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KÉT FONTOS TÉMA VAN NAPIREN-
DEN BALATONBOGLÁR VÁROS KÉP-

VISELŐ-TESTÜLETE ELŐTT. AZ EGYIK 
A VÁROS IDEI KÖLTSÉGVETÉSE, A 
MÁSIK AZ URÁNYI JÁNOS SPORT-

CENTRUM ÉRTÉKESÍTÉSE. EZEKRŐL 
ÉS A RÉSZLETEKRŐL KÉRDEZTÜK 

MÉSZÁROS MIKLÓS POLGÁRMESTERT.

Hogyan látja az idei költségvetés ter-
vezetét?

Balatonboglár életében jelenleg a legfon-
tosabb feladat, hogy pontosan, a törvény 
szerinti határidőben, február 15-ig elfogad-
juk a költségvetést, hiszen ez fogja megha-
tározni az egész éves munkát. Éppen ezért 
a képviselő-testület már december eleje 
óta ezen dolgozik. Több fordulóban, szá-
mos egyeztetés után, gyakorlatilag szinte 
véglegesnek mondható. Főösszege 1,8 mil-
liárd forint felett van és ilyen rekord még 
soha nem volt. Ebből is látszik, hogy a vá-
ros nagyon jól áll, kedvezőek a pozícióink 
és stabil a gazdálkodásunk. 

Ebből az 1,8 milliárdból a város éves 
költségvetésére nagyjából 1,3 milliárdot 
kell számítani, a másik, mintegy 500 mil-
lió forintos rész az gyakorlatilag a tavaly-
ról áthozott pénzmaradvány. Ilyen sem 
volt még a város 807 éves történelmében, 
hogy ilyen mértékű pénzmaradvánnyal 
zárta volna az évet. Ez az 500 millió. amit 
áthoztunk tavalyról természetesen nem 
teljes mértékben szabadon felhasználható 
összeg, hiszen ebből nagyjából 300 millió 
forint a már elnyert Európai Uniós pályá-
zatoknak az összege. Ebből fog elkészülni 
a Platán strand, mintegy 260 millió forint-
ból a sétány újabb részei, illetve a Platán 
Gondozási Központ épületének a felújítása, 
aminek a közbeszerzését is már elindítot-
tuk. Szerződésünk van az óvoda udvarára 
telepítendő 15 millió forintos játszóelemek 
kiépítésére, az udvar rendezésére. Körül-
belül 100 millió forint még, amit áthoztunk 
azért, mert ezek a tavaly elkezdett építke-
zések folytatásához szükséges pénzfedeze-
tek. 
Ilyen például a ravatalozó építkezése, 

amit idén a Város Napján adunk majd át, 
de még 76 millió forintot ki kell rá fi zetnünk. 
Egy játszótér-építési programot indítottunk 
el idén, s ezekben már a szerződésköté-
seknél tartunk. Ezt már tavaly elterveztük, 
de igazából csak idén fog megvalósulni és 
a Város Napján szeretnénk ezeket is fel-
avatni. A Szent István parkban, a Hunyadi 
utcai parkban a Kiserdőnél, a Fiumei utcai 
strandon, a Sziget strandon, és a Kodály 
strandon is lesznek új játszóeszközök, il-
letve a Török Bálint utcában és az Evangé-
likus templomnál, valamint a szőlőskislaki 
városrészben is. Azt gondolom, hogy ezek 
a boglári gyerekeknek és családoknak és 
az idelátogatóknak is gyönyörű, új léte-
sítmények lesznek. Egyébként csak maga 

a játszótérprogram saját forrásainkból 20 
millió forint. 

Folytatódik-e az út- és járdaprog-
ram?

Igen, ebben az 500 millió forintos 
áthozatban gyakorlatilag benne van a Ró-
mai út önereje is. Ehhez durván 80 millió 
forintot nyertünk, de az önerőt is hozzá kell 
tenni. Az is lehet, hogy ennek az összkölt-
sége a 100 milliót súrolni fogja. Az útprog-
ramot évekkel ezelőtt éppen azért kezdtük, 
mert tudjuk, hogy nagy adósságunk van 
ezen a területen. Idén a Munkácsy utcában, 
a Szabadság utcában, a Török Bálint utcá-
ban és az Árpád utcában épülnek új jár-
dák illetve történnek felújítások. Még öbb 
olyan fő közlekedési, városi utunk is van, 
amire költeni kellene. A legrosszabb álla-
potú a Gyep utca, amelynek megvalósítá-
sát egyelőre a képviselő-testület biztonsági 
okból, hogy ne fussunk bele egy esetleges 
túlköltekezésbe, a második félévre tette. 
Erről majd júniusban döntünk és a féléves 
adatok alapján remélhető, hogy idén ez is 
megvalósul.

Még a januári összevont bizottsági 
ülésen elhangzott, hogy átrendezés 
lesz a strandüzemeltetésben, illetve 
született a költségvetés tárgyalása 
során egy döntés, hogy a Közterület 
Fenntartó Szervezetet megerősítik 
további munkagépekkel. Ezek szerint 
ezen a területen az lesz a tendencia, 
hogy a város inkább saját erőből oldja 
meg, amit tud?

A tendencia ez, ezért nagyon nagy erők-
kel minden évben tovább erősítjük a Köz-
terület Fenntartó Szervezet, a város üze-
meltető cégének a pozícióit. Ezért nem 
csak munkagépekkel, hanem további mun-
kahelyek kialakításával is erősítjük. Idén 
a közmunkaprogramból sok jól dolgozó 
munkatársunkat át tudtuk emelni a mun-
ka törvénykönyv világába, ami egyrészt 
magasabb fi zetést és több lehetőséget biz-
tosít számukra. Ez az irány valószínűleg a 
következő években is megmarad és talán 
majd egyszer el lehet érni, hogy a város 
a saját területeit, a saját ingatlanjait saját 
maga, a saját cégével tudja majd üzemel-
tetni. Ez az idő még most nem jött el, tehát 
továbbra is magánvállalkozókat fogunk be-
vonni a strandüzemeltetésbe, valamint bi-
zonyos mértékben a közterületi ingatlanok 
kezelésébe és a hó eltakarításába. 

Sokakat érdeklő téma a városban, 
hogy most átveszi-e az állam az Urá-
nyit vagy nem veszi át? Hol tart ez az 
ügy?

Amit tudunk, hogy a kormány 2017. dec-
ember 19-én, tehát még az év végén dön-
tött arról, hogy a Kézilabda Akadémia fej-
lesztésére meg akarja vásárolni az Urányi 
János Sportcentrumot, illetve az alatta levő 
földterületeket, vagyis azt a részét a komp-
lexumnak, ami még a város tulajdonában 
van. Mint ismert, a területen az állam már 

egy nagy beruházást végzett az új NEKA 
csarnok építésével, ezzel már részben tu-
lajdonossá is vált, a maradékot pedig most 
meg akarja vásárolni. Ezzel egy többmilli-
árdos vagy legalábbis milliárdos nagyság-
rendű bevételre számíthat a város, ami 
még azzal is jár, hogy az állam átvállalja 
a nagyjából 50 millió forintos éves működ-
tetését az uszodának és a nagycsarnoknak, 
ami egy elég jó üzletnek néz ki. Az ördög 
természetesen a részletekben van, amik 
kidolgozása még most zajlik és egy-két hó-
napon belül ezek is ki fognak derülni.

A folytatásban mi lesz a helyi sport-
tal? Gondolok itt az úszóiskolára, akik 
elég színvonalasan felfejlődtek és 
színvonalas úszásoktatást folytatnak.

És ott van még a kézilabda és a futballis-
ták is. Mind a háromra garanciákat kérünk 
a vásárlás során, hogy ezek ne sérülhes-
senek. A város nyilván több uszodát már 
nem fog építeni, hiszen a meglévő meg fog 
maradni. Garanciákat fogunk kapni az ál-
lamtól, hogy az uszoda az állami fenntar-
tásban is működni fog, tehát, az úszóiskola 
részére az uszoda használata biztosított 
lesz. Az eddigi rend szerint az edzőtermek 
és az uszoda a közönség számára nyitva 
lesz, tehát jegyekkel, bérletekkel lehet 
majd használni. A város azért nyer, mert 
eddig a városnak kellett megfi nanszírozni 
azt az önrészt, ami nem volt benne a be-
lépőjegyben. Mindenki tudja, hogy amikor 
megvesz egy 1000 Ft-os belépőjegyet az 
uszodába, az valójában nem ezer forintba 
kerül, hanem lehet, hogy háromezerbe. A 
többit valakinek hozzá kell tennie és ezt 
eddig a város tette bele az uszoda költsé-
geibe.
Természetesen a boglári sportra nekünk 

kell a legjobban odafi gyelni, hiszen itt mű-
ködik a BBSC-n belül a nagyon színvonalas 
helyi kézilabda szakosztály is és a focinak 
is lesz egy fejlesztése a következő években. 
Ezt is elhatározta a testület, mert szeret-
nénk, ha a felnőtt focicsapat újra összeáll-
na, alakulna és az utánpótlásra is nagyon 

SZAVAZÁS ELŐTT AZ IDEI KÖLTSÉGVETÉS

folytatás a 4. oldalon
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BÁLOZTAK A CSERKÉSZEK

A balatonboglári 611. sz. Gaal Gaston Cserkész-
csapat idén február 3-án tartotta a hagyományos 
farsangi bálját, ami minden alkalommal az életük-
ben az egyik olyan esemény, amikor a szülők is ré-
szesei a programnak. Éppen ezért, évek óta ezen 
a napon számolnak be az éves tevékenységükről 
is. Így a bevezetőben Visnyei Tibor parancsnok-he-
lyettes elmondta, hogy az eleinte balatonboglárinak 
indult csapat ma már a szomszéd várakból, Balaton-
lelléről és Fonyódról is toboroz gyermekeket. 
A beszéd után következett a várva várt jelmezes 

program, amit szintén hagyományosan az egyéni 
fellépők nyitottak meg, majd a többnyire valamilyen 
jelenet keretébe foglalt csoportos bemutatók követ-
keztek. Míg a zsűri értékelt, addig közös sütizéssel 
és táncházzal múlatták az időt. Az eredményhirde-
tés után pedig retro parti kezdődött, melyre este 
már a városból érkező érdeklődőket is várták.

folytatás az előző oldalról
oda kell fi gyelnünk. Ahogy a kézilabdánál, 
úgy a focinál is a város felelősséget érez 
abban, hogy a lehetőségeiket segítse. 

