A világzene képviselői találkoztak
Balatonbogláron a Babel Sound Fesztiválon.
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VARGA VERONIKA ÁLLAMPOLGÁRSÁGI
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SZEZON KÖZBEN
LASSAN A NYÁRI SZEZON
KÖZEPÉN TART A VÁROS, A
FONTOSABB RENDEZVÉNYEK EGY
RÉSZE MÁR SIKERESEN LEMENT.
ERRŐL ÉS A HÁTTÉRBEN FUTÓ
EGYÉB FELADATOKRÓL KÉRDEZTÜK MÉSZÁROS MIKLÓST,
A VÁROS POLGÁRMESTERÉT.
A Facebook oldalán láttam, hogy ismét volt több, érdekes találkozója vietnámi és kínai politikusokkal. Ezek
személyes, baráti találkozók, vagy a
várost is érintik?
Ezek inkább személyes találkozók, de azt
gondolom, hogy egy város polgármesterének távolabbra is kell néznie, és ezért többször fogadok kínai csoportokat, és meghívásoknak is eleget teszek. Budapesten, egy
szállodában találkoztam Sanghaj alpolgármesterével. Szerintem izgalmas dolog egy
24 milliós város második emberével leülni,
beszélgetni. Már azt értékelni kell, hogy
szóba áll egy kis, 6000 fős város polgármesterével. Azt pedig soha nem lehet tudni,
hogy mikor, mi fog összejönni Balatonboglár, vagy Somogy megye hasznára valami
egy ilyen megbeszélésből.
Azt mondta nekem egyszer egy kínai, vezető ember, hogy először a csatornákat kell
kiépíteni ahhoz, hogy a víz elfolyjon. Ezeken a találkozókon a csatornákat építgetjük,
amik hosszabb távon hozhatnak majd valami eredményt.

utána évtizedekre megoldottunk egy nagyon fontos problémát, hiszen teljesen új
lesz a szabadtéri színpad is, nem csak a
kultúrház.
A képviselő-testület több beruházást
is megszavazott, utak és járdák felújítását. Ezek hogyan állnak?
Folyamatban vannak a járdafelújítások,
illetve az útépítések. A Jankovich-telepen
most készült el két zsákutcának a burkolata,
a Munkácsy utcában pedig zajlik a járdaépítés. Ezek után következik a Szabadság utca,
illetve az Árpád utca, melyekre hamarosan
sor kerül. Elfogadtuk a Római út közbeszerzését, de ott még valami műszaki probléma
miatt nem tudtak neki állni az építésnek.
Talán a hónap végére sikerül kiírni a közbeszerzést a Gyep utcára is. Ezzel kapcsolatban volt vita a testületben, de úgy néz ki,
hogy a Gyep utca kapott elsőbbséget, és,
ha minden jól megy, akkor idén elkészülhet.
Viszont az aszfaltozás miatt eléggé be van
szorítva a kivitelező, mert ha jönnek a fagyok, lezárnak az aszfaltkeverők.
Ha jól tudom, akkor a Gyep utcánál
szélesítés is lesz.
Igen, a Gyep utcánál, annyira elhasználódott az útburkolat, és olyan szűk két autó
számára, hogy már nagyon nehéz közlekedni. Ráadásul, nagyon forgalmas, így
nem biztonságos. Talán, ezért is döntöttek
úgy a képviselők, hogy ez kapjon elsőbbséget a Gaal Gaston utcával szemben, de
mindkettő meg fog valósulni még ebben a
ciklusban.

A város életének egyik meghatározó
része, a tavaly elnyert pályázatok lebonyolítása. Hol tartanak most az ide
kapcsolódó beruházások?

Ezzel az utcával kapcsolatban gondolkodnak azon, hogy a Tesco kereszteződésnél legyen valami, bármi, egy
ﬁgyelmeztető tábla például?

Az első kézzelfogható eredmény, hogy
Platán Gondozási Központnál már előrehaladtak a munkálatok, és őszre, télre szeretnénk a végére érni. Ezzel párhuzamosan, az óvoda kertjében zajlik egy tízmilliós
kertrendezés, ami szintén lassan véget ér.
Hamarosan egy 260 milliós beruházásról
fogunk dönteni, hiszen július végére talán
sikerül összerakni a közbeszerzést a Platán
strand következő fejlesztési ütemére. Ebben a sétányok vannak benne a kikötőig, a
borudvartól a parton végig, a hajóig. Talán,
a tavasz elején meg is lehet indítani a beruházást, és akkor a nyárra elkészülhet.
A Zöld Város Program viszont nagyobb falat. Annak is folyamatban van a tervezése.
Abban van a kultúrház, és egy újabb, 260
milliós Platán strandi ütem. Ha a tervezés
ősszel elkészül, és a közbeszerzés télen
meglesz, akkor össze tudjuk futtatni a két
pályázatot, és 2019 végére, 2020-ra minden elkészülhet ebből az összesen 1 milliárdos keretből. Ezzel az idegenforgalom, a
turizmus nagy lendületet kap, és ez mindenkit szolgálni fog.

Ott a körforgalom lesz a megoldás, ami
valószínűleg már a következő ciklusra marad. Ez várhatóan egy saját erős beruházás
lesz, amire egy komolyabb összeget kell
félre tennünk. Figyeljük a pályázatokat is
hátha lesz megoldás.

Kulturális központnál nagy kérdés,
hogy mi lesz addig a programokkal.
Erre készült valami terv?
Készül, és a Kultkikötővel is folyamatosan
egyeztetünk. Egy nyarat valószínűleg be
kell áldozni, hiszen az épület a jövő nyáron nem lesz használható. De van még idő,
hogy alternatív helyszíneket keressünk. Azt
gondolom, hogy egy évet ki lehet húzni, és

Hogyan látja a nyarat?
Kicsit a Medárd bezavart, de azok a nyaralók, akik előre lekötötték a szállást, kénytelenek elviselni. Ez az esősebb július kiesést
azoknál okozhat, akik csak hétvégére szoktak lejönni, de a csúcsszezonban várhatóan
így is minden szálláshely elkel majd. Így
bevételkiesést legfeljebb a strandokon okoz
majd. A rendezvényeink nagyon vonzzák a
helyieket is, és az idelátogatókat is, az idő
pedig olyan amilyen, reméljük, hogy jóra
fordul.
Sokaknak meglepő, hogy a Szüreti Fesztivállal párhuzamosan lesz egy
másik nagy rendezvény a Várdombon.
Még nem tudjuk, hogyan akarják azt megrendezni. Éppen ma találkozunk a rendezvény szervezőjével, Csiszár Szilárddal, és
erről fogunk beszélgetni, mert minket is
meglepett kicsit. Kíváncsian várom a szervezőket, hogy ezt hogy gondolták. Nyilván
mi azt gondoljuk, hogy egy héttel később
kellene megrendezni, és ebbe az irányba
próbáljuk majd eltolni a beszélgetést, de
amíg nem hallgattuk meg őket, nem tudok
mit mondani.

Nyugvópontra került a Szüreti Fesztivál?
Szerintem rendben van. A korábban felvetett ötletek alapján az átalakítás szép lassan
elindul. Ennek megfelelően, a fesztiválon
lesznek olyan tematikus programok, amik
az egyes napokat próbálják valamilyen
téma köré csoportosítani. Lehet, hogy a felvonulás-része is átalakul picit. Elmaradnak
a borrendes események, ugyanakkor meg
lesznek új programok, mint például a ﬁlmvetítés. Tehát egy pici átalakulás már idén
látható lesz, és ez várhatóan a minőség felé
viszi majd a dolgokat. Az ingyenesség marad, tehát ugyanaz a vendégkör nagyobb
minőséggel fog találkozni.
Az utcalezárások ugyanúgy lesznek,
mint tavaly?
Igen, most már a terror szó nélkül… Nem
a terror miatt, hanem a biztonság miatt kell
lezárnunk azokat az utcákat, amiket tavaly
is. A biztonságos közlekedés és fesztiválszervezés miatt türelmét kérjük a lakosságnak.
Eltelt már több mint egy hónap a város napi rendezvény óta. Van visszajelzés a lengyel testvérvárosi üggyel
kapcsolatban?
Igen, megyünk is hozzájuk, és a megállapodás is körvonalazódik a polgármester
úrral. Találkozunk személyesen Gródek nad
Dunajcemben, és megbeszéljük a testvérvárosi szerződés részleteit. Ha a testületek
elfogadták, akkor talán augusztus végén,
szeptember elején meg is köthetjük ezt a
hosszú távra, reméljük sok évszázadra vonatkozó szerződést. Azt gondolom, már ideje volt, hogy Boglárnak legyen egy lengyel
testvérvárosa. Végre sikerült megtalálni azt
a lengyel partnert, aki jól tud illeszkedni a
boglári viszonyokhoz. Ők is egy tó partján
élnek, és a méret is hasonló, hiszen egy 5-6
ezres városka, illetve több kis falunak a közössége. Szeptember elején, augusztus végén jönnek a még élő Boglárcsikok, illetve
a családtagjaik. Ezért amúgy is lesz egy kis
lengyel ünnepség, és remélem, hogy akkor
alá tudjuk írni a szerződést.
Beszélgettünk róla, hogy lesz egy
Szentegyháza-túra is.
Igen, most szentegyházi gyerekek vannak
nálunk vendégségben pár napig. Jövő héten városi küldöttség megy az ottani városnapokra. Elég jól beindult a szentegyházi
kapcsolat is, hiszen évekig ez is laposabb
volt, de most úgy gondolom, hogy jól megy.
Köszönöm szépen a beszélgetést!

