PARLAMENTI BESZÁMOLÓ - 5. OLDAL

A GYÓGYSZERÉSZ, AKI KÉTSZER
JÖTT BOGLÁRRA - 12. OLDAL

ELKÉSZÜLT A RÓMAI ÚT

A legutóbbi beszélgetésünkkor még
csak érezhető volt, hogy jól sikerült
a nyári szezon, úgy tudom, hogy már
számok is vannak.
Igen, bejöttek azok az adatok, melyek
alapján ki is jelenthetjük, hogy valóban jól
sikerült a nyár. Az idegenforgalmi adóbevételünk 11,5%-os növekedést mutat, ami
óriási emelkedés! Ez valószínűleg országos
viszonylatban is kiemelkedőnek számít.
137.000 vendégéjszakát regisztráltunk, a
kilátóban is volt néhány százalékos emelkedés, ott is 117.000-en voltak. A Buborék
Fürdő is megdöntötte a bevételi rekordját,
ami azt jelenti, hogy áremelés nélkül is
többet tudott hozni, mint az előző évben.
Ezek a tényszámok, de ezt mindenki jobban érzi a pénztárcájában, akik szobát adtak ki, vagy kereskedők, vagy vendéglátók.
Azt gondolom, hogy én még panaszt nem
hallottam senkitől sem. Nem volt senki, aki
panaszkodott volna erre a nyárra, csak legalább ilyen legyen a következő is.
Minek tudható be ez a hihetetlen növekedés?
Azt gondolom, hogy biztos komplex a
dolog, de az is biztos, hogy van egy trend
is, hiszen az egész országban növekszik a
turizmus. Boglár kiugróan magas növekedése mögött viszont ott vannak az elmúlt
évek fejlesztései, melyek láthatóan nem
voltak hiába. Az a sok milliárd forint, ami
ideérkezett Boglárra, és ami még jön a következő egy-két évben, az nyilván hozzájárul a fejlődéshez. A minőségi turizmusra
megyünk rá. Az, hogy ingyen tudtuk tartani a parkolókat, a strandokat, az is egy nagyon nagy hívószó a turistáknak. Az, hogy
igényesek a boglári szobakiadók, hogy
egyre több olyan szállás van, ami egy-egy
csillaggal csak-csak emelkedik, az is idehozza a vendéget. Emellett nyilvánvalóan
a város szépsége, és a rendezvények mind
arra vezetnek, hogy egyre többen vannak,
és a megtelt tábla már júniusban kikerül.
Nyilván az lenne a cél, hogy a szezon kicsit
hosszabbodjon, de tudjuk ennek a korlátait
is.
Fontos, visszatérő téma a városban
futó pályázatok, fejlesztések. Aki járkel a városban, láthatja, hogy a Platán Gondozási Központ gyakorlatilag
befejezés előtt áll. Mikorra várható az
átadása?
Szeretném még karácsony előtt, december 21-én átadni. Valóban látványossá
váltak a munkálatok, már a burkolatokat
készítik, az álmennyezet pedig gyönyörű lesz. Meg kell dicsérni Pór Pétert, aki a
terveket készítette. Valóban visszaadja az
épület századeleji hangulatát. A nagyon
leromlott állapot után most új tetőszerkezetet kapott. Azt hiszem, hogy újabb 100
évre sikerült kialakítanunk, újjáépítenünk,
és így nagyon fontos kötelező feladatot is
el tud látni. De ez csak egyike a mostani
munkálatoknak, hiszen éppen a Római út
építésének, egy 100 milliós beruházásnak
ma van a zárónapja, ma van a műszaki
átadás, és hamarosan azt is felavatjuk. A
Gyep utca elkészül a hónap folyamán, úgyhogy azt hiszem, a pályázati pénzek és az
önkormányzati önerő jó helyre kerülnek.
Valószínű, hogy átrendeződést, egyfajta változást fog hozni a városban a
kultúrház felújítása is.

KÖLTSÉGVETÉS ELŐTT
Megvannak a 2018-as, nyári szezon végleges számai,
melyek a vártnál jobban alakultak. Időközben több beruházás is elkészült, az elnyert pályázatok pedig indításra várnak. Többek között ezekről a témákról is kérdeztük
Mészáros Miklóst, Balatonboglár város polgármesterét.

Mészáros Miklós a magyar küldöttség tagjaként a kínai turisztikai expón
Igen. Beadtuk már az engedélyes tervet,
és már a kiviteli terveket rajzolják most
az építészek. Január folyamán el tudjuk
kezdeni a közbeszerzést. Ha sikerül vállalkozót találni, akkor februárban elkezdődhetnek a munkálatok. Egy évet azért
igénybe vesznek majd a munkálatok, ezért
a 2019-es évben a kultúrházat nem tudjuk
majd használni. Jelenleg keressük azokat
a helyszíneket, ahol megvalósulhatnak a
programok. Az már biztosnak látszik, hogy
a Kultkikötő a jövő nyáron a teniszcsarnokban kap majd helyet.
Úgy tudom, hogy komoly raktározási
probléma is van. Sok eszközt kell tárolni az átépítés alatt. Megoldódott ez
a probléma?
Keressük a megoldást, de úgy néz ki,
hogy meglesz.
Hogyan áll a feltöltött területnek az
átalakítása? Az is elindul most már?
Igen, a közbeszerzést már kiírtuk, a második forduló folyamatban van. A vállalkozóknak az ajánlatát várjuk. Egy hónapon
belül arra is pont kerül, a vállalkozók kiválasztása után. Talán év végén, vagy januárban ott is elindulhat az építési folyamat. Szeretnénk június 30-ig legalább egy
részét befejezni. Már jövő nyárra megújult
Platán strandot szeretnénk látni.
A Platán strand fejlesztésénél többször is, több fórumon is elhangzott,
hogy a borudvar átköltözne. Ebből lesz
valami?
Erről nincs most szó.
Mi az, ami most első ütemben megvalósul?

Három sétánynak a terveit kell megvalósítani. A Borudvar folytatása egészen a kikötőig fog tartani. Pavilonok nem lesznek,
csak a sétányokat alakítjuk ki kandeláberekkel, padokkal. Sétaútvonal lesz a Platán
tértől egészen a kikötőig. Elkészül egy új
sétány is, észak-déli irányban a Borudvartól, ami a mostani, murvás úton, a csúszda
alatt egészen a tóig fog húzódni. Ide viszont új pavilonokat tervezünk. Az ott lévő
büfék költöznek be kulturáltabb körülmények közé, és lesz egy parti sétány is.
Téma volt, aztán elnapolták a Platán
strandnak az esetleges ﬁzetőssé tételét. Ezt teljesen elvetették, vagy esetleg újra napirendre kerülhet?
Nem látjuk a jövőt, jelenleg a fenntartásra
kell koncentrálni. Ha elkészül, és ezzel sok
száz milliót ruház be a város, akkor nyilván
valami fenntartási költségeket azért produkálni kellene. Egyelőre nem gondolkodunk
a strand bekerítésén. A hosszú távú jövővel kapcsolatban felelőtlenség lenne azt
mondani, hogy soha, belátható időn belül
viszont valószínű, hogy nem lesz ﬁzetős.
A tervrajzokat nézegetve úgy tűnik,
hogy parkolók is meg fognak szűnni a
platánfák alatt. Kialakít a város újabb
parkolókat, vagy megpróbálják kijjebb
tolni az autókat az övezetből?
A pályázatban van parkolóépítés, amiket
a környező utcákban alakítunk ki. Remélhetőleg, amennyi megszűnik, annyit tudunk is építeni, de valóban örök gond lesz
a parkolás. A sok sétány miatt nyilván az
autók kicsit kijjebb szorulnak. Egész nyáron, az egész városban általános probléma
a parkolás. Nyilván ez attól is van, hogy nafolytatás a következő oldalon
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folytatás az előző oldalról
gyon sokan vannak Bogláron. Ez egy olyan
feladat, amit meg kell oldanunk. Gyökeres
változást nyilván nem várhatunk, mert a
hely ugyanannyi marad, vagy kevesebb, az
autó pedig egyre több. Ez folyamatos problémát fog okozni a következő években is
sajnos.
A legutóbbi bizottsági ülés végén elhangzott, hogy kicsit megkeményedett a kapcsolat a szüreti fesztivál rendezőivel. Ebben
sikerül-e mégiscsak közös nevezőre jutni?
Folyamatban van a szerződés felülvizsgálata, a szerződés módosítása. Itt kemény
viták is lehetnek, mert mindenki a saját érdekeit védi. Három fél van, mindenki próbálja úgy alakítani a körülményeket, hogy
neki jó legyen. A város a város érdekeit
nézi, a vállalkozók a saját érdekeiket, de
biztos vagyok abban, hogy konszenzus lesz
a végén, mert az érdek közös abban, hogy
a fesztivál menjen tovább, és jól sikerüljön,
ahogy eddig is ez megtörtént. Olyan nagy
gondok eddig sem voltak.
Másik nagy vita volt az egészségügy,
az orvosi ellátásnak a kérdése. Nagyon
sokszor visszatérő téma a 8-16 óráig
történő lefedettség. Hogyan látja ezt?
Sikerül a négy orvosnak megegyezni?
Muszáj lesz. Konszenzus-kényszer van,
és azt gondolom, jogos elvárás a város részéről, hogy legyen egy adott pillanatban
legalább egy orvos, aki a helyén ül, és, ha
valami baj van, tud segíteni. Nyilván ezt
ki kell, hogy vitázzák egymás között. Meg
fogják oldani.
Útátadásokról már beszéltünk, de
azért ne felejtsük el, hogy épültek járdák is. Ez a program is folytatódni fog?
Nyilván pénz kérdése, de a Szabadság
utca és az Árpád utca az legalább már elkészült. Jövőre is szeretnénk ezt folytatni,

és a testület is ezen dolgozik. Szeretnénk,
hogy minden évben legalább egy-két járda
elkészüljön. A pályázati önerő lesz a kulcskérdés, hogy mennyit kell hozzátenni a
kultúrház, vagy a Platán strand következő
ütemének az építéséhez. Mivel az a prioritás, hogy ezeket megépítjük, és ehhez hozzá kell tenni az önerőt is, ezért nyilván csak
a maradékot tudjuk költeni ezekre a más
útfelújításokra és az önerős járdaépítésekre. Szerencsére jól állunk. Azt gondolom,
hogy ilyen jól még a város sosem állt.
Egy régi épület megbontása mindig rizikó. Ez most az ÖNO-nál is látszik, hogy a
tervezettnél több pénzt kellett hozzá tenni.
Nem csak az áremelkedés miatt, hanem
előkerültek kellemetlen meglepetések. A
kultúrház épülete még több meglepetést
rejthet, ezért várhatóan ott is többletköltségek lesznek. Ráadásul, azt 3-4 éve
számolták. Azóta az építőiparban óriási
áremelkedések voltak. Arra lehet számolni,
hogy nem lehet már annyiból megépíteni,
amennyi a pályázati forrás. Ezért mondom
azt, hogy kellenek azok a tartalékok a város költségvetésében, melyek ezeknek a
pályázatoknak a megvalósítását végül is
sikerre vihetik.
Úgy gondolom érdemes megemlíteni,
mert megérdemli, Jáki András urat, aki az
említett Gyep utcát, és Római utat kivitelezte, és ajándékként elkészítette a Bugaszegi utat.
Igen. A helyi vállalkozóknak pont ez a
lényege, azért szeretünk velük dolgozni, mert egyrészt jól dolgoznak, minőségi
munkát végeznek. Itt említhetem a Steiner
Kft.-t is, Tuli Kft.-t, vagy Kólya Arnoldnak a
munkáit, és a többieket. Szerencsére hoszszú a sor. Megtörténnek ezek a felajánlások, amik nyilvánvalóan nekünk is jól esnek. Erre nem volt költségvetési pénzünk,
de ráadásul megcsinálta a Balaton Út Kft.,

