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A KÖLTÉSZET NAPJA - ÍRÁS A 11. OLDALON

95 ÉVES LANDOR SÁNDORNÉ KÖSZÖNTÉSE
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90 ÉVES MOLNÁR GÉZA BÁCSI KÖSZÖNTÉSE
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ÁROK CSONGOR KÖSZÖNTÉSE

INTERJÚ HOBÓVAL - ÍRÁS A 12-13. OLDALON

TÖBB MINT KÉT ÉVE VÁLASZTOTTÁK CSERE ANDREÁT BALATONBOGLÁR VÁROS
ALPOLGÁRMESTERÉVÉ. AZ
ELTELT IDŐSZAKRÓL, MUNKÁJÁRÓL KÉRDEZTÜK.
Két és fél éve alpolgármester, ezzel
kapcsolatban két éve készítettünk Önnel interjút. Akkor arról beszélgettünk,
hogy nem igazán jelöltek ki feladatokat, nincs terület, amit alpolgármesterként vihetne. Van-e ebben változás?
Nincs. Azóta is ugyanúgy működik, ahogy
eddig. Tulajdonképpen, ha a polgármester
úr szabadságra megy, vagy, ha akadályoztatva van, akkor helyettesítem. Mondjuk,
ha egyszerre két programon kellene részt
vennie, és ezt nem tudja megoldani, akkor
ebben az esetben is, alkalomadtán megkér,
hogy az egyik feladatot végezzem el. Külön
feladatot a részéről nem kaptam. A régebbi
ciklusokban, az előző polgármesternél, úgy
emlékszem, hogy a sportfeladatokat kapta
meg az alpolgármester. Az a terület az ő
felelőssége volt.
Mennyiben változott képviselői munkája az elmúlt egy évben?
Igazából sok minden nem változott, mert
a bizottsági üléseken mindig ott vagyok.
Az alpolgármesterség előtt tagja voltam
a Pénzügyi Bizottságnak, s ezen most is
mindig részt veszek. De, ha tudok, akkor
megyek a Kulturális Bizottság üléseire is,
a Szőlőskislaki Részönkormányzatot pedig
semmiért ki nem hagynám. Néha úgy érzem, hogy az alpolgármesterség egy nagy
luﬁ, mert igazából semmiféle jogköröm
nincs. Ezzel szemben egy bizottsági elnöknek sokkal több lehetősége, jogköre van.
Én jelenleg elmehetek és szavazhatok a
testületi ülésen, de bizottsági ülésen nem,
mert nem vagyok a bizottság tagja. Természetesen, ott is elmondhatom az észrevételeim, kérdéseket tehetek fel ugyanúgy,
mint bárki más, de nem szavazhatok.
Korábban, a ciklus elején létrehozott
Szőlőskislaki Részönkormányzat vezetője
voltam, és azt hiszem, ez volt az, ami úgy
testhez állt hozzám. Mai napig Szőlőskislak a szívügyem, részt is veszek a részönkormányzat munkájában, de nem érzem
azt, hogy bármilyen hátrányt szenvedne a
munka, mert Keserű Zoltánnal jó kezekbe
került. Persze, ha van javaslatom, akkor
azt természetesen megteszem, és úgy érzem, hogy a véleményemnek van is súlya.
Kislakon az elmúlt két évben elég
sok minden megvalósult a ciklus elején tett ígéretekből, célkitűzésekből.
Mennyire elégedett?
Nem valószínű, hogy valaha is elégedett
leszek, mert mindig van valami teendő.
Szerintem, száz százalékos soha nem lesz
semmi. Igyekezni kell, hogy minden megvalósuljon! Most sok dolog tényleg bekerült
a költségvetésbe, ami eddig nagyon nehezen ment. Szőlőskislak érdekképviselete
most kicsit jobban működik, mint régebben, az előző ciklusokban.
Egyetlen, nagyon fájó pont van, ami szá-

A SZÍVÜGYE KISLAK...
momra elfogadhatatlan - az iskolabusz megszüntetése. Ezt a mai napig nem tudom elfogadni, és azon
leszek, hogy ez megváltozzon. Nagyon szeretném, hogy iskolabuszszal járhassanak a gyerekek Szőlőskislakról iskolába. Egyébként,
éppen most volt itt a fogadóórán
egy balatonboglári polgár, aki pedig egy helyi járat elindítását szeretné Balatonbogláron. Esetleg ezt
a kettőt akár össze is lehetne vonni.
Az iskolabusszal kapcsolatban az is
fájó pont, hogy a szőlőskislakiak
nem álltak ki megfelelően az érdekeikért. Valami miatt egyszerűen
belenyugodtak. Voltak néhányan,
akik levelet írtak, hogy ezt nem
fogadják el, fontolja meg a testület, de túl kevés volt ez az érdekérvényesítés. Meg vagyok győződve
arról, igenis, mindenki szeretné,
hogy működjön ez az iskolabusz
továbbra is, mert a gyerekek biztonsága mindennél fontosabb, ráadásul kicsit kényelmesebb is. Nem
beszélve arról, ha a városnak lenne
egy busza, akkor azt más célokra is
lehetne használni.
Ugyanakkor, nagyon örvendetes,
hogy nyert a Római út pályázat, és úgy
tűnik, meg is fog valósulni. Van bent egy
másik pályázatunk is, amiről még nincs
döntés. Ez a szőlőskislaki művelődési ház
felújításáról szól. Nagyon bízom benne,
hogy pozitív döntés lesz, mert akkor a nyílászárók megújulhatnak, a belső festés, a
parkettacsiszolás és a fűtés korszerűsítése
is elkészülhet. Nagyon sok minden, ami
fontos lenne. Különösen fontos ez azért is,
mert úgy tűnik, hogy megpezsdült a kulturális élet. Akár az irodalmi klubbal, akár a
kreatív klubbal, vagy a baba-mama klubbal, vagy mondjuk a Szőlőskislakért Egyesület tevékenységével. Lehet, hogy egy
kulturáltabb környezet még inspirálóbban
hatna, hogy még alakuljanak kis klubok
vagy csoportok, mert nagyon fontos az
ilyen közösségek építése.
Esetleg az épület belső elrendezésének átalakítása nincsen tervben? A vizesblokk sincsen jó helyen, egy öltöző
sem ártana.
Így van. Az előtérben egy konyhát terveztünk, tehát oda vezetnénk a vizet. A
nagyobb átalakításnak akadálya, hogy
egyelőre a művelődési ház egyik részében
szociális lakás van, ott lakók vannak. Ha
őket sikerülne elhelyezni egy másik helyre
– aminek lehet, hogy örülnének is - akkor
azt a helyet is ki tudnánk alakítani klubhelyiségnek, és szerintem, kívülről talán meg
is lehetne nyitni. Ez még egyeztetést igényel a főépítésszel vagy építészekkel, de
vannak ilyen elképzelések a jövőre. Akkor
nem fordulhatna elő az, hogy az artistaiskolások próbái miatt, ugyanazon a napon
nem tud más klub működni, mert zavarják
egymást.

Mikorra várható, hogy elkészül az
említett felújítás?
Ez akkor, ha nyer a pályázat, mert egyébként nincs benne a költségvetésben. Reméljük, hogy nyer, de a teljes átalakítás
egy hosszabb folyamat lesz.
Minek köszönhető az, hogy most ilyen közösségi pezsdülés van Kislakon?
Szerintem ez annak köszönhető, hogy
több értelmiségi költözött a faluba. Ők
jobbára városból költöztek, és igényük
van a pezsgőbb kulturális életre. Megtaláltuk őket, bejöttek a művelődési házba,
a könyvtárba, elbeszélgettünk. Volt, hogy
egy szórólap alapján a kreatív klubba jöttek,
és akkor ott került szóba, mit szeretnének
csinálni, létrehozni: vagy egy rendezvényt,
vagy egy klubot. Például, így indult el az
irodalmi klub. Mivel ott dolgozom a művelődési házban, az a dolgom, hogy ezt segítsem. Akár technikailag, akár egy szórólap
elkészítésével, a többi az ő dolguk.
Esetleg felmerült ötletként, vagy volt
róla szó, hogy a balatonboglári nyári
programokhoz kapcsolják valahogy
Kislakot?
Lehet rendezvényeket szervezni, de először azt kell eldönteni, hogy kinek és miből.
A kislakiaknak, vagy az itt nyaralóknak?
Akik itt nyaralnak, azok jobbára Bogláron
vannak, ott is elsősorban a strandon, és
nehéz lenne őket kicsábítani Kislakra, de
nem lehetetlen. Ezen is el kell gondolkodni
a közeljövőben, de nyilván ehhez is infrastruktúra kell. Egyébként van több borászat is, akik már most is megszervezik a
maguk kis programjait, s ezzel ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy Balatonboglár kínálata színesebb legyen.
folytatás a 10. oldalon
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Az ülést Mészáros Miklós polgármester
nyitotta meg, és a köszöntés után megállapította, hogy a képviselő-testület teljes
létszámban jelen van. A jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása után szavazásra
bocsátotta a módosított napirendet, amit
a képviselők egyhangúlag elfogadtak. Ennek megfelelően az első napirendi ponttal
kezdődött az ülés, ebben Mészáros Miklós
polgármester számolt be a legutóbbi ülés
óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
Dr. Sziberth László képviselő a napirendhez kapcsolódóan elmondta, a képviselő-testület is sokat tett azért, hogy
Balatonbogláron az Okmányiroda megmaradhasson, s ezzel a Kormányablak létrejöhessen. Nehezményezte, hogy ennek
ellenére nem kaptak meghívót annak avatására. Mészáros Miklós polgármester erre
válaszul elmondta, hogy a Kormányablak
átadását nem a Polgármesteri Hivatal szervezi, és ő is csak meghívott volt.
A következő napirendi pont az intézményi
szolgáltatási önköltségek meghatározása
volt, melyben Dr. Sziberth László, a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság
elnöke elmondta, hogy a bizottság a Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
kezelésében lévő étkeztetésre, az intézményi térítési díjak nyersanyagnormáját az
alábbiak szerint javasolja meghatározni.

