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„Az erdősörényes domb fölött
hiányoznak a csillagok.
Halkuló szél suhan az utak felett.
Nyugalmat keres a lélek,
nyugalmat a világ.”
/Vásárhelyi Tibor/
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TUKÁRCS MÁTÉ DÁVID KÖSZÖNTÉSE

A ZENE VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL ADTAK ÜNNEPI KONCERTET A ZENEISKOLA NÖVENDÉKEI

VÁSÁRHELYI TIBOR EMLÉKÉRE
Október 3-án hajnalban Vásárhelyi Tibor, a Polgármesteri
Hivatal volt munkatársa, a Balatonboglári Hírek újság egykori főszerkesztője, a művelődési ház volt igazgatója… és még sorolhatnánk, egyszóval a TIBOR itt hagyta ezt a világot. 65 éves volt…
Akik ismerték és szerették úgy gondolták,
hogy Tiborhoz méltó módon kellene elköszönni attól, aki évtizedeken át meghatározó
szereplője volt a város közéletének. A gondolatot tett követte és barátai október 12-e
késő délutánjára a Kápolna Dombra szervezték meg egy faültetéssel összekötött búcsúztatást.
A nagy számban összegyűlt barátokat, ismerősöket, volt kollégákat Birkás László, Tibor egykori munkatársa köszöntötte, aki egy
rövid beszédben elevenített fel az elhunyt
életútjának főbb állomásait. Ezek után mindenki átvonult a Hit-Remény-Szeretet padoknál Vásárhelyi Tibor emlékére leültetett fához,

ahol a megemlékezés szervezője, Kalász József elvégezte az utolsó simításokat, majd
elhelyezte a márványtáblát.
A fa ültetésének befejezése közben Tódor
János, Balatonbogláron élő Pulitzer-emlékdíjas író emlékezett barátjáról, felelevenítve az
megismerkedés pillanatait és azt, amikor Tibor megkereste őt verseskönyvével. Elmondta, ritka, hogy az aki idős korban kezd verset
írni, azt olyan minőségben tegye, ahogy egykori barátja. Végül felolvasta Vásárhelyi Tibor
egyik versét.
A fa ültetés zárásaként a résztvevők gyertyákat gyújtottak, majd visszavonultak a Kék
Kápolna oldalánál felállított kivetítőhöz, ahol

GONDOLATOK
VÁSÁRHELYI TIBORRÓL
„Feledve minden, ami kín
és bevégezetlen szerelem
- szántások barnája hívogat -,
ne félj megtérni végleg!
A hajnali hóharmat eltűnik
és ami voltál – ó-bor ízű
szelek keresnek itt –
későn kézbesített falevél
rebbeni utolsó szavaid.”
/Vásárhelyi Tibor/
2003-ban az önkormányzat pályázatot írt
ki a városi televízió üzemeltetésére, amire
én is pályáztam. A mai napig emlékszem
rá, hogy amikor az összeállított anyagomat
vittem leadni, hogyan toppantam be a füstös irodába és hogyan fordult meg Tibor a
székével.
„Maga az a híres Szentes László?” – kérdezte, majd hosszan beszélgettünk a magyar
média helyzetről. Ellátott jó tanácsokkal
is, mire kell itt Balatonbogláron leginkább
ﬁgyelni. A pályázatot megnyertem, így a
következő évek során Tiborral rendszeressé
vált a kapcsolat, s rájöttem, hogy a hosszan
elbeszélgető, anekdotázgató, néha csipkelődő ember, egy ikonikus alakja a városnak,
akit ráadásul a Teremtő az átlagnál jóval nagyobb szürkeállománnyal áldott meg.
Tibor és felesége, Ilona a nyolcvanas
évek elején jöttek Balatonboglárra. Ilonát a
könyvtár vonzotta be, Tibor a kultúrház vezetésére kiírt pályázatot nyerte el. Talán még
jegyzőkönyv is készült arról a tanácsülésről,
ahol örömmel, megelőlegezett bizalommal,
nagy várakozással fogadták az akkor már
kétgyermekes értelmiségi párt. Az hiszem,
mindenki nevében állíthatom: Balatonboglár nagyot nyert velük. Ez annak ellenére is
igaz, hogy menetközben, később az eltérő
gondolkodásból feszültségek támadtak.
Így vall erről a kezdetről: „… fél év után
elővettem volna a vándorbotot, de Ilona
arra ﬁgyelmeztetett, hogy konﬂiktusaink –
jobbára bennünk keletkeznek és – mindenűvé velünk tartanak.” Igaza volt! De szép is

lenne a világ, ha sokan élnének e bölcsesség szerint!
A feszültségek ellenére tagadhatatlanul
szép idők voltak akkor. Kultúrház vezetőként
talán nem mindenki érette meg, de megcsodálhatta, élvezhette a szoborparki elképzelését, a kiállítások programjait, a kápolna
színpad előadásait, a várdombi rock koncerteket, Pados tanár úr vezette diákszínpad
emlékezetes kultúrházi ünnepségeit, önálló
előadásait. Éjszakákba folyó beszélgetések
a tanár úrral, a boglári ﬁlmklub tagjaival a
színpad szélén ülve egy pohár bor, egy bátran elszívható cigaretta mellett. Nagy tervek,
nagy gondolatok születtek, majd vesztek el,
vagy valósultak meg.
Abban az időben teljesedett ki a Boglári
Szüreti Fesztivál a maga akkori emberi valójában, szépségében, kulturális tartalmában,
melyben Tibornak is komoly szerepe volt.
Erről így emlékezett meg a harmincadik évfordulón:
„Minden korra jellemző az, amiként ünnepel. Jellemző ez a tájra és a tájjal együtt élő
emberre is. Közel három évtizede már, hogy
a Szüreti Fesztivál napjaiban ezrével visszatérnek Balatonboglárra a város barátai. Amit
nem tudnak ők (és nem is kell tudniuk): milyen hideg a szőlőt metsző kezét dermesztő
bakonyi szél. És azt sem érthetik, milyen
felhős a bogláriak homloka, amikor a nyári
zivatarok ideje elérkezik. Arra sincs gondja
másnak, milyen záporban a dús lombú ültetvényeken szüretelni. Vannak szerelmek,
amelyek itt szövődtek. Meglehet az egyko-

megnézték azt a Kalász József által rendezett
ﬁlmet, melynek szövegét Tibor írta és olvasta
fel. Bár sokan látták már ezt az alkotást, de
ez az estén egészen más volt hallani azt a
felejthetetlen hangot, ami olyan sokszor szólította meg az embert a hivatalban, vagy éppen az utcán.
Elcsépelt és közhelyszerű azt mondani egy
elhunytról, hogy emléke velünk marad. Tibor,
ha ezt hallaná, megmosolyogná és legyintene. Pedig, ő biztosan velünk marad. Legalábbis addig, amíg mi, akik ismertük, élünk…

