csoportjai, 
mert nincs rá ember. Most már 10 éve, 
hogy én bevállaltam, de a háttérben előtte 
is - már idejét sem tudom, hány éve - se-
gítettem az elődeimet. Az egyesülettel ala-
kulása óta, azaz kb. 40 éve kapcsolatban 
vagyok. Annak idején a húgom alapította, 
talán az országban elsőként. Kaposváron 
is több helyet megjártak, majd végül a 
Temetkezési Vállalat épületét kapták meg, 
egy rom épületet. Rendbe raktuk, és ebben 
is sokat segítettem, mert akkor még nem 
voltam olyan rossz állapotban. A húgom-
nak egy lába volt, ő úgy szedte össze az 
embereket, hogy újsághirdetést adott fel. 
Így alakította meg az egyesületet.

Emlékszem rá, amikor 2003-ban ide 
kerültem Boglárra, akkor már volt itt 
egy mozgáskorlátozott csoport, de na-
gyon kevesen voltak, és nem nagyon 
volt mozgás. Aztán, miután átvetted, 
hihetetlen módon felpörögtek az ese-
mények. Minek köszönhető, hogy ilyen 
népszerűek lettetek?

Ha azt látják az emberek, hogy valahol 
kapnak valamit, akkor jönnek. Sokat se-
gítek nekik az ügyintézésben a különbö-
ző hivataloknál, mert tudom, hogy mi jár 
nekik, és azt hol és hogyan kell intézni. A 
többség azt sem tudja, hogy mi jár, és a 
legnagyobb gond, hogy nem tudja, hogyan 
kell elintézni, hogyan kell kérni. Ráadásul 
a sorrendre is fi gyelni kell! Először a kicsit 
kérjük, mert ha egyből a nagyot, akkor ké-
sőbb a kicsi nem jár.

Azt látom a rendezvényeken, hogy 
nagyon sok olyan aktív tagotok van, 
akik nem mozgássérültek, csak idősek, 
nyugdíjasok, és talán jól érzik magu-
kat ebben a közösségben. Őket mi mo-
tiválja?

Gyakorlatilag ez úgy van, hogy aki moz-
gáskorlátozott, annak a családtagja is 

mozgáskorlátozottnak számít, hiszen ő a 
segítő. Ott már plusz egy ember jön be, de 
van, aki csak támogató tag. Az új rendelet 
szerint a nyugdíjasokat, az időseket is fel-
vehetjük tagnak, ezért felkaroltam őket is. 
Mindenkit szívesen láttam a rendezvénye-
ken, függetlenül attól, hogy tag, vagy nem 
tag. Közben megszűnt a lellei rész, és ők is 
csatlakoztak hozzánk, egész Gamásig, Ka-
rádig. Jöttek hozzám a problémáikkal, mert 
szívesen fogadtam őket, aztán csatlakoz-
tak az egyesülethez, hiszen csak 1.200.- Ft 
a tagsági díj. Az pedig nem pénz. 

Ha problémájuk van, legyen az illető 
nagyatádi, vagy csurgói, eljönnek hozzám. 
Volt, hogy Székesfehérvárról, Pécsről le-
jöttek ide. Azután csatlakozott a fonyódi 
rész. Évek óta segítettem azt a területet is 
egészen Pusztakovácsiig. Ott is volt ugyan 
vezető, de nem segített nekik, ha gond volt, 
hozzám irányította őket. Siófokról is rend-
szeresen járnak hozzám. Az ottani kolléga 
megadja a számomat. Mondjuk, annyi-
ból előnyben vagyok, hogy kerestem egy 
rehab-orvost, aki segít nekem. Vele meg-
oldjuk a felülvizsgálatokat. Ha valaki ellá-
tást akar kapni, akkor az a lényeg, hogy 
legyen friss diagnózis. Ez kell ahhoz, hogy 
kapjon eszközöket, például ezeket a mope-
deket, járműveket. Megmondom őszintén, 
Kaposvár nem kapott annyit egy évben, 
mint Boglár. 

Magánorvossal, beutaló nélkül megcsinál-
juk a leletet hivatalosan és ingyen, hiszen 
az orvos nem fogadhat el a betegtől egy fo-
rintot sem. Ez a kapcsolatok révén alakult 
ki, mert ismertem ezt az orvost régebb óta. 
15 km-re van innen a nyaralója, és bevál-
lalja, hogy amikor nem dolgozik a kórház-
ban, csütörtökön lejön hozzám, és akkor 
itt rendel 4 órát, utána pedig egy hosszú 
pihenőt tart, mert nagyon szeret horgászni. 
Régebben volt ortopéd rendelés, és bese-
gítettem ott is, de most már közel vagyok 
a hetvenhez, úgyhogy már nekem is sok. 
Volt olyan boglári, akinek Siófokon, az 

intenzív osztályon megadták a telefonszá-
momat, hogy keressen meg. De így van ez 
Marcaliban is, meg a kormányhivatalban 
is, ahol, ha nem tudnak ők segíteni, akkor 
megadják az én telefonszámomat, hogy 
keressenek meg. Még ha nem is mozgás-
korlátozott, én segítek neki szívességből. 
Ez kölcsönös, mert ha van valami, akkor 
mondom én is, hogy most ide menjél, eh-
hez, meg ahhoz. Például, hogy melyik 
OTP-be menjen, mert ott is vannak ezek a 
300.000 forintos támogatások, de a hozzá-
állással sokszor gond van. Az érintetteket 
ezért abba a fi ókba irányítom, ahol tudom, 
hogy segítőkészen állnak hozzájuk. 