Ebben a város támogatása továbbra is 
változatlanul fennáll, amit az egyesület 
meg kap, és ha az állam megvásárolja 
az Urányi csarnok területeit, akkor pedig 
mindenképpen bérleti jogot fogunk kér-
ni, illetve fogunk kapni a csarnok további 
használatára. A focipályára az államnak, a 
NEKA-nak vagy akárki fogja ezt használni, 
különösebben nincs szüksége. Tehát a fü-
ves focipálya használatára is bérleti jogo-
kat fogunk kérni az új tulajdonostól és azt 
gondolom, hogy megnyugtató eredmény 
fog születni. Az, hogy építünk-e új alterna-
tív sportközpontot, az nyilván az igényektől 
és a lehetőségektől függ. A pénz az bizto-
san rendelkezésre fog állni. Azt kell eldön-
teni majd, hogy egyáltalán mire van igénye 
a bogláriaknak.

Ezt elsősorban csak az után lehet nyilván-
valóan megmondani, amikor már ezek az 
üzletek lezajlottak és meglátjuk, hogyan 
tudunk visszabérelni, hogyan tudjuk hasz-

nálni a folytatásban, már nem tulajdonos-
ként az Urányi központot. Abban biztosak 
lehetnek a boglári sportolók, hogy számuk-
ra a sportolási lehetőség biztosított lesz. 
Ott vagy máshol, de mindenképp megold-
juk a történetet. Sőt, egy fociakadémiának 
a kibontakozására is látok lehetőséget. Te-
hát lehet, hogy a kézilabda akadémia mel-
lett Boglár egy fociközpont is lesz a közel-
jövőben.

Ha már itt a foci szóba került, ugye 
nagyon régóta húzódik a focipályának 
a hitelesítése. Az most hol tart?

Ez továbbra is csak húzódik, megint csak 
a követeléseink között van, hogy arra, ami-
re ígéretet tett a sportközpont az átépítés 
után, azt tartsák is be. Nagyon szépen 
megcsinálták a focipályát, de a körbe kerí-
tése, a világítástechnika, meg egyéb olyan 
technikák, amik az összköltséghez képest 
elenyészőek, mégis elmaradtak. Ezeket mi 
folyamatosan jelezzük, de ez nem történt 
meg. Ezeknek a megépítése, illetve elfo-
gadtatása és valóban, a hitelesítés sem. A 
tárgyalásoknak az adásvétel mellett ez is 

fontos része lesz, mert úgy szeretnénk a 
területet átadni az államnak tulajdon jogi-
lag, hogy ezeket még előtte mindenképpen 
megcsinálják, hiszen ez a vállalás része 
volt. Az államnál pattog most a labda.

Lehet hatni rájuk, hogy ez valóban 
elkészüljön? 

Hát mi mit tudunk tenni? Nyilván próbá-
lunk hatni rá. Az biztos, hogy ezt a foci-
pályát - remélhetőleg hamarosan - verse-
nyekre is használni kell. Most a gyerekek 
tudják használni, hiszen az edzésekhez 
nem kell hitelesíteni, de a közeli célunk az, 
hogy itt olyan meccsek legyenek a már új 
boglári focicsapattal, amihez viszont el-
engedhetetlenül szükséges a minősítés 
és azok a kisebb beruházások, amik még 
ott elmaradtak. Nem gondolom egyébként, 
hogy ez olyan kardinális kérdés lenne, akár 
az állam részéről, vagy akár a mi részünk-
ről, amit ne lehetne már most megoldani 
és lezárni. 

Köszönöm szépen a beszélgetést!

sz.l.
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ÖNKORMÁNYZAT

Kivonatos közlés. A jegyzőkönyv és a hatályos ren-

deletek a Lukács Károly Városi Könyvtárban és a 

balatonboglar.hu weboldalon tekinthetők meg.

ÖSSZEFOGLALÓ BALATONBOGLÁR VÁROS ÖN!
KORMÁNYZAT KÉPVISELŐ!TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜGYRENDI

BIZOTTSÁGÁNAK, HUMÁN BIZOTTSÁGÁNAK, 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGÁNAK, 
A JANKOVICH ÜDÜLŐTELEPI TELEPÜLÉSRÉSZI 
ÖNKORMÁNYZATNAK, ILLETVE A SZŐLŐSKIS!
LAKI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATNAK

2018. JANUÁR 24!I ÖSSZEVONT NYÍLT ŰLÉSÉRŐL

Az ülés elején Dr. Sziberth László, a Pénz-
ügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság 
elnöke és egyben az összevont ülés leveze-
tőelnöke köszöntötte az összevont bizott-
sági ülésen megjelenteket. Megállapította, 
hogy az 5 tagú Pénzügyi, Városfejlesztési, 
Ügyrendi Bizottságból 4 fő volt jelen, az 5 
tagú Humán Bizottságból 3 fő megjelent, 
az 5 tagú Egészségügyi és Szociális Bizott-
ságból 5 fő megjelent, a 3 tagú Jankovich 
Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat-
ból 3 fő megjelent, és a 3 tagú Szőlőskis-
laki Településrészi Önkormányzatból 2 fő 
megjelent, így az összevont bizottsági ülés 
határozatképes, ezzel az ülést megnyitotta.
A jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 

után elfogadták az ülés napirendjét, ami 
mindössze három pontból állt:

1. Balatonboglár Város Önkormány-
zat 2018. évi költségvetése (I. forduló)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester

2. Önkormányzati rendeletek felül-
vizsgálata (PVÜB) Előadó: Mészáros 
Miklós polgármester

3. Zártkerti besorolású földrészletek 
mezőgazdasági hasznosítását segí-
tő, infrastrukturális hátterét biztosító 
fejlesztések támogatására vonatkozó 
pályázat benyújtása (PVÜB) Előadó: 
Mészáros Miklós polgármester

Dr. Sziberth László, a Pénzügyi, Városfej-
lesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke a költ-
ségvetés tárgyalásának bevezetéseként 
elmondta, hogy az előterjesztés ugyan ki-
küldésre került, de nem tartalmazta a kö-
vetkező, utólag beérkezett tételeket:

Az evangélikus egyház tavalyról áthúzó-
dó, játszótér megvalósításához szükséges 
2 millió forintos tétele

A Jankovich László Közalapítvány írásban 
benyújtott és kiosztott, 1,5 millió forint tá-

mogatási kérelme az abban leírt célokra.
Várnai László plébánosnak, a katolikus 

templom külső festéséhez szükséges 3 
millió forintra vonatkozó kérelme, mely 
összeget a II. félévben a tartalékalapban 
tervezzék.
Ezek után a 2018. évi költségvetés főbb 

számait Csere Viktória pénzügyi osztály-
vezető ismertette, aki elmondta, hogy a 
bizottsági ülés előtt az intézmények veze-
tőivel egyeztettek, ezek fi gyelembevételé-
vel készült az előterjesztés. A minimálbér 
változása az összes intézményt érintette, 
ami a személyi juttatások növekedésével 
járt. A bevezető után a továbbiakban intéz-
ményenként tekintették át a költségvetést.

Platán Alapszolgáltatási Központ

A Platán Alapszolgáltatási Központot nem 
érintette sem feladatátcsoportosítás, sem 
létszámváltozás. Az intézmény korszerű-
sítési munkálatai során számolni kell majd 
a költöztetéssel, a későbbiekben pedig 
dönteni kell a nyári napközi elhelyezéséről, 
amihez szükséges a szakbizottság javas-
lata. Az intézmény költségvetését 65.548 
eFt kiadással és 20.630 eFt bevétellel ter-
vezték. A felújítás után, a II. félévben bú-
tor- és eszközbeszerzést is terveznek. Dr. 
Sziberth László, a Pénzügyi, Városfejlesz-
tési, Ügyrendi Bizottság elnöke kérte, hogy 
az intézmény vezetője majd terjessze be 
az eszközbeszerzések tervezett költségve-
tését.

Közterület-fenntartó Szervezet

Az intézmény plusz feladatot kapott, 
ezért 6 fővel magasabb létszámmal szá-
moltak, gépbeszerzésre pedig 25 millió 
forintot terveztek. Az intézmény költség-
vetését 166.965 eFt kiadással és 5.200 
eFt bevétellel tervezték. Dr. Sziberth Lász-
ló, a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi 
Bizottság elnöke, az intézményvezetővel 

történt egyeztetés alapján javasolta, hogy 
a Kodály, a Fiumei és a Sziget strand fenn-
tartását a Közterület-fenntartó Szervezet 
végezze 2018-ban. A javaslatot az érintett 
bizottságok elfogadták.

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

Csere Viktória pénzügyi osztályvezető el-
mondta, hogy az óvoda udvarának fejlesz-
tése nyárra várható, a konyha felújítására 
vonatkozó pályázattal kapcsolatban viszont 
még nincs döntés. Az intézmény költségve-
tését 244.577 eFt kiadással és 30.200 eFt 
bevétellel tervezték. Tormáné Burics Ágnes 
intézményvezető elmondta, hogy, ha nem 
nyer a pályázat, akkor bizonyos feladatok-
ra, eszközbeszerzésekre megoldást kell ta-
lálni.

Dr. Török Sándor
Egészségügyi Központ

Az intézmény költségvetését 211.028 eFt 
kiadással és ugyanennyi bevétellel tervez-
ték.