BALATONBOGLÁRI HÍREK 2018 július 3

SZÜRETI FESZTIVÁL
TISZTELT VÁLLALKOZÓK!
Tájékoztatjuk, hogy a 2018. augusztus
17-20-ig megrendezésre kerülő 42. BB
Szüreti Fesztivál rendezvény ideje alatt a
fesztivál területére 2018. augusztus 16tól gépjárművel csak reggel 06.00 órától
10.00 óráig, behajtási engedéllyel lehetséges, egységenként 1 db gépjárművel. Parkolási lehetőség nincs, csak a saját parkolóval rendelkező tulajdonosok részére.
Az áruszállító gépjárművek csak a Platán
sor – Parti sétány aszfaltozott útvonalain
haladhatnak, megállni szigorúan csak ki,ill. bepakolás idejére lehet.
A Buborék Fürdő mögötti É-D-i sétányra
TILOS gépjárművel behajtani.
A behajtási engedélyek átvehetőek
Balatonboglári Közös Önkormányzati
Hivatalnál (8630 Balatonboglár, Erzsébet
u. 11. földszint tel.: 85/550-333). 2018.
augusztus 1-től, 2018. augusztus 16-ig
08.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig.

KÖSZÖNJÜK MEGÉRTÉSÜKET!

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
A BEHAJTÁSI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁNAK ÉS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL
42. BB Boglári Szüreti Fesztivál 2018
Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Tisztelt Vendégek!
Tájékoztatjuk, hogy a BB Boglári Szüreti Fesztivál
rendezvény forgalmi rendje közlekedési és közbiztonsági okokból a tavalyi évhez hasonlóan az alábbiak szerint alakul.
2018-ban behajtási engedélyt kell kérniük azoknak
a tulajdonosoknak, akiknek az ingatlana a felsorolt
utcákban helyezkedik el, valamint a fesztivál területén működő vállakozásoknak:
Vasas utca - Strand sétány - Hunyadi utca – Vasas
utcáig tartó szakasza - Kisfaludy utca - Balaton utca
- Napsugár utca - Kikötő sétány - Aranyhíd utca - Kikötő utca - Széchenyi utca - Bartók Béla utca - Liszt
Ferenc utca - Kazinczy utca - Alkotmány utca - Tinódi
utca - Platán sor - Parti sétány - Kupa vezér utca Báthory István utca - Matróz köz - Szentmihályi utca
- Kodály Z. utca (Matróz közig tartó szakasza)
A lezárt területre kizárólag csak behajtási engedéllyel lehet behajtani!
A LEZÁRÁS 2018. 08. 16-ÁN (CSÜTÖRTÖK) 06.00
ÓRÁTÓL 2018. 08. 21-ÉN (KEDD) 06.00 ÓRÁIG TART.

Ezen időtartamon belül a felsorolt utcákban megállni és várakozni tilos!
A lezárt területre behajtási engedélyt csak az ingatlan tulajdonosa, használója vehet át abban az esetben, ha személyazonosságát hivatalos irattal (személyi igazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély,
és minden esetben lakcímkártya) igazolja, illetve az
érintett vállalkozások képviselői.
A behajtási engedélyt átvevő személy köteles a behajtási engedély kiadásához az érintett gépjármű
forgalmi rendszámát, valamint a gépjárművet vezető
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személy nevét közölni. A lezárt területen személygépkocsi kizárólag az ingatlanok területén parkolhat,
a közterületen történő parkolás megtiltásra került.
Felhívjuk ﬁgyelmüket arra, hogy ingatlanonként
legfeljebb 4 db behajtási engedély igényelhető,
amennyiben ennyi járművet ténylegesen el is tudnak helyezni az ingatlanukon belül. A közterületen
parkoló gépjárművek elszállíttatásáról a Rendőrség
intézkedni fog!
A behajtási engedélyek átvehetőek Balatonboglári
Közös Önkormányzati Hivatalnál (8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. földszint tel.: 85/550-333). 2018.
augusztus 1-től, 2018. augusztus 16-ig 08.00-12.00
óráig és 13.00-16.00 óráig.
A lakosság szubjektív biztonság érzetének és a közlekedés biztonság fenntartásának érdekében tett szigorítások miatt kérjük türelmüket és megértésüket!
Balatonboglár Város Önkormányzata

AZ ARATÁS HAVA
A római katolikusok a Jézussal állapotos
Mária és Keresztelő Jánossal ugyancsak
várandós Erzsébet találkozásának emlékeként őrzik Sarlós Boldogasszony ünnepét
július 2-án – liturgikus megnevezése szerint: Szűz Mária látogatása Erzsébetnél. S
mivel ez a nap az aratás megkezdésének
az ideje, ezért nálunk az ünnep Sarlós Boldogasszony nevet viseli.
Ebben az országban nem is tudják mi az
aratóünnep. – olvassa Éva, a Boglár-Kislaki
Irodalmi Klub soros piknikjén Wass Albert
aratási visszaemlékezését. Mi már elfeledtük itt az ilyesmit. Belőlünk már hiányzik
az a nyers, egyszerű, föld- és kenyérszagú misztikum, mely a teremtés és az élet
ősi csodáit ünnepelni tudja. De azokban ott
még megvolt. Amint már említettem volt,
minden nyáron nagyapám időszaki munkásokat hozatott a hegyekből az aratás elvégzésére. Nem pénzt kaptak a munka elvégzéséért, hanem a learatott és kicsépelt
gabona tíz százalékát. Szekerekkel jöttek
le, szervezett csoportban. Még saját szakácsaikat is hozták. Mi csak a nyersanyagot adtuk az élelemhez, ők főztek maguknak. Szerződésük pontosan kikötötte, hogy
hány kiló kenyeret, hány kiló húst, sajtot,
zsírnak valót és egyebet kell kapjanak hetente. Még a vasárnapra járó fejenként egy
liter bor is ott volt a szerződésben és az
egy korty pálinka minden reggel és egy
korty pálinka minden este.
Órák hosszat el tudtam nézni ezeket a hegyi népeket, ahogy a búzát aratták. Nótáztak, tréfálkoztak egész idő alatt. Soha még
olyan vidám és boldog néppel nem találkoztam életemben. A férﬁak kezelték a kaszát,
mögöttük hajlongtak a marokszedő lányok
s ezek megett a kévekötő asszonyok meg
idősebb férﬁak kötözték a kévéket s rakták
egybe őket, keresztekbe. Figyeltem őket
esténként a tábortűz mellett, ahogy ettek,
ittak, tréfálkoztak s ölelgették a lányokat.
Eleinte azt hittem, hogy nagyon laza er-

kölcseik vannak. Rendre azonban rájöttem,
hogy ellenkezőleg. Ha különös módon is,
de erkölcsi mértékeik sokkal szigorúbbak
voltak, mint a mieink. És sokkal praktikusabbak is. Amellett, hogy a télirevaló gabonát gyűjtötték össze ilyen módon - fent a
hegyekben nem termett búza - ezeknek az
aratócsoportoknak egy másik fontos szerepe is volt. Alkalmat nyújtottak az egymástól távol élő hegyi tanyák legényeinek és
lányainak, hogy megismerkedhessenek, és
megfelelő élettársat választhassanak maguknak. Itt megﬁgyelhették egymás munkaképességét, erejét és békés, avagy békétlen, erőszakos vagy szelíd természetét.
Házasságról nem is esett szó mindaddig,
amíg a leány viselős nem lett. A legénynek
előbb tudnia kellett, hogy minden rendben
van a leány körül, hiszen egy gyermektelen asszony nagyon keveset ér ott, ahol a
család előmenetele sok kéz együttes munkáján múlik.
Éva nagyon szépen olvassa, valami egészen távoli üzenet hangszínével. Többen
magunk elé nézünk személyes emléket,

irodalmi megszólalásokat keresve régi aratásokról, vagy, mint jómagam Marika búzaszárból, búzakalászból font gyönyörűségein simogattam a tekintetemet.
Végül megtapsoltuk Évát, s Marikát is, aki
egy újabb – talán furfangosnak is mondható somogyi - történetet olvasott fel Fekete
Istvántól innen a szomszédból a búcsújárókhoz csatlakozni kívánó öregasszony – a
Szűzanya ﬁzesse meg! – hálálkodásáról, a
búza termésátlag megnöveléséről.
Aztán előkerültek arató versek József Attilától – uborkát esznek kenyérrel… idézte
Anna. Petőﬁtől, Váci Mihálytól s egy talán
kevésbé ismert, 19. századi költőtől, Verseghy Ferenctől Anna, Gabi, László, Marika tolmácsolásában hangzottak el versek.
Persze majdnem mindenkinek volt valamilyen személyes élménye a régi aratásokról,
ami egy kicsit talán el is vitte a beszélgetés
folyamát afféle aratási végző hangulatba.
De az így volt jó, és nem egyezett meg a
csoport a következő irodalmi piknik témájában, de Éva – mint mindig - amúgy is
felkészül.

