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A 807 ÉVES VÁROS NAPJA

Június 2-án, szombaton rendezték meg,
a már hagyományos Város Napja rendezvényt, ami tulajdonképpen Balatonboglár
város születésnapja. Az eseménysor délelőtt 10 órakor, a Fischl-házban tartott ünnepi képviselő-testületi üléssel kezdődött,
amin szokás szerint átadták a város által
alapított kitüntető címeket. A hétvégére
idén is eljött több, testvérvárosi küldöttség,
így az ülésen részt vett Szentegyháza és
Kalinovac polgármestere és kísérete is.
Az ünnepi ülést Mészáros Miklós polgármester nyitotta meg, aki köszöntötte a
vendégeket, köztük Jerzy Snopek urat Lengyelország nagykövetét és feleségét,
Dr. Rónayné Slaba Ewa asszonyt, lengyel
kisebbségi szószólót, Móring József Attila
országgyűlési képviselőt és Huszti Gábort,
a Somogy Megyei Közgyűlés alelnökét, valamint a megjelent kitüntetetteket, képviselőket és meghívottakat. A polgármester
ünnepi beszédében megemlékezett Balatonboglár történelmi múltjáról, valamint az
elmúlt év sikereiről, a város fejlődéséről.
Reményét fejezte ki abban, hogy ez a lendület a következő években sem fog megszakadni, és ehhez kérte a partnerséget
mindenkitől, aki tenni tud és tenni akar a
városért.
A beszéd után a Balatonboglári Zeneiskola növendékei játszottak egy rövid fuvoladarabot, majd Jerzy Snopek nagykövet úr
kapta meg a szót. Ő megemlékezett arról,
hogy számára Balatonboglár két ok miatt
is fontos. Egyrészt a város önmagában is
szimbóluma a lengyel-magyar barátságnak,
másrészt, 43 évvel ezelőtt, 1975-ben Balatonbogláron töltötte élete első, balatoni
nyarát az akkor még csak leendő feleségével, mert az ő szüleinek itt volt nyaralója.
Talán ezeknek is köszönhető, hogy mindig
nagy öröm számára, amikor ide indul.
Ezek után reményét fejezte ki abban,
hogy szervezésében az ünnepségre, Balatonboglárra látogató Grodek nad Dunajcem
lengyel város küldöttségével kialakul egy
barátság, ami a jövőben testvérvárosi
megállapodássá válhat. Ebben a kérdésben
később Mészáros Miklós polgármester is kifejezte, fontosnak tartja, hogy Balatonboglárnak – már csak történelmi múltja miatt
is – legyen lengyel testvérvárosi kapcsolata.
Móring József Attila országgyűlési képviselő csatlakozva a nagykövet úr szavaihoz
elmondta, hogy ő is 1975-ben volt először
Balatonbogláron, az óvoda eredményes elvégzése után.
Történelmi példával élve elmondta, Rómában látta a régi épületeken, hogy az építők
nevét kőbe vésték. Ezzel kapcsolatban azt
kívánta Balatonboglár mai vezetőinek, ők is
úgy építsék a várost, hogy az ő emléküket
is sokáig megőrizzék, és a város további sok-sok évszázadon keresztül élhető és
szerethető hely legyen. Majd Resch János
immár szállóigévé vált mondatával:

Hajrá Boglár, Balatonboglár! – üdvözléssel köszönt el. Huszti Gábor alelnök úr
a megye településfejlesztési szerepéről beszélt, és kiemelte a város polgármesterének bizottsági elnökként az abban végzett
munkáját. Szerencsésnek nevezte azt a
helyzetet, melyben a város, a megye és fejlesztési biztosként is működő országgyűlési
képviselő együtt tud működni a környék településeinek fejlesztésében.
A beszédek sorát Dr. Rónayné Slaba Ewa
szószóló asszony zárta, aki szintén reményét fejezte ki abban, hogy rövidesen lesz
lengyel testvérvárosa Balatonboglárnak. A
várossal kapcsolatban pedig beszélt azokról a tervekről, ami a nemrégiben az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
által megvásárolt boglári ingatlan üzemeltetéséhez kötődnek. Ennek megfelelően,
nyáron lengyel gyermekeknek nyaralóként,
szezonon kívül pedig oktatási központként
szeretnék használni.
A beszédek után Kánya Erika, a polgármesteri hivatal munkatársa ismertette, Balatonboglár Város Képviselő-testületének
a kitüntető címek adományozásáról szóló
határozatát, majd egyenként felolvasta a
kitüntetettek méltatását, ami tulajdonképpen a díj odaítélésének indoklása. Ennek
megfelelően, a képviselő-testület posztumusz Közszolgálati Díjat adományozott dr.
Laborfalvy Károlyné Spett Gabriellának,
szintén Közszolgálati Díjat kapott Várnai
László esperes-plébános, Csere Viktória, a
polgármesteri hivatal pénzügyi osztályvezetője és Palásti Béla építész. Pedagógiai
Díjat kapott Maronics Ferencné nyugdíjas
tanár és Katona Ferencné óvónő. Sportdíjat kaptak Horváth Tibor és Kalász Győző
labdarúgók.
Balatonboglár Város Képviselő-testülete elismerő oklevelet adományozott a településeink közötti együttműködésben, a
testvérvárosi- és polgáraink közötti kapcsolatok elmélyítésében végzett munkájukért Branko Sobota úrnak, a horvátországi Kalinovac volt polgármesterének és
Kornelius Bamberger úrnak, a németországi Bönnigheim polgármesterének. Több
éves hagyomány szerint, a Város Bora
kitüntető oklevéllel ismerik el a borvidéki
borversenyen, a szakmai zsűri által legmagasabb pontszámot elért, balatonboglári
termőhelyen termelt bort. Idén két borász, Légli Ottó 2017-es Chardonnay bora
és Bujdosó Ferenc, vagyis a Bujdosó Szőlőbirtok és Pincészet, Bujdosó Zöld nevű,
szintén tavaly termett habzóbora azonos
pontszámmal végeztek az első helyen, így
mindketten kiérdemelték ezt az elismerést.
Az ünnepség végén, a Szózat közös eléneklése után a város egy közös koccintással és svédasztalos állófogadással vendégelte meg az ünnepségen résztvevő
vendégeket. A program pedig ebéd után,
Balatonboglár új ravatalozójának átadásával, 8 játszótér felavatásával, valamint a
Parti sétányon felállított rendezvénysátorban koncertekkel folytatódott, ami késő estig tartó utcabállal ért véget.

KITÜNTETETTEK
Dr. Laborfalvy Károlyné
Spett Gabriella
Közszolgálati Díj
(posztumusz)
Márai Sándor író mondja: „Az életnek értelmet csak a szolgálat adhat, amellyel az
emberek ügye felé fordulhatnak.”
A közelmúltban elhunyt, dr. Laborfalvy
Károlyné Spett Gabriella egész életét ez a
szolgálat töltötte ki, ezért válhatott lakóhelye, Balatonboglár meghatározó alakjává.
Hagyománytisztelő, konzervatív értékeket
valló szellemben, szilárd hittel, keményen,
magyar emberként állt a Balatonboglári
Polgári Kör élén. Jellemének meghatározó vonásait a szülői házból hozta magával.
Szülei köztiszteletben álló, balatonboglári
polgárok voltak: anyja pedagógus, apja a
BB Kombinát kerületvezető agrármérnöke.
Spett Gabriella kivételes egyéniség volt.
Mindig a legjobb énjével fordult mások
felé: szeretetet, hitet, reményt adott, segítő kezet nyújtott az elesetteknek, a magányosoknak, az időseknek. Törődött a másik
emberrel, szeretteivel, barátaival. Soha
nem lehetett megelőzni a köszönésben, és
mindenkihez volt egy kedves szava. Sziklaszilárdan lehetett rá számítani.
Nagy hatással volt környezetére. Szerették, csodálták tartását, életerejét, méltóságát, vasakaratát, pontosságát, megbízhatóságát,
állandó
tettrekészségét,
áldozatvállalását és gazdag humorérzékét.
Lételeme volt a nevetés. A humor hozzásegítette továbblépni a negatív élményeken.
Derűs világszemléletével minden napnak
meg tudta élni a maga szépségét.
Úgy élt, érzett, gondolkodott, hogy
mindennek a javára legyen. Tudott lelkesedni és lelkesíteni. A hitet másokban is
táplálta.
Nemzetben gondolkodott. Hazaﬁas, közéleti indíttatásból jelen volt és tisztelgett minden városi szervezésű, nemzeti
megemlékezésen, évfordulón, műsoros
rendezvényen. A Polgári Kör összejöveteleire rendszeresen hívott meg ismert művészeket, politikusokat, újságírókat, akik
segítették az aktuális társadalmi, politikai,
gazdasági kérdésekben való eligazodást,
tisztánlátást, a nemzeti identitás erősödését. Belső parancs volt számára: mindennap tenni valamit, amire öröm visszagondolni, jót, szépet, hasznosat. Keményen,
méltósággal küzdött – míg lehetett – a
gyilkos kórral, mely élete teljében támadta
meg. Mindvégig meg tudta őrizni önmaga
és kapcsolatainak fényét és melegét. Kimagasló küzdelme példakép lehetett az
embereknek. Balatonboglár város méltán
lehet büszke néhai polgárára, akinek emlékét szívek őrzik, nevét hálával emlegetik.
(A bemutató méltatást Bondorné Sámson
Mária és Zord Józsefné írták)

folytatás a 3. oldalon
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VÁRNAI LÁSZLÓ
ESPERES PLÉBÁNOS
KÖZSZOLGÁLATI DÍJ
Várnai László atya Tapolcán szüetett 1954ben, és 1980-ban szentelték pappá Veszprémben. Káplán volt Berhidán és Tabon, ezt
követően került Mosdósra, ahol 1988-ban
lett a település plébánosa. 2005-ben vette
át a nagyon szép, és éppen ezért nagyon
nehéz örökséget Balatonbogláron: a templomépítő és politikus Varga Béla, Szörényi
atya, és akire a jelenlévők közül a legtöbben
személyesen is emlékezünk, Szőllősi Ferenc
után.
Ez a templom, a parókia, a hívek közössé-