Lukács Károly Városi Könyvtár

A könyvtárt érintő pályázattal kapcsolatos 
döntés még nem született meg. Az intéz-
mény 4 db légkondicionáló és 4 db irodai 
szék beszerzését tervezte. A könyvtár költ-
ségvetését 24.057 eFt kiadással és 3.200 
eFt bevétellel tervezték.

Varga Béla Városi Kulturális Központ

Itt az intézményvezető plusz egy fő mű-
velődésszervező státusz betöltését látta 
indokoltnak, és a rendezvényekre is plusz 
1 millió forintot igényelt. Indoklásként mel-
lékelte a Hanguru Kft. ajánlatát, illetve a 
rendezvénynaptárt. 

Közös Önkormányzati Hivatal

Dr. Sziberth László, a Pénzügyi, Városfej-
lesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke a tétel 
bevezetésénél elmondta, a tervezésnél fi -
gyelembe vették azt, hogy a köztisztviselők 
illetménye közel tíz éve változatlan, illetve 
megvizsgálták a környező településeket is. 
Egyeztetést követően az a javaslat szüle-
tett, hogy az illetményalap 38.650,- Ft-ról 
45.000,- Ft-ra emelkedjen. A hivatal lét-
számát 1 fővel viszont csökkentik, egy be 
nem töltött státusz fog megszűnni.

Csere Viktória pénzügyi osztályveze-
tő szerint, a közterület-felügyelők üzem-
anyagköltségének emelése is bekerült a 
hivatali költségvetésbe. Ezen kívül, nyáron 
3 hónapra 2 fő segédfelügyelő felvételét 
tervezik.

Urányi János Sport és Szabadidő 
Központ, Buborék Élményfürdő

Szabó György intézményvezető a beter-
jesztést kiegészítette azzal, hogy a Ma-
gyar Úszószövetséghez beadott, 100%-os 
támogatottságú, 30 millió forint értékű 
pályázatuk nem nyert. A sportközpont jö-
vője is bizonytalansági tényező a tervezést 
illetően. Csere Viktória pénzügyi osztályve-
zető szerint, az Urányi sportközpont költ-
ségvetését egész évre tervezték. A Bubo-
rék Élményfürdőben az online pénztárgép 

folytatás a 6. oldalon
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szoftver frissítését kell elvégezni, a víztisz-
tító rendszert viszont átadták, így remélhe-
tőleg a vízdíj csökken, de ettől függetlenül 
a tavalyi szinten történt a tervezés.

Támogatások

Dr. Sziberth László, a Pénzügyi, Város-
fejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke el-
mondta, hogy ezen a tételsoron szerepel 
a Kultkikötő támogatási összegének 1 mil-
lió forinttal történő emelése, illetve a civil 
szervezetek támogatásának 5.7 millió fo-
rintról 6.5 millió forintra történő emelése, 
továbbá a Jankovich Közalapítvány 1.5 
millió forintos támogatása. Ezzel szavazás-
ra bocsátotta az ismertetett célokat, amit a 
bizottságok el is fogadtak.

Balatonboglár Város Önkormány-
zat intézményeinek létszámadatai

A Balatonboglári Közös Önkormányzati 
Hivatal létszáma 1 fővel csökkent, egy be 
nem töltött álláshely megszüntetésével. A 
Közterület-fenntartó Szervezetnél plusz 6 
fővel nő az intézmény létszáma, és a Varga 
Béla Városi Kulturális Központnál is 1 fővel 
nő a létszám. 

Felhalmozási kiadások

Kalász Zoltán képviselő szerint nagyon 
sokba kerül a hulladékgyűjtők cseréje, és 
ugyanez vonatkozik a közvilágítás, térvilá-
gítás fejlesztésére. Kérte, hogy a Parti sé-
tányon a villanyoszlop pótlásának költsége 
kerüljön be a költségvetésbe, erre kérje-
nek árajánlatot. Továbbá a tervezett szo-
bor megvalósításának költsége is kerüljön 

be a költségvetésbe. Pór Péter főépítész 
elmondta, hogy korábban kérés volt az ál-
talános iskola és a szakközépiskola vizes 
blokkjainak vizsgálata. Dönteni kell, hogy 
felújítást vagy csak karbantartást tervez 
az önkormányzat. Megjegyzi, a szakkö-
zépiskola vizesblokkja életveszélyes. Dr. 
Sziberth László, a Pénzügyi, Városfejlesz-
tési, Ügyrendi Bizottság elnöke szerint, a 
felújítás 50 %-át az önkormányzatnak, 50 
%-át pedig a fenntartónak kellene vállalnia, 
mert karbantartási problémák, azok elma-
radása vezettek a mostani állapothoz.
Türjei Attila képviselő, iskolaigazgató ki-

jelentette, hogy a fenntartó felé jelezte az 
igényét, de a tankerülettől még nem ér-
kezett válasz. Az is megoldás lehet, ha az 
Árpád utcai épület vizesblokkjait az önkor-
mányzat, a Viola utcai épület vizesblokkjai 
felújítását a tankerült vállalja.

Beruházási elemek

Dr. Sziberth László, a Pénzügyi, Városfej-
lesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke kérte, 
hogy a tételsor bővüljön a római katolikus 
templom külső festésének 3 millió forintos 
költségével. Mészáros Miklós polgármester 
kérte, pontosítsák, hogy az útépítéseknél, 
a Munkácsy utca nyugati oldali járdafelújí-
tása, a Vikár Béla és a Szegfű utca közötti 
szakaszt érinti.

Kalász Zoltán képviselő kijelentette, re-
méli, hogy a tervezett fejlesztések költ-
ségtervezése megfelelő, és a korábbi rossz 
tapasztalatok nem ismétlődnek meg.

Összesítő

Csere Viktória pénzügyi osztályvezető 
elmondta, hogy információ még nincsen, 
de az előirányzat tartalmazza a BAHART 
részvényekkel kapcsolatos esetleges ön-
kormányzati kötelezettséget. Az Egészség-
ügyi és Szociális Bizottság hatáskörében 
nyújtható juttatások keretösszegét pedig 
10 millió forintra emelték. A költségvetés 
vitájának zárásaként Dr. Sziberth László, 
a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bi-
zottság elnöke köszönetet mondott a pénz-
ügyi osztályvezető és a bizottságok mun-
kájáért.
Következő napirendi pontként a képvi-

selők az Önkormányzati rendeletek felül-
vizsgálatát vitatták meg. Dr. Sziberth Lász-
ló, a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi 
Bizottság elnöke nem értett egyet a kor-
mányhivatal használatbavételi engedéllyel 
kapcsolatos észrevételével. Egyúttal elfo-
gadásra javasolta az ideiglenes gazdálko-
dásról szóló rendeletet.

Az ülés zárásaként a képviselők elfogad-
ták a zártkerti besorolású földrészletek 
mezőgazdasági hasznosítását segítő, infra-
strukturális hátterét biztosító fejlesztések 
támogatására vonatkozó pályázat benyúj-
tásáról szóló előterjesztést, ami támogatja, 
hogy vadvédelmi kerítés létesüljön a Bala-
tonboglár Településrendezési Terv Kertte-
rület Szabályozási Terv című, SZ-2/M terv-
lapján feltüntetett kertterületek védelmére.
Ezek után dr. Sziberth László levezetőel-

nök bezárta az összevont bizottsági ülést.

folytatás az előző oldalról

SIKERES ÉS EGÉSZSÉGBEN BŐVELKEDŐ ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN A

BALATONBOGLÁRI HELYIÉRTÉK EGYESÜLET
MINDEN KEDVES PARTNERÉNEK, RENDEZVÉNYEIK LÁTOGATÓINAK.

ÚJ ERŐVEL ÉS LENDÜLETTEL INDULUNK AZ EGYESÜLET 20. ÉVÉNEK!
EZÚTON KÖSZÖNJÜK MEG MINDAZOKNAK, AKIK NÉLKÜL NEM SZOLGÁLTATHATTUNK VOLNA, 

KÖZEL 5000 LÁTOGATÓNAK, NEM SEGÍTHETTÜK VOLNA A TEHETSÉGES FIATALOK SOKASÁGÁT.
KÖSZÖNET TÁMOGATÓINKNAK, PARTNEREINKNEK! NÉLKÜLÜK NEM MENT VOLNA!:

ALDI MAGYARORSZÁG
BABEL CAMP
BABEL SOUND
BAKONYI RÓBERTNÉ KAPITÁNY MÁRIA
BALATON ÚT KFT
BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BALATONBOGLÁRI VÁROSÜZEMELTETÉSI
  SZERVEZET
BALATONBOGLÁRI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET
BALATONI HAJÓS KULTÚRÁÉRT EGYESÜLET
BALÁZS VENDÉGHÁZ
BENDEGÚZ BÜFÉ
BOGLÁR COOP ÜDÜLŐ
BOGLÁR TV
BOGLÁRI KOLLÉGIUM
BUJDOSÓ PINCÉSZET
BÚZAVIRÁG GYERMEKTÁBOR-TÖREKI
CIVILKONTROLL ALAPÍTVÁNY
CSABA VENDÉGHÁZ
EURUTRADE KFT –HÚSBOLT-BALATONBOGLÁR
FLÓRA VIRÁGSZALON
FOKI - FONYÓDI KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK
HANGSZERESEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HANGURU KFT
HUJBER PINCE
HŰTŐCENTRUM-BALATONBOGLÁR
IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS
  SZÖVETSÉGE
IGNÁCZY PINCE
KALANDPARK-BOGLÁRI BOB
KALÁSZ PINCÉSZET
KALÓRIA ÜDÜLŐ
KATONA  BORHÁZ
KÉK BÁLNA KFT
KIS SZIESZTA ÉTTEREM ÉS VENDÉGHÁZ
KONYÁRI PINCÉSZET
KÖSZI TÁBOR
LAJKÓ HANGSZERBOLT –SIÓFOK
LÉGLI OTTÓ
LÉGRÁDI CSALÁD
LUKÁCS KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁR
MÁTÉ ZOLTÁN
MELIS PÉKSÉG- BALATONLELLE
NAGY RÓBERT
NARRATOR RECORDS
NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
  HALMOS BÉLA PROGRAMJA
NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
ORDACSEHI ÖNKORMÁNYZATA
ORSZÁGH PINCÉSZET
ÖRÖM A ZENE PROJEKT -NEMZETI KULTURÁLIS 
  ALAP CSEH TAMÁS PROGRAMJA
PÁLFFY GÁBOR
PLATÁN  SPORTSZÁLLÓ
PÓCZ PINCÉSZET- BALATONLELLE
PODMANICZKY ALAPÍTVÁNY
SAJTÖZÖN KFT
SOMOGY MEGYEI
  NÉPTÁNCSZÖVETSÉG- KAPOSVÁR
STAKISZ ZÖLDSÉG, GYÜLÖLCS
STEINER DÁNIEL
STEINER DEZSŐ
SZENTPÁLY PINCÉSZET
TESCO BALATONBOGLÁR
TÖRÖK BÉLA - BUDAPEST
URÁNYI JÁNOS SPORT ÉS SZABADIDŐKÖZPONT
VARGA BÉLA VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT
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folytatás a 10. oldalon