HUMOR ÉS GEG A PINCETÁRLATBAN

„A bokszoló, amint a szorítóba lép” címmel, vagy tál babban álló
gulyás, mint „Babgulyás”, egyszerre zsibbaszt el és nevettet meg.
Hogy az alkotások művészeti értéke mekkora, azon lehet vitatkozEgy különleges, humorra és gegre épülő kiállítással várja az idei
szezonban a képzőművészet kedvelőit a balatonboglári Pincetárlat, ni, de, hogy a Pincetárlat most egy olyan program, ami könnyen
ahol a Németbányán élő Tóth András papírszobraiból, festménye- fogyasztható, és esőprogramként a vendégeknek bátran ajánlható,
az egészen biztos.
iből és graﬁkáiból összeállított installáció biztosan megnevetteti
majd azokat, akik bírják a fárasztó szóvicceket.
A kiállítást június 15-én Mészáros Miklós polgármester nyitotta
meg, aki elmondta, hogy ezt a napot a nyári szünet kezdete miatt biztosan a gyermekek várták a legjobban, de a szintén ekkor
induló boglári, kulturális szezon is fontos és várt pontja a város
életének. Ráadásul, az idei év ismét nagyon színes és bőséges
programokkal várja mind az itt élőket, mind az ide érkezőket. A
polgármester beszéde után Perusza Eszter művészettörténész
méltatta az alkotót, és felsorolta eddigi elismeréseit és fontosabb
kiállításait.
Végül Tóth András vette át a szót, és elmesélte, nemrég, egyik
kiállításán találkozott egykori rajztanárával, aki megkérdezte,
hogy ugye, anno ötöst adott neki rajzból? Erre elmondta, hogy a
hármast is alig kapta meg, amire tanára széttárta a karját, majd
annyit mondott: Sajnálom…
Maga a kiállítás valóban igazi geg-gyűjtemény azoknak, akik bírják a fárasztó humort. Anélkül, hogy lelőnénk a poénokat, néhány
példa: A bokszoló szobor, melynek lábán egy asztalos szorító van,
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JOG ÉS KÖZÉLET
DR. GYÖRE ZSUZSANNA
MELINDA JELENLEG A DR. TÖRÖK
SÁNDOR EGÉSZSÉGHÁZ IRODAVEZETŐJE, SZÁMOS EGÉSZSÉGGEL
KAPCSOLATOS PROGRAM SZERVEZŐJE, DE MUNKÁJA MELLETT JOGI
TUDÁSÁVAL SEGÍTI A KÉPVISELŐTESTÜLET MUNKÁJÁT. INTERJÚNKBAN TERVEIRŐL, CÉLJAIRÓL
ÉS MUNKÁJÁRÓL FAGGATTUK…
Hogyan csöppentél bele a boglári közéletbe?
Boglári vagyok, bár nem itt születtem. Azonban
születésem után nem sokkal, szüleimmel és a bátyámmal Balatonboglárra költöztünk. Az első közéleti nyiladozásom, mondjuk így, a rendszerváltás
időszakára tehető. Akkor még általános iskolás
voltam, de ez egy olyan időszak volt, amikor a politika ezt a korosztályt is megérintette. Aztán jött
a továbbtanulás, középiskola, főiskola, egyetem,
ezek elvittek Boglárról, és, amikor hazaköltöztem
– mert itthon, Balatonbogláron szerettem volna
boldogulni - akkor kezdtem a helyi közéletben egy
kicsit mozgolódni. Szerintem ebben, mindenki
életében az egyik sarokpont, amikor elkezd dolgozni, mert az új közösségben újabb kapcsolatok
alakulnak ki.
Amikor visszaköltöztem, végig tudtam menni az
utcán úgy, hogy nem ismertek meg. Sok munka
van abban, amíg eljutottam oda, hogy ez már
nem így van. Először, ha jól emlékszem, a 2006os választásokon indultam képviselő-jelöltként,
majd 2010-ben is. Nem sok híja volt, hogy bekerültem a testületbe, majd 2010-ben Dr. Sziberth
László megkeresett, hogy a bizottságban, aminek
ő volt akkor az elnöke, van-e kedvem külsős tagként tevékenykedni. Kapva kaptam az alkalmon
és jöttem. Ennek köszönhetően közvetlen közelről
áshattam bele magam a közös ügyekbe. Majd egy
kis szünet következett, mert a bizottságot megszűntették, utána pedig olyan munkahelyre kerültem, ami összeférhetetlen volt azzal, hogy én
akár bizottsági tagként, vagy külsős tagként tevékenykedhetnék. De ez nem jelentette azt, hogy a
háttérből nem támogattam azokat az embereket,
akiket a mai napig is segítek. 2014-ben a választáson még mindig fennállt az összeférhetetlenség,
de 2015-ben munkahelyet váltottam, így ez is
megoldódott. Ekkor Dr. Sziberth László újra hívott,
hogy külső szakértőként vegyek részt a munkában, és ez azóta is tart.
Tudom, hogy kicsit furcsa kérdés, de a jogi
érdeklődésből fakad a közéleti szerepvállalás, vagy a közéleti érdeklődésből jött a jogi
pálya?
Szerintem előbb jött a közéleti érdeklődés. Például, a középiskolában matematika-ﬁzika szakos
voltam. Aztán ahogy az ember érik, rájön, nem
biztos, hogy azzal tud foglalkozni, és akkora tehetség azon a területen, amerre eredetileg indult. Tanítani nem szerettem volna, a pedagógusi
pályát nem érzem annyira magaménak. Akkor
gondolkodtam el, hogy mi az a terület, ami érdekelhet, ami folyamatos szinten tartást igényel. A
jog pedig ilyen, hiszen a jogszabályok állandóan
változnak.
Első körben egy főiskolába jártam. Ez a munkaügyi kapcsolatok volt, de ez is a jogi egyetemen
belül működött. Nagyon sok jogi tantárgyunk volt,
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és már ott körvonalazódott, hogy mi az, ami igazán érdekel. Érdekelt az alkotmányjog, érdekelt a
közigazgatás-jog, tehát a közszférával kapcsolatos jogágak közel álltak hozzám. A büntetőjog, az
abszolút nem, és tudom, hogy soha nem fogok
azzal foglalkozni, az nem az én életem.
A bizottságban külsős tanácsadóként mi az,
amivel segíteni tudod a bizottsági munkát?
Főleg azokban a kérdésekben, ahol jogszabályok
állnak a háttérben, vagy helyi szabályozást igényel, vagy valamilyen jogi vonatkozása van. Akár
szerződéskötések, ahol a polgárjog területével
kell tisztában lenni, illetve az új munkakörömből
adódóan olyan kérdésekkel, ami az egészségügy
területére vonatkozik. Abba, most az utóbbi időben, a munka miatt is jócskán beleástam magamat. Közben egy mesterképzésre is beiratkoztam,
és az ott tanultakat is hasznosítani tudom ezen a
területen.
Akkor a segítői feladatba az is beletartozik,
hogy rendeleteket is átnézel?
Igen, azokat is átnézem és véleményezem, akár
jogszabály alapján, akár azt, hogy hogyan számozzuk, hiszen az is kötött. Lehet, hogy tartalmilag is ad irányt egy magasabb rendű jogszabály.
Szóval, inkább ebből a szempontból nézem, meg
abból is, hogy milyen igénye lehet a szabályozásra
akár a lakosságnak, akár más érintetteknek. Lehet, hogy a jogszabály teret ad magához a szabály
meghozásához, de nem biztos, hogy ezt meg is
kell tenni. Ugyanis, nem az a cél, hogy az élet
minden pillanatát szabályok vegyék körül. Néha
jobb, ha van egy kis mozgástér.
Hogy látod? Hogy működik Balatonbogláron a testületi munka? Külsős tanácsadóként,
ahogy rálátsz, milyen összbenyomás alakult
ki benned?
A testület tagjainak nagy része sokat dolgozik a
régóta fennálló problémák megoldásán. Ilyen volt
legutóbb bérlakások ügye. Ez hosszú ideje húzódó, sarkalatos és nehéz probléma, mert szociális
bérlakásokról beszélünk. Szerintem, nagyon nagy
dolog, hogy sikerült rendbe hozni, és ilyen állapotot teremteni az ügyben. Nagyon sok munka volt.
Viszont, időnként jelentős hiányosságok vannak,
ami leginkább arra vezethető szerintem vissza,
hogy pontosabbnak kell lenni, felelősöket kell a
feladathoz hozzárendelni, és a felelősöket számon
is kell kérni az ügyben. Például, ha van egy testületi döntés, ami egyhangú döntés volt, mégis
elmarad a végrehajtás. A végrehajtás a hivatalnál
van, és fontos része a folyamatnak, mert különben minek hozunk döntéseket? Egy jogszabály
is annyit ér, és egy döntés is annyit ér, amennyit
sikerül belőle végrehajtani, amennyire sikerül annak érvényt szerezni.
Mostanában, az előbb említett területeken
kívül, nagyon aktív vagy a különböző egészséggel kapcsolatos civil programok szervezésében is. Ez a munkahelyről jön, vagy a
meglévő közösségi érdeklődésből fakad?
Nyilván van közösségi érdeklődésem, másrészről az Egészségügyi Központnak is vannak ilyen
kötelezettségei. Például, a Somogy Megyei Egészségügyi Fórumnak is tagja az intézmény. Ennek
a keretein belül prevenciós programokat szerveznek, és ehhez próbálunk mi is csatlakozni. Szeretem ezt szervezni. Próbálok újabb ötleteket
belevinni, minél több embert megtalálni, mert ez
nagyon fontos.
Most kötöttünk együttműködési megállapodást
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a könyvtárral, és ennek keretében igyekszünk
prevenciós programokat szervezni. Reményeim
szerint, a nyári időszakot leszámítva, minden hónapban szervezünk előadást, és ezekre a program már nagyjából össze is állt. Ez nem egyszerű, mert anyagi támogatás nem nagyon van rá,
de eddig akárkit megkerestem, hogy tartson egy
előadást, vagy küldjön nekem anyagot, soha nem
voltak csukva az ajtók. Az egyik legnagyobb kihívás nekem ebben a sorozatban az, hogy szeretnék
egy újraélesztő tanfolyamot szervezni a lakosságnak, azt a pillanatot segíteni, amikor emberi életet
lehet menteni.
A legtöbb ember oda sem mer menni…
Ez sajnos így van. Pedig, ha már odamegy, lehet,
hogy megmentette valaki életét csak azzal, hogy
felemelte a telefont, és segítséget hívott. Lehet,
hogy nagyon pici dolgot tett, de segítette annak
a dolgát, aki professzionális ellátást tudott adni.
Ezt nagyon fontos dolognak tartom a jövőre nézve. Reméljük, hogy tavaszra sikerül megszervezni.
Természetesen, az ősszel megtartjuk a mellrák
elleni sétát is. Áprilisban pedig az Egészség Világnapjával kapcsolatban lesznek programok.
Ami még új dolog, hogy Életmód Klub Balatonboglár névvel egy Facebook oldalt készítettünk.
Elég sok ismerős van már, és egyre többen jönnek.
Ott próbálok másokat is elérni. Nem csak azokat,
akik az előadásra is eljönnek.
Már kétszer nekifutottál a képviselő-választásnak. Lesz harmadik próbálkozás?
Úgy tervezem, hogy igen. Érzek magamban
ambíciót a feladathoz, aztán, hogy a választópolgárok is így gondolják, vagy nem, az majd a
választásokon kiderül. Amúgy, én ezt egy nagyon
izgalmas dolognak tartom. A választásokra való
felkészülést is nagyon izgalmas dolognak tartom
minden szempontból. A kampányidőszakot is,
bár az nagyon megterhelő tud lenni lelkileg, ﬁzikailag, szellemileg, de nagyon izgalmas, és az
eredményvárás is nagyon izgalmas, meg utána
a munka. Hiszen egyszer csak összeáll egy csapat, amit testületnek hívunk, és annak együtt kell
dolgozni. Az természetes, hogy vannak viták, és
nézeteltérések, hiszen nem vagyunk egyformák.
Szerintem nagyon fontos, hogy kompromisszumra jussunk, és felnőtt emberként tudjunk mindent
megbeszélni. Nem kell mindenben egyet érteni,
mert az sehova nem vezet. Ilyen szempontból is
izgalmas a bizottsági munka, hiszen ott folyik az
igazi ütköztetős, vélemény-kinyilvánítós munka.
A testületi ülésre már egy letisztult dolog érkezik.