Ezt milyen célra lehet felhasználni?
Főleg lakásátalakításra, de több célra is 

fel lehet használni. Ha van jogosítványa, 
akár elektromos autóra is fordíthatja, vagy 
például, hogy a bejárati ajtót, vagy a fürdő 
ajtót cserélje szélesebbre. Fürdőátalakítás, 
hogy akadálymentes legyen. Kapaszkodók, 

ülőke a tusoló alá. Fűtéskorszerűsítésre, 
kazáncserére. A lényeg, hogy addig ne áll-
jon neki, amíg a pénz nincs a kezében.

Nagyon sok rendezvényen ott vagytok, 
mint résztvevő, de sokat szerveztek is. Le-
het bírni ezt a tempót, meg aktivitást?
Igény van a rendezvényekre, de nem 

könnyű, sok munka van vele. Megpróbá-
lok mindenhol ott lenni, de nagyon sok 
vidéki meghívásom is van. A megyében 
mindenhova igyekszem eljutni, már csak 
azért is, mert sokszor van, hogy ráné-
zek egy emberre, látom mi a gondja, és 
megmondom neki ránézésből is, hogy mi 
jár neki, meg hol kell elintézni. Persze, a 
szervezéshez kell pénz is, de hála Istennek, 
az önkormányzat korrekt módon támogat 
bennünket. Igaz, hogy 160 boglári tagunk 
van. A teljes taglétszám pedig 450 körül 
lehet. Nem tudom pontosan, mert decem-
berben belépett egy csapat Lengyeltótiból 
kilencvenvalahány fővel. Néha meghív-
nak érzékenyítő programra. Ezzel nemré-
gen a balatonlellei óvodában voltunk egy 
kerekesszékes lánnyal. A fogyatékosok 
elfogadása céljából rendezték ezt a prog-
ramot. Nagyon tetszett a gyerekeknek. Ha 
hívnak, meg ráérünk, akkor megyünk.

Ha jól tudom, kirándulni is szoktatok.
Rendszeresen megyünk kirándulni, tavaly 

például Szlovákiában voltunk. Bár, én pont 
akkor kórházban voltam, és a fi am ment 
el velük. Zirc, Győr, Pannonhalma, Pozsony 
volt az útvonal, de voltunk Budapesten és 
a Törleyben is vendégül láttak bennün-
ket, bogláriakat. Alig akarták elengedni a 
társaságot, olyan vendéglátás volt. Előtte 
megrendeltem az ebédet, legyen minden 
rendben. Tízféle italt kóstoltattak velünk. 
Azután adventi városnézés volt idegenve-
zetővel, aki bevitt bennünket a Hiltonba. 
Mindenki nagyon jól érezte magát. A leg-

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SEGÍTŐJE

A BALATONBOGLÁRON ÉLŐ PAPP LAJOS HOSSZÚ ÉVEK 
ÓTA A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SOMOGY MEGYEI EGYE-
SÜLETE, BOGLÁRI KÖRZETI CSOPORTJÁNAK VEZETŐJE. A 
TERÜLETEN VÉGZETT MUNKÁJÁT 2018 DECEMBERÉBEN A 
SOMOGY MOZGÁSSÉRÜLT POLGÁRAIÉRT EMLÉKÉREMMEL 

ISMERTÉK EL. EZZEL KAPCSOLATBAN BESZÉLGETTÜNK VELE 
A SZERVEZET ÉS AZ Ő ÁLTALA VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL.

folytatás a következő oldalon
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A rendezvénysorozat megnyitó-ünnepsé-
gét idén a hagyományoktól eltérően nem a 
boglári, hanem a szőlőskislaki művelődési 
házban tartották, melynek nagyterme zsú-
folásig megtelt az érdeklődőkkel, valamint 
a programban fellépő ovisok szüleivel. A kö-
zönséget elsőként Csere Andrea alpolgár-
mester, mint házigazda köszöntötte, majd 
átadta a szót Gergely Pirosnak, a kulturális 
központ igazgatójának, aki ismertette az 
egy hónapon át tartó fesztivál programját. 
Az idei program, a boglári művelődési ház 
hamarosan induló átépítése miatt egy ki-
csit talán kevesebb elemből áll, de így is 
lesz benne rockfesztivál, koncert, fi lmklub, 
színházi előadás és a záróesemény is Sző-
lőskislakon lesz, egy helyi alkotó kiállításá-
nak megnyitójával. 
Az igazgató után Mészáros Miklós pol-

gármester elmondta, külön öröm számára, 
hogy Szőlőskislakra került a megnyitó ün-
nepség, mert ez is jelzi, mennyire szerves 
része Balatonboglár életének. Hangsúlyoz-
ta, hogyha volt is a múltban olyan, ami-
kor a boglári vezetés nem fi gyelt eléggé 
Szőlőskislakra, ez ma már egyáltalán nem 
így van, és az elmúlt évek történései, be-
ruházásai bizonyították, hogy a település-
rész fontos Balatonboglárnak. Bejelentette, 
hogy körvonalazódik egy közel egy milliárd 
forint értékű beruházás, ami a Jánoshegy 

turisztikai szerepét erősíti majd.
Keserű Zoltán, a Szőlőskislaki Részönkor-

mányzat vezetője elmondta, hogy a tavaszi 
fesztivál nem olyan, mint egy bor-, vagy 
egy sörfesztivál, hanem inkább különbö-
ző programok sorozata, ami azért fontos, 
mert ezek képesek összehozni az embere-
ket, formálni a közösséget. Az események 
közül kiemelte a Kislak Napja rendezvényt, 
amit immár harmadik alkalommal rendez-
nek meg, a látogatottsága, elfogadottsága 
pedig egyre jobb. 
A beszédek után Büki Bence, a Balaton-

boglári Általános Iskola prózamondója adta 
elő Fekete István: Az erdő ébredése című 
írását, majd a Hétszínvirág Óvoda apró-
ságai mutatták be 
tavaszköszöntő mű-
sorukat, amit vas-
tapssal köszönt meg 
a hálás közönség. 
A megnyitó-prog-