ISKOLA

A Balatonboglári Általános Isko-
lában az elmúlt hónapokban egy 
alsós gyermekekből álló „banda” 
terrorizálta a többi tanulót, ami 

több esetben megalázássá, fi zikai 
és lelki megfélemlítéssé, sőt, ve-

rekedéssé fajult. A történetnek az 
érintett szülők felháborodása vetett 
véget, amit fegyelmi eljárással, és 
több tanuló eltanácsolásával vég-
ződött. Az esetről Türjei Attilát, az 
intézmény igazgatóját kérdeztük.

Hogyan tudtak idáig fajulni a dolgok?

Azt nem kell mondanom, hogy minden 
iskolában vannak magatartási problémás 
gyerekek, és ez teljesen rendjén 
van. Az én időmben is, és min-
denki idejében is voltak rossz gye-
rekek az iskolában. Most is van-
nak, és minden iskolában vannak. 
Ezeket a magatartási problémás 
gyerekeket a normál iskolában, 
normál körülmények között a pe-
dagógusok tudják kezelni. Ennek 
van egy menetrendje, mindenki 
tudja, hogy mi a dolga. Erre min-
den pedagógus felkészült, a maga-
tartás-problémás gyereket pedig 
nem tartja közellenségnek senki, 
hanem az egy olyan gyermek, aki-
nek segíteni kell abban, hogy ezek 
a viselkedés formái javuljanak, a 
közösség számára hasznossá ala-
kuljanak át. Mondhatnánk azt is, 
hogy ezért van az iskola. Eddig 
minden rendben. 
Természetesen meg kell tanulni a 

Pitagorasz tételét is, meg az 56-
os forradalmat is, de nyilván az a 
nyolc év, ami az általános iskolá-
ban a gyerekek számára eltelik, 
az arról szól, hogy a magatartási 
problémáikat is kell korrigálni, azt 
is kell folyamatosan javítani, vi-
selkedésüket csiszolni, tehát ez a 
nevelés folyamata. Előfordul azon-
ban az, hogy olyan kritikus maga-
tartás-problémával kerül egy gye-
rek az intézménybe, hogy ezekre 
a nevelési kísérletekre nem reagál. 
A pedagógus eszköztárában peda-
gógiai eszközök vannak, tanítás-
sal, neveléssel, jó szóval, nagyon 
ritkán egy hangosabb szóval, vagy 
egy szigorú mondattal tud nevelni. Más 
eszköze nincs. Ezen kívül, a pedagógu-
soknak abban, hogy a gyerekek nevelését 
elősegítsék, a szülők vannak segítségükre. 
Tehát, a pedagógus beírja a problémát a 
tájékoztatóba, vagy beszélget a szülővel, 
amikor jön a gyerekért az iskolába, vagy 
éppen a szülői értekezleten megbeszélik, 
hogy mik a problémák. Tehát, valamiféle 
írásbeli, szóbeli tájékoztatást kap a szülő, 
ha olyan probléma van a gyerekekkel, amit 
nem sikerül orvosolni, és akkor az ő se-
gítségét is kérjük ebben. Ez az estek 99,9 

%-ában működik. 
Ahogyan az előbb is említettem, vannak 

olyan tanulók, akiknél ez nem működik. 
Hogy ennek mi az oka? Nyilván, elátkozott 
gyermekek létezését nem feltételezi sen-
ki. Ilyen gyerek nincsen. Nincsenek olyan 
gyerekek, akik ilyennek születnek meg. Én 
úgy gondolom, hogy az iskolába érkezés 
pillanatáig, az a hat-hét év családi háttér, 
a környezet meghatározza, hogy milyenné 
válik egy gyermeknek a magatartása. Így, 
ahol a szülők nem állnak a helyzet ma-
gaslatán, vagy - és ez a legrosszabb eset - 
egyáltalán nincsen szülői háttér, ott alakul-
nak ki általában azok a problémák, amiket 

hétéves korban már egy normál pedagógi-
ai környezetben nem lehet kezelni.
Azt nem mondom, hogy évről-évre, de 

valahogy ciklikusan, pár évente előfordul 
olyan szituáció, hogy olyan gyerekek ke-
rülnek az iskolába, akikkel semmilyen pe-
dagógiai eszközzel nem tudunk bírni. Volt 
már egy ilyen hullám, ha jól emlékszem a 
2012-13-as tanévben, amikor év végére 
addig csúcsosodott 3-4 lánynak a helyzete, 
hogy veszélyeztették a társaiknak a testi, 
lelki épségét. Nem akarok részletekbe be-
lemenni, a lényeg az, hogy teljesen egyér-
telmű volt ez a veszélyeztetés. Amikor már 

a tányér repült technika órán, és csak azért 
nem hasította ketté valakinek a fejét, mert 
egy centivel mellette ment el, akkor úgy 
gondolom, hogy állj-t kell parancsolni.

Vagy amikor egy 14-15 éves lány addig 
jut el, hogy azonos neműeket próbál sze-
xuálisan az interneten is, meg a helyszínen 
is, az iskola területén molesztálni, akkor 
megint azt mondom, hogy ezeket nem 
lehet eltűrni. Ráadásul, ahogy mondtam, 
minden eszköz hatástalan. Akkor is fe-
gyelmi tárgyalást kellett tartani négy lány 
ügyében, akik közül hármat el is távolítot-
tunk az iskolából. 

Mi történt ebben a mostani esetben?

Most egy hasonló szituáció állt elő, de 
annyival súlyosabb volt a helyzet, hogy 
ezek a gyerekek testileg sokszor bántal-

mazták a társaikat. Külsérelmi nyo-
mok voltak láthatók a gyerekeken, 
és szexuális molesztálás fi zikailag 
ugyan nem volt, de annak a verbá-
lis, néha már tettlegességig fajult 
formája igen. Rendszeres volt az 
iskolának az engedély nélküli elha-
gyása, a tanórára nem mentek be 
a gyerekek, hanem kint a folyosón 
randalíroztak, és nem lehetett tő-
lük órát tartani. Persze, erre lehet 
azt mondani kívülről, hogy a peda-
gógus minek van ott. A pedagógus 
ott van. Mindent megtesz, a létező 
összes eszköztárat felhasználja, és 
a gyermek erre nem reagál. Akkor 
is ugyanazt csinálja tovább. Azt 
meg kell értenie mindenkinek, az az 
eszköztár, hogy odamegyek, meg-
fogom a gyereket, leszorítom, vagy 
odébb rakom, vagy megütöm, vagy 
belerakom a székbe, ezek az esz-
köztárak nincsenek meg. Ráadásul, 
ezek a gyermekek tisztában vannak 
a jogaikkal, azonnal feljelentik a pe-
dagógust, akit másnap felfüggesz-
tenek ezért, és kész. Tehát, nem 
arról van szó, hogy alkalmatlan a 
pedagógus, hanem a rendelkezés-
re álló eszközök nincsenek hatással, 
így nem tudunk mit tenni. 

Hogyan torkollt végül szülői 
összefogásba a történet? 

A történet hónapok óta tartott 
ugyan, de azért valamennyire le-
hetett őket kezelni. Megkapták érte 
a megfelelő büntetést. Értesítettük 

a gyermekek gyámjait, szüleit, akit 
éppen kellett, a nevelőiket is. De elfogy-
tak az eszközök! Minden, a gyerekeket ért 
atrocitásokról a pedagógus tudott, azon-
nal intézkedett, a megfelelő büntetést az 

„elkövetők” azonnal megkapták, a megfe-
lelő intézkedés megtörtént, csak nem járt 
sikerrel. Az volt a súlyos ebben a szituá-
cióban, hogy ebből a négytagú elkövető-
csapatból hárman tíz év alattiak. Velük 
szemben a jogszabály még azt sem engedi 
meg, hogy egy fegyelmi eljárás során sú-
lyosabb büntetést lehessen kiszabni. Te-

MAGATARTÁSI PROBLÉMÁK AZ
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
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BALATONBOGLÁRON 1961-BEN ALA-
KULT MEG, NÁDORFI LAJOS TANÁR 
ÚR SZERVEZÉSÉBEN AZ ELSŐ KÉZI-

LABDACSAPAT, AMI GYAKORLATILAG 
MEGALAPOZTA ENNEK A SPORTÁG-
NAK A JELENLÉTÉT A VÁROSBAN. 