Köszönöm szépen a beszélgetést!

EGY HÍJÁN HÚSZ
Az alapítók biztosan
nem gondolták tizenkilenc évvel ezelőtt,
hogy ötletük, a jazz zene és a
minőségi borkultúra közös fesztiválja idővel nagykorúvá érik.
Pedig idén júliusban, immár már
ezt is túllépve a tizenkilencedik
Jazz és a Bor Fesztiválját rendezte meg a boglári Helyiérték
Egyesület. A szokásos, szerda
esti megnyitón Keserű Zoltán
képviselő meg is említette, az
ötlet anno annyira jó volt, hogy
ma már az ország több pontján
is tartanak valami olyan fesztivált, ami jazzről és a borról szól.
Gergely Csaba, a Helyiérték
Egyesület elnöke beszédében
kiemelte, hogy a rendezvény
nem jöhetett volna létre anélkül
a több mint negyven önkéntes
nélkül, akik önzetlenül végigdolgozzák a hetet, és mindent
megtesznek, hogy a vendégek
jól érezzék magukat. A város
részéről Csere Andrea alpolgármester köszöntötte a közönséget, majd idézett pár véleményt
a fesztivál közösségi oldaláról.
Hangsúlyozta, hogy a sorozat
Balatonboglár város kiemelt
rendezvénye, és reméli, hogy az
idelátogatók jó hírét viszik majd
városunknak.
Keserű Zoltán, az évek óta a
zenészekről készített képeivel a
fesztivál színvonalát emelő Dr.
Kiss Attila Andrást köszöntötte. Az alkotóról tudni kell, hogy
civilben szülész-, nőgyógyász
szakorvos, aki szabadidejében
készíti képeit, melyek évek óta
a Jazz és a Bor Fesztiválján láthatók. Idén egy szomorú apropó miatt olyan jazz zenészek
portréit állította ki, akik már
nem játszhatnak a földi színpadokon.
A megnyitót végül, a
szintén évek óta visszatérő vendég, Fekete-Kovács Kornél zárta, aki röviden megemlékezett
az elhunyt elődökről, közülük is
kiemelve Babos Gyulát, aki az
elmúlt, közel két évtized alatt
segítette a fesztivál szervezését.
Ráadásul, egyik utolsó fellépése
is éppen itt, Balatonbogláron
volt 2017 őszén, a Jazz Klubban. A szervezők ezért a 2018as rendezvényt az ő emlékének
szentelték.

A szokásosnál kicsit
hosszabb és talán szomorkásabb megnyitó
után, első fellépőként a G-Town
Fellowship formáció lépett fel.
Ők annak ellenére, hogy csak
két hónapja alakultak a graz-i
zenei konzervatórium jazztanszakos növendékeiből, mégsem
voltak ismeretlenek a boglári
közönség előtt, hiszen a formáció frontembere a boglári
zeneiskola egykori növendéke,
Szendrődy Csobán volt, aki szaxofon játékával ezúttal is sok
örömöt szerzett a hallgatóságnak. Őket a Feket-Kovács Kvintett követte, akik a formáció
névadójára építve ismét hozták
a tőlük elvárható legjobb zenét.
Másnap estére az időjárás
megkönyörült a rendezvényen,
így a koncertek visszakerülhettek a kulturális központ hangulatos udvarára. Ezen a napon ismét egy ﬁatal formáció kezdett,
majd őket a Kaltenecker-Markó
Duó követte. Az izgalmas hangszeres felállású, dobra és billentyűre épülő kettős számai egyfajta zenei kísérletek, melyek
jazz-ből kiindulva azt rock-beat
elemekkel kiegészítve, valamint
egy kis dub step-et hozzáadagolva izgalmas hangzást eredményeznek.
A harmadik este már a dallamosabb jazz rajongóinak kedvezett, hiszen mindkét fellépő
ebben a stílusban hozott valami
frisset. Míg végül, szombaton
este két igazi zenei csemege
zárta a fesztivált. Elsőként a Baleár-szigetekről érkezett Banda
Zeitun lépett a színpadra, és
varázsolta el a közönséget a
szicíliai és spanyol hangzásvilág
keveredéséből felépülő zenei világával, melyben időnként még
a ﬂamenco-ritmusok is megjelennek. Utánuk pedig a Náray
Erika Quintett következett, akik
az 50-es, 60-as évek klasszikus
jazz számait szólaltatták meg,
de az általuk kínált zenei utazás
helyenként napjainkig is elért,
hiszen még egy Sting dal is belefért a repertoárba.
Azonban négy este hangulatát
nem csak a zenészek, hanem a
borászok is meghatározták. Ennek megfelelően, az ismert helyi pincészetek mellett egy-egy
estére a közönség ízelítőt kaphatott Villány, Tokaj és Eger zamataiból is. A ﬁnom borok mellé
pedig házi készítésű kecske és
juhsajtot is kóstolhatott az, aki
rászánta az idejét az egy híján
huszadik Jazz és a Bor Fesztiválja felkeresésére. A szervezők szerint a négy nap rendben
lement, és ha semmi nem jön
közbe, akkor jövőre a huszadik
következik majd.

BABOS GYULA EMLÉKÉRE
Babos Gyula 1949.
június
26-án
született
Budapesten.
Édesapja
hegedűs
volt és ő is hegedülni, majd később rövid
ideig zongorázni tanult. Tizenöt évesen
már a Futurama zenekarban gitározott,
de igazán 1970-től
kezdték el megismerni a Kex nevű együttesből, majd onnan
kilépve, két év múlva
a Rákfogóban zenélt
1974-ig. Előtte 1966ban a Magyar Rádió
jazzversenyén
első
helyezést ért el. Egy
évvel később már a
dobos Kőszegi Imre
zenekarában muzsikált, összesen két
évig, majd 1979-ben
megalapította
első
formációját, Saturnus néven. Közben, 1977-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Jazz Tanszakának tanára lett, érettségi és tanári diploma nélkül. 1985-ben létrehozta a Babos Trio Plusz-t, amit
később a Babos Trio váltott fel, melyben Balázs Elemér dobossal és
Egri János nagybőgőssel zenélt együtt.
1988-ban megjelent első lemeze Kinn és benn címmel, a Hungaroton kiadásában. Egy évvel később a Petőﬁ Csarnokban lépett
fel Victor Bailey, Terry Lynn Carrington, Jinda György és Szakcsi
Lakatos Béla társaságában, majd EMeRTon-díjban részesült. Az elkövetkezendő időkben évente fellépett egy-egy híresebb előadóval,
úgymint Frank Zappával, James Moody-val, Tony Scott-tal. Később
a Hungarotonnál megjelent a Sham című hanglemez, amelynek alkalmával a kor legjobb hazai jazz-zenészei gyűltek össze, melynek
címe, a már régóta külföldön élő Jinda György zenei világára utal.
1994-ben a Sony Columbia kiadásában megjelent a gitáros második jazz albuma, a Blue Victory, amelynek közreműködői a Petőﬁ
Csarnok-béli koncerten már játszottak együtt. A lemez 12 országban jelent meg, majd tovább vitte zenekarát immár Babos Quartet
néven, amiben Szappanos György, Szakcsi Lakatos Béla és Borlai
Gergő játszott, de közben a Take 4-ral is gitározott. 1997-től formációja megint új nevet kapott, ezúttal a Babos Project Romani-t,
amivel számos hazai és külföldi fesztiválon aratott sikert az elmúlt
években, olyan városokban, mint például Marseilles, Eilat, Bukarest, London és Kassa. A Sony Columbia 1998-ban megjelentette
Egyszer volt... címmel az együttes lemezét, amelyen olyan zenészek játszottak együtt, mint Bihari Ernő, Borlai Gergő, Dobi Matild,
Hárs Viktor, Kunovics Katalin, Lattmann Béla és Oláh Tzumo Árpád.
1998-ban a Take Four-ral három lemezt készítettek el, majd
2001-ben Herbie Mann-nel készített felvételt. Három évvel rá, limitált példányszámban megjelent a Trilok Gurtu-val közösen készített koncertlemez Hetvenöt perc címmel, majd megkapta második
díját, a Szabó Gábor-díjat, 2005-ben pedig a Magyar Köztársasági
Érdemrend Tisztikeresztjét kapta meg, s új felállással mutatkozott,
a Babos Project Special-lal, amivel egy évvel rá lemezt is készített,
mégpedig a Variációt.
Babos Gyula erősen kötődött a balatonboglári Jazz és a Bor
Fesztiváljához, melynek szervezésébe egyfajta zenei mentorként
kapcsolódott be. Legjobb tanítványai közül rendszeresen ajánlott
fellépőket, és ő maga is éveken át játszott a boglári színpadon
különböző formációkban. Utolsó itteni fellépése 2017. októberében
a Jazz Klubban volt, melyből egy kis részlet megtekinthető a Balatonboglár Város Youtube-csatornán.
2018. április 12-én, 68 éves korában elhunyt…
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DRÓNVIDEÓSOK BALATONBOGLÁRON
SOKAKNAK KÜLÖNLEGES
ÉLMÉNY, DE VAN, AKIKNEK
BOSSZÚSÁG AZ EGYRE TERJEDŐ DRÓNVIDEÓZÁS. A MEGOSZTÓ VÉLEMÉNYEK ELLENÉRE ELMONDHATÓ, HOGY
EGY-EGY KÜLÖNLEGES, MADÁRTÁVLATBÓL KÉSZÍTETT
FOTÓ VAGY VIDEÓ TÖBBSÉGÉBEN MÉGISCSAK ÖRÖMÖT
SZEREZ A SZEMLÉLŐNEK,
HISZEN OLYAN PERSPEKTÍVÁT MUTAT, AMIT EGYÉBKÉNT NEM LÁTHATNÁNK.
Balatonbogláron két házaspárt is megfertőzött ez a hobby, vagy inkább szenvedély. Ráadásul, a két család között az addigi felületes
ismeretségből, a drónozáson keresztül barátság és több, közös munka is lett. Ismerjék
meg őket!