IDŐSEK VILÁGNAPJA RÁADÁS
Az októberi, idősek világnapi program meghozta
a kedvét a balatonboglári nyugdíjasoknak ahhoz,
hogy egy táncos ráadásprogrammal jöjjenek újra
össze. Papp Lajos szervező szerint, az októberi köszöntés és koncertprogram
után sokan megkeresték, hogy jó lenne egy olyan este is, amikor összejöhetnek beszélgetni és táncolni, mert arra a hivatalos eseményen nem volt lehetőség. A szervezésnek azonnal neki is láttak, s ennek köszönhetően, október 27-én a szőlőskislaki
József Attila Művelődési Házban meg is valósult a közös vacsorából, majd táncos mulatságból álló program, melyre ismét a megye több pontjáról érkeztek vendégek, zsúfolásig megtöltve a nagytermet.
Az esemény megnyitásaként Türjei Attila képviselő köszöntötte az időseket, s elmondta, nagy örömmel látja, hogy minden nyugdíjas-programra sokan elmennek, ebből is
látszik, jól érzik magukat egymás társaságában. Kiemelte, ugyanakkor a szépkorúakat
mindig ott látja más, boglári eseményeken is, és hálás azért, hogy nem csak jelenlétükkel, hanem sokszor aktív közreműködésükkel is támogatják a város rendezvényeit.
A beszéd után volt, aki verssel, és volt, aki dalokkal köszöntötte a többieket, majd
felszolgálták a helyi, Malom Fogadóban készült ételeket.
A közös vacsora és a kiadós beszélgetés után pedig, a Papp Lajos által szervezett
zenekarnak köszönhetően, korukat meghazudtolva, élő zenére ropták a táncot késő
éjszakáig.
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Jáki András ezt a Bugaszegi utat, de, például a plusz lehajtókat is a római úton, mert
nem volt benn a költségvetésében. Steiner Dezsőnek is köszönetet kell mondani,
a bajszos Krisztusnak a műszaki munkáit
segítette. Az is milliós tétel lett volna, ha ki
kell ﬁzetni. Úgyhogy le a kalappal a Boglári
vállalkozók előtt, és köszönjük a segítségüket, munkájukat.
Mi vár a testületre az év hátra levő
részében? Gondolom a költségvetés
lesz a fő téma.
Azt majd januárban kezdjük el. Most még
azokat a napirendeket, amelyeket a bizottság megtárgyalt, véglegesítjük a jövő
héten. Az idei utolsó testületi ülést pedig
a megújult Fischl-házban tartanánk december 6-án. Januárban elkezdjük a költségvetést összerakni, és februárban szeretném elfogadni. Végül is megy a maga
útján minden, ahogy az lenni szokott, de
van még pár fontos esemény az év során.
November 30-án avatjuk a Római utat és a
Gyep utcát a délutáni órákban. Ezen a napon adjuk át a Temető dombon, a részben
magánkezdeményezésben felújított, úgynevezett bajszos Krisztus szobrot is, majd
utána, délután 16 órakor avatjuk fel Gaal
Gaston mellszobrát a templom kertjében.
Gaal Gaston nagyon sokat tett Balatonboglárért annak idején, örülök, hogy végre egy szobor is megemlékezik róla, nem
csak egy utca. Utána pedig már az adventi
programokba is belefordulunk. December
2-án, este hat órakor a város karácsonyfájánál várunk mindenkit a szokásos, adventi gyertyagyújtásra. Ott gospel kórus fog
énekelni nekünk néhány szép dalt.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
sz.l.

BALATHONI KEREKASZTAL
A Balatoni helytörténészek hetedik találkozóját, a 90 éves fennállását ünneplő Balatonakarattya rendezte november 5-én.
Szép számmal jöttek össze a Balaton körül (ugyanis lassan
minden település képviselteti magát) az azonos érdeklődésűek,
s most is rengeteg mondanivalót hoztak magukkal. Először a házigazdák mutatkoztak be, s Akarattya rövid történetét hallgathatták a tanácskozás résztvevői, s a korai településeikhez kötődő
Csittény és Máma legendáját, a nyaralótulajdonosok szerepét a
fürdőhely kialakulásában, a világháborús Margit-volnalról szóló
előadást. Aztán ismertetők hangoztak el – a szokásos kerekasztalunk szerint, szépen, körben a Balaton körül – a 100 éves
Honvéd üdülőről, az akarattyai-kajári sarokról, az ottani reformátusokról, a főkajári halász-tragédiáról. Örvendetes jelenség
ﬁatal kutatók megjelenése, egy elegáns könyv - Balatoni impressziók (sorsok, helyek, történetek a Balatonnál) – bemutatója,

„PARLAMENTI TUDÓSÍTÁS”
Hogy is kezdődött...?
Igen, Kriszta a könyvtárból ajánlotta Ilonka nénit, ha valaki, ő
tud mesélni Boglárról. Aztán a rendszeres odalátogatások, a lejegyzésre kívánkozó emlékek rögzítése, az összegyűlt anyag, amit
átolvasva, kiadásra szükségesnek érzett Jóska - így lett a Gyöngyök a homokban című könyv.
További keresgélések, Péterréve, ahol a kis-zárda (mára, sajnos
omladozó) épülete előtt van lefényképezve Harangozó József, és
felesége. Facebook, péterréveiek, s egy készséges helybéli, akivel oda-vissza kérdés-válasz indult el közvetítésemmel Péterréve
múltjáról, jelenéről. Az is kiderült, hetedikeseinket ő kalauzolta
bácskai kirándulásukon (ﬁgyelik a kapcsolati hálót? :-).
Ilonka néni is fellelkesült, mikor egykori munkahelyének szeretett és háborúverte településéről hallott híreket.
Nem is! Még korábbról kezdődik, valamikor, az ezredforduló előtt,
egy gödöllői cserkészvezető-képző táborban. A rám bízott őrsben volt egy soltvadkerti cserkész, nevezett Szávay István, akivel
azért lett tartósabb a kapcsolat, mert a képzőtábor után pár évvel,
balatoni biciklitúrájukon Boglár is állomás volt, itt is eltöltöttek egy
napot, a plébánián vertek sátrat - cserkészek voltak, így Szöllősi
atya is szívesen látta őket. Aztán leveleztünk, még ma is őrzöm
ezeket a postán érkezett írásokat, volt, amelyik Amerikából érkezett.
Idén nyáron a péterrévei ismerősök Somogyváron, Fonyódon
jártak, s így, az eddig csak Facebookon látott arcok, ismerős somogyi háttérrel azonnal feltűntek. Rögtön vívódni kezdtem - szóljak-e nekik, hogy találkozzunk, vagy ne zavarjam esetleg pontosra
tervezett programjukat. Aztán már jött is az üzenet, hogy a környéken járnak, jó lenne találkozni. Hát, hogyne! Sikerült is egy
negyedórás beszélgetésre leülni - mennyire érdekes is ez, amikor
az ember virtuálisan ismer másokat, de még soha nem találkoztak. Az is kiderült aztán, hogy sietnek haza, mert másnap érkezik
Bácskába, hozzájuk egy képviselő. No, és ki ez a képviselő? Hát
nem más, mint Szávay István, a régi, ismerős cserkész, akit va-

ami a mi Édes Boglárunkhoz hasonlatos, de Balatonnyi öleléssel.
Valaki úgy fogalmazta: „Nekünk a Marinéni köcsöge is fontos”.
Balatonszemesről A pálosok nyomában címmel, Lelléről a készülő Szalay-munkáról, Boglárról a legutóbbi három helytörténeti
könyvről szóltak rövid ismertetők. A Balaton nyugati végéből –
Hugi néniék - szép balatoni festményeket vetítettek, melyet élő
tárogatózenével kísértek. Először hangzott el felszólalás Holládról – Kis-Balatonról. Egy hamarosan megjelenő könyv kis rezüméjével folytatódott a tanácskozás - gyenesdiási avar temetőről,
az avarokról, pár gondolat Takáts Gyula idén megjelent Becei
agenda című naplókötetéről, ismertető Lesencetomajról készülő könyvről. Majd, egy hosszabb lélegzetnyi, de annál izgalmasabb, remekbeszabott előadás hangzott el a Balaton-felvidék II.
világháborús hadtörténetéből (repülőroncs lezuhanási helyszín
kutatása, tank-kilövési helyszín bemutatása és hadisír feltárása) témában. Ezután Badacsonytomaj következet a Szent Imre
templom építéséről, majd egy izgalmasnak hangzó előadásra
került volna sor Badacsonyi bazalt Somogyváron? - címmel, de
lovagias előadója felajánlotta a felszólalási idejét a repülőroncs
feltárással foglalkozó felszólalónak. A tavasszal Lellén megtudhatjuk a választ. Ezután, a második világháborút követően sok
nincstelen embernek megélhetést adó, egykori kavicsbánya történetével foglalkozó kutatásról hangzott el előadás. Továbbá,
egy építkezés során - igen rossz állapotban előkerült - kultúrház
pénztárkönyvéről, majd Balatonrendes helytörténetéről, és a tihanyi halászatról, a régi füredi temetők rendbehozatala során, az
eddig hozzá nem férhető sírkövek nagy meglepetéséről szóltak
előadások. Legvégül – már a nagyon szorító időhiány miatt szinte
csak címszavakban - Balatonfűzfő üdülőhelyének történetéről, a
kenesei tájház – Bogláron hallhattuk szomorú sorsát – mai helyzetéről: milyen programokkal tették élővé a tájházat egy évig,
a kenesei fürdőéletről, a Balaton-part ﬁatal településeiről szóltak előadások. Ebéd után a társaság nagyobb része felment a
magaspartra az ottani látványosságokat megtekinteni: Rákócziszilfa, Új Rákóczi-szobor, Ezredév kapuja, Körszínpad, 1956-os
emlékkő…
A tanácskozáson résztvevő települések lassan teljesen körbeérik tavunkat. Balatonboglárt hárman is képviseltük. A következőt Balatonlelle rendezi a tavasszal. Reményeink szerint helyünk
lesz ismét a Balathoni kerekasztalnál.
k.j.
lószínűleg ugyanúgy aggaszt a kis-zárda sorsa, jelképezve ezzel
a határon túli magyarokét. Kaptam is az alkalmon, így neki is el
tudtam küldeni Ilonka néni könyvét, amit régóta terveztem, de
valahogy mindig elmaradt. (Itt is, a háló... :-)
A napokban, életemben először eljutottam végre a parlamentbe. Az Országház szépségét, ennyi idős korban már mindenkinek
ismernie kell, az alkalom pedig azért volt különleges, mert nem
kirándulócsoporttal, hanem ismerősökkel, néhány fővel sikerült az
épületet már nem csak virtuálisan bejárni. Olyan helyekre is eljutottunk, ahová turistákat nem visznek, s, amikor az ülésterem karzatáról láttam, hogy Dr. Steinmetz Ádám mögött ül Szávay, sms-t
küldtem előbbinek, hogy szóljon hátra - itt vagyok. Mikor láttam a
reakciót, s István felénk nézését, odaintegettem, ő is mosolyogva
visszajelzett (nagyon erősen gesztikulálni nem lehet, mégiscsak
országgyűlés). Kis belehallgatás után mi, látogatók folytattuk a
parlamenti sétát, aztán egyszer csak, a kupolaterem közelében,
egy ajtónál megjelent az egykori cserkész-kiképzett, képviselő.
Sokféle öröm van az ember életében - no, ez a nagyobbak közé
tartozik, hogy egy rég nem látott, de a virtuális rengetegben mégis közös útra tévedt, így talán mondhatom - baráttal találkozik az
ember. Beszélgettünk egy keveset, közös fotó is készült - ez az
igazi, amikor valakivel húsz év után is olyan, mintha csak pár hete
láttuk volna egymást utoljára.
Teljesen véletlenül(?) a főemelet 21-es terme előtt folyt a párbeszéd. No, és kiről van az elnevezve? Varga Béla terem - olvastam
meglepődve a díszes ajtón. A pártalelnök, országgyűlési képviselő,
országgyűlés elnöke, lengyel, francia menekültek védője, emigrációban az amerikai magyarok vezetője, egykori boglári plébános,
akivel hazatértekor találkozhattam, beszélhettem, aki a csapatzászlónkat szentelte, s most Szőllősi atyával szerepel egy domborművön, végső nyughelye pedig szintén az általa építtetett, boglári
templomban van.
Ez csak néhányunk érdekes „kötődési” története... Ha mindenki „szálait” össze lehetne szőni, azt hiszem a legszebb alkotásokat produkálhatnánk, és mi más lenne igazán fontos?
Szeri Gabi
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TÖBB MINT HÚSZ ÉVE A TESTÜLETBEN
KALÁSZ ZOLTÁN BALATONBOGLÁR KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGYIK IGAZI VETERÁNJA, HISZEN CSAK DR. SZIBERTH
LÁSZLÓ ÉS VADASFALVI JÁNOS TÖLTÖTT EL NÁLA TÖBB
IDŐT A KÉPVISELŐI SZÉKBEN. JELENLEG A KULTURÁLIS,
SPORT ÉS OKTATÁSI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG
ELNÖKE, DE KÉT CIKLUSBAN ALPOLGÁRMESTERE IS VOLT
A VÁROSNAK. AZ ELMÚLT ÉVTIZEDEK TAPASZTALATAIRÓL,
VALAMINT A JÖVŐBELI TERVEIRŐL, CÉLJAIRÓL KÉRDEZTÜK.
szervezni és agitálni kellett. Ez volt a rendszerváltás utáni első, képviselő-testületi
dolog, de sikeres lett: 90% az első körben.
A jelenlegi testületben egykori, boglárlellei képviselő már csak én vagyok. Sziberth
Laci a rangidős, mert 1991-től minden ciklusban részt vett. Utána mi ketten következünk a Vadasfalvi Jánossal, mert, ha jól
tudom, akkor egy ciklus kimaradt neki is
és nekem is.