ri napsugárlány muskotály-ízű csókjára a
meghódított szerelmes - ma nagypapa – itt
emlékezik.”
Kilencvenkettőben készült egy emléknaptár, s abban ismerhette meg a város Vásárhelyi Tibort, mint igazán nagyszerű költőt.
Azokon, a mai szemmel talán szerényebb
megjelenésű naptári oldalakon közösen,
gyönyörűen szőtt szavakkal vallanak Bagó
Bertalan művészetéről. Akinek van belőle,
az a mai napig féltve őrzi.
Majd jött a városházi munka, elindult a
városi újság is, újszerű hangvétellel, a városházi híreken túl mutató tartalommal. A
hivatali munkában pedig szépen minden
olyan ügy Tibor asztalára került, amit el kellett végezni, de nem volt sorolható egyetlen szakághoz sem. Kapcsolat a civilekkel, a
rendezvények, a pályázatok, a fórumok, a …
hosszan lehetne sorolni.
Tibor Budapesten született 1952-ben, de
Zalaszentgróton gyerekeskedett. Ott járt
iskolában,az
ottani gimnáziumban érettségizett. A főiskolai éveket Szombathelyen
töltötte, Ilonára is ott talált rá.
Az ajkai kultúrházban kezdték meg a felnőtt éveket. Tibort talán le is nyűgözték az
ottani hangok, képek. Sisakkal a fején ﬁlmet
forgat az iparvárosi létről, az azt mozgató
idegszálakról. Talán ennek is köszönhető a
ﬁlmezés iránti érdeklődése, a Boglárra elhozott ﬁlmes derű.
Tibor legnagyobb ünnepe – ha visszafogottságában nem is mutatta ki – a Boglári Múzsa kötet megjelenése után, az első
önálló verseskötetének a Felhőmadárnak a
megjelenése volt. Erről mondta Tódor János
Pulitzer-díjas író, hogy ritka az, amikor valaki ilyen idősen, s egyben ilyen minőségben ír
verseket, kerülve a korából fakadó csepegős
érzelmeket. Ettől függetlenül, vagy éppen
ezzel együtt sokak szerint Tibor egyike volt
Balatonboglár legműveltebb embereinek.
A város is megbecsülte, amikor azt kinyilvánítva kulturális díjjal tüntette ki, s a legutóbbi testületi ülésen hozott határozatával
a város halottjának nyilvánította…
Kalász József nyomán Szentes László
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Az ülést Mészáros Miklós polgármester nyitotta meg és a köszöntés után
felkérte a jelenlévőket, hogy emlékezzenek meg Márton Lászlóról, Ordacsehi nemrég elhunyt polgármesteréről
és Vásárhelyi Tiborról, a hivatal nyugdíjba vonult munkatársáról. Az egy
perces néma főhajtás után megállapította, hogy a Képviselő Testület telKivonatos közlés. A jegyzőkönyv és a hatályos
jes létszámban megjelent, így az ülés
rendeletek a Lukács Károly Városi Könyvtárban
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása után szavazásra
és a balatonboglar.hu weboldalon tekinthetők meg.
bocsátotta a módosított napirendet,
melynek első pontja Dr. Sziberth Lász- vezetéssel, de az érintett lakók nem vazásra bocsátotta, amit a képviselők
ló javaslatára a külső bizottsági tag biztosítottak szolgalmi jogot a terü- egyhangúlag el is fogadtak.
letükön a probléma megoldása érdeVadasfalvi János képviselő egy temegválasztása.
Ennek megfelelően Kalász Zoltán, a kében. Másik probléma, hogy a lakók lefonra hivatkozva közölte, hogy a
Humán Bizottság elnöke ismételten feltöltötték az árkokat parkolás céljára horgászverseny résztvevőire érkezett
Katona Ferencet javasolta a Humán használva a területet, továbbá a súly- panasz, akik terepjárókkal szétdúlják
Bizottság külső tagjának megválasz- korlátozás be nem tartása miatt a ne- a strandot, szemetet hagynak maguk
tani. Ezt a testület 8 igen és egy nem héz gépjárművek is megrongálták az után. Dr. Sziberth László képviselő
szavazattal elfogadta. Ezek után Kato- árkokat. A vendégház hasznosításával szerint erre egyetlen megoldás van,
kapcsolatban tett kijelentést vissza- be kell tartatni a testületi döntésben,
na Ferenc letette a képviselői esküt.
A következő napirend volt a Beszá- utasítja, az irodának történő haszno- illetve szerződésben foglaltakat, ha
moló a lejárt határidejű határozatok sítást nem támogatja, erre a célra a kell bírságolni kell.
Keserű Zoltán képviselő köszönetét
végrehajtásáról, a két ülés közötti városközpontban van képviselői iroda.
fontosabb eseményekről, valamint a A soproni önkormányzattal csereüdül- fejezte ki a Város Napja szervezőinek.
polgármester átruházott hatáskörben tetés céljából született megállapodás A kitüntető díjak átadása kapcsán
hozott döntéseiről. Ennek során Mé- alapján boglári köztisztviselők és köz- megjegyezte, hogy az egyik kitünteszáros Miklós polgármester beszámolt alkalmazottak vehetik igénybe az ot- tett méltatása elmaradt, és ezt naa két ülés közötti tevékenységéről. A tani vendégházat, illetve a soproniak gyon sajnálatosnak tartja, a jövőben
kérdés lehetőségével élve Dr. Sziberth a Jankovich-telepen lévő apartmant ilyen ne forduljon elő. A pedagógusok
László képviselő tájékoztatást kért térítésmentesen. Ebből a megállapo- köszöntése sem úgy sikerült, ahogy