Böröczky Bulcsú és Andrea
Hogyan kezdődött a drónozás?
Teljesen véletlenül csöppentem bele… Négy
éve a szomszédban nyaralt egy német család, és a kisgyereknek volt egy tenyérnyi kis
drónja, ami átesett hozzánk. Visszaadtam a
drónt, és a kissrác utána még repkedett vele.
Mivel jól beszélek németül, összebarátkoztam
az édesapjával is. Beszélgetés közben megmutatta a telefonján, hogy ezzel a kis géppel
fényképet is lehet készíteni. Nagyon megtetszett! Bementem a szobába, és mondtam a
feleségemnek, hogy veszek egy drónt.
Akkor még nem tudtam az egészről semmit,
csak egyet tudtam, hogy nekem kell egy ilyen.
Először az interneten keresgéltem, és egy
egészen egyszerű drónnál kötöttem ki, amit
használtan vettem. Érdekes eszköz volt ez az
R-Parrot nevezetű drón, hiszen tudott élő képet, fényképet, videót, és telefonos irányítása
volt. Mai szemmel már azt mondanám, hogy
borzasztó rossz gép volt, ami igazán semmire
sem volt jó, de én nagyon élveztem. Ez volt
az első.
Aztán, ahogy az ember egyre mélyebben belekeveredett, úgy jöttek a komolyabb drónok.
Végigjártam szépen a lépcsőt, majd megállapodtam a most használt márkánál, a DJInál. Jelenleg a csúcskategóriát használom, a
reptetés pedig az életem részévé vált, nem is
tudok menekülni tőle, annyira beleszerettem.
Nincs olyan nap, hogy ne használnám. Amikor
nagyon rossz az idő, akkor kézből, de valamit
akkor is csinálok vele.
Volt ezt megelőzően bármi kötődésed
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fotózáshoz, videózáshoz?
Nem, pedig az én magyar nagypapám festőművész volt. Ő nagyon sokat fényképezett
azért, hogy majd később megfesti a képeket.
A fotók tonna számra gyűltek a műteremben,
és ezeket gyerekkoromban szívesen nézegettem. A családban többször is beszélgettünk
róla, hogy kellene egy komolyabb gép, amivel
szebb képeket lehetne készíteni, de mindig elhessegettem a gondolatot. Aztán a drón hozta
be az életembe a fényképezést, videózást és
ezek szeretetét. Folyamatosan képzem magam, tanulok, online is, de könyveket is vásárolok. Videókat nézegetek róla szinte minden
szabad időmben.
Figyelemmel kísérem a megosztásaidat
a kezdetektől, és azt látom, hogy komoly
fejlődés van a munkáidban.
Köszönöm! Tudod, megnézem mások munkáit, akár többször is, és minden apró részletet megjegyzek. Ha egy számomra tetsző effektet vagy felvételt látok, akkor kinyomozom,
hogyan készült, és meg is tanulom. Ebben a
Youtube nagyon sokat segít, mert rengeteg
felvétel van fenn, ami tetszik, annak tárolom
a linkjét, mert így, ha kell, később elő tudom
venni. A képszerkesztés pedig úgy zajlik, hogy
nagyon sok proﬁ fotóst ismerhettem meg a
drónozáson keresztül, tőlük bátran kérdezhetek, mert segítőkészek. Ilyen ismerősöm például a Radisics Milán.
Megosztom a munkáimat drónos csoportokban, így indult a többiekkel is a kapcsolat.
Most már elmondhatom, hogy többször találkoztam velük személyesen is, barátság alakult
ki közöttünk. Ennek köszönhetően már TV is
vitte el egy-egy felvételemet, velük is tartom
a kapcsolatot: operatőrökkel, illetve MTV alkalmazottakkal, MTI fotóssal. Tőlük gyorsan
és nagyon könnyen lehet tanulni.
Tavaly ősszel a szüreti felvonuláson
egész komoly, drónos csapattal voltál
együtt.
Igen, ők azok.
Ezek szerint összejártok?
Ez mára egy egészen jól összetartó kis csapat lett. Többek között Boglárról, a Tuli Szilárd
is közénk tartozik. Tavaly szeptemberben volt
utoljára nagyobb találkozónk, idén kora nyárra terveznek egy újabbat, szintén Boglárra.
Nagyon sok a vita a drón körül. Az elmúlt években komoly politikai viták is
voltak a témában. Úgy tudom, neked is
voltak kellemetlenségeid. Ezeket hogy
éled meg?
Nehezen. A szabályozást nyilván nem, hiszen az törvényi, de amikor bántanak miatta, azt én nehezen élem meg. Én
nem ártok ezzel senkinek! Nem
is tudnék, hiszen ilyen a természetem. Ha kell, segítek nagyon
szívesen, de ártani biztos nem
ártok, és ezért nagyon nehezen
élem meg, amikor belém kötnek.
Egyébként számtalan példa volt
rá, de hála Istennek a pozitív élmény sokkal több. Ha heti átlagot
veszünk, akkor minden hétre jut
egy ember, aki belém köt. Volt már
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rendőrségi feljelentés is, de volt, aki le akarta
lőni a drónt. Ezek egyébként többnyire boglári
lakosok. A legdurvább talán az volt, amikor
tavaly egy ember megfenyegetett, hogy nem
csak a drónt, hanem, ha kell, akkor az egész
családot lelövi, mert van mivel és megteheti.
Akkor délután összecsomagoltam a technikát, és meghirdettem, hogy eladom. Volt is
rá jelentkező, de aztán rengetegen rám írtak:
barátok, a boglári lakosoknak a zöme, még
a Sziberth doktor úr is, hogy ne tegyem, ne
hagyjam abba. Kizárólag miattuk folytattam.
Amúgy megértem a reklamálókat is, de ezúton üzenem nekik, hogy nem mindig rögzítek
felvételt mindenkiről. Ez nem erről szól. Igazából egy-egy szép fotó vagy snitt a cél, nem
pedig az, hogy mindenki rajta legyen. A törvényi szabályozásnak, pedig nyilván igyekszem
megfelelni, bár nincs még konkrét drónos
szabályozás Magyarországon. Pillanatnyilag
annyi van, hogy a rendőr kérheti tőlem a következőket:
- eseti légtérhasználati engedélyt (nem minden esetben, sőt nem is foglalkoznak vele)
kötelező felelősségbiztosítást (ez értelemszerűen van)
valamilyen drónos klubtagsági igazolást (ez
is van)
Az íratlan törvényt pedig minden formában
igyekszem betartani. Ennek megfelelően nagy
tömeg fölött, emberek fölött, ha nem nagyon
muszáj, akkor nem, csak nagyon kivételes alkalmakkor. Azt is úgy, hogy lássam, ha esik
a gép, akkor hova pottyan, semmiképpen ne
emberre. Egyébként a technika ma már nagyon fejlett, többszörösen túlbiztosított. Önmagától, az esetek 99,9 százalékában nem
esik le drón. Az összes probléma, ami zuhanással jár, az mind pilóta, emberi tényező.
Lehet, hogy van, akit bosszant, ugyanakkor egész rajongótáborod alakult ki.
Az emberek többsége nagyon szereti
ezeket a szép képeket, videókat, amiket
készítesz.
Többször kapok visszajelzést, amikor egykét napig nem kerül fel új kép, hogy vártuk,
de nem volt. Igyekszem pótolni, de mindig
nem tudom. Vannak felvételek, amiket nem
osztok meg, mert szeretnék egy kiállítást
majd a boglári, légi felvételekből. Ez majd
egy közös projekt lesz Tuli Szilárddal, de nem
most nyáron, hanem talán az ősz környékén.

Ez érdekes, mert az Andival, a feleségével
egy évfolyamba jártam. A Bulcsúról annyit
tudtam, hogy internettel foglalkozik. Egymásról tudtunk, de csak köszönőviszonyban voltunk. A drón összehozott bennünket, aminek
nagyon örülök.
Azt látom a fotókból, hogy Mariann, a
feleséged is szívesen megy veled.
Sikerült valamennyire megfertőzni. Most
nagyon sok a munkája, ezért ritkábban jön
ki, de ahogy vége lesz ennek az időszaknak,
megint jön majd velem.
Az elején nehezebben jött bele, de én nem hagytam, és addig tanítottam, amíg ő is ráérzett az ízére.
Láttam rólatok azt a romantikus fotót,
amin egy pipacsos réten, egy szív alakúra simított, apró tisztáson néztek az ég
felé. Ez egy elég különleges fotó.

Ennek is meg van az oka: a négy évszakot
akarjuk bemutatni, és mivel télen indítottuk,
meg kell várnunk az őszt is.
Köszönöm a beszélgetést!