CSERE VIKTÓRIA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
PÉNZÜGYI OSZTÁLYVEZETŐ
KÖZSZOLGÁLATI DÍJ
Csere Viktória Balatonboglár városának az
a pénzügyi vezetője, akinek a város gazdálkodásának a legapróbb részletei is a fejében
vannak. Az intézmények vezetői mindig bátran fordulhatnak hozzá kérdéseikkel, kéréseikkel, és olyan még nem volt, hogy ne segítsen. Munkáját dinamikusan, lelkiismeretesen,
magas szakmai felkészültséggel végzi.
Szerény, barátságos, nagy teherbírású, jó
konﬂiktuskezelő, nagyon jó kolléga. Kiemelkedő egyénisége, pénzügyi tapasztalata, több
éves szakmai felkészültsége áthatja az általa irányított Pénzügyi Osztályt. Határozott,
ugyanakkor humánus vezetőként kivívta fe-

ge, ezek a hagyományok nemcsak
a magyar, de a lengyel és francia
történelemben is jelentős szerepet
játszanak. Az elődök közül Szőllősi atya élesztette újjá Bogláron
a cserkészetet, és aktívan vett
részt a csapat munkájában. Mielőtt elment Teremtőjéhez, arról is
gondoskodott, legyen méltó utóda. Biztosan nem véletlen, hogy
mindketten Tapolcán születtek, és
ide kerültek papi hivatásuk részeként a Balaton déli partjára.
Várnai László folytatta elődei
munkáját. Varga Béla temploma megújult, a környezete megszépült, akárcsak a Jankovichtelepen. A cserkészekkel most is
azon dolgoznak, hogy emberebb emberek
és magyarabb magyarok legyenek gyermekeink, ﬁataljaink.
Laci atya továbbviszi a lengyel testvéreinkkel folytatott hagyományainkat is. Példamutató, ahogy gondoskodott idős szüleiről, és,
ahogy édesanyját ápolja a mai napig.
És még valami: abban biztosak lehetünk,
nem nagyon lehet megelőzni őt évek óta az
első és utolsó balatoni fürdőzésben.
Várnai László atya, bár nyugdíjba vonul,
szolgálatát továbbra is ellátja Bogláron.
Szeretettel gratulálunk a kitüntetéshez!
(A méltatást írta Mészáros Miklós polgármester)

lettesei, beosztottjai és számos Balatonboglári ember tiszteletét.
Precízsége, szakmai tudásának megalapozottsága segíti a pályázatok naprakész, pontos
elszámolását, ami Balatonboglár városának
sok-sok pénzt hoz a kasszájába. Hozzáértését,
tapasztalatait szakmai körökben is elismerik.
Szemléletével, szakmai alázatával elősegíti
a kor kihívásaihoz igazodó, innovatív pénzügyi, gazdálkodási megoldások megismerését,
azok átültetését a város pénzügyi életének
mindennapjaiba. Ez is segít abban, hogy Balatonboglár gazdálkodása stabil, előremutató,
megalapozott, fejlődő legyen.
Gratulálunk a díjhoz!
(A méltatást írta Hujber Lászlóné, a
Közterület-Fenntartó Szervezet vezetője)
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PALÁSTI BÉLA
ÉPÍTÉSZMÉRNÖK
KÖZSZOLGÁLATI DÍJ
1983-ban került Balatonboglárra az a ﬁatal építész, akit már akkor vonzott a város
egyedülálló természeti környezete, így a
hivatal (akkor még Városi Tanács) építésügyi osztályán hatósági előadó lett. Majd
következett a Városgazdálkodási Igazgatóság, a Költségvetési Üzem, remek szakemberekkel, az összes szakma képviseletével,
és ekkor nyílt rálátása a város működésére, mind szervezeti, mind kivitelezői, mind
működtetői oldalról. Itt ismerkedik meg
és kerül szoros munkakapcsolatba Bérces
Györggyel, akivel később közös vállalkozást is alapítanak 1997-ben.
Első jelentős munkájuk az akkoriban
még szokatlan projekt, a Premier Üzletház
tervezése, építése, majd e mellett az ingatlanfejlesztés lesz az egyik fő irány. De
számos épület tervezése, kivitelezése, értékesítése fűződik nevéhez.
Már a nyolcvanas évek közepétől zavarták azok a dolgok, amikor valami kevésbé szakmai alapon készül, így egyenes út
vezetett a népfőiskolai alapon szerveződő,
együttgondolkodó közösségekhez, amelyek a rendszerváltás csírái is voltak. Majd
a 80-as évek végén megalakítják Vásárhelyi Tiborral a Független Közéleti Klubot,
ahová szociológusokat, politológusokat,
közgazdászokat, építészeket és írókat hívnak meg a Városi Könyvtárba, kitekintést
nyújtva a bogláriaknak, felkeltve érdeklődésüket új idők új áramlatai iránt.
Több mint két évtizede segíti – korábban
Horváth Tiborral együtt – a képviselő-testületek munkáját is, elmondja véleményét
városfejlesztési, építészeti, tájrendezési
kérdésekben, de természetesen ingatlanügyekben is hasznos tanácsokkal segíti a
döntéshozók munkáját. Szorgalmazza a
Helyi Építési Szabályzat megújítását, álma
egy egységes városkép, egy élhető, a természetes és az épített környezeti adottságokat khasználó és összhangba hozó
Balatoboglár.
További eredményes munkát kívánunk!
(A méltatást írta Keserű Zoltán képvselő)

folytatás a következő oldalon

MARONICS FERENCNÉ TANÁR
PEDAGÓGIAI DÍJ
Maronics Ferencné Balatonbogláron - 1944.
április 11-én - a Költészet Napján született,
Pónusz Rózsa néven. Általános iskolába is Balatonboglárra járt. Már itt, az Aszódi Diák c.
színdarabban az anya szerepével kezdte közösségi életét. Később, a siófoki Perczel Mór
Gimnáziumban érettségizett, majd a Pécsi
Tanárképző Főiskolán tanult tovább. Itt matematika-ﬁzika és műszaki gyakorlati ismeretek
szakos tanárként végzett.
A középiskolás évek idején a Berkes Rózsa
és Eiter Sándor vezette, boglári néptánccsoport tagja volt. Később, a főiskolán riportjaival
a kollégiumi rádió adásaiban vett részt, illetve
a pécsi Bóbita Bábcsoport munkájában vállalt
segítő szerepet. A néptáncot itt is folytatta.
1966-1974 között a szőlősgyöröki Általános
Iskolában tanított. Az iskolás gyerekek napközis táboroztatásának szervezését ekkor kezdte
el, s sokat tett a Vöröskereszt önkénteseként
is. 1967-ben, a pécsi főiskolai évek alatt meg-

ismert Maronics Ferenccel házasságot kötött.
Két gyermekük született. Krisztina és Miklós.
A család először Szőlőskislakon, majd Balatonlellén élt.
1975-től 1996-ig, 21 éven át tanított a boglári Általános Iskolában matematikát, ﬁzikát,
később technikát és háztartástant. Generációk
nőttek fel Rózsa néni szárnyai alatt, akik tőle
tanultak számolni, kísérletezni, szerelni, főzni, varrni, kötni és horgolni. Több diákja nyert
technika tanulmányi versenyen díjat.
A vándortáborok szervezésében itt is szerepet vállalt. Sok boglári gyereket kísért a Tiszaparti táborba, vagy meggyet szedni az NDK-ba.
De az Országos Kéktúra útvonalát is többször
járta a gyerekekkel. Saját gyermekei sokszor
elkísérték.
Az MHSZ-el és a rendőrséggel közösen szervezett a gyerekeknek kerékpáros és segédmotoros KRESZ oktatást. Kiemelt jelentőséget
tulajdonított a tanulói véleménynyilvánításnak.
Ezért kollégáival együtt szorgalmazta a Tanulói
Önkormányzat működését.
A 80-as években, a számítógépek megjelené-

HORVÁTH TIBOR
SPORT DÍJ

KATONA FERENCNÉ ÓVÓNŐ
PEDAGÓGIAI DÍJ
Katona Ferencné 1979-ben szülőfalujában,
a Komárom-Esztergom megyei Szákszenden
kezdte óvónői pályáját. 1984 szeptemberében
került Balatonboglárra, azóta a Balatonboglári
Hétszínvirág Óvodában dolgozik, mint óvodapedagógus.
Óvónői munkájában mindig hangsúlyt kapott
és kap a gyermekek sokoldalú személyiségfejlesztése, az egyéni differenciált bánásmód
alkalmazása. A gyermekek zenei nevelése különösen kedves számára mind a napi munkája
során, illetve előző években zeneóvodai foglalkozások vezetésekor.
Fontosnak tartja a szülőkkel való jó kapcsolat kialakítását, tapasztalatának, hiteles, empatikus viselkedésének köszönhetően elérte,
hogy a gyermekek érdekében tett javaslataira
odaﬁgyeljenek.
Szakmai fejlődésére folyamatosan hangsúlyt fektetett, fontos számára a módszertani
ismereteinek fejlesztése, megújítása. Tapasztalatait, szakmai módszertani tudását szívesen osztja meg kollégáival. Az intézmény
pedagógiai munkájában, és a közösségi élet
szervezésében is aktívan részt vesz. Éveken
át szakmai feladatok koordinálásában, munkaközösség vezetőjeként, jelenleg a belső
önértékelési csoport tagjaként tevékenykedik,
valamint a szakszervezet vezetője, és a közalkalmazotti tanács elnökeként érdekvédelmi
feladatokat is ellát.
Az óvoda kollektívájának aktív tagja, aki
nagyfokú hivatástudattal rendelkezik. Az itt
töltött évek alatt sok kisgyermek köszönheti
szerető odaﬁgyelésének, következetes nevelésének, hogy boldog óvodás éveket mondhat
magának.
Szeretettel gratulálunk az elismeréshez!
(A méltatást írta Burics Ágnes óvodavezető)

Horváth Tibor sportszeretete gyerekkorában kezdődött, Bornemissza József testnevelő
tanár úr kezei között kezdett kézilabdázni, sikert értek el az Úttörő Olimpia területi döntőjében, majd Balogh Józsi bácsi irányítása alatt
az iﬁ focicsapat tagjaként a labdarúgásba is
belekóstolhatott.
Az igazán mozgalmas tevékenység a labdarúgás területén, a 90-es évek közepén kezdődött, amikor már az aktív sporttal felhagyó,
egykori focisták hívták az öregﬁúk csapatába,
ahol teremfoci-bajnokság keretében mérték
össze tudásukat. A Boglári Öregﬁúk csapat
azóta él, már több mint húsz éve hódolnak
kedvenc sportjuknak, akkor a Kék Tó északsomogyi bajnokságban indult Boglár csapata
nem kis sikerekkel, többször felállhattak a
dobogóra is. De nem csak a teremben és a
pályán találták meg a sportolás lehetőségét,
hanem a strandon is heti rendszerességgel
rúgták a labdát, s vettek részt strandfoci-tornákon is. A csapat mozgatásában és a prog-