A továbbiakban a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat mellékletét képező kimutatás alapján
elfogadásra javasolta a 2018. évi intézményi szolgáltatási önköltségeket. (következő
oldalon)
Dr. Regős Péter, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke elmondta, hogy a
bizottság szintén elfogadásra javasolja az
előterjesztés szerint az intézményi szolgáltatási önköltségeket. Mészáros Miklós
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, amit a testület egyhangúlag elfogadott. Ezek után tárgyalták az
intézményi térítési díjakról szóló, 8/2007.
(IV.06.) önkormányzati rendelet módosítását, valamint a Balatonboglár Város Ön-

ÖSSZEFOGLALÓ BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜGYRENDI
BIZOTTSÁGÁNAK, HUMÁN BIZOTTSÁGÁNAK,
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGÁNAK,
A JANKOVICH ÜDÜLŐTELEPI TELEPÜLÉSRÉSZI
ÖNKORMÁNYZATNAK, ILLETVE A SZŐLŐSKISLAKI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATNAK
2018. MÁRCIUS 29-I ŰLÉSÉRŐL
Kivonatos közlés. A jegyzőkönyv és a hatályos rendeletek a Lukács Károly Városi Könyvtárban és a
balatonboglar.hu weboldalon tekinthetők meg.
kormányzat által fenntartott, költségvetési
szervek működése során alkalmazandó
szolgáltatási és bérleti díjakról szóló önkormányzati rendeletet, majd mindkettőt
egyhangúlag elfogadták.
A gyermekvédelem helyi rendszeréről

szóló rendelet tárgyalása során Dr. Sziberth
László, a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke a bizottság nevében
javasolta, hogy a rendeletben szerepeltessék a nyári napközi-ellátás szabályozását.
Erre válaszul Dr. Markó Péter jegyző kifejtette, hogy a Kormányhivatal álláspontja szerint, az önként vállalt feladatokat
nem kötelező rendeletben szabályozni. Dr.
Sziberth László szerint pedig kiszámíthatóbb és tervezhetőbb lenne egy rendeleti
szabályozás, de erre végül nem került sor.
Ennek ellenére a napirendet minden képviselő megszavazta.
Jóváhagyták Balatonboglár Város 2018as közbeszerzési tervét, majd elfogadták
a Varga Béla Kulturális Központ 2017. évi
munkájáról, és 2018. évi munkatervéről
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szóló beszámolót is. Ez utóbbival kapcsolatban Kalász Zoltán, a Humán Bizottság
elnöke kérte, hogy a jövő évi beszámolónál
az intézményvezető adjon értékelést az intézmény három éves működési tapasztalatairól. A végzett tevékenységük méltatása
mellett mindenki elfogadta a
Balatonboglári Platán Szociális
Alapszolgáltatási Központ, 2017.
évi munkájáról szóló beszámolót, majd ezt követően a Lukács
Károly Városi Könyvtár beszámolóját és munkatervét is.
Dr. Pasztusics Ákos személyében új vezetője lesz a Fonyódi
Rendőrkapitányságnak. A kinevezéssel kapcsolatban az önkormányzatnak csak véleményezési joga van, s ezzel élve,
a képviselők támogatásukról
biztosították az új kapitányt.
Több rendezvény, köztük a Parti
Pezsgés és a Babel Sound Fesztivál is megkapta a testülettől
a területhasználathoz az engedélyt, de mindkettőnél kérték,
hogy a kiadott igazolásokon
is tüntesse fel a hivatal, hogy
csak a be- és kihajtás idejére
érvényes, parkolásra nem. Ezzel kapcsolatban a Babel Sound
Fesztivál jelenlévő rendezője, Vásárhelyi
Péter kérte, hogy a rendezvény szervezői
pár parkolóhelyet elszalagozhassanak a
rendezők mozgásának biztosításához.
Szalai Tünde képviselőasszony szavazásból való kizárása mellett elfogadta testület
a Helyiérték Egyesület 2017. évi beszámolóját, majd ismét teljes létszámban megszavazták a BBSC szakmai beszámolóját
is. Ezzel kapcsolatban Kalász Zoltán, a
Humán Bizottság elnöke kérte, a polgármester egyeztessen a labdarúgópálya hitelesítése ügyében, és kezdeményezze,
hogy az átadáskori állapotnak, illetve az
MLSZ által kiadott szabványoknak megfelelően hitelesített pálya kerüljön használatba adásra az önkormányzat részére.
folytatás az 5. oldalon

folytatás az előző oldalról
Ugyanis, még mindig csak ideiglenes minősítése van a pályának, és az nem alkalmas
megyei bajnokság megrendezésére.
A Balatonboglári Tenisz Club (BBTC)
2017. évi beszámolójával kapcsolatban
Kalász Zoltán, a Humán Bizottság elnöke
nehezményezte, hogy idén sem jelent meg
– meghívás ellenére
sem – a BBTC vezetője az egyesület beszámolójánál.
Azonban,
ennek ellenére a Humán Bizottság – megköszönve az egyesület
munkáját - elfogadásra javasolta a beszámolót.
Dr. Sziberth László,
a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi
Bizottság elnöke hivatkozott az önkormányzat és a sportklub között 1998-ban
kötött szerződésre, ami még tíz évig érvényes, így az önkormányzat vagyoni értékű
joggal támogatja a klubot. Kérte, hogy az
áprilisi ülésen a vagyoni jog hasznosításából származó bevételekről a klub 1-2 évre
visszamenőleg adjon tájékoztatást.
Tárgyaltak a Borudvarhoz tartozó pavilonok egységes kitelepülésének szabályozási
elképzeléseiről is. Ezzel kapcsolatban Dr.
Sziberth László, a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke kifejtette,
hogy a Borudvarban üzemelő pavilonok
szezonális, közterületre történő kitelepülésének nagyságát egységenként 10 m²ben szeretnék meghatározni, valamint az
egységes arculat érdekében szabályoznák
a bútorzat és a reklámok kialakítását, elhelyezését. Az áprilisi ülésen visszatérnek
a részletekre. A Borudvarral kapcsolatban
egy másik napirendet is tárgyaltak, hiszen
3 pavilonnál nem hosszabbította meg a
bérlő a szerződést, így döntöttek ezek pályázati úton történő kiadásáról.
Döntöttek arról, hogy mely vállalkozások

végezzék a Platán strandi és Jankovich telepi területek karbantartását a 2018. május 1-től 2019. április 30-ig tartó, egy éves
időszakban. Megállapították, hogy a beérkezett pályázatok érvényesek voltak, ennek megfelelően a Platán strandon ebben
az időszakban a korábbi üzemeltető, a Bog-

lári Kék Bálna Kft. végzi majd a fenntartási
feladatokat, nettó 11.000.000,- Ft összegért. A Jankovich telepen szintén, a korábban már bevált üzemeltető, Szilák András
folytathatja a munkát, melynek 3.990.000
Ft lesz a keretösszege. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a
nyertes ajánlatot benyújtó vállalkozókkal a
strandok üzemeltetésére vonatkozó vállalkozási szerződéseket megkösse.
Megszavazták több civil egyesületnek a
közfoglalkoztatásban való részvételi szándékát. Ennek megfelelően a Balatonboglári
Városvédő Egyesület, a balatonlellei Civil
Kontroll Alapítvány és a boglári Helyiérték
Egyesület kérelmét is támogatták.
Az ülés végén elfogadták a bizottságok
saját hatáskörben hozott döntéseit. Keserű
Zoltán, a Szőlőskislaki Településrészi
Önkormányzat
vezetője felhívta a ﬁgyelmet rá, hogy az
elhunyt Krastenics
Zoltánnak, a Sző-

MÉG VÁRJÁK A JAVASLATOKAT
Tavaly közel harminc helyi büszkeség, köztük épületek, nevezetességek és szervezetek kerültek fel
Balatonboglár Értéktárába. A Hungarikum Törvény
alapján működő Értéktár Bizottság pedig rövidesen
megtartandó idei üléséhez április 30-ig várja a további javaslatokat. Erről beszélgettünk a bizottság
vezetőjével, Szalai Tünde képviselő asszonnyal.
Kik és hogyan javasolhatnak az értéktárba?
Magánszemélyek és szerveztek egyaránt tehetnek javaslatot,
ehhez a város honlapján az értéktár fülön elérhető javaslattételi
lapot kell letölteni, majd ezt kitöltve kell eljuttatni a bizottsághoz.
Két időpontot határozott meg a bizottság, az egyik április 30.,
majd utána októberig várjuk a javaslatokat.
Ez az értéktár csak egy nyilvántartás, egyfajta leltár,
vagy a bekerülő dolgokkal később majd történik valami?
Ez a Hungarikum Törvényen alapul, amihez viszont nincs különösebb végrehajtási leírás. Mindenkinek a saját lehetőségére,
ízlésére, ötleteire van bízva a megoldás. Nálunk egyelőre az öszszegyűjtés zajlik, ami viszont már önmagában is érdekes, hiszen
a javaslattevő jelezheti, hogy a „talált” értéket a helyi, megyei,

lőskislaki Településrészi Önkormányzat
tagjának búcsúztatója 2018. április 16-án,
14.30 órakor lesz a szőlőskislaki temetőben. Tisztségének betöltésére a részönkormányzat áprilisi ülésén tesz majd javaslatot. Szalai Tünde képviselőasszony felhívta
a ﬁgyelmet, hogy 2018. április 30-ig lehet
javaslattal élni értéktárba
történő jelölésre.
Vadasfalvi
János,
a
Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat vezetője elmondta, a
részönkormányzat támogatja Mráz Ágoston Sámuel, a Jankovich- telepi
Üdülő Egyesület nevében
benyújtott kérelmét, hogy
az önkormányzat tulajdonában álló, Szent István
téri Vendégház üzemeltetését a tulajdonos adja át az egyesületnek. Dr. Sziberth László, a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke
erre reagálva elmondta, hogy a bizottság
nem támogatja a kérelmet, mert az annak
alapját képező kérdés időközben megoldódott, a közterület-felügyelőt biztosították a
Jankovich-telepen, ezért a bizottság nem
tartotta indokoltnak a kérést. A részönkormányzat előterjesztését Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete — 5
igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett —
elutasította. A testület zárt üléssel folytatta
a munkát.
A képviselő-testület ülésének vágatlan
felvétele megtekinthető a Balatonboglár
Város Youtube-csatornán.

