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A SZEZON ELŐTTA MÁJUS SZINTE NYARAT HO-
ZOTT, AMI A VÍZPARTI TERÜLE-
TEK ÉLÉNKÜLŐ FORGALMÁN IS 
LÁTSZIK. A NYÁRI SZEZONRA 

VALÓ FELKÉSZÜLÉSRŐL, AZ AK-
TUÁLIS FELADATOKRÓL KÉR-
DEZTÜK MÉSZÁROS MIKLÓST, 
A VÁROS POLGÁRMESTERÉT.

Úgy tudom, hogy éppen egy örömteli ese-
ményről, egy pályázat bontásáról érkezett. 
Miről is van szó pontosan?

Valóban, a Római út pályázatának a kivitelezé-
sére írtunk ki közbeszerzést, és ezen az eljáráson 
vagyunk túl. Néhány perccel ezelőtt bontottuk a 
beérkezett pályázatokat. Azért is örömteli, mert 
négy ajánlat is érkezett. Így, a pályázat érvényes, 
és nincs semmi akadálya annak, hogy közel 100 
millió forintból elkészüljön az aszfaltos út Kislak 
és Lelle között, amire nagyon sokan vágytak már. 
Azt hiszem, ez az idei évnek az egyik legnagyobb 
beruházása.

Tavaly egy nagyon sikeres pályázati éve 
volt Balatonboglárnak. Hogy állnak az ezek-
kel kapcsolatos előkészítő munkákkal?

Igen, ezek az úgynevezett TOP pályázatok, 
amit a Megyei Közgyűlés bírál el. Abban a sze-
rencsés helyzetben van Balatonboglár, hogy én 
pont annak a bizottságnak vagyok az alelnöke, 
amelyik ezt elbírálja. Ez egy jó pozíció volt ah-
hoz, hogy több mint egy milliárdot tudtunk nyer-
ni ezekből a pályázatokból. Ezek egy részénél 
már folyamatban van a megvalósítás. Például, az 
óvoda kertjében egy 15 millió forintos játék be-
szerzése, illetve az óvoda kertjének, udvarának a 
rendezése van folyamatban, ami a Város Napjára 
remélhetőleg elkészül. A többi tervezés, illetve 
közbeszerzés előtt áll. Az első, az a Platán Gon-
dozási Központ épületének a felújítása, ahol 60-
70 milliós beruházásról van szó. Teljes felújítás 
lesz, amin már a kivitelezők dolgoznak. A má-
sodik ütem, az következő nyárra, őszre várható. 

Egy közbeszerzést írunk ki hamarosan a Platán 
strand sétányaira és lídósítására. Itt 260 millió 
forintot tudunk majd elkölteni egy turisztikai pá-
lyázat keretében, de itt még a „zöld város”, a 
600 milliós fejlesztés is visszavan. Ebben a ter-
vezés folyik éppen. Ennek a megvalósítása talán 
a jövő nyár előtt, illetve a jövő ősszel várható. Ez 
tartalmazza a művelődési ház teljes felújítását 
is 300 millió forint értékben, valamint egy újabb, 
Platán strandi projektelemet is, parkolókkal, víz-
levezetéssel, sportpályákkal. Ezek mellett lesz a 
főtéren egy 50-60 millió forintos beruházás, ami 
az országzászló körüli terület rendezését jelenti. 
Azt gondolom, egymilliárd forint úgy került ide, 
hogy gyakorlatilag a városnak nem került sem-
mibe. Illetve, valamennyibe mégis kerül, mert 
a pályázatok beadása óta, az eltelt idő alatt az 
árak felmentek, így valamennyit hozzá kell tenni. 

Most fogadta el a testület a tavalyi év zár-
számadását, amiben nagyon szépek a szá-
mok. Ez azt jelenti, hogy van tartalék a be-
ruházások megvalósítására? 

Igen, ennek köszönhetően elég szerencsés 
helyzetben vagyunk, hiszen vannak olyan kisebb 
falvak - és ezt a bizottságban én látom a So-
mogy Megyei Közgyűlésben - ahol ezeket a TOP 
programokat kénytelenek visszaadni, mert két 
éve kezdték el, közben az árak elszaladtak, és 
nincs forrásuk az áremelkedés fi nanszírozására. 
Szerencsére, mi olyan jó helyzetben vagyunk, 
hogy ilyen kényszerbe nem megyünk bele, és a 
saját erőt hozzá tudjuk tenni. Sajnos, azzal kell 
számolni, hogy 20-30%-al is elmentek az árak. 

A zárszámadásra visszatérve, sok szám volt, 
de végül is 700 millió forint plusszal zártunk. Ha 
azt vesszük alapul, hogy néhány éve még ennél 

is több mínuszunk volt, akkor 
azt gondolom, hogy óriási az 
előrelépés. Nyilván ez sok 
tényezőtől függ, ehhez hoz-
zátett a testület is, én is, de 
nagyon sokat hozzátettek a 
cégek Bogláron. 

Talán az is jól mutatja 
a város fejlődését, hogy 
lesz területértékesítés is a 
madaras utcák végén, ami 
gyakorlatilag láp.

Valóban, az utolsó telkeket 
adjuk el. A városnak már saj-
nos nincs több eladó területe. 
Még a Berzsenyi utcai ingat-
lanunkat áruljuk, és valóban, 
ott a madár utcák végén, már 
a berekbe nyúlóan vannak 
olyan kis telkek, amiket még 
értékesítünk. Itt is a lehető-
ség, hogy lecsapjanak a bogláriak az utolsó in-
gatlanokra.

Májusban járunk, szinte nyári idő van. 
Hogy áll a város a szezonra való felkészü-
léssel?

Egy kicsit korán jött a nyár, és a strandok még 
nem voltak teljesen készen. Kaptunk is kritiká-
kat, hogy nem voltak vízben a lépcsők, és ezek 
nyilván jogosak is. De azért innen is üzenem a 
bogláriaknak, hogy, aki a Platán strandon akar 
fürdeni, az tud, mert nem csak a lépcsőkön lehet 
bemenni a Balatonba, hanem 100 éve ott van 
egy kőlépcső a keleti oldalon. Ott, aki akar, az 
meg tud fürödni a Balatonban, akár még télen 
is. Vettük a kritikákat, de olyan gyorsan jött a 
nyár, hogy a strandfenntartóknak nem is volt 
még szerződése. A közterület-fenntartók ugyan 
becsülettel dolgoztak, de a strandfenntartóknak 
csak május 15-től van szerződésük, tehát nem is 
lehetett elvárni tőlük, hogy előbb legyen strand 
felkészítve. A Platánon azért egy WC-t már ki-
nyitottak.  

Úgy tudom, hogy tárgyalás alatt van a 
Szüreti Fesztivál lebonyolításának esetle-
ges megváltoztatása. Mi az, ami publikus 
ezzel kapcsolatban?

Nincs semmi titok. Természetesen, idén is lesz 
fesztivál, a szerződésünk hosszú távú, több évre 
szól a lebonyolítóval, illetve a BB-Törley cégcso-
porttal. A változások, amik várhatók, azok in-
kább tematikusak, egy-egy nap programját va-
lamilyen téma köré szerveznék, ami várhatóan 
érdekesebbé tenné a fesztivált. A tradicionális 
elemek viszont megmaradnak, lesz felvonulás és 
tűzijáték is. Igazából, olyan nagyon nagy válto-
zás nem lehetséges. Nyilván ez egy nagy mamut, 
amit nem lehet egyik napról a másikra eltéríteni. 
Ez a fesztivál évtizedes hagyományok alapján 
épült fel, amin csak apránként lehet változtatni. 

A feltöltött terület tervezett átépítése 
érinteni fogja például a Balaton-átúszást is. 
Velük zajlik valamilyen egyeztetés?

Talán annyi, hogy a nagy gépeknek nehezebb 
lesz a feltöltött területre bemenni, hiszen ott 
szeretnénk elkészíteni az alagcsövezést is. Ez a 
2018-as nyárra még nem, a 2019-es nyarat le-
het, de inkább a 2020-as nyarat fogja érinteni. 
Az alagcsövezéssel megoldódik a hirtelen érkező 
csapadék elvezetésének a problémája, de ennek 
az a hátránya, hogy nehéz gépekkel a területre 
nem lehet majd rámenni. Lesznek majd olyan 
útvonalak, ahol igen, de ez korlátozott lesz. Ke-
ressük a megoldást. Nyilván azért ez egy feszti-
vál-terület, ahol néha ilyennek is kell lennie. Azt 
gondolom, hogy olyan terveket kell készíteni, 

ami nem zárja ki teljesen 
ennek a lehetőségét. A 
fő cél viszont az, hogy a 
terület vízmentes legyen.

Ha jól tudom gazdára 
találtak a felszabadult 
pavilonok a borudvar-
ban. A hely üzemel-
tetésében lesz valami 
változás? Lezárult a 
per? Sikerült valami 
egyezséget kötni? 

A per az úgy zárult le, 
hogy elvesztettük, és 
kártérítést kellett fi zetni. 
Az a jó ebben, hogy an-
nak csak egy töredékét, 
mint amit a felperesek 
eredetileg kértek, de így 
is 3 millió forintot ki kel-

lett fi zetnünk kártérítés-
ként a zajhatás miatt. A felperesek ebbe nem 
nyugodtak bele, és a Kúriához fordultak. A mi 
ügyvédünk megírta azt a beadványt, amivel 
minket támogat, és reméljük, hogy a Kúria el-
utasítja majd a további követelést. Még annyi 
dolgunk van, hogy meg kell építenünk a déli 
oldalon egy kerítést. A Borudvarnak pedig ter-
mészetesen az a dolga, hogy betartsa azokat a 
szabályokat, amik a nyitvatartási és egyéb zaj-
hatásokra vonatkoznak.

A közelgő Város Napja rendezvényről tud-
na pár szót mondani?

Június 2-án ünnepeljük a város 806-ik szüle-
tésnapját, hiszen 1212-ben keletkezett az okirat, 
ahol Boglár neve először megjelent. Idén is nagy, 
3 napos ünnepségsorozattal készül a város. A 
szombat lesz igazából a kiemelt nap, mert akkor 
adjuk át a város elismeréseit a kitüntetetteknek 
a Fischl házban. Akkor szeretnénk felavatni a ra-
vatalozót, ami nagyon fontos középület, és na-
gyon régóta már esedékes volt a felújítása. Hét 
közterületi játszóteret fogunk átadni, a nyolca-
dik pedig az óvoda. Ennek megfelelően megújul 
a Szent István téri park, Fiumei park, a Sziget 
strand, a Kodály strand, a Török Bálint utca és 
Kislakon is egy új játszótér készül el júniusra. 
Két felnőtt kondipark is tervben van, az egyik a 
Platán strandon, a másik a könyvtár parkjában 
lesz, mindegyik 10 milliós beruházás. Ezek pá-
lyázatból készülnek, és így a felnőtteknek is lesz 
lehetőségük edzeni hamarosan. Bár, ezek inkább 
őszre fognak elkészülni.

Nagy örömmel értesültem a testületi ülé-
sen, hogy lesz Boglárnak lengyel testvérvá-
rosa. 

Legalábbis elindult egy barátkozás, vagy in-
kább ismerkedés. A Város Napjára érkezik meg 
a polgármester, néhány fős küldöttséggel, és re-
méljük, hogy sikerül velük megegyezni. Ez egy 
olyan kis kilencezer lakosú város, ami ráadásul 
nagyon jó helyen van, még Krakkó előtt, a szlo-
vák határ és Krakkó között, a hegyekben, egy tó 
mellett. Egyszóval, nagyon szép hely. Remélem, 
hogy összejön, és tudunk ismerkedni, barátkoz-
ni, meg tudunk egyezni, hogy legyen egy len-
gyel testvérvárosunk. Kicsit szégyellem is, mert 
Boglár kicsit ikonikus helyszíne a lengyel-magyar 
kapcsolatrendszernek, és tényleg már az utolsók 
vagyunk, akinek még nincs lengyel testvérvá-
rosa. Már Révfülöpnek is van, úgyhogy szeret-
ném, ha végre Boglárnak is lenne.

