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ELŐZMÉNYEK
Mint arról már korábban beszámoltunk,
Balatonboglár sikerrel szerepelt a Magyar
Turisztikai Ügynökség márciusban kiírt, a
balatoni szabad strandok fejlesztéséről
szóló pályázatán, melyen mind a hat, boglári strand különböző mértékű, összesen
400 millió forintnyi forráshoz jutott. A pályázat beadására mindössze két hét állt a
város rendelkezésére, és a kivitelezésre
adott határidő is nagyon szűkös, június végére el kell készülnie a beruházásoknak. A
megszerzett támogatás kizárólag a strandok minőségjavítására és a szolgáltatások
bővítésére fordítható.
A beadott pályázatnak, a Jankovich-telepi
strandot érintő pontjainak egy része ellen,
a telepen működő egyesület kifogásokat
fogalmazott meg. Elfogadhatatlannak tartották a part egy részének a lídósítását (a
volt vendéglő melletti beugró rész), játszótér kialakítását, valamint elutasították a
partszakaszra tervezett közvilágítás telepítését. Ezzel szemben kérték a Szent István tér további fejlesztését, a parti védmű
megerősítését, és a platán fák ifjítását. Az
előzetes, fenyegetésekkel is bőven tarkított
tárgyalások során a várost képviselő Mészáros Miklós polgármester és Dr. Sziberth
László képviselő is többször elmondta,
hogy a kapott fejlesztési forrás kizárólag
a strandokra költhető el, így a Szent István tér további felújítása, és a parti védmű
megerősítése ebből a pénzből nem ﬁnanszírozható. Mivel a pályázattal június végéig el kell számolni, így a platánfák metszése sem végezhető el, hiszen a lombosodás
már elkezdődött.
Az önkormányzat ugyanakkor több ponton is ﬁgyelembe vette a telepen lakók
kérését. Ennek megfelelően lemondtak a
lídósításról és a vízi játékok elhelyezéséről,
csökkentették a kialakítandó játszóterek
méretét és a telepítendő eszközök számát.
A sétány közvilágítását pedig áttervezték,
kandeláberek helyett alacsony, nagyjából
egy méteres, világító oszlopok lennének,
amik csak a földet világítanák meg. Ugyanakkor a viszont-javaslat megvitatására a
Jankovich-telepi Üdülő Egyesület fórum
összehívását kérte, így került sor a május
4-i rendezvényre.
A FÓRUM
A Fischl-ház nagytermében már a négyórás kezdés előtt tíz perccel elfogytak a
szabad ülőhelyek, ami az elmúlt években
nem fordult még elő lakossági fórumon. Az
eseményen Mészáros Miklós polgármester
mellett megjelent Vadasfalvi János, a részönkormányzat vezetője, Dr. Sziberth László, a Pénzügyi Bizottság elnöke és Türjei
Attila, a részönkormányzat tagja, valamint
Dr. Markó Péter jegyző is. Az üdülő-egyesületet Mráz Ágoston Sámuel és Beleznai
Tibor képviselték, és a teremben is többségében a Jankovich-telepi üdülőtulajdonosok foglaltak helyet, ami alapvetően határozta meg a tanácskozás hangulatát.
A fórumot Mészáros Miklós polgármester
nyitotta meg, aki bevezetőjében elmondta,
hogy a pályázat megírására és beadására
nagyon kevés idő állt rendelkezésre, ezért
nem volt lehetőség előzetes egyeztetésekre. A hangulatra jellemző, többen már itt
bekiabáltak, hogy a terveket interneten
is ki lehetett volna küldeni. A bevezető
után, a polgármester a strandi fejlesztések ismertetését a legkényesebb ponttal,
a Jankovich-telepi strand tervezett beruházásainak bemutatásával kezdte, ami a
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fentebb már említett kompromisszumos
javaslatok mellett számos új rozsdamentes
strandi lépcsőt, szemeteseket, új padokat,
valamint a gyep helyreállítását is tartalmazza. A tájékoztató végén Mészáros Miklós hangsúlyozta, hogy a döntés a képviselő-testület teljes egyetértésével született
meg, és kérte, hogy a világítás kérdésében
az üdülőtulajdonosok is legyenek nyitottak
a megegyezésre.
A bekiabálásokkal többször megzavart
tájékoztató után a polgármester átadta a
szót az érdeklődőknek. Az elsőként hozzászóló Dr. Kollár Dezsőné, akinek a férje
fogalmazta meg a sokak által aláírt petíciót, nehezményezte, hogy olyan időszakban születnek ilyen döntések, amikor az
üdülőtulajdonosok közül csak nagyon kevesen tartózkodnak a területen. Elmondása szerint, a petícióban megfogalmazták,
hogy miért nem szeretnének közvilágítást.
Hangsúlyozta, hogy a sétány nem egy közterület, hanem mindig is egy intim sétány
volt. Az önkormányzat pedig a döntésével
semmibe veszi az ott lakók életkörülményeit, és szerinte „teljesen mindent elrombolnak a fejük fölül”.
Az üdülő-egyesület nevében felszólaló
Mráz Ágoston Sámuel szerint a fórumban
az a legjobb, hogy létrejött. Teljes abszurditásnak nevezte, hogy az önkormányzat
az érintettek megkérdezése nélkül adta be
a pályázatot. Véleménye szerint nem igaz
az, hogy ne lehetett volna a pályázat véglegesítése előtt megkérdezni az üdülőtulajdonosokat, most pedig kész helyzet elé
állították őket. Hangsúlyozta, nem akarják kisajátítani azt a partszakaszt, és nem
ellenzik a fejlesztést sem, de a világítás
ügyében nem akarnak kompromisszumot.
A sétány kivilágítása helyett inkább a beve-