vagy az országos szintre javasolja-e.
Az április 30-ig beküldött
lapokkal mi történik?
A bizottságnak 90 nap áll a
rendelkezésére, hogy döntsön
és értesítse a javaslattevőt,
hogy elfogadták-e a javaslatát.
Ez többnyire megtörténik, de
az előfordulhat, hogy további
kiegészítést kérünk. Az érték
felvétele után pedig a lapokat
az irattárban és a könyvtárban
helyezzük el, valamint a város
honlapján publikáljuk.
Esetleg, a későbbiekben
készül valami kiadvány is
belőle?
Valószínűleg, a későbbiekben erre is sor kerül majd, de először legyen teljes a lista…
Köszönöm a beszélgetést!
sz.l.
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ÁTADTÁK A KORMÁNYABLAKOT
Március 23-án, pénteken délelőtt ünnepélyes keretek között átadták a balatonboglári Városházán, a volt okmányiroda mintegy
60 millió forintos átépítésével kialakított
Kormányablakot. Az ünnepségre megjelent Göntérné Dr. Gyirán Szilvia megbízott
járási hivatalvezető, Neszményi Zsolt kormánymegbízott, Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere, Móring József Attila
országgyűlési képviselő és a hasonló képviselettel rendelkező szomszédvár polgármestere, Kenéz István is.
Mészáros Miklós polgármester köszöntőjében elmondta, „rezgett a léc”, hogy
Balatonbogláron megmarad-e ez a lehetőség, hiszen Fonyódon a járási székhely
miatt, Balatonlellén pedig a távolság miatt
muszáj volt a polgároknak az ügyintézési
lehetőséget biztosítani. Ugyanakkor, Balatonboglár földrajzi helyzete ezt nem indokolta, így sok kilincselés és baráti kapcsolatok kellettek az iroda megmaradásához,
ami ráadásul most állami pénzből meg is
szépült. Neszményi Zsolt kormánymegbízott szerint forrást és indokot kellett találni
ahhoz, hogy létrejöhessen a most átadott
beruházás. Furcsán is néztek rá, amikor

JÓ SZÍVVEL! JÓTÉKONYSÁGI ÁRVERÉS A BOGLÁRI
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

azzal hozakodott elő,
hogy itt majd az ideérkező nyaralók is ügyeket fognak intézni, de
ismerve a budapesti
többhetes előjegyzési
időket, teljesen reális
a nyaralótulajdonosok
helyi ügyintézési igényére tervezni.
Ezek után a vendégek
közösen vágták el az
avató szalagot, majd a
Kormányablak
leendő
munkatársaival
körbejárták az helyiségeket. Csizmadia László
a három Kormányablak
vezetője
kérdésünkre
elmondta, hogy az ügyfelek már hétfőn reggel
hét órától jöhetnek. Az
iroda egyébként a NAV ügyeken kívül szinte minden más állami ügyintézésben segíteni tud.
A nyitva tartás a következőképpen alakul:

2018. március 22-én este lezajlott a
Boglári Általános Iskola és AMI jótékonysági estje. De mi is vezetett idáig? Minden
mai nehézsége ellenére, szenvedélyként
tekintek a munkámra. Négy és fél éve tudom, hogy ami az osztályteremben zajlik
az terápiának sem utolsó. A tanítás segített túlélni életem legnehezebb időszakában. A munkámon kívül már csak két
dolgot szeretek jobban. Segíteni és adni.
Önzetlenül.
Ezt a szemléletet szerettem volna a tanítványaimnak is átadni; érezzék ök is,bhogy
jót tenni jó. Ez lett az esemény mottója
is. Az est során befolyt teljes összeget
A „Szívbeteg Gyermekek Védelmében
Alapítvány” számára ajánlottuk fel. Nem
tagadom, hogy választásom személyes
indíttatású és nem véletlenül esett pont
erre az alapítványra a sok érdemes közül.
2013 ősze óta dédelgettem a gondolatot,
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hétfő 7.00-17.00,
kedd-szerda 8.00-16.30
csütörtök 8.00-18.00
péntek 8.00-14.00 óráig.

hogy édesanyám emlékére létrehozok egy
alapítványt. Időközben rájöttem, hogy az
nem nekem való. A suszter maradjon a
kaptafánál. Szeretem a gyerekeket és azt,
amit csinálok. A gondolat viszont nem
hagyott nyugodni. Így döntöttem a jótékonysági est és a fenti alapítvány mellett,
ahol kiváló gyermekkardiológus szakemberek, szívsebészek és neves professzorok küzdenek a pici életekért. Szeretnék
segíteni és esélyt adni az életre. Egy
jobbra. Egy újra. Úgy érzem, ez sikerült
is. Bár kevesen voltunk de a jószándékú
emberek segítsével 195.900 ft-ot gyűjtöttünk a gyógyulásra. Ha lesz legközelebb,
remémélem többen leszünk mert többen
gondoljuk majd úgy, hogy jót tenni jó! Köszönöm szépen mindenkinek aki, erkölcsi
és/vagy anyagi támogatásával hozzájárult
az est sikeréhez!
Bauer Barbara

DR. REGŐS PÉTER 1977-BEN
JÖTT BALATONBOGLÁRRA A
SZEKSZÁRDI KÓRHÁZ BELGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYÁRÓL, MINT
FIATAL BELGYÓGYÁSZ SZAKORVOS. ÍGY IMMÁR TÖBB MINT 40
ÉVE ÉL ÉS DOLGOZIK VÁROSUNKBAN, MINT HÁZIORVOS, BELGYÓGYÁSZ ÉS ÜZEMORVOS. SZAKMAI
MUNKÁJA MELLETT, A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA A HELYI KÖZÉLETBEN IS RÉSZT VESZ, 1991.
ÓTA MAJDNEM FOLYAMATOSAN
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ.
JELENLEG AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNÖKE.
Doktor úr, ön nagyon régóta képviselő.
Az orvosi hivatás mellett miért gondolta
úgy, hogy tesz a közért is?
Azért, mert nem csak a szakmám iránt érzek felelősséget, hanem a köz iránt is. Sok
olyan téma van, amihez szakmabelinek kell
lenni, az egészségügyre, a szociális helyzetre
rá kell látni. Ezt egy, az egészségügyön kívül
álló ember nem nagyon látja át. Ráadásul,
felkérések is voltak, tehát úgy éreztem, hogy
szükség van rám, és ezért vállaltam el már
sok cikluson keresztül.
Egy nagyon testhez álló bizottságnak az elnöke. Milyen orvosként, teljesen ehhez a szociális területhez tartozó emberként látni és
irányítani ennek a bizottságnak a munkáját?
A bizottságon belül van több különböző foglalkozású ember. Van pedagógus, van ügyvéd,
és ők is érzékenyek a szociális dolgokra. Jó
velük dolgozni, mert igyekeznek segíteni a
munkát, és hasznos tanácsokat adnak. Úgy
érzem, hogy egy jó bizottságnak vagyok az
elnöke.
Mennyire könnyű vagy nehéz ez a terület?
Egészségügyi és Szociális Bizottság, tehát
rá kell látni az egészségügyre, a közegészségügyi helyzetre, az alapellátásra, a szakellátásokra és a lakosság szociális helyzetére. Mivel
nagyon sok emberrel találkozom, van képem
arról, hogy milyen a városnak a szociális helyzete, és igyekszem segíteni azoknak, akik
erre rászorulnak.
Azt láttam az elmúlt időszakban, hogy
a döntéseknél, főleg, amikor valamilyen
díjat emelni kell, nagyon megfontolják
ezeket a kérdéseket. Sok vita van?
Mérlegeljük, mindegyikünknek nagy a szociális érzékenysége, így az emeléseken nagy
viták nincsenek. Egyébként sok olyan díj van,
ami az önköltséget sem fedezi, tehát eléggé
humánusak. Szociálisan érzékenyek a testületnek a válaszai ezekre a kérdésekre.
Hogyan látja a város egészségügyi ellátottságát?
Jónak ítélem meg. Persze, mindenen lehet
javítani, de azért elég jó szerintem. 6000 lakosra van 4 alapellátó orvos, négy háziorvos,
egy gyerekorvos, van fogorvos és vannak a
szakrendelések. Olyan sok szakrendelés van,
hogy a környékből is sokan idejárnak. Van
olyan szakrendelés is, ami Fonyódon sincsen.