KALÁSZ GYŐZŐ
LABDARÚGÓ
SPORT DÍJ
Kalász Győző tizenkét éves korában lett igazolt labdarúgó játékos Balatonbogláron, és
már – bár akkor még csak szülői engedéllyel
- játszhatott az iﬁ csapatban is. Szombaton
serdülő meccs, vasárnap iﬁ meccs, az akkori legalacsonyabb bajnokságban kezdte, és
szép lassan jött fel vele és társaival a csapat.
Igazi sportos család tagja, édesapja, Kalász
László is tagja volt a BBSC csapatának, majd
edzőként is dolgozott, nagybátyja, Kalász
Zoltán szintén erősítette Boglár csapatát játékosként, és a ﬁatalok nevelésében is tevékenyen vette ki a részét.
17 évesen kerül a felnőtt csapatba, ekkor a
megye II-ben szerepel a csapat, Szilágyi Csaba és Koroknai Viktor edzők alatt érik felnőtt
játékossá. Majd az NB 3-ban folytatódik a sikertörténet, nem sokkal később újra megye
I., majd megye II. 2009-ben edzőként segíti
a csapatot, ekkor ismét felívelés következik,
régi iﬁsták, régi barátok térnek vissza hívására, személyes vonzerejének köszönhetően.
Nagy segítség számára Lipták László szakosztályvezető, akivel közösen szervezik újjá

sekor munkáját támogatták a BB, azaz az akkori borkombinát ﬁatal, számítógépes munkatársai. Az iskolai szakkör foglalkozásain Kalász
József bemutatta a számítógépes technikát,
a lyukkártya és a matematikai logika alapjait. Később az itteni, érdeklődő gyerekek több
versenyt nyertek tudásukkal, sőt, országos TV
adásban is szerepelt a szakkör. Együttműködésüknek köszönhetően, az akkori BB vezetők
az általános iskolának számítógépeket ajándékoztak.
Szabados Andrással – Bandi bácsival – és
több kollégával együtt sokszor munkálkodtak
az említett táborok szervezésében, a gyerekek
szabadidejének hasznos eltöltésében. 1996ban vonult nyugdíjba, de később még óraadóként néhány évre visszatért az iskolába.
Ma érdeklődéssel tekint a számítógépes technika vívmányaira, szereti és használja azokat.
Gyerekei, unokái, érdeklődő tanítványai és
szeretett kertjének gondozása örömmel tölti el.
Gratulálunk az elismeréshez!
(A méltatást írta Csere Andrea alpolgármester)

ramok szervezésében Tibor jelentős szerepet
vállalt.
Boglár határait átlépve, számos hazai településen is öregbítették sikereikkel városunk
hírét, és a sport mellett kiváló közösséget is
építettek: horgász-túrákon, közös rendezvényeken kovácsolódtak még nagyobb csapattá,
családtagjaikat is bevonva. Majd az országhatárt is átlépték, Olaszországban vettek
részt nemzetközi tornán, és Horváth Tibor
szervezőtevékenységének köszönhetően már
több mint tíz éve látogatnak a Felvidékre,
a magyarlakta Kisudvarnokra, majd látják
vendégül itthon az ottani csapatot, de Balatonboglár horvátországi testvérvárosában,
Kalinovacban is többször szerepelt sikeresen
az öregﬁúk csapata.
A BBSC elnökségi tagjaként, 2004-től majd
tíz éven át segítette a labdarúgó szakosztály
munkáját, ösztönözve a ﬁatalokat a sportolásra, ezzel is elősegítve a klub gördülékeny
működését.
Gratulálunk!
(A méltatást írta Keserű Zoltán képviselő)

a futballt Balatonbogláron.
22 két év igazolt játékosként Balatonbogláron – majd egy emberöltő!
Játékos edzőként minden anyagi lehetőséget
kihasználva küzdött a csapatért, tiszteletdíját
mindig a játékosokra költötte, nehézségek
esetén saját anyagi forrásokkal is támogatta
a csapatot. Percről percre az összeállításon
gondolkodott, mindig a boglári csapat sikere
vezérelte az úton. Nemcsak sikeres sportcsapatot hozott össze, hanem emellett egy baráti, közös értékek mentén tevékenykedő közösséget is formált. Egy telefonhívására több,
más csapat számára elérhetetlen játékos tért
vissza Boglárra, akik újabb játékosok jelentkezését eredményezték, ezzel is hozzájárulva
a sikerekhez.
Jelentős támogatást kapott családjától is, a
sport szeretetét, a küzdést és kitartást tovább
is adta gyermekeinek, leánya, Norina hazai
és nemzetközi karate versenyeken szerzi az
érmeket, ﬁa, Kristóf az NB II-es siófoki U 12es csapat tagjaként a bajnokság gólkirálya.
Gratulálunk!
(A méltatást írta Keserű Zoltán képviselő)
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TESTÜLETI ÜLÉS
Az ülést Mészáros Miklós polgármester nyitotta meg, és a köszöntés után megállapította,
hogy a képviselő-testületből 8 fő van jelen,
egy fő, Dr. Regős Péter igazoltan távol. 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.
A napirendhez kapcsolódóan Csere Andrea
alpolgármester beszámolt arról, hogy a polgármester szabadsága alatt megnyitókon
(Kazinczy-verseny, OSZKTV, hulladékgazdálkodási társulási ülés) vett részt. Kalász Zoltán
képviselő tájékoztatást kért a Gera Katalin
szobrászművésszel történt találkozásról.
Erre válaszul Mészáros Miklós polgármester
elmondta, hogy a Dr. Sziberth László képviselő által biztosított, Gaal Gastonról készült
fotókat a művésznőnek rendelkezésére bocsátotta a mellszobor elkészítéséhez. A szobor elhelyezéséről még egyeztetés folyik, de a
templom mellett közvetlenül, a sekrestyéhez
vezető járda mellett a helye.
Dr. Sziberth László képviselő érdeklődött,
hogy a Szüreti Fesztivállal kapcsolatban érkezett-e bármiféle megkeresés a másik két
partner részéről. Történt-e valami az Urányi
Sportcsarnok ügyében? A posta épületének
helyreállítása elkészül-e a nyárig? Várható-e
előrelépés a Kinizsi udvar, a kastélyszálló, illetve a volt BB központ felújítása ügyében?
Mészáros Miklós polgármester erre válaszul
közölte, hogy a Szüreti Fesztivál munkacso-

ÁTADTÁK AZ ÚJ RAVATALOZÓT
Június 2-án, szombaton délután, a Város
Napja ünnepségsorozat keretében átadták
a boglári temetőben azt az új ravatalozót,
melynek megépítéséről a képviselő-testület még tavaly hozott döntést. A beruházás
Balatonboglár költségvetésének saját forrásából, és szinte kizárólag helyi vállalkozók munkájával készült.
Az átadón Mészáros Miklós polgármester
elmondta, hogy az épület közel 100 millió
boglári adóforintból készült, amivel legalább 100 évre egy nagyon fontos és kötelező feladatot sikerült megoldani. Ezek után
kiemelte a kivitelezésben résztvevőket:
Steiner Kft. – Steiner
Dezső generálkivitelező, Tuli Szilárd ácsmunkák, Szili István (Szil
Bútor Bt.) nyílászárók,
Balaton Út Kft. – Jáki
András
térburkolatok,
Kólya Arnold bútorok,
Szalai Imre lakatosmunkák, Gombos Miklós lélekharang, Bodó
László bádogosmunkák,
Szilágyi Gyula tetőszigetelés, Kardos Attila
hűtőkamra,
Dan-Vill
Kft. villanyszerelés és
végül, de messze nem

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. MÁJUS 3-I ÖSSZEVONT NYÍLT ŰLÉSÉRŐL
Kivonatos közlés. A jegyzőkönyv és a hatályos rendeletek a Lukács Károly Városi Könyvtárban és a
balatonboglar.hu weboldalon tekinthetők meg.
port tervét, illetve a képviselő-testületi ülésen
hozott határozatot – melyben a testület elfogadta az idei programot - megküldték a partnereknek. Az Urányi Sportcsarnok témájára a
kormány megalakulását követően lehet viszszatérni. A postaépület felújításával kapcsolatban megkeresték a tulajdonosokat, ennek
eredményeként történt meg az életveszélyes
vakolat eltávolítása. A Kinizsi udvar értékesítése folyamatban van. A kastélyszállónak viszont boglári a tulajdonosa, aki pályázat útján
kívánja felújítani az épületet. A volt BB központban az építkezés folyamatban van.
A napirend egyhangú elfogadása után a IV.
számú körzet felnőtt-háziorvosi praxisának

utolsó sorban az épület megálmodói, Pór
Péter tervező, valamint Miskovicz Katinka
és Kapinya Tünde belsőépítészek.
A köszöntő után Mészáros Miklós polgármester, Dr. Sziberth László, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság elnöke, és a kivitelezésben érintett cégek jelenlévő vezetői
együtt vágták át a nemzeti színű szalagot, majd Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna
evangélikus, Szabó Levente református
lelkészek mondtak egy-egy rövid beszédet
életről és halálról. Végül Várnai László, katolikus plébános megáldotta és felszentelte
külön az épületet, majd a lélekharangot is,
amit egy rövid időre meg is szólaltattak.
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betöltésére benyújtott pályázat elbírálását
tárgyalták. Mint arról már a Balatonboglári Hírekben is beszámoltunk, a Dr. Kálmán Sándor
doktor úr halálával megüresedett körzet betöltésére kiírt pályázatot a Szegedről érkező,
Dr. Fritz Izabella doktornő nyerte, aki várhatóan július 1-től veszi át a rendelést.
A napirend tárgyalása során az új orvossal
kötendő szerződés több pontját módosították,
illetve annak megfogalmazását pontosították. Végül egyhangú szavazással elfogadták a
módosított szerződést, majd áttértek a város
2017. évi zárszámadásának megtárgyalására.
Mészáros Miklós polgármester a napirend
bevezetőjeként elmondta, hogy rendkívül jók
a teljesítményei a boglári cégeknek, megnőtt
az önkormányzat iparűzési adóbevétele, illetve az idegenforgalmi adóbevétel is emelkedett, ami a város turisztikai értékeivel magyarázható. Az intézmények is takarékosan
gazdálkodtak, és összességében ezeknek köszönhető, hogy a város pénzügyileg kiemelkedően eredményes évet zárt.
Dr. Sziberth László, a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke megköszönte
az intézményvezetők és a pénzügyi osztályvezető munkáját, illetve a részletes beszámolót. Hangsúlyozta, hogy bevált az a rendszer,
melyben évente kétszer felülvizsgálják a költségvetést, és így kerültek meghatározásra – a
számok ismeretében – a további fejlesztési lehetőségek. Az önkormányzat összes bevétele
2017-ben 2.129.446 eFt, kiadása 1.329.408
eFt, a záró számlaegyenleg 781.337 eFt volt,
hitelállomány nincs. Az intézmények stabilan
működtek. A beruházások, felújítások öszszege 121.212 eFt. Az adóbevételek a tervezett 499.000 eFt-tal szemben 599.218 eFt-ra
emelkedtek. Az adóbevételek a költségvetési
bevételek 33 %-át teszik ki. Személyi juttatásokra 490.281 eFt-ot, dologi kiadásokra
467.792 eFt-ot, beruházásokra 99.099 eFt-ot,
felújításokra 51.810 eFt-ot költöttek. A bizottság eredményesnek ítélte meg a gazdálkodást, és elfogadásra javasolja a zárszámadást.
A többi bizottsági elnök is csatlakozott az
elhangzottakhoz, és köszönetüket, illetve elismerésüket fejezték ki a költségvetés sikeres
végrehajtásáért, majd elfogadták az erről szó-