arról a 106 millió forintos kötelezett- dásból a képviselőknek nincs anyagi megérdemelték volna, nem volt méltó.
ségvállalásról a BAHART felé, melynek haszna, ezért alaptalan vádak hang- Ezek után Mészáros Miklós polgármeszottak el.
ter szavazásra bocsátotta a napirenhatárideje október 28.
Csere Andrea alpolgármester tájé- det az elhangzottakkal. A képviselők
Mészáros Miklós polgármester szerint egyelőre nincs információ arra koztatást kért a Bem utcai lakókkal pedig egyhangúlag elfogadták.
A képviselők a továbbiakban módovonatkozóan, hogy az érintett önkor- történt egyeztetésről, illetve a malom
mányzatoknak ki kell-e ﬁzetni a rájuk értékesítéséről, jövőbeni hasznosítá- sították a 2017. évi költségvetésről
eső részt, ami Boglár esetében 106 sáról. Mészáros Miklós polgármester szóló rendeletet, valamint az egyes
millió forint lenne. De a részletekről válaszul elmondta, hogy a Bem utcai tételek készpénzben történő kiﬁzetémajd zárt ülésen tájékoztatja a kép- lakók továbbra is aggódnak a temető sek lehetőségeit. A kormányzati javasbővítése miatt. Ismételten tájékoztat- latnak megfelelően szabályozták a heviselőket.
Dr. Sziberth László képviselő további ta őket, hogy a testület kinyilvánította lyi népszavazás kiírásához szükséges
kérdéseket tett fel azzal kapcsolatban, a 30 méteres védőtávolság betartását, létszámot és elfogadták az utóellenőrhogy mi a helyzet a Gaál Gaszton utcai 10 méteres sávban a növényzettel zésekről szóló jelentést.
A BB Szüreti Fesztivál értékelésével
ingatlanrészek közparkról való átmi- való elhatárolást. A malomnak új tunősítéséről, az Erzsébet utca déli olda- lajdonosa van, a hasznosításról nincs kapcsolatban Dr. Sziberth László a
Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi
lán védősáv kialakításáról? A követ- információ.
Szalai Tünde képviselő tájékoztatást Bizottság elnöke kijelentette, hogy a
kező bizottsági, illetve testületi ülésre
előterjesztést kért arról, hogy ameny- kért a MÁV által létesítendő zajvédők feltöltött terület fejlesztésével össze
nyiben nem nyer a pályázat, szüksé- helyszíneiről. Mészáros Miklós polgár- kell egyeztetni a rendezvényt. A „búges-e pénzügyi forrás a városi konyha mester kijelentette, hogy a Dózsa Gy. csú” jellegű fesztivál helyett a kulturált
megfelelő működéséhez. Szintén elő- utcai lakók kérését továbbították a borfogyasztás felé kell a rendezvényt
terjesztést kért arra vonatkozóan, mit Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. elvinni a jövőben. Keserű Zoltán képtesz a hivatal annak érdekében, hogy felé, akik válaszoltak, hogy méréseket viselő javasolta, hogy minél szélesebb
a közművek utáni helyreállítás határ- fognak végezni és ennek függvényé- körben tárgyaljanak a rendezvény jöidőre megtörténjen (járda, útfelbontá- ben döntenek a szükséges módosítás- vőjéről, a fesztiválban érintett egyéb
ról.
vállalkozókkal is egyeztessenek.
sok, közvilágítás javítása).
Dr. Sziberth László képviselő javaA beszámoló elfogadása után a beA Jankovich-telepi lakossági fórumon elhangzottakhoz tájékoztatásul solta, hogy a testület is támogassa a ruházások állapotának felülvizsgálatát
elmondja, hogy korábban is foglal- lakók zajvédő létesítésére vonatkozó tárgyalták. Dr. Sziberth László a Pénzkoztak már a felszíni csapadékvíz-el- kérését. Mészáros Miklós polgármes- ügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Biter egyetértett a javaslattal és sza- zottság elnöke a bizottság nevében el-
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mondta, hogy a járdaépítési program
keretében a Berzsenyi és a Török B.
(áthúzódó beruházásként) utcai járdák felújítására javasol költségvetési
fedezetet biztosítani a tartalék terhére. Egyúttal kritikát fogalmazott meg a
hivatal felé, hogy a játszótér program
elindításáról még májusban döntött a
testület, de az mégsem kezdődött el.
Dr. Regős Péter képviselő arra volt
kíváncsi, hogy miért kellett a ravatalozó esetében az előirányzaton felül 22
millió forintot biztosítani a beruházáshoz, illetve a Gyep utcai útszélesítés
tervei elkészültek-e? Mészáros Miklós
polgármester elmondta, hogy a ravatalozó esetében alultervezés történt,
a Gyep utcai útszélesítés tervezése
pedig folyamatban van. A képviselők
végül egyhangúlag elfogadták az előterjesztést.
A következőkben döntöttek a város
térﬁgyelő kamerarendszerének további bővítéséről, illetve szóba került a
régebben telepített, mára elavult típusoknak a cseréje is legalább a kritikus
pontokon. Dr. Regős Péter képviselő
szerint jó néhány gépkocsi feltörés
történt, ezért javasolt további kamerát elhelyezni a Szőlőskislak, Jánoshegy, Bánom-hegy, Landord felé is.
Megtárgyalták a strand-fenntartók
beszámolóit is, és javasolták, hogy az
azokban leírt karbantartási problémák
anyagi vonzata kerüljön be a jövő évi