zető-utak kivilágítását javasolnák, ami szerintük megoldaná a problémák egy részét.
Örülnek a kiépítendő biztonsági kamerarendszernek, de továbbra is ragaszkodnának ahhoz, hogy legyen egy közterület-felügyelői jogkörben lévő telepőr is. Ezen a
ponton Vörös Péter közbeszólt és megkérdezte, hogy ki fogja ﬁzetni ezt a telepőrt?
Erre Mráz Ágoston kifejtette, hogy a telep
összesen, nagyjából 20 millió forint adót ﬁzet be a város kasszájába, s ezzel szemben
a település 7-10 millió forintot költ a területre. Majd kifejtette, hogy neki úgy tűnik,
a város vezetése csak ki akarja pipálni ezt a
tájékoztatót, és biztosan lesznek olyan emberek, akik megpróbálják ellehetetleníteni
a párbeszédet, de ők békére törekednek
és nem ül fel olyan típusú provokációnak,
mint ami elhangzott. Egyúttal kérte, hogy
a polgármester pontosítsa, hogy a kicsi játszóterek mit jelentenek, mert ők mindöszsze egyetlen játék lerakását fogadnák el a
homokozók felújítása mellett.
Ezek után Mészáros Miklós tételesen felolvasta a telepítendő játékok listáját és leírását. A következő felszólaló elmondta, hogy
a telepiek elsősorban azért utasítják el a
térvilágítást, mert ásással jár, szerinte pedig a területen egy ásót nem lehet lenyomni úgy, hogy ne ütközzön a platánfák gyökereibe. Úgy gondolja, hogy a kivitelező
nem fogja kerülgetni a gyökereket, és valami gyors megoldással fogja felásni a partot,
ami sérüléseket fog okozni a növényeknek.
Ehhez az észrevételhez csatlakozott Beleznai Tibor is, aki szerint nincs jó nyomvonal,
mert mindenhol gyökerek vannak. Ismét
szóba hozta a platánfák megújítását, de
erre a polgármester úgy reagált, hogy a
városban sorban haladnak ezzel a munkával, és az őszfolytatás a következő oldalon
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Idén, április 27-én, viharos szélben tartották meg a Balaton Csavargőzös Múzeumhajónál a hagyományos, szezonnyitó
rendezvényt, amit Kopasz Árpád, a hajót
üzemeltető egyesület vezetője úgy hirdetett meg, hogy több meglepetés is várható. És valóban, az eseményre kilátogató
érdeklők már a kezdet előtt találkozhattak
a Parti Testvérek látványos egyenruhába
öltözött tagjaival – köztük Szilágyi Miklós
kapitánnyal -, akik egy pohár bor mellett
szívesen meséltek a kíváncsiskodóknak.
A megnyitó elején Kopasz Árpád mesélt
röviden az új szezon tervezett programjairól. Elmondta, hogy a gőzös mellett egy
újabb hajót építenek, melyben a csónakmotor-gyűjteményt fogják elhelyezni és
látogathatóvá tenni. A múzeum vezetője
után Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere kapta meg a szót, aki örömmel
nyugtázta, hogy tovább szépül a hajó környezete, és örömét fejezte ki, hogy Kopasz
Árpád személyében jó kezekbe került a kiállítás üzemeltetése. Kiemelte, hogy nem
csak a hajó közvetlen környezete, hanem
a környéke is, azaz a Platán strand és a
sétány is szépül, amit majd június 1-én, a
Város Napján fognak ünnepélyesen átadni.
A rendezvényre hagyományosan átlátogató révfülöpi küldöttség vezetője, Kondor
Géza polgármester elmondta, hogy mindig
nagy örömöt jelent neki Balatonboglárra
látogatni, mert úgy érzi, egy kicsit ő is ide
tartozik. Eközben a kabátját szétnyitva
rámutatott a pólóján lévő boglári címerre. Kijelentette, hogy nekik mindig példát
jelentenek az itteni fejlesztések, s ezeket arányosan kisebb mértékben ugyan,
de igyekeznek követni. Idén is elmondta,
hogy szeretné, ha az öreg gőzhajó újra