ló rendeletet.
A következő napirend a város Településképi arculati kézikönyvének elfogadásáról szólt,
ami a jövőben több olyan rendelet alapja lehet, ami meghatározza a fejlesztési irányokat,
illetve számonkérhetővé tehet bizonyos városképi kérdéseket. Mészáros Miklós polgármester elmondta, hogy az anyag összefoglalja
a város építészeti történetét, javasolta a honlapon közzétenni.
Dr. Sziberth László, a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke kifejtette,
hogy a tanulmány valóban hiánypótló, és a
következő bizottsági, illetve képviselő-testületi ülésre kerüljön be a Településképi arculati
kézikönyv alapján elkészített rendeleti tartalom. Pontosítások után pedig kerüljön fel a
honlapra is az anyag. Véleménye szerint, a
rendelet része kell, hogy legyen a befejezetlen épületekre vonatkozó szabályozás, illetve
annak szabályozása, hogy a jövőben az új
építéseknél, illetve a felújításoknál is a légkábeleket a földben kell elhelyezni. Meggondolandó tervtanács létrehozása is.
A kézikönyv egyhangú elfogadása után
megvitatták a rendeletek felülvizsgálatáról
szóló előterjesztést, melyben sok, több érintett szabályozást is módosítottak. Megvitatták
az éves ellenőrzési jelentést, majd áttértek
a Közös Önkormányzati Hivatal tavalyi működéséről szóló előterjesztésre. Ezzel kapcsolatban Dr. Sziberth László, a Pénzügyi,
Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke
kifejtette, annak ellenére, hogy sikeres évet
zártak, továbbra sem lát változást a hivatali
irányításban. Mindenkinek köszönetet mond,
aki rendesen, magas színvonalon végzi munkáját a hivatalban, de nem lát előrelépést a
hivatal irányítását illetően, ezért a bizottság
többségi döntéssel nem javasolta elfogadni a
beszámolót.
Türjei Attila képviselő elmondta, örül, hogy
Sziberth úr elégedett a hivatal munkájával,
hiszen a vezetés feladata, hogy a hivatal jól
működjön. Ha a hivatal jól működik, akkor az
irányítás is jól működik. Ezzel megköszönte a
munkát, és elfogadásra javasolta a beszámolót. Kalász Zoltán, a Humán Bizottság elnöke
szerint a képviselők rengeteg kritikát kaptak,
és a képviselők közvetítik a lakossági panaszokat a hivatal felé, de a jelzésekre nincs intézkedés, vagy nagyon lassú.
Dr. Markó Péter jegyző szerint visszatérő
probléma a nyári szezon. A közterület-felügyelők folyamatosan járják a várost, a bejelentésekre reagálnak. A jelenlegi két fő a nyári
szezonban szombat-vasárnap is dolgozik, de
sajnos segédfelügyelőt nem sikerült alkalmazni, nem volt jelentkező. Két emberrel ilyen
színvonalú munkát lehet végezni. A probléma
megoldása pedig pénzkérdés, ha a testület
erre szán többletköltséget, akkor meg lehet
bízni egy céget a feladat ellátására.
Szalai Tünde bizottsági tag szerint nem a
közterület-felügyelőkkel van a probléma, hanem a reagálás lassú. Meg kell hallgatni a fórumokon elhangzó lakossági észrevételeket.
Mészáros Miklós polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot, amit a testület — 3 igen és 5 ellenszavazattal — nem
fogadott el.
A folytatásban elfogadták a város gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 2017.
évi ellátásáról, valamint a Dr. Török Sándor

Egészségügyi Központ járóbeteg-szakellátásáról, a Háziorvosi Ügyeleti Ellátás munkájáról és a Védőnői Szolgálatról szóló előterjesztéseket. Megvitatták a balatonboglári
Hétszínvirág Óvodában és Bölcsődében indítható óvodai csoportok számát, majd elfogadták a turisztikai szezon és a Város Napja
ünnepség előkészítéséről szóló beszámolókat.
Kiválasztották a közutak útfenntartási
munkáit végző vállalkozót, aki a jövőben a
Balaton-Út Kft. lesz. Vételi ajánlat érkezett
a Berzsenyi utca 14. szám alatt lévő, régóta
eladó önkormányzati épületre, amihez új értékbecslés kérését látták szükségesnek. Döntöttek, a még értékesíthető önkormányzati
tulajdonú telkek áráról is. Ennek megfelelően
a következő területek az alábbi árakon vásárolhatók meg:
A Rigó u 9. szám alatti 2280/1
hrsz-ú, 435 m2 területű Üh4 övezeti besorolású beépítetlen terület vételára 2.570.000,- Ft,
A Fülemüle utcai 2280/2 hrsz-ú, 382
m2 területű Üh4 övezeti besorolású beépítetlen terület vételára 2.230.000,- Ft
A Fülemüle utcai 22080/4 hrsz-ú, 364
m2 területű Üh4 övezeti besorolású beépítetlen terület vételára 2.130.000,- Ft
A Fecske utca végén lévő 2280/5
hrsz-ú, 378 m2 területű Üh4 övezeti besorolású beépítetlen terület vételára 2.120.000,- Ft
A Fecske utca végén lévő 2280/7
hrsz-ú, 368 m2 területű Üh4 övezeti besorolású beépítetlen terület vételára 2.120.000,- Ft
A Hattyú utca végén lévő 2280/8
hrsz-ú, 384 m2 területű Üh4 övezeti besorolású beépítetlen terület vételára 1.960.000,- Ft
A Hattyú utca végén lévő 2280/10
hrsz-ú, 377 m2 területű Üh4 övezeti besorolású beépítetlen terület vételára 2.170.000,- Ft
A Szárcsa u. végén található
2280/19 hrsz-ú 398 m2 területű
Üh4 övezeti besorolású beépítetlen
terület vételára 2.130.000,- Ft,
A Pacsirta utca végén lévő 2280/23
hrsz ú 402 m2 területű Üh4 övezeti besorolású beépítetlen terület vételára 1.950.000,- Ft
A Pacsirta utca végén lévő 2280/25
hrsz-ú 372 m2 területű Üh4 övezeti
besorolású
beépítetlen
terület vételára
1.580.000,- Ft
A Harkály
utcai 2280/26
hrsz-ú 366 m2
területű Üh4
övezeti besorolású beépítetlen
terület vételára
640.000,- Ft.

ben egy területre több ajánlat is érkezik, úgy
zártkörű licitálással értékesítik. Az adásvételi
szerződésben pedig rögzíteni fogják, hogy a
területek magas vízállás, illetve esőzések idején mocsarassá válnak, az ebből fakadó károkért az önkormányzat nem vállal felelősséget.
Ezt követően döntöttek a Borudvarban lévő
pavilonok és környezetük egységes arculatáról, valamint az idén, év elején megüresedett
pavilonokra beérkezett bérlői pályázatokról.
Ennek megfelelően, a jövőben a három üres
épületet a Légli Szőlő- és Bortermelő Kft.,
Molnár Miklós e.v. – Miklós Pince és Főnyedi
László e.v. üzemelteti majd.
Átnézték a nyári sportversenyekkel kapcsolatos előterjesztést, majd több ingatlantulajdonos kérésére módosították a Helyi Építési
Szabályzatot. Kiválasztották a Galamb és a
Kócsag utcákban tervezett útépítés kivitelezőjét, és döntöttek a városi, biztonsági kamerarendszer idei továbbépítéséről is.
Egy EFOP pályázattal kapcsolatban nagy vita
bontakozott ki, melyben Türjei Attila képviselő jelezte, hogy intézményvezetőként a gyermekprogramra pályázó konzorcium, melynek
a Varga Béla Kulturális Központ is tagja, nem
kérte ki a véleményét és tájékoztatást sem
adott, miről is van szó pontosan. A vita során
kiderült, hogy 300 milliós gyermekfejlesztési
programra pályázott Balatonszemes, melybe
konzorciumi tagként a boglári művelődési házat bevonták. Ugyanakkor, a konzorciumhoz
a Varga Béla Kulturális Központ vezetője úgy
csatlakozott, hogy ehhez nem kérte a testület
előzetes jóváhagyását. Gergely Piros igazgatónő elmondta, hogy azért nem jelezte ezt a
testület felé, mert a pályázati felhívás nem
igényelt támogató önkormányzati határozatot.
Erre Dr. Markó Péter jegyző közölte, hogy a
helyi SZMSZ szerint, az intézményvezetőnek
2 millió forintos értékhatár felett kötelező kikérni a testület jóváhagyását. A képviselők
végül nem hoztak döntést az ügyben, hanem
felkérték a jegyzőt, hogy vegye fel a kapcsolatot a pályázó Balatonszemessel, és kérjen
több információt.
A nyilvános ülés napirendjeinek lezárásaként a bizottságok saját hatáskörükben hozott döntéseiről szóló beszámolókat hallgatták
meg, majd zárt üléssel folytatták a munkát.
A Képviselő-testület ülésének vágatlan felvétele megtekinthető a Balatonboglár Város
Youtube-csatornán.