költségvetésbe. A továbbiakban döntöttek egy látrányi telek eladásáról, a
lecsapoló csatornák üzemeltetéséről.
Elutasították a Kola-Ker Kft. telekvásárlási szándékát, mert az több ingatlan megközelítését veszélyeztette
volna.
Megadták a területhasználati engedélyt a Magyar Postának, így a cég
kihelyezheti a kézbesítők munkáját
megkönnyítő tárolóit. Megkötésre javasolták a Kaposvári Vízilabda Klub
bérleti szerződését, valamint a „Balaton játszótér” karbantartójával kötendő szerződést is.
Támogatják a képviselők a Balatonboglári Közterület-fenntartó Szervezet
gépbeszerzését, mert fontosnak látják
a szervezet ilyen erősítését is. Elfogadták a Vodafone ultimátum szerűen
benyújtott szerződésmódosítási javaslatát is, amiben csökkentést kértek a
várostól bérelt terület használati díjára. Egy beruházás megvalósulása érdekében módosították a Helyi Építési
Szabályzatot.
Elfogadták a Török Bálint utca déli oldalán és a Berzsenyi u. északi oldalán

meglévő járdák felújításáról szóló előterjesztést azzal, hogy ezek valószínűleg a jövő évre áthúzódó beruházások
lesznek.
A folytatásban a képviselők elfogadták a bizottságok saját hatáskörben
hozott döntéseit. Az „Egyebek” pont
tárgyalásánál pedig Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke javasolta, hogy
az orvosok rendelkezésre állásának
problémáiról tárgyaljon a szakbizottság. A hiányzó utca névtáblák felmérését követően tervezzék a jövő évi
költségvetésben pótlásuk költségét.
Felvetődött, hogy a kollégiumot jelző
táblát célszerű lenne kihelyezni utcaszintre, mert nem találják meg az intézményt. A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság javaslatot tesz
a Mátyás király utcában a buszbehajtás megtiltására.
Ezek után a képviselő-testület zárt
ülésen folytatta munkáját.
sz.l.
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ÁLTALÁNOS ISKOLA
TANÉVKEZDÉS A
BOGLÁRI ISKOLÁBAN
Idén nagyobb létszámmal
és ismét két első osztálylyal vágott neki a 2017-18-as
tanévnek a Balatonboglári
Általános Iskola. A működés
körülményeiről, valamint a
tervekről és célokról Türjei
Attila igazgatót kérdeztük.
Ha jól tudjuk, akkor az új tanév fenntartói szempontból ismét változást hozott az iskola életében. Milyen formában működik most az intézmény?
A KLIKK Siófoki Tankerületi Központja
idén január 1-el kezdett működni, így a
tavalyi tanévet valóban még úgy kezdtük
meg, hogy a fonyódi központhoz tartoztunk. A tanév közben jött az a változás,
hogy négy központ összevonásával megalakult a siófoki centrum, és több mint hatvan iskolával együtt mi is odatartozunk. Ez
egy négy járásból álló tankerület, ahova a
tabi, a marcali, fonyódi és a siófoki járások
iskolái tartoznak.
Ez az átrendezés a tanulók számára
is hozott változást, vagy csak a szervezeti működést határozza meg?
Ez csak a szervezeti működést határozza
meg. Gyakorlatilag, az a 2013-ban elkezdődött változás, melynek során az önkormányzatok helyett az állam lett az iskolák
fenntartója, inkább csak az intézmények
vezetőségét érinti. Talán még a pedagógusok érzékelnek ebből valamennyit, de
a gyermekek szinte semmit. A tanulók
inkább olyan dolgokon keresztül tapasztalnak változást, mint a Nemzeti Alaptantervben bevezetett dolgok, például az öt
kötelező testnevelés óra, vagy a tankönyv
ingyenességének kiterjesztése egészen a 9.
évfolyamig.
A Balatonboglári Általános Iskola egy
régi, nagy hagyományokkal rendelkező intézmény, amihez a városnak is
van egy erős kötődése. Most ugyan
történt egy fenntartó váltás, de maradt-e kapcsolat a várossal?
Ez egy kétlépcsős folyamat volt. Az első a
lépcsőben még egy furcsa kettős rendszer
volt, amiben az infrastruktúra működtetéséért a város maradt a felelős, viszont a
szakmai ügyek intézése már a tankerülethez tartozott. Ez nem volt egy túl szerencsés megoldás, mert ha valaminek kettő
fenntartója van, akkor abból mindig veszekedés van, hogy bizonyos dolgok kire tartoznak. Ez nálunk is érzékelhető volt ebben
a 2013-tól 2016. végéig terjedő időszakban. Bizonyos ügyekben az önkormányzat
úgy gondolta, hogy az nem az ő feladata, a tankerület pedig visszadobta, hogy
márpedig az működtetői kérdés. Nem azt
mondom, hogy ezek a viták mindennaposak voltak, de adódtak ebből kisebb nézet-

eltérések. A balatonboglári önkormányzat
egyébként mindig pozitívan állt hozzá az
iskola működtetéséhez, még akkor is, amikor már csak ilyen részlegesen vett részt a
folyamatban. De ennek ellenére keletkeztek nézeteltérések abban, hogy egy adott
kiadás kinek a költségvetését terhelje.
Ebből a szempontból idén sokkal tisztább
lett a helyzet, hiszen ez megváltozott, és
most már a működtetés és a fenntartás
egyaránt a siófoki tankerületnek a feladata.
Gyakorlatilag a városnál csak annyi maradt
meg, hogy maga az
épület, mint tulajdon
az övé. Ha az épületben valami beruházást,
vagy fejlesztést akar,
akkor azt megteheti.
De a napi működési
kiadások már nem az
önkormányzatot
terhelik. Emiatt viszont
a kapcsolat az lazult,
hiszen
alig
maradt
olyan ügy, amiben az
önkormányzathoz kell
fordulnunk. Ennek ellenére, a jó kapcsolat
továbbra is fennáll, így
az önkormányzat, vagy
a képviselők bármilyen
jelzésére, kérésére az
iskola tud reagálni, és
ha mi fordulunk hozzájuk, akkor tőlük is segítőkész hozzáállást kapunk. Összességében,
egy ilyen szabad kapcsolat maradt, amiben
mi választjuk meg az
együttműködés mélységét és tartalmát. De
úgy gondolom, hogy
azok a hagyományos
kapcsolódási
pontok,
mint a programokon
való részvétel, vagy
azok szervezése, a
város életébe való bekapcsolódás, ugyanúgy
mennek tovább most is.
Eddig még akármilyen kéréssel fordultunk
az önkormányzathoz, amiről úgy gondoltuk, hogy ők tudnák orvosolni, azokban
mindig pozitív választ kaptunk.
Talán ilyen kapcsolódási pont az is,
hogy az önkormányzat most a tanév
elején megvásárolta a diákoknak a füzetcsomagokat?
Igen! Például ez egy gesztus, ami nem
kötelez senkit semmire. A balatonboglári
önkormányzat most már harmadik, vagy
negyedik éve a polgármester úr kezdeményezésére, de a testület teljes jóváhagyásával felvállalja ezeket a költségeket.
Egyébként a technikai eszközök beszerzése megfelelően működik ebben
az új konstrukcióban?
A tankerülettől eddig egy havi ötvenezer
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forintos ellátmányt kaptunk, amit szakmai
anyagokra lehet fordítani. Ez a keret viszont a jövő hónaptól, az igazgató asszonynyal történt egyeztetésnek köszönhetően
százezer forintra fog emelkedni. Ennek oka
az, hogy három telephelyünk van, és ezek
kezelése, ellátása több költséggel jár. Így
most nagyobb összeg lesz arra, hogy a kellő szakmai anyagokat biztosítsuk.
Természetesen, a pályázatokat is ﬁgyeljük, és ezeken keresztül is igyekszünk forrásokhoz jutni. Most
például két olyan kiírás
is van, amit meg fogunk pályázni. Egyébként, ezek többségében
az infokommunikációs
eszközök
beszerzését támogatják, amivel a digitális oktatás
színvonalát
tudnánk
emelni. Nekem azért
egy pici fájdalmam az,
hogy az ilyen kommunikációs eszközök beszerzése mellett szinte
egyáltalán nincs kiírás
a hagyományos, ténylegesen megtapasztalható kísérleti eszközök
beszerzésére. Én, mint
ﬁzika tanár, előnyben
részesíteném az ilyen
kézzel fogható, valóságos élményt adó eszközök beszerzését, de ebben nem igazán kapunk
segítséget.
Ráadásul,
ezek elég drága dolgok,
amiknek a beszerzése
nem oldható meg az
említett havi keretből.
Így aztán a 30-40 évvel
ezelőtti, sokszor már
épphogy csak, vagy
egyáltalán nem használható eszközök állnak
rendelkezésre. Szóval,
nagy segítség a digitális szemléltetés, ami
élményt ad a gyermekeknek, de a valóságot,
azt soha nem fogjuk tudni mással pótolni.
Mennyi diák kezdte el most a tanévet?
Egy picit többen vagyunk, mint tavaly, de
ez annak is köszönhető, hogy a Nemzeti
Kézilabda Akadémiához (NEKA) sok olyan
gyerek került, akik általános iskolás korúak, főként nyolcadik osztályosok. Ők anynyira sokan vannak, hogy nekik külön osztályt indítottunk. Ennek megfelelően, míg
tavaly olyan 360-370 között volt a létszám,
idén ismét 380 felett, majdnem 390-en vagyunk.
Mindig egy kritikus kérdés az első osztályosoknak a száma. Az hogyan alakul idén?
Az első osztályosoknak a száma az mindig
a hat évvel ezelőtti gyermekvállalási kedvet
mutatja. Sajnos, az idei az már egy olyan