ram második részé-
ben Horváth Iván, 
több helytörténeti 
könyv szerzője tar-
tott előadást Sző-
lőskislak múltjáról, 
s egyben elmesélte, 
hogy miért is vá-
gott bele a település 

történelméről szóló könyv megírásába. A 
bevezetőben elmondta, hogy eredeti ne-
vén Szőlőslak, avagy Lak, már az 1001-es 
évben lakott településként szerepel a Ti-
hanyi Apátság leveleiben, így elmondható, 
hogy a falu több mint ezer éve lakott hely. 
Gyakorlatilag régebbi település, mint Bala-
tonboglár. Előadásában végigvette Kislak 
egykori, meghatározó földbirtokosait. Kü-
lön érdekesség, hogy a település a török 
időkben sem halt ki, akkor is dolgoztak a 
földeken, és 1575-ben tíz adófi zetőt tartot-
tak nyilván.
Az eredeti település feljebb volt, ki-

csit szétszórva a dombokon, például a 
Jánoshegyen. A mostani falu csak később 
alakult ki, főleg a Rákosi és Kádár időszak-
ban erőltették az emberek letelepülését a 
tanyákról. Érdekesség, hogy 1932-ben a 
földterületek jelentős részét Gaál Franciska 
színésznő vásárolta meg, így ő volt a bir-
tokos egészen a II. Világháborúig. Horváth 
Iván sok érdekességet megosztott a kíván-
csi hallgatósággal, de hangsúlyozta azt is, 
hogy sok anyag gyűlt össze, amit teljes 
részletességgel majd a hamarosan megje-
lenő könyvből tudhatnak meg a kislakiak.

sz.l.

TAVASZI FESZTIVÁL BALATONBOGLÁRON

TÖBB ÉVTIZEDES HAGYOMÁNY, HOGY A TAVASZ KEZDETÉ-
VEL, FESZTIVÁLSOROZATBA RENDEZETT PROGRAM-ÖSSZE-

ÁLLÍTÁSSAL PRÓBÁLJÁK KICSALOGATNI OTTHONAIKBÓL AZ 
ITT ÉLŐKET A VARGA BÉLA VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT 

MUNKATÁRSAI ÉS A CSATLAKOZÓ RENDEZVÉNYSZERVEZŐK. 
ENNEK MEGFELELŐEN, A MÁRCIUS 1-ÉN MEGNYITOTT TA-

VASZI FESZTIVÁL IDÉN IS SOKSZÍNŰ PROGRAMMAL VÁRJA 
AZOKAT, AKIK A TÉLI BEZÁRTSÁG UTÁN SZÍVESEN SZIPPAN-

TANÁNAK A FRISS LEVEGŐ MELLÉ EGY KIS KULTÚRÁT IS.

többször az a program sikerül a legjobban, 
ami hirtelen jön, nem tervezzük. Például 
ősszel Kislakon tartottunk idősek napja 
utóbulit, és ezt 10 nappal előtte javasol-
ták. Gondoltam, megoldom. Csere Andival 
beszéltem, és szívesen odaadták a termet. 
Aztán, ha már megvan a helyszín, akkor 
megoldom az egészet.

Milyen érzés volt megkapni ezt a dí-
jat?

Ez decemberben volt. Minden második 
évben odaítélik a Somogy Megye Mozgás-
sérült Polgáraiért elismerést, és nekem már 
évek óta nagyon érett. Gyönyörű ünnepség 
volt. Mikor egyvalaki kapja az egész me-
gyében, akkor az ember büszke lehet rá 
egy kicsit. 

Mit terveztek a tavaszra?
A közeljövőben, április 13-án, Bugasze-

gen regionális horgászversenyt rendezünk. 
Ezt minden évben megrendezzük. Van 
ebéd, horgászás és vannak díjak, közben 
el szoktunk menni a téglamúzeumba is.

Köszönöm szépen a beszélgetést!
sz.l.

folytatás az előző oldalról

folytatás a következő oldalon

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK NŐNAPJA

A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének Balatonboglári Csoportja idén 
is megszervezte a hagyományos, nőnapi programjukat, amit ezúttal is a művelődési 
ház nagytermében tartottak. A programra ezúttal is hatalmas volt az érdeklődés, így 
még a színpad hátsó részében is asztalokat kellett felállítani. A csoport vezetője, Papp 
Lajos, megnyitójában elmondta, hogy sajnos hamar elfogytak a helyek, pedig még so-
kan jöttek volna. A vendégek összetétele azonban így is vegyes volt, hiszen a helyiek 
mellett sokan jöttek Szőlősgyörökből, Nagyatádról és Barcsról is.
A vendégeket a város nevében Vadasfalvi János képviselő köszöntötte, aki kiemelte, 

hogy minden olyan program nagyon fontos, ahol az idősebb emberek kicsit kikap-
csolhatnak, és jól érezhetik magukat. A beszédek, aztán a közös vacsora után Tolnai 
András énekes szórakoztatta a közönséget, majd a már megszokott módon Márta Jocó 
szolgáltatta az élő zenét a tánchoz. 
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Úgy tudom, hogy nagyon kalandos 
úton kerültetek Boglárra. Ez hogyan 
történt?