Milyen út vezetett a képviselő-testületbe?
Akkor még a városházán dolgoztam. Az
akkori tanácsi vezetés kért fel 1984. január 1-el, amikor Boglárlelle körzetközpont
lett. Én voltam az úgynevezett MES osztály, azaz a művelődési-, egészségügyiés sportosztály vezetője. 28 éves voltam,
amikor belecsöppentem a közigazgatásba,
és ezeknek az ágazatoknak a jogszabályait meg kellett tanulnom. Visszagondolva,
a megyei csapatban az osztályvezetőket
nagyon jól képezték, segítettek nekünk.
Aztán a rendszerváltást megelőzően megszűnt ez a központi feladat, és közvetlen
irányítás lett a települések és a megye között, majd jött 1990.
Akkor még bennünk volt a lendület. Természetesen, mindig voltak az embernek
elképzelései, amiket hol sikerült megvalósítani, hol nem, de Boglár és Lelle szétválásából nem jól jöttünk ki. Akkor kellett
nekünk visszatérni a balatonboglári elképzelésekhez, ami nagyon nehéz volt. Volt itt
végkielégítés, voltak halálesetek, szóval
a padlóról kellett felállnunk. Ráadásul, a
Somogyi Hírlapban egy ideig mindig szerencsétlen dolgok miatt írtak rólunk. Végül
azért újjászerveződött a település, és vele
együtt a sportélet is, amit mindig fontosnak tartottam a kultúra mellett.
Akkor még lehetett az ember egyszerre
képviselő és köztisztviselő. 1990-ben még
nem volt meg az összeférhetetlenségi törvény, de 1994-től ez már nem lehetett.
Édesapám 40 évig tanácstag volt, akkor
értettem meg, hogy mennyi mindent el
lehet érni akarással, kis kitartással. Nem
mindig minden a pénz kérdése, hanem el
kell fogadtatni az emberekkel azt, hogy mit
is szeretnénk megvalósítani. Ha van egy jó
ötlet, akkor azt az érintettekkel meg kell
beszélni. Apámnak az intelme akkor volt
teljes mértékben igaz, amikor a szennyvíztársulást kellett létrehozni. Körzeteket

Mi történt sport ügyben?
Említettem, hogy a sportot is újjá kellett
szervezni. A Városvédő Egyesület felkarolta az elképzeléseket, a labdarúgást és a
kézilabdát. 1991-92-ben nem volt pénz, de
már lett focicsapat, és megvoltak az előkészületek, hogy hazahozzuk a férﬁ kézilabdacsapatot Fonyódról. Akkor jött be a
csarnok-kérdés az első boglári ciklusnak.
Már éppen kezdtek a dolgok helyreállni,
amikor ez az ügy megosztotta a testületet.
Én sajnálom, hogy akkor nem épült meg a
csarnok, és a hiábavaló vitákért is kár volt.
Amúgy 1994-ben volt a döntés, amit a választás után, 1995-ben visszavontak. Így a
város elesett az állami támogatástól, ami
akkor a tervezett 66 millió forintos költséghez 20 milliót adott volna hozzá. Csak a
szakembereknek az a fajta épületszerkezet
nem nagyon tetszett. Később ez a kérdés,
ha nem is olyan élesen, de megint előjött.
Melyik ciklus volt az, amelyik kimaradt?
1994-98, a már említett összeférhetetlenség miatt. Ekkor még két évig dolgoztam a
városházán, majd a körülmények úgy alakultak, eljutottam arra a pontra, hogy nem
csinálom tovább. Egy éven belül 25 ember
hagyta el a hivatalt.
Jött a tanítás?
Igen, de nem Boglárra mentem, hanem
Fonyódra.
Majd 1998-ban újra indult a választásokon?
Igen, a Sziberth Laci csapatában. Ő volt
a polgármesterjelöltünk. Sajnálom, hogy
nem sikerült, és nem azért, mert gyerekkori jó barátok vagyunk. Lacival az elveink
különbözőek, de a megítélése az embereknek azonos. Tehát, nem azt nézzük, hogy
független-e valaki, vagy nem független,
van-e párt, vagy nincs párt, hanem azt
nézzük, hogy szereti-e a várost, és milyen
ember. Magánügy az, hogy ki, hol politizál,
vallásos vagy nem vallásos. A bölcsőde óta
tart a barátságunk, és szerintem kevés
ilyen van az egész országban, hogy nem
kell ehhez egy zászló alatt lennünk. Igaz,
egy közös zászló azért van, de az Balatonboglár, azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Voltak vitáink, a csarnoknál például
kemény viták, de sohasem volt annyira
éles, hogy utána ne köszöntünk volna egy-
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másnak. Bár, 1991-ben volt három-négy
hónap, amikor keményebb volt a dolog, de
megoldódott az is.
Melyik ciklusokban volt alpolgármester?
Kettőben: 2002-06, és 2010-14. Hasonlítsam össze?
Igen!
Dr. Kovács Miklós behívott, és elmondta,
hogy fel szeretne kérni alpolgármesternek.
Megmondta, hogy milyen feladatokat ad át,
és azokban önállóságot kaptam. Természetesen, a kiadmányozási jog az övé maradt,
de akkor is mindent megbeszéltünk. Az átadott területek az oktatás és a sport voltak.
Egy kicsit az egészségügy is, de megbeszélve ez a kettő volt. Meg kell mondanom,
hogy ilyen értelemben ez a dolog korrekten
működött. Sőt, közben a testvérvárosi kapcsolatok hozzám kerültek, mert akkor még
nem volt erre külön tanácsnok. Tehát ez
nem statiszta dolog volt. A Kovács Miklós
nem nagyon ment el szabadságra, ritkán
volt ő távol, de hagyott dolgozni. Meg is
mondta, hogy a területek jó és rossz oldala
is hozzám tartozik.
A másik ciklus?
A másik ciklus, az rám maradt. Így is fogom fel. Megmondták, hogy ki ne vállalja,
így maradt rám. Most már utólag elmondhatom, annak idején kettő évet vállaltam
azzal, hogy utána leköszönök. Nem gondoltuk, hogy az arányok megváltoznak, és
megmondom őszintén, volt olyan időszak,
amikor vártam, hogy Mészáros Miklós új
személyt terjeszt be erre a posztra. Igazi
feladatkört nem nagyon adott át. Egy dolog miatt örülök is, hogy maradtam, ez az
Urányi kérdés.
Az Urányi esetében én kétszer képviseltem a várost. Akkor jegyzőkönyvbe került,
hogy a focipálya ügye az áthelyezés. Én végig erről is tudtam, és nem új pályaépítésről. Az áthelyezésnek a feltételeit jegyzőkönyvbe diktáltam, amin ott volt a Gáspár
László is. Aztán, hogy emlékszik rá, vagy
nem, az ő dolga, de akkor még 24 óráig
lehetett kiegészíteni, ezt meg is tettük. Ebben szerepelt, hogy nem kérünk mi kacsalábon forgó világítást, csak azt szereljék fel
az áthelyezett pályára, ami megvolt. Kerüljön át a meglévő öntözőberendezés, legyen
kerítés, lehessen rajta versenyszerűen focizni.
Azután megszűnt az én szerepem, és
most ott tartunk - amit nem is értek - a
testületi ülésen a vagyonkezelőnek a képviselője meglepődve mondja, hogy miért
nem szóltunk, hogy ilyen legyen a pálya.
Egy biztos, ha valaki ennyire nem ért a
sporthoz, akkor kérdezzen meg valakit,
hogy mik a versenyszerű használat feltételei. Ez azért is fontos, mert a pályának
az áthelyezési ügye miatt focicsapatunk
fokozatosan hátrányba került, idegenben
kellett nekik játszani, és ez felőrölte a csapatot. Az ügy elhúzódott, megoldás nem
volt, ők meg elfogytak. Ezért sajnálom az
utánpótlásos játékosokat.
A sporthoz való kötődés honnan jön?
Világéletemben sportoltam. Lehet, hogy
egy kicsit furcsának hangzik, de én egy
sport-, és kultúra szerető családban nőttem fel. Apám szerette a sportot, anyám
a kultúrát. A kisebb bátyámmal együtt
fociztunk, Dodó bátyám pedig inkább a