AZ ELSŐ JÁTÉKOSOK EGYIKE VOLT 
TÓTH JÓZSEF IS, AKINEK KÖTŐDÉSE 

A KÉZILABDÁHOZ NEM MÚLT EL A 
JÁTÉKOSI ÉVEKKEL, HANEM A MAI 
NAPIG TÁRSADALMI SEGÍTŐKÉNT 

TÁMOGATJA A SZAKOSZTÁLY MUNKÁ-
JÁT. EZEN FELÜL PEDIG SZORGALMAS 
GYŰJTŐJE A RÉGI ÚJSÁGCIKKEKNEK, 
FOTÓKNAK ÉS EGYÉB RELIKVIÁKNAK. 
TAVALY OKTÓBERBEN, A BBSC KÉZI-
LABDA-SZAKOSZTÁLYÁNAK 25 ÉVES 
ÉVFORDULÓJÁN EGY KIS SERLEGGEL 
IS ELISMERTÉK TEVÉKENYSÉGÉT. A 

SPORTÁG MÚLTJÁRÓL ÉS JELENÉRŐL 
OTTHONÁBAN BESZÉLGETTÜNK…

Ezen a képen kik vannak?

Ez egy 1963-as kép a csapatról: Mészá-
ros Gyuszi, Nádorfi  Lajos bácsi, Futó Imre, 
Fekete Rudi, Strohár Gyuri, Ritter Dezső, 
Török Pali… Sajnos, nem emlékszem már 
mindenkire.

Hogyan kezdődött az életedben a ké-
zilabda?  

13 éves koromban Nádorfi  Lajos bácsi 
volt a testnevelő tanárunk, én akkor ma-
gasugró voltam. Abban az időben még ott 
volt az iskola, a Posta épületével szemben, 
ahol most a parkoló van. Oda jártunk a fel-
ső tagozatos iskolába. Ez hetedikig tartott, 
utána épült az új iskola, a nyolcadikat már 
ott jártuk, és ott volt egy tornateremnek 
nevezett kis helyiség, öltözővel. Ott kezd-
tünk dobálózni labdával, mert a kispályás 
kézilabda előtt nagypályás kézilabda volt 
Balatonbogláron. Ahogy fejlődött ez a 
sportág is, úgy Lajos bácsi ráállt arra, hogy 
megtanítja nekünk a kézilabdát. 

Közben az idősebbek, mint például a Fe-
kete Rudi, Strohár Gyuri, a Ritter Dezső, 
akinek a felesége válogatott kézilabdás 
volt, a TF-ről, a főiskoláról, egyetemről 
hozták mindig a mozgási készséget fej-

lesztő dolgokat, és így lassan a nagyból 
átmentünk a kispályás kézilabdára. Lajos 
bácsi irányításával a salakos pálya meg-
építésével kezdtünk 1962-63-ban, ez lent 
volt a Balaton-parton. Közben a fejleszté-
sek mentek, nem csak a kézilabda pályával, 
hanem két teniszpálya is volt, úgy, ahogy 
most is vannak a Platán strand felől, az 
utca felé néző oldalon. Utána a harmadik, 
negyedik, ötödik pályának az alapját rak-
tuk le. A végében ott volt egy röplabdapá-
lya és egy magasugró-gödör, legalábbis mi 
annak neveztük. A sport Balatonbogláron, 
a hatvanas évek elején nagyon-nagyon so-
kat fejlődött. Volt labdarúgó csapat, nagy-
pályás kézilabda és a tenisz, ez a három 
működött. 

Természetesen, fi atalként mi 
is kíváncsiak voltunk az újra. 
Így nem csak a kézilabda, ha-
nem az atlétikai szakosztály is 
megalakult. Csak pár nevet em-
lítenék: súlylökő volt például az 
Árok Margit, a Nagy Ica tanárnő 
atlétikázott, futott, az Aldi Vali 
futott, de közben kézilabdázott, 
Papp Mari, a Balogh Pálné at-
létikázott és kézilabdázott is. 
Bogláron mindig fejlődőképe-
sek voltunk. Például Fonyód-
nak, pedig járási székhely volt, 
mégsem volt kézilabdapályája! 
Nekünk viszont megvolt, így a 
fonyódiak Balatonboglárra jár-
tak át kézilabdamérkőzésekre. 
Itt játszották Balatonbogláron 
a bajnoki mérkőzéseiket. Sokan 
ma már nem hiszik el, pedig új-
ságcikkekkel tudom bizonyítani.
A Magyar Kézilabda Szövetség 

a hatvanas évek elején kezdte szervezni 
a Balaton Kézilabda Tornát NB1-es csapa-
tok részvételével. Ilyen volt például a MÁV 
Előre, akkor a Szegedi Építők, Debreceni 
Dózsa, akkor a Göcsnek a csapata, Fehér-
vári MÁV, szóval lehetne sorolni. 1964-ben 
már nemzetközivé vált a Balaton Kézilabda 
Torna, mivel a Csehszlovák Tatra Preshov 
is itt kézilabdázott. Ettől kezdve Balaton-
boglár felkerült a nemzetközi kézilabda 
élet térképére. Ezek mind olyan emlékek, 
amiket Balatonboglárnak fel kell dolgoznia, 
és nem szabad elfelejtenie! És ezt mind 
tiszteletben kellene tartani! 
Itt van például ez az újságcikk Fonyódról: 

„Gomba módra szaporodnak megyeszerte a 
kézilabdapályák. Igen sok baja származott 
Fonyódnak abból, hogy a csapat a hazai 
mérkőzéseit is idegenben, Balatonboglá-
ron volt kénytelen lejátszani.” Ezt az 1964. 
május 13-án megjelent Somogyi Hírlapban 
írták meg…

Meddig kézilabdáztál?

1961-ben kezdtem, és 1979-80-ig ját-
szottam, itt van róla az igazolás.

Amikor, mint aktív játékos abba-
hagytad a kézilabdát te nem tűntél el, 

hanem itt maradtál a sport közelében. 
Ez egy tudatos döntés volt?

1964-ben elkerültem Balatonboglárról. 
Azért nem tudtam már részt venni a du-
nántúli területi kézilabda MEDOSZ kupán, 
mert Seregélyesre kerültem, ipari tanuló 
iskolába. De ott sem hagytam abba a já-
tékot! Először bejártam Székesfehérvár-
ra a MÁV Előre-hez a kézilabdaedzésekre, 
de közben ezt az iskola megtiltotta, nem 
mehettem. Utána 1966-ban megalakult 
Seregélyesen is a kézilabda-szakosztály az 
iskolán belül, és akkor ott megyei szinten 
bekapcsolódtam. Persze, amikor hazajöt-
tem szabadságra, eltávozásra egy hónap-
ban egy hétvégén, akkor be-beszálltam a 
csapatomhoz. 1967-ben visszakerültem 
Balatonboglárra, ahol folytattam, majd 
utána, 1968-ban bevonultam Marcaliba ka-
tonának. Ott lehúztam 16 hónapot, majd 
áthelyeztek a zalaegerszegi hadosztályhoz. 
Akkor Zalaegerszegen folytattam a kézilab-
dát, de 1970-ben leszereltem, és visszatér-
tem Balatonboglárra.
Időközben Balatonboglár és Balatonlelle 

egyesült, így én Balatonlellén fejeztem be 
az aktív sportot. Közben volt olyan sport-
sérülésem, hogy a jobb térdemnek a belső 
szarva letörött. Hiába mentem orvoshoz, 
megdagadt, meghúzódott. Majd 1985-
1986 körül kerültem Veszprémbe, ahol 
megműtötték. Ott állapították meg, hogy 
a belső szarv törött le. Utána ínzsugorral 
műtöttek, nagyon összejöttek a dolgok… 
Szóval, nekem a kézilabda volt az életem-
nek a legem-
lékezetesebb 
időszaka! És ez 
többet jelen-
tett számomra, 
mint az, hogy 
elmenjek eb-
ből a közegből. 
Ezért, mint 
mezőgazdasá-
gi gépszere-
lő ide jöttem 
dolgozni, majd 
a SZOT-hoz 
kerültem. El-

KÉZILABDA

A KÉZILABDA SZERELMESE
 - BESZÉLGETÉS TÓTH JÓZSEFFEL -
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végeztem közben a Mezőgazdasági Szak-
középiskolát Balatonbogláron, ív- és láng-
hegesztő végzettséget is szereztem, majd 
munkavédelmi előadó lettem. 

Szóval, én mindenkinek azt tudom mon-
dani, hogy 
a sport, az 
az embert 
nagyon sok 
m i n d e n r e 
megtan í t j a . 
Nem nagy 
szavak ezek, 
de az embert 
m e g t a n í t j a 
arra, hogy 
tisztelje, be-
csülje a má-
sikat, legyen 
az bármilyen 
származású, 
akárhonnan 
jött. A jó em-
beri kapcsolat, 
az nagyon sok mindent megold. Bennünket 
Lajos bácsi erre tanított: Tanuljunk, sze-
ressük egymást, és egymásnak adjuk meg 
a tiszteletet! Ha harc van, harcoljunk, az 
igazunkért álljunk ki, és amit meg tudunk 
tenni embertársainkért, azt tegyük széppé 
és emlékezetessé.

Van-e kapcsolat a régi csapat tagja-
ival?

Igen van! Itt a meghívó arról, amikor 
megszerveztem az ötvenéves kézilabda-ta-
lálkozót. Ez Felsőmocsoládon volt, és elég 
jól sikerült összeszedni a társaságot. Nagy 
élmény volt, hogy bár különböző életutat 
jártunk be, mégis úgy tudtunk egymással 
beszélgetni, mintha még mindig egy csa-
pat lennénk.