Köszönöm a beszélgetést!
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ÜLÉSEZETT BALATONBOGLÁR VÁROS 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Összevont bizottsági üléssel kezdődött, majd nyílt tanácskozással folytató-
dott május 3-án Balatonboglár Város Képviselő-testületének szokásos havi 
ülése. Talán a legfontosabb napirendi pont a város 2017. évi zárszámadásának 
elfogadása volt, melyben a számok talán még szebben alakultak, mint eddig 
bármikor, így összességében, mintegy 700 millió forintos plusszal zárták a 
„kasszát”.

Egy pályázat érkezett a város 4-es számú háziorvosi körzetének ellátására, 
ennek megfelelően, július 1-től Dr. Fritz Izabella lesz Balatonboglár új házi-
orvosa. A praxis működtetéséről szóló szerződést Dr. Györe Zsuzsanna ta-
nácsadó, a Dr. Török Sándor Egészségház munkatársa szakmai észrevételei 
alapján pontosították. 

Pályázati úton elkeltek a Borudvar év elején le nem szerződött pavilonjai, 
így a város két boglári borásszal és egy büféssel köt 
üzemeltetési szerződést. Közben Pór Péter főépí-
tész javaslatára, a pavilonok mellé kihelyezendő 
bútorzat arculatát is egységesítették, így az üze-
meltetők csak a javaslatban leírt kinézetű eszközö-
ket használhatják.

Az ülésen a képviselők mintegy 30 nyílt és 3 zárt 
napirendi pontot tárgyaltak meg. Ezekről részlete-
sen lapunk júniusi számában, a hivatalos jegyző-
könyv alapján számolunk majd be. Addig is az ülés 
vágatlan felvétele megtekinthető a Balatonboglár 
Város Youtube-csatornán, ami az alábbi QR kód se-
gítségével könnyedén elérhető:

ÁPRILIS 23-ÁN, A GYŐRBEN 
MEGRENDEZETT ORSZÁGOS 
KAZINCZY VERSENYEN VE-

HETTE ÁT A BALATONBOGLÁRI 
SZENDRŐDYNÉ BOTKA KRISZ-
TINA TANÁRNŐ, BESZÉDMŰVE-

LÉSBEN VÉGZETT SOK-SOK ÉVES 
MUNKÁJÁNAK ELISMERÉSÉÉRT A 
KAZINCZY-DÍJAT. A TANÁRNŐT 
A RANGOS ELISMERÉS MÖGÖTT 
LÉVŐ MUNKÁRÓL KÉRDEZTÜK.

Mikor kezdett el foglalkozni a beszéd-
műveléssel, a Kazinczy-versenyekre 
való felkészítéssel?
2005-ben az elődöm, Fejes Lajosné ta-

nárnő nyugdíjba ment, és gondolta, hogy 
valakit keres az iskolában, aki az utódja 
lesz. Rám esett a választása, ezért még 
időben, a távozása előtt bevont a munká-
ba. Jártam vele én is a továbbképzésekre, 
versenyekre, és én vettem át a helyét a 
színjátszókörrel. Volt egy beszédművelő-
köre, amit szintén én vettem át tőle, és 
ezen dolgozom még most is.

Hogyan zajlik a munka, a gyerekek 
megtalálása a gyakorlatban? Ön fedezi 
fel, hogy ki alkalmas, vagy ők kapnak 
kedvet?
Aki szeretne jönni a drámaszakkörbe, az 

megkeres, de a kapott díj nem csak erről 
a drámaszakköri munkáról szól. A szak-
körben van anyanyelvi munka is, ez azt 
jelenti, hogy kéthetente beküldjük a Szó-
ról - szóval rádióműsor megfejtéseit, ez a 
példamondat-jelölés. Megjelenik az inter-
netes felületen is ez a beküldendő mondat, 
vagy mondatok, és az a feladat, hogy, mint 
egy kottát, elkészítsük a jelölést. Ezen kí-
vül gyakorlunk nyelvi játékokat, felkészítek 
gyerekeket a Kazinczy szépkiejtési ver-
senyre és szavalóversenyre is. 
Van olyan verseny, ahova a beszédműve-

lő-körök mehetnek, mint a mi drámajáték-
szakkörünk is. Budapesten van egy találko-
zó tavasszal, és ott négy versenyszámban 
lehet indulni. Legutóbb két második helye-
zést hoztunk el, de volt, hogy elsők lettünk 
csapatban, de volt, hogy nem értünk el he-

lyezést. Az is benne van a kapott díjban, 
hogy 2005-től nagyon sok olyan irodalmi 
műsort állítottam össze, ami a Kazinczy-
versenyek előtt zajlott. Az elején még csak 
magam, majd összeálltunk a kollegákkal, 
mert tényleg nagy munka ez, és akkor kö-
zösen, akár zenész kollegával, akár más 
magyarszakos kollegával a nyitóműsorokat 
rendeztük. Az is egy nagy feladat. 
Azon kívül ott van nyaranta a Péchy Blan-

ka Anyanyelvi Tábor, ami már 27 éve mű-
ködik, és annak is én vettem át a vezetését 
2007-ben. Minden nyáron körülbelül 50-60 
gyerek nyaral itt egy hétig, a zeneiskola 
épületében. Az országban, illetve határon 
túli iskolákban működő beszédművelő kö-
rökből jöhetnek ide a gyerekek. Délelőttön-
ként előadásokat hallgatnak, vetélkedők 
vannak, helyesírási verseny, példamondat-
jelölés, vagy drámafoglalkozás. Délután, a 
strandolás mellett, néptáncot tanulnak, és 
tanítunk nekik történelmi társastáncot, re-
neszánsz táncokat táncházszerűen. Este, 
meg az egész tábor alatt rendszerint egy 
színdarabot állítunk össze, és ezt a búcsú-
estén szoktuk előadni közösen, magunk-
nak. 
Aztán megyünk egy nap kirándulni is, az 

évek során nagyon sokfelé jártam a gye-
rekekkel. Nyaranta megrendezik a beszéd-
művelő-körök vezetőinek továbbképző tá-
borát. Attól kezdve, hogy kolléganőmtől, 
Fejes Angélától átvettem ezt a munkát, 
rendszeresen járok ebbe a továbbképző 
táborba. Ez is egyhetes tábor, az ország 
különböző pontjain gyűlnek össze a felnőtt 
körvezetők, és ugyan úgy, mint a gyerekek-
nek piciben, nekünk is délelőtt mindenféle 

neves előadó foglalko-

zásokat tart, múzeumo-
kat látogatunk, délután 
pedig olyan kötetlenebb 
programokon veszünk 
részt, ami szintén az 
anyanyelv ápolásával 
függ össze. Esténként 
meg ugyanúgy, ahogy 
a gyerekeknek, nekünk 
is van nyelvi vetélkedő, 
meg helyesírási verseny 
is. Ezek azok a munkák, 
amik miatt gondolhat-
tak rám annak idején, 
amikor valaki úgy dön-
tött, hogy a Kazinczy-díj 

várományosa, jelöltje lehetek.

Mennyi elfoglaltságot jelent ennek a 
szervezése?

Elég sokat, de én ezt szeretem csinálni, 
így fel sem tűnik. A leginkább azon látszik 
az eredmény, hogy a gyerekeknek is tetszik, 
szívesen jönnek. Jelenleg 26-an vannak a 
drámaszakkörben, ami néha már az öröm 
mellett gondot is okoz, hiszen, amikor egy 
színdarabra készülök, akkor sok fejtörést 
okoz, milyen darabot válasszak, hogy min-
den gyereknek megfelelő szerep jusson. A 
legnagyobb elismerés viszont az, hogy a 
már végzett gyerekek is rendszeresen visz-
szajárnak. Tudják, hogy mindig, most már 
évek óta, csütörtökön 2-től szakkör. Ma is 
a portás nénitől hallottam, hogy itt járt az 
egyik fi ú, és mivel ma érettségi szünet van, 
jönne a szakkörre. Ez nagyon jó érzés!
Az is fontos, hogy az iskola is engedi, az 

igazgató, illetve a kollegák is támogatnak 
ebben a munkában. Nagy előrelépés, hogy 
van egy terem, ami drámafoglalkozások-
nak az állandó helye lehet. Olyan helyen 
nem tudnám tartani, ahol vannak tanórák 
is. Szerencsés vagyok, hogy ebben az is-
kolában az 5. évfolyamon mindig tanulnak 
a gyerekek táncot és drámát. Viszont, ah-
hoz minden osztályba be kellene menni, 
és minden órát úgy kellene kezdeni, hogy 
pakoljunk ki… Itt, a dráma teremben pe-
dig rögtön a munkával kezdhetünk, és gye-
rekek a babzsákokra leülve egyből érzik, 
hogy itt teljesen más a légkör.

Köszönöm szépen a beszélgetést! 
  És még egyszer gratulálunk!

BALATONBOGLÁRRA KERÜLT A KAZINCZY-DÍJ
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folytatás az előző oldalról

ÁLLÁSHIRDETÉS

Balatonboglár Közös Önkormányzati Hivatal a munka törvény-
könyvéről szóló 2012. évi I törvény alapján álláspályázatot ír ki 1 
fő részére idegenforgalmi adóellenőr munkakörre.
Pályázati feltételek:
18. évét betöltött büntetlen előéletű, amit erkölcsi bizonyítvány-

nyal igazoló cselekvőképességgel rendelkező magyar állampol-
gárságú, legalább középfokú iskolai végzettségű személy. 

A pályázat beadási határideje: 2018. május 31.
Az idegenforgalmi adóellenőr alkalmazása megbízási szerződés 

alapján jön létre

Munkavégzés helye: Balatonboglár Város közigazgatási terü-
lete

Munkavégzés időtartama: 2018. június 1 napjától 2018. 
szeptember 30 napjáig tart

A munkáért járó díjazás: A vendégéjszakák számától függően 
teljesítményarányosan
A munkavégzés során kapcsolattartó személy: Dr Markó 

Péter jegyző, mint megbízó

ÁLLÁSHIRDETÉS

Balatonboglár Közös Önkormányzati Hivatal az egyes rendésze-
ti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosí-
tásáról és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I törvény 
alapján álláspályázatot ír ki 2 fő részére segédfelügyelő munka-
körre.

Pályázati feltételek:
18. évét betöltött büntetlen előéletű, amit erkölcsi bizonyítvány-

nyal igazoló cselekvőképességgel rendelkező magyar állampol-
gárságú, legalább középfokú iskolai végzettségű személyek. 

A segédfelügyelő alkalmazása munkaszerződés alapján jön lét-
re

Munkavégzés helye: Balatonboglár Város közigazgatási terü-
lete

Munkavégzés időtartama: 2018. július 1 napjától 2018. au-
gusztus 31 napjáig tart

A segédfelügyelő munkaköre:
az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenysé-

gét támogató segédfelügyelőkről szóló 65/2012. (XII. 13.) BM 
rendelet alapján: feladatai ellátása keretében közreműködik az 
önkormányzati rendészeti szerv, illetve a rendészeti feladatokat 
ellátó személy feladatkörét érintően az állampolgárok tájékozta-
tásában, a rendészeti feladatokat ellátó személy intézkedéseivel, 
jelentéstételi kötelezettségével kapcsolatos jegyzőkönyvek és 
más iratok előkészítésében, a védett vagyon őrzésével össze-
függésben épület vagy építmény lezárásában, dolog ideiglenes 
elvétele esetén az elvett dolog őrzésében és szállításában, ren-
dészeti feladatokat ellátó személy intézkedése folytán megsérült 
személynek történő segítségnyújtásban, rendészeti feladatokat 

DR. KÁLMÁN SÁNDOR, BALA-
TONBOGLÁR 4. SZÁMÚ HÁZI-

ORVOSI KÖRZETÉNEK KEDVELT 
ORVOSA A KÖZELMÚLTBAN, 

BETEGSÉGBEN ELHUNYT, ÍGY A 
KÖRZET JELENLEG HELYETTESÍ-
TŐVEL MŰKÖDIK. EGY HOSSZAS 
ELJÁRÁS VÉGEREDMÉNYEKÉNT A 
PRAXIST A VÁROS VETTE ÁT, ÉS 
ANNAK BETÖLTÉSÉRE PÁLYÁZA-
TOT ÍRTAK KI. ERRE EGY ORVOS, 
A SZEGEDI DR. FRITZ IZABELLA 
JELENTKEZETT, AKI BALATON-

BOGLÁR VÁROS KÉPVISELŐ-TES-
TÜLETÉNEK MÁJUS 3-I DÖNTÉSÉ-
NEK MEGFELELŐEN, VÁRHATÓAN 
JÚLIUS 1-ÉN KEZDI A RENDELÉST.