ORVOS ÉS BIZOTTSÁGI ELNÖK
Például ilyen az urológia. Egyik háziorvosnak,
a Kálmán doktor úrnak a munkahelye, a sajnálatos haláleset miatt megüresedett. Egy
évig helyettesítéssel volt megoldva ez a körzet, de az egy év lejárt, és visszaszállt az önkormányzatra a körzet. Most az önkormányzat
azon van, hogy be tudja töltetni ezt az állást.
Szegedről van egy érdeklődő, reménykedünk,
hogy pár napon belül betöltjük a körzetet.
Még egy kicsit a szociális területnél maradva, örvendetes hír, hogy megújul a
Platán Gondozási Központ, ami szintén
fontos eleme a város szociális ellátásának. Ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy
milyen az idős emberek helyzete Bogláron?
A Platán Szociális Gondozási Központ nagyon hasznos munkát végez a városban.
Többféle tevékenységet folytatnak, például az
idősek nappali ellátását az idősek klubjában.
Itt említeném meg, hogy az önköltsége ennek az intézménynek naponta 3270 Ft, ezzel
szemben a térítési díj 0 Ft. Már utaltam rá,
hogy igyekszünk a díjakat minimalizálni. Itt
tényleg sikerült, mert semmit nem kell ﬁzetni,
pedig elég sok kiadással jár.
Ezen kívül az étkeztetés a másik fontos tevékenysége ennek az intézménynek. Eddig az
Ordacsehi konyháról szállították az ételt, de
januártól sikerült ezt a városi konyhával megoldani. Ez a konyha több mint 120 embert lát
el az idősek körében. Tíz főt az intézményben,
112 embert pedig az otthonában látnak el, ők
kiszállítással kapják meg az ételt. A következő fontos szolgáltatása a Platán Gondozási
Központnak a házi segítségnyújtás. Személyi
gondozást és szociális segítést végeznek az
idős rászorultaknál. Ehhez hozzáteszem, hogy
van egy alapítvány is, a Segítő Kezek Alapítvány, ami több mint száz embert lát el. Tehát
nagyon sok rászorulón segít ez a két intézmény.
Itt is megemlíteném az árat: Az önköltség a
házi segítségnyújtás területén 1520 Ft óránként, és a térítési díj itt is 0 Ft. Tehát ingyen
vannak ellátva ezek az emberek. Ugyancsak
ennek az intézménynek a feladata a családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatás. Ide tartozik a krízishelyzetben lévők támogatása, a
családok megsegítése, tanácsadás, pénzbeli
ellátások megszervezése, felvilágosítás arról,
hogyan juthatnak támogatáshoz, segítséghez.
A gyermekjóléti szolgáltatás pedig a gyermekeknek a testi, lelki egészségét segíti.
Tehát nagyon széles tevékenységi köre van
ennek az intézménynek, és akkor még nem
beszéltem arról, ami egy önként vállalt feladat, a nyári napközinek a működtetése. Ez
tavaly óta működik, és aki nagyon el van foglalva, és nem tudja a gyerekeinek az ellátását
biztosítani, ezeket a gyerekeket a gondozási
központ ellátja. Az elmúlt nyáron 34 gyermek
vette igénybe ezt a szolgáltatást.
Ezen kívül megemlíteném a gyermekétkeztetést, amit szintén a városi konyha biztosít.
A bölcsődében, az óvodában, az általános iskolában és a kollégiumban is a városi konyha látja el ebéddel a gyerekeket. Itt külön
kiemelném azt, hogy a bölcsődében minden
gyermeknek ingyenes az étkeztetés, az óvodában pedig a gyerekek 85%-a kapja ingyen.

Az iskolában pedig vannak olyan csoportok,
akik 50%-át ﬁzetik ki az étkeztetés árának.
A három vagy több gyermekes családok, valamint azok a családok, ahol tartós betegség
van, vagy sajátos nevelési igényű gyermek él,
csak 50%-ot ﬁzetnek, de van olyan kategória
ahol 100%-ot térít az önkormányzat.
Ha jól tudom, a szociális bérlakások is
önökhöz tartoznak. Hogyan áll ez a kérdés Balatonbogláron?
Pillanatnyilag 25 szociális bérlakás áll rendelkezésre. A bizottságnak a feladata, hogy
döntsön a szociális lakásigénylők feltételeinek
a fennállásáról, esetleg a névjegyzékből való
törlésről. Figyelni kell ezeket az embereket,
a lakásbérleti jogosultságukat. Feladatunk,
hogy a lakásbérleti szerződést meghosszabbítsuk, amit maximum három évre tudunk
megtenni. Egyébként, úgy gondolom, hogy
elegendő szociális bérlakás van pillanatnyilag.
A szociális helyzete elég jó a lakosságnak.
Van most olyan nagyobb kérdés, amit
a bizottságban tárgyalnak, vagy tervben
van?
Most a legfőbb feladatunk, amiről már beszéltünk is, hogy a Platán Alapszolgáltatási
Központ megújuljon. Hosszú ideje nagyon
rossz állapotban van ez az épület. Kaptunk
hozzá az államtól pályázat útján 60 millió forintot. Már a közbeszerzési eljárás is megtörtént, és úgy néz ki, ez a nyáron meg fog valósulni, és akkor ez nagyon sokat fog lendíteni
ezen a szociális tevékenységen.
Ha jól tudom, az épület korszerűsítésével
egy időben a város saját pénzből eszközvásárlásra is szavazott meg keretet.
Igen, így van. Őszre már jelentős változás
lesz.
Mennyi időt visz el az ön életéből ez
a munka, hiszen gyakran terjedelmes
anyagokat kell átnézni, ami biztosan
megterhelő?
Sok idő megy el vele, mert egy testületi ülésen van 25-30 napirendi pont, amin az embernek át kell rágni magát, nem csak, ami a
bizottság témája, hanem a többi kérdést is
át kell tanulmányozni. Jó pár délután elmegy
vele, mire az ember a testületi anyagot átveszi.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
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KISLAK NAPJA

Idén, immár második alkalommal rendezte meg az Összefogás Szőlőskislakért
Egyesület a Kislak Napja nevű rendezvényt, melynek célja, hogy a település lakóinak ismerkedési lehetőséget, közösségi
élményt adjon. A március 24-én, szombaton lebonyolított program annak ellenére jó hangulatú készülődéssel kezdődött,
hogy az időjárás a reggeli napsütés után
hűvös, borongósra
váltott, s így egy
kicsit megtréfálta a
rendezőket.
A szervező egyesület nevében Sziliné Lugosi Mónika
elmondta, már tíz
éve, hogy a baráti
társaságként indult
csapat úgy döntött,
aktívan
tesznek
Szőlőskislak
közösséggé szervezéséért. Célul tűzték
ki, hogy az ott élőket mind nagyobb
számban szólítsák
meg, és vonják be
közös
tevékenységekbe.
Ennek
érdekében kisebbnagyobb rendezvényeket szerveztek,
melyek közül az első egy karácsonyváró
volt, ami azóta is visszatérő program. Mai
napig emlékezetesek az általuk szervezett
május elsejei retro-felvonulások és piknikek. Hat éve indult, és szintén hagyománynyá vált a szüreti felvonulás, amit idén is

szeretnének megrendezni.
A Kislak Napja tavaly indult, idén pedig,
tanulva a tapasztalatokból, tovább fejlesztették a programot. Ennek megfelelően a
rendezvény szervezése sokkal korábban
elindult. Például, minden utcából megkértek pár embert, hogy készítsen elő valamilyen egyedi recepttel összeállított pogácsát,
amit aztán a művelődési ház udvarán lévő
kemencében közösen
sütöttek ki. Így, a nem
sokkal a szombati ebéd
után kezdődő programon, pár óra múlva
már 8-10 féle pogácsát
kóstolhattak a hűvös
idő ellenére is folyamatosan érkező érdeklődők.
Közben a művelődési házban és a könyvtárban a gyermekeket
várták érdekes programokkal. Bakonyiné
Kapitány Mária, népi
iparművész segítségével a kicsik agyagból
készíthettek
maguknak izgalmas dolgokat,
míg Csere Andrea már
a húsvét jegyében tanította őket különböző
díszek elkészítésére. A
nagyteremben pedig, ekkor már szorgos
színpadépítéssel készültek a négy órára
meghirdetett kulturális programhoz, amire a vendégek is egyre többen érkeztek,
olyannyira, hogy a kezdésre gyakorlatilag megtelt a nézőtér. A benti események
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kezdeteként Keserű Zoltán, a Szőlőskislaki
Települési Részönkormányzat vezetője köszöntötte az érdeklődőket, majd elmondta,
miért is fontos Gyümölcsoltó Boldogaszszony napja. Megköszönte mind a szervezőknek, mind a fellépőknek, hogy létrejöhetett ez a nap.
A bevezető után virággal és egy kis aján-

dékkal köszönték meg a szőlőskislakiak
nevében Csik Lászlónénak, Gizi néninek a
település életében végzett közösségi munkáját. A műsor ezek után a balatonboglári
Illés Kitti műsorával kezdődött, aki Károly
Zsóﬁa zongorakíséretével népszerű sanzonokat, operett-dalokat, többnyire Fényes
Szabolcs szerzeményeit adta elő. Megszó-

laltak olyan dalok, mint például a Szeretni
bolondulásig, a Mindenkinek van egy álma,
vagy a Haccáré haccacáré.
A ﬁatal énekesnőt a színpadon, a már a
JazzFalshangon is bemutatkozott, a Balatonboglári Zeneiskola egykori és jelenlegi
tanítványaiból álló, Péntek zenekar váltotta. Igaz, a kezdésben Korolovics Lajos tanár úr elmondta, hogy nevük, Kislak Napja tiszteletére Kislakló-ra változott, amit
egyébként Kislaki-nak kell becézni. A bevezetőben az is elhangzott, hogy ők ugyan
nem operettet, hanem jazz-t játszanak, de
ettől nem kell megijedni, hiszen a stílus
népszerűbb, könnyebb, fogyaszthatóbb oldalát képviselik, és ezt, aztán a következő
közel egy órában be is bizonyították. Az
alapvetően Gál Zoltán gitár, Horváth Márton dob, Korolovics Péter basszusgitár és
Szalai Szabolcs zongora felállásban játszó
zenekar ezúttal kiegészült három szaxofonossal: Korolovics Lajossal, Szendrődy
Csobánnal és Dankó Tassal.
A népszerű jazz-dallamok után, a lengyeltóti Ördöngős Táncegyüttes ﬁatal táncosai vették birtokba a színpadot. Vezetőjük, Mikliánné Kollarics Tünde elmondta,
büszkék rá,
hogy
az
ezen az estén is látható egyik
koreográfiájuk tavaly,
a
balatonboglári
Méta
Fesztiválon
kategóriá-

jában negyedik helyezést ért el, amit nagyon nagy sikernek tartanak. Egyébként
a táncosok hetente mindössze egy alkalommal tudnak próbálni, ezt viszont teljes
lelkesedéssel és odaadással végzik. Koreográﬁáikban előnyben részesítik a somogyi
táncokat, de repertoárjukban szerepelnek
mezőségi táncok is. Az ezúttal is nagy sikert arató előadást vastapssal jutalmazták a nézők. A táncosok pedig a produkció
végén csak a színpadról jöttek le, de nem
mentek el, hiszen az est hátralévő részében még fontos szerep várt rájuk.
A színpadi fellépések sorát ezúttal a Szőlőskislaki Artistaiskola növendékei zárták,
akik a már karácsonykor is megcsodált,
fényekkel zsonglőrködő műsorukat adták
elő. A szintén vastapsot érő bemutatót követően a szervezők gyorsan átpakolták a
termet, majd az Ördöngős Táncegyüttes
tagjaival, a Dió Banda élő kíséretével, késő
éjszakáig tartó táncház kezdődött. Akiknek
pedig táncolni nem, de beszélgetni még
volt kedvük, azok az előtérben a maradék
pogácsával, helyi borokkal, némi pálinkával megfűszerezve jó hangulatban zárták
az estét.
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EMLÉKEZÉS