A meghirdetett
telkeket a hivatal
épületében és a
balatonboglar.hu
weboldalon teszik
közzé. Amennyi-
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HÁROM NAP CSODA
Akik azt hiszik, hogy egy szomorú, gondterhes világban élünk, azok valószínűleg
ritkán járnak olyan közösségi programokra,
ahol valami pozitív élményt, egy kis lelki
feltöltődést kaphatnának. Itt Balatonbogláron, az itt élőknek abban a kiváltságban
van részük, hogy egy-egy év során erre
több lehetőség is akad. Az viszont igaz,
hogy ezekre el kell menni, a megszokott,
otthoni környezetből ki kell értük lépni…
Valami efféle, feltöltős csoda a balatonboglári Méta Fesztivál
is, amit idén, immár
21. alkalommal rendezett meg a Helyiérték
Egyesület. Aki még
ennyi év után sem ismerné a rendezvényt,
annak álljon itt pár
tudnivaló: Ez gyermek
néptánckoreográfiaverseny, ahol a zsűri –
a néptánctalálkozóktól
eltérő módon – azonnal pontoz, hasonlóan
a
társastánc
versenyekhez.
Ezzel
párhuzamosan az érkezők egy régi magyar játékot, a futómétát is felelevenítik,
amiben szintén indul
egy csapata az érkező tánccsoportoknak.
Az pedig már csak
hab a tortán, hogy a
zárónap
délelőttjén
játékos vetélkedőt is szerveznek a gyermekeknek, akik a pünkösdi király és királynő
címért küzdhetnek meg, vér helyett sok
nevetéssel.
Szóval, papírforma szerint ez a Méta
Fesztivál, de valójában még több. Ez a leírás inkább egy ismertetőbe, vagy pályázati
anyagba való. Ez a rendezvény valójában
egy sziget ebben a világban, három nap
csoda még egy kívülálló nézelődőnek is.
Három olyan nap, amikor még a felnőttek
is kicsit gyermekké válnak, és még a falábúaknak is táncolni támad kedve. De lás-

suk sorjában az eseményeket!
És lőn este, majd reggel, nulladik nap…
A verseny valójában már pénteken elkezdődik, amikor a Helyiérték Egyesület tagjaival és önkéntes segítőivel benépesül az
Urányi János Sportcentrum, és szorgos kezek versenyeznek az idővel, hogy másnapra minden rendben legyen. Színpad épül a
táncnak, a zsűrinek, sátor kerül az udvarra az étkeztetéshez… Egyszóval, van mit
tenni. A hangulat jó,
a sietős építkezésbe
időnként belefér egy
jó sztori, egy ugratás,
nevetés is.
Első nap…
Kora délelőtt még
utolsó simítások a berendezéseken,
közben megérkezik az
első busz egy csapat
gyerekkel, majd még
egy, meg még egy…
A rendezők terelgetik azokat, akik először jöttek métázni, a
visszatérők már otthonosan mozognak.
Igyekeznek a szállást
elfoglalni, hiszen koradélután kezdődnek
a futóméta elődöntői.
Az idő napos, meleg,
mi kellhet még?
A többség délutánra
megérkezik, az Urányi egyre inkább nagy,
nyüzsgő hangyabolyra emlékeztet. A gyerekek többsége a focipályán játszik, vagy szurkol a leginkább
a baseball-ra emlékeztető játékban. Vagyis,
inkább a baseball hasonlít a futómétára, hiszen ez utóbbi volt előbb. Már megint mi,
magyarok!
A játék szabályai első ránézésre bonyolultnak tűnnek, de a ﬁgyelmes szemlélő hamar megérti. Feldobják a labdát, és az ütőembernek el kell ütni úgy, hogy a pályán
belül maradjon. Az ellenfél csapat felkapja,
és megpróbálja eltalálni a pályán közben
átszaladó ütős játékost. Ha eltalálják, ak-
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kor kiesett, ha átért, akkor hurrá. A cél,
hogy a csapat átjusson. Persze, van sok
egyéb szabály is, de így írásban, röviden,
ennyi is elég.
Közben a teremben a csoportok színpadbejárást és zenei próbát tartanak. Egyeztetik, hogy mikor, hol, minek kell megszólalnia. Évről évre csodálom Salamon
Beát, a Méta zenekar vezetőjét, hogy rövid
egyeztetés és pár jegyzet alapján másnap
hibátlanul kísérik a csoportokat. A táncosok még utcai ruhában, de a lányok haját
már fonják.
Este buli! Hagyományosan a Pedrofon
együttes játszik élőben, 60-as, 70-es éveket idéző rock&roll muzsikát. Gyorsan kiírjuk a Facebook-ra, hogy bogláriak, gyertek
le, mert jó, és lehet táncolni. Nem jönnek,
de ettől még az itt lévő, több száz gyermek
és a kísérő felnőttek remekül érzik magukat.
A Pedrofon tagjai is élvezik a mókát. Zenélni ennyi táncolni tudó és akaró embernek a lehető legnagyobb élmény egy
bulizenekarnak. Ráadásul teltház! Ki is
használják, a koncert közepén nyomnak
egy szelﬁt a közönséggel. Ennél jobb reklám nekik sincs. Tíz óra után, szemlélve a

még mindig rokizó gyerekeket, felmerül a
kérdés, hogyan fognak másnap bokázni a
koreográﬁaversenyen? Erre a válasz valószínűleg az, hogy jobb kondiban vannak,
mint a kérdést feltevő nézelődő…
Eljő a vasárnap…
A táncosok egy része vasárnap reggel,
hagyományosan a katolikus templomban,
a pünkösdi misén kezdi a napot. A többiek vagy a csarnokban készülődnek, vagy
a várost járják. Tizenegy órakor ünnepélyes megnyitó, Keserű Zoltán képviselő,
Helyiérték ex-elnök köszönti a résztvevőket, majd Szalai Tünde, a csapat anyja,
avagy a sírós néni ismerteti a tudnivalókat,
és bemutatja a zsűrit. Az élőzenei kíséretet
biztosító Méta zenekart már nem kell bemutatni, de mégis megteszi.
A verseny hagyományosan a legkisebbekkel kezdődik. 6-10 éves lányok járkálnak a
teremben borosüveggel a fejükön, a színpadon verbunkot táncoló férﬁ-palánták. Mivel a verseny anonim, ezért a csoportokról
a felkonferálásban nem sok minden derül
ki. Talán csak annyi, hogy szeretnek táncolni, és, hogy jól érzik magukat Bogláron,
örömmel jönnek vissza.
Ez a nap egy nagy daráló, több mint har-

minc koreográﬁát kell a zsűrinek végignéznie, és azonnal pontoznia. Idén mintha egy
kicsit szigorúbbak lettek volna, de ez egy
cseppet sem vette el a gyermekek kedvét.
A színpadról lejövő táncosok kíváncsian
várják a kivetítőn megjelenő pontszámokat, majd sikítás, taps, ünneplés. A kevesebb pontnak is örülnek, a soknak meg
nagyon. A következő csapat pedig jól megtapsolja az előzőt, aztán majd azok őket.
A hangulaton nem érezni, hogy versenyről
beszélünk.
A nézőtér tele, de boglárit alig-alig látni.
Megint győzött a hétvégi szokás, de ismét
nem azok lettek szegényebbek, akik eljöttek. Kettőkor ebédszünet, legalább kétszáz
gyerek a sorban, rendbontás nincs, csak
csiripelés, az viszont rendesen. Az ebédet osztó önkéntesek sürögnek-forognak,
közben mosolyognak. A sátor megtelik, a
helyek fogynak a sörpadokon. Közben sor
áll a vattacukrosnál is. Hiába, a szülők nincsenek itt, hogy megakadályozzák az ebéd
előtti vagy helyetti édességet.
Délután már a nagyobbaké a színpad,
majd a vegyes korosztályú csoportok zárnak. Vacsora, szusszanás, majd táncház.
Aki még nem volt soha a Méta Fesztiválon,
a vasárnap esti táncházon legalább nézelődni, az nem is tudja elképzelni, hogy micsoda látvány és hangulat 4-500 körtáncot
járó gyerek! Nekem a moldvai a személyes
kedvencem, és nagy örömömre idén is

mentek a pingvinek…
A búcsú napja…
A hétfői nap hagyományosan a pünkösdi
király- és királynéválasztás vetélkedőjével
telik, amin játékos kihívásokat kell a versenyzőknek teljesíteniük. Talán a legjobb
móka volt egy széket babának felöltöztetni,
de a rímfaragások is viccesek voltak. Idén
ismét új pár lett a győztes, a régieknek lejárt a pünkösdi királyság.
Délután eredményhirdetés. Tücsi sorban
hívja fel a színpadra a csoportok koreográﬁájának megálmodóit. A nézőtéren óriási
ünneplés, még a dobogóról lemaradtak is
tudnak örülni. Sírós néni végig kitart, csak
a legvégén potyognak a könnyei. Time to
say goodbye…
Végül a legjobbak ismét megmutatják
tudásukat a gálán. Még a nem szakértő
szemnek is látszik a különbség az előző
napi, kicsit drukkolós és a gála felszabadult
tánca között. Pedig a koreográﬁa ugyanaz…
Végül…
A gála végén a terem gyorsan kiürült,
hiába, másnap iskola. Csak a Helyiérték
Egyesület önkéntesei pakolnak. Székek
egymásra, díszletbontás, szőnyegfeltekerés. A termet estére át kell adni! Tücsi telefonja csörög, egy, még úton lévő csoport
bejelentkezik: Mindent köszönünk! Jövőre
is jövünk!
(Fotók: nagyonjofoto.hu)
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RÖVID HÍREK

PEDAGÓGUSOK
KÖSZÖNTÉSE
Június 1-én, pénteken délután a balatonboglári Varga Béla Kulturális Központ
nagytermébe köszöntésre hívták és várták a város pedagógusait. Mészáros Miklós polgármester köszöntőjében elmondta,

ÚJ TAG A SZŐLŐSKISLAKI
RÉSZÖNKORMÁNYZATBAN
Spanics Gabriella, a Szőlőskislaki Részönkormányzat új tagja, a 2018. június 7-i képviselő-testületi ülésen tette le esküjét, így átvette a helyét, a nemrég betegségben elhunyt
Krastenics Zoltánnak. Otthonában kérdeztük
terveitől, céljairól és arról, hogyan is került a
településre.
Egy eddei lány hogyan kerül Szőlőskislakra?
Húúú, ez nagyon régi történet! Óvónőnek
tanultam Kaposváron, és az egyik csoporttársam buzsáki lány volt.
Ő mindig azzal jött, hogy
egyszer látnom kell a buzsáki búcsút, mert olyan
nincs máshol, és három
napig tart. Engedtem a
hívásnak és elmentem.
Este, a leendő férjem elhívott a bálba, majd fél óra
ismeretség után közölte,
hogy én leszek a felesége.
Mondtam neki, hogy ezt
nem tartom valószínűnek,
mert két hét múlva majd
meg sem ismer az utcán.
Amúgy meg, most iratkoztam be a főiskolára, nem
házasságot akarok kötni,
kemény tanulás vár rám. Erre azt mondta,
hogy megvár. Két és fél év múlva, amikor
lediplomáztam, összeházasodtunk. Így kerültem Szőlőskislakra 1979 júliusában.
Akkor a tervezett szőlőskislaki óvodavezető
óvónői állást pályáztam meg, amit akkor meghirdettek, de azóta sincs óvoda. Ez számomra az egyik legnagyobb kudarc. A kultúrház
tele volt óvodai bútorokkal, és, ami most a
kultúrház végén szolgálati lakás, abból akartak óvodai csoportot. Az akkori tervek szerint
egy vegyes csoport kiegészítővel, két óvónővel, dajkával indult volna, de nem lett belőle
semmi. Inkább a boglári óvodát bővítették. A
történethez persze az is hozzátartozik, hogy
nagyon sokan, a kislakiak közül nem írták alá
a papírt, hogy ide fogják hozni a gyereküket.
Mi lett a folytatás?