SZELES MEGNYITÓ EZER KISHAJÓVAL
vízre kerülne, és egyik évben
Bogláron, a másikban pedig
Révfülöpön állomásozna. Ők
ehhez a kikötőben már a helyet is kialakították.
Kintzly Péter, a Parti Testvérek nemzeti kapitánya ezúttal
a szervezetük történetéről mesélt. A történet kezdete 1951.
április 4-re, Chilébe nyúlik
vissza. Hét kiváló tengerész,
miközben egy „asztalt” körbeülve vacsorázgatott, eljátszott azzal a gondolattal, hogy
létrehoznak egy tengerparti
testvéri közösséget, amelynek akkor a Hermandad de La
Costa nevet adták. Egyikük,
Anselmo Hammer beutazhatta az országot, és hírét vitte a
testvériség gondolatának. Ez
az egyszerű és romantikus gondolat felébresztette a tengerészek tudatában a múlt
nagy tengeri legendáit. Az eszmét gyorsan
felkarolták a vitorlázás chilei szerelmesei,
de annak hírét vitték tengerentúlra Chile
tengerészeti és kulturális képviselői is, elsőként Európában, majd a többi földrészen
is. Ezzel a testvériségi eszmét nemzetközivé tették. Ezt követően sorra alakultak a
különböző, nemzeti „asztalok”. Így volt ez
Magyarországon, ahol ma már külön „Balatoni asztal” is működik, melynek vezetője
Szilágyi Miklós, a Phoenix vitorlás kapitánya.
A program zárásaként következett a második, talán legnagyobb meglepetés. Sörös
Rita szobrászművész ezer mini hajóból álló

kompozícióját nyitották meg a hajó belső
terében. A művész elmondta, hogy ez egy
úgynevezett mozgó installáció, ami állandó változásban lesz, mégpedig úgy, hogy
a látogatók regisztráció után kapnak egy
darab alumíniumfóliát, amiből csónakot
hajtogathatnak. Ezt követően elvehetnek
egyet a kiállított ezer hajó közül, s annak
helyére tehetik fel a sajátjukat. Tervei szerint, a nyári szezon alatt mind az ezer mini
hajó kicserélődik, így az installáció ezer alkotó közös munkája lesz. Az ötletet akkora
örömmel fogadták a szezonnyitó látogatói,
hogy pár óra leforgása alatt több mint hetven csere történt a kiállításnak helyet adó
asztalon.
sz.l.