év volt, amikor benne volt a levegőben,
hogy csak egy első osztályt tudunk indítani.
Ugyanis, az óvodában a gyerekek létszáma olyan 30 körül mozgott. Igaz, hogy 27
lehet a maximális létszám egy osztályban,
de a fenntartó dönthet úgy, hogy indokolt
esetben ezt 20%-al megemeli. Így, akár
31-32 gyermek is lehet egyben.
Végül 33 első osztályosunk lett, és a tankerület sem akart élni a
létszám megemelésének
lehetőségével. Ennek köszönhetően sikerült idén
két első osztályt indítani.
De a következő évben, ha
csak valami csoda nem
történik, akkor a jelenlegi
adatok alapján, több mint
valószínű, hogy egy első
osztályunk lesz, hiszen a
várható létszám meg sem
közelíti a 30-at. Egyébként, úgy tűnik, hogy ez a
mélypont, mert az utána
következő korosztálynál
már ismét növekedés tapasztalható. Ennek köszönhetően,
várhatóan
2019-től újra kettő első
osztályt tudunk majd indítani.
Jellemző a balatonboglári iskolára,
hogy nagyon aktív a különböző projektekben. Gondolunk itt például az
angol nyelvi együttműködésekre, vagy
az egyéb pályázatokra. Mennyire tudja az ilyen „kötelességen felüli” tevékenységeket segíteni, serkenteni az
iskola vezetése?
Úgy gondolom, hogy jól állunk ebben a
kérdésben. Az utóbbi tanévekben tényleg
jelentős aktivitás volt itt az iskolán belül.
Én ezt természetesen továbbra is szorgalmazom,
és úgy érzem, a kollégáim is megérezték azt a
hozzáállást, hogy én az
ilyen típusú programok
szervezésében
mindig
partner vagyok, és kezdeményezem is őket. De
a kollégák között is van,
aki magától és van, aki
az eddigi évek tapasztalatai alapján most ébredt
rá, hogy tényleg érdemes
ilyenekkel foglalkozni.
Például, most szeptember 29-én egy sportnapot
fogunk tartani, aminek az apropója az,
hogy egy európai sport hét lesz. Ennek a
hétnek pedig az utolsó napja a péntek, és
ezen éppen Magyarországra kerül a sor.
Ezért szeptember 29-én a Magyar Diáksport Szövetség kezdeményezésére sok
iskola csatlakozik ehhez a sportnaphoz.
Ahogy megtudtam a hírt, egyből javasoltam a kollégáimnak, hogy mi is vegyünk
részt benne. Ők egyetértettek velem, és
meg is szerveztük.

Régóta hagyományos rendezvénye
az iskolának a Kazinczy-verseny. Ez is
változatlanul megy tovább?
Így van! Ráadásul, ebben a tanévben
lesz a huszadik, tehát, évfordulónk is lesz.
Amikor én megkezdtem a pályafutásomat
itt az iskolában igazgatóként, akkor a tízedik évfordulója volt ennek a rendezvénynek.

Mekkora előkészületet
szervezés?

igényel

a

Normál évben, amikor nincs ilyen kerek
évforduló, akkor is kell pár hónap a szervezésre. De úgy gondolom, idén már az
ősszel elkezdünk ötletelni azon, hogyan
tudnánk emlékezetessé tenni ezt a huszadik Kazinczy-versenyt. Mivel a verseny lebonyolítása most is változatlan lesz, ezért
próbáljuk a kiegészítő programokat úgy

szervezni, hogy azokkal az elmúlt két évtizedre emlékezzünk vissza. Szerencsére,
nagyon sok írásos- és videó anyag is rendelkezésre áll ehhez.
A Zeneiskolában hogyan sikerült a
létszám feltöltése erre a tanévre?
A Zeneiskolába a beiratkozás, az gyakorlatilag május-júniusban zajlik, de ilyenkor
szeptemberben szoktunk tartani egy pótbeiratkozást. Egészen jól állunk, nagyjából hasonló létszámunk lesz, mint tavaly.

Talán még egy pár fővel több is, mert a
jazz tanszakon volt egy érezhető jelentkezésnövekedés. Azt az oktatói kapacitást,
amivel rendelkezünk, azt nagyjából ez a
létszám le is köti.
A szülők részéről milyenek a visszajelzések a Zeneiskoláról?
Nálunk évtizedes hagyománya van a zenei képzésnek, ezért a
szülőkbe is beleivódott
már, hogy itt van egy
ilyen lehetőség. Tudják már, ennek a képzésnek nem csak az a
haszna, hogy a gyerek valamilyen szinten
megtanul egy hangszeren játszani, hanem
sok olyan pluszt is ad a
diákoknak, amit máshol nem kapnának meg.
Ennek megfelelően a
szülők is egyre inkább
szívügyüknek tekintik
a zenei képzést, ami
egyébként,
tapasztalataink szerint az alap
iskolai képzésre is kihat. A zenélni tanuló
gyerekek sokszor jobban boldogulnak a többi
tantárggyal is.
Egy tanév elején milyen elvárásokat
fogalmaz meg akár önmagával, akár a
tantestülettel kapcsolatban?
Egy új tanévben mindig változtatunk egy
kicsit az elmúlt tapasztalatok alapján, hogy
javítsunk egy kicsit. Aztán néha a javító
szándékról kiderül, hogy mégis csak jobb
volt a megszokott megoldás. Mindig megfogalmazódik bennem is,
kollégáimban is, hogy
az új tanévben érdemes lenne valamit kipróbálni, vagy máshogy
csinálni, mint az előző
években. Van, hogy én
kezdeményezek
valami változtatást, van,
hogy a kollégáim állnak
elő valami újjal, amiben aztán támogatjuk
egymást. Sokszor ilyenekből jönnek olyanok,
mint például nemrég a
csengetési rend megváltoztatás,
aminek
eredményeként
most
minden szünet egységesen tizenöt percig
tart. Ha jól emlékszem, akkor ez éppen egy
szülői kezdeményezés volt, amit tavaly kipróbáltunk és bevált. Ilyen apró változások
is kellemesebbé és jobbá tehetik az iskolában töltött időt. Így lehet hagyomány a
Kihívás napja programból is, ami olyan jól
sikerült, hogy minden kolléga azt mondta,
hogy meg kell ismételni.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
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EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTAT

ÜGYELETI ELLÁTÁS:
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VIKÁR B. U. 4. IDEJE: MUNKANAPOKO
MUNKASZÜNETI NAPOKON (24

ATÁSOK BALATONBOGLÁRON

ON: 16:00 # MÁSNAP REGGEL 8:00
ÓRÁS ÜGYELET): 8:00 # 8:00

TEL: 85/ 550"013
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ÉVFORDULÓK, MEGEMLÉKEZÉSEK
Az idei október a hivatalos ünnepek mellett több helytörténeti vonatkozású megemlékezésre is okot adott, ami színesebbé tetté az
amúgy is programokban gazdag hónapot.

EMLÉKEZÉS A VÉRTANÚKRA
Október 5-én, a Nemzeti Gyásznap előestéjén, este 19.00 órakor a tartottak egy csendes megemlékezést a Fischl-ház oldalfalán lévő Batthyány-emléktáblánál. A Himnusz közös eléneklése
után Holczman József tanár úr elevenítette fel gróf Batthyány
Lajos mártír miniszterelnök életútját, majd megemlékezett az
Aradon kivégzett hősök koncepciós peréről is. Elmondta, hogy
ezen az estén a tisztelet azoknak is szól, akiket bebörtönöztek,
lefokoztak, megaláztak, vagy bujdosni kényszerültek a magyar
szabadság ügye miatt.
A beszéd után a város képviselői közösen helyezték el a megemlékezés koszorúját, majd a megjelentek gyertyákat gyújtottak
a hősök tiszteletére. A csendes főhajtás végén pedig közösen
elénekelték a Szózatot.

VARGA BÉLÁRA EMLÉKEZTEK
Varga Béla Balatonboglár egykori plébános, díszpolgára, a
Nemzetgyűlés volt elnöke 1995. október 13-án hunyt el. Október
15-én, halálának 22. évfordulója alkalmából szentmisét tartottak,
ami után Mészáros Miklós polgármester és a képviselő testület
tagjai megkoszorúzták a katolikus templom falán lévő emléktábláját.

FRANCIA ÉVFORDULÓ
1942. október 17-én, 75 évvel ezelőtt, a II. Világháború idején
francia katonák érkeztek Balatonboglárra. Számukat 250-300
főre teszik és főleg Lengyelországból menekültek ide. A város
többségüket az egykori Savoy Szállóban szállásolta el. A tábor
megnyitásának 50. évfordulóján, 1992. október 17-én emléktáblát helyeztek el a ma zeneiskolaként működő Acsády Kastély
falán. Ennek is már 25 éve…
A két jeles évforduló alkalmából október 17-én délután Mészáros Miklós polgármester, a képviselő testület több tagja és
Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna lelkész asszony emlékeztek meg
a francia menekültek befogadásáról. A történelmi eseményeket
Kalász Zoltán, a Kulturális Bizottság elnöke elevenítette fel, majd
közösen elhelyezték az emléktáblánál a város koszorúját.
Aki többet szeretne tudni az egykori eseményekről azaz alábbi QR kód segítségével könnyedén eléri a Balatonboglár Város
Youtube-csatornán lévő, a témáról szóló, A lisieux-i Szent Teréz
üzenete című ﬁlmet.

OKTÓBER 23-I ÜNNEPSÉG
BALATONBOGLÁRON
A viharos időjárás miatt az október 23-i hivatalos ünnepséget
a meghirdetett 56-osok tere helyett a Varga Béla Kulturális Központban tartották meg, ahol a Himnusz eléneklése után Mészáros Miklós polgármester mondta el az ünneppel kapcsolatos gondolatait. A beszéd után a megjelentek a kaposvári Rippl-Rónai
Művészeti Kar elsőéves hallgatóinak műsorát tekinthették meg,
majd közösen elénekelték a Szózatot.
A program végül az 56-osok terén végződött, ahol a szakadó
esőben a képviselő testület tagjai elhelyezték a megemlékezés
koszorúját és fejet hajtottak a hősök emléke előtt.
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SPORTNAP
Az általános iskolában mindig is nagy szerepet kapott a mozgás. Szeptember végén
egy fantasztikus sportnap keretén belül
mozdult meg az egész iskola, hogy együtt
sportoljanak, mozogjanak a gyerekek. Az
eseményt az Európai Diáksport Szövetség hirdette meg, melyet a magyarországi
MDSZ (Magyar Diáksport Szövetség) is átvett. A rendezvényre mintegy 2600 hazai
iskola adta be jelentkezését. Alsó-, középfokú intézmények és főiskolák, egyetemek
egyaránt csatlakoztak a nemes célhoz, a
sportolás, mozgás népszerűsítéséhez. A
gyerekek a sokszínű programok közül bármelyiket választhatták. Régi és új/újabb
sportágakkal, mozgásformákkal egyaránt
ismerkedhettek a diákok. A felsősök futás,
úszás, illetve kerékpártúra Balatonszemesre, tenisz a boglári teniszpályán, zumba,
kondi-és proprioceptív park az Urányi János
Sport és Szabadidő Központban, valamint
futsal sportolási programokon vehettek
részt. Az alsó tagozatosokat a 2017 m-es
stafétafutást követően vidám sor-és váltóversenyek, köredzés a Bestrong kondi- és
proprioceptív parkban, zumba és kispályás
foci sarkallta további 120 perc mozgásra.
A gyerekek az első perctől kezdve élvezték
és aktívan végig is mozogták a napot. A
futástól a kondin át a kerékpártúráig, szívesen vették és győzték le az akadályokat.
„Felbuzdulva az idei kellemes fogadtatáson,
jövőre is benevezünk, és igyekszünk neki
hagyományt teremteni, hogy a mai mozgásszegény világunkban mi elmondhassuk:
BeActive BBsuli!” – osztotta meg érzéseit
Noé Judit, a program egyik szervezője.
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TENISZ
ESEMÉNYDÚS KINTI
SZEZON A BALATONBOGLÁRI TENISZ KLUBBAN
Lassan jön a téli szezon és a BBTC játékosai a fedett csarnokba kényszerülnek.
Kicsik és nagyok, ovisok
és
iskolások,
versenyzők
és
amatőrök,
kezdők
és
haladók.
14
szabadtéri
pályáról
nem egyszerű
bevonulni az
egypályás fedettbe. Igy a
kinti időszak
befejezésével
mérlegelünk.
Milyen is volt ez a röpke hét hónap? Tudni
kell azt, hogy a Tenisz Klub nem egy szűk
réteg igényeit elégíti ki. 5 éves kortól akár
100 éves korig mindenki találhat magának
megfelelő elfoglaltságot akár sportolóként vagy éppen nézőként,
programkeresőként
a
teniszpályáinkon. Ebben
a szezonban
most
aztán
volt
minden.
Úgy gondolom,
hogy a város
intézményei
közül
talán
a
Teniszklub
volt az egyike
a legtöbb szervezett eseményt felsorakoztató egyesületnek. Szerencsére máshol is
sok-sok színes program gazdagította városunkat.
A teniszben kb. 7 hónapig tart a szabad-