művészet felé ment. A gyerekeink is, a bátyámnak a gyerekei is jó sportolók voltak.
Pedagógusként azért is tartom fontosnak
a sportot, mert ott egy olyan közösségben
van a gyerek, amelyik egyben neveli is. A
11 játékos mindenkit megtanít arra, hogy
közösségben kell lennie, nincs kihúzás,
mert ha kihúzás van, akkor azt büntetik a
többiek. Érezze a gyerek, hogy valahol van,
és felelősséggel tartozik.
Talán a sportvonalból is jön az a bogláriság,
amiben mások vagyunk, mint a többi település. Ha megnézzük Boglár történetét,
akkor látjuk, mindig is jellemző volt, hogy
Boglár egy kicsit eltért Fonyódtól és Lellétől
is. Itt mindig több kulturális esemény volt,
és több sport. A tenisznek is régi hagyományai vannak. Kár, hogy elfelejtették ezt
a hagyományt. Ott is nagyon sokáig volt
Gaal Gaston kupa, és komoly versenyek.
Kézilabdában Balatonboglár is helyt adott
a nyári tornáknak. A labdarúgásnak is hagyománya van, de volt atlétika, és volt,
amikor kosárlabdacsapat is működött. A
kulturális rendezvényeink nagy része több
évtizedes múlttal rendelkezik. Tehát, tudunk hagyományt teremteni. Ehhez pedig
a testületnek minden segítséget meg kell
adnia.
Mi a helyzet a BBSC-vel? Betölti azt a
szerepet most, amit egykor?
Nem. Akármilyen rossz a foci Magyarországon, mégis érdekel mindenkit. Azt
a szerepet, amit ebben a BBSC betöltött
8-10 éve, azt szerintem most nem tudja.
Az okok viszont összetettek. Ebben van
szerepe a NEKA megjelenésének, és az elhúzódó fejlesztésnek, amit - ki kell mondani - megsínylett a sportélet. Aminek
a feltételei annyira nem változtak, mint
például a kézilabda, az túlélte. A labdarúgás viszont nehéz ügy, mert ami egyszer
megszűnt, azt nehéz újra elindítani. Látom,
hogy a vezetés is belefáradhatott, mert az
elnökasszony lemondott, tisztújítás lesz.
Ráadásul, ott lebeg felettük bizonytalansági tényezőként az Urányi sorsa is, és ez
igaz az Urányi dolgozói számára is. Minden
elismerésem az Urányi vezetőjének, hogy
ilyen szép bevételt tudott idén hozni, és valószínű, hogy emögött az ő hitelessége, az
ő sportkapcsolatai állnak. De a BBSC működését az is befolyásolja, hogy nem látnak
garanciát a működést illetően a következő
évekre. Nem tudják, hogy mi lesz.
A már említett színes, kulturális életért
mit tud tenni a területért felelős bizottság?
Talán azt elmondhatom, hogy a pénzügyekért felelős elnökkel, a Sziberth Lacival megtaláltuk azt az arányt, amit mindenki el tud fogadni. Elmondhatjuk, hogy
jelenleg kultúrapártoló költségvetése van
a városnak, és visszaállítottuk a civilek
támogatását is. Többcsatornás lett a pénz
elosztása, nem egy központból pályázhatnak. Nagyon várom, hogy a Civil Kerekasztal további erőt ad majd a fejlődéshez. Úgy
érzem, nagyon jól döntöttünk, hogy volt,
akit nem fogadtunk be a városba, viszont
volt, akiket igen. Ilyen például a Kultkikötő,
és kiálltunk a Babel Sound mellett is. A
Szelence ügyében is megoldást kerestük.
Finom módszerekkel támogatunk, itt még
senki nem szólt bele egyetlen egyesületnek
a belső ügyeibe sem. Legalábbis a bizottság részéről nem. Számoljanak el, és majd
a város eldönti a dolog létjogosultságát azzal, hogy megnézi őket, vagy sem. Gyakorlatilag a minősítést mindig a közönség, a

város adja.
Úgy érzem, hogy eddig többségében jól
döntöttünk a civilek esetében is. A másik,
hogy azért a hagyományokra is ﬁgyeltünk.
Régebben, és a régi képviselőknek is volt
egy elképzelése, hogy a Fischl-ház falán
örökítsük meg azokat az embereket, akik
nem a városunkhoz kötődnek, hanem a
nemzet nagyjai. Ezért örülök a Batthyány
táblának, de ugyanúgy örültem annak is,
hogy egy civil szervezet a Somlyó-táblát
készítette el. Az egészségügyisek is így
gondozzák Dr. Schick Bélának az emlékét.
Ismerni kell a történelmünket. Honismeret
terén is azt látom, hogy nagyon szép kiadványaink vannak, amiket nem nagyon látok
a szomszéd településeken.
A város napját is, még az előző ciklusban
mi javasoltuk. Minden városnak, településnek van, nekünk nem volt. Mindig minden
a Boglári Szüret köré összpontosult, és
úgy érzem, hogy kell a városnak. Ami viszont elgondolkodtató, és nem vígasztal az,
hogy máshol is így van, az a lakosság alacsony részvétele ezen a rendezvényen. Lehet, hogy kevesebb, de minőségi program
kellene ezen a napon. A kultúrához még
hozzáteszem, hogy személycsere-ügyeket
is meg kellett oldanunk, ami nyilvánvalóan
nem volt népszerű a lakosság egy részénél.
Azért az elvárható lett volna – bár, ezt a
Szalai Tünde sohasem fogja mondani -, ha
legalább annyit mondana valaki: elnézést,
nem biztos, hogy jól döntöttünk, amikor
a szerződését nem hosszabbította meg az
akkori testület. Önkritikusan be kell látni,
hogy összességében jól állunk, de vannak
gondok is a művelődési igazgatás terén.
A ciklus a vége felé közeledik. Van
még olyan dolog, amit jó lenne még
ezzel a testülettel megvalósítani?
Egy dologról nem beszéltünk. Igaz, hogy
én humán beállítottságú vagyok, de a városépítésről is van egy elképzelésem. Hogy
ez jó, vagy nem jó, az más kérdés. Az utazásaim alapján azt gondolom, hogy például Olaszországban, de mondhatnék más
országot is, ha a legkisebb faluba bemegy
az ember, akkor a falu határán járda van,
villany van, jó út van, és ez végigmegy az
egész településen. Nincs kiemelve, hogy
csak a központot kell fejleszteni. Volt egy
hosszú, szenvedélyes beszélgetésünk a
Sziberth Lacival, hogy a városfejlesztésen mit fogunk érteni. Tulajdonképpen ez
kompromisszum, de a járda és útprogram,
amit elkezdtünk, azt tovább kell folytatni,
mert itt élnek a központon kívüliek is. Érdekes módon ez a testület tudott tárgyalni Lellével, s ennek köszönhetően, hosszú
évek után megoldódott a Munkácsy utca
ügye. Személy szerint örülök a Gyep utcának is, bár, most is fenntartom, hogy gazdasági szempontból is szerencsésebb lett
volna a nagyobbat az elejére hagyni, tehát
a Gaál Gaszton utcát, és jövőre a Gyep utcát, de mindegy. Összejött a Római út is,
tehát elmondhatjuk, hogy Balatonboglár
ma már nem kizárólag a vízpartot jelenti.
Úgy érzem, hogy az emberek ezt méltányolják. Szeretek sétálgatni, beszélgetni az
emberekkel, és azt tapasztalom, hogy örülnek, és a komfortérzetük jobb lett.
Ez a ciklus pénzügyileg is összeszedettebb, tervezettebb volt az előzőeknél. Ebben nagy szerepe volt Dr. Sziberth Lászlónak, aki körömszakadtáig harcolt, hogy az
elfogadott költségvetés meg is valósuljon.
De van egy átvett örökség is. Amikor ró-

lunk felolvasást tartottak, hogy mit nem
szavaztunk meg, azt mondták, ezt meg azt
a fejlesztést nem szavaztunk meg. Viszont,
annak a belső tartalmát már nem mondták el az embereknek. Akkor egy bizottság
volt, és belső, testületi kommunikációval
nem tudtuk elérni, hogy a fejlesztések vitás részletei jó irányba menjenek. Így nem
volt más lehetőség, mint az egésznek ellen
szavazni.
Eltelt azóta hat év, és az akkori fejlesztések hiányosságai ma már sok pénzbe
kerülnek. Például, ott a Temető domb, ami
csodálatos lett, de a fenntartása nehézkesen megy. Arról pedig ne is beszéljünk,
hogy a szabadtéri színpad megfordítása
mennyit levesz a látványból. A kapkodás
miatt a borpavilonok előkészületlenül, ráadásul, testületi döntés nélkül kerültek ki, s
ennek később következménye lett. Közben
a Borudvarból a zene hiánya miatt eltűntek a bogláriak. Szép a Buborék Fürdő, de
akkor az volt a kifogásunk, hogy ez önmagában kevés, oda kell egy uszoda, egy fedettebb rész, mert jön egy nyári zápor, és
mindenkit kiver.
Az a szomorú, hogy így működik a kommunikáció az önkormányzat és a testület
között. Hiába dönt a testület valamiről, ha
nem teszi oda magát mind a kilenc képviselő, hogy igen, ezt én végre akarom hajtatni, akkor a dolgok, még a legjobb szándék is elsikkad. Nem szólhat arról a közös
munka, hogyha én nem szavaztam meg,
akkor nem is érdekel. De a város népe
bölcs, és bízom benne, hogy felismeri mi
az érdeke, és ki képviseli azt. Az is furcsa,
hogy a nemzeti ünnepek beszédei időnként
üzengetések, amire persze ott nem lehet
válaszolni. Korrektebb lenne megbeszélni
a dolgokat, mert az értelmes párbeszédet,
érvelő vitákat támogatom. De egy ünnep
szóljon arról, amiről szólnia kell. Mi elsősorban ezért indítjuk el a Kossuth Klubot is.
Az a cél, hogy a nemzeti ünnepekről, hozzáteszem, a magunk módján szerényebb
lehetőségekkel, de mindig méltó módon
emlékezzünk meg. Mi azért vagyunk függetlenek, mert nem voltunk hajlandók, és
nem is vagyunk hajlandók egyetlen pártnak a szabályai alá vetni magunkat, mert
úgy érezzük, hogy másnap elvesztjük az
eredeti arculatunkat, mert azt is kell tenni, amit nem tennénk. Ettől még a Sziberth
Lacinak megvan a maga nézete, nekem is
megvan, a Keserű Zolinak is megvan, és a
Szalai Tündének meg a Csere Andinak is
megvan, de ez magánügy. A csapaton belül is az. Ezt nehéz azoknak kommunikálni,
akik a táboron belül várnak egy jelszót, és
akkor annak a jelszónak a szellemében kell
cselekedniük.
Ennyi év után mi az, ami motivációt
tud adni a képviselői munkához?
Az egyik, ha úgy alakul, akkor szeretném
harmadszor is újraindítani a focit. A másik,
amit nagyon szeretnék, hogy ilyen formában folytassuk a fejlesztést. Kivinni a város
határa felé. Nagyon jó döntés volt a Kislaki
Részönkormányzat. Ott is lennének még
feladatok, amit közösen tudnánk megoldani. Gaal Gastonnak most végre lesz szobra,
és jó lenne az ő szellemiségében folytatni a
közös munkát a városért.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
sz.l.
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AMIKOR A HÓHÉRT ...
SOKAN JELEZTÉK A SZERKESZTŐSÉG FELÉ, HOGY SZERETNÉK TUDNI, KI AZ A SZENTES LÁSZLÓ, AKI IMMÁR KÉT ÉVE SZERKESZTI A BALATONBOGLÁRI HÍREK ÚJSÁGOT ÉS A BOGLÁRI HONLAPOKAT. DE LACIT
NEM EGYSZERŰ ELKAPNI EGY INTERJÚRA…
Hosszú éveken keresztül volt egy jó
beszélgetős műsorod a Balaton Televízióban, a Közéleti kávéház. Ott kellemesen berendezett stúdió, elegáns
beszélgető-sarok, kényelmes fotel,
ﬁnom rivaldafény, mediterrán háttér
- ami kell, az effélét körülvegye. Most
próbáljuk meg ezt a beszélgetős stílust folytatni, ahol kivételes módon Te
vagy a meghívott vendég.
Nos, indításként el kell mondanom, hogy
elég kínosan érzem magam, a vallatott szerepben. Mivel én szerkesztem az újságot,
kicsit félreérthető, hogy énrólam szól egy
cikk. Talán, aki ismer, az tudja, hogy milyen nehezen állok kötélnek egy interjúra,
hiszen ott ahol szerkesztő az ember, inkább
maradjon háttérben. De elfogadom, hogy
van, akit érdekel, ki is van a lap mögött…
Megjelentél Bogláron, hoztál magaddal egy új, iskolázott médiakultúrát.
Ha jól tudom, akkoriban végeztél az
egyetemen, diplomadolgozatodat a
kisvárosi (talán boglári?) PR kommunikációról írtad, az abban megfogalmazott megoldásokat fel is ajánlottad
a városnak akkor. Hogy kerültél a média közelébe? Már az óvodában a kamera volt a jeled? :-)
Majdnem... Mindig is szerettem fotózni, ez már kisiskolás koromban érdekelt.
Nemrég nézegettem akkor készült képeket, nem is rosszak ahhoz képest, hogy
csak egy Smena 8M gépem volt. Aztán a
középiskolát Kaposváron, a Táncsics Mihály
Gimnáziumban végeztem. Ott a Voluntas,
az iskolai újság szerkesztőségének tagja
voltam. Több alkalommal novella pályázatokon próbálkoztam, érdekelt az írás.
Indultam a ‚94-es országgyűlési választásokon, mint független képviselőjelölt, a barátaim összeszedték a kopogtatócédulákat
is, és akkor a TV-ben is felﬁgyeltek rám.
A Kapos TV-n, az egyetlen jó dumájú ember, aki takkra(?) elmondott három percet,
papír nélkül. Abban az időben számítógépprogramozóként dolgoztam, és akkor indult a Kapos TV-nél egy új rendszer, amivel
átálltak digitális vágásra és adás lebonyolításra. Kellett oda egy számítógéphez értő
ember és átcsaltak. Képújságot szerkesztettem és vágtam, sokáig ez volt a szerepem, aztán rájöttem, hogy én tudnék saját
műsorokat összeállítani, és akkor kezdtem
saját tévéműsorokat készíteni.
Nagyon érdekelt a terepjáró-autózás, így
elsőként egy off-road magazint csináltam.
A műsor hamar népszerű lett, s 26 helyi televízió mellett a Szív TV is átvette. A Kapos
TV után Pécs következett, ahol a Pécs Tv
produkciós igazgatója lettem, majd 2002ben saját produceri irodát alapítottam, és
végül, 2003-ban egy kanyarral kerültem
ide, Boglárra. Akkor a város egy pályázatot írt ki a helyi tv készítésére. Ennek a
szakmai bírálója a volt Pécs TV-s főnököm,
Keresnyei János volt. Ő felhívott, hogy nem
akarok-e indulni? Akkor mondtam neki: Fi-