Éjszaka a Balatonon, a novemberi, jég-
hártyás vízen motorcsónakkal jöttünk Bog-
lárra. Édesapámnak Kővágóörsön volt 18 
hektár földje, és Révfülöpön 4 hektár szőlő 
pincével, komplett felszereléssel. Annak 
idején elvették édesapámtól a földeket, 
meg a birtokhoz tartozó eszközöket, illet-
ve azt akarták, hogy lépjen be az akkori 
mezőgazdasági szervezetbe. Ő erre nem 
volt hajlandó, ezért több héten át, minden 
hétvégén bevitték, összeverték, és vére-
sen jött haza. Három hónapig bírta, azután 
úgy döntött, hogy ebből elég. Volt egy mo-
torcsónak-tulajdonos ismerőse Révfülöpön, 
Enhoffer Pista bácsinak hívták, és novem-
berben ő hozott át bennünket Boglárra. Éj-
szaka volt, én világítottam lámpával a vizet, 
de a motorcsónak és a víz szintje között 
nem volt több 2-3 centinél. Bent ült 
a család öt tagja, meg a Pista bácsi 
a 160 kg-jával. Szóval, rizikós utazás 
volt az akkor már jéghártyás vízen. 
Így kerültünk Boglárra.

Hány éves voltál akkor?

A nyolcadik évemben voltam.

Miért éppen Boglár? Volt itt kap-
csolat?

Nem volt senki ismerős. Időközben 
Lengyeltótiban sikerült kapcsolatot 
szereznie édesapámnak. Ugyanis, 
neki volt egy szakmája a mezőgazda-
ságon kívül, sajtmester volt. Tótiban akkor 
működött egy tejüzem, ahová sajtmester-
ként felvették. Kaptunk albérletet is, és ott 
laktunk két évig. Utána kerültünk fel Bog-
lárra. Végül az összes elvett birtokból 800 
négyszögöl szőlőt meghagytak, a többit 
mind elvették. Mindent újra kellett kezde-
ni, mert a csónakba, a rajtunk lévő ruhán 
kívül mindössze még egy-egy öltözék ruha 
fért, és így jöttünk el. A szüleim teljesen 
újra kezdtek mindent velünk, a három gye-
rekkel, mert volt még két öcsém.

Két év után Boglár…

Igen. Bogláron édesapámat a Gaal Olivér-
féle gazdaságba vették fel, és akkor átjöt-
tünk ide, albérletbe. A bogláriak előtt isme-
rős név Gaal Olivéré. Neki volt egy fi a, meg 
egy lánya, a Gaszton, meg a Mária. Annak 

idején játszottam is velük. Később, amikor 
hazajöttek Amerikából, hozzám mindig be-
jöttek. Ilyenkor mindig beszélgettünk, hogy 
vannak, mint vannak. Amikor a Varga Béla 
úr hazajött, akkor vele is találkoztunk egy-
szer. Visszatérve, a gazdasági munka volt 
az ideköltözés alapja. 1953-ban, a nyolc 
általános elvégzése után kezdtem dolgoz-

ni a vasboltban. Nem tanulóként, hanem 
gyakornokként vettek fel. Úgy sikerült a 
kereskedő bizonyítványt megszereznem, 
hogy magánúton megtanultam mindent a 
szakkönyvekből, és elmentem a megyéhez 
vizsgázni. Akkoriban a megyei szövetség-
nél volt a vizsgáztatás. Hat hónap után 
megkaptam a kereskedősegédi oklevelet. 
Csodálkoztak, mert iskolába nem jártam, 
hanem könyvekből, magánúton tanultam. 
A főnökeim örültek. Jó közösség volt, és 
sok idős, a Paszér családból származó, a 
Kovács családból származó, a Gerei csa-
ládból származó emberrel voltunk együtt. 
Maga a szövetkezet is egy igazi kis család 
volt. 

Ez volt az indulás, utána 1958-ban el-
kerültem katonának Győrbe. Ott 28 és fél 

hónapig szolgáltam, majd visszakerültem 
Boglárra. A szövetkezet vezetője javasol-
ta, hogy nyissak egy üzletet üveg-porcelán 
szakmában. Akkor hoztuk létre azt a boltot. 
Elhanyagolt üzlet volt, de felújítottuk. A be-
rendezést és mindent saját magunk készí-
tettük egy idős bácsival. Egyébként, ma is 
ugyanaz a berendezés van benne.

Utána végig itt voltál?

Nem, közben előre léptem, ami-
kor összekerültünk a feleségemmel. 
1963-ig dolgoztam az üvegboltban. 
A feleségem is kereskedelmi dolgo-
zó volt, csak a Budapesti Ruháza-
ti Kiskereskedelmi Vállalatnál volt 
üzletvezető. Ő lejött ide, én meg 
átadtam az üzletet neki, és bemen-
tem a kereskedelmi osztályra, ke-
reskedelemfejlesztéssel foglalkozni. 
Akkor kezdtük el a Balaton-parti 
fejlesztéseket. Megkaptuk a támo-
gatást a szövetségtől, Pestről, a 

megyétől, Kaposvárról, és fejlesztettük ezt 
a hálózatot. Építettünk több üzletet, több 
ABC-t. Először a Lelle Áruház, utána a Bog-
lárka Áruház, majd a többi kisebb, meg a 
strandi kiszolgáláshoz szükséges üzletek. 