Tuli Szilárd és Mariann

Igen. Azért az tény, hogy lop az ember ötleteket, és ez sem saját ötlet volt. Sok hasonlót láttam az Instagramon, és a Bulcsúéknak
is van hasonló. Úgy is osztottam meg, hogy
leírtam ezt. Egyébként a kép készítése előtt
egy héttel már jártunk azon a réten, de akkor még ritkásan voltak a virágok. Aztán pont
a Bulcsú szólt, hogy most menjetek ki, mert
most nagyon sűrű a pipacs.
A Bulcsúval úgy vagyunk, ha talál valame-

Nézegetem más munkáit is, de nagy lökést
adott nekem egy fotósorozatnak az elkészítése, amit a Bulcsú is csinált. Ez az ő érdeme,
mert ő találta ezt a témát: a halastavak, illetve a leeresztett halastavak. Az volt a szerencsém, hogy a Bulcsú megtalálta ezt a témát,
és erre felﬁgyelt egy híres természetfotós is.
Így többször volt alkalmam együtt dolgozni vele. Volt, hogy kimentünk egy tóhoz, én
egy akkumulátort elrepültem, majd mondtam neki, hogy itt van még ez a kettő akksim,
használd, csináld, és közben hadd nézzelek.
Ő meg olyan rendes volt, hogy nem csak mutatta, hanem magyarázta is. Amikor megosztottam képeket, akkor mindig írt hozzá, hogy
legközelebb mire ﬁgyeljek. Ez adott egy nagy
lökést nekem.
Kutatni kell mindig, de jönnek vissza a gyerekkori emlékek is, hogy mit lehetne lefotózni.
Volt egy téli sorozatom a kiskorpádi nyárfaerdőről. Ide még a honvédség előtt kezdték a
fákat telepíteni. Nekem már akkor a fejemben
volt a gondolat, hogy milyen jó lenne megnézni felülről, repülőről. Akkor még nem gondoltam, hogy ezt majd le tudom fotózni. Aztán,
egy téli hétvégén, vasárnap ebéd után jött,
hogy menjünk el valahová kirándulni. Mondtam, hogy már tudom is, hová menjünk.
Sok képet megosztasz. Milyen ezeknek

Nálatok hogyan kezdődött a drónozás?
Két és fél éve, a szakmám adta az első lépést. Azon gondolkodtam, hogy milyen jó
lenne más perspektívából megmutatni azokat
az épületeket, amiket elkészítünk. Ráadásul,
egy légi fotó a szervizelésnél is nagy segítség.
Például megnézni a csatornát, hogy tiszta-e,
vagy feltárni a hibákat, így nem kell létráznom. Az első gépem egy nagyon egyszerű, kis,
hobbi drón volt. Úgy gondoltam, hogy jó lesz,
de a felvétel, az nagyon gyenge volt. Megvettük még karácsony előtt, mert úgy volt, hogy
ez lesz nekem a karácsonyi ajándékom, potom összegért. Elkezdtünk itthon repkedni
vele, de hamar abbahagytam. A feleségem
kérdezte, hogy nem gyakorolgatsz vele?
Mondtam, hogy most nem… Aztán rákérdezett: Nem ilyet akartál? Akkor mondtam, hogy
ez használhatatlan, mert nem volt magasságtartása, nem volt GPS, nem tudta az ember
fotózni vele azt, amit akart, mert össze-vissza
lökdöste a szél, himbálódzott. Akkor jobban
utánajártam a kérdésnek és megtaláltam azt
a márkát, gyártót, amit most is használok. Azzal készültek az első felvételek arról a házról,
amin éppen dolgoztam. Ez volt a Városháza
teteje…
Én úgy látom, hogy ez ma már sokkal
több az életedben, mint tető, meg csatorna.
Elkezdtem gyakorolgatni, és gyorsan rájöttem, hogy nagyon jó fényképeket lehet így
készíteni. Engem nem is a videó része, hanem
a fotózás érintett meg. Egyfolytában azon jár
az agyam, ha meglátok valamit. Most is megyek Fenyvesre, és bemegyek majd egy helyre megkérdezni, hogy visszajöhetek-e naplemente képeket készíteni olyan perspektívából,
ami teljesen új…
A témára visszatérve, elkezdtünk kirándulni, gyakorolgatni, és akkor jöttek a különböző
természetfotók, amik azóta is a kedvenceim.
Bulcsúval megvolt a kapcsolat korábban is?

lyikünk egy jó témát, akkor továbbadjuk egymásnak. Nem csinálunk belőle egyéni kérdést.
Némelyik fotós körben néha szabályos háború
van, és lopják egymás képeit, témáit. Nálunk
ez nem így van.
Mennyi időt tudsz erre szánni?
Ez érdekes kérdés. A gép az esetek 80%ban nálam van, és sokfelé járok. Ha olyan a
téma, akkor megállok, és reptetek egyet…
Mariann: Reggeli kávé, gép fel, és így indul
a munkába…
Ha kimarad egy nap, akkor jönnek az elvonási tünetek. A Mariann meg észreveszi és
mondja, hogy mi a bajod? – Ja!
Tudom!
Jó dolog, és nekem tetszik. Van,
amikor kimegyek fotózni, és lövök 100 képet, aztán hazajövök,
átnézem és látom, hogy egyik
sem használható.

a fogadtatása?
Változó. Amit lefotózok, azt sejtem, hogy
milyen lesz. Ahogy már meséltem az előbb,
hogy van, amikor 100 fotót lövök, azután
az összes kuka, vagy csak párat tartok meg,
hogy itt is jártunk. Az egészben a legjobb az,
hogy amikor bekapcsolom az indulásnál a
gombot, akkor mindig van bennem izgalom,
hogy minden renden lesz, haza talál vajon a
gép? Lehet, hogy ezért is szeretem, mert mindig ad egy adrenalin-löketet az izgalom.
Köszönöm a beszélgetést!

Maga a fotós rész hogyan
jött? Folyamatosan tanulod,
vagy nézegeted más munkáit?

f
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SZEMBESZOMSZÉDÉK
ARANYHÍD BARÁTSÁGNAP
Idén Révfülöp volt a soros, az egykor Takács György és Horváth János által megálmodott Aranyhíd Barátságnap szervezésében, hiszen az alapítók egykor ezt úgy
találták ki, hogy egyik évben Boglár, a
másikban a szembeszomszéd a házigazdája az eseményeknek. Az egykori révhajókatasztrófa emlékére létrejött rendezvény
pedig, az elmúlt évtizedek alatt meghatá-

50 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
A
boglári
gyümölcstermelő
és
faiskolakezelő szakközépiskola – a jelenlegi Mathiász Középiskola elődje – másodikként induló osztályának diákjai június 2-án
jöttek össze az érettségi vizsga 50 éves évfordulójának megünneplésére. Az egykori
diákok megkereséséhez készségesen segítséget nyújtott Balogh Krisztián igazgató
úr és az iskolatitkár Gazdag Beáta.
Az 1964-ben beiratkozott diákok közül
néhányan lemorzsolódtak a tanulmányok
négy éve alatt, azonban közülük többen
mégis eleget tettek a meghívásnak és
megtisztelték tanáraikat, társaikat, s nem
utolsósorban az iskolát jelenlétükkel. 20
egykori diák és az első két évben osztályfőnöki teendőket ellátó Kovács Magdolna
(Csizmadia Sándorné) tanárnő vett részt
a rendezvényen. A diákok közül érkeztek
Barcsról, Nagyatádról, Szombathelyről,
Szentesről. A találkozó előtt páran felkeresték Baradlay Klára és Szalay Gézáné tanárnőt, hogy egy csokor virággal köszönjék
meg az iskolaévek alatti fáradozásukat. Ez
az osztály még a jelenlegi általános iskola földszinti termeiben végezte mind a
négy évfolyamot, Türjei Attila igazgató úr
biztosította a lehetőséget az iskola egyik
földszinti termének elfoglalásához, így ott
gyülekeztek, lassanként felfedezve az akkori diáktársból lett „tisztes korút”. Volt aki
az osztályfőnöktől is rákérdezett, te melyik
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rozó kapoccsá vált a két település között.
A június 23-án, a balatonboglári kikötőben koszorúzással kezdődő program folytatásaként a helyi nyugdíjasok és más érdeklődők, Mészáros Miklós polgármesterrel
együtt vízre szálltak, hogy Révfülöpön egy
közös napot töltsenek el a szemben lakókkal. Eseményben nem is volt hiány, hiszen
Kondor Géza polgármester és az ottani
képviselő-testület több beruházás átadását
is erre a napra időzítette.
Ennek megfelelően, a Boglárról érkező

vendégeket a kikötőben fogadták, majd
Kondor Géza és Mészáros Miklós polgármesterek, a kikötő épület falán lévő, a Helka és a Kelén hajókat megmentő matrózok
emlékére állított márványtáblát koszorúzták meg. A folytatásban pedig, egy baráti
hangulatú séta keretében, a résztvevők átvonultak a frissen elkészült termelői piachoz, melynek átadását szintén erre a napra
időzítették. Az új, révfülöpi piac egyébként
a Boglárról átkirándulóknak is érdekes
program lehet, hiszen a 75 milliós támogatásból elkészült területen, a nyári szezonban minden nap őstermelők, kézművesek
és népi iparművészek várják termékeikkel
a vásárlókat.
A piac megnyitása után a program a kikötő mellett lévő, parkos területen folytatódott, ahol ﬁnom ebéd és zeneszó mellett
beszélgethettek és ismerkedhettek azok,
akik rászánták az idejüket erre a baráti találkozóra. A folytatás jövőre ismét Balatonbogláron.
A 2003-as Aranyhíd Barátságnapról készült videóbeszámoló pedig itt tekinthető
meg.