Az Urányiban lévő Nádorfi  Lajos em-
léktábla szervezésében is részt vettél…

Mindig szívesen segítek olyan dologban, 
ami erről a szép sportról szól. Még a lá-
nyaimat is arra próbáltam nevelni, amit 
Lajos bácsi adott nekünk, meg az akkori 
boglári tanáraink, mert ők mindig az életre 
készítettek fel bennünket. Azt tartom, ha 
valaki meg akarja találni a sport szerete-
tét, és van hozzá érzéke, az ne azt nézze, 
hogy mit kapok, hanem azt, hogy jól érez-
ze magát abban a környezetben, abban a 
társaságban. Nekünk mindig az volt előt-
tünk, hogy nem magunkat képviseljük, ha-

nem Balatonbog-
lárt. Soha nem 
felejtem el, 
amikor Seregé-
lyesre mentem 
tanulni, akkor 
Lajos bácsi azt 
mondta: „Gye-
rek, ugyan-
úgy, mint itt is, 
tarts ki magad 
mellett, és ne 
hagyd abba!”
Hívtak sokfe-

lé, hogy maradjak ott, vagy menjek el. Azt 
mondtam, én Balatonboglár szülöttje let-
tem, Balatonbogláron akarok élni, és Bala-
tonbogláron is maradtam. Amikor Balaton-
boglár és Balatonlelle egyesült, akkor velük 

is kézilabdáz-
tam, de nem 
az a légkör 
volt, mint Ba-
latonbogláron. 
Télen terem-
tornát, Mikulás 
kupát, azután 
tavaszi tornát 
csináltunk. Az 
új csarnokhoz 

- mert nem 
volt csarnok 

– ahhoz is tár-
sadalmi mun-
káztunk, pénzt 
adtunk. Lent 
a Balaton-par-
ton, a mega 

sporttelepen a kézilabdapályát saját kéz-
zel készítettük. Az akkori, boglári lakosság 
összefogottabb volt arra, 
hogy igenis menjünk, 
mert saját magunknak 
építjük Balatonbog-
lárt. Akkor nem csak 
sportoltunk, hanem 
összejöttünk, barát-
koztunk is. Akkoriban 
nem kaptunk sem ételt, 
sem italt, lent a sport-
pályán volt egy csap, a 
szünetekben ott ittunk. 
Szóval, mi nem anya-
giakért, hanem szívből 
csináltuk, amit csinál-
tunk. Ezért mondom, 
hogy a múltnak nagyon 
nagy összetartó ereje 
van.

Hogyan jött a 
BBSC? 

25 éve, mert most 
volt nekik a 25 éves 
találkozójuk. Amikor 
Boglár meg Lelle egye-
sült, az akkori társa-
ságból sokan átmentek Fonyódra kézilab-
dázni, én Lellén kötöttem ki. Lelle nem úgy 
foglalkozott velünk, és fel is oszlott a ké-
zilabda szakosztály. Akkor, akik maradtak, 
azok is Fonyódra mentek át. A 80-as évek 
vége felé volt egy olyan, hogy se így, se 
úgy, se amúgy. Aztán Balatonboglár önál-
lósodásával megalakult a BBSC is. 
Nekem most van egy olyan elképzelésem, 

ha éltet, aki felettünk van, vagy megad-
ja az időt, de szeretném megcsinálni a 
60 éves kézilabda találkozót. Olyanban 
gondolkodom, persze, ha lesz segítségem, 
hogy azok legyenek ott, akik valamikor Ba-
latonbogláron kézilabdáztak, Balatonbog-
lárért tettek és még élnek. Ez 2021-ben 
lenne…

Végig megvolt a kapcsolatod a helyi 
kézilabdával?

Végig. Addig ameddig csak volt, és most 
is lejárok.

Mikor kezdted el gyűjteni az archív 
anyagokat? Ahogy a csapat megala-
kult mindjárt?

Akkor is, meg amikor az 50 éves évfordu-
lót szerveztem, akkor kértem anyagokat a 
Török Palitól, a Fekete Ruditól, meg nekem 
is voltak képeim. Aztán fogtam magam, 
és lementem a feleségemmel, meg a két 
gyerekkel Kaposvárra, a Somogy Hírlaphoz, 
és ott találtam ezeket a cikkeket. De ez 
nem csak nekem emlék, a Balatonboglári 
Kézilabda Szakosztálynak és a városnak 
is. Mert, aki a múltját nem szereti, az a 
jelenben van ugyan, de a jövőben elpor-
lad. Nincs. Szerintem, ez egy örök emlék 
marad, ha ezt úgy gondolják, hogy megér-
demeljük, hogy meglegyen. 

Megtiszteltetés, hogy Balatonboglár vá-
ros kitüntetettje lettem, a munkámat el-
ismerték, de ez a korosztály öregszik, én 
is lassan 70 éves leszek. Úgy érzem, amit 
tudok, amiben lehet még segíteni, abban 

még segítek. A múlt, 
az egy nagy vissza-
tekintés. Egy élet-
szakasznak, vagy 
egy életnek a visz-
szatekintése. Mond-
tam az elején is, mi 
nem csak a sportból 
vettük ki a részün-
ket, hanem a tár-
sadalmi munkától a 
véradásig, az orvosi 
rendelő építéstől, a 
tornacsarnok épí-
tésig mindenből. 
Ehhez jöttek még 
a versenyekre való 
felkészülések. So-
kat gondolok arra, 
hogy Nádorfi  La-
jos bácsi is hány 
és hány hétvégét 
vett el a családjától 
azért, hogy velünk 
jöjjön a meccsekre…

Hogyan látod 
most a kézilabdát Bogláron? 

Van egy kézilabda szakosztály Bogláron, 
fi úk és lányok. Lehet, hogy naiv vagyok, 
vagy elfogult a sport iránt, de azt látom, 
hogy a vezetés megpróbál mindent meg-
tenni. Itt a NEKA, itt a balatonboglári kézi-
labda. Ezeknek jobban egymásért kellene 
dolgozni, együttműködni, egymást kise-
gíteni. A sport az életben nagyon sokszor 
arra tanítja meg az embert, hogy egymás-
nak add meg a tiszteletet, és egymást em-
bernek nézzük, ha kell, egymást segítsük.

Köszönöm szépen a beszélgetést!
sz.l.
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hát, tíz év alatti gyermeket az ellenőrzőbe 
beírt szövegen kívül nincs lehetőségünk re-
torzióval illetni. Persze, azt mondjuk, hogy 
nem a büntetés számít. Persze, hogy nem. 
Mi sem azt szeretnénk, de a többi eszközt 
kimerítettük, és az nem használt. 

Marad a jelzés a szülő felé, a nevelő felé, 
a gyám felé. Sajnos, ők sem tudtak mit 
kezdeni a gyermekekkel, és azt azért ne 
tagadjuk le, nem is szeretném a helyzetet 
kiélezni azzal, hogy vannak szülőknél ne-
velkedő gyerekek, és vannak nevelőottho-
nos gyerekek… Most konkrétan, ebben az 
esetben ne dugjuk szőnyeg alá azt, hogy 
mind a négyen a Kikötő Gyermekotthon 
nevelt gyermekei. Ott csúcsosodott a tör-
ténet ki, hogy az udvaron ezek közül a gye-
rekek közül kettő bántalmazott egy harma-
dik gyereket, aki nem volt nevelőotthonos, 
de ennek megint nincsen jelentősége, mert 
bántják a másikat is. Nincs ellentét a ne-
velőotthonos, és a nem nevelőotthonos 
gyerekek között, nincs egy frontvonal. De 
most éppen egy nem nevelőotthonos gye-
rek került sorra, akit jó alaposan elkezdtek 
bántalmazni. Már a földön feküdt, már rú-
gások voltak, a tanítónő ezt azonnal észlel-
te, odarohant, és megpróbálta a gyereket 
eltávolítani. A bántalmazót a bántalmazot-
tól. Ez meg is történt, csak a 11 éves gyer-
mek ezzel nem elégedett meg, hanem úgy 
gondolta, ha őt nem hagyják kibontakozni, 
akkor a tanítónőt is rendre utasítja. Meg is 
történt, megütötte a tanítónőt is. Nem vé-
letlenül, nem a verekedés hevében, hanem 
szándékosan.

Ezzel nem tudunk mit kezdeni. Ha most 
én odamegyek, és a gyermeket testi kény-
szerrel eltávolítom, vagy rendre utasítom, 
akkor nekem másnap nem kell jönnöm 
dolgozni, mert felfüggesztenek. Tehát, ezt 
nem tehetem meg. Mi marad? Szóltam a 
rendőrségnek, hogy egyrészt tanulót, más-
részt tanítót bántalmaztak. A rendőrök 
megérkeztek viszonylag hamar. Kiderült, 
hogy a gyermek kiskorú, ezért ők nem jo-
gosultak a gyermek kihallgatására, hanem 
olyan nyomozót hívtak, aki a kiskorúakkal 
foglalkozik.

Mi történt ezután?

Azért ez nem egy mindennapos esemény, 
ezért úgy döntöttem, hogy a szülői mun-
kaközösséget értesíteni kell. Január 9-én, 
hétfőn történt, és a következő héten hét-
főre összehívtuk a szülői munkaközösségi 

ülést. Ott tájékoztattuk a szülőket, hogy 
mi történt. Addigra a szülőknek már ren-
geteg információja volt. Egyébként ez nem 
egy átlagos ülés volt, sokan eljöttek olya-
nok is, akik nem tagjai a munkaközösség-
nek. A tájékoztatás után a szülők elkezdtek 
megnyílni, és elkezdték elmondani, hogy 
mi volt egy héttel ezelőtt, három héttel ez-
előtt, két hónappal ezelőtt, vagy éppen a 
tavalyi tanévben, és milyen sérelmek érték 
gyermekeiket ugyanezektől a tanulóktól. 
Kiderültek olyan dolgok, hogy ezek a gyer-
mekek például belesugdostak a gyerekek 
fülébe olyant, hogy kábítószert öntöttünk 
az egyikőtök a teájába, de nem mondjuk 
meg, hogy melyikbe. Ha pedig ezt a tanító 
néninek el meritek mondani, akkor jó ala-
posan megverünk. Mivel ezek a gyerekek 
tényleg verekedtek már, ezért ezek a fülbe 
sugdosott információk nem azt váltották ki, 
hogy a gyerekek elmondták a tanító néni-
nek, hanem rettegtek egész nap. 