Mindent saját kereten belül csináltunk 
meg, mert volt mindenféle szakemberünk. 
Asztalos, ács, kőműves, és gépjárműveink 
is voltak. Árufuvarozástól kezdve mindent 
tudtunk csinálni. Fejlődött a cég, a megyé-
ben 3-4. helynél rosszabb soha nem volt a 
boglári ÁFÉSZ. Amikor átadtam, akkor 650 
dolgozója volt a cégnek 22 településen, 184 
üzlettel. Ez volt a körzetünk, ezt irányítot-
tam jó ideig, mint fejlesztéssel foglalkozó 
kereskedelmi előadó. Aztán egyszer eljött 
az idő, hogy megválasztottak elnöknek. 12 
évig láttam el az elnöki funkciót, és nem 
voltam még 54 éves, amikor a harmadik 
ciklusban azért nem lehetett megválasz-
tani, mert nem voltam még nyugdíj előtti 
időszakban. 
Akkor eljöttem, és 1988-ban maszek let-

tem. Akkor szerveztem meg a saját kft-t 
a családdal, két fi ammal és a feleségem-
mel. A cégünk lényegében a 25-26. évét 
tölti most. Hitelből indultunk, és először 
megcsináltuk azt a presszót kint, Boglár 
végén. Az elhanyagolt épületet felújítottuk, 
és építettünk hozzá szociális blokkot, meg 
raktárt. Abban az évben, amikor elkészült, 
kibéreltem az ABC-t, és én működtettem 
11 évig. Volt még a központban és a Dózsa 
György utcában két egységünk, ami szin-

A KERESKEDŐ

TÖBB MINT 65 ÉVE VAN A PÁLYÁN. SOKAK SZEMÉBEN Ő 
AZ IGAZI KERESKEDŐ, AKINEK AZ ÉLETE ÉS A SZERELME A 

SZAKMA. FEBRUÁR VÉGÉN, A KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁ-
TÓ VÁLLALKOZÓK SOMOGY MEGYEI ÉRDEKKÉPVISELETÉNEK 
ÜLÉSÉN EGY EMLÉKPLAKETTEL IS ELISMERTÉK MUNKÁJÁT. 
Ő SZABÓ JÓZSEF, AKI CSALÁDJÁVAL A BALATONBOGLÁRI 
IPARCIKK- ÉS ÜVEGBOLT-ÜZLETEKET MŰKÖDTETI, NÉL-
KÜLE SZINTE ELKÉPZELHETETLEN A VÁROS KÖZPONTJA.

folytatás a következő oldalon
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tén a Somogy Megyei Iparcikk Kiskereske-
delmi Vállalaté volt. Azt is béreltem, ott is 
dolgoztunk a családdal és a kollégákkal. A 
szövetkezeti kollegák sokat segítettek ne-
kem. 
Akkor még volt összefogás a cégen belül, 

nagyon sok segítséget kaptam tőlük szak-
mailag és emberileg is. Ennek köszönhe-
tően sikerült felfejlődni, de aztán a Dózsa 
György utcai üzleteket lebontották az új 
építkezések miatt. Más lehetőséget kel-
lett keresni, és akkor jöttünk ide, szűkebb 
környezetbe, de ez teljesen saját. Béreltük 
egy ideig, de azután sikerült megvásárol-
ni, amihez újabb hitelt vettem fel. Ennek 
köszönhetem, hogy ma itt vagyunk ezen 
a szinten. Nem azt mondom, hogy szebb, 
mint egy multiüzlet, de ha bejön valaki, 
akkor valószínűleg megtalálja, amit keres. 
Nem mindent, mert mindent nem lehet egy 
üzletben készleten tartani. Manapság a for-
gási sebesség nem olyan, mint régen volt. 

A multiüzletek a mi térségünkben kegyet-
lenek, és elveszik azokat a vevőket, akik 
nap, mint nap bemennek az élelmiszerért, 
és megveszik az iparcikket is ott. Amit nem 
kapnak meg, azért jönnek hozzánk. Ez a 
helyzet ma a magánkereskedelemben. 
Nem könnyű, és nem gondoltam sohasem, 

hogy ilyen helyzet fog előállni, de ez a fej-
lődéssel együtt jár, nem lehet mit tenni el-
lene. Vagy felvállaljuk, és beállunk a sorba, 
vagy pedig felmondjuk. Én már az időmnek 
is a vége fele járok, mert azért a 81. éve-
met taposva nem olyan egyszerű dolgoz-
ni, de aki akar, az megpróbálja, és csinálja, 
még ha néha a nehezére esik, akkor is. Én 
szeretem ezt a munkát, amit egész életem-
ben végeztem, szeretem a vevőimet, és a 
vevők viszonozzák ezt. Azzal, hogy meg-
keresnek, meglátogatnak, és amit esetleg 
tudunk adni, azt meg is veszik.

Hogy bírod erővel? Azt látom, hogy 
reggel, nyitás előtt te vagy itt az első, 
zárórakor te vagy az utolsó. 81 évesen 
ezt hogy lehet bírni? Más ennyi idősen 
már otthon tölti a napjait.

Alapvető szakmai szeretet kell hozzá. Azt, 
amit megfogadtam, hogy szívesen csiná-
lom, azt ma is ugyanúgy kell. Szeretettel 
művelni, és nem szabad arra gondolni, 
hogy az ember hány éves, hanem arra kell 
gondolni, hogy szolgálatkész legyen, és a 
vevőjét maximálisan segítse abban, hogy 
megtalálja azt, amit keres.

Milyen érzés volt átvenni ezt a díjat?

Természetesen, nagyon jó, de el kell mon-

danom, hogy az elért eredményekben nagy 
érdeme van a családomnak. A feleségem 
és a fi aim nélkül ez nem ment volna. Ma 
nem lennék itt. 

Nekem ez már a második díjam a megyei 
szövetségtől, mert, ugye a kamarában, 
és a KISOSZ-ban is dolgozik az ember. A 
KISOSZ-ban közvetlen a vezetésben, sok 
év óta már. Én a kereskedelmi vonalat kép-
viselem. Nekem kell megvédeni a keres-
kedőknek az érdekeit, már amennyire le-
hetséges, mert egyre szűkebb a kör, egyre 
kevesebb az üzlet, főleg vidéken. A nagy-
kerek nagy része megszűnt, ami miatt a 
boltok lehetőségei nagyon leszűkültek, hi-
szen sem szállító partner, sem áru nem jut 
nekik. Nincs gazdálkodási lehetőség, hogy 
fenntartsa az üzletét, és bezárnak. Szeret-
nénk, ha a kis falvakban újra lennének bol-
tok, s ehhez lenne valami támogatási for-
rás, ami legalább az alap rezsiköltségekben 
segít.