A doktornő személyesen is bemutatkozott 
az ülésen, és válaszolt a kérdésekre. Ezt 
követően telefonon készítettünk vele inter-
jút.

Hogyan került az orvosi pályára?

Orvos családból származom, édesanyám 
is és keresztanyám is háziorvos. Az orvosi 
egyetemet 2007-ben végeztem el Szege-
den, utána Mezőkovácsházán és Gyulán 
háziorvos-rezidens lettem. Kórházi gya-
korlatomat Orosházán szereztem. 2011. 
január 1-től kezdtem el önálló háziorvos 
tevékenységet végezni, édesanyám pra-
xisát vettem át Mezőkovácsházán. 2016. 
augusztus 31-ig voltam ott háziorvos, utá-
na 2016. szeptember 1-től mentem át egy 
izgalmas területre: a Szegedi Fegyház és 

Börtönben lettem alapellátást nyújtó, osz-
tályos orvos. Itt 2017. február 1-én bíztak 
meg az egészségügyi osztály vezetésével. 

Most, 2018 tavaszán sikerült akkreditál-
tatnom háziorvos továbbképzésre a Szege-
di Fegyház és Börtönt. Ezt az akkreditációt, 
a háziorvos szakképzést egyébként át sze-
retném majd vinni Balatonboglárra is. Te-
hát ott is egy képzőhelyet szeretnék majd a 
háziorvos-utánpótlás elősegítésére.

Miért döntött úgy, hogy Balatonbog-
láron kezd új praxist?

Nagyon szerettem háziorvos lenni! Rá-
adásul, egy kisvárosban voltam háziorvos, 
Mezőkovácsháza szintén egy 7000 fős la-
kosú település. Ebben nőttem fel, hiszen 
édesanyám is háziorvos volt, és én is azt 
csináltam éveken keresztül. Engem a szí-
vem visszahúz a kisvárosi háziorvosi mun-
kához. Balatonboglár nekem gyakorlatilag 
ezt jelenti. Az pedig, hogy az ember a Bala-
ton mellett éljen, és azt a munkát végezze, 
ami a szívének a csücske, talán nem is kell 
tovább magyarázni.

Mikor kezd itt Balatonbogláron?

Reményeim szerint július 1-én. Most in-
tézünk mindent, az engedélyeztetéseket, 
a fi nanszírozási szerződéseket, de a leg-
hamarabbi dátum az a július 1., de ez az 
ÁNTSZ-en is múlik.

Áttelepül a család? Úgy tervezik, 
hogy hosszútávon Balatonbogláron 
maradnak?

Igen, Balatonbogláron akarjuk leélni az 
életünket. Voltunk már egy párszor ott, és 

nagyon barátságosak, befogadóak az em-
berek. Ha már ismét háziorvos lehetek, ak-
kor úgy tervezem, hogy most már élethosz-
szig tartson. Valódi családorvosként együtt 
élni a betegekkel. Nem tervezem, hogy on-
nan máshová mennék. A költözés időpont-
ját még nem tudom, a nyáron valamikor…

Köszönöm a beszélgetést!

ÚJ KÖRZETI ORVOS BALATONBOGLÁRON

ellátó személy intézkedésével kapcsolatos értesítési kötelezettség 
teljesítésében, a helyszín biztosításában.

A munkáért járó díjazás: havi bruttó 180.500 Ft

A munkavégzés során kapcsolattartó személy:
Dr Markó Péter jegyző, mint megbízó valamint Tóth Zoltán igazga-

tási osztályvezető (06207788-445)
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BALATONBOGLÁR ÉPÍTÉSZ SZEMMEL

PALÁSTI BÉLA, SOK ÉPÍTÉSZHEZ 
HASONLÓAN, AZ EGYETEM EL-

VÉGZÉSE UTÁN TELEPÜLÉSÉNEK 
ÉPÍTÉSZETI ÜGYEIBEN SZEREZTE 

MEG ELSŐ GYAKORLATÁT. BÁR 
1986-TÓL MÁR ÖNÁLLÓ ÉPÍTÉSZ-
KÉNT DOLGOZIK, ÉRDEKLŐDÉSE 

A VÁROS ÉPÍTÉSZETTEL, TÁJ-
RENDEZÉSSEL KAPCSOLATOS 
ÜGYEI FELÉ MEGMARADT. JE-
LENLEG TANÁCSAIVAL, A JA-

VASLATOK VÉLEMÉNYEZÉSÉVEL 
KÜLSŐ TANÁCSADÓKÉNT, ÖN-

KÉNTESEN SEGÍTI A PÉNZÜGYI, 
ÜGYRENDI ÉS VÁROSFEJLESZ-
TÉSI BIZOTTSÁG MUNKÁJÁT.

Milyen volt a városnál kezdeni pálya-
kezdő építészként?

Az akkor még nagyközségi közös tanács volt, 
aztán a munkát a katonaság is megszakítot-
ta.  A város ügyeivel való foglalkozás akkor 
klasszikus hatósági ügyintézés volt: építési 
engedély kiadása, használatbavételi engedély, 
ilyenekkel foglalkoztunk. Ott kezdte a Horváth 
Tibi, a Madarász Kriszta és a Steiner Dezső 
is. Aztán katonaság 1984. körül, és utána a 
városgazdálkodási igazgatóság, aminek akkor 
a Sós Zoli volt a főnöke. Engem akkor is na-
gyon érdekelt, hogyan működik egy kistele-
pülés, milyen szervezeti egységekkel, milyen 
pénzügyi háttérrel, milyen műszaki problé-
mák adódnak. 

Úgy van nálunk, hogy a főiskolát követő-
en 3 év gyakorlat kell az aláírási joghoz. Így 
én 1986. óta tervezek, de ez a gyakorlatban 
1988-1989-et jelent, mert akkor szűnt meg a 
munkaviszonyom az önkormányzatnál. De az 
ott töltött hat év elég volt ahhoz, hogy meg-
maradjon az érdeklődésem a közös ügyek felé, 
ezért, ha megkérdezték a véleményemet akár 
külsősként, vagy külső bizottsági tagként, ak-
kor mindig szívesen foglalkoztam a település 
ügyeivel.

Építész szemmel hogyan látja, milyen 
irányba megy Balatonboglár?

A legfontosabb, minden településnek, így 
Balatonboglárnak is van egy helyi építési sza-
bályzata, amit mindenki úgy ismer, hogy HÉSZ. 
Ebben Balatonboglár is ilyen kis tömbökre van 
felosztva: üdülőövezet, lakóövezet, gazdasági, 
vegyes, városközpont. Ahol meghatározza a 
helyi építési szabályzat - amit olyan kis helyi 
törvényként kell értelmezni -, hogy az egyes 
polgártársak a telken hány százalékot építhet-
nek be, milyen magasan és milyen funkcióval, 
ott természetesen adott az irány. A település 
ilyen tervét építész kollégák készítik, és a 
város képviselő-testülete fogadja el. Tehát a 
városnak nagyon komoly befolyása van arra, 
hogy milyen épületek épülhetnek. 

Egy városközpontban jellemzően társashá-
zak épülnek, egyre jobb, egyre szebb, szín-
vonalasabb épületek. A magáningatlanok is, a 
társasházak is találkoznak közterülettel. Hála 
Istennek, Balatonboglár olyan szerencsés 
helyzetben van, hogy gyönyörű közterületei 
vannak. A Vörösmarty tér, a Platán strand, 
Jankovich-telep, Kodály Zoltán utca, amik ki-
vételes természeti adottságok, és akkor nem 
is beszéltünk a Várdombról, vagy a Temető 
dombról, amik szintén komoly fejlesztéseken 
mentek keresztül. 

A városnak az lenne a legjobb, ha a magán-
ingatlanok és a közterületek párhuzamosan, 

együtt fejlődnének.  Ha az 
itt élőknek megvan a lehe-
tősége, hogy ingatlanjaikat 
kívül-belül felújítsák, a kör-
nyezetét rendezzék, füve-
sítsék, s ezzel párhuzamo-
san, ha a városnak megvan 
a lehetősége, hogy legyen 
új aszfaltos út, járda leg-
alább az egyik oldalon, csa-
padék-levezetés, az összes 
közmű földbe helyezésével, 
akkor csodálatos harmónia 
alakul ki. 

Hogy tud a város ilye-
nekre hatással lenni, 
mint a Száz éves, vagy 
a Posta épület, ami 
megint csak sokat ront 
az összképen?

Nem egyszerű. Bizonyos 
lehetőségei vannak a te-
lepüléseknek, hogy a te-
lepülés kép védelmére rá-
vegyék a tulajdonost, akár 
állami, akár magántulaj-
donban lévő épületről van 
szó. Balatonbogláron most 
fogadták el a településképi 
arculati kézikönyvet, ami 
ebben már egy kis segít-
ség, de ezeket még ki kell 
egészíteni minden telepü-
lésnek olyan jogszabályi 
háttérrel, ami egy kicsit 
komolyabban presszionál-
hatja az akár állami, akár 
magánkézben levő ingat-
lan tulajdonosát.

Sokszor megkeresik, és el is vállalja, 
hogy tanácsokat ad ilyen ügyekben. Mi 
az, amivel Önhöz fordulnak a képviselők?

Nagyon szerteágazó. Többnyire nyilván 
építészként, csak építészeti, városfejleszté-
si kérdésekben próbálunk tanácsot adni, ha 
megkérdezik a véleményünket. Egyes épü-
letekkel, közterületekkel, legutóbb például a 
Könyvtár parkba elhelyezendő kis fi tnesz-tér 
kialakításával foglalkoztunk, de az öregek 
napköziotthonától, az orvosi rendelőn keresz-
tül számos más üggyel is. Olyan műszaki kér-
désekben, amiben ismerjük az épületeket, és 
műszaki emberként próbálunk azokra választ 
adni, vagy segíteni a képviselő-testületnek a 
döntés-előkészítésben.

Laikus szemmel az is problémásnak lát-
szik, hogy elkészül egy szép beruházás, 
és utána hosszú távon ennek a működ-
tetése, kezelése, karbantartása akado-
zik. Ha elkészül egy park, akkor legyen a 
fű nyírva, a fa metszve! Ön hogyan látja 
ezeket a kérdéseket?

Igen, nyilván így van. Országosan is van 
erre példa. De ezt én egyszerűbben képze-
lem, mert úgy gondolom, hogy mint építte-
tő, ha megterveztet egy épületet, vagy valaki 
felépíti, akkor jó gazda módján az épületet 
kívül-belül és a környezetet, ami hozzá tarto-
zik - beleértve az árokpartot is - karban tartja 
időben és anyagiakban. Ezt ilyen roppant egy-
szerűen látom. 

Építészként hol lát még a városon olyan 
pontot, ahol érdemes lenne hozzányúlni, 
és komolyabb fejlesztést végrehajtani?

Biztos, hogy a város főterével kezdeném, és 

az üdülőterülettel, aminek készülnek a tervei, 
de a Platán strand és környezetében is egy je-
lentős fejlődés lesz. Beszélhetünk a Könyvtár 
parkról, a Március 15-e térről, vagy ott van az 
iskola környezete. Bőven vannak lehetőségek 
a fejlesztésre.