Olyanokra is fény derült, hogy a WC-ben 
a kislányokra rárugdosták az ajtót, ezért 
nem mertek elmenni pisilni. Én azt mon-
dom, az még a jobbik eset, hogy legalább 
a szülőknek elmondták a gyerekek, mert 
így legalább a szülők a részünkre ezeket 
az információkat át tudták adni. Mivel már 
mind a négy gyermek rendelkezett igazga-
tói intővel, ezért összehívtam a tantestü-
letet, hogy határozzunk a sorsukról. Mivel 
egyikőjük betöltötte a 10. évét, ott a testü-
let akár határozhatott úgy is, hogy fegyel-
mi eljárást indít. A másik három gyerek 
esetében sajnos nem, ott csak arról, hogy 
a nevelőtestület által kiadható legmaga-
sabb büntetést, a tantestületi intőt adja 
meg. Erre is meghívtam a szülőket, hogy a 
tantestület is hallja mi történt.
Egyébként maguk a gyerekek is elismer-

ték ezeket a cselekedeteket, de különösebb 
hozzáfűznivalójuk nem volt. Megkérdeztük, 
hogy mi az ok, ami ezt kiváltotta náluk. 
Mondták, hogy semmi. Végül megkértük a 
gyámokat, hogy ne hozzák be többet eze-
ket a gyerekeket az iskolába, mert hallot-
ták ők is, hogy milyen atrocitásokat kellett 
miattuk megélnie a többi gyereknek. En-
nek megfelelően magántanulóként fejezik 
be a tanévet. 

Hány nevelőotthonos gyerek jár 
most az iskolába?

Ez változó, mert a gondozási hely meg-
változása náluk rendszeresen előfordul. 

Általában tíz és húsz közötti gyerek jár 
hozzánk. Visszatérve a történetre, a tan-
testületi ülés után úgy döntöttek a szülők, 
hogy ők is kezdeményeznek egy olyan 
fórumot, ahol már nem csak az iskola és 
a szülők vannak jelen, hanem az iskolán 
kívüli hivatalos személyek is ott vannak. 
Ennek megfelelően meghívták a fenntar-
tónknak a vezetőjét, tehát a tankerületi 
igazgatóasszonyt, a városnak a vezető-
jét, a polgármester urat, a helyi humán 
bizottság vezetőjét, Kalász képviselő urat. 
Meghívták a nevelőotthonnak nem a helyi 
vezetőjét, hanem a főigazgatót, akihez tar-
tozik az összes nevelőotthon. Sőt, a pol-
gármester úr meghívta Móring József Attila 
országgyűlési képviselő urat is. 

A tankerületi vezető asszony egyértelmű 
megoldási javaslattal érkezett, így több 
konkrét intézkedés is történt azóta. Az 
egyik, hogy törvény által van lehetőség 
pedagógiai asszisztens alkalmazására. Az 
igazgatóasszony azt mondta, hogy keres-
sünk kettő főállású asszisztenst, hogy a 
pedagógusok koncentrálni tudjanak a pe-
dagógiai feladatokra. Ezen kívül igazgató-
asszony egy gyermekpszichológussal fel-
vette a kapcsolatot, hogy a bántalmazott 
gyermekekkel foglalkozzon.

Egy olyan dolog is folyamatban van, hogy 
az a cég, amely a vagyonvédelmet bizto-
sítja az iskolánk épületeiben, ők biztonsági 
szolgálattal is foglalkoznak, és biztonsági 
embert is fognak kihelyezni az iskola terü-
letére. Ők majd segítenek a tanító nénik-
nek intézkedni, ha ismét durva atrocitás 
fordulna elő. Ezek az eredmények szület-
tek. Egy dolgot pedig én fogok megtenni, 
a jövőben, ha gyereket akarnak ide be-
íratni, utána fogok nézni, honnan jött, és 
miért kellett onnan eljönnie, mik voltak az 
előzmények. Amennyiben én saját magam 
úgy érzem, hogy a gyermek valószínűleg 
hagyományos eszközökkel nem integrál-
ható, akkor felülvizsgálatot fogok kérni az 
ügyben. Most ott tartunk, hogy megvannak 
ezek az integrálhatóságról kiállított szak-
vélemények, és kipróbáljuk a gyerekek kö-
zött. Az esetek egy részében az válik be, 
hogy mégsem. Igaz, a puding próbája az 
evés, de úgy gondolom, hogy boglári gye-
rekek ne legyenek pudingok…

Köszönöm szépen a beszélgetést!

sz.l.

folytatás a 7.oldalról

TISZTELETTEL VÁRJUK A
BALATONBOGLÁRI ÉS SZŐLŐSKISLAKI LAKOSOKAT!

MINDEN KEDDEN 17-18 ÓRA KÖZÖTT

KERESSEN MINKET AZ 56-OSOK TERÉN LÉVŐ

KÉPVISELŐI IRODÁBAN!

Február 20-án: Szalai Tünde 
Február 27-én: dr. Sziberth László
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SZŐLŐSKISLAK

ERDÉLYBŐL VÁLT SOMOGYI FESTŐVÉ

Február 2-án, pénteken este Szőlőskislakon a József Attila Mű-
velődési Ház nagytermében nyitották meg Fülöp Mihály helyi fes-
tő kiállítását. A rendezvényre meglepően magas számban érkező 
érdeklődőket Csere Andrea alpolgármester, az intézmény munka-
társa köszöntötte, majd a Boglár-Kislak Irodalmi Kör műsora kö-
vetkezett. Ebben Gáti Anna és Kiss László Wass Albert verseket és 
idézeteket mondtak el, valamint Kalász-Szeri Mária klarinétozott.  
A kiállítás megnyitóját, egyben az alkotó méltatását dr. Laczkó 

András irodalomtörténész vezette fel azzal a gondolattal, hogy 
Zichy Mihály és Rippl-Rónai József egyaránt azt vallotta, a somo-
gyi festők szeretik a színeket. Laczkó András szerint, aki megnézi 
Fülöp Mihály képeit az azt láthatja, hogy az Erdélyből érkezett 
alkotó igazi somogyi festővé vált. A zöld színnek pedig különös 
jelentősége van, hiszen ennek a színnek az igazi ragyogását csak 
a Hargitán láthatja az ember. Fülöp Mihály ezt ültette át sikeresen 
a somogyi tájra, ami igazán különlegessé tette képeit.

Ezek után Stocz Mihály Balatonlellén élő és alkotó grafi kusmű-
vész vette át a szót, és elmondta, hogy alkotó kollégaként csak 
elismeréssel tud szólni a kiállított képekről. Külön kiemelte Fülöp 
Mihály látásmódját és színkezelését, ami különösen a kék soro-
zatnál egészen egyedi technikával is párosul. A lellei művész el-
mondta, hogy jelen világunkban különösen fontos, hogy a sok 
viszály, egymásnak feszülés közepette is a művész tudjon ember 
maradni, és ilyen szemmel nézni a világra.

Fülöp Mihály egyébként Szovátán született, és az ottani önképző 
körben kezdett faragni és festeni művész tanárok irányítása mel-
lett. Eleinte csendéletet és tájképeket festett, s csak ritkábban 
portrét. Témáit sokszor erdélyi festők ihletik, a kompozíciók el-
készítésében pedig többféle technikát használ, vagy éppen keveri 
ezeket egyedi módon. A gazdag képanyaggal megnyitott kiállítás 
pedig február végéig megtekinthető a szőlőskislaki József Attila 
Művelődési Házban nyitvatartási időben, valamint a rendezvények 
alatt.

sz.l.
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IFJÚSÁG

FARSANG AZ ÓVODÁBAN

Idén február 8-án tartották a balatonboglári Hétszínvirág 
Óvodában a farsangot. A program már reggel az érkezés-
nél a csoportokban elkezdődött, amihez a szülök is csat-
lakozhattak, akár jelmezbe öltözve is. Természetesen, a 
kicsik szinte kivétel nélkül jelmezben jelentek meg, majd 
az egymásra való rácsodálkozás után énekkel, közös 
tánccal és sok-sok farsangi fánk elfogyasztásával temet-
ték bús telet. Volt olyan csoport is, ahol a szülőkkel közös 
vetélkedővel töltötték az időt. A szülők távozása után, az 
összes csoport összegyűlt és ebédig közös műsorral él-
vezték ki a bolondos nap mulatságait.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

A magyar kultúra napja egy olyan ünnepünk, mely kevés fi gyelmet 
szokott kapni, éppen ezért nagyon fontos az iskolák számára, hogy a 
fi gyelem középpontjába helyezze január 22-ét. A magyar kultúra nap-
ját 1989 óta ünnepeljük ezen a napon annak emlékére, hogy Kölcsey 

Ferenc letisztázta a Himnusz kéziratát Csekén. A Boglári Általános 
Iskola Dénesné Hakani Adriana tanárnő vezetésével és a NEKA tanu-
lók közreműködésével egy szép ünnepi műsort állított színpadarat. A 
produkció röviden összefoglalta a Himnusz keletkezésének és meg-
zenésítésének körülményeit. A színvonalat zenés előadások, valamint 
népzenei és néptáncos blokkok színesítették.

ALAPÍTVÁNYI BÁL

A Balatonboglári Általános és Zeneiskolát Támogató Alapítvány idén 
is megrendezte jótékonysági bálját, ahol a résztvevők az általános 
iskolát támogathatták. A bált a hagyományokhoz híven a 8. évfo-
lyamos diákok keringője nyitotta meg, mely ezúttal is emlékezetes-
re sikeredett. Strauss Kaiser-Walzer című darabjára fegyelmezetten 
és méltóságteljesen vonultak be a fi atalok. Ezután megszólalt a hí-
res Morgenblätter Walzer és elkezdődött a tánc. Szendrődyné Botka 

Krisztina tanárnő által megkoreografált előadás varázslatos volt. A 
gyerekek minden lépésében ott volt az öröm és a tánc szeretete. A 
gyönyörű ruhák pedig csak tovább emelték a színvonalat. A szülők és 
tanárok igazán büszkék lehetnek, hiszen a gyerekek lassan befejezik 
tanulmányaikat és nem koptatják tovább az általános iskola padjait. 
Ezzel a tánccal köszönetet és hálát mondtak mindenkinek, akik azon 
fáradoztak, hogy méltóképpen lépjenek tovább a jövőbe. 