Még egyszer gratulálok, és köszönöm 
szépen a beszélgetést!

sz.l.

HELYREIGAZÍTÁS

Előző számunkban a 
Vásárhelyi Tibor-emlék-
estről szóló cikkünkben 
tévesen írtuk, nem Vá-

sárhelyi Lilla, hanem Vá-
sárhelyi Virág volt az est 
vendége. Az érintettekről 
ezúton elnézést kérünk!

folytatás a következő oldalon

folytatás az előző oldalról

NÁDORFI LAJOS
BALÁZS BÉLA DÍJA
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Immár tizennegyedik alkalommal 
rendezte meg a Boglári Senior Nép-
tánccsoport március 15-e estéjén az 
úgynevezett Kossuth Vacsorát. Az ese-
mény egy régi szokás felelevenítése, 
amikor a forradalomra emlékezve az 
emberek házaknál összejöttek, majd 
egymással beszélgetve közösen va-
csoráztak. Tulajdonképpen erről szól a 
boglári néptáncosok programja is, csak 
ők a tánc nyelvén mesélik el a törté-
néseket. Ráadásul, most már több éve 
úgy, hogy minden évben más és más 
tematikát adnak a programban. Így 
volt már téma például a sorozás, vagy 
a nők szerepe a forradalomban. Idén 
a jobbágyfelszabadítást választották 
a műsor központi elemének, hiszen, 
mint az a bevezetőben elhangzott, ez 
volt az 1848-as Forradalom és Szabad-
ságharc egyik olyan maradandó intéz-
kedése, ami nagy változást hozott a 
vidéki Magyarország életébe.
A Kossuth Vacsora annyira népsze-

rű program, hogy már negyedórával 
a kezdés előtt nehéz helyet találni a 
Lengyel-Magyar Barátság Házának 
nagytermében. Így a kezdéskor idén is 
zsúfolásig megtelt még a karzat is. A 
műsor egy falusi munkaképpel indult, 
melyben a földeken munkálkodóknak 
bejelentik, hogy másnap robotra kell 
menni a földesúrhoz. Az örömüket és 
bánatukat egyaránt táncban elmesé-
lő jobbágyokhoz pedig lassan, csak a 
vándor kereskedőkön keresztül jut el a 
forradalom és a jobbágyfelszabadítás 
híre. 
A műsorban a szervező seniorok mel-

lett vendégként felléptek a Szelence 
Gyermektánccsoport növendékei, va-
lamint Valkó Brigitta, Szabóné Geist 
Andrea, Mester József, Orbán Zoltán és 
Molnár Eszter Balatonfűzfőről, továbbá 
Ádámné Németh Zsuzsanna és Kiss 
Péter Mezőszentgyörgyről. A tánchoz 
a zenét hagyományosan a Dió Banda 
szolgáltatta, melynek tagjai ezúttal 
John Lívia, Szabó Zsolt, Dr. Siska Ákos 
és Babodi László voltak. A műsort Bé-
késiné Rusznák Maris gyűjtése alapján 
színpadra állította Katona Adrienn és 
Osváth Péter.
A táncos történet-mesélés után pedig 

a szervezők a program nevéhez hűen 
vendégül látták a közönséget egy tál 
ételre és késő estébe nyúló beszélge-
tésre. Aki a műsorról lemaradt, az a 
Balatonboglár Város Youtube csator-
nán megnézheti. Igaz, az otthoni vide-
ózás a közösségi élményt nem pótolja…

sz.l.

KOSSUTH VACSORA AZ ÜNNEP ESTÉJÉN
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A parancsnokról mindig az a kép ugrik be nekem, hogy a csapata élén 
haladó vezető. Nagy tekintélye van, amit senki nem kérdőjelez meg. 
Személyét a különleges kisugárzás, titokzatosság jellemzi, ha vala-
mit kér valakitől, azt az illető akaratlanul is megindul, hogy teljesítse. 
Nagyon nagy elméleti és gyakorlati tudása van 
és csapatának tagjait folyamatosan képzi, tanít-
ja, neveli. Nem szégyell tanulni még a fi atalabbaktól sem.
Egyszerűen él, semmilyen téren nem hivalko-
dik, de magával szemben mégis nagyon igényes. 
A csapatának a tagjaira nagyon büszke, kiáll, mellettük senki-
be nem rúg bele. Ha megjelenik valahol, személye mindig po-
zitív kisugárzású, erőt és lelkesedést ad a munkának, mindenki 
odateszi magát, amit aztán Ő elismer, és ezzel újabb energiákat 
ad a jelenlévőknek. Ha valahol nincs, ott azonnal űr keletkezik.
Ilyen ember volt Szőllősi Feri bácsi, balatonboglári plébá-
nos, cserkészparancsnok. 14 év telt el azóta, hogy megtért 
teremtőjéhez, vagy, ahogy cserkésziesen mondanánk - ha-
zament, de személyének kisugárzása a mai napig érződik. 

