
III. Katolikus Bál Kilitiben

      Báli ünneplő ruhába öltözött emberek gyülekeztek 2013. február 2-án a Kilitiben található 
Piknik Hotels elegánsan berendezett éttermében, ahol a Kiliti és Siófoki Római Katolikus 
Egyházközségek immár harmadik alkalommal rendezték meg a katolikusok bálját.

      A bál nyitányaként Dr. Gárdonyi Máté atya köszöntötte a vendégeket, akik az idén 150-en 
vettek részt ezen a jótékony célú rendezvényen.  A köszöntés után a szervezők látványos  és 
szórakoztató műsorral tették emlékezetessé mindenki számára az idei bált. Hallhattunk 
népszerű operetteket Kersák Edinától, láthattunk keringőt  és vérpezsdítő latin táncok 
bemutatóját Kovács Franciska és Fülöp Milán táncosoktól, vidám és humoros műsorvezetést, 
valamint bűvész trükköket Jónás Tamástól.

      Borza Miklós atya Somogyvámos-Segesd,és Grujber Zsolt atya Böhönye és környéke 
képviseletében fotókkal illusztrált bemutatót tartott, mely méltán vívta ki a jelenlévők 
elismerését, hiszen a tavalyi bál hasznából megszervezett táborok emlékeit elevenítették fel, 
bizonyítva ezzel is, hogy milyen örömet szereztek a Belső-Somogyból érkezett hátrányos 
helyzetű fiataloknak.

       A látványos és nagyon finom ételkülönlegességek elfogyasztása után a Nosztalgia Duó 
szolgáltatta a zenét, és teremtett alapot a vidám hangulathoz a bálhoz illő dallamokkal.

        Az idei bál bevételét Kárpátalján élő gyerekek nyári táboroztatására szánják a szervezők. 
Szeretnék, ha Siófokon és Kilitiben tölthetnének el 1-1 hetet azok a gyerekek, akik talán még 
soha sem lépték át a magyar országhatárt, pedig magyar az anyanyelvük, akárcsak szüleiké, 
rokonaiké, ismerőseiké, ezt használják egymás között, ám a történelem viharainak 
köszönhetően most egy másik állam polgárai. Számukra kínál most lehetőséget a kiliti és a 
siófoki katolikus hívek összefogása azzal, hogy a bál bevételének hasznából vendégül lássák 
őket, hogy megismerhessék az anyaországot, a Balatont, annak természeti, történelmi és 
kulturális nevezetességeit. És nem mellékesen azt, hogy milyen érzés az, amikor nem 
kisebbségben kell élni magyarként. 

       Ez a nemes cél vezérelte a szervezőket, ezért báloztak a Kilitiben és Siófokon élő római 
katolikusok. Támogatásuknak köszönhetően 400 ezer forint gyűlt össze erre a célra.
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