De nem kell mindig nagy beruházásokban, 
átrendezésekben gondolkodni! A képviselő-
testületnek van egy utak és járdák felújítási 
programja, ami nagyon jó, és ezt kellett volna 
már korábban is tenni. Szívem szerint ebbe 
belevenném a növény állományt, például 
az Erzsébet parkban, de a többi park faállo-
mányára is ráférne a frissítés. Ami a szívem 
csücske, hogy legyen faültetési program. Akár 
az utakat, főutakat, parkokat nézzük, mond-
juk azt, hogy évente ültessünk el 50 fát, vagy 
100-at! Tehát, én egy nagyon komoly fásítási 
programot gondolnék, ami fontos lenne. Ami 
pedig már megépült, ahhoz biztosítani kellene 
a személyi és anyagi hátteret, hogy azon a 
színvonalon, ahogy megépültek, úgy marad-
janak sok éven át. 

És akkor még nem is beszéltem arról, hogy 
a köztereken mi a helyzet a térbútorokkal, a 
padokkal, kandeláberekkel, kukákkal. Csak 
innen, az irodám ablakából, ha kinézek a fő-
térre, akkor legalább kétféle kandelábert, és 
háromféle szemétgyűjtőt látok. Persze, ez 
néha már szakmai ártalom is, hogy minden 
ilyent észreveszek. A legfontosabb azonban 
az, hogy a város fejlesztése nem egyemberes 
történet, hanem csapatjáték, amibe minden-
kinek a legjobbat kell beletennie, az építész-
nek, a kivitelezőnek, az irányítónak és később 
a fenntartónak is. Így a végén ezért inkább 
beszéljünk az eredményekről, mint ahogy 
Bogláron hála Istennek azért vannak.

Köszönöm szépen a beszélgetést!
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SZEKÉR FERENC, VAGY AHO-
GYAN SOKAN ISMERIK - FERI 
BÁCSI, VAGY ÉPPEN „FISLI” 
BÁCSI 1936-BAN SZÜLETETT 

BALATONBOGLÁRON, ÉS ELMON-
DÁSA SZERINT SOHA ESZÉBE 

SEM JUTOTT, HOGY MÁSHOL IS 
ÉLHETNE. ZENÉLT, SPORTOLT, 
VERSEKET ÍRT ÉS ÍR, MÉGIS A 
FISCHL-HÁZ GONDNOKAKÉNT 

ISMERTÉK MEG TALÁN A LEGTÖB-
BEN. JELENLEG NYUGDÍJAS ÉVEIT 
TÖLTI, ÉS KÍVÁNCSIAK VOLTUNK 

RÁ, HOGYAN TELNEK NAPJAI…

Feri bácsi, egyszer azt mondtad ne-
kem, hogy a verseid mind igazak, mert 
megtörténtek. Valóban így van?

Igen. Volt az életemben egy-két történés, 
amit érdemes volt megírni. Az igazság az, 
hogy már általános iskolás koromban, 12 éve-
sen írtam verset. A Tölgyesi tanár úr volt az 
irodalomtanárom. Ő egyszer azt mondta ne-
kem, hogy: „Te a boglári Petőfi  leszel!”. Na-
gyon szeretett engem. Ha szavalni kellett az 
iskolában, ünnepség, vagy bármi volt, akkor 
nekem biztosan szavalni kellett. De ez nagyon 
régen volt… A verseimben az emlékeimet 
írtam meg, de nincs benne minden. Csak a 
lényeges dolgok, meg egy-két hangulat, ami 
később történt.

Itt nőttél fel, Bogláron?

Itt is születtem. Érdekes, hogy amikor be-
megyek egy hivatalba ügyeket intézni, és kér-
dezik hol születtem, mondom, hogy Balaton-
bogláron. Mikor? Erre mondom, hogy régen, 
1936-ban. Képzeld, hogy úgy emlékszem a 
8-10 éves koromra, mintha tegnap történt 
volna, de ami tegnap történt, az kiesik. Ezt 
egy Latabár fi lm idézettel mondtam el az or-
vos barátomnak, a Jankovich doktornak, ami-
kor kérdezte, hogy vagyok. Mondom neki, úgy 
vagyok, hogy hébe-hóba magammal sem ál-
lok szóba. 

Hogyan teltek a fi atal évek?

16 éves koromban Lellén, a nagy SZOT-
üdülőben mindenes gyerek voltam. Korán 
keltem, elmondták a konyhán, mit kell venni, 
aztán bicikli, és mentem az ellátóba zöldsé-
get vásárolni. Ez volt az első munkahelyem. 
Aztán Bogláron - Petőfi  klubnak hívták akkor 

– volt egy vitorlásjavító. Ott dolgoztunk, majd 
apámhoz kerültem, aki üveges képkeretező 
volt. Közben jött a zenélés… Egyébként a bá-
tyám is nagyon fi atal korában kezdett dobolni. 

Ekkor 1946-ot írtunk, a régi Hullámban volt 
az első zenekar. Egy zongorista, egy szaxo-
fonos és egy dobos. A bátyám mindig elvitt 
engem, de én csak a dobost lestem. A dobos 
egy pesti srác volt, aki össze is barátkozott 
a bátyámmal, így nálunk gyakoroltak. Amikor 
elmentek strandolni, otthagyták a hangszert, 
én meg odaültem. Így indult a zene, a dobo-
lás, és hamar bejutottam a zenekarba. 

Előtte viszont a sport is érdekelt, mert út-
törő időmben még teniszeztem is. Utána 
bekerültem az ifi  futballcsapatba, 1953-ban 
vagy 1954-ben lehetett. Amikor összejöttünk 
a barátokkal, mindig kérdezték, hogy milyen 
drukker vagyok. Én meg mondtam, hogy Fra-
di. Értetlenkedtek, hogy boglári srácként mi-

ért a Fradi? De ennek is története van. Egy-
szer rúgtuk a bőrt a srácokkal, és odaállt egy 
szép nagy, piros-fekete színű autó. Kiszállt 
egy srác, nyakában egy törülköző, kezében 
egy labda. Néztük, hogy ez ki lehet? Ő volt a 
Henni Géza, a Fradi kapusa, válogatott játé-
kos. Odaállt hozzánk játszani, és ez maradan-
dó élmény volt nekem.

Minden vasárnap futballmeccs volt, mellette 
a zene, és a kettő nem ment együtt. Végül 
a zene maradt, a tánczenekar, de játszottam 
a fúvószenekarban is. Minden olyanban részt 
vettem, ami Bogláron számított, mindegy, 
hogy sport, vagy irodalom, vagy zene, vagy 
bármi, mindenhol ott voltam. Még az akkori 
színpadi előadásokban is játszottam: A bor, a 
Három a kislány, a Gülbaba… Ezekben mind 
részt vettem. Volt is apámmal – aki nagyon 
kemény ember volt – sok vitám ezen, mert, 
amikor hajnalig zenéltem, akkor nem úgy 
ment a munka az üzletben másnap reggel. 
Sokszor odaszólt, hogy döntsem el, mit aka-
rok, mert vagy komolyan veszem vele a mun-
kát, vagy hagyjam ott.

Meddig tartott a zenélés?

1972-ig, akkor a tánczenekarból kiszálltam. 
Az ÁFÉSZ-tól jött egy vezér, amikor a Hullám-
hoz hozzáépült egy presszó. Ő megkeresett, 
hogy zenéljek ott. Mondom jó, kiszállok a 
régi zenekaromból, de biztos harag lesz. Ak-
kor a Fekete Rudi állt mellém. Ő már akkor 
zongorázgatott, így ketten zenéltünk ott 3 
évig. Rengeteg NDK-s nyaraló volt! Nagyon jó 
három év volt, remek művészeket kísértünk. 
Utána elkerültem a Tücsökbe, ahol két nyarat 
játszottam még, aztán befejeztem.

Nem hiányzott a zene?

 De igen! Persze, még volt olyan, hogy a 
vőm, a Fidél, meg a Marcell, meghívtak ben-
nünket, és én is beszálltam. Vannak képek is 
róla. Emlékszem, hogy a Marcell hat éves volt, 
amikor észrevettem, hogy nagyon jó ritmus-
érzéke van. Papírdobozokból készítettem neki 
dobot, és bármilyen ritmust mutattam neki, 
ő egyből lejátszotta. Mára pedig odáig jutott, 
hogy lemezeik jelennek meg. 

Hogyan kerültél a Fischl-házba?

Itt laktunk a szomszédban, és egy vi-
haros éjszakán a házunk elé hordta le a 
szél az épületről a cserepeket. Érdekel-
ni kezdett a Fischl-ház sorsa, ami akkor 
nagyon rossz állapotban volt. Amikor 
1990-ben képviselő lettem, aláírást 
gyűjtöttem az akkori pártoktól, hogy 
kezdjünk valamit ezzel az épülettel. 
Vállaltam, hogy, mivel a szomszédban 
lakom, majd én vigyázok rá, őrködök, 
fi gyelek, mindezt önként, fi zetés nélkül. 
A ház sorsáról több elképzelés is előke-
rült, volt, aki bontani akarta, volt, aki 
az értékesítést erőltette. Én végig azon 
erősködtem, hogy közösségi épület le-
gyen, ami a városé. 

A felújítási munkák alatt végig ott 
voltam, volt, hogy egyedül dolgoztam, 
építettem. Amikor megjöttek a bútorok, 
egy teljes kamion rakományt egyedül 
csomagoltam ki. Mindezt kizárólag Ba-
latonboglárért és az épületért tettem. 
Még naplót is vezettem az események-
ről, és ez a mai napig megvan. A ren-

dezvényekről is feljegyeztem, mikor és kik 
jártak itt. Sok rendezvény volt akkoriban, így 
általában késő éjszakáig ott voltam. Sok em-
lékem van, hiszen 15 évet töltöttem ott. Per-
sze, később már fi zetést is kaptam, a város 
rendezte a helyzetet.

Hogyan látod a várost? Biztosan so-
kat változott az életed során.

Azt hiszem, hogy az én szemem több min-
dent észrevesz, és a hibákat is előbb meglá-
tom. Tudnék sok mindent mondani, de nem 
akarok megbántani senkit. Vannak értékeink 
is, amiket jobban meg kellene becsülni. Csak 
egy példa: itt van ez az öreg fa a Sétáló utcá-
ban, szerintem legalább 200 éves. Már akkor 
hatalmas és öreg fa volt, amikor a szüleim 
ideköltöztek, még az én születésem előtt. Az-
óta pedig több mint 80 év telt el… Szerinted 
ezt hányan tudják?

Őszintén szólva, nem tudom…

Volt régen a városnak egy locsolóautója, 
amivel az utakat hűtötték a nagy melegben, 
és a port is lemosták vele. Most miért nincs 
ilyen? Szóval, sorolhatnám… 

Beszélgessünk még egy kicsit a ver-
seidről!

Minden évszakról írtam, az unokámról ket-
tőt is, meg az ünnepekről, karácsonyról, szü-
letésnapról, szánkózásról, gyerekkorunkról, 
fi atalkorunkról. Én nem szeretem a ritmus 
nélküli verseket, ezért a maiak közül soknál 
nem is tudom, hogy mi ez egyáltalán. Én ma-
radtam a klasszikus stílusnál.

Tudod, a legrosszabb az, hogy minden elmú-
lik, és nyomtalanul eltűnik. Akármit is tett az 
ember, pár évtized, és már arra sem emlék-
szik senki, hogy élt-e egyáltalán. Egyébként, 
apám is írt verseket. Nem is olyan régen ta-
láltam meg őket egy pakolásnál. Azért valami 
megmaradt utána is…

Köszönöm szépen a beszélgetést!