Szombaton délután családommal kint vol-
tunk a temetőben. Elmentünk Feri bácsi sírjához is.
Ahogy ott álltunk, két történet jutott eszembe vele kapcsolatban.
Sok-sok évvel ezelőtt jelmezbált szerveztünk. Mindig meghívott 
újságírókat is. Megemlítettem Feri bának, hogy szerintem már 
nem fog újságíró jönni, hiszen a téma már nem érdekes. Tavaly 
és előtte is már írtak róla a megyei lapban. Erre Feri bá nem 
válaszolt semmit. Aztán jöttek sorba a vendégek és a megnyi-
tó előtt nem sokkal betoppant a média képviselője is. Én fogad-
tam és hebegve közöltem vele, hogy milyen jó hogy jött. Any-
nyit mondott, hogy azért jött el erre a rendezvényre, mert az 
Atyának meghívásának nem lehet ellenállni, így itt a helye.
Egy még korábbi eset, még a cserkészetünk hajnalán történt a Drá-
va partján. Táborhelyet mentünk szemlézni néhányan. Nagyon jó 
hangulatú szemlék voltak ezek. Ahogy a Feri bá a vendéglátónkkal 
beszélgetett, én egy óvatlan pillanatban beleugrottam a Drávába 
és úsztam egyet benne. Aztán ki a partra, és büszkén Feri bá elé 
álltam a „hőstettemmel”. Nagyon lecseszett, megjegyzem joggal.
De ugyanakkor a szemében volt elismerés is. Később aztán elme-
sélte, hogy fi atal cserkész korában egyszer a parancsnoka tudta 
nélkül hasonló úszásban vett részt csak a Tiszánál. Őt is nagyon 
letolták emiatt.

Kedves Atya! 

Szerintem az égi csapatod jelmezbálján az újságírók ugyanúgy 
nem tudnak ellenállni Neked, és abban is biztos vagyok, hogy a 
nagy folyót is átúsztad már.
Jó munkát!

Visnyei Tibor
csapatparancsnok

A PARANCSNOK
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A FORRADALOM ÜNNEPÉN

Március 15-én, az 1848-as Forra-
dalom és Szabadságharc ünnepé-
nek napján, délelőtt a megemléke-
zők immár hagyományosan, először 
a Fischl-ház oldalfalán elhelyezett 
emléktábláknál gyűltek össze, hogy 
koszorúkkal fejezzék ki tiszteletü-
ket. Itt a Himnusz közös eléneklése 
után Csere Andrea, Balatonboglár 
alpolgármestere mondott ünne-
pi beszédet, melyben felelevení-
tette gróf Széchenyi István, gróf 
Batthyány Lajos, Kossuth Lajos és 
Deák Ferenc forradalmi időkben be-
töltött szerepét. Felhívta a fi gyelmet 
Jókai Mór szavaira, aki ezt mondta: 
„Tartsátok tiszteletben e napot, me-
lyen a nép szava először megszó-
lalt! Március 15-e az, írjátok föl szí-
vetekbe, és el ne felejtsétek!”
A beszéd végén megkoszorúzták a 

Fischl-ház oldalán lévő emléktáblá-
kat, majd a jelenlévők közösen el-
énekelték a Szózatot, majd együtt 
átsétáltak a Vörösmarty téren álló 
Országzászlónál tartandó városi 
megemlékezésre. Az ünnepség itt 
szintén a Himnusz közös elének-
lésével kezdődött, majd Mészáros 
Miklós, Balatonboglár város pol-
gármestere tartotta meg beszédét, 
melyet egy Kölcsey Ferenc idézettel 
kezdett:

„Négy szócskát üzenek, vésd 
jól kebeledbe, s fi adnak

Hagyd örökűl ha kihúnysz: 
A HAZA MINDEN ELŐTT. „

 Ezek után felolvasta Wass Albert 
„Emlékezés egy régi márciusra” 
című versét. A polgármester be-
széde után a kaposvári Csiky Ger-
gely Színház színészének, Sarkadi 
Kiss Jánosnak a tanítványai adták 
elő március 15-re összeállított mű-
sorukat. A négy fi atal produkcióját 
nagy tapssal jutalmazta a közönség. 
A program zárásaként az Ország-
zászlónál koszorút helyeztek el az 
önkormányzat, a helyi Fidesz alap-
szervezet, a Boglár Nem Magánügy 
képviselői csoport és a Kossuth 
Klub nevében.



BALATONBOGLÁRI HÍREK 2019. március    13 

MATEMATIKA- ÉS
BIOLÓGIAVERSENY

Tilesch Márton tanuló eredményesen 
szerepelt a kaposvári Táncsics Mihály 
Gimnáziumban rendezett matematika- 
és biológiaversenyen. A matematikaver-
senyen 3., a biológiaversenyen pedig 2. 
helyezést ért el. Felkészítő tanárai Kiss-
né Mihályi Katalin és Palástiné Szerpák 
Tünde tanárnők voltak. A januári szám-
ban Varga Eszter tanárnő neve szerepelt 
mint felkészítő tanár (Matematikaver-
seny a fonyódi Mátyás Király Gimnázi-
umban.) Ez az információ téves. Tilesch 
Márton tanuló felkészítő tanára Palástiné 
Szerpák Tünde tanárnő volt. A kellemet-
lenségért elnézést kérünk.

ÚSZÓ
DIÁKOLIMPIA

Iskolánk két tanulója, Juhász Anna és 
Tuli Botond is eredményesen szerepelt a 
Győrött megrendezett Diákolimpiai Or-
szágos Döntőben. Anna egyéni csúccsal 
12., Boti 15. helyen úszott célba a népes 
és kiváló mezőnyben!

ISKOLAI

VERSENYEK, 
EREDMÉNYEK

HÍREK AZ ISKOLÁBÓL

HATÁRTALANUL!

Iskolánk 38 diákja és 3 pedagógusa a Határtalanul!, Tanulmányi kirándulás hetedike-
seknek pályázat keretében, 2018.október első hetében a Felvidékre utazhatott.
Az előkészítő  felvidéki csapatvetélkedő, versmondó és illusztráció készítő versenyek 

sorát követően a magyar irodalom és történelem kiemelkedő felvidéki alakjainak nyo-
mában járva ismerkedtünk Hont, Nógrád és Gömör tájegység épített és kulturális örök-
ségével, hagyományaival, és természeti szépségeivel.