KRASTENICS ZOLTÁN
(1954 -2018)
Nagy veszteség érte Balatonboglárt, azon belül is Szőlőskislakot:
2018. február 19-én váratlanul, hirtelen távozott közülünk Krastenics Zoltán, szőlőskislaki lakos, vállalkozó, a
Szőlőskislaki Részönkormányzat tagja.
Február 9-én még a részönkormányzati
ülésen terveztük a tavasz feladatait, tíz
nap múlva pedig érkezett a lesújtó hír,
Zoli már nincs közöttünk.
De ki is volt ő? Mi mindent tett? Idézzük fel életútját, tevékenységét, személyiségét, hogy minél élesebb kép
a 3. oldal folytatása
Alpolgármesterként hogyan ítéli meg
Balatonboglár szerepét a környéken, a
déli part közepén?
Érdekes a helyzet a déli parton, mert
több, hasonló kaliberű város van itt egy
rakáson. Nehéz ebből kiemelkedni, de azt
gondolom, hogy akár a KultKikötőnek a jelenléte, vagy akár a Babel Sound jelenléte,
ha a kulturális életet nézzük, azért rangos
eseményeket hozott ide. Olyan programokat, amik valóban kulturális jellegűek, és a
város hírnevét is öregbítik. Sokat jelentene, ha Boglár, Fonyód és Lelle összefogna,
összehangolná a rendezvényeit, mert nem
nagy távolság átmenni egyik városból a
másikba, és egy ilyen összefogás mindenkinek jó lenne. A vendégeknek is, akik itt
vannak, és jó lenne a helyi rendezvényszervezőknek is.
Min múlik ez? Miért nem működik?
Emlékeim szerint volt, amikor ez így
működött.
Nem tudom, hogy miért nem indul el. Szerintem a városvezetőknek kellene felmérni,
hogy ez nem a rivalizálásról szól, hanem az
összefogásban igenis vannak lehetőségek.
Bogláron átalakulást fog hozni a feltöltött
terület megváltozása. Idén még nem fogja

maradjon meg számunkra és az utókor
számára róla.
Kisgyermekkorát Béndekpusztán töltötte, majd 1960-ban költöztek Szőlőskislakra, itt járt alsóba, majd az
általános iskola felső tagozatát már
Szőlősgyörökben végezte. Ezután Tabon tanult a mezőgazdasági szakközépiskolában, itt 1972-ben fejezte be
tanulmányait, mint mezőgazdasági
gépszerelő. Majd a DÉLVIÉP vállalatnál helyezkedett el, járta az országot,
s munkájában is szenvedélye kísérte
napról-napra: a gépek szeretete. De
később hazatért, s a szőlősgyöröki
Béke MGTSZ-nél helyezkedett el, itt
először szállítás vezetőként, majd a
szárító üzem vezetőjeként dolgozott
közel 20 éven át. A TSZ megszűnése
után magánvállalkozó lett, mezőgazdasági szolgáltató. Szántott a határban
és a kiskertekben, boronált, marózott,
füvet nyírt, szállított, kaszált, ládát és
szőlőt hordott szüret idején, nem volt
munka, amelyben ne lett volna otthon,
nem volt ember, akinek nemet mondott
volna, és ne segített volna, de még a hó
eltakarítást is elvállalta Kislakon.
Zolitól a közélet sem állt távol. Még a
rendszerváltás előtt tagja volt a Boglárlellei Közös Tanácsnak, később jelentős szerepet vállalt a kislaki városrész csatornázási munkálataiban, mint
kapcsolattartó a lakosság, az építők és
az Önkormányzat között. A 90-es évek
elejétől két évtizeden át a szavazatszámláló bizottság elnöke volt Kislakon
voksolások idején. De mást is tett a

közért: tavasszal földet vitt a temetőbe, hogy legyen miből virágot ültetni és
pótolni a síroknál, részt vett a II. Világháborús emléktábla kihelyezésében a
Haranglábnál, minden rendezvényen és
ünnepségen ott volt, fát vitt a kemencéhez a kultúrház udvarába, örömmel
állt be a traktorral a szüreti felvonulás
konvojába, szívesen adta kölcsön szerszámait, egyszóval: ahol tudott, segített.
Nyugodtsága, megbízhatósága városszerte ismert volt, segítőkészsége
nem ismert határokat, munkaszeretete
éltette és vitte előre az úton. A gyerekek is nagyon szerették, mindig volt pár
munkától lopott perc, amikor felültette őket a motorra vagy a traktorra és
mentek egy kört, mindig akadt egy jó
szó, egy vidám gondolat, amely feledtette a nehezebb pillanatokat. De személyiségéből áradó kedvességét, soha
nem bántó humorát és oly jellegzetes,
sejtelmes mosolyát sem feledjük.
Felelősségtudatát, tenni akarását mi
sem bizonyítja jobban, mint hogy a mai
napig ott áll a traktor a garázsban hótolóval és sószóróval felszerelve. Indulásra készen. Pedig még nem is volt tél.
De amikor az lett, s leszállt a váratlan
hó, az a traktor már sajnos nem tudott
elindulni.
Hiányozni fogsz, Zoli! Isten Veled!
Nyugodj békében!
Keserű Zoltán - elnök
Szőlőskislaki Részönkormányzat

éreztetni a hatását a szüreti fesztiválon, de
jövőre mindenképpen. Az átrendezés esetleg behozhat új funkciót is annak a területnek?
Persze, mindenképpen, és cél az is, hogy
a szezon hosszabbodjon ezáltal. Újabb rendezvények, újabb ötletek kaphatnak szabad utat, és azért is tartunk fogadóórákat
itt, a képviselői irodában, hogy ezeket az
ötleteket meghallgassuk.

gondolataikat, ötleteiket, amik a várossal
kapcsolatosak.

A fogadóóra mennyire vált be? Menynyire működik?
Vannak megkeresések. Mindenképpen jó,
hogy van egy ﬁx nap, amikor mindig elérhető valaki a csapatunkból, és most is
volt egy ember, aki három problémával
érkezett. Ezeket majd tolmácsolom az illetékesek felé, de igazából azt látnám jónak, ha nem csak az apró-cseprő dolgaikkal jönnének az emberek, hanem azokban
bizalommal tudnának fordulni a hivatalban
lévő ügyintézőhöz, vagy egy megfelelő
emberhez. Azt gondolom, egy képviselő
alapvetően nem azért van, hogy ügyeket
intézzen - bár megteszi, ha kell - hanem
nagyon szívesen várnám azokat, akik más
látásmódot hoznának ide, vagy az ötleteiket. Bízom benne, hogy előbb-utóbb ők is
idetalálnak, és megosztják velünk jobbító
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Egy kérdés foglalkoztat régóta, és
előfordulhat, hogy nem is lehet erre
jó választ adni. Elvileg, papíron itt él a
városban közel 6000 ember. A rendezvényeken azonban mindig ugyanazt a
2-300 embert lehet látni. Hol vannak
a többiek?
Igen, ez engem is foglalkoztat nagyon.
Leginkább Kislak vonatkozásában. Éppen
ezért nemrég elvégeztem egy képzést,
ami a kulturális közösségfejlesztésről szól,
most kaptam meg erről a tanúsítványomat.
Persze, ez még csak az első lépése annak,
hogy valamit próbáljunk megmozdítani, de
elindultam ezen az úton, csak még úgy
érzem, hiába a 25 év tapasztalat, annyira megváltozott, felgyorsult a világ, hogy
másféle eszközök kellenek az emberek
megszólításához. El kell érni, hogy eljöjjenek a művelődési házba, elmondják a véleményüket, kiálljanak az érdekeikért. Például, hogy legyen iskolabusz Kislakon. Szóval,
úgy érzem, kell még ötletet gyűjtenem, de
azon dolgozom, hogy kirobbantsuk az embereket a TV elől.
Köszönöm szépen a beszélgetést!