gyelj, én soha többé nem akarok önkormányzati televízióban dolgozni. Itt nincs
tévé, csinálni kellene - válaszolta. Csak
szerződést köt veled az önkormányzat,
ad valamennyi pénzt, de a tv-t neked kell
megcsinálni. Hát, mondom, az úgy más, az
kihívás.
Így csöppentem ide, és csináltam egy tvt, ez volt anno a Boglár TV. Aztán rájöttem,
hogy itt van közel Fonyód meg Lelle - milyen érdekes lenne Bogláron adni egy kis
Lellét is, meg egy kis Fonyódot is, hátha
érdekli az itt élőket, mi történik a szomszéd
várban... A történet végül kinőtte magát
először déli parti tévévé, ami akkor Supra
tv néven futott, majd abból lett a Balaton
Tv, de abból én már három éve kiszálltam.
Térjünk vissza kicsit a dolgozatodra - hogyan fogadta akkor a város? Nem előzte
meg az kicsit a korát? - Már nem általánosan, hanem a helyi viszonyok tükrében.
A szegedi József Attila Tudományegyetemnek volt akkor egy kihelyezett médiatanszéke Budapesten, ez volt a Budapest
Média Iskola, de rendes, egyetemi diplomát
adott és egyetemi képzést. Havas Henrik
volt a tanszékvezető, és olyan nevek tanítottak, mint Szegvári Katalin, Bodor Pál
(Diornus), vagy a legnagyobb kedvencem,
Megyesi Guszti bácsi. Az első két év általános médiaképzés volt, utána kellett szakosodni valamilyen irányban. Akkor én már
rég tv-ben dolgoztam, és láttam, hogy itt
az ötödik év végére fogunk elérni oda, ahol
akkor tartottam szakmailag. Viszont lehetett választani PR kommunikációs szakot,
ami újdonság volt akkor - a 2000-es évek
elejéről beszélünk-, Szeles Péter vitte a
szakot, aki eléggé elismert ezen a területen, és több könyvnek a szerzője. Mellette
Morva Gábor is tanított, aki szintén nagyon
ismert szakember. Ezért úgy döntöttem,
hogy választom a PR-t (szervezeti kommunikáció), mert az új, így értelemszerűen
a szakdolgozatomat is PR témában kellett
leadnom.
Akkor én már itt voltam egy éve Bogláron. Természetesen, nem merném azt állítani, hogy mindent tudtam a városról, de
sokszor a PR kommunikációban pont egy
külső szemlélő egészségesebb képet ad, mint,
aki ott született, ott
él, benne van. Ő tudja
a miértnek a miértjét,
megvan a magyarázata
mindenre, és meg sem
fordul a fejében, hogy
esetleg lehetne másképp is, mert, hát így
szoktuk...
Gondoltam,
veszek egy nagy levegőt, és megírom. Az akkori intézményvezetőkkel, szervezetvezetőkkel
végiginterjúztam a várost, abból összeállt egy
kép, és ebből született
az a dolgozat, ami több
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területen tett le javaslatot fejlesztésekre.
Nemrég költöztem, és egy példány a kezembe akadt. Ezt átolvasgattam, mielőtt
idejöttem,és arra jutottam, hogy egy jó
része megvalósult azóta. Ne felejtsük el,
hogy 2004-ben írtam. Akkor leszavazta a
testület, amit tudomásul vettem. Végül is,
mit okoskodik bele egy új ember a dolgokba… Egyébként ötössel és nagy elismeréssel ment át, mint szakdolgozat, tehát az
ottani fogadtatás jó volt, alapos munkának
tartotta mindenki.
Egyébként, még mindig van benne olyan,
amit meg lehetne csinálni. Főleg a települési, belső kommunikációs területen vannak
ötletek, és azon lenne is mit csiszolni, úgy
gondolom. Például javasoltam - ugye, még
nem volt a Szent Erzsébet Park - hogy a
kápolnák környékét ki kellene alakítani turistalátványosságnak azzal, hogy tegyünk
hozzá egy legendát, egy sztorit,mert arra
vevők az emberek. Ez elmaradt, de azért
lett belőle egy emlékpark. Csak nem párosítottuk semmivel, ami odavinné az embereket.
Bár azt mondom, hogy a város nagyon sokat fejlődött 2004 óta, ez vitathatatlan, de lehetne még mit csiszolni,
főleg, ha kommunikációról beszélünk.
Nézzük meg, mit jelent a média, hol jelenik meg, és nálunk ezzel mi a helyzet? Eleve a média - közvetítő. Tehát, ha egy járókelőt kérdezünk, nem biztos, hogy van egy
kialakult képe arról, hogy mi az a „média”.
Merem azt mondani, hogy a média szinte
minden, ami valamifajta kommunikációra
alkalmas, most leszámítva a négyszemközti beszélgetést. A világ most nagyon az
online irányába ment el, most talán ez az
a vonal, ami a legkönnyebben elérhető és
leghatékonyabb, ha nagy tömegeket, sok
embert akarunk elérni. De média, az üzenetünk vivője lehet minden.
Az elképzelés ebben a tervben az volt,
hogy a városnak, mint egy ejtőernyőnek
kellene működni, ami maga alatt összegyűjti az összes kommunikációs kezdeményezést, csatornát, ami a városból megy
kifelé. Összefogni a szálláskiadók, intézmények, szolgáltatók kommunikációját.
Ehhez hozzá lehet adni az itt élők lokálpatriotizmusát. Én itt „gyüttment” vagyok, de
nagyon megfogott, hogy ez a város még
mindig közösségként működik, és ez valami fantasztikus. Tehát - szerintem - Boglár
legnagyobb ereje az itt élőkben van. Azokra az emberekre kellene építeni, akik itt
vannak, szeretik ezt a helyet, jól érzik benne magukat, ismerik egymást, odavannak

a településükért. Van egy mag, akiknek a
szíve csücske a város, és ők mozgósíthatók
értelmes programokra, kezdeményezésekre.
Tv, internet, újság - kiadványok, utcai hirdetők, reklámanyagok, városi
ajándékok, stb., menjünk ezeken végig! A televízió - a bogláriak egy része
számára ez csak kábelen érhető el, velem együtt a maradék ezt interneten
láthatja.
Tíz éve mondogatom a helyi tv-s kollégáknak, hogy felejtsék el a helyi televíziózást abban a formában, ahogy az a 90-es
évek elején elindult. Felnőtt azóta már nem
tudom hány generáció, és van egy felmérés arról, hogy a mai 20-30 évesek 90%-a
gyakorlatilag egyáltalán nem néz televíziót.
Tehát, ha én tv-ben gondolkodom, akkor egy jelentős réteget, merem mondani, hogy
nagyjából a 20-35 közöttieket
el is veszítettem. Nem néznek
tv-t az emberek, nem szeretik, hogy azt kell nézniük, amit
odanyomnak nekik, azt akarják nézni, amit ők választanak.
Innentől kezdve az online lesz
a tv, vagy a netﬂix, HBOgo jellegű csatornák, ahol előﬁzetek
ugyan, de én választom meg,
hogy mit nézek. A klasszikus,
kábeles televíziózás kihaló
műfaj.
Műsort viszont gyártani kell!
Az is a ﬁxa ideám, hogy tartalmat kell készíteni az onlinera is, és ez pénzbe kerül. Tök
jó, hogy ingyen nézem a
Youtube-ot, de az oda felkerülő tartalmat valakinek el
kellett készítenie, amit vagy odaadott ingyen, vagy valaki megﬁzette annak az elkészítésnek az árát. A tartalomkészítésről
fog szólni a jövő is, csak az elkészült tartalom megjelenítésének lesz más a csatornája. Egyébként, ha már a tévénél tartunk,
messze az a legdrágább műfaj. Ugyanis, a
készítőnek, a stábnak oda kell menni kamerával, ott kell lenni a helyszínen, le kell
forgatni, meg kell vágni. Tehát sok idő, és
normális esetben több ember. Minimum
két embernek kell lennie egy stábban. Ehhez képest, most én itt egyedül kószálok,
mert meg tudom csinálni, de, ha igazán
minőségben gondolkodunk, az minimum
két ember: egy szerkesztő és egy operatőr.
De ha sikerült legyártani, akkor a videónak
most a legjobb közvetítő közege az online,
ami nem feltétlenül a Youtube. Én általában több felületet használok úgy, hogy
egymásra hivatkozzanak, mert a felületek
szinergiájában hatalmas erő van.
...amit meg, aztán többen néznek,
mint a tévét...
Pontosan, csak meg kell nézni, hány előﬁzető van. Két kábelszolgáltató van a városban, a kettőnek összesen nincs ezerezerötszáz előﬁzetője. Ehhez képest a
Balatonboglár város Youtube-csatornának
több mint 1200 feliratkozója van.
Hogyan vált be a városi, hivatalos és
a turisztikai tartalmak különválasztása, a városi Youtube csatorna és a
Facebook oldal? Mik a tapasztalataid?
A Facebook oldal nagyon sikeres, ott döb-

benetesen jó a látogatottság - ez a Balatonboglári Hírek oldal, amit eredetileg
az újság híreinek hoztam létre, de már a
programokat is oda rakom föl. Ha oda valamit kiteszek, annak a nézettsége eléri
a 800-1100 közötti számot pár óra alatt.
Ennek ellenére sokszor lehet hallani, hogy
volt egy jó rendezvény, és hát, mi nem is
tudtunk róla, honnan lehetett erről tudni?
Persze, aki nem követi ezeket a felületeket, nem ﬁgyeli a honlapot és még az utcán
lévő plakátok mellett is elmegy, azt nehéz
megszólítani.
Szóval a Facebook és a Youtube jól működik. Hogy mi van a turisztikai és hivatalos oldal szétválasztásával, az jövő nyárra
fogja megmutatni az igazságot. Most még
felpörgőben van a balatonboglar.com, ami
a turisztikai oldal volt, a balatonboglar.