téri időszak, ez durván 200 napot jelent.
Az időjárás nagyban befolyásolja rendezvényeinket (pl. eső esetén lefújva minden). Ebből a 200 – ból 50 napon különböző versenyek zajlottak pályáinkon. Ezek
szervezett és megpályázott események
voltak, volt köztük Nemzetközi 25 000 dollár összdíjazású női világranglista pontot
adó Tenisztorna egy héten
át. Az Országos
Tenisz
Diákolimpia
és a Korosztályos Vidékbajnokság is
Bogláron volt,
ahova az ország minden
részéből
érkeztek indulók
és hozzátartozók. A nemzetközi versenyen a több hazai játékos mellett indult brazil, szlovén, szlovák, horvát,
német stb. versenyzői is. Újdonság volt
a GARRONE BB KUPA, ahol női és férﬁ I.
osztályban először rendeztünk 300 000 Ft
összdíjazású
versenyt
kategóriánként.
Több korosztályos gyermek
versenyünk
volt és az országos Orvos
Bajnokságnak is mi adtunk helyszínt.
Egyedüliként
az országban
a sport és a
kultúra összekapcsolásával
rendeztük meg a LOVE GAME Társasági
Tenisztornát. Rendeztünk GASZTRO Teniszversenyt, ahol a versenyzők tenisztudásuk mellett a főzőtudományukat is be-

TENISZ EREDMÉNYEK:
ORSZÁGOS TENISZ DIÁKOLIMPIAI DÖNTŐ
Balatonboglár 2017.05.29-06.02:
2. korcsoport lány: Balatonboglári Általános Iskola:
Kovács Luca, Pór Zsóﬁa - I. hely
4. korcsport ﬁú: Balatonlelle Általános Iskola:
Kulcsár Kevin, Csöröncsics Barna - III. hely
6. korcsoport lány: Karinthy Frigyes Gimnázium:
Jónás Zsóﬁa, Jónás Rebeka – I. hely
Nagyboldasszony Rom. Kat. Gimn:
Pór Petra, Pór Dorottya – III. hely
6.korcsoport ﬁú: Mátyás király Gimnázium:
Kis-Balázs Rafael, Péterfai Marcel – I. hely
HALKER KUPA SZENIOR VERSENY
Balatonboglár 2017.06.09-11.
F45+ egyéni:
F55+ egyéni:

I. hely: Pór Péter
III. hely: Szabó Kálmán
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F60+ egyéni:
F70+ egyéni:
F75+ egyéni:
F100+ páros:
F120+ páros:
F140+ páros:
N100- páros:
N110+ páros:
V100+ páros:
V120+ páros:
V140+ páros:

mutathatták. Edzőtáboroztak nálunk hazai
klubok versenyzői és több osztrák csoport
is a boglári pályákon teniszezett. A sok színes eseménynek köszönhetően felﬁgyelt
ránk a média is. A Vidékbajnokság alatt az
M4 stábja forgatott itt és a Kisbajnok című
adásban szerepeltünk egy riport erejéig.
A LOVE GAME kapcsán pedig a DUNA TV
Balatoni Nyár c. műsorában sikerült népszerűsítenünk sportunkat és klubunkat. A
HALKER szenior versenyünkön az idősebb
korosztály bizonyíthatott (35 éves kortól
mennek felfele a korosztályok 5-10 évente),
a BBTC játékosai itt is kitűnően szerepeltek.
Az évadot a HARMATH LAJOS szezonnyitó
Emlékversennyel kezdtük és a szezonzárás
a MÉSZÁROS GYŐZŐ Emlékversennyel ért
véget. Mindkettő a klub tagjait, bérleteseit
hívta egy jó kezdésre és egy hangulatos,
baráti szezonzárásra. A versenyek mellett
persze voltak csapatbajnokságok, a férﬁak
az OB III-ban a nők az OB I-ben szerepeltek.
Az edzések folyamatosan zajlottak minden hétköznap a klubban, a három edző,
ifj. Fekete Rudolf, Both József és én (Paszér
Éva) álltunk a gyerekek és a tanulni vágyó
felnőttek rendelkezésére, mint a klub hivatalos edzői. Tenisztáborok is népszerűsítették a sportágat a nyári szünetben. A kiváló
minőségű pályák kora reggeltől sötétedésig nyitva álltak a hét minden napján, szünet nélkül áprilistól szezonzárásig.
Minden szép és jó, de nemcsak úgy jön.
Az eseményeket, versenyeket meg kell pályázni, elő kell készíteni, le kell szervezni
és persze koordinálni. Kollegáimmal minden lehetőséget megragadva építettük fel
ezt az évet. Sok-sok energia, időráfordítás,
befektetett pluszmunka meghozta gyümölcsét, elégedetten mondhatjuk, hogy jó és
sikeres szezont zártunk.
Szabó Zoltánné Paszér Éva
BBTC SE