folytatás az előző oldalról
szel a Jankovich-telep következik.
A folytatásban egy szülő elmondta, hogy
szerinte azért felesleges a strandon a játszótér, mert a szél miatt a parton csak
ritkán lehet játszani kisgyerekekkel. Egy
másik megszólaló ezt megerősítendő elmondta, hogy a gyerekek a Balatonra úgysem játszani, hanem strandolni járnak. Egy
úr a József Attila utcából kifejtette, hogy
a régi papírok szerint az ingatlanokhoz a
strandból is tartozik tulajdoni hányad, csak
ezt valami módon eltüntették a földhivatali
nyilvántartásban. Emiatt viszont ők most a
saját tulajdonukról döntenek, amihez joguk van. Jakó Gergely szerint a vita nem
több, mint ködszurkálás, hiszen ha egyszer az önkormányzatnak törvényben leírt kötelessége a közvilágítás, akkor nincs
miről beszélni. Az pedig, hogy egykor a
strand az ingatlanokhoz tartozott, már a
múlt. Jelenleg a földhivatali nyilvántartás
szerint közterület, aminek a karbantartása,
üzemeltetése az önkormányzat feladata.
A vita ezen a ponton teljesen parttalanná
vált. A jelenlévők a felvetéseiket támogató
hozzászólókat megtapsolták, a játszóterek
vagy a közvilágítás mellett érvelőket pedig gyakorlatilag nem hagyták szóhoz jutni, bekiabálásokkal félbeszakították. Így a
Mráz Ágoston által tett korábbi kijelentés,
miszerint az önkormányzat által beépített
emberek lehetetlenítik el majd az érdemi
vitát, az érezhetően fordítva sült el.
Érdekes felvetés volt, hogy esetleg napelemes megoldással oldják meg a közvilágítást, de hogy ezt a fák alatt, az árnyék-
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ban pontosan hogyan oldanák meg, erre
nem érkezett ötlet. A több mint egy órás
adok-kapok után Mészáros Miklós polgármester lezárta a Jankovich-telepi strand
ügyét, és áttért a Bólya közi strandra. Mivel
ez már nem érdekelte a Jankovich-telepről
érkezőket, ezért ők felálltak és távoztak. A
teremben mindössze kétsornyi helyi lakos
maradt, akik viszont érdeklődéssel hallgatták a továbbiakat.
A KIVONULÁS UTÁN
Dr. Szibert László képviselő ekkor kért
szót, és elmondta, azért nem beszélt korábban, mert ebben a stílusban és hangulatban értelmetlen lett volna. Kifejtette,
hogy ő is volt vezetője a Jankovich-telepi
Részönkormányzatnak, és már akkor döntés született a közvilágításról, amivel mindenki egyet is értett. Aki a területet ismeri,
az tudja, hogy jelenleg a sétányon este a
bokaﬁcam, vagy a hanyatt esés kockáztatása nélkül nem lehet végigmenni. A zuhanyzó azért kell, mert a vízbe úgy megy
be az ember, hogy előtte lemossa magáról
a napolajat. Ez is része a fürdőkultúrának
és a környezetvédelemnek. Azt pedig végképp nem érti, miért baj az, hogy a parton
a családoknak napozás közben lehetőségük lesz gyermekeiket a játszótereken lekötni. Szerinte sértő az a feltételezés, hogy
a bogláriaknak nem fontos annak a sétánynak, vagy a platánsornak a megóvása.
Úgy gondolja, hogy nincs olyan a jelenlegi
képviselő-testületben, akinek ez ne lenne
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szívügye. Ezért kár az önkormányzatot ellenségként kezelni.
A folytatásban kiderült, hogy a Bólya közbe is új padok, szemetesek és közvilágítás
kerül, valamint itt is elhelyeznek egy okospadot, ami internetet szolgáltat, és a telefonok töltését is biztosítja. Ezekhez hasonló
beruházások lesznek a Sziget strandon és
a Kodály strandon is. Ez utóbbinál az ósdi
betonfal helyét egy modern napozóterasz
váltja majd fel. A Jankovich-telep kivételével minden strandon épülnek térköves
sétányok is, így a Sziget strandon, a mostani földes, időnként saras „járda” helyét is
térkő veszi át. A Platán strandnál a sétány
térkövezésével megszűnt parkolóhelyek
egy részét más forrásból pótolják, de nem
lesz annyi parkoló, mint volt. Hosszútávon
a vasút melletti rakodó-területben gondolkodnak, melynek megszerzésére a vasúti
beruházások befejezése után talán lesz lehetőség.
Az ott maradók mind úgy vélekedtek,
hogy a strandok fejlesztésére megszerzett
400 millió forint nagyot lendít majd a város
összképén, és a hozadéka még úgyis pozitív, hogy várhatóan, a június hónapban
a kivitelezés kisebb-nagyobb felfordulással
és kellemetlenségekkel
fog járni. A fórum vágatlan, mintegy kétórás
videófelvétele pedig a
Balatonboglár
város
Youtube-csatornán megtekinthető.
sz.l.