A Boglár Tv csapata 2006-ban

hu meg bejáratott, a kettő egyelőre még
nem vethető össze. Persze próbálom húzni mindegyiket, amennyire lehet, de, amik
most vannak adatok, az még nem az igazság, hanem, majd valamikor, február elejétől megint valami kis ﬁzetős, kiemelős
kampányt ráeresztek a .com-ra, a turisztikaira, és ott kezdi majd megmutatni magát
a történet.
Elégséges-e mennyiségben, minőségben városunk értékeinek bemutatása, megismertetése a helyi kiadványok,
rendezvényeket
kísérő
prospektusok, plakátok, hirdetőtáblák,
a vendégeket már a város „kapujában”
fogadó készségek - összességében a
megjelenésünk.
A már itt lévő vendégek felé a legjobb
kommunikációt a vendéglátók tudnák kifejteni. A prospektusos mód akkor működne
jól igazán, ha a szállásadók közt lenne kicsit erősebb összefogás. Van, aki ezt teszi,
van, aki meg nem. Ha a szállásadó szívügyének érezné, hogy nem csak az a fontos, a vendég itt legyen és kiﬁzesse a pénzt,
és ne rongálja szét a szálláshelyet, hanem
az is, hogy ez a vendég tudja meg, milyen
rendezvények, események vannak, hova
érdemes elmenni. Fontosnak kellene tartani, hogy a vendég jól érezze itt magát. Persze, hitelesen nem tudja az a vendéglátó
mondani, hogy menj ki a Jazz és Bor Fesztiválra, mert nagyon jó, ha még ő maga
sem volt ott egyszer sem. Tehát itt jön elő
megint az említett „ernyő”-szerep, mert ha
egyfelé mutatnának a kommunikációk, fé-

lelmetes erő lenne. Ha ezeket az elkészülő
rendezvényfüzeteket minden szálláskiadó
adná a vendégnek, nagyon hatékony lenne.
De így, hogy ott van a turisztikai információs irodában, meg egy-két utazási irodában,
és aki akar, visz, aki nem akar, nem visz, ez
így nehézkes. Kellene egy jól működő szálláskiadó egyesület, aki ezt összefogja, propagálja. Erre, például lehet, hogy jó lesz
ez a cikk, mert esetleg valaki kedvet kap,
hogy megszervezze... Egyébként megéri,
mert ahol az ember jól érzi magát egy nyaralásban, oda évekig visszatér.
Szívesen olvasom a boglári emberekről szóló cikkeidet (talán nem véletlen), és örömel venném, ha többen írnának ebbe a havi kiadványba. Persze,
ez nem is neked szóló felhívás, inkább
csak hasztalannak tűnő noszogatás az Olvasóhoz. :-)
Az nekem óriási öröm lenne,
ha kapnám az írásokat! Még
arra is hajlandó vagyok, hogy
segítsek kicsit átfésülni, olvashatóbbá tenni - nagyon jó lenne. És nem csak azért, mert
akkor nekem kevesebbet kéne
dolgozni, hanem mert többszínű lenne a lap. Az én stílusom
az egyfajta stílus, de az lenne jó, ha többféle megjelenne,
úgyhogy én nagyon tudnám
patronálni. Annak is örülök,
hogy, például az iskolai oldalakat már az iskolások írják.
Igaz, néha iskolás dolgozat is
az érzete, de mégiscsak más.
Nagy eredménynek tartom,
hogy a testületi ülésekről
szóló beszámolóból a hivatali
nyelvezetet kiirtani nem, de
kicsit ﬁnomítani sikerült. Régen ezek olvashatatlanok voltak, bürokrata nyelv és
határozatszámok. Senki nem tudta, hogy
miről van szó. Sikerült kicsit magyarítani,
érthetőbbé tenni. Persze, van ahol egy határozatot szó szerint kell idézni a pontosság
miatt, de azért igyekszem, hogy a környezete annak is érthető legyen.
A Lellei újságot lapoztam a múltkor
(ottani, könyvtári programra látogatva át került a kezembe). Tartalmában
nem láttam nagy eltérést (mert mi is
lehetne más a városi lapokban, mint
ami az ott élőket érinti), legfeljebb
annyit, hogy ott nem csak a borítóoldalak színesek - belenézve a legfrissebb Boglári Hírekbe, a jó fotókat is
szívesebben látnám így, de ez legyen
az én háklim.
Sokkal könnyebb lenne szerkeszteni, ha
az egész lap színes lenne! Nem lennénk beleszorítva abba a keretbe, hogy a fotókat,
amiket fontosnak tartok, ki kell hoznom a
két borítóoldalra. Ha a cikkek mellett ott
lehetne színesben a hozzá tartozó fotó,
egész más, olvasmányosabb lenne a szerkezete, szebb lenne. Ráadásul, ugye négy
színes oldal van, és a hirdetők szinte mindegyike ragaszkodik ahhoz, hogy színesben
jelenjen meg, így aztán két oldal mindig
el van lőve hirdetőre. Gyakorlatilag a városi eseményekre marad két színes oldal,
amivel nagyon nehéz. Jó lenne a színes, de
tudomásul veszem, hogy jelenleg nincs rá
keret, ráadásul jövőre megint elég nehéz
év lesz.
folytatás a következő oldalon
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folytatás az előző oldalról
Sok beruházás vár a városra, és az elnyert pályázatok önereje, meg az emelkedő költségek húzzák a kasszát. Így nem
csoda, ha nem ez a legfontosabb, de talán
egyszer megvalósul, hogy színes legyen a
boglári újság.
Kisméretű, összehajtott kiadvány
jelent meg Boglár és Lelle őszi-téli
programjairól. Többször szóba került
már Fonyóddal együtt, hogy érdemesebb lenne a három, esetleg több, környékbeli településnek együttműködnie. Említetted, hogy lehetne nagyobb
területet összefogni. Hogy látod ezt,
koncentráltabb ﬁgyelemmel a médiára?
Ha a három város összefogna a kommunikációban, amiről már volt szó, csodát lehetne tenni. Megint visszakanyarodok erre
a PR kommunikációs tervre - még nem volt
kész az M7-es autópálya, amikor ez íródott. Próbajáratok voltak, a lellei parkoló
még nem volt kész. Beírtam a tervbe, ha
a három város összefogna, akkor ebben a
parkolóban létrehozhatnának közösen egy
turisztikai irodát. Ugyanis, hatalmas a turista-átmenőforgalom, itt megy el a hátunk
mögött fél Közép-Európa, le, az Adriára.
Legyen ott egy info-iroda, lengyelül, szlovákul beszélő diákokkal, dolgozókkal, és
legyen ott, mellette kis kézművesudvar, és
a helyi termelők is megjelenhetnének. Ha a
három város együtt keresné meg a MOL-t,
biztos sikerülne valami egyezségre jutni, annak lenne súlya. Ha én mennék oda,
mint Jóska-Pista vállalkozó, biztos, hogy
elzavarnának, de, ha a három polgármes-

ter együtt menne oda, hogy - ﬁgyelj, mi ezt
szeretnénk, akkor valami megmozdulna.
Egyébként, nem is kellene egész évben
működtetni, elég lenne a nyári szezonban,
mondjuk májustól szeptemberig. Nem azt
állítom, hogy aki az Adriára megy lefelé,
az ahelyett ide jönne. Nem ez lenne a lényeg. Infót és benyomást juttatnák nekik,
és majd visszafelé esetleg megállnak, vagy
legközelebb elgondolkodnak azon, hogy
útba ejtik a Balatont. Amúgy is lehet látni,
hogy a lengyelek és a szlovákok kezdenek
visszaszokni. Mondjuk ehhez az is kellett,
hogy a horvátoknál pofátlanul elmentek
az árak, és Magyarország valahogy most
kellemesebb lett árban is, meg, szerintem
szolgáltatásban is.
Hogy bírod ezt, gyakorlatilag egyedül? A Fonyód Médiát hoznám fel példának, ahol hat ember ügyvezet, tördel, szerkeszt, készít riportot, vágja a
ﬁlmet, és műveli az online tartalmat
nonproﬁt kft. keretében.
... és őrületes költségvetéssel, nem is tudom, Fonyód hogy bírja ezt anyagilag. Sok
pénzt költenek rá, zöldmezős beruházással
hozták létre, alapvető technikát meg kellett venni... Némi büszkeség, hogy a Fonyód Média ügyvezetője az én tanítványom,
és van is velük kapcsolat.
Nehéz egyedül… Már, ahogy említettem, a
több szín miatt is, meg nekem, amit most
csinálok médiaként, nem jó azt mondani,
hogy másodállás, és nem is így tekintek rá,
de a fő tevékenységem mellé társul, ami
azt jelenti, hogy a cikkírás meg a vágás
sokszor az éjszakai program része. Én sem
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ﬁatalodom, sajnos, 52 évesen már nem
úgy bírok éjszaka dolgozni, mint, mondjuk
tíz évvel ezelőtt. 15 éve, mikor idecsöppentem, akkor teljesen normális volt, hogy
hajnali háromig, négyig dolgoztam, másnap reggel nyolckor mentem forgatni, és
nem okozott problémát. Ma már nem vagyok olyan ﬁtti…
Nyaranta a Dani ﬁam besegít, de évközben Budapesten tanul. Ráadásul, ő a ﬁlmes
világban mozog, a tévé nem nagyon érdekli. De ügyes operatőr, és ha szépen megkérem, akkor besegít.
Hogyan képzelnél el egy jól működő
médiaszerkesztőséget?
Nos, ez nem csak képzelet! Volt már Balatonbogláron jól működő szerkesztőség,
ami talán életem egyik legszebb időszaka volt. Legalábbis szakmailag… Jó volt
Koseluk Annával, Szűcs Borival, Tilk Csillával és a többiekkel dolgozni. Bocsánat
mindenkinek, akit most nem említettem
név szerint. De mondom, ez nagyon drága műfaj. A mai árak mellett több tízmillió
forint lenne évente, amit nem igazán bírna
el a város, és talán nincs is rá szükség. Két
ügyes, tehetséges ﬁatallal már létre lehetne hozni egy ütőképes csapatot. Ez talán a
közeljövőben meg is valósul. Bár, a média
sok munka és kevés pénz. Erős motiváció
kell annak, aki itt szeretne boldogulni.
Köszönjük a beszélgetést!
Készítette: Szeri Gabi