A VERSEIM MIND IGAZAK ...
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TAK - TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

ELKÉSZÜLT BALATONBOG-
LÁR TELEPÜLÉSKÉPI

ARCULATI KÉZIKÖNYVE
TAVASSZAL ELKÉSZÜLT, ÉS

MÁJUS 3-I ÜLÉSÉN BALATON-
BOGLÁR VÁROS KÉPVISELŐ-TES-
TÜLETE EL IS FOGADTA, A PÓR 
PÉTER FŐÉPÍTÉSZ ÁLTAL KÉSZÍ-

TETT TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZI-
KÖNYVET (TAK), AMI EGY OLYAN 

ÁTFOGÓ, A VÁROS ÉPÍTÉSZETI 
ÉRTÉKEIT ÉS FEJLŐDÉSI IRÁNYA-
IT ÖSSZEFOGLALÓ MUNKA, AMI 
VALÓSZÍNŰLEG SOK-SOK ÉVIG 
FOGJA MEGHATÁROZNI A BOG-

LÁRI FEJLESZTÉSEKET. A TELJES 
ANYAG A BALATONBOGLAR.HU 
WEBOLDALON OLVASHATÓ, ITT 

AZ ÚJSÁGBAN CSAK RÉSZLETEKET 
RAGADTUNK KI BELŐLE, HISZEN 

A LAP TERJEDELME A TELJES 
KÖZLÉST NEM TESZI LEHETŐVÉ.
ENNEK MEGFELELŐEN, AZ ALÁB-

BIAKBAN CSAK EGY KIS ÍZELÍTŐT, 
KEDVCSINÁLÓT ÁLLÍTOTTUNK 

ÖSSZE, AMI REMÉLHETŐLEG MEG-
HOZZA A KEDVÉT MINDENKINEK 
A TELJES ÖSSZEÁLLÍTÁS LETÖL-
TÉSÉHEZ ÉS MEGISMERÉSÉHEZ.

Balatonboglár, a Balaton egykori öblét ké-
pező, illetve ahhoz csatlakozó mocsárvidék, 
a Nagyberek, a mocsarakon a tóba tartó víz-
folyások: a Jamai patak és a Forró (Fonyó) 
patak határolta területen helyezkedik el. A 
Balaton északi parti tanúhegyeinek rokonai, 
a jellegzetes vulkanikus eredetű fonyódi Vár-
hegy, a boglári Várdomb és a déli, magasab-
ban fekvő dombok évezredek óta lakottak. A 
rómaiaknak építették a szőlőskislaki város-
részben fellelt (Aquincum felé tartó) hadiutat, 
ők a szőlőkultúra meghonosítói. 

Honfoglaló őseink közül a Lél-Bulcsú, a Bo-
gát-Bő, majd Koppány nemzetség telepedett 
meg itt. 1211-ben említették először II. End-
re királyunk oklevelében, „villa Boclar” alak-
ban a város mai nevét. A város első templo-
mát feltehetően Szent Györgynek szentelték, 
de még Szőlőskislak városrész is Árpád-kori 
település volt. Bogláron már az Árpádok ide-

jén révátkelő működött, a korai középkorban 
pedig rendszeresen közlekedtek az északi és 
a déli partok között. A török hódoltság ide-
jén Boglár elnéptelenedett. A Bárány család 
egyik okiratában, 1752-ben ismét említették 
a boglári révet. 

A kiegyezés után a megépülő Déli Vasút és 
a révátkelő Balatonboglár gyors ütemű pol-
gárosodását segítette. A múlt századi polgá-
rosodás (1881-ben 767 lakos élt Bogláron) 
ösztönzője a vasúton és a révátkelőn kívül az 
élénkülő fürdőélet volt. Új, település arculati 
formáló tényezőként megjelent a fürdőkultú-
ra, melynek fellendülése jelentős változással 
volt a település életére és a településszer-
kezet alakulására. Az 1904-ben megalakult 
Fürdőegyesület jelentős szerepet játszott a 
strandok kialakítása, a vasúti megállóhelyek 
és kikötők létesítése, a parkok, közterületek 
kialakítása tekintetében. A vasútvonaltól 
északra, 1890-től beindult a parcellázás, és 
az új minőséget jelentő fürdőtelep, villane-
gyed kialakulása építészetileg is megváltoz-
tatta a település képét. 1907-ben a község 
neve (hivatalosan) Balatonboglár lett, ahol 
1909-ben körjegyzőség létesült, ekkor már 
kereskedelmi és iparos központnak, „város-
ias’’ településnek mondták.
A 20. század első évtizedeiben alakultak 

ki a Balaton déli partjára jellemző fürdőte-
lepek - Bogláron a Jankovich-telep. Boglárt 
már 1912-ben „gyógyfürdőnek” nyilvánítot-
ták, ekkor készült el a vasútállomás közelé-
ben az új kikötő. Mivel a régi üdülőhelyeket 
Trianon után elveszítette az ország, a Bala-
ton jelentősége megnőtt, így Balatonboglár 
igényes fürdőhely lett. A vasúti és vízi közle-
kedés fejlődése elősegítette a kereskedelem 
felvirágoztatását, melyben nagy szerepet 
vállaltak a helyi zsidó kereskedőcsaládok, s 
így Balatonboglár hamarosan kiemelkedett 
a szomszédos települések közül. A harmin-
cas években templomot, művelődési házat 
építettek. A művelődési ház épületében, a 
II. világháború alatt a lengyel menekültek 
középiskolája működött. A II. világháború 
végén a zsidó vallású lakosokat (a község 
kereskedőfamíliáit) elhurcolták. 
1948-ban a nyaralókat államosították, a 

fürdőegyesületeket feloszlatták. A mezőgaz-
daság (az ötvenes években alapított Bala-
tonboglári Állami Gazdaság) és az idegenfor-

galom fellendülése a hatvanas 
évektől elősegítette Boglár 
fejlődését. A város 1987-
ben a „Szőlő és a Bor Nem-
zetközi Városa” lett. A het-
venes-nyolcvanas években 
dinamikusan nőtt a község 
lélekszáma, közintézmé-
nyek, közművek, új lakó- és 
üdülőtelepek épültek, ekkor 
népesült be a császtai vá-
rosrész. A nyolcvanas évek-
ben épült modern, „teraszos 
házak’’, és a kilencvenes 
években kivitelezett sétáló 
utca lakóépületei, üzletei 
alakították ki a jelenlegi kis-
város központját. 
1978. december 31-én Ba-

latonboglár egyesült Balatonlellével, 1986. 
január 1-től a két települést várossá nyilvá-
nították, és 1991 őszéig „Boglárlelle” néven 
ismerték. A szétválás után mindkét település 
megtarthatta városi rangját. A XX. század 
végére kialakult a település mai formája, te-
lepülésszerkezete. A déli part súlypontjában 
elhelyezkedő város közkedvelt üdülőhely, 
mely könnyen megközelíthető bármely köz-
lekedési eszközzel. A várost átszeli a 7-es út, 
melybe a Kaposvár felől érkezők csatlakoz-

nak be a központban elhelyezkedő Vörös-
marty térnél. A vasútállomás és távolsági 
buszmegálló szintén a központ közelében 
található. A város, a déli határában haladó 
M7-es autópályáról két lehajtón keresztül is 
megközelíthető, ami komoly előnyt jelent a 
gazdasági övezet fejlődésében is… (A téma 
folytatása olvasható a teljes kézikönyvben.)

ÖRÖKSÉGÜNK
E fejezetben szeretnénk megismertetni 

Önökkel a település egy-egy jellemző ter-
mészeti és építészeti örökségét, elsősorban 
azokat, amelyek meghatározzák és befolyá-
solják a településképet. Országos műemléki 
védettség alatt álló építményeink: 

Bárány-kúria (1825) 

A BB Zrt. egykori központjának területén, 
a parkban áll a Bárány Pál által építtetett, 
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klasszicista kastély, a Bárány-kúria (1825). 
A téglatest tömegű, kontyolt nyeregtetős 
épület főbejáratát két oszlopos portikusz 
védi. Gaal Gaston egykori kúriáját az államo-
sítás után a Balatonboglári Állami Gazdaság 
szolgálati lakásoknak átalakította, feldara-
bolva a belső szerkezetét, átalakítva a hom-
lokzati nyílászárók egy részét. Az 1980-as 
években szakszerű felújítást végeztek, mely 
során visszaállították az eredeti állapotokat, 
homlokzatokat, és a továbbiakban vendég-

házként használták. Jelenlegi tulajdonosa 
szintén szálláshelyként üzemelteti. 

Kék Kápolna és feszület

A Körmendy kápolna 1856-ban, neogóti-
kus stílusban épült, a család pedig a bala-
tonboglári római katolikus egyházközségnek 
adományozta. Az épület alatti kripta a család 
temetkezési kápolnája volt. A plébániatemp-
lom megépüléséig (1932.) a balatonboglári-
ak hitéletét szolgálta. 

Vörös Kápolna (1896.) 
A kápolna 1896-ban épült, neogótikus stí-

lusban. Eredetileg a Gyulay család, majd a 
Gaal család tulajdonában volt. Csak nyá-
ri szezonban, az aktuális kiállítások al-
kalmával látogatható. A Vörös Kápolna a 
balatonrendesi Bárány- és Gaal család te-
metkezési kápolnája volt. Az 1970-es évek-
ben - akkor meglehetősen viharos politikai 

körülmények között - Galántai György fes-
tőművész műteremként kezdte használni az 
épületet. A magyar neoavantgarde törekvé-
sek bemutatóhelyeként lett ismert az épület 
és a hozzákapcsolódó temetődomb. A XX. 
század végén Kampis Miklós tervei alapján 
újították fel. A homlokzati színezésről elne-
vezett „Kék’’ és „Vörös’’ kápolna ma is kép-
zőművészeti kiállítóhelyként működik. 

Katolikus templom (1932.) 

A Kotsis Iván tervezte katolikus templom 
alapkövét 1931-ben tették le. A famennye-
zetes, egyszerű téglatest tömegű templom 
a különálló - campanile jellegű - harangto-
ronnyal az itáliai novecento hatását tükrözi. 
A plébániatemplom a hazai modern egyház-
művészet műemlékké nyilvánított, kiemel-
kedő értéke. A szentélyben lévő fakereszt 
és a belső plasztikai díszítések Ohmann Béla 
alkotásai.

Kislaki kastély - Ágoston-Madách Kas-
tély 

Szőlőskislakon található az 1901-ben, 
Ágoston József által építtetett eklektikus 
kastély, mely később a Madách család, majd 
a Bogát család tulajdonába került. 1930-tól 
Gaál Franciska színésznő tulajdona. Államo-
sítás után a Balatonboglári Állami Gazdaság 
tulajdonába s kezelésébe kerül. A kastély-
pincében bormúzeumot és termékbemutató 
helyet hoztak létre, a földszinten kisebb, bel-
ső átalakításokat végeztek. Jelenleg magán-
tulajdon, szakszerű felújítása folyamatban 
van. A kastélyt gondozott park veszi körbe.

Helyi védettség alatt álló építményeink, vé-
dendő értékeink

Épületeink sokfélesége a település 20. szá-
zadi történetének, fejlődésének jellegzetes 
lenyomata. Templomok:

Jankovich-telepi katolikus templom

Evangélikus templom (tervező: Nagy 
Tamás)

Református templom (1938.) 

Szőlőskislak, a Magyarok Nagyasszo-
nya katolikus templom

Alapkövét 1998. július 26-án helyezték el. 
(tervező: Bene László) 

A helyi védettség alatt álló épületek felújí-
tása során törekedni kell a 
jellemző építészeti értékek, 
valamint az anyag- és szín-
használat, tömeg- és forma-
világ megtartására.

A fürdőkultúra fejlődésé-
nek emlékei a helyi, védett, 
régi nyaralóépületek a Ko-
dály Zoltán utcában, a Hu-
nyadi és Kisfaludy utcában, 
a Jankovich-telepen, Hétház 
utcában. 