ELISMERÉS AZ ÚJSZERŰ MÓDSZEREKÉRT
Idén áprilisban ötödik alkalommal adott
lehetőséget a Microsoft in Education program, hogy meghívásukra 109 ország 300
pedagógusa találkozhasson olyan párizsi
konferencián, ahol kicserélhették tapasztalataikat, és tanulhattak egymástól. A
programba idén, a Balatonboglári Általános Iskolában modern módszerekkel angolt
tanító, Tóthné Bán Gyöngyi tanárnő is
meghívást kapott, ami nagyon nagy elismerés, hiszen Magyarországról mindössze
három pedagógus vehetett részt a programon. A tanárnőt az ott szerzett élményekről kérdeztük.

Milyen volt a konferencia programja?

A Microsoft meghívásának fontos előzménye volt egy pályázat, amit még tavaly
szeptemberben nyújtottam be. Ennek fő
témája, hogy milyen motiváló szerepe lehet a microsoftos eszközöknek a nyelvtanításban, a boglári képzés esetében, a Skype
osztálytermi használatának. A mintaprojekt a két évvel ezelőtti, Balatonboglár 25
éves évfordulójára készített anyagunk volt,
mert ehhez készítettünk Sway bemutatókat a gyerekekkel, valamint azóta használjuk a OneNote felületet, illetve új kollaborációs eszközként a Flidgrid és a Teams
következett. Ez elnyerte a cég tetszését.

Öt napból három nagyon sűrű volt. Reggel
másfél órás előadásokkal kezdtünk, amit
élőben, online is lehetett követni. Ezek az
oktatás feladatairól, céljairól és jövőjéről
szóltak. Majd az első két nap megadott feladatokat kellet csoportmunkában elvégezni. Az én csoportomban, rajtam kívül volt
egy tanár El Salvadorból, USA-ból, Spanyolországból, Malajziából, és egy hölgy az
Egyesült Arab Emirátusból. Feladatunk a
nagy párizsi forradalmat bemutatni, microsoftos eszközök felhasználásával gyerekeknek, interaktív feladatokkal. Nagyon érdekes játék volt érezni a különböző oktatási
kultúrák, célok, feladatok találkozását, és
megoldani, hogy mégis együtt, egy közös
projektet hozzunk létre. Több, játékos, de
izgalmas feladatot kaptunk még folyamatosan.
Nekem, nem informatikusnak ez a része kicsit nehéz volt, de szétosztottuk a
tennivalókat, és amikor már csak a saját
dolgomra kellett ﬁgyelni, kezdtem jobban
érezni magam. Én 10 éve dolgozom nemzetközi területen, így az online kollaborációs oldalát kaptam a feladatnak. Még este
és szünetekben is dolgoznunk kellett, hogy
be tudjuk adni a Teams rendszerbe a munkánkat, időben.

Milyen volt az elutazás előtti, illetve
az ottani hangulat?

Szóval, akkor végig munka és tanulás volt?

Az utazás előtti hónapokban rengeteget készültem és tanultam, de ez magán
a találkozón is folytatódott. Nagy öröm és
büszkeség volt számomra, hogy a Dondi
(nemzetközi kapcsolathoz, általam használt) nevet ismerték, és sokan már régi
ismerősként üdvözöltek. Iro Stefopoulou,
a Skype the classroom vezetője, illetve
Marjolein Hoekstra, aki a Tweetmeeteket
szervezi. A második napon Koen Timmers
is tartott előadást, és nagy élmény volt személyesen találkozni. Vele évek óta dolgozunk különböző projektekben. Jó érzés volt
a tudat, hogy tudnak rólunk. Fantasztikus
volt újból találkozni azokkal a kollégákkal,
akikkel Indiában közösen részt vehettem
egy tanárcsere programban, de talán még
izgalmasabb volt élőben találkozni sok-sok
baráttal, ismerőssel, akikkel együtt dolgoztunk az elmúlt években.