hogy azon is látszik, mennyire
jelentős szerepe van az oktatásnak Balatonbogláron, hogy
összesen több mint 200 meghívót küldtek ki erre az ünnepségre, és közel százan éltek is
a lehetőséggel.
A polgármester külön köszöntötte azokat, akik ebben
az évben jubilálnak. Külön kiemelte Gáspár Lászlót,
a kollégium igazgatóját,
aki éppen az ünnepség idején vette át a
Trefort-díjat az oktatási minisztertől, ami igazán különleges elismerés. A beszéd után a
szervezők kis meglepetéssel kedveskedtek, hiszen két színésznő
előadásában megtekinthették Janikovszky Éva – A lemez két oldala
című darabját, ami egyfajta görbe

tükre a szülői viselkedésnek.
Az előadás után mindenki megkapta a város ajándékcsomagját, majd Kopasz Árpád
szervezésében egy kis cukrászati bemutatót nézhettek, és megkóstolhatták a deszszerteket. A hivatalos program után még
sokan ott maradtak egy kicsit beszélgetni,
hiszen voltak, akik sok-sok éve nem talál
koztak.
Tompos Gábor fotói

indítanak Szőlőskislakon óvodát, és akkor
már lett volna 15-18 gyerek, akiknél a szülők
aláírták, hogy ők mindenképpen igényelnék,
de abból sem lett semmi, mert akkor pénzügyi nehézségekre hivatkoztak. Persze, amire
nagyon akartak pénzt, az mindig megvalósult.
Tehát, a boglári óvodából mentem nyugdíjba
37 év után.

városrésze Boglárnak. Amikor ideköltöztem,
akkor Szőlősgyörökhöz tartoztunk, és akkor is
Kislak volt a kívülálló. Most is azt érzem, hogy
nagyon messze vagyunk az Erzsébet utcától.
Például, ha a település 30%-a akarná a kábel
TV-t, és akarna is beﬁzetni, akkor sem lenne.
Nem értek hozzá, de szerintem jó lenne néha
megnézni, és nálunk nincs. Aztán jó lenne, ha
itt, a központban lenne pár pad, virág, vagy
pihenőasztal. Nagyon sok a biciklis, akik Buzsáktól elkezdve végigjárják a Balatont. Jó
lenne, ha egy kis pihenésre lenne hol megállni Kislakon. Volt, hogy hozzám csengettek
be, adnék-e egy pohár vizet? Mondtam nekik,
hogy rakják le a biciklit, üljenek le, azután kevertem nekik 3 kancsó limonádét…
Azt gondolom, hogy kicsit összébb kéne
fogni, akár a korombeli embereket is, akik
nyugdíjasok, 60-65 évesek. Régebben is elfáradtunk, meg voltak gondjaink, meg gyerekeket is neveltünk, meg volt szőlő, barackos,
meg kert, mindenféle volt, és mégis tudtunk
egy vöröskeresztes bált vagy egy batyus bált
szervezni, és összejött a társaság. Sokszor
alig fértünk be a kultúrházba.

Ez mikor volt?
Két éve, karácsonykor. Öt éve az első óvónő
voltam, aki pedagógiai díjat kapott a Város
Napján. Azóta sem tudtam kinyomozni, hogy
ki javasolt. Több mint 15 évig vezető-helyettes voltam, és 2 éven keresztül egy személyben voltam vezető is, meg
helyettes is. Akkor kiírták
az óvodavezetői pályázatot, indultam is, de a vezetői kinevezést végül Bagó
Erika kapta meg.
Hogyan jött a képviselőség?
Ez nem most kezdődött.
Amikor megalakult a részönkormányzat
Kislakon,
akkor a Sziberth Laci megkeresett, hogy felmerült
a nevem, gondoltak rám,
tudják, mennyi mindent
tudnék az asztalra tenni, és nagyon kellenék.
Akkor kapásból nemet mondtam, így lett a
Krastenics Zoli a képviselő. Azután, egyszer
megint szólt a Laci, hogy még mindig nem
gondoltam meg? Mondtam, hogy nem tudok
versenyre kelni a Zolival, mert én nem tudok
télen havat tolni. Jót nevetett. Mondtam, hogy
amiben tudok, abban segítek. Fel is ajánlok
dolgokat, meg segítek is. Ebben maradtunk,
és most, a Zoli halála után megkeresett a
Tücsi, a Keserű Zoli, meg a Kalász Zoli újra,
hogy fontos lenne, meg szükség van rám.
Ismerem a falu népét. Nagyon sokáig gyermekvédelmi felelős is voltam az intézményen
belül, de a Lion’s Klubon keresztül is több
éven keresztül, aki tényleg nagyon rászoruló
volt, annak karácsonyra meglepetés csomagot intéztem.
Hogyan látja most Kislakot?

Azért voltam hajlandó mégis igent mondaA boglári óvodába mentem dolgozni. Ké- ni, a pedagógus nap végén a felkérésre, hogy
sőbb, egyszer még volt egy próbálkozás, hogy
azt érezzem, Szőlőskislak egyenrangú
BALATONBOGLÁRI HÍREK 2018. végre
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Azért vannak ígéretes próbálkozások
Kislakon. Azt látom, hogy jól működik a
kreatív klub, az irodalmi kávéház is érdekes.
Igen, alakul. Úgy gondoltam, hogy ahol tudok, megpróbálok segíteni. Meghallgatni az
embereket, azután tovább adni. Talán valahol
értő fülekre talál a dolog. Annak is nagyon
örültem, hogy újra megnyitott a Malom fogadó, ami megint egy olyan pont a faluban, ahol
van valami élet. Pár napja is, mikor Kaposvárra kellett mennem, hazatérve onnan tudtam
ebédet rendelni, amit ki is hoztak.
Nagy öröm az is, hogy megépül a Római
út, ami szerintem turisztikai szempontból is
ad lehetőséget a falunak. A kerékpáros turizmusban mindenképpen. Ezért is gondolom,
hogy a központban, a platánok alatt egy pár
pad asztallal, ivókúttal fontos lenne. Egyébként a Római út már sokkal korábban elkészülhetett volna, ha a lakosságot megszólítják az ügyben. Gondoljunk csak arra, hogy a
boltra is és a templomra is részben az itt élők
adták össze a pénzt. Az embereket jó célokra
meg lehet és meg is kell mozdítani.
Köszönöm szépen a beszélgetést!

MEGNYÍLT A
DUTRA MÚZEUM
Különleges és régóta várt eseményre
került sor május 26-án Balatonbogláron,
ahol a Fonyódi út, Harkály utca sarkán
lévő területen hivatalosan is megnyitotta
kapuit, a magyar traktorgyártásnak méltó
emléket állító kiállítás, a DUTRA Múzeum.
Az eseményre több mint két évtizednyi
várakozás, előkészítés után került sor, hiszen a gyűjteményt megálmodó és létrehozó Molnár Balázsnak ennyi időbe telt,
míg összeállt a géppark és a szükséges,
tucatnyi engedély.
A megnyitóra nagyon sokan érkeztek az
ország különböző részéből, s köztük sokan olyanok, akik megfertőződtek a vete-

rán járművek szeretetével, így már
a parkolóban sorban álltak az öreg
Csepel és Danuvia
motorkerékpárok,
és az autók között
is akadt több, ami
már több mint fél
évszázada járja az
utakat. Az ünnepség
rendhagyó
módon a nemzetiszínű szalag átvágásával kezdődött,
de ennek talán az
is oka volt, hogy
egyébként
nem
fértek volna be az
udvarba a vendégek.
Mészáros Miklós polgármester beszédében kiemelte, hogy Molnár Balázs alapító-tulajdonos nagyon megküzdött ezért,
hogy ez a nap létrejöhessen. Szívét, lelkét
tette bele ebbe a kiállításba, és ezzel egy
olyan értéket hozott létre, ami Balatonboglár számára is turisztikai fontosságú
hellyé vált. A múzeum alapítója könnyek
között emlékezett meg szüleiről, akik sajnos már nem érhették meg, hogy mivé
érik a gyűjtőszenvedély. Ezért megkérte a
jelenlévőket, hogy egyperces néma főhajtással emlékezzenek meg a szülőkről, akik
segítették őt.
A tiszteletadás és a beszédek után meglepetés programok egész sora kezdődött.
Sorra hullott le a lepel az udvaron eddig
takaróponyva alatt álló gépekről, melyek
közül mindjárt az első egy olyan DUTRA
különlegesség, amiből alig pár darab
van már csak az országban, üzemképes
pedig valószínűleg ez az egy. Molnár Balázs helyreállító munkáját dicséri, hogy a
ponyva levétele után a gép „pöccre” indult,
és saját erejéből állt be végleges kiállítóhelyére.
A következő takaró alatt pedig egy ennél
is különlegesebb csemege várta a technika szerelmeseit, hiszen a DUTRA jogelődje

a Hofherr Traktorgyár volt, és a tulajdonos szerint egy ilyen masina, azaz a nagy
előd nélkül nem lenne teljes a gyűjtemény,
ezért beszerzett egyet. A lepel lehullása
után ott is állt, igaz még renoválás előtti, de már működőképessé tett állapotban
egy ilyen öreg zakatoló gép. De Molnár
Balázs nem érte be azzal, hogy csak nézegessék, a látogatóknak azzal is örömöt
akart szerezni, hogy beindítják a masinát,
ami nem egyszerű művelet. Az izzító fej
mintegy 10 perces melegítése után meg
is történt a csoda, pár ide-oda himbálás
után megszólalt a sokaknak csak régi ﬁlmekből ismert „hoffer” hang.
De a meglepetések sora még ezzel sem
ért véget, hiszen reggel óta melegedett
az izzító fej egy öreg, dízel malomgépen,
ami több mint 30.000 köbcenti egyetlen
hengerben. Ennek a masinának a beindítását szánták a nap fénypontjának, de a
készülődés közben immár megtekinthető
belső tablók is sok technikai érdekességet,
rengeteg információt rejtettek.
A múzeum a nyári szezonban minden héten péntek-szombat-vasárnap reggel 9.00
órától délután 18.00 óráig várja a látogatókat. Talán nem túlzás azt állítani, hogy
a nyaralóknak is jó szívvel ajánlható, hiszen ennél jobb apa-ﬁa programot nehéz
találni…