SOMLYÓ GYÖRGY: Urbs urbis
Ünnepi óda Boglárlelle
városavatására
1986. január
Szülőfalumnak röpke határai,
Városfalakká szöktük ez évelőn
A kelta földvár és a tó közt:
Róma, Athén, Babilon kisöccse,
Most portikusszá nőnek a Strand felé
Húzó platánok: lombdíszes oszlopok,
Márvány-eres kérgükkel, és a
Flamboyant jegenyék a mólón.
Most újra az vagy nékem,
ahogy gyerekFővel,
csak téged látva, csodáltalak,
S Pest, Prága, Párizs izgatóbb nem
Volt a te metropolis-nyaradnál.
S a nyárutóknak hűs keser-édese!
A nagyvilágból újra e kisvilág:
A Kastély mentén bandukolva
Róni az útat az iskoláig,
Hol sárga márga fojtja az udvaron
Tízperceink vad lábdobogásait.
És délutánonként a műhely:
Kéklik a forrasz a pléh homályon.
S az a kirándulás! a „Csobánc” a zöld
Vízből vakító gyöngysorokat csiszolt,
Ám vissza, este: oly vihart nem
Fújnak a hétfejű Óceánok!
Tengerre vágytam – s a vonatablakon
Marseille előtt épp úgy ragyogott elém,
A tűnt máris el, mint Aligánál
Épp ha kivillan a tó a töltés
Nyílása közt. És hogy kinevettek a
Hudson egy pontján, mert az egész olyan
Volt, mintha párás nagyításban
Révfülöp és Badacsony közel jön.
Mert otthon ott van, honnan elindulunk –
Így mondta T. S. Eliot is. S csak úgy
Lehet miénkké minden égtáj,
Hogyha e táj etalonja méri.
Nem mintha… Minta nem lehetett e lágy
Dombos vidék sem: mint a világ, e vad
Századnak érckezébe törve
Véreidet magadat tiportad
Város, te is. Hát vésd a szívedbe jól
A városokról Berzsenyi jóslatát,
S talpköve infrastrukturádnak
Más ne lehessen: a tiszta erkölcs
Szívedbe vésd – mint én – a sömört, amely
Mint csúf virág nyílt gyermekeid kopasz
Fején, kik nem-dicső halálban
Távoli hósikokon nyugosznak.
S azt a vagont, mely nagypapa sírja lett.
Nevét nem őrzi semmi, de két keze
Munkáját hű ereszcsatornák
S vízvezetékek a házaidban.
Köszöntlek, Boglár, Lelle, ti két iker,
Vagy két szerelmes, kik ha civódtak is,
E part hosszában egybeforrnak
Két ölelő karu villasorral.
Mert így születtek mindig a városok.
Két szomszédvárból vagy -faluból, miket
Utak meg álmok, érvek, érdek
Végre is egybesodornak egyszer.
Ó régi költők! hangotok elszorult
Torkunkba tört már. Hála neked, szülőFalum, te Város, hogy ma újra
Őket idézheti még a Carmen.

A KÖLTÉSZET NAPJA BALATONBOGLÁRON
Április 11-én, József Attila
születésnapján, mondhatni
immár hagyományosan a
Lukács Károly Város Könyvtárban tartották költészet
napi programot, amire idén
két ismert költőt vártak. A
vendéggel, Petőcz András
József Attila-díjas és Márai
Sándor-díjas költővel, lapszerkesztővel a Balatonboglárra szinte hazajáró
Németh István Péter költő,
műfordító beszélgetett.
A beszélgetést megelőzően röviden bemutatkozott
a közönségnek a Szőlőskislaki Irodalmi Klub, melynek
tagjai az előző számunkban
bemutatott kézzel írt Toldi
füzetből ajándékoztak egy
példányt
Petőcz
Andrásnak, egyet pedig a könyvtárnak. Az igazán
egyedi ajándéktól megilletődött vendéget
Németh István Péter először a kezdetekről
faggatta. Kiderült, hogy egy időben és egy
laktanyában katonáskodtak, de akkor még
nem ismerték egymást.
Petőcz András első komoly irodalmi tevékenysége a Jelenlét című lap szerkesztése
volt, melynek az idők során számos, mára
ismertté és elismertté vált író és költő tartozott az alkotói körébe. Megemlékeztek
a költő első önálló kötetéről is, ami még
abba az időben jelent meg, amikor a pénz,
a megtérülés még nem volt szempont egy
irodalmi mű kiadása során.
A beszélgetés második felében megemlékeztek Balatonboglár híres szülöttéről,
Somlyó Györgyről is, akit mindketten személyesen ismertek, s ennek köszönhetően több hozzá kapcsolódó történetet is
felelevenítettek. Elmesélték, hogy Somlyó
György sokat adott az öltözködésére, és a
szebbik nem volt talán a legnagyobb gyengéje. Emiatt háromszor is elvált, de mindegyik feleségét búcsúzóul egy lakással
ajándékozta meg.
A beszélgetés végén pedig számos Balatonboglárhoz kötődő emlék is előkerült, hiszen mindkét költő többször is járt a városban különböző irodalmi események, vagy
találkozók kapcsán. Természetesen, az esten arra is jutott idő, hogy Petőcz András
több versét is felolvassa.

Petőcz András:
A költő nem néz idegen arcba
Találkozás a Kastélyban
Valaki arca feltűnik ismét, valamikor.
És újra összekapcsolódnak a tekintetek.
A macska elfordítja a fejét, nincs jelen.
Senki nem mozdul. Csak a remegés.
Csak a remegés a kézfejekben, csak az.
Olyan, mintha soha, semmi. Mintha álom.
A kandallóban lassan kialszik a tűz.
A költő nem néz idegen arcba, idegen
pillantásokat nem kutat, nincsen semmi.
Valaki arca valahol, mintha még realitás.
És újra, egymásba, mert idő sincsen soha.
A macska a költő lábaihoz dörgölődzik.
Nem keres megnyugvást, nem nyávog.
Ijesztő a hallgatása. Ijesztő a csend.
Mintha álom lett volna, valaha, valami.
A költő hallgat, tehát a Kastély csendes.
Valami elveszett. Ebbe a veszteségbe nem,
nem lehet belenyugodni semmiképpen.
Valaki arca majd sokára, talán csak éppen.
Talán csak véletlenül, újra, sokára, sohasem.

Vásárhelyi Tibor:
Arcunkra csönd
arcunkra csönd pókhálója feszül
horpadó bádog az éjszaka
szemünk rétjén
jégtáblás vizek fölött
hold oson
a rontás démona
kő morzsol követ csontot
őröl a csont kormosul
a szerelem hava
verébtestünkre süvítve zuhan
a romlás karvalya

A macska és a költő együtt, összetartoznak.
Mozdulatlan minden, semmi nem történik.
A kandalló üresen ásít. A költő néz maga elé.
Nem keresünk semmit ott, ahol nincsen
semmi.
A macska felkapaszkodik a költő nadrágján.
Miközben ő maga sem létezik, ott,
a Kastélyban,
és az árnyéka is eltűnt már rég, hónapok óta.
Valaki arca feltűnik ismét, valamikor.
És talán összekapcsolódnak a tekintetek.
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A MESTEREK TISZTELETE - BESZÉLGETÉS HOBO-VAL
Március 17-én, szombaton
este, a Légrádi Antal Tehetségkutató Rockfesztivál után Földes László, azaz Hobo tartott
Hármasoltár címmel előadói estet
Balatonbogláron, a Varga Béla
Kulturális Központ színpadán. A
fellépő művésszel az előadás
előtt sikerült interjút készíteni…

volt, mint annak idején a
szabadság utolsó lehetősége, ami az utolsó menedék volt a szerelmesektől,
a partizánokon át Robin
Hoodig, és a mesehősökig,
mindenki oda menekült.
Ma ezt nem lehetne megírni, mert pontosan tudják,
hogy hány levél van, vagy
hány sündisznó, és mindent kontrollálnak. Tehát,
ezért a szabadságról jól
gondolkodni nagyon fontos dolog, hogy az ember
jól tudja megélni a saját
szabadságát. Azért, mert
a politikai rendőrség nem
viszi el a világnézete miatt,
másik okon keresztül sokkal jobban van korlátozva.
Ez nagyon, nagyon nehézzé teszi az életet, mert
régen
kompromisszumokat
kellett kötni, és az ember eldöntötte, hogy
meddig megy el a kompromisszumokban,
ma viszont nagyon sok mindenhez kell
alkalmazkodni. Nem a világnézet, vagy a
vallás, vagy a hit kapcsán, hanem egyébként, és ez felőrli az igazi egyéniségeket.
Sőt, lehet, hogy azok meg sem születnek,
mert ma már ott tartunk, ez, hogy hősi halál, ez ma már nevetségessé válik, hiszen
hősi halált halni, ma már semmiért sincs
értelme, hiszen kiderül, vagy kiderülhet,
hogy hamis volt az egész.