Azért nem csak az. A másik oldala a találkozónak az ismerkedés, tapasztalatszerzés
és ötletek megosztása volt. Talán nekem
ez volt az erősebb oldalam. Egy standot
állítottunk fel, amiben bemutattuk eddigi
munkánkat. Itt kellett meghatározott időkereten belül beszélni arról, amit a mi iskoláinkban dolgozunk. Téma volt a kódolás,
robotika, vagy több eszköz felhasználása iskolák együttműködésére. Az én standomat
Anthony Salcito, a Microsoft in Education
vezetője is meglátogatta, és személyesen
neki is mesélhettem iskolánk munkájáról.
Engem legjobban ez a rész fogott meg. Egy
teremben ennyi országból összejött tanárral találkozni. Színes, inspiráló érzés volt
részt venni ezen a programon.

Hogyan került a cég látókörébe a
boglári képzés?

Mi volt még ezen a standon?
Kis magyar ajándékokat osztogattam. Ismerjék meg minél többen Magyarországot,
a Balatont. Itt szeretném megköszönni
a Sümegi Travel, a boglári Tourinform
Iroda és Szőkéné Kónya Ibolya támogatását, amivel a kis csomagom bővülhetett. Köszönet a nagy, magyar zászlóért Horváthné Csima Tímeának, Zsolt
bácsinak, és nagyon nagy köszönet a
kollégáknak a támogatásért, a magyaros ajándékokért, az alsósoknak a gyerekrajzokért, hímzésekért.
Természetesen, a legnagyobb köszönet a gyerekeket illeti, akikkel már 10.
éve járunk, kapcsolódunk, mesélünk,
írunk másoknak Magyarországról, Boglárról. Jöttek, jönnek reggel, hajnalban, délután, és dolgoznak keményen.

Fantasztikus napok voltak, nagy inspirációt
kaptam a következő évekhez, és remélem,
hogy szűkebb kis világomat, Magyarországot, a Balatont és a Boglári Általános Iskolát is megfelelően tudtam képviselni.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
sz.l.