MEGÚJULTAK A
JÁTSZÓTEREK BALATONBOGLÁRON
Június 2-án, szombaton, a Város Napjára hét játszótér kapott új játékelemeket, összesen 20 millió forint értékben. A
Város Napja ünnepségsorozat keretében, ezek összevont
átadóünnepségét délután, a Szent István téren tartották.
Mészáros Miklós polgármester avató beszédében kiemelte,
például ennek a játszótérnek a fontosságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a Jankovich-telepi Részönkormányzat már évek óta kérte ezt, a területen nyaraló gyermekek
érdekében.
A megújulás viszont nem jelentett teljes átépítést, hiszen,
ahol voltak engedéllyel rendelkező és így még használható elemek, ott ezeket részben megtartották. Az új játékok
beszerzésénél pedig a fémből készülteket részesítették
előnyben, a hosszú távú fenntarthatóság érdekében. Ennek
megfelelően, a következő helyeken lévő játszóterek újultak
meg: Fiumei strand, Kodály strand, Sziget strand, Török Bálint utca, Szőlőskislak, Hunyadi utcai park és a már említett
Szent István tér.
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EGY SPORTOS ÉPÍTÉSZ
HORVÁTH TIBOR ÉPÍTÉSZ, A
BALATONBOGLÁRI ÖREGFIÚK FOCICSAPAT SZERVEZŐJE,
EGYIK MOTORJA. A SPORTBAN
VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉÉRT IDÉN, A VÁROS NAPJÁN
MEGKAPTA BALATONBOGLÁR
VÁROS SPORT DÍJÁT. ERRŐL, ÉS SOK MINDEN MÁSRÓL
FAGGATTUK OTTHONÁBAN…
Több területen, az építészeten és a sporton keresztül is kapcsolódtál a város életéhez. Hogyan indult ez a kapcsolat?
Nagyon kis korom óta itt élek Balatonbogláron.
Édesapám kőművesként, bátyám építész-tervezőként dolgozott a városban. Érthető okokból én
is az építészetet választottam, és ezt gyakorlom
1986. óta. Pályakezdőként, a tanácson dolgoztam ügyintézőként. Sok, egykori kollégám volt
a szakmában a ma ismert nevek közül. Például,
Palásti Bélával együtt kezdtük a főiskolát, aztán
Steiner Dezsővel, Nagy Lacival összefogva egy
csapatot alkottunk. Építészként engem is érdekelt a városkép-kialakítás, a városfejlesztés.
Mint magántervező, sokat dolgoztam Balatonbogláron, és ez így van most is.
Már nem emlékszem, melyik évben, de egyszer, Palásti Béla barátommal közösen kaptunk
egy felkérést, ami után két cikluson keresztül a
külső segítői voltunk a Városfejlesztési Bizottságnak. Ha jól emlékszem, akkor ez még a Sós
Zoltánnál kezdődött, és a Kovács Miklós alatt lett
vége. Az új felállás alatt egy jó darabig nem hívtak bennünket, de a mostani ciklusban újra küldik az anyagokat, és segítjük a Városfejlesztési
Bizottság munkáját. Észrevételekkel, ötletekkel,
javaslatokkal, kritikával együtt, aztán, ami megvalósul, az megvalósul.
Hogyan látod most a várost fejlődési
szempontból? A Balatonra jellemző, hogy
nem nagyon találta építészetileg az arcát
az elmúlt 20-30 évben. Mi a helyzet Balatonbogláron?
Igen, ezt jól mondod. Boglárnak mindig az volt
a hagyománya, hogy tényleg ez egy bor- és családbarát város. A fejlesztésben nem a pezsgő
városkép dominált, hanem a nyugodt, sétálós,
élhető város. Szerintem ezzel jó irányba haladunk. Most úgy érzem, hogy van egy olyan perspektívája a városnak, ami konzekvensen megy
végig. Sokszor volt, hogy a városvezetés kapkodott ide-oda, megjelentek önös, egyéni érdekek
is bizonyos helyeken. Látszik is a lenyomata…
Mondok rá egy példát: Az országzászló mellett, a kastélyszálló épületének üzletsora például ilyen. Azt nem kellett volna megengedni,
elkövetni! A „vállalkozásbarát” hozzáállás nem
írhatja felül a város érdekeit. Ezért is jó, hogy
most van egy arculati kézikönyv, amit elkészített a főépítész úr. Ez proﬁ munka, ami nagyon
jó útmutatás mindenféle szempontból. Mindig is
azt szorgalmaztuk, hogy legyen egy koncepciója
a városnak, ami irányt mutat. Jelenleg jó dolgok
történnek, mind a parképítés, a strandi fejlesztések, a közterületek és utcáknak ez a járdaprogram, mind előremutatóak. Tehát jó irányba
haladunk, és szerintem ez követendő példa.
Ugyanakkor nehezen szerez a hivatal érvényt

olyan dolgoknak, hogy nagyon sok, nem köztulajdonban levő épület rombolja a városképet.
A legkirívóbb pont a Posta, ami uralja a teret
látványban, és borzasztóan néz ki.
Szerintem a városnak nem arra van lehetősége, hogy levelet írjon, és abban megkérje a
tulajdonost, hogy tartsa rendben, hanem, mint
rendeletalkotó is tudna tenni. Hatóságként fellépve van olyan passzus, hogy jó karbantartási
kötelezettsége van mindenkinek, függetlenül
attól, hogy az magánember, közület vagy cég.
Lehet kötelezni arra, hogy a saját épületét karbantartsa. Most ezeket nagyon pontosan kellene
ﬁgyelnie az önkormányzatnak. A posta épületén
látszott, hogy az a homlokzat előbb-utóbb le fog
omlani. Az nem most keletkezett, ez egy folyamatos pusztulás eredménye.
Amikor építészként megkeres egy megrendelő, és előáll az elképzelésével, az
mennyire vihető abba az irányba, hogy az
épület illeszkedjen a környezetébe, ami körülveszi?
Ez nehéz kérdés, mert alapvetően mi szolgáltató tevékenységet végzünk. Nyilván egy építésznek ezt nem úgy kell gondolnia, hogy amit
az ügyfél mond, az úgy van. Vannak bizonyos
határok, amiket nem szabad átlépni. Ezek a határok elsődlegesen a jó ízlés és az építészeti kultúra érvényesítése, de vannak olyan megrendelők, sajnos, akiknek egész más az elképzelése.
Én azokat szépen félreutasítom. Nem nagyon
szoktam olyant vállalni, ami nem illeszkedik.
Sőt, kötelezően vizsgálnunk is kell ezt. Nagyon
sok olyan lehetőség van, ami ezt irányítani tudja. Egyrészt a jogszabályok, másrészt a saját
elhivatottságunk, mert van, amihez nem adom
a nevem.
Persze, vannak olyan emberek, akiknek konkrét elképzelésük van. Hozza a fotót, hogy ezt
valahol látta, és ide akarja. Ez nem mindig megvalósítható, főleg, ha nem illeszkedik a környezetbe. Bogláron még nincs kontrollja ennek. Van
egy útmutató kézikönyv, de szerintem egy szervezetnek kellene lennie az önkormányzaton belül, ami egyfajta zsűriként bírálja a terveket. E
nélkül szinte lehetetlen érvényt szerezni annak,
hogy egységes arculat legyen.
Hogyan kapcsolódtál a város sportéletéhez?
Ez onnan indult, hogy mozogni kell. Ebből kialakult egy alulról szerveződő strandfoci, aztán
terembajnokság, majd az öregﬁúk csapatba behívtak játékosnak. Ott játszottam, majd a végén
rám maradt a szervezés is, mert, akik addig irányítottak, azoknak nagy része kiöregedett, így
rám maradt a csapatvezetői teendő.
Mennyire lepett meg ez a sport-díj?
Nagyon meglepett. Nem tudom, mi a díj odaítélésének a rendje, de biztosan vannak nagyobb sportolók, meg biztos, hogy vannak, meg
voltak is Bogláron sokan, akik nálam többet
tettek a város hírnevének öregbítéséért a sport
terén. Lehet, hogy ők még nem kaptak ilyen díjat, de ennek ellenére nagyon örültem neki, és
megtiszteltetésként éltem meg.
Mi van most az öregﬁúk csapattal?
Létezünk, de nem csináljuk versenyszerűen
a focit. Tudni kell, hogy az öregﬁúk úgy indult,
hogy egy Kék tó nevezetű, Somogy megyei
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bajnokságban vettünk részt. Az a bajnokság
16 csapatból áll, és 40 km-es körzetet ölelt fel.
Olyan, mint egy rendes bajnokság, van őszi
és tavaszi forduló. Ezt csináltuk nagyon sokáig, egészen a tavalyi évig. Sajnos, most nincs
utánpótlásunk, és azok, akik ezt kezdték, már
annyira kiöregedtek, hogy nem tudják vállalni.
A „ﬁatalok” közül – mert 35 év az alsó korhatár - nem találtunk annyi embert, hogy ezt
biztonsággal, egészséggel végig tudjuk csinálni.
Ezért ebből a bajnoki szezonból ki kellett, hogy
szálljunk. Ez nem jelenti azt, hogy vége, hiszen
tegnap is együtt fociztunk magunk között a füves pályán. Ugyanúgy együtt van a társaság.
Járunk-kelünk a világban, országban, most jöttünk meg Dunaszerdahelyről. Májusban voltunk
ott egy baráti látogatáson, meg tervezünk horgásztúrát is.
Hogy látjátok? Lesz még foci Bogláron?
Nagyon bízom benne, hogy lesz. Sajnos, ez
most félbeszakadt. Nagy kár érte, de úgy tudom,
hogy mindenhol a sportolni vágyó ﬁatal, egy ifjú
korosztály maradt ki, mivel a település nem tud
annyi gyereket produkálni. Ebből az következik,
hogy nem lesz felnőtt csapat sem. Hiába van nagyon szép számmal kisgyerek U12-ig, de utána
nincs folytatás. Nyilván, ez abból is fakad, hogy
nincs nagy csapat, de amikor volt, akkor meg az
utánpótlás volt a probléma. Az a helyzet, hogy
az embereken múlik, hogy van-e kedvük focizni.
Amúgy meg ez nagy elkötelezettség is, hiszen
ott kell lenni edzésen, és ott kell lenni a mérkőzésen minden hétvégén. Ha ezt tudja valaki
vállalni, és szívvel-lélekkel csinálja, akkor lesz
foci, ha nem, akkor nagyon nehéz lesz bármit
kezdeni.
Van valami, amiről nem beszéltünk?
Igen, a legfontosabbról! Szeretném elmondani az öregﬁúk csapatról, hogy a ﬁúk, akik itt
játszanak, mind boglári kötődésű labdarúgók.
Nagyon sokat tettek! Amikor Boglár és Lelle különvált, akkor ezek az emberek a legalsó szintről, évek alatt küzdötték fel magukat: megye-1,
megye-2, megye-3, ezt ők vitték véghez, ez a
társaság, akik most az öregﬁúkban játszanak.
Nagyon nagy tisztelet jár ezért nekik, mert ők
voltak az igazi sportolók, gyerekkoruktól fogva,
mint ifjú, aztán felnőtt csapat. Töretlenül csinálták évtizedeken keresztül, aztán folytatták
az öregﬁúkban. Van, aki már sajnos nincs itt. A
maradék társaság viszont azért érdemel nagy
ﬁgyelmet, mert még mindig fociznak. Köszönet
nekik, mert sok érdemük van abban, hogy lett
egykor Bogláron focicsapat.
Köszönöm szépen a beszélgetést!