Különleges este előtt állunk, legalábbis Balatonboglárnak mindenképpen az, mert úgy emlékszem, hogy
ezen a helyen, ebben a minőségben
nem találkozhatott még Önnel a közönség. Milyen várakozással tekint
erre a fellépésre?
Olyan estét kellett választanom, ami egy
kicsit összefügg a napközben lezajlott tehetséges gyerekek bemutatkozásával, azzal kapcsolatos. Tehát, olyan estét játszom,
amin zenész is van, esetünkben kettő is,
az egyik Jim Morrison, a másik Vlagyimir
Viszockij, és egy költő, József Attila. Az
est a szabadságról szól, ráadásul három
oldalról van megvilágítva: a néhai Szovjetunió, Amerika és Magyarország oldaláról.
Ráadásul, a zene segítségével kicsit öszszecsúsztattam a költészet és az úgynevezett költészet, azaz a dalszövegírás közti
különbségeket. Átfedik egymást a dolgok,
függetlenül attól, hogy meg van-e zenésítve egy vers, vagy nincs.
A várokozásom az örökös, helyszíntől
független. Nagyon érdekel, hogy egy ilyen
Az egyik dalában van egy sor, ami
fajta műsort kik néznek meg, hogy egygyakran a fülemben cseng, az hogy a
általán egy ilyen különleges helyen, mint
Balatonboglár, a Balaton-partisága miatt „… szabadság magányos dolog”. Ezt
továbbra is fenntartja?
furcsa helyzetben, különösen télen, milyen
Hogyne, igen. Különösen a csavargóknak.
vonzású lesz az előadás, és mit hoz ki az
Ugyanis, kétféle csavargó van, akit érdekel
emberekből, ezen keresztül pedig mit hoz
a világ és csavarog, a másik, akinek meki belőlem.
nekülni kell. Én az utóbbiba tartozom, teA szabadság témaköre egy nagyon iz- hát nekem menekülni kellett otthonról, és
galmas kérdés. Egykor, az én ﬁatal ko- nem azért csavarogtam, mert érdekes volt,
romban a szabadság szimbóluma volt
hanem mert nem volt hol maradnom. Úgy
például egy Hobó Blues Band feliratú
gondolom, hogy a szónak a szellemi része
szimatszatyorral mászkálni az utcán, ma is megmaradt. Ami egyébként szomorú,
meg farmert húzni a tiltás ellenére, és
mert nem találok magamnak olyan szelleemlékszem, hogy akkor mit jelentett
mi környezetet, vagy csak egy-egy szeennek az életérzésnek a megfogalma- mélyt, akihez csatlakozhatnék. Mint ahozása. De mit jelent most, és mit jelent
gyan énhozzám sem csatlakoznak, vagy
az Ön számára?
csak szinte jelentéktelen számban embeÚgy gondolom, hogyha nem a történel- rek, és azok sem művészek. Tehát, ezen
mi vagy a politikai szemüveget vesszük fel, a fajta zenei, vagy előadói úton, amin én
hanem azt nézzük, hogy az egyéni szabad- járok, nem jön utánam senki. Előttem sem
ság megvan-e most a nyolcvanas évek- nagyon mentek, de utánam nem jön senhez viszonyítva, vagy mennyire volt meg, ki. Tehát, ez a fajta szellemi magányosság
megmaradt, ami eléggé elkeserítő.
amikor József Attila, vagy Morrison, vagy
Viszockij alkotott - hiszen ők nyolcvanban,
Ez a Hármasoltár című előadás az
hetvenegyben, illetve 1937-ben meghaltak
- akkor azt mondhatom - ha nem a politi- említett három névhez kötődik. Ezek
a nevek pedig végigkísérték az egész
kai szemszögből nézzük - akkor a személyi
szabadság most sokkal korlátozottabb. Le- alkotói pályafutását. Például József
hallgatják a telefont, elolvassák az E-mai- Attila sokszor még a zenékben is megelevenedett. Valóban ilyen meghatáleket, tudják honnan kaptam a pénzt, kinek
adtam, tudják mikor, hova megyek, tudják, rozóak Önnek ezek a nevek?
Nézze, az én kötelességem az, hogy amit
hogy hány nyúl, és hány őzike van az erdőben, hányan főznek pálinkát, hányan titok- kaptam a mestereimtől, azt adjam tovább.
Ha az ember ezt megteszi, akkor már megban, vagy hányan nyilvánosan. Tehát úgy
tett valamit. Nekem az a szerencse is meggondolom, hogy a szabadság az a hatalom
adatott, hogy hozzáadhattam a saját dolfüggvénye, és a hatalom, az a szónak egy
bizonyos értelmében sokkal nagyobb kont- gaimat. Azonban a mestereimet soha sem
hagytam el. Úgy gondolom, hogy mindrol alatt tarja a világot, mint régen.
egyikből lehet tanulni, és én nagyon sokat
A bankárok, és a média kezébe került a
világ, amit, ugye a bankárok irányítanak. tanultam. Nem feltétlenül zenélésre vagy
előadói stílusra gondolok, hanem, hogy
Tehát, olyan fajta dolgok, mint a Vadászat
az ember ott tanult meg verseket moncímű lemez, aminek a helyszíne az erdő
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dani vagy énekelni bizonyos értelemben,
vagy bizonyos határok között, és azoknak
a mestereknek, akiknek én játszom, vagy
játszottam a műveit, volt valamiféle nem
üzenete, hanem tanácsa. Egy jó tanács, az
több mint az üzenet.
A saját utamon, ami egy elég zűrös és kanyargós út volt, mindig kaptam segítséget
Pilinszkytől, vagy Villontól, és így tovább.
József Attiláról nem is beszélve, vagy akár
a Svejk című könyvről… Ezek nekem a Bibliáim, vagy szent tárgyaim, vagy könyveim.
Ezek mind segítettek engem, anélkül, hogy
meghatároztak volna. Belekeveredtem valami olyasmi zenei, előadói és szövegírói
stílusba, amit én csinálok. Ebben csak lökéseket kaptam, hogy merre felé lehet menni. Mint ahogy tíz napon belül megjelenik
egy Bob Dylan lemezem magyarul, amivel
megint egy ﬁllért nem keresek, mert se a
szöveget, se a zenét nem én írtam, de úgy
érzem, hogy meg kellett az utam vége felé
mutatnom őt is, mint ahogy más terveim is
vannak még.
Az mindig nagyon fontos, ha, mondjuk
bajban van az ember, akkor beletemetkezhet a mesterei műveibe. Ráadásul, én elég
sokszor voltam pocsékul, meg vagyok is,
és akkor elénekelni egy jó Doors-t, mondjuk a Miss Maggie M’Gill-t, vagy a Rolling
Stones Szimpátia az ördöggel, vagy elmondani, ahogy egy Pilinszky látja az Istent,
vagy elmondani József Attila Levegőt című
versét, elénekelni az Adjatok a kutyáknak
húst című Viszockij dalt, az fölhozza az embert, mert hatalmas értékek vannak benne.
Nagy energiák és üzenetek. Ha az ember
ezeket előadja, akkor egy kicsit gyógyul,
arra a napra kihozza kicsit a szaharából.
Ennek így is van jelentősége, tehát, én
próbálom meghálálni, amit a mestereimtől kaptam, mert nagyon sokszor segítettek rajtam. Nem azzal, hogy szép verseket
mondtak, és jó dalokat írtak, hanem azzal,
amit azok a dolgok jelentettek és üzentek
nekem. A személyes életemben is óriási
segítséget jelentettek.
B.B. King mondta egyszer, hogy a
blueszene az, amikor a jó ember roszszul érzi magát. Ez a blues-os életérzés is ebből fakad talán?
A blues a fehér emberek szájából vagy
hangszerein egy más jelentésű valami. A
gyökér azonban ott van a feketék között,
és az nem árt, ha az ember nem, hogy
nem felejti el, hanem tiszteli, felidézi. Ezt

fogom most is csinálni, de nem ma este,
hanem most készülök egy blues-estre, ami
két hét múlva lesz. Azon ilyen blues-okat
fogok magyarul játszani. A blues sokkal
szélesebb kategória, mint amit akár egy
ilyen mondatból ki lehet gondolni. Óriási
humor van benne! Nagyon pimasz, szexuális humor, mondjuk a Kis vörös kakasban,
vagy a Négy királyban. Meg rettenetesen
sok fájdalom!
Száz évvel ezelőtt a négerek kulturális
életében ez ugyanúgy volt, mint a népzene,
vagy a balladák. Nem volt saját irodalmuk,
hanem a zenéjük volt az, ami mindent tartalmazott, és mindent abban fejeztek ki.
Ezt aztán később átvették a fehérek, és aztán eljutott sokfelé. Hozzánk nem nagyon
jutott el, de azért egy-két ember megpróbálta ezt csinálni, és én is ezt próbáltam,
próbálom is. Blues-t játszani nem zenei értelemben vagy irodalmilag nehéz, hanem
a hitelessége a nehéz. Nem szabad összetéveszteni az egyszerű, letisztult zenei formáját a blues-nak valami olyasmivel, hogy
milyen könnyű megtanulni vagy lekísérni a
gitáron, vagy áriázni benne, hanem ott rettenetesen szigorúan és elszakíthatatlanul
együtt van a zene, a szöveg és az előadó
egyénisége.
A magyarországi blues-életben a szöveg
és az előadó egyénisége hiányoztak mindig.
Voltak jó zenészek, de a másik két kategóriába nem tudtak átmenni, ezért magyarul
blues-t a Hobó Blues Band kivételével, és
egy két LGT számot leszámítva nem nagyon írtak magyar nyelven. Ez szomorú
egy kicsit, ezért is mondtam, hogy a hátunk mögött nem nagyon jön senki.
Ismervén az előadó estjeit, én azt látom, hogy hihetetlen felkészülést igényel. Rengeteg a szöveg, amit tudni
kell. Mennyi munka van ezekben?
Nézze, a tehetségtelenséget csak a szorgalom pótolhatja valamennyire. Gyakorolni kell állandóan! Én ma is úgy jöttem
ide, hogy az előadást kétszer, teljesen az
elejétől, végig elmondtam. Van nekem egy
füzetem, amiben mindegyik előadóestem
benne van egy mappában, és, amikor elmondom hibátlanul a verset, akkor húzok
egy strigulát, ha belebakizok, akkor még
egyszer el kell mondani. Ma két strigulát
húztam, és elég volt, hogy csak kétszer elmondtam az előadást. Nekem 9 vagy 10
ilyen előadásom van, amelyek között csak
a Hármasoltárral vannak átfedések. Van
külön Viszockij is, meg Morrison is, meg
József Attila is. Irtózatos kemény gyakorlás
mindegyik. Ráadásul, én még játszom egy
két óra húsz perces monodrámát is, vagy
játszom olyan nagyon hosszú darabokat is,
mint a Gulágos…
Nagyon sokat kell gyakorolni, viszont így
is hibázik az ember. Ilyenkor nehéz elviselni, hogy hiába készültem fel, és tudom
a darabot, mégis hibázok. Olyanban is hibázok, amit jól tudok. Mert az ember hibázik, ezt nem lehet elkerülni. Viszont, ha
ezt megtanulja valaki elviselni, akkor tud
menni előre. A Garas Dezső egyszer nekem
azt mondta, hogy, ha a hatodik verset elrontom az előadásban, technikailag vagy
belebakizok, akkor a hetediket azt dobjam
el, azt csak mondjam föl mint egyszerű
szöveget, és akkor a nyolcadikra talpra tudok állni. Régen ez úgy volt, amíg ezt nem
mondta nekem, hogy elrontottam az ötödik
verset, és az egész estére végem volt, anynyira sokkolt. Egyébként ma is nagyon za-