Specht József és felesége, Vali nagy fába vágták a fejszét, úgy
döntöttek, hogy felkeresik Magyarország összes települését, mert
szerintük nincs olyan ember, aki mindenhol járt volna. Hogy ez
hivatalos rekord legyen, ezért mindenhonnan pecsétes igazolást is beszereznek, hogy a teljesítmény a rekordok könyvébe is bekerülhessen. Mikor
elkezdték szervezni a nagy utazást, akkor további
ötletként jött, hogy ezt az utat, ráadásként tisztán
elektromos járművel tegyék meg, ami hazánkban
egyelőre nem kis kihívás.
A túra november 10-én gurult át Balatonbogláron,
ahol „tankolási”, azaz töltési problémák is akadtak,
amiben a Suzuki Borongics szerviz adott segítséget
egy 380 voltos csatlakozóval. Így, amíg az autó töltődött, addig egy kávé mellett a házaspár mesélt
eddigi élményeiről. Városunkban ez még nem a hivatalos látogatás volt, hiszen ezen a napon a Polgármesteri Hivatal zárva, így nem tudták egyeztetni az
igazolás kiadását.
Az élménybeszámolón viszont megtudhattuk, hogy
jártak olyan zalai faluban, ami festői szépségű, de
nem lakik ott senki, a házak ma már csak nyaralók.
A „kirándulást” pedig eredetileg négy hónaposra tervezték, de most már úgy látják, hogy bőven meglesz a duplája, hiszen a hivatalos papírok miatt lassan haladnak. A töltési problémák legyőzésére mobil
invertert hurcolnak magukkal, amivel bármilyen
típusú 380 vagy 220 voltos leágazásra csatlakozni
tudnak. A túrán használt Nissan furgon viszont egy
régebbi típus, ami egy feltöltéssel nagyjából 100120 kilométer megtételére képes, ha a fűtést nem
nagyon használják. Kalandjaik nyomon követhetők
a facebook.com/villanyautotura oldalon.
A közel egyórás beszélgetés alatt 74%-ra sikerült
feltölteni a járművet, így folytatják útjukat Székesfehérvár felé, ahol egy villámtöltőnél már várták
őket. Balatonboglárra pedig nemsokára hivatalosan
is jönnek majd.

OLAJBA MÁRTOTT PILLANATOK
Gáspár Istvánt legtöbben nem a festményeiről, alkotásairól
ismerték Balatonbogláron, hanem jó kiállású termetéről, derűs
hangulatáról, emberségéről. Pedig, 2009 szeptemberében a Fishlházban egyszer már bemutatkozott, és sikert is aratott képeivel.
Már gyermekkorában nagyon szeretett rajzolni, a festészetet
autodidakta módon sajátította el, majd alakította ki különleges
technikáját. Mindig vágyott rá, hogy elismert festő legyen, de idei,
túlságosan is korai halála miatt ezt már nem érhette meg.
Mindig azt mondogatta, hogy halála után képei értékesebbek
lesznek, és majd megismerik… Talán emiatt is döntött lánya, Andrea úgy, hogy a Varga Béla Kulturális Központ munkatársaival közösen kiállítást szervez édesapja munkáiból. A november 8-án
megnyitott tárlaton pedig, egy nem mindennapi tehetség alkotásait láthatták a megjelent barátok, ismerősök.
Gáspár Andrea emlékező, megnyitó beszédében elmondta, hogy
édesapjának festményei leginkább saját lelkivilágát tükrözik viszsza valamilyen formában. Látható, hogy érdeklődése csapongó,
szerteágazó volt, az élet sok területét adja vissza képein. Az alkotásokon leginkább a természeti képek, tájképek, csendéletek,
állatok és egy-egy város, látványosság, történelmi esemény, valamint portré - és aktok adják a fő témákat. Gáspár István legtöbbször képről, fényképekről és volt, mikor képeslapról készítette festményeit.
Alkotásait olajfestékkel készítette, melyet farostlemezre vagy
kifeszített vászonra festett. Szerette a színeket használni és játszani velük. Több festményén intenzíven jelennek meg a mély és
sötét árnyalatok, ugyanakkor vannak olyan alkotásai, ahol könynyedebb pasztellszíneket használt. Több festményét is szebbnél
szebb képkeretbe tette, melyet Ő saját maga restaurált.
Jelenleg több mint száz festménye ismert, egész pontosan öszszeszámolva 120 darab. De lányának emlékei és megérzése szerint lehetnek még olyan alkotások, melyekről nem tudnak, s örül-

HUSZADSZOR IS BANYABÁL
Halált megvető bátorsággal, a veszélyre
ﬁttyet hányva osontam be november 17én, a Varga Béla Városi Kulturális Központban megszervezett, hagyományos Banyabálra, ami idén jubileumi, azaz a huszadik
alkalom volt. A veszély összetett, hiszen
egyrészt férﬁaknak ide tilos a belépés, illetve női ruhában álcázva lehetséges, de én
szerettem volna férﬁ mivoltomat megőrizni.
Másrészt, mégiscsak közel száz boszorkány
közé kellett beosonni, így jó esélyem volt
arra, hogy gyíkká változtassanak, vagy
rám hozzák a rontást, de a Balatonboglári
Hírek olvasóinak kedvéért vállalnom kellett
a kockázatot.
Az épületnél már az udvaron parkoló
seprűk is elég ijesztőek voltak, de beljebb
érve megláttam az igazi banyákat, akiknek csapatokba szerveződve, különböző
játékos feladatokat kellett megoldaniuk.
Aha, gondoltam, így készítik fel őket a
férﬁak megrontására… Teljesen megszeppenve, eleinte a ruhatár rejtett sarkában,
egy varázsköpeny mögé rejtőzve ﬁgyeltem
az eseményeket. A Színes Banyák csapat
tagjai ekkor éppen régi húsdarálók, paradicsompasszírozók és más, férﬁként értelmezhetetlen konyhai kütyük alkatrészeiből
kellett újraépíteniük az eredeti eszközöket.
Kicsit arrébb egy banya próbált bekötött
szemmel lerajzolni egy ábrát úgy, hogy a
többiek mondták neki merre vigye a kezét.
Közben felfedeztem három, láthatóan vala-

nének neki, ha ezek tulajdonosa jelezné ezt a család felé.
Ezen a kiállításon nem csak festmények, hanem gipszmunkák,
kerámiák is helyet kaptak, bemutatva, hogy egy kreatív ember
keze alól kerültek ki. De készített még agyagból, gipszből különböző, kisebb-nagyobb szobrokat, képeket, formákat és mintákat. Roncsautóból újat varázsolt, fából emberarcokat, játékokat és fegyvereket faragott, polcokat készített. Mindig alkotott
és alkotott valamit. Andrea elmondása szerint mély érzésű, igazi
művészlélek volt, akinek a szíve és keze a legnemesebb fémből,
aranyból volt.
A család ezúton is köszönetet mond a szervezőknek, valamint
annak a sok-sok embernek, aki kíváncsi volt a nemrég még köztünk élő alkotó munkáira…

ha hímnemű, de ezúttal nőnek álcázott boszorkát, akik a büfénél állva, a feles pohár
emelgetéséből próbáltak bátorságot meríteni. Ők a Borsodiak Csapatához tartoztak,
akik egyébként, bár más megyékből érkeztek, de csak mentalitásban voltak hűek
nevükhöz.
Amint azt titkos informátoromtól megtudtam, a banyák között sokan voltak olyanok,
akik évek óta visszajárnak, mert szerintük
ezen a rendezvényen, kizárólag női társaságban, jó hangulatban, elmaszkírozva úgy
tudnak kikapcsolni, hogy nem kell hozni az
elvárt viselkedési formákat. Szalai Tünde
főbanya szerint - aki ezúttal megkímélte
életemet - pontosan azért találták ki az
egészet, hogy a nők egy délutánra, estére
megmutathassák boszi énjüket, férﬁ kontroll nélkül.
Természetesen, közben
próbáltam pár fotót és videót is készíteni, de csak
óvatosan, a banyák ﬁgyelmének felkeltése nélkül.
Ennek ellenére gyíkká változtattak, de már elmúlt…
A vetélkedők lezártával,
a klasszikus bál részre már
a férﬁak is szabadon bejöhettek, s ekkor már én
is fellélegezhettem, a veszély érezhetően csökkent.
Az élő zenét szolgáltató
Jászai Andris és zenekara is csak pislogott, hogy

hova keveredett, így nem is csoda, hogy
mindjárt a koncert elején, a színpadon koccintottak a banyák egészségére. A fellépés
szünetében kihirdették az eredményeket
is, melyen a Borsodi Banyák ismét másodikak, az elsők pedig újra a Cibanyák, azaz
a tavalyi győztesek lettek. Ők Kaposvárról
érkeztek, és a Somogy Táncegyüttes tagjaiból verbuválódtak.
A huszadik alkalmat egy óriási torta elfogyasztásával tették emlékezetessé, amin
volt számtalan kígyó és béka, meg minden
undokság. Igaz, mindez marcipánból. Én
pedig örültem, hogy a második zenei blokk
alatt élve kimenekülhettem…
sz.l.
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A GYÓGYSZERÉSZ, AKI KÉTSZER JÖTT BOGLÁRRA
A BOGLÁRI PÓDIUM OKTÓBERI TÉMÁJA SÁRTORY LAJOS,
BALATONBOGLÁR EGYKORI GYÓGYSZERÉSZE VOLT. AZ ESTEN AZ UNOKA, SÁRTORY MÁRTA, ÉS A NÉZŐK KÖZÖTT HELYET FOGLALÓ, EGYKORI KOLLÉGÁK ELMESÉLÉSE ALAPJÁN
EGY IGAZI RENESZÁNSZ EMBER PORTRÉJA RAJZOLÓDOTT KI.