osztálytárs is vagy. Majd névsor szerint
mindenki beszámolt életének az eltelt időszak alatti történéseiről. A részt venni nem
tudók és Komáromi Éva tanárnő leveleit felolvasták. Az elhunyt tanárok, osztálytársak
emlékére mécsest gyújtottak. A Város Napja rendezvényeihez kapcsolódó elfoglaltságai miatt Mészáros Miklós polgármester úr
nem tudott részt venni a megemlékezésen, azonban kedves jókívánságait és apró
ajándékait eljuttatta az egykori diákoknak.
A kis csomagba került még egy-egy mini
BB édes pezsgő (Bálo Zsuzsa néni ﬁa, Bálo
Zoltán jóvoltából), valamint
egy mini palack vörös bor
a Trunkó Családi Pincészettől: három igaz
szó,
Trunkó
bora jó! Amire példa, hogy
2018-ban
a
Chardonnay
2017-es évjáratú
borukat
választották
Somogy
megye
borának.
Ezt követően
a Mathiász Középiskolánál
végignézték a
diákévek alatt

készült immár digitalizált fotókat, melyhez
segítséget nyújtott Beretzky Marianna, a
középiskola informatikus tanárnője. Rövid városnézés következett a Vilivonattal,
majd meglátogatták a szőlősgyörki Trunkó
Családi Pincészetet, hiszen Trunkó Ferenc,
a pincészet alapítója is ebben az osztályban kezdte tanulmányait 1964-ben. Ott nagyon ﬁnom ételek, italok fogyasztása mellett kötetlen beszélgetéssel fejezték be az
ünneplést, elhatározva, hogy hamarosan
újabb találkozóra gyűlnek össze.
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FOGATHAJTÁS
BALATONBOGLÁRON
Július 7-én, a tavalyi után immár második alkalommal rendeztek fogathajtó-versenyt Balatonbogláron, a Tesco melletti
füves területen. Somogyi Zsolt szervező,
kérdésünkre elmondta, hogy idén kizárólag Somogy megyei résztvevői voltak a
versenynek, akik „C” és „D” kategóriában
mérhették össze tudásukat, az eredmé-

TEXTIL KIÁLLÍTÁS
A KÁPOLNÁKBAN
Július 13-án Fojt Dániel fotómontázsai
után egy másik izgalmas kiállítást nyitottak meg a Vörös és Kék kápolnában, a

nyek pedig beleszámítanak a megyei bajnoki címért zajló pontversenybe.
A versenyen összesen húsz induló volt, a
versenyszámok közötti szünetekben pónifogatok tartottak bemutatót. A „D”, avagy
az amatőr kategóriában pedig olyanok is
elindultak, akik egyébként nagyon ritkán
versenyeznek, de itt, ezen a pályán szívesen kipróbálták magukat. A „C” kategória
gyakorlottabb versenyzői közül többen is
hibátlanul teljesítették a pályát, így nekik,

úgynevezett összevetést kellett rendezni,
hogy eldőljön a sorrend.
A jó hangulatú rendezvényen a környék
lovassport kedvelői és állattartói is összegyűltek, hogy kiértékeljék az eseményeket.
Így a kora délutáni ebédszünetben, kisebb
csapatokba verődve osztották meg tapasztalataikat. A fogathajtás Balatonbogláron a
BBSC egyik szakosztályaként működik, és
több sikeres verseny lebonyolításán vannak túl.

tavaly már egy alkalommal bemutatkozott Paczona Márta graﬁkus, textilművész
ezúttal nem csak saját alkotásait hozta el,
hanem a somogytúri alkotótelep művészeinek anyagát is. A megnyitón a kiállítást Dr. Géger Melinda művészettörténész

és Móring József Attila országgyűlési képviselő, az alkotó tábor védnöke mutatták
be.
A kiállítás augusztus elejéig látható a kápolnák nyitvatartási idejében.
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KIÁLLÍTÁSOK
NŐK A KERETBEN
Bagó Bertalan és Böröczky Ferenc női portré-festményeiből nyílt
kiállítás június 22-én az evangélikus templomban „Nők a keretben” címmel. Az esemény megnyitója előtt Kőszeghyné Raczkó
Zsuzsanna lelkész asszony tartott egy rövid bevezetőt, melyben
Böröczky Ferenc pipacsos, női portréján keresztül mondta el, hogy
számára a pipacs a nőisséget leginkább megjelenítő virág. Véleménye szerint, napjainkban sokat beszélnek a női emancipációról,
hogy a nők rendelkezzenek olyan jogokkal és megbecsüléssel, mint a férﬁak. Ennek viszont az a hátránya, hogy a nők belekényszerítik magukat egy olyan
szerepbe, amiben nem érzik jól magukat. Meggyőződése szerint, a nőknek jobban áll, ha nők maradnak,
akik mások, mint a gyakorlatias férﬁak. Reggel gyűröttek, mint a pipacs szirma, ha pedig nem a természetes helyükön vannak, akkor gyorsan elhervadnak.
Ilyen felvezetés után a kiállítást Mészáros Miklósné
nyitotta meg, aki beszédét azzal kezdte, hogy élete
egyik legnagyobb csalódása pontosan egy női arcképhez fűződik. Azért a képért órákat állt sorban a
Louvre-ban, majd hosszú sorokban araszolva jutott
előre, ahol szembesült azzal, hogy kicsi és egyáltalán
nem olyan, amilyennek gondolta. Ez Leonardo Mona
Lisa című képe, ami főleg azért nem tetszett, mert
látszott rajta, hogy megrendelésre, pénzért készült.
Ez pedig nem ugyanaz, mint amikor szívből jön az az
érzés a festőnek, hogy neki most le kell festenie a
szerelmét, vagy a legszebb lányt a környéken. Elmesélte, hogy ő is ott lehetne az egyik keretben, mert
egyszer Bagó Bertalan megkérte, álljon modellt neki.
De akkor erre nemet mondott. Azóta már tudja, hogy
ez egy kivételes pillanat volt, hiszen a művész csak
nagyon kevés portrét festett.
A kiállított képekről elmondta, hogy azok mind egy-

fajta tükrök, melyek jól mutatják, a festő mit érzett, gondolt abban a pillanatban a képen lévő nőről. Végül a kiállítást összeállító
Bagó Bertalan Rómeó mondta el, hogy a kiállítás címében a keret
sok mindent jelenthet. Lehet maga a kép kerete, de lehet egy
élethelyzet, egy szituáció is. A képek mindegyikéhez egy odaillő
idézetet is illesztett, ami segíti mondanivalójának megértését.
A kiállítás a templomi rendezvények ideje alatt volt megtekinthető, július 15-ig.

A Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ megüresedett
optikus üzlethelyiségébe bérlőt keres 2018. augusztus 1. napjától.
További információ: Dr. Györe Zsuzsanna Melinda 06/20 77 88 391
Ó, TE CSODÁS BALATON!
Fojt Dániel fotóművészt talán már nem kell bemutatni a balatonboglári közönségnek, hiszen fotómontázsaival már többször
találkozhattak. Az ő alkotása a nemrég megjelent „A Balaton
bélyeg” című könyv címlapja, fotóklub-vezetőként pedig már
nyitott meg kiállítást a Varga Béla Kulturális Központban saját
és tanítványai alkotásaiból. A június 15-én a Vörös és Kék kápolnákban, „Ó, te csodás Balaton” címmel megnyitott tárlatán
viszont kizárólag azok az általa készített montázsok kaptak helyet, melyek fő témája a tó és annak hangulata.
A megnyitón az alkotót a Fonyódon élő Baricz Kati fotóművész méltatta, akihez Fojt Dánielt több éves barátság köti. A
szomszédvárban élő művész történelmi visszatekintéssel felelevenítette a fotómontázsnak, mint művészeti ágnak a múltját,
majd méltatta a kápolnákban kiállított alkotásokat. Fojt Dániel
egyébként évek óta dolgozik azon a balatoni sorozaton, melynek most egy része városunkban látható, de hosszú távú terve
ezek könyvben való megjelentetése, amihez viszont még sok
idő és pénz is kell.
A montázsok egyébként olyan hangulat- és látvány-sűrítmények, melyek egy képen belül képesek több mindent megmutatni, mélyebb tartalmat átadni. Az alkotások jelentős részén
valamilyen motívummal megjelenik Balatonboglár is, és ezek
többsége egészen új módon jeleníti meg a várost, átadva annak hangulatát is.
A kiállítás július 8-ig volt látható a Vörös és Kék kápolnákban,
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SPORT ÉS KULTÚRA
NEMZETI REGATTA 2018
Balatonboglár városa idén is részt vett a 2018. június 9-10-én
megrendezésre kerülő Nemzeti Regattán.
A tavalyi eredményekhez képest az idei év is hozott sikert, a
boglári csapat a települési ízek versenyén halételek kategóriában
3. helyezést ért el, Barkóczi Gábor szakértelmének és Kormos Gergely felajánlásának köszönhetően.
A vitorlás versenyen a „szél” csapatunknak sajnos nem kedvezett, a kevésbé jó időjárási körülmények és a sorsolás sem támogattak minket az idei előfutam során.