A JANKOVICH-TELEP 
A település nyugati, víz-

parti területén 1926-ban 
kezdődtek meg a fővárosi, 
tisztviselőcsaládok villany-
világítással, artézi kúttal, 
vízvezetékkel, casino-val, 

fásított, vízparti sétánnyal, sportpályákkal, 
templommal (1936.) rendelkező üdülőtele-
pén a munkálatok. A vízparton dupla platán-
fa-soros sétány, strand mindenki számára 
elérhető módon. A telep keleti végén saját 
vasúti megállón át érkezhettek a vendégek, 
és bolt valamint teniszpálya is segítette a 
nyaralótulajdonosok pihenését. 
A területet ma is nagyrészt nyaralótulajdo-

nosok birtokolják, a helyieknek kissé kiesik 
a város mindennapi életéből. A terület újra 
népszerű az ingatlant keresők között, és az 
épületek nagy része felújításra, a néhány 
üres telek beépítésre került. A nyaralók ará-
nyos méretű telkeken, alacsony sűrűségű be-
építettséggel, sok zöldfelülettel készültek a 
kornak megfelelő, 1-2 szintes magassággal, 
magas tetővel - sokszor manzárddal díszí-
tett, vakolt homlokzattal, zsalus ablakokkal. 
Néhány újabb villa, a közízlést meghökkentő, 
modern formavilággal épült, de méretükkel, 
arányaikkal, építészeti-kivitelezési minősé-
gükkel ugyanolyan magas színvonalat képvi-
selnek, mint 90 évvel ezelőtti elődeik.

VÁROSKÖZPONT 
Boglár a századfordulón a környék gazda-

sági, kereskedelmi központja volt, a város-
központban található régi kereskedőcsaládok 
által épített épületek őrzik ennek emlékét. 

Fischl-ház 

Az 1910-es években építtette, az akkori 
Balatonboglár egyik leggazdagabb zsidó ke-
reskedőcsaládja, a Fischl kereskedőcsalád a 
kétszintes épületet, ami jelenleg a Helytör-
téneti Múzeumnak, házasságkötő teremnek 
s a Régi műhelyek című helytörténeti kiállí-
tásnak ad otthont. Simon Géza üzlete (Sza-
badság utca 5.), az 1910-es években épült, 
kétszintes épület az egyik legjelentősebb 
boglári kereskedés (vasbolt, húsbolt) volt. 

Egykori zsinagóga (jelenleg munka-
ügyi központ) 

Kotsis Iván tervezte kulturális és egy-
házi épületek

Kotsis Iván építész, műegyetemi tanár ter-
vezte a kultúrházat (az egykori lengyel gim-
názium és líceumot) és a plébánia épületét 

folytatás a következő oldalon



10 BALATONBOGLÁRI HÍREK 2018. május

folytatás az előző oldalról

is, amely Varga Béla otthona 
volt. A balatonboglári Kotsis-
épületek az építész munkás-
ságát méltón reprezentálják, 
ezzel együtt - a lengyel és a 
francia menekültek befogadá-
sával összefüggésben - nemzeti 
történelmünk emlékhelyei. 

Gömbkilátó 

Eredetileg a magyar alumíni-
umipar jelképeként mutatták 
be a BNV-n a belföldi idegen-
forgalom pavilonját, a „Magyar 
Atomium’’-ot, amely az 1958-
as brüsszeli világkiállítás híres 
jelképének ihletésében épült, 
Kádár István mérnök tervei 
alapján. Gömb alakú, 15 mé-
ter átmérőjű szerkezetét 240 
(mindössze kétfajta) három-
szöglemez alkotta. A hetvenes 
évek végén, a borítástól meg-
fosztva Balatonboglárra került, 
és a Várdomb tetején elhelyez-
ve a Xantus János Gömbkilátó 
nevet kapta.
A város látványát meghatá-

rozza a két vulkanikus eredetű, parkosított 
terület, a Várdomb és Temetődomb. A Vár-
domb felső részén gyűrűt alkotó, hajdani 
földvár „ex lege’’ védettséget élvez, a Gaal 
Gaston által telepített feketefenyők pedig 
helyi védettségűek. Az egykori fátlan „Ko-
pasz domb’’ déli lejtőjén ma kalandpark mű-
ködik, a növényzet folyamatos karbantar-
tásával. A Temető dombon, a közelmúltban 
magas színvonalon felújított Szent Erzsébet 
park szintén kiemelt jelentőségű zöldfelülete 
a városnak. 

Amúgy Balatonboglár zöldfelületekben gaz-
dag, ezek szinte összefüggő rendszert alkot-
nak, a központtól a Balaton-parton elhelyez-
kedő, 8 ha-os feltöltött területig. A városkép 
fontos része, természeti és turisztikai érték 
a település növényvilága, parkjai. A telepü-
lésképet meghatározzák, az elődeink által 
előrelátóan elültetett platánfa-sorok, me-
lyek megújítása, gondozása fontos feladata 
az utókornak. Központi területen fekszik, a 
műemléki Bárány kúriát körülvevő park is, 
mely szintén szerves része a városi zöldfe-
lületeknek. 
A város történelmi központja, a Várdomb 

és Temető domb lábánál fekvő Vörösmarty 
tér, melybe csatlakoznak, a későbbi fejlődés 
során bővülő városközponti utcák. A teret 
több, szép régi épület szegélyezi, földszin-
ten vendéglátó-, szolgáltató-, kereskedelmi 
funkciókkal, szabadtéri piaccal. A parkosított 
téren lassanként megújulnak a sétáló-felü-
letek, utcabútorok, de az aszfaltozott, nagy 
parkolófelület kedvezőtlen látványt nyújt. 
A nyugati sarokban magasodik a település 
egyik jelképét jelentő, Kotsis Iván tervezte, 
modern templom fehér kubusával. A 90-es 
években a település elindította a városköz-
pont kibővítését nyugati irányban, a régi, 
lepusztult üzletsor szanálásával, és egy sé-
tálóutcára felfűzve készültek a 2-3 szintes, 
lakó üzletházak, ami a településnek igazi 
kisvárosias jelleget nyújt. 
A beruházás több ütemben készült, a helyi 

vállalkozók bevonásával és önkormányzati 
felügyelettel, ami városfejlesztési szempont-
ból példaértékű volt a maga idejében. Utolsó 
ütemként egy parkosított tér készült a Sétá-
ló utca indításaként. A központot kettévágja 
a 6711 sz. út, melynek kiváltásával valóban 
egységes, sétálós városközpont tudna kiala-
kulni. A központi rész elhúzódik a Dózsa Gy. 

u mentén a vasútállomásig 
- valaha ez volt a korzó, a 
helyiek kedvelt sétánya va-
sárnap délutánonként - de 
mára kevésbé hangsúlyos a 
sétány jellege. 

A települést kettészelő 
vasút, a 70-es főút és a Ba-
laton közötti elnyúló terület 
elsősorban a nyári üdülést 
szolgálja. Az 1900-as évek-
ben meginduló üdülőéletnek 
még látható néhány szép 
villaépülete, nagy, ősfás tel-
keken elhelyezkedve. Akkor 
a telkeket elsősorban a fő-

városi, nyaralni vágyók vásárolták 
fel, és a part szinte teljesen beépült. 
A megmaradt kevés telken, az 
1960-as évektől néhány állami üdü-
lő épült, nagy, elterülő tömegekkel, 
lapos tetővel, hosszú erkélyekkel. A 
Kodály utcát a helyiek csak villasor-
nak nevezik, ahol az 1-2 szintes vil-
lák szabadon állóan, nagy platánfák 
árnyékában állnak. 

A partra lefutó telkek értéke ug-
rásszerűen megnőtt az utóbbi 
években, melyek beépítése nagy-
ban meghatározza a település víz 
felőli látványát. A városközponttal 
szemben, a régi fövenystrand he-
lyén alakult ki a nyári központ. A 
Platán téren zenepavilon, vendég-
látóhelyek, teraszos kerthelyiségek 
várják nyáresti kikapcsolódásra a 
vendégeket. A korabeli fürdőegye-
sület és Gaal Gaston előremutató 
városfejlesztő szemléletének kö-
szönhetően gyönyörű platánfa-so-
rok árnyékolják az utcákat, melyek 
kedvelt színterei a nyári rendezvé-
nyeknek is. 
Az utóbbi évek családbarát turisz-

tikai fejlesztései nyomán megújult a strand 
és a környezet, igényes térburkolatok, zöld-
felületek, játszóterek, sportpályák, utcabú-
torok és élményfürdő készültek, melynek kö-
vetkeztében a Platán strand környéke egyre 
népszerűbb a nyaralóvendégek körében. 
Szépül a kikötő környezete is az épületekkel 
együtt, a móló-hajlatban pedig a partra ve-
tett, első balatoni csavargőzös „gyomrában’’ 
ismerkedhetnek a turisták a balatoni hajózás 
történetével. 
Igazi gyöngyszem, a vitorláskikötőt nyu-

gatról határoló kemping-félsziget, ami re-
mélhetőleg nem esik áldozatul a jelenlegi 
lakóparképítési láznak, és még hosszú távon 
megőrzi funkcióját. Déli irányban, kisebb ut-
cákról nyílnak a jórészt földszintes nyaralók, 
melynek legérintetlenebb példája a Liszt Fe-
renc utca, melyet talán 
szűkössége őrzött meg 
a nagyobb épületektől… 
(A folytatás megtalálha-
tó a balatonboglar.hu ol-
dalon, illetve a mellékelt 
QR-kód segítségével)
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AZ ÉDES BOGLÁR ELSŐ KÖTETE

Még a költészet napján, a könyvtárban 
kapott az épp megjelent könyvből egyet 
Németh István Péter költő, s ő így szólt 
arról: „... nagyon szép a könyvetek: A rés-
re nyitott ajtók - igazi mikrohistorizmus, 
amit valóban nem a győztesek írnak, de 
éppen a történelmet legmélyebben átélők, 
akikről nem is szólnak a tankönyvek, amik 
helyett szóltok Ti! ...” Valóban, a sorozatot 
egy városi mikrohistorizmusnak szánja a 
Balatonboglári Városvédő Egyesület. Rög-
zíteni benne a városban alkotó, dolgozó, 
élő, kötődő (és még sorolható) dinaszti-
ák, csoportok, közösségek, családok, sze-
mélyek történeteit, s mérték nagysága 
nélkül azokat a tevékenységüket, amivel 
a várost, Balatonboglárt gazdagították, 
múltját, jelenét szépítik, szellemiségét 
szolgálják. Ne gondoljanak valami hatal-
mas dologra! Ahogy a ház is téglák sora-
iból épül fel, úgy a város élő teste is az 
ott lakók hétköznapjaiból, kapcsolataiból, 
megélt múltjából, zajló jelenéből lesz va-
lóságos. 
A történelem „válogat”, talán „kivételez” 

is. Az Édes Boglár könyvek sem lesznek 
teljesek, még ha arra irányul is minden 
szándék. Az első kötetbe egy sokszínűbb, 
múltba horgonyzó, de jelenre utazó tör-
ténetek, vallomások, lejegyzések, beszél-
getések kerültek szinte véletlenszerűen 
egymás mellé. Valószínűleg a továbbiak-
ban is hasonlóan fognak megszületni a 
kötetek, mert: - „De, hát én nem tudok 
jó történeteket, nem vagyok érdekes, kit 
izgat, velem mi történt…” gátakat együtt 
kell megugrani, hogy igenis érdekes, hogy 
igenis meghallgatható, leírható, s nagyon 
is fontos!
Ahogy Németh István Péterék kis törté-

netében nem az lesz a bajnok, aki a legna-
gyobbat ugorja, hanem az, aki önmagához 
képest tudja ezt – a legszerényebb ember 
élete is többet mondhat, mint a meghirde-
tett, nagy, világhangos események.
Úgy zárnánk ezt a „könyvbemutatót”, 

ahogyan a könyv nyílik: Kedves Olvasó! 
Elfogadva a szívélyes invitálást, illedelmes 
vendégként benyitunk egy-egy boglári 
konyhába, étkezőbe, nappaliba, teraszra – 
kinél hova - megkérdezni: – Hogy vagy? 
Hogy tetszik lenni?
Az első kötet kapható a Városi Könyvtár-

ban, a Premierben a V&V utazási Irodában. 
(A vásárlással támogatja a következő kö-
tet nyomdai költségének előteremtését, s 
segítené, növelné – ha apró mértékben is 

– a városhoz vonzódás meg-
tartó erejét.)