Számos magyarlakta területre ellátogattunk. Füleken a várba és a néprajzi múze-
umba, Alsósztregován a Madách-kúria kiállításához, Rimaszombaton a gömöri múze-
umba, Szklabonyán a Mikszáth emlékházba, Balassa család kékkői várába. De Kassa, 
Rozsnyó, Krasznahorkaváralja, Szádalmás, Betlér nevezetességeinek megtekintése is 
szerepelt az útitervben. A városnéző séták és múzeumlátogatások mellett szövegtár-
gyat alkottunk, totót töltöttünk ki, koszorúztunk, túráztunk, szavaltunk és egy magyar 
tannyelvű iskolába is ellátogattunk.
Az utazás zárásaként a diákok élménybeszámolót és posztert készítettek a 4 nap 

programjáról, és bemutatták társaiknak a fotómontázst és kisfi lmet, amelyet az uta-
zásról állítottak össze.

A pályázat kapcsán felejthetetlen élményekben lehetett részünk, és kedves magyar 
emberekkel ismerkedhettünk meg.

Szendrődyné Botka Krisztina, a pályázat programfelelőse

JÓTÉKONYSÁGI FUTÁS A
BOGLÁRI ÁLTALÁNOS 

ISKOLA RENDEZÉSÉBEN

Szeretettel várunk minden kedves diá-
kot, szülőt és érdeklődőt 2019. március 
22-én 11:00-ra a Boglári Általános Isko-
la Árpád utcai épülete elé egy jó hangu-
latú futónapra!
A jótékonysági futáson 500 Ft, 1000 

Ft vagy 2000 Ft nevezési összeget lehet 
felajánlani egy szabadon választott helyi 
szervezet számára. Cserébe, az össze-
gekhez igazított távok egyikét lefuthat-
ja velünk. A bevétel teljes egészét az 
iskolánkat támogató alapítványnak és 
egy önkéntes állatmentő egyesületnek 
ajánljuk fel.   

Fussunk együtt a jó célért! Mert jót 
tenni jó!

Bauer Barbara

TeSzedd! 

Március 18-án a „TeSzedd” 
országos akcióhoz csat-

lakozik iskolánk. 

A TeSzedd! – Önkéntesen a 
tiszta Magyarországért akció- 
hazánk legnagyobb önkéntes 

mozgalma.  Idén immár nyolca-
dik alkalommal valósul meg. A 
szemétgyűjtési akció keretében 
szerte az országban „nagytaka-
rítanak” a TeSzedd! önkéntesei.
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FARSANG

Február 15-én tartottuk a farsangi 
mulatságot. 14:30-kor el is kezdődött a 
sok, frappáns kosztüm bemutatása. Az 
osztályok csoportos és egyéni jelmezek-
kel készültek. Voltak zombik, sütemé-
nyek, hullámvasút és tévéműsorok is. 
Az eredményhirdetés után nem sokkal 
következett a tombolasorsolás. Számos 
nagyértékű nyeremény talált gazdára, 
ezúton is köszönjük a felajánlásokat. 

EREDMÉNYEK:

A legkreatívabb jelmez díjat a
HULLÁMVASÚT

Aa leglátványosabb jelmezt a
GÖRÖG SZÍNHÁZ

A legélethűbb jelmezt a
FILMTÖRTÉNTI
KLASSZIKUSOK

nyerték el.
Ezek a csapatok arany mi-

nősítést is kaptak.

További helyezettek:
Legvidámabb jelmez:

TIROL 

Legaranyosabb jelmez:
DISCASOK

Legtalálékonyabb jelmez
TÉVÉCSATORNÁK

Legfélelmetesebb jelmez:
ZOMBIK ÉS ZOMBIGYILKOSOK

Legaranyosabb jelmez
kiscsapatban:

SÜTIK

Leglátványosabb jelmez
egyéniben:

UNICORNIS

Legvidámabb jelmez egyéniben:
MARSHMELLO

Legaranyosabb jelmez egyéniben:
MACSKANŐ

Legizgalmasabb jelmez:
GONOSZ ROCKERLÁNY

Hám Dominika

„MAGYAR VAGYOK, MAGYARNAK SZÜLETTEM.”

Az ünnepi műsoroknak megvan az a varázsa, hogy visszautazhatunk az időben a jeles 
esemény napjára és átérezhetjük az akkori történések hangulatát. Az általános iskolai 
ünnepségek lehetőséget adnak arra, hogy a magyarságtudat mélyüljön a gyerekekben 
és ennek okán hazaszerető, igaz magyar emberekké fognak válni.

Az idei március 15-i műsor szívből szólt, a szívnek szólt. A gyerekek kellő komolyság-
gal, odaadással és szeretettel szerepeltek. Felkészültségükhöz semmi kétség nem fért. 
A versek mondanivalóját megértették, a szabadságharc üzenetét átadták. A közönség 
szeretetét pedig mi sem bizonyította jobban, hogy állva tapsolták a produkciót. 

Felkészítő tanárok:
Zsirosné Boszkovics Marianna, Tóth Tamásné

X-PRESS TSE

Az X-Press TSE ismét kijutott 
a világbajnokságra. A tánc-
csoport a Dance Star selejte-
zőjén két produkcióval indult. 
A Superheroes kisformációval 
4 csapat közül a 2. helyen vé-
geztek, a Zorró nagyformá-
cióval pedig 8 csapat közül 
szintén a 2. helyezést érték 
el. Magas pontszámuk miatt 
mind a 2 számban kijutottak 
a májusi Dance Star világbaj-
nokságra, Porecbe! A csapat 
tagja Nagy Dorina 6. osztá-
lyos tanuló. Edző: Birkás Ale-
xandra.