Büszkék lehetünk azonban városunk megjelenésére, melyet a
résztvevők visszajelzései több ízben alátámasztottak. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Mészáros Miklós polgármester úrnak
és a csapat tagjainak: Keserű Zoltánnak, Koós Mariannak, Béres
Krisztinának, Finta Zoltánnak, Barkóczi Gábornak, Lévai Adriennek, Kiss Melániának és Kánya Erikának.
Továbbiakban külön köszönet támogatóinknak, akik városunk
megjelenését és elért eredményét segítették munkájukkal, felajánlásaikkal:
Balatonboglári Varga Béla Kulturális Központ (a felszerelésért és
a résztvevő személyzetért)
A színpadi produkcióért:
Acoustic Duo – Pernecz Réka és Muszti Anett
A felajánlott termelői borokért:
Miklós Pince ; Légli Szőlő és Bortermelő Kft.
Szentpáli Pincészet ; Kalász Pincészet
Hujber Pince Kft. ; Katona Borászat
Bujdosó Szőlőbirtok és Pincészet Szövetkezet
A megjelenésért és promóciós anyagokért:
Nemzeti Kézilabda Akadémia
KULTKIKÖTŐ
Kopasz Árpád - Csavargőzös Műemlékhajó
Izolda Függönybolt
Julio Öltönyház
Boglári Senior Néptánccsoport Egyesület
Kormos Gergely, Rajczi Balázs

PIKNIK KISLAKON
Június 22-én, pénteken délután, szalonnasütéssel összekötött
piknikre várták a kislakiakat a József Attila Művelődési Ház udvarán. Bár az időjárás, a délelőtti, szakadó eső után nem volt éppen
a legkedvezőbb, ennek ellenére többen is a közösséget választot-

KARÁCSONYI KORNÉL
KÓRUSTALÁLKOZÓ
Idén, immár 22. alkalommal rendezte
meg a nagy múltú, balatonboglári Balaton
Vox Kórus az egykori karnagyukról, Karácsonyi Kornélról elnevezett kórustalálkozót. A június 30-án, szombaton a katolikus templomban megtartott eseményen
ezúttal a helyivel együtt három kórust
hallgathattak meg az érdeklődők.
A legmesszebbről, Hajdúszoboszlóról a Bárdos Lajos Városi és Pedagógus Énekkar érkezett, a Bárdos
Lajos Női Kar pedig ehhez képest
szinte a szomszédból, Balatonszentgyörgyről jött el, hogy részt
vegyen a közös éneklés örömében.
A program kezdeteként Gárdos
Zoltán, a Balaton Vox elnöke köszöntötte a közönséget, és beszédében felelevenítette az egykor
Iparos Dalkör néven induló, ma
már fesztiválkórus minősítéssel
rendelkező Balaton Vox múltját,
egészen legutóbbi fellépéseikig.
Hangsúlyozta, az alapító, Karácsonyi Kornél bizonyára nem gondolta,
hogy a kórus közel száz év elteltével még mindig működik majd.
A köszöntő után a balatonszentgyörgyi kórus programjával indult
a koncert. A Tengerdi Győző zenekutató által karnagyként irányított

ták az otthon melege helyett. Így a meghirdetett időpontban már
lobogott a tűz, a gyermekek pedig megrohamozták a nemrég felállított, új játszóteret. A tervezett programok egy része elmaradt
ugyan, de akik elmentek, azok így is jól érezték magukat.
Folytatás rövidesen…

női kar programjában, a klasszikus kórusművek mellett helyet kaptak népdalátiratok is, melyek különösen nagy élményt
jelentettek a hallgatóságnak. A több mint
félórás összeállítás után a Balaton Vox következett, akik Koncz Zsuzsanna karnagy
vezényletével, elsősorban egyházi jellegű,
klasszikus műveket adtak elő.
A harmadik blokkban fellépő hajdúszoboszlóiak pedig, a bogláriakhoz hasonlóan
vegyes felállásban, többnyire klasszikus

kórusdarabokat énekeltek el. A program
zárásaként pedig a Balaton Vox a hajdúszoboszlói kórussal közösen adott elő két
dalt, az egyiket, egy nemrégiben elhunyt
debreceni karnagy, a másikat pedig az Erkel Ferenc évforduló emlékére.
A közel kétórás program igazi csemege volt a kóruséneklés kedvelőinek, akik
ezúttal a szokottnál nagyobb létszámban
jöttek el, hogy hallgatóként osztozzanak a
közösen éneklők örömében.
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SPORT
TÖBB MINT HÉTEZREN
ÚSZTÁK ÁT A BALATONT
Az időjárás kétszer is kifogott a szervezőkön, de a harmadik időpontban, július 14én végül sikeresen megtartották a 36. Lidl
Balaton-átúszást. Az idén a szokottnál kicsit előbb, már reggel negyed nyolckor elrajtolhattak az első úszók a révfülöpi kikötőből, hogy aztán ki-ki a maga tempójában,
1-1,5-2-3 óra múlva célba érjen Balatonbogláron, a Platán strandon. Ennek megfelelően a boglári oldalon már 8 óra után
nagy volt a készülődés, kíváncsi tekintetek
fürkészték a vizet, hogy vajon ki lesz az
első, aki partra lép.
Végül a rajttól számított, szinte kerek egy
óra múlva a 2016-os rekordot beállító Papp
Márk szállt ki elsőnek a vízből. Őt Csere
Andrea, Balatonboglár alpolgármestere
fogadta egy méretes BB pezsgővel. Márk
kérdésünkre elmondta, hogy rekorddöntésre készült, ami végül azért nem sikerült,
mert csapattársai nem jöttek el, és nem
volt kivel versenyeznie, így az időt sem
érezte annyira. Ennek ellenére elégedett az
1:00:26-os eredménnyel, ami alig 4 perccel marad el a rekordtól. Véleménye szerint

IHF-KÉPZÉSI KÖZPONT
LÉTESÜL
BALATONBOGLÁRON
Aláírták a balatonboglári nemzetközi képzési és kutatási kézilabdaközpont
létrehozására vonatkozó megállapodást
szerdán Budapesten.
A dokumentumot Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem (TE) rektora, Frantisek
Taborsky, a Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF) végrehajtó bizottságának tagja,
valamint Mocsai Tamás, a Nemzeti Kézilabda Akadémia (NEKA) ügyvezetője látta
el kézjegyével a TE dísztermében.
Az IHF négy képzési központja közül
az első létesül Balatonbogláron. Dietrich
Späte, az IHF módszertani és edzőbizottságának elnöke közölte, céljuk, hogy minden kontinensen létesüljön legalább egy
centrum. Az ázsiai Pekingben vagy Sanghajban, az afrikai Kairóban, az amerikai
pedig az Egyesült Államokban jön majd
létre.
Mocsai Lajos közölte, az IHF illetékesei tapasztalták, hogy a TE fejlesztése jó
ütemben zajlik, a NEKA szakmai háttere
és létesítményei pedig kiválóan működnek. Megfogalmazása szerint a szakmai
központ létesítésének célja a kézilabda
képzésének, oktatás-módszertanának közös együttműködésbe való összekapcsolása és fejlesztése, a közös munkát pedig ő
irányítja majd vezetőként.
Mocsai Tamás, a NEKA ügyvezetője elmondta, az akadémia öt évvel ezelőtti
megalakulása óta minden esztendőben
sikerült elérniük egy-egy mérföldkövet,
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a víz hőmérséklete megfelelő
volt, de a tó közepén a szél,
az amatőr indulóknak eléggé
megnehezítette az úszást, de
szerinte még a teljesíthetőség határain belül.
Talán soha nem kellett még
ennyit várni az első férﬁ után
az első női átúszóra, aki Papp
Márk után, több mint félóra
múlva lépett a boglári partra.
Ennek oka főleg az volt, hogy
a proﬁ női úszók idén kicsit
később rajtoltak el Révfülöpről. Így idén a Dunakesziről
érkező Venczel Kincső lett az
első női célba érkező, aki egyébként egy
rendszeres edző, de csak kedvtelésből
úszó, magát amatőrnek mondó induló. Őt
szintén Csere Andrea köszöntötte a célban,
és talán az első nem proﬁ úszó volt a verseny történetében, aki átvehette a virágcsokrot.
Idén 12 óráig lehetett vízbe szállni, és 16
óráig mindenkinek be kellett érnie. Akinek
ez nem sikerült, azt a szervezők csónakkal
szállították át a célhoz. A 82 éves Bucsányi
Elemér volt idén a legidősebb induló, aki
idén 13. alkalommal úszta át a Balatont,
vagyis az irány, az eredmények azt mutatják, hogy jó úton járnak.
„Az IHF-fel való együttműködés nagy
kihívás, és egy további lehetőség, hogy
segíthessük a sportágat, és a gyakorlati
képzésnek, valamint a sportágfejlesztés
helyszíne lehessen akadémiánk” - hangsúlyozta.
Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma sportért felelős államtitkára egyedülállónak és példaértékűnek nevezte az együttműködést, amelynek célja
- megfogalmazása szerint - a sportág népszerűsítése a ﬁatal generációk számára,
valamint szakmai képzések nyújtása, és
a TE sportági kutatásainak elősegítése. Az
elméleti képzések megszervezéséért a TE,
a gyakorlati képzések lebonyolításáért a
NEKA lesz felelős.
„Az együttműködés nem csak edzőmérkőzésekre, kézilabdatornák szervezésére
teremti meg a kereteket, de nemzetközi szimpóziumok szervezésére, szakmai
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2 óra 10 perces idővel. Véleménye szerint
sosem késő elkezdeni az úszást, mert nem
jelent nagy megterhelést a test számára,
és az ízületeknek is jót tesz. A legidősebb
női résztvevő a 80 éves Kertész Zsuzsanna
volt, aki 11. alkalommal szelte át a magyar
tengert. Annak idején még unokája kérésére kezdte el az átúszást, ma már egyedül
teljesíti a távot.
A két időponthalasztásnak, és a valljuk be,
kicsit hűvösebb időnek köszönhetően idén
elmaradt a szokásos tízezer körüli indulószám, de így is több mint hétezren teljesítették a távot.
képzésekre is az utánpótlásedzők számára, így is segítve a ﬁatal tehetségeket
támogató, akár nemzetközi koncepciók
kidolgozását” - mondta.
Hozzátette, a megállapodással a TE képzési palettája a tapasztalatokat, igényeket ﬁgyelembe véve hosszú távon tovább
bővülhet a szakemberképzés és a kutatás
területén.
Szabó Tünde ismertette, hogy 2014 óta
megközelítőleg négymilliárd forintos fejlesztés történt a NEKA-n, amelynek keretében sportlétesítményeket fejlesztettek, új sportcsarnokot építettek, illetve
felújították a tornatermet és az uszodát.
Emlékeztetett rá, hogy a társasági adókedvezmény-rendszer (TAO) hatására a
sportágban az igazolt sportolok száma
megduplázódott, és több mint 65 új létesítményt adtak át a kézilabda számára
országszerte.
Forrás: neka.hu
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