KÖNYVAJÁNLÓK

A BALATON BÉLYEG

Ez a könyv egy igazi kuriózum a Balaton-
boglárral kapcsolatos kiadványok sorában, 
bár a városhoz csak áttételesen kapcsoló-
dik. Az olvasó betekintést kap a ritka bé-
lyegek világába, majd megismerkedhet a 
Balaton Csavargőzös és az egykor a hajót 
üzemeltető cég történetével és az álta-
luk kiadott, ma már az egyik legnagyobb 
gyűjtői kuriózumnak számító Balaton bé-
lyeggel. De megelevenedik 
több a témához kapcsolódó 
érdekes történet is, és kiderül, 
hogy ki volt a sokáig titokzatos 
Szalay Augusta.
A könyv előszavában így ír a 

szerző Kopasz Árpád:

„Soha ne add fel!   
Csak, ha elegendő bélyeg 

van rajta!”

Bevezető

Ez a régi, már-már elko-
pott mondás szó szerint 
igaz, de átvitt értelemben 
is érthető. Nekünk is van 
történetünk, amely ezt 
igazolja. Például, évek óta 
mindhiába kerestük Szalay 
Augusztát, amikor is már reményte-
lennek tűnt, egy találkozás megoldott 
sok addigi kérdést. „Ő nagyságáról”, 
megtalálásának történetéről később 
olvashatnak, a misztikus nőről, a 
bélyegritkaság kapcsán, az utókor 
számára örökre fennmaradt hölgy 
személyéről. Többnyire százötven év 

alatt elfelejtenek minket, kivéve, ha 
egy világritka bélyeggel írnak nekünk 
levelet. Ettől kezdve kötődünk hozzá, 
és a bélyeg megtartja emlékünket. Az 
életben a győzelemhez, de legalábbis 
közelébe visz, ha fi gyelünk erre a két 
sorra, és nem adjuk fel, ha nem ta-
lálunk valamit a múltból, vagy a jele-
nünkben látunk valamit kilátástalan-
nak. Bárminek a kutatása, történelmi 
hitelesítése nem nélkülözheti ezt az 
optimista hozzáállást. Így van ez a 

bélyeggyűjtésben és a hajózásban 
egyaránt. 

Ez a két különös világ, az egyik a 
Balaton Csavargőzös 145 éves tör-
ténete, a másik, a bélyegek és gyűj-
tőik zárt, rejtélyekkel teli, gyakran 
titkokkal is tűzdelt sorsa. Hozzá 

nem értők, képesek va-
gyunk ezt misztifi kálni, 
és ettől kezdve valós és 
elképzelt, de mindenképpen külön-
leges történetekkel találkozhatunk 
olvasmányunkban. Páratlan gőzha-
jónk esetében e kettő találkozik, a 
hajó világritkaságszámba menő bé-
lyege, a „Balaton-bélyeg”, más ne-
vén a Z.S.G.T. bélyeg (Zala Somogy 
Gőzhajózási Társaság) kapcsán, és 
ettől még különlegesebb, mondhatni 

egyedülálló történettel is-
merkedhetünk meg, mikor 
belelátunk a hajó elmúlt, 
közel másfél évszázadába, 
körülményeinek, sorsának 
alakulásába.  
Találgathatjuk, hogy mi, 

miért, vagy éppen azért 
történt úgy, ahogy. A hajó 
és a bélyeg esetében egy-
aránt, a kezdeti idősza-
kukról nagyon kevés do-
kumentum maradt fenn 
számunkra. Apró utalások, 
összerakott részletek raj-
zolgatják a kezdet feltéte-
lezéseit, konkrétumait.
Ami tény, a Balaton Csa-

vargőzös és ritka értékes 
bélyegének a létezése, fel-
lelhetősége, látogatható-
sága már nagyon is elég, 
hogy elinduljunk és felfed-

jük történetét, sorsának alakulását, 
mai állapotát, helyzetét.

A könyv megvásárolható a Balaton Csa-
vargőzös hajónál a kikötőben, annak nyit-
vatartási idejében. Ára: 2800 Ft

Az Édes Boglár című könyv bemutatója a városi könyvtárban volt,
melynek felvételét az alábbi QR kód segítségével lehet gyorsan elérni: 
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SZEZONNYITÓ
KÖNYVBEMUTATÓVAL

Ismét eltelt egy év – állapította meg Ko-
pasz Árpád, a Balaton Csavargőzös Mú-
zeumhajó üzemeltetője, az április 28-án 
megrendezett, ünnepélyes szezonnyitó 
ünnepségen, majd köszöntötte a megje-
lent vendégeket. A rendezvényre a Pho-
enix kapitányának, Szilágyi Miklósnak kö-
szönhetően többen érkeztek Révfülöpről 
is, hiszen az idén 146 éves hajó egykor 
kapocs volt a két település között.

Mészáros Miklós, Balatonboglár polgár-
mestere köszöntőjében elmondta, hogy 
ez az ünnepség egyben a városnak is 
szezonnyitója. Megemlékezett róla, hogy 
a romjaiból újraépült hajónál immár ez a 
hetedik ilyen rendezvény. Kondor Géza, 
Révfülöp polgármestere megemlékezett 
róla, hogy a jármű hogyan nézett ki ven-
déglátó-egységként, majd milyen látványt 
nyújtott a tűz után, kiégve. Megismétel-

te tavalyi ötletét, 
hogy jó lenne az 
öreg gőzhajót 
egyszer ismét víz-
re tenni, és akkor 
5 napot lehetne 
Bogláron, kettőt 
pedig Révfülöpön. 
Idén is eljöttek 

az ünnepségre a 
Parti Testvérek 
szervezet képvi-
selői, akik mindig 
stílusos, kicsit ka-
lózos egyenruhá-
jukkal igazi hajós 
hangulatot adnak 
a rendezvénynek. 
Képviseletükben 
Szamos Péter, a Balatoni Asztal írnoka 
köszöntötte vendégeket, majd történeti 
áttekintést adott, az egykor nagyon sok 
névváltoztatást megélt hajó múltjáról. A 
beszédek után Kopasz Árpád a múzeum 
belső terébe invitálta a vendégeket, ahol 

A Balaton bélyeg címmel frissen megje-
lent könyvének a bemutatóját tartották. 

(A könyvről részletesebben a 11. oldalon 
olvashatnak.)

SZEZONNYITÓ ÉS MAJÁLIS

ZENÉS MAJÁLIS FŐZŐCSKÉVEL

Idén kegyeibe fogadta az időjárás a városi majális rendezvény 
szervezőit, így a Varga Béla Kulturális Központ udvarára terve-
zett programokat sikerült rendben lebonyolítani. Az események 
a kora délutánra meghirdetett főzőversennyel kezdődtek, mely-
re mindössze három csapat nevezett. Mondták is viccesen a 
résztvevők, hogy érdemes volt elindulni, hiszen a dobogós hely 
garantált. 

Közben az udvar több pontján a gyermekeket várták a műve-
lődési ház dolgozói és segítőik különböző játékos feladatokkal. 
Így volt lengő teke, labdadobás, lufi fújás, kézműves feladatok, 
és a mindig nagy sikert jelentő óriás szappanbuborék-fújás, il-
letve -húzás. A fellépők sorában az első, a tavaly is nagy sikert 
arató, siófoki X-Press Táncegyesület lányai voltak, akik idén is 
színvonalas, pörgős táncösszeállítással érkeztek.
Őket a boglári Tuli Patrik – Bene Máté duó akusztikus, két gitá-

ron előadott, és klasszikus magyar sikerszámokból összeállított 
előadása követte. A műsort pedig a Folk On 45 csapat szintén 
akusztikus, folkos koncertje zárta.

LAKOSSÁGI FÓRUM

Ígéretünknek megfelelően éven-
te kétszer lakossági fórumot tar-
tanak a Boglár em magánügy 
képviselői csoport tagjai. Ennek 
megfelelően az őszi fórumot kö-
vetően április 21-én sor került a 
tavaszira is. A fórumra az ősszel 
már jól bevált módszernek megfe-
lelően előzetesen, akár E-mailben 
is lehetett kérdéseket beküldeni.
Magára az eseményre nem sok, 

de annál aktívabb érdeklődő érke-
zett, akiket Szala Tünde képviselő 
asszony köszöntött, majd átadta 
a szó Keserű Zoltánnak, aki ér-
tékelte a képviselő-testületnek a 
ciklusban eddig végzett munkáját. 

Ennek keretében több olyan dologról is beszámolt, mint például 
a Szőlőskislaki Részönkormányzat megalakítása, az utak és jár-
dák felújítási programjának elindítása, amik komoly előrelépést 
jelentettek a város életében.
A tájékoztató után Szalai Tünde olvasta fel az E-mailben be-

érkezett kérdéseket, melyek döntő többsége valamelyik közte-

rülettel kapcsolatos észrevétel volt. A kérdezők többek között 
felhívták a fi gyelmet a Gaal Gaston utca és a Bólya köztől a 
Jamai patakig tartó sétány állapotára, közvilágítási kérdésekre 
és a játszótereken egyes hiányosságokra.

Ezek után a helyszínen megjelent érdeklődők kérdései követ-
keztek, melyek közül a legnagyobb vitát kiváltó téma az Erzsébet 
utca végén, a láp felőli telekszélen futó tűzoltósági út járhatóvá 
tétele volt. Ebben több lakó kifogásolta, hogy a Hivatal felszó-
lítása nehezen értelmezhető, majd ezt követően viszont nem 
történik intézkedés. (Ez a kérdés később a testületi ülésen is 
napirendre került, ahol Dr. Markó Péter jegyző ígéretet tett az 
ügy rendezésére.)
A fórumon a képviselők igyekeztek mindenre választ adni. Dr. 

Sziberth László képviselő a játszóterekkel kapcsolatban, vala-
mint az utak és járdák kérdésében elmondta, hogy a képvise-
lő-testületben azon vannak, hogy a cik-
lusban megkezdett felújítási program 
következetesen menjen előre, de ugyan-
akkor a költségvetést is stabilan kell tar-
tani. Ennek érdekében évente kétszer 
felülvizsgálják a „kasszát” és menet köz-
ben is tudnak még további fejlesztendő 
területeket bevonni, így a Gaal Gaston 
utcára is sor fog kerülni rövidesen.
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20 ÉVES A KAZINCZY-VERSENY

A magyar nyelv ápolása - mindenféle túl-
zás nélkül - talán a legfontosabb. Segítsé-
gével fejezzük ki gondolatainkat, érzelme-
inket. A nyelvünk kellő és alapos ismerete 
nélkül embertársaink gondolatait sem tud-
nánk befogadni, megérteni. Sok nyelvész 
állítja, hogy a magyar nyelv a legnehezebb, 
legösszetettebb. A magyar ember tudja a 
legváltozatosabban, legsokoldalúbb módon 
kifejezni a gondolatait. A szavaknak, mon-
datoknak jelentőségük van, mögöttes tar-
talommal bírnak. A verseny egyik legfonto-
sabb feladata, hogy a gondolatokat ne csak 
megértse a gyermek, hanem képes legyen 
átadni másoknak. Wacha Imre szavait 
idézve: „Nem szépen kell megszólaltatni a 
gondolatokat, hanem okosan.”