MAMÁK NAPJA
Mindenki előtt ismert, hogy május
első vasárnapja az év legszebb ünnepe
az édesanyák számára. A Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ és a
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde együtt,
már visszatérő hagyományként köszönti
ez alkalomból a nagyszülőket és dédszülőket az idősek klubjában. Ez is egy
alkalom arra, amikor generációk találkoznak, és együtt ünnepelnek. Mészáros Miklós polgármester úr köszöntőjét
követően, a zeneovisok egy kis meghitt
műsorral: verssel, énekkel köszöntötték
a klubtagokat, majd saját készítésű papírvirággal ajándékozták meg az időseket. Ezt követően kezdődtek el a nagy
beszélgetések egy kis ropi és üdítő fogyasztása mellett. Igazi családias hangulatú délutánt töltöttünk el együtt.
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A VÁROS NAPJA ELŐTT
EGY VIHAROS LAKOSSÁGI FÓRUM UTÁN ÉS EGY ZÁRSZÁMADÁSI KÖZGYŰLÉS ELŐTT KÉRDEZTÜK MEG MÉSZÁROS MIKLÓS POLGÁRMESTERT A VÁROS AKTUÁLIS ESEMÉNYEIRŐL.
Szomorú látvány, hogy ismét fekete
zászló leng a városházán…
Igen, tegnap elhunyt Balatonboglár egykori polgármestere, Dr. Kovács Miklós, és
emiatt gyászszünettel kezdjük a mai beszélgetést. Természetesen a város, a testület nevében is kifejezem részvétünket a
családnak és mindenkinek, aki gyászolja,
Isten nyugosztalja.
Egy perc csend…
Napok óta vihar tombol a városban.
Nem teszi tönkre a szél a szezon előtti
készülődést?
Valóban elég viharos ez a május. Azt
mondják, a májusi eső aranyat ér, de én az
előbb kérdeztem a kollégákat itt a földszinten, a mezőgazdászokat, hogy mit szólnak
hozzá. Szerintük ez már nem annyira aranyat ér, mert ez a vihar és hideg nem tesz
jót a mezőgazdaságnak. A turizmusnak
szerencsére még nem okoz károkat, mert
ilyenkor még nincs sok vendég. Viszont
mégiscsak baj, mert munkálatok folynak
különböző strandjainkon. Most már többször beszéltünk róla, hat strand felújítására nyertünk 430 millió forintot, de most,
június végéig végeznie kell a kivitelezőknek. Örültünk is nagyon, hogy ilyen szoros
munkára kaptunk kivitelezőt, így mind a
hat strandon zajlik az építkezés. Remélem,
hogy nem nagyon hátráltatja őket ez az
óriási szélvihar és eső, mert nekik nagyon
sokat kell dolgozni, viszont június 30-ig
már nagyon kevés idő van. Remélhetőleg
ennek ellenére nagyon szép munkát fognak
végezni.
Hogyan sikerült ilyen gyorsan lebonyolítani ezt a pályázatot, hiszen még
az előkészítésére is nagyon szűk volt
az idő?
Szerencsére voltak helyi vállalkozók, akik
még így is vállalták! Sikerült két helyi
vállalkozást is megnyernünk a hat strand
építésére, és mellette még aláírtuk a kivitelezési szerződést a kultúrházra is. Tehát
május folyamán annak is elindul a felújítása, most tényleg igazi nagyüzem van
Balatonbogláron. Közben még ott van a
Várdomb-projekt is, ahol szintén elindul
egy építkezés, illetve már el is indult. Ott
mintegy hatvanmillió forintból újul meg a
Gömbkilátó világítása, sétautak készülnek, és körvonalazódik még egy nagyjából
600 millió Ft-os óriás-beruházás is, ami a
magas ösvényt fogja jelenteni. Ennek az
építkezése nyilván az ősszel fog elindulni,
és a jövő nyárra célozzuk meg annak az
átadását, ahogy a kultúrházét is. Óriási
lehetőség lesz a Gömbkilátó vendégeinek,
hogy a jövőben nem csak a gömbből fogják
látni a Balatont és a környező dombokat,
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hanem egy magas ösvényen is sétálhatnak
a fenyőfák tetején, úgyhogy nagyon nagy
show lesz.
A strandfejlesztésekkel kapcsolatban volt egy lakossági fórum, ahol
úgymond izzott a levegő. A Jankovichtelepi nyaralótulajdonosok nehezményeztek több dolgot. Mennyire sikerült
megállapodni velük?
Most úgy tűnik, hogy inkább még tovább
eszkalálódik a probléma. Ugye, hat strandot újítunk fel, és ennek nagyon örülnek a
bogláriak, a kislakiak, mindenki, aki Balatonboglárra érkezik. Úgy látszik, egy strand
nem fért bele ebbe a nagy örömáradatba,
a Jankovich-telepi üdülőtulajdonosok, főleg a közvetlen parti lakók sérelmezték az
ottani munkálatokat. Alapvetően három
problémájuk volt: nem szerettek volna
homokos, lídós strandot, nem szeretnék,
hogy megépüljön egy vízi játszótér néhány
vízielemmel. Hozzáteszem, itt nem valami
nagyobb víziparkot kell elképzelni, egyszerűen csak az ott nyaraló gyerekek tudjanak
egyet csúszdázni vagy kicsit ugrabugrálni
a vízben. De, hát fröcskölnek a gyerekek! ez elhangzott, ez a probléma, illetve a lámpákkal volt még bajuk.
A lámpák kérdése egy régi történet. Már
Sziberth doktor úr is elmondta itt a fórumon, hogy amikor ő volt ott a részönkormányzat vezetője, még az előző ciklusban, akkor teljes egyetértés volt abban,
hogy mint minden közterületet, úgy ezt
is a városnak kötelessége bevilágítani. Ez
a vagyonbiztonság, illetve a személybiztonságnak is érdeke. Tehát akkor teljes
egyetértésben döntés született arról, hogy
Jankovich-telepen is egy lámpasort kell kiépíteni. Ezt most valamiért elfelejtették az
ott lakók, illetve nem akarnak tudni róla
és mindenki, aki ott lakik nagy részben arról beszél, hogy minek ez a lámpasor. Sok
mindent tudtunk teljesíteni azokból a kérésekből, amit megfogalmazott az ottani
üdülőegyesület. Azt gondolom, az önkormányzat rendkívül kompromisszumkész
volt. Lehet, hogy nem is kellett volna, de
mégis azt gondoltuk, hallgassuk meg az ott
lakókat, közben ők azt hangoztatják, hogy
nem voltak meghallgatva.
Hát könyörgöm, azért voltak meghallgatva, mert valóban kivettük a programból a
vízi játszóteret, kivettük a programból a homokos strandot, de egy kötelességet nem
tudunk kivenni, mert a közvilágítás az önkormányzatnak feladata. Viszont nem lesznek nagy kandeláberek, hanem diszkrét, 1
méter magas kis lámpatesteket telepítünk
a fák között elbújtatva, hogy mégis valami irányfény legyen, ha valaki odatéved.
Megkaptuk azt is, hogy miért nem viszünk
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zseblámpát… Ez egy aranyos javaslat volt.
Lehet, hogy a parti lakók csak benyúlnak
a szekrénybe és kihúznak egy zseblámpát,
aztán kimennek a partra, ezt megértem.
Viszont, ha Kislakról vagy Boglárról, vagy
bárhonnan valaki akar egyet ott sétálni,
az hadd tehesse ezt meg zseblámpa és a
bokatörés veszélye nélkül. Nem nagyon értem, illetve nyilván értem, mert ezt el is
mondták, és nem is nagyon kerteltek, amikor erről beszéltünk, hogy a nyugalmunkat,
a megszokott miliőt féltik.
Szóval, köszönjük a zseblámpás javaslatot, de nem élnék vele. Egyébként, a
nyugalom féltése hirtelen átcsapott természetvédelembe, így most hirtelen ki fog
pusztulni a 130 darab platánfa attól a kis
kábeltől, amit mindössze 40 centi mélyre
kell tenni. Hát nem fog kipusztulni! Nagyon
sok platánfa van a városban, nagyon sokat
dolgozunk mi platánfák környékén, rengeteg felújítás és munkálat folyik a platánfák
környékén, és még egy sem dőlt ki azért,
mert mellette villany, járda vagy bármi készült volna. Talán, az egész platánfa-történetben egy szomorú eset volt, amit össze
lehet kapcsolni fakidőléssel és emberi beavatkozással, ez a DRV-nek a csatornaprojektje volt a Kodály utcában. Azonban
ott hónapokig egy háromméteres lyuk volt,
és utána valóban nem volt betömörödve a
föld, és ott tényleg kidőlt két-három fa. De
azért azt ne hasonlítsuk ahhoz, hogy itt egy
körülbelül ujjnyi vastag kábelt kell letenni,
40 centiméterre. Szóval, ez nem fogja kipusztítani a Jankovich-telepi platánsort.
Türelmet és megértés kérek tőlük. Azt
gondolom, maximálisan megértőek voltunk, de a közvilágítási kötelességét ne
vegyük már el az önkormányzattól! Persze,
sokféle megközelítés létezik, de azt gondolom, hogy mi a lehető legjobb megoldást
választottuk. Ebben egységes volt a testület, nem volt ellenszavazat, ezt szeretnénk,
ha megvalósulna. Ilyen lehetőség, hogy
ekkora támogatást kap a város, lehet, hogy
legközelebb csak tíz év múlva lesz. Ezt ne
kelljen már kivárni!
Mindezek ellenére a kertész és műszaki
szakemberek még mindig keresik a legideálisabb megoldást a villanykábel vezetésére. Természetesen ﬁgyelembe kell
venni a strandi fák állapotát. Ha a próba-