var, de megtanultam, hogy mindenki hibázik. Ő is, meg nálam sokkal különbek is, és
ezért jó, hogy kaptam tőle ezt a tanácsot:
egy verset adjak fel, az alatt lelkileg talpra
tudok állni, és a következőre visszajövök.
Ennek ellenére rettenetes csapás elrontani valamit! Bár, elrontani nem is szoktam,
de hibázni igen, vagy éppen összeakad a
szám. Néha az embernek gyorsabban jár
az agya, mint a nyelve, és akkor ez technikai problémákat okoz. Persze, ez nem abból fakad, hogy az ember nem készült fel.
Végül egy kicsit közhelyes kérdés, de
mégis nagyon őszintén érdekel. Ezeken az esteken nagyon sok gondolat
átadása zajlik, tehát nagyon sok mondani való van benne. A fogadó oldalnak ezt dekódolnia kellene, viszont
egy olyan világban élünk, ahol felületessé vált minden. A politika is olyan
egyszerű üzenetekkel kommunikál,
mintha amőbákhoz beszélne. Van-e
még fogadó közeg, amelyik hajlandó
ilyen üzeneteket befogadni, azokon
gondolkodni?
Nézze a következő konkrétumokat tudom
mondani, mert annak van értelme. A tavalyi esztendőben 132 előadásom volt, és
ebből csak kettő vagy három volt koncert.
Idén sokkal több koncert lesz. Szóval, ha az
ember ennyi előadást játszik, az jelent valamit, mert, ha nincs közönség, akkor nincs
előadás, és, ha a közönség nem tudja befogadni, akkor sincs. Néhány napja játszottam egy Ady estet Békéscsabán, a Csabagyöngyében, és Kaposváron az Agórában
egy Jim Morrison estet, ahol pedig ren-

getegen voltak. Kedden fogom játszani a
Nemzeti Színházban a Halj meg és nagy
leszek című monodrámát egyedül, amelyre
szintén nincs már jegy. Ez azt mutatja, ami
nem az én érdemem, hogy vannak, akik kitartóan, évek, akár évtizedek óta - hiszen
én már 82 óta játszom előadó esteket -, eljönnek. Eljönnek és érdekli őket.
Hívnak minden hová! Kaposváron egész
sorozatom megy hónapok óta, és ősszel
is folytatódik majd. Tehát, én úgy látom,
hogy ez az óriási kultúra és kincs, amit a
magyar kultúra jelent, mint egy búvópatak
jelen van. Hiába fedi le az a felszínes világ, amit ön említett, és hiába használják,
főleg gyerekek ezeket a készülékeket úgy,
hogy el se tudnak tőle szakadni, egyszer
ebből elegük lesz, és ott találják a magyar
kultúrát a Janus Pannoniustól, a Csokonai
Vitéz Mihályon át, a József Attiláig. Vagy
Villontól a Shakespeare-ig, vagy a Doorstól a Rolling Stones-ig ott találják, vagy
Fellini, vagy Latabár Kálmán és ott találják.
Ez egy óriási kincs, amiben mindig meg lehet merítkezni, és viszi őket előre, mert ez,
ami most születik kulturálisan, akár zeneileg, akár a többi műfajban, ez nem időtálló.
Úgy gondolom, hogy köztes időben vagyunk, amikor ez a hatalmas technikai robbanás, ami az internetet és ezeket a készülékeket jelentette, most ez uralja a terepet,
de amikor már megszokottá és elfogadottá
vált, akkor bizonyos értelemben unalmassá válik, utána már máshová kerülnek át a
hangsúlyok.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
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SPORT
HÚSVÉTI SIKEREK
A húsvéti szünetben nem pihentek a
Kaposvár és a Balatoni Úszóiskola vízilabdásai. Március 28-31.-éig a 10. PSN
Zrt. Nemzetközi U12 Húsvéti Vízilabdatornán vettek részt a játékosok egy
nagyon színvonalas 18 csapatos nemzetközi tornán. A Balatoni Úszóiskola
négy növendékét delegálta a Kaposvár
csapatába : Brunner Milánt, Gyenes Mátyást, Kalafatics Pétert és Somogyvári
Ádámot. A Kaposvári csapat a tornán az
ötödik helyezést érte el és külön öröm
számunkra, hogy a torna gólkirálya Somogyvári Ádám lett 28 góllal. Gratulálunk neki és a csapatnak, további hasonló sportsikereket kívánok.
Pallagi Péter

FUTÓVERSENY
A megyei döntőt Kaposvárott rendezték a
mezei-futók számára a tavaszi szünetben,
melyre iskolánk, a Boglári Általános Iskola
és AMI 3 csapata is bejutott (IV. kcs. lányok
és ﬁúk, valamint II.kcs. lányok, valamint
egyéniben: Szlatarics Eszter és Gazdag Botond is. A gyerekek kiváló szerepléssel zárták a döntőt, és a IV. korcsoportos ﬁúk csapata, valamint egyéniben Szlatarics Eszter
„befutották” magukat az Országos Döntőre,
melyet április 17-én rendeznek Gödöllőn! A

gyerekek az alábbi összeállításban futottak:
IV. kcs. lányok: Pór Eszter, Semsey Sára, Kis
Alexandra, Kovács Kamilla; IV.kcs. ﬁúk: Kecskés Levente, Bognár Patrik, Jajic Damjan és
Zsiros Bertalan; II.kcs. lányok: Szlatarics
Eszter, Szlatarics Luca, Kovács Luca, Kovács
Petra, Lujber Viktória; és II.kcs. ﬁú egyéniben Gzadag Botond szerepeltek kiválóan. Köszönet a felkészítőknek, szülőknek, az iskolának, kísérőnknek, Bognárné Zsuzsának és
nagy-nagy gratuláció a gyerekeknek a remek
szerepléshez!
Noé Judit testnevelő tanár

HIBÁTLANUL LETTEK TORNAGYŐZTESEK
A MAGYAR SERDÜLŐ LÁNYOK
Mindhárom mérkőzését megnyerte, így a balatonboglári felkészülési torna első helyén végzett a magyar női serdülő válogatott. Ifj. Kiss Szilárd együttese az utolsó fordulóban Franciaország ellen nyert 31-17-re.
Ifj. Kiss Szilárd: „A franciák elleni mérkőzésen
látottakkal nem voltam teljesen elégedett, nem
minden játékosom hozzáállása tetszett. A torna
hasznos volt, jó ellenfeleket hívtunk meg, akik
ellen lemérhettük a tudásunkat.”
A Győr korábbi kiváló játékosa, Simona
Spiridon, aki az osztrák U16-os válogatott szövetségi edzője volt a tornán, szintén elégedetten nyilatkozott. „Nagyon örülök, hogy meghívást kaptunk erre a tornára, örömmel jöttünk
Balatonboglárra. Két hónapja dolgozom ezzel a

csapattal, így remek lehetőség volt a csapatépítés, az összeszokás
szempontjából, jó ellenfelek ellen tesztelhettük magunkat. A szervezés kiváló volt, mindennel meg voltunk elégedve, minden adott
volt a jó hangulatú hétvégi viadalhoz.”
Női serdülő négy nemzet torna, 3. forduló:
Magyarország – Franciaország 31-17 (16-11

EDZŐMÉRKŐZÉSEK A JAPÁNOKKAL
Magyarországon edzőtáborozott néhány napig Kansai férﬁ és női kézilabdacsapata, melyek gyakorlatilag a japán egyetemi válogatottaknak
felelnek meg. Az edzőtábor utolsó részét Balatonbogláron, a Nemzeti
Kézilabda Akadémián töltötték, s több mérkőzést is játszottak a NEKA
együtteseivel.
Az edzőtábor nagyon hasznos volt a japán vendégek elmondása szerint, s ﬁataljaink is értékes tapasztalattal gazdagodtak, hiszen az európaitól nagy mértékben különböző kézilabda-játékstílussal és idősebb
ellenfelekkel találkoztak.
Férﬁ felkészülési mérkőzés:
NEKA – Kansai (JPN) 26-31 (14-12)
fotók: Tompos Gábor
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NYELVÉSZ SIKEREK
Március elején Budapesten, az Országos Anyanyelvi Napon jártak tanulóink. Közel nyolcvan diák érkezett az ország minden tájáról a Baár–Madas Református Gimnáziumba, hogy kiejtésjelölő,
szépkiejtési, vers- és prózamondó, helyesírási versenyen és nyelvi-csapatjátékban mérjék össze tudásukat.
A rendezvény megnyitóján Kerekes Barnabás, az Anyanyelvápolók Szövetségének alelnöke a néhány napja elhunyt Wacha Imre
tanár úrra emlékezett. Ezt követően Matula Ágnes, az egykori
Nyelvőrző c. műsor szerkesztője emlékezett vissza e verseny kezdeteire. A következő egy órában öt helyszínen, öt kategóriában vetélkedtek a diákok a magyartanárokból álló háromfős zsűrik előtt.
Ebéd után Kerekes Barnabás tanár úr kihirdette a versenyek
eredményét. A boglári diákok szép eredményeket értek el. Gratulálunk nekik!
Vers- és prózamondó verseny:
II. helyezett Kőszeghy Boróka 7.a
Szépkiejtési verseny:
III. helyezett: Varga Panna 6.a
Csapatverseny:
IV. helyezett: Jakabﬁ Blanka, Szilágyi Ákos, Szücs Csaba
6.a osztályos tanulók.
Felkészítő tanáruk: Szendrődyné Botka Krisztina.