Sokan csak legyintenek, mondván: ol-
vasni mindenki tud. Valóban elégséges egy 
szöveg „csupasz” hangos olvasása? Amikor 
az édesanya felolvassa a mesét gyermeké-
nek, akkor vajon mi a célja? Szép olvasás? 
Helyes ejtés és artikuláció? Való igaz, ezek 
is elengedhetetlen szempontok, de az értő 
olvasás ezen túl mutat. Az édesanya szem 
előtt tartja azt is, hogy gyermeke megértse 
a mesét, eljusson a tudatához és a lelkéhez 
is, hiszen minden szöveg mögött ott lapul 
valamilyen gondolat, mely lelke a szöveg-
nek. A jó olvasó nem csupán a leírt betűket 
ejti helyesen, hanem képes arra is, hogy 
a gondolatokat megértse és megértesse a 
hallgatósággal. Tulajdonképpen ez a Ka-
zinczy-verseny lényege és üzenete immár 
húsz év óta. 
Az elmúlt években változatos programo-

kat szervezett az általános iskola.  Kirán-
dulások Buzsákra, Niklára, Somogyvárra 
és Keszthelyre. Minden évben szakmai 
előadások, táncház, kulturális programok 
színesítették az itt eltöltött perceket. Olyan 
színvonalas előadásokat is megtekinthet-
tek az idelátogató vendégek, mint például 
a Képzelt riport egy amerikai popfesztivál-
ról a Calypso Kórustól. Iskolánk magyar 
tanárai, diákjai és a Boglári Játékszín pe-
dig szintén színvonalas műsorokkal szóra-
koztatták a közönséget. Nem hiányozhat 
egyetlen Kazinczy-versenyről sem a zene-
iskolás gyerekek, a Balaton Vox vegyeskar, 
valamint a Szelence gyermektánccsoport 
műsora sem.
A verseny lebonyolítása semmit sem vál-

tozott. 2018-
ban szintén a 
Boglári Álta-
lános Iskola 
rendezte meg 
e nemes ver-
senyt, melyen 
a Dunától nyu-
gatra fekvő 
megyék terüle-
ti versenyének 
és Budapest 
kerü le te inek 
győztesei ve-
hettek részt. A 
bírálóbizottsá-
gok összesen 
16 arany foko-
zatú Kazinczy-

jelvényt ítéltek oda a legjobban teljesítő 
diákoknak. Első napon a gyerekek a sza-
badon választott szövegeiket mutathatták 
be. Másnap Wacha Imre: Üzenet című kö-
telező szöveg felolvasásával folytatódott a 
verseny.  A szöveg felépítése, szerkezete 
kihívást jelentett a tanulóknak. A hosszú, 
összetett mondatokkal tarkított és közbe-
ékelésekkel átszőtt írás a magyar nyelv 
fontosságáról, a nyelv és „az édesanyánk 
sütte kenyér” kapcsolatáról szólt. Helyes 
megszólaltatása bizony nem volt könnyű 
feladat. Wacha Imre Arany Kazinczy-díjas 
nyelvész, a közmédiában dolgozó rádiós 
és televíziós bemondók beszédtanára 2018 
februárjában hunyt el. Hiánya fájó az egész 
nemzet számára, hiszen pótolhatatlan, 
kedves embert volt, ki rengeteget tett a 
magyar nyelv ápolásának ügyében. Üzenet 
című szövege pedig példaértékű és irány-
mutató lehet minden magyar embernek.  
A versenyen a bírálóbizottságtól számos 

pozitív és építő jellegű kritikát kaptak a 
gyerekek. Az, hogy ezek a gyerekek már 
ilyen fi atalon a magyar nyelv ápolásá-
ra fordítják a szabadidejüket, követendő 
példaértékű dolog. A bizottság úgy fogal-
mazott, hogy „itt mindenki győztes”. Amit 
a diákok ezen a versenyen nyújtottak, az 
mindenképpen megsüvegelendő, elisme-
résre méltó teljesítmény. Egész életükben 
hasznosítani tudják az itt elhangzott gon-
dolatokat, hiszen bármelyik tudományág 
felé is sodorja az élet őket, az értő gondo-
latok helyes tolmácsolása nélkül biztosan 
nehezebben boldogulnának.

A bírálóbizottság tagjai 2018-ban:

• Kerekes Barnabás az Anyanyelvápolók 
szövetségének társelnöke, Kazinczy- és 
Lőrincze-díjas tanár, a Kazinczy-díj Alapít-
ványi Bizottság titkára, Bonis Bona életmű-
díjas • Szakonyi Károly Kossuth-díjas író, a 
Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság titkára
• Dr. Kováts Dániel Kazinczy- és Lőrincze-

díjas főiskolai tanár, a Magyar Érdemrend 
lovagkeresztjének kitüntetettje
• Bordi András Kazinczy- és Körmendy 

László-díjas rádiós bemondó
• Keppel Gyula Kazinczy-díjas tanár, a Ma-

róti István Emlékérem kitüntetettje
• Bántó Zsuzsanna, gimnáziumi magyar 

tanár, a fonyódi Mátyás Király Gimnázium 
igazgatónője
• Juhász Judit, Az anyanyelvápolók Szö-

vetségének elnöke, Kazinczy-díjas, a Ma-
gyar Művészeti Akadémia szóvivője, Príma-
díjas, a Pethő Sándor-díj kitüntetettje és a 
kuratórium tagja
• Kovács Zsuzsanna, Kazinczy-díjas tanár, 

a Szóról-szóval című rádióműsor társszer-
kesztője, a Maróti István Emlékérem kitün-
tetettje, az Anyanyelvápolók Szövetségé-
nek irodavezetője

Arany fokozatú Kazinczy-jelvény 
díjazottjai, zárójelben a felkészítő 
tanáreve szerepel:

Békefi  Benjamin (Benve Éva)
Dósa Jázmin Petra (Szén Lászlóné)
Erős Réka Julianna (Bodó Veronika)
Fóti Lola (Vörös Andrea Tünde)
Kurusta Sára
   (Somogyiné Maár Ágnes)
Lászlóffy Eszter
   (Borsicsné Molnár Márta)
Mezővári Boróka Rita
   (Demendiné Szarka Klára)
Márv Martin (Bériné Illés Anna)
Németi Gábor (Gellén Ágnes)
Netuschill Bodza (Arany Gerda)
Répás Márton Ádám (Bóka Gábor)
Sándor Zsigmond (Báló Marianna)
Szekeres Zsófi a
   (Benkőné Bánáti Bernadette)
Takács Anna Jázmin
   (Plávcsiné Borbély Mária)
Takács Dominika Anna (Németh Ottó)
Tóth Flóra (Báló Marianna)
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SZLATARICS ESZTER ORSZÁGOS BAJNOK!

IV. BÚI Duatlon Országos Bajnokság És Mix-
Váltócsapat OB - Balatonboglár 

Május 5-én és 6-án immár negyedik alka-
lommal rendezték meg a BÚI Duatlon Orszá-
gos Bajnokságot Balatonbogláron. A kétnapos 
országos verseny első napján az egyéni küz-
delmek zajlottak, míg másnap a mix - váltó-
csapat országos bajnoki címekért küzdöttek a 
sportolók. A balatonboglári verseny első nap-
ján közel 700 fő, míg vasárnap több mint 40 
csapat állhatott rajthoz. A felnőtt nőknél ab-
szolút első helyen Bragmayer Zsanett (Equilor 
Team, Újbuda) érkezett a célba. A férfi ak ab-
szolút kategóriájában pedig, Dévay Márk (Alba 
Triatlon) állhatott a dobogó legfelső fokára. 
Balatonboglár sem maradt dobogós helyezés 
nélkül: Újonc 2 kategóriában Szlatarics Esz-
ter a BÚI SZSE versenyzője szerzett orszá-
gos bajnoki címet. Eszter eredménye emellett 
meg kell említeni még Benedek Virágot is, aki 

az előkelő 4. helyen érkezett a célba, valamint Lubics Pétert, aki 
korosztályának 5. helyezését érte el. 

A vasárnap szeles pályával fogadta a város a Mix-
Váltócsapat OB résztvevőit. A technikás pályán több 
mint 40 csapat mérhette össze tudását. A tavalyi 
évvel ellentétben a verseny nem költözött le a pla-
tán sorra, hanem maradt a 7-es számú főúton és a 
Vörösmarty téren. A bajnokság, így még látványo-
sabb és izgalmasabb küzdelmet eredményezett a 
négyfős vegyes csapatok (férfi ,nő, férfi , nő) számá-
ra. UP-2 -es korcsoportban az Equilor Team Újbuda 
egysége bizonyult a legjobbnak (Horváth Karolina, 
Mészáros ViktorKovács Fruzsina, Szentpétery Pat-
rik). A felnőtteknél hasonló végeredmény született, 
hiszen az Equilor Team Újbuda felnőtt csapata (Dr. 
Svéd Amelita, Radványi Márk, Bragmayer Zsanett, 
Wagner Tamás) téphette át elsőként a célszalagot. 
 BÚI Eredmények: 1.Szlatarics Eszter - BÚI SZSE 

2.Dr.Schmidt Andrea - EGYÉNI versenyző 4.Bene-
dek Luca - BÚI SZSE 5.Lubics Péter - BÚI SZSE 
25.Szlatarics Luca - BÚI SZSE 45.Benedek Luca - 
BÚI SZSE 50.Tóth Bálint - BÚI SZSE 71.Fűzfa Hen-
rik - BÚI SZSE

BALATONBOGLÁR VÁROS NAPJA
2018. június 1-3.

Június 1. (péntek)
14:00 Pedagódusnapi ünnepi műsor a 

Lengyel-Magyar Barátság Házában (Jani-
kovszky Éva: A lemez két oldala - Kárász 
Eszter és Kovács Vanda-Vidám képzelet-
színházi előadása felnőtteknek)
15:30 Állófogadás

Június 2. (szombat)
10:00 Ünnepi képviselő-testületi ülés a Fischl-házban 

(Erzsébet u. 12-14.)
Köszöntőt mond: Mészáros Miklós polgármester
Meghívott vendégeink:

- Jerzy Snopek, a Lengyel Köztársaság magyarorszá-
gi nagykövete,
- Móring József Attila országgyűlési képviselő,
- Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke
- testvérvárosaink
 Kalinovac (Horvátország)
 Szentegyháza (Erdély) képviselői és 
 vendégeink Gródek nad Dunajcemből
  (Lengyelország) 

15:00 Avatóünnepség a boglári ravatalozónál, majd 
a felújított játszótereken

A Platán Strand mellett felállított sátorban:
15:00 Geleta Viktor és Ducza Nóra operett-műsora
16:00 A Boglári Zeneiskola jazz tanszakos növendé-

keinek koncertje 
18:00 Éliás Gyula Jr. one man show
19:00 Utcabál a Madarak házibuli zenekarral és kö-

zös vacsora a 807 éves város polgáraival és vendé-
geinkkel

- A Somogy Megyei Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének Balatonboglári Csoportjának 
kiállítása és vására
- Kvízkérdések Balatonboglárról
- Kézműveskedés és agyagozás

Az ünnepi hétvégén megnyit a Borudvar, 
a Buborék Élménystrand 50%-os kedvez-
ménnyel várja a csobbanni vágyókat.

A Város Bora 2018 oklevelet a szakmai bí-
rálat alapján:

Bujdosó Szőlészet és Borászat 2017-es Bujdosó Zöld  
fehér gyöngyöző bora és a
Légli Szőlőbirtok 2017-es Chardonnay bora kapták.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Csere Viktóriának Közszolgálati Díjat,
dr. Laborfalvy Károlyné Spett Gabriellának 
 posztumusz Közszolgálati Díjat,
Horváth Tibornak Sport Díjat,
Kalász Győzőnek Sport Díjat,
Katona Ferencnének Pedagógiai Díjat,
Maronics Ferencnének Pedagógiai Díjat,
Palásti Bélának Közszolgálati Díjat,
Várnai Lászlónak Közszolgálati Díjat,
Branko Sobota (Kalinovac) és
Kornelius Bamberger (Bönnigheim)
 polgármestereknek
 elismerő oklevelet adományozott.