Sártory Lajos 1893. február 21-én született Egerben, nemesi család első gyermekeként, egyetlen ﬁúként. Édesapja,
beszterczebányai-derzsi Sártory Imre kataszteres főmérnök, édesanyja Vajki Vass

Irén volt. Iskoláit Egerben
kezdte, majd 10 évesen Budapestre került, ahol a budapesti
II. kerületi egyetemi katolikus
főgimnáziumban folytatta a
tanulmányait. Rajzkészsége
már ekkor megmutatkozott,
tanárai
nagyra
értékelték.
1910-ben, 17 éves korában
édesapja meghalt, ezért, mint
egyetlen ﬁúnak munkába kellett állnia, hogy anyagilag támogatni tudja édesanyját és
két lánytestvérét. Egy patikában talált gyakornoki állást, ez
egyúttal egész életre meghatározta pályaválasztását.
1912-ben
elvégzett
egy
gyógyszerészgyakornoki tanfolyamot, majd befejezte a
gimnáziumot is, így lett a
Pázmány Péter Tudományegyetem gyógyszerészhallgatója, ahol végül kitüntetéssel
végzett. Visszatért Egerbe,
ahol okleveles gyógyszerészsegédként kezdett dolgozni, majd Dunaszerdahelyen
folytatta, ahonnan besorozták katonának.
1915 decemberétől 1918. november 6-ig
katonai gyógyszerészként szolgált Kassán,
Porozsban, és az 507-es tábori kórháznál.
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A kórház teljes felszerelését egyedül mentette meg a pusztulástól, ezért társadalmi kitüntetésként jogot kapott arra, hogy
tiszti egyenruháját ünnepi alkalmakon viselhesse. Azonban a hadseregnél elkapott
tüdőgyulladással élete végéig problémái
voltak.
1919 januárjában sikerrel pályázott meg
egy segédgyógyszerészi állást Balatonbogláron, a Szentmihályi Gyula tulajdonában
álló Boldogságos Szűz Mária Patikánál,
majd februárban ide is költözött. Hamarosan pedig szerelem szövődött Szentmihályi
Gyula Sarolta nevű lánya és Lajos között.
1919 novemberében Szentmihályi Gyula meghalt, s ettől kezdve Sártory Lajos,
mint felelős gyógyszertárvezető folytatta
a munkát. A gyászév letelte után, 1921
májusában feleségül vette Saroltát, akivel
egészen haláláig, 52 éven át boldog házasságban élt. Két gyermekük született:
1923-ban Olivér, majd 1926-ban Gabriella.
Ugyan a házasságkötéssel 1922-ben résztulajdonosa lett a patikának, de 1926-ban
a maradék tulajdonrészt és a patikajogot is
megvásárolta anyósától. A II. Világháború
idején, 1944-45. fordulóján a front huzamosabb ideig Boglár térségében volt. Ekkor
a patika komoly károkat szenvedett, mind
a felszerelés, mind az épület jelentősen
megsérült. A gyógyszerkészlet nagy részét
pedig átadta a rászorulóknak, valamint a
településen működő katonai kórháznak. A
háború után komoly anyagi áldozatok árán
sikerült a szolgáltatást ismét beindítani.
A történetnek ezen a pontján az unoka
elmesélte, hogy Sártory Lajos hosszasan
levelezett annak érdekében, hogy a boglári
hadikórház hátrahagyott eszközeit megvásárolhassa, s ezért komoly összeget is felajánlott.
folytatás a következő oldalon

MÁRTON NAPI DÚDOLÓ
Az utóbbi években divatba jött, hogy a libás Szent Márton napján
legyen valamilyen, a történethez kapcsolódó rendezvény. Így ma
már nem csak a vendéglátósok aktuális kínálata, hanem az eseménynaptár is jelzi ezt a jeles, novemberi napot. Idén a Boglári
Senior Néptánccsoport szervezett a hagyományhoz kapcsolódó
programot, Márton napi dúdoló néven.
A november 10-én, szombaton délutánra szervezett, színes
események sora a gyerekeknek szervezett játszóházzal kezdődött, közben a kulturális központ nagytermében, a Csere Andrea
által működtetett Moccantó Játszodában tanulhattak meg a lurkók egy-két papírliba-készítési mesterfogást. Az előtérben pedig
a Megértés Nyugdíjas Egyesület tagjai, a naphoz stílusosan illő,
libatöpörtyűs pogácsát sütöttek, melynek készítésébe, a tészta
gyúrásával és szaggatásával a gyerekek is bekapcsolódhattak.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő anyagi támogatásából
megvalósult program fő attrakciója Navratil Andrea és a Kobzos Együttes fellépése volt, amit Katona Adrienn szervező úgy
konferált föl, hogy, mióta először hallotta az énekesnőt, azóta
szeretett volna neki szervezni egy fellépést Balatonbogláron. A
fellépők ezúttal több részből álló programmal érkeztek, ami a
Navratil Andrea által előadott, elsősorban a Márton naphoz kapcsolódó dalokkal kezdődött, majd a Kobzos Együttes tagjai tartottak hangszerbemutatót a gyerekeknek.
A már estébe nyúlt program pedig táncházzal zárult, melyen
nagyjából mindenkit megmozgattak, aki nem nőtt hozzá a székéhez.
folytatás az előző oldalról
Mivel válasz nem érkezett, azt úgy értelmezte, hogy a hallgatás
beleegyezés, így a pénzt elutalta, az eszközöket pedig elvitte…
A patika végül ismét beindult, de az öröm nem tartott sokáig.
1950. július 20-án egy szűkszavú levélben közölték, hogy a patikát
államosították, de Sártory Lajos október végéig még maradhatott
egykori tulajdonában, mint megbízott vezető. Útja innen Kőröshegyre vezetett, ahol 1953 áprilisától 1960-ig látta el az ottani
gyógyszertár vezetését. Az esten a sorok között többen is ültek
olyanok, akik Kőröshegyről érkeztek. Köztük egy hölgy, aki hálás
szívvel emlékezett arra a gyógyszerészre, aki terhessége idején
segítette…
1960-ban újra visszatért Balatonboglárra, ahol egészen nyugdíjazásáig, 1963-ig dolgozott. Végül, 1973. október 12-én, életének 80. évében hunyt el. A pódiumbeszélgetés során azonban
az eseménygazdag életút mellett egy sokszínű, sok mindenhez
értő ember portréja rajzolódott ki. Például, 1929-ben Balatonlellén
ﬁókgyógyszertárat nyitott, ami 1939-ig nyaranta, idényjelleggel
tartott nyitva. Ez a patika, Mária Gyógyszertár néven azóta is üzemel.
Sártory Lajos Boglárra költözése után élénk és sokszínű közösségi életet élt. 15 éven át volt elnöke a helyi Vöröskereszt Egyesületnek, hosszú éveken át alelnöke a Somogy Megyei Gyógyszerész
Egyesületnek, aktív szerepet játszott a Balatonboglári Vízközmű
Egyesület megalapításában, tagja volt a Fürdő Egyesületnek és
a községi képviselőtestületnek is. Aktívan támogatta és segítette
a római katolikus templom felépítését, nyaranta pedig még színjátszó csoportokat is
szervezett.
Igazi polihisztor volt, nevéhez több szabadalmi bejegyzés is fűződik, melyek többségében a gépészethez kötődnek, mint például
a lépcsőzetmentes sebességváltó, valamint
a forgótolattyú egy- vagy többhengeres belsőégésű motorhoz elnevezésű tervek. De
választott hivatásával kapcsolatban is számos újítást nyújtott be a szakminisztérium
felé. A festészet pedig egész életútját végigkísérte, amihez még kedvenc hobbija, a fotózás is társult. Festményein megörökítette
a balatoni tájat, a természet szépségeit, de
a történetet elmesélő Márta nevű unokáját
is. Legjobb barátjának, Dr. Fábián Imre állatorvosnak pedig lovakat festett.
Ahogy idősödött egyre inkább érdekelte a

botanika. Sok idős, boglári emlékszik még az egykori gyógyszertár
körül lévő rózsakertre, ahol a Sártory Lajos által gondozott virágok
egész nyáron pompás látványt nyújtottak. Nyugdíjas évei során is
ez a rózsalugas volt kedvenc tartózkodási helye.
Így írt magáról egyik önéletrajzában: „Előszeretettel foglalkoztam a növénytannal, tudományos pomológiával, kertészettel. Több
szakközleményem jelent meg, növénytani, rendszertani, gyógyszerismereti és szerves chemiai jegyzeteket adtam ki. Különben
egész életemben becsületesen dolgoztam, dolgozok és dolgozni
fogok…”
Ezt a becsületes munkát, szorgalmat és alaposságot erősítették
meg a jelenlévő volt kollégák, egykori ismerősök is, akik az esten
sokszor könnyes szemmel meséltek Lajos bácsiról, akinek megfázásra, inﬂuenzára adott porai sokaknak adtak gyors gyógyulást.
A színpadi beszélgetést az este folyamán csoportos beszélgetés követte, melyen Sártory Márta végigkalauzolta a kiállításon a
vendégeket. Ezen a festmények mellett megtekinthették Sártory
Lajos gyógyszerész diplomáját, patikamérlegét, I. Világháborús
kitüntetését és számtalan, korabeli fényképet. A hagyaték megőrzésével és bemutatásával pedig az unoka egy újabb, izgalmas
fejezetet tett hozzá Balatonboglár helytörténetéhez.
sz.l.
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RANGOS JAZZVERSENY BALATONBOGLÁRON
Valószínűleg nincs még egy, tízezer alatti, vidéki város Magyarországon, ahol olyan jazz-élet lenne, mint Balatonbogláron. A
nyári Jazz és a Bor Fesztiválja, valamint Jazz Klubok sorába most
egy újabb rendezvény is bekopogtatott, a Babel Romkocsmában
november 16-17-én megrendezett Laurate Jazzverseny formájában. A Balatonboglári Hírek előző, októberi számában már írtunk
róla, hogy új, egyfajta alternatív kulturális központ jött létre azzal, hogy a Babel Sound Fesztivál szervezője úgy döntött, hogy a
volt BB Központ területén még a nyáron megnyitott Babel Romkocsmát szezonon kívül is üzemelteti, és a helyiségben hétről
hétre színvonalas és ingyenes koncerteknek ad helyet.
De még ebből a sorból is kiemelkedik a most lebonyolított
jazzverseny, melyen a korábban, csak a zsűri előtt lebonyolított
elődöntőn kiválasztott 10 formáció, immár közönség előtt mérettette meg magát. A felajánlott díjak is igen csábítóak voltak,
hiszen, például az első helyezettnek meghívást ígértek Hollandiába, az Amersfoorti Jazzfesztiválra, ami a műfaj világában rangos
eseménynek számít. A versenykiírás szerint, 35 év alattiakból
álló, valamilyen magyarországi kötődéssel rendelkező zenekarok
léphettek fel. Így, bár a többség Budapestről, vagy vonzáskörzetéből érkezett, emellett volt fellépő Erdélyből, vagy Szendrődy
Szecső személyében, egy, amúgy nemzetközi formáció keretében éppen Balatonboglárról.
A versenyen a beosztás szerint pénteken és szombaton, naponta 5-5 együttes lépett fel a kisorsolt sorrendben. Őket az
öttagú zsűri mellett, a többi zenekar tagjaiból, és a környékről érkező jazzrajongókból álló közönség hallgatta végig, olyan
igazi romkocsmás hangulatban. Habár mindenki természetesen
jazzt játszott, a stílus területén mégis nagy volt a szórás, így a
progresszív irányzattól a már szinte dixieland-es motívumokig
minden elhangzott a műfaj világából. Abban pedig mind a zsűri,
mind a közönség egyetértett, hogy a fellépő formációban játszó,
ﬁatal zenészek korukat meghazudtoló, magabiztos hangszeres
tudással rendelkeznek, s ennek köszönhetően kiváló előadásoknak lehettek szem és fültanúi.
Az egyik legizgalmasabb zenei összeállítással, a versenyt végül
meg is nyerő Fekecs Ákos Project lépett fel, s annak ellenére,
hogy ők az első nap programjában szerepeltek, már akkor mindenki mondogatta, hogy velük nem mindennapi produkció jelent
meg. A zsűri pedig azt találgatta, hogy vajon hol tanulták a srácok a jazzt, mert egyikőjük sem volt a zene világából ismerős arc.
Bogláriként is és jazzkedvelőként is másik izgalmas csapat a Win
Pongsakorn Quintet volt, melyben a már említett Szendrődy Szecső ült a doboknál. A csapat a graz-i egyetem jazztanszékének
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hallgatóiból állt össze, és már komoly fellépési tapasztalatokkal rendelkeznek. Az egyik szólista, a thaiföldi Win Pongsakorn
trombitás tudása lenyűgözte a hallgatóságot. Őket jövő nyáron,
a Jazz és a Bor Fesztiválján láthatja majd viszont a közönség.
Végül Hollandiába, a már említett Fekecs Ákos Project tagjai
utaznak, de mivel a csapat jelentős átfedésben van egy másik
fellépővel, az Antal Gábor Trióval, ezért ez utóbbi formáció is
magkapta a lehetőséget az amersfoorti fellépésre.
sz.l.