Fotó: Nikolits Ildikó
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LABDARÚGÓ SIKER AZ ÁLTA-
LÁNOS ISKOLÁK VERSENYÉN

Iskolánk decemberben részt vett a 7.-8. osztályo-
sok számára rendezett körzeti döntőn teremlabda-
rúgásban. Összesen 7 csapat indult el a versenyen. 
A Boglári Általános Iskola csapata Balatonlellével, 

Öreglakkal, és Lengyeltótival került egy csoportba. 
Mindhárom csapat ellen meggyőző játékkal maga-
biztos győzelmeket arattunk.
 Az elődöntőben Szőlősgyörök csapata sem fejtett 

ki nagy ellenállást, mivel 5-0 arányban győztünk és 
jutottunk be a döntőbe. 
Ismét Öreglakkal játszottunk, akik ellen már ne-

hezebben 2-0, de ismét győzelmet aratva jutottunk 
be a megyei döntőbe a Dél-Balaton körzet győzte-
seként. A Tornán 5 mérkőzésen 5 győzelmet értünk 
el 26 gólt lőve és csupán 1 gólt kapva.

A megyei döntőt január 11-én rendezték Nagyba-
jomban, Somogy megye 9 körzeti versenyét meg-
nyerő csapatával. A megyei döntő győztese indulhat 
az országos döntőn így nagy tétje volt az esemény-
nek. Iskolánk Tab és Kaposvár csapatával került egy 
csoportba.  

Az első mérkőzésünkre, amelyre sokat kellett vár-
ni, mire pályára léptünk, jól játszva győztünk Tab 
ellen 5-0 ra. 

Kaposvár csapata ellen a torna legjobb mérkőzését 
játszotta a két jó erőkből álló csapat. Gyors játék, 
hatalmas iram jellemezte a mérkőzést. Jól kezdtünk, 
de sajnos a minden szempontból szerencsésebb Ka-
posvár megfordította a mérkőzést 4-3 arányban.

Csapatunk legjobb csoport másodikként a mérkő-
zés után készülhetett a csurgó elleni elődöntőre. Ismét jól kezdtük a mérkőzést, vezettünk 3-1 re azonban a Kaposvár elleni mérkőzés 
fáradtságát nem tudtuk kiheverni és 4-3 arányban kikaptunk, a mérkőzés előtt jóval több pihenő idővel rendelkező Csurgótól.
Sajnos a bronzmérkőzésre teljesen elfáradva, és rendkívül csalódottan, rögtön az elvesztett elődöntő után kellett pályára lépni. Iskolai 

csapatunk végül a megyei 4. helyezést érte el a sorozatban elinduló 61 iskola közül, ami nagyszerű eredmény! A csapat tagjai közül több 
játékosnak is reális esélye van arra, hogy majd felnőtt korban, a legmagasabb szinten futballozzanak. Végül szeretném megköszönni a 
kedves szülők segítségét, mivel segítettek bennünket eljutni a verseny helyszínére.

Koszics Gábor

A csapat tagjai: ülő sor: Novák Bálint, Wald Péter,
Bognár Patrik, Zsíros Bertalan, Jajic Damjan.

Álló sor: Koszics Gábor edző, Dankó Tas,
Buzsáki Barna, Tárnoki Márkó, Buri Attila

KONCERTRE FEL!

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően az idei 
év kulturális élete a tavaly megkezdett klubkoncert sorozat folyta-
tásával indulhatott. A Koncertre fel! nevet viselő program külön-
böző stílusú együtteseknek biztosít fellépési lehetőséget. A nézők 
pedig meglepően olcsón tölthetnek el egy estét valamely zenei 
irányzat hangulatában.
A sorozat a Schreck 3 jazz zenekar koncertjével kezdődött janu-

ár 26-án, majd február 10-én este a népszerű slágereket elekt-

romos mélyhegedűre átültető Eliza Bliss fellépésével folytatódott. 
Ráadásként, ezen az estén a könnyed dallamok után, a húrokba 
keményen belecsapó, balatonboglári fi atalokból álló Binks Együt-
tes következett. Nekik már komoly rajongó táboruk is van, akik 
egyen pólóban támogatták a fejrázós zenét játszó kedvenceiket.

Az év következő jelentős zenei eseménye március 17-én a XXI. 
Légrádi Antal Tehetségkutató Rock Fesztivál lesz, amire idén is az 
ország minden részéből érkeznek a magukat megméretni akaró 
zenei tehetségek.

fotó: sz.l.

Elektromos médiánk a www.balatonboglar.com
Rövidítések: 

sz.l. - Szentes László
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NEKA OLDAL

A VESZPRÉM IRÁNYÍTÓJA 
BALATONBOGLÁRON VÉG-

ZI REHABILITÁCIÓJÁT

Győri Mátyás, a Telekom Veszprém válogatott kézi-
labdázója térdműtétjét követően Balatonbogláron, a 
Nemzeti Kézilabda Akadémián végzi rehabilitációját. A 
kiváló irányító decemberben szenvedett súlyos sérü-
lést, a műtétjét követően pedig már elkezdte a gyógy-
tornát a szakemberek útmutatása alapján.
„Naponta kétszer jön hozzánk Matyi, jelenleg a moz-

gásterjedelem-növelő fázisban vagyunk, cél a duzza-
nat csökkentése, valamint az, hogy legyen inerválva, 
beidegezve minden izomrost a combjában, és minél 
hamarabb elkezdhesse a futást. Emellett elkezdjük a 
funkcionális gyakorlatokat és a konditermi erősítést is. 
Szerencsére ő egy céltudatos sportoló, nagyon fejlő-
dőképes, és jó ütemben haladunk” – mondta el Tóth 
Péter Zoltán terapeuta, a NEKA munkatársa.
„Péterrel már dolgoztunk együtt korábban, és mivel 

a NEKA-n minden biztosított a nyugodt felkészülés-
hez, a szakemberek és a feltételek kiválóak, ideális 
megoldás volt, hogy itt végezzem a rehabilitációmat. 
A Veszprém vezetői hozzájárultak, hogy néhány hetet 
itt töltsek, és mivel látom a munka eredményét és a 
javulást, várhatóan még folytatódik ez a közös munka” 

– mondta el Győri Mátyás.
A veszprémi játékos Soós Ivett humánkineziológus irányításával 

mélyizom- és a törzsizom-erőstő gyakorlatokat is végez, a felső-
test-erő megtartását, a váll stabilizálását megcélozva.

Ezzel a sérülések megelőzése a fő cél, valamint hogy a sportoló 
minél jobb állapotban térjen vissza.

Győri Mátyás bízik abban, hogy a nyári alapozást már együtt 
kezdheti a Telekom Veszprém csapatával, és augusztusban ismét 
láthatják őt a szurkolók a kézilabdapályán.

KÉT EZÜST- ÉS EGY
BRONZÉREM A DIÁKOLIMPIÁN

Mindhárom Somogy megyei csapat dobogóra állhatott a Deb-
recenben lebonyolított Országos Diákolimpia kézilabda döntő-
jében. A szinte kivétel nélkül NEKA játékosokból álló Mathiász 
fi úcsapata és a fonyódi MKG lánycsapata ezüstérmes lett, míg 
a Mathiász lány együttese bronzéremmel zárt. A NEKA két nö-
vendéke különdíjat kapott, Vámos Petra a legjobb játékos, Győri 
Kristóf pedig a legjobb kapus lett.
Az V-VI. korosztály számára rendezett debreceni tornán a 

lányok mezőnyében a fonyódi Mátyás Király Gimnázium és 
a Győr mérkőzött meg egymással a döntőben. A Bercsényi 
Szakgimnázium nagy csatában nyert 21-20-ra, és címvédőként 
idén is aranyérmes lett. A bronzmérkőzésen a Mathiász János 
Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola lánycsapata 
magabiztosan, 28-17-re verte a Ferencvárost, ezzel a harmadik 
helyen végzett.
A fi úk versenyében a Mathiász csapata két góllal, 19-17-re ki-

kapott a Balatonfüredtől a döntőben, így ezüstérmesként zárt. 
A fonyódi MKG lánycsapata:
Magera Noémi, Faragó Luca, Kajdon Blanka, Kocsis Bettina, 

Kovács Noémi, Mlinkó Zsófi a, Nánai Fruzsina Emma, Simon 
Armilla, Tieff Zsanett, Vajer Blanka, Vámos Petra, Vámos Míra, 
Woth Viktória - edző: Hajdu János

A Mathiász lánycsapata:
Horváth Laura, Vörös Szimonetta, Szabó Kitti, Máté Fanni, Pé-

ter Panna, Schatzl Natalie, Zámori Dorina, Takó Viktória, Né-
meth Orsolya, Szabó Luca, Bánhidi Barbara, Szabó Nina, Puskás 
Lilla, Osvai Fanni, Veress-Filep Boglárka – edző: Kiss Szilárd
A Mathiász fi úcsapata:
Győri Kristóf, Jónás Bálint, Molnár Ádám, Kecskés Dániel, Papp 

Bence, Lakosy Máté, Váczi Milán, Kovács Gergő, Simotics Má-
tyás, Fülöp Nándor, Bartha Bence, Bálint Bence, Csomor Tamás, 
Klucsik Roland – edző: dr. Woth Péter

Fotó: mdsz.hu és Balog Krisztián