ISKOLAI HÍREK
HATÁRTALANUL SZERBIÁBAN
Iskolánkban 2010 óta hagyományként
működik a Határtalanul program. Erre a
mindenkori 7. évfolyam pályázhat. A program célja, hogy a 12-13 éves magyar gyermekek életükben legalább egyszer eljussanak a szomszédos magyarlakta területekre
és megismerjék az ott élő magyarjaink történelmét, sorsát, hagyományait.
Idén Vajdaságba utaztunk ahol egy izgalmas érdekes élmény dús programban volt
részünk. Az utazást megelőzte egy felkészítő programsorozat amiben tanáraink
Kissné Mihályi Katalin és Horváthné Papp
Marianna a Vajdaság földrajzi és történelmi
hátterét ismertette meg a gyerekekkel. A
sok program közül mi egy igazán mozgalmasat választottunk:
Betyárok és Szabadságharcosok a Délvidéken.
A négy folyamán ellátogattunk Szabad-

KIVÁLÓ VERSENYEREDMÉNYEK ATLÉTIKÁBAN
A IV. korcsoportos Atlétika Egyéni Pályabajnokság és Egyéni valamint Csapat
Többpróba Országos Döntőjét 2018. május
31- június 1. között rendezték meg Győrben,
az Olimpiai Sportparkban. A kétnapos versenysorozatban a Balatonboglári Általános
Iskola diákjai is részt vettek, miután új, idei
országos csúccsal, 4270 ponttal fölényesen
diadalmaskodtak Kaposvárott, a megyei
többpróba döntőn. Továbbá, remek egyéni
teljesítményekkel kvaliﬁkálták magukat az
egyéni pályabajnokság különböző versenyszámaiban. Mivel a versenykiírás alapján
többpróbán is résztvevők (mint ahogy mi is)

kára, ahol megtekintettük a gyönyörű
szecessziós városházát, Csantavéren megcsodálhattuk a Római Szent Péter Bazilika
mintájára épült Római Katolikus templomot, Aztán Zentára látogattunk, a zentai
csata emlékét bemutató múzeumot, amely
a városháza tornyában található, ahonnan
csodálatos kilátás nyílik a városra. Második nap Adán, egy tanyasi iskolába látogattunk ahol nagy szeretettel vártak minket
a diákok és a tanárok. Kis műsorral kedveskedtünk nekik. Óbecsén a kitűnő szórakozást és játékos élményt nyújtó, a Than
ﬁvérek emlékére létrehozott Emlékházba
és interaktív parkba látogattunk. Törökbecsén megkoszorúztuk a Délvidék egyetlen
fennmaradt Hungária-szobrát amely az
1849-es törökbecsei csatának állít emléket. Aztán kirándulást tettünk a Felvidéki
magyarság talán legfontosabb zarándokhelyére és szakrális helyszínére az aracsi
pusztatemplomhoz.
Harmadik napon Belgrádba látogattunk.

sajnos csak egy számban indulhattak egyéniben, mindenkinél ki kellett választanunk a
„legerősebb” versenyszámot.
Az első napon lezajlott Pályabajnokságon Bognár Patrik egyéni csúccsal, 70 méter feletti dobással országos
9. lett kislabda-hajításban,
Ogonovszky Eszter erős szembeszélben „A” döntőt futott
és lett 8. helyezett 100m-es
síkfutásban. Lakatos Petra 13.
súlylökésben és Weibli Dorka
remek kislabda-hajítással 14.
lett. Másnap aztán még ennél is jobb eredmények született. Csapatunk többpróbában
(100m-es síkfutás, 800m-es síkfutás, kislabda-hajítás, súlylökés és
távolugrás) a megyeihez képest
még kiválóbb, 4312-es pontöszszesítéssel Országos Bajnok lett a
Kecskemét csapata előtt, akikkel
nagy csatát vívtak és végig fej-fej
mellett haladtak lányaink! Óriási
szívvel és mindent beleadva versenyeztek a lányok, így az aranyérem az ő nyakukba került.
Csapatunk tagjai voltak: megyei
bajnokságon Kis Viktória Blanka

Nándorfehérvári csata eseményeit elevenítettük fel, meghallgattuk a déli harangszót
és elénekeltük a Himnuszt.
Zalánkeménről indulva hajókirándulást
tettünk a Duna Tisza összefolyásához. A
negyedik egyben utolsó napon a szállásunkon, a Kátai tanyán kialakított játszóparkba
pihentük ki az előző nap fáradalmait. Kürtöskalácsot sütöttünk, miközben megtekintettük a Pékmúzeumot, a tájházat, kocsikáztunk, lovagoltunk állatokat simogattunk
és élveztük a természet adta lehetőségeket. Hatalmas köszönettel tartozunk az
ottani szállásadóinknak, a kishegyesi Kátai
családnak, akik remek házias ételeikkel és
vendégszeretetükkel kápráztattak el minket.
Mindenkinek szívből ajánljuk az idegenforgalmi szempontból kicsit háttérbe szorított Vajdaságot.
Horváthné Papp Marianna
Némethné Hegyi Bernadett

(csapatkapitány), Kovács Kamilla, Lakatos Petra, Ogonovszky Eszter, Pécsi Villő és
Weibli Dorka, az országoson Pór Eszter, és
Kis Alexandra (póttag). Ugyanezen a viadalon Ogonovszky Eszter egyéniben 3., Lakatos Petra pedig 6. lett. Köszönet a fenntartónak, az iskolának, a szülőknek, a felkészítő
testnevelőnek Noé Juditnak, és kísérőnknek
Bognárné Takács Zsuzsannának a támogatásért, a segítségért. Valamint diákjainknak a
fantasztikus eredményért, a kiváló versenyzésért, amelynek eredménye egyedülálló iskolánk történetében. Továbbra is hajrá, Boglár, hajrá BBsuli!!!
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SPORT
IV. BÚI TRIATLON FONYÓDON
Június első hétvégéjén negyedik alkalommal került megrendezésre a BÚI Triatlon kétnapos triatlon fesztivál. A szombati
napon Fonyód városa látta vendégül a közel 600 fős mezőnyt,
míg vasárnap 73 csapat rajtolhatott el Balatonyfenyves kikötőjében a Mix - Váltócsapat Országos Bajnokságon.
A BUI versenyzői az első napon rajtolhattak el, és ez a nap
két dobogós helyezést hozott. A lányoknál Szlatarics Eszter,
javítva a tiszaújvárosi depózáson, hozta tudása legjavát és
magabiztosan érkezett második helyen a célba. Újonc-1 korcsoportban Benedek Virág, élete első triatlon versenyén, meglepetést okozva, az előkelő 4.helyen debütálhatott.
Gyermek korcsoportban Benedek Luca óriási teljesítmény
nyújtva a 33.helyet kaparintotta meg a közel 100 fős mezőnyből! Ugyanebben a korcsoportban, hasonló indulói létszám
mellett Fűzfa Henrik a 34. helyen, míg Tóth Bálint a 41.helyen
érkezett a célkapuba.
Hömöstrei Péter

BÚI SZSE eredmények:
2.Szlatarics Eszter / újonc 2 kcsp
3.Lubics Péter / felnőtt 3 kcsp
4.Benedek Virág / újonc 1 kcsp

USZONYOSÚSZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ
Június 2-án szombaton Gyöngyösön versenyeztek a Balatoni Úszóiskola és Szabadidő SE uszonyos úszói, a Diákolimpia
Országos Döntőn, ahol iskoláikat képviselhették. Legeredményesebb versenyzőnk
Mayer Dávid lett, aki két héttel ezelőtt már
bizonyított 4 egyéni bajnoki címével, a saját
korosztályos bajnokságán. Itt sem nyomta agyon az esély terhe, és a 3 uszonyos
gyorsúszó szám mindegyikét magabiztosan
nyerte meg. A szélsőséges időjárási körülmények ellenére - hiszen kinti medencéről
van szó - 100-on sikerült hatalmas egyéni
rekordot is úsznia.
Az I. korcsoportos lányaink szintén hal-

33.Benedek Luca / gyermek kcsp
34.Fűzfa Henrik / gyermek kcsp
41.Tóth Bálint / gyermek kcsp

mozták az érmeket. Türgyei Dorka 50 m
uszonyos
pillangón ezüst, míg 100 uszonyos gyorson bronzérmet vehetett át. Gergely Cecília
és Juhász Anna egy-egy bronzéremmel zárt.
Az ő teljesítményük azért is kiemelkedő,
mert a náluk egy évvel idősebb tanulókkal
együtt értékelték őket. Ez az eredmény viszont bíztató lehet az ősszel megrendezésre kerülő Cápa Bajnokságra, ahol évjárat
szerinti bontásban értékelnek majd. Hotter
Petra szintén említést érdemel, hiszen 200
méter uszonyos gyorson, új egyéni
rekorddal a 6. pontszerző helyen zárt.
Ezzel együtt oklevelet vehetett át az eredményhirdetésen.
Eredmények:
Türgyei Dorka: (2009): 50 m uszonyos
pillangó: 2. hely, 50 m uszonyos gyors: 5.
hely, 100 m; uszonyos gyors: 3. hely, 200
m uszonyos gyors: 4. hely
Gergely Cecília: (2010): 50 m uszonyos
pillangó: 3. hely, 50 m uszonyos gyors: 4.
hely, 100 m uszonyos gyors: 6. hely, 200 m

uszonyos gyors: 6. hely
Juhász Anna: (2010): 50 m uszonyos pillangó: 4. hely, 50 m uszonyos gyors: 3. hely
Mayer Dávid (2007): 50 m uszonyos
gyors: 1. hely, 100 m uszonyos gyors: 1.
hely, 200 m uszonyos gyors: 1. hely, 50 m
uszonyos delﬁn: 5. hely
Hotter Petra (2007): 50 m uszonyos
gyors: 11. hely, 100 m uszonyos gyors: 7.
hely, 200 m uszonyos gyors: 6. hely, 50 m
uszonyos delﬁn: 11. hely
Szabó Georgina: (2006): 50 m felszíni
úszás: 14. hely, 100 m felszíni úszás: 12.
hely, 100 m uszonyos gyors: 17. hely
Szabó Száva Hargita: (2006): 50 m felszíni úszás: 15. hely, 100 m felszíni úszás: 18.
hely, 100 m uszonyos gyors: 14. hely
Horváth Izabella: (2006): 50 m felszíni
úszás: 13. hely, 100 m felszíni úszás: 17.
hely, 100 m uszonyos gyors: 18. hely
Hömöstrei Péter
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