II. hely: Milosákovics János
III. hely: Berkes Pál
I. hely: Harmath Gyula
III. hely: Simiglai István - Szabó Kálmán
I. hely: Milosákovics János - Rörig Péter
I. hely: Berkes Pál - Homródi Péter
II. hely: Szőke Kriszta - Makarész Kati
II. hely: Paszér Éva - Szabó Éva
I. hely: Szőke Kriszta - Milosákovics János
II. hely: Paszér Éva – Simiglai István
III. hely: Berkes Mechtild – Berkes Pál
I. hely: Magda Valéria – Magda László

LOTTO KUPA - KOROSZTÁLYOS
VIDÉKBAJNOKSÁG Balatonboglár 2017.06.12-20
Egyesületi pontverseny: BBTC SE 4. hely
50 klub vett részt, a Somogy megyei klubok közül I. hely 103,5
ponttal

folytatás az előző oldalról
L18 csapat:
F16 egyéni:
L18 egyéni:
L18 páros:

I. hely: Fárbás Réka, Jónás Zsóﬁa,
Jónás Rebeka
III. hely: Kis-Balázs Rafael
II. hely: Fárbás Réka
I. hely: Fárbás Réka (BBTC SE),
Müller Nikoletta (BUDAÖRSI TC)

GARRONE BB KUPA Balatonboglár: 2017.07.29-31:
L16:
NŐI I. oszt. PÁROS:
NŐI I. oszt. EGYÉNI:

Korosztályos Országos Bajnokság
Zalaegerszeg 2017.08.09-19

SZENIOR VIDÉKBAJNOKSÁG Keszthely 2017.07.07-09.
F75+ egyéni:
F120+ páros:
F140+ páros:
V120+ páros:

II. hely: Harmath Gyula
I. hely: Milosákovics János – Hajba Csaba
I. hely: Berkes Pál – Homródi Péter
I. hely: Berkes Mechtild, Berkes Pál

IV. hely: Szlicki Fanni
I. hely: Fárbás Réka-Földeák Kata
I. hely: Fárbás Réka

F16 egyéni:
L18 páros:

III. hely: Kis-Balázs Rafael
II. hely: Fárbás Réka, Földeák Kata

FELNŐTT VIDÉKBAJNOKSÁG Budaörs 2017.10.07-09
Nők:
I. hely: Fárbás Réka

PLAY & STAY BB KUPA Balatonboglár 2017.07.15:
Zöld pálya:
Piros pálya:

I. hely: Kovács Luca
IV. hely: Molnár Vencel

A NÉPMESE VILÁGNAPJÁN
A Varga Béla Kulturális Központ munkatársai az őszi programok összeállításánál úgy döntöttek,
tesznek egy próbát, és idén megünneplik a népmese világnapját, ami szeptember 30. Tették ezt
talán azért is, mert a jó mesét kicsik és nagyok egyformán szeretik.
Gergely Piros, a művelődési ház igazgatója köszöntőjében Bruno Bettelheim szavait idézte, ami
szerint a mese azaz ábécés könyv, amelyből a gyermek megtanul saját lelkéből olvasni. A népmese
világnapja azért szeptember 30., mert ez Benedek Elek születésnapja. A köszöntő után megnyílt az
a rajz kiállítás, amire boglári gyerek küldhettek be alkotások kedvenc meséjük jeleneteiből.
A rajzok nézegetése közben, alig negyedóra alatt elfogytak az ülőhelyek, és mindenki izgatottan
várta az Esztrád Színház előadását. Ők a Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj című magyar népmesét
hozták el Balatonboglárra, mégpedig egy izgalmasan tálalt előadásban. A mese után Csere Andrea
kézműves foglalkozással kötötte le a gyermekeket, amíg a KultKikötőnek köszönhetően megérkezett a Kaláka Együttes. Így a mesenap programja az ismert együttes verses, mesés dalaival zárult.

TISZTELETTEL VÁRJUK
A BALATONBOGLÁRI ÉS
SZŐLŐSKISLAKI LAKOSOKAT
MINDEN KEDDEN 17-18 ÓRA
KÖZÖTT! KERESSEN MINKET
AZ 56-OSOK TERÉN LÉVŐ
KÉPVISELŐI IRODÁBAN!
NOVEMBER 7-ÉN DR SZIBERTH LÁSZLÓ
NOVEMBER 14-ÉN CSERE ANDREA
NOVEMBER 21-ÉN KALÁSZ ZOLTÁN
NOVEMBER 28-ÁN KESERŰ ZOLTÁN
DECEMBER 5-ÉN SZALAI TÜNDE
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EZ+AZ
MEGÚJULT
A SPORTPÁLYA ÉS
A BUBORÉK FÜRDŐ
A Magyar Turisztikai Ügynökség által
kiírt pályázaton nyert összegből megújult a Platán strandon lévő sportpálya
gumiburkolata és kerítése, valamint a
Buborék Fürdő vizes játszó részének
a burkolata.

32. SPAR BUDAPEST MARATON FESZTIVÁL
LUBICS PÉTER VÁLTÓBAN ÉS
TÓTH BÁLINT EGYÉNIBEN ÁLLT RAJTHOZ!
A BÚI SZSE versenyzői is rajthoz álltak a Budapesten október 15-én megrendezett 32. SPAR Budapest Maraton Fesztiválon. Tóth Bálint a minimaraton10kmes távját teljesítve, egyéni csúcsot javítva 48:30 -es idővel érkezett a célba.
Bálint következő versenye 2017.10.21-én marcali városában volt, ahol az Országos Duatlon Diákolimpia Döntőjében képviselte a Balatonboglári Általános
Iskolát.
Másik versenyzőnk, Lubics Péter a maratont váltóban teljesítette. A váltó
mindkét tagjának sikerült a maximumot teljesítenie, így a két félmaraton öszszesítetett ideje Pék Eszternek és Lubics Péternek korosztályos második helyezést eredményezett. Idejük: 03:10:40.

ÍRÓ-OLVASÓ
TALÁLKOZÓ
Október 4-én, a Lukács
Károly
Városi
Könyvtárban író-olvasó találkozót rendeztek Nyulász Péterrel,
a Helka és A fürdők
réme c. könyvek
írójával

TÖKLÁMPÁS FESZTIVÁL
Idén október 7-én és 8-án immár 13. alkalommal rendezték meg
Szőlőskislakon a Tökéletes tökételek főzőversenyt és a Töklámpás Fesztivált. A rendezvényről részletes beszámolót novemberi
számunkban találnak majd.
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EGYEZTETŐ FÓRUM
A BB SZÜRETI FESZTIVÁL
JÖVŐJÉRŐL

SÉTA A MELLRÁK ELLEN