ásások során végül az derülne ki, hogy a
fák gyökérzete maradandó sérülést szenvedne az építkezéstől, a képviselő-testület
megfontolhatja az alternatív lehetőségeket,
a lámpasor áthelyezését. Az biztos, hogy
kárt nem akarunk okozni, ezt ne feltételezze senki. A testületet a jószándék és a
közérdek képviselete vezéreli ebben a kérdésben is.
Másik fontos témakör most ebben az
időszakban a szüreti fesztivál kérdése, hiszen márciusban úgy tűnt, hogy
megvan a szervező, és megtörténik
a szerződéskötés, aztán mégsem így
történt. Viszont, ha jól tudom, akkor
most mégiscsak van egy pozitív fejlemény.
Sajnos, én is elhamarkodtam korábban
azt a kijelentést, hogy megköttetett a szerződés. Meg is szidtak a képviselők, hogy
miért mondtam azt. Valójában megvolt, hiszen szóban megállapodtunk, de én még
az üzleti életben ilyent nem tapasztaltam,
hogy felálltunk egy asztaltól, megbeszéltük
a megállapodást, a képviselő-testület mindent megszavazott, és a Törley csoport is
elfogadta. Nyilván ﬁzikailag egy másik időpontban volt aláírásra előkészítve a szervezőnek, aztán mégsem írta alá. Tehát még
egyet zökkent a fesztivál, hiszen még márciusban úgy tudtuk, hogy lesz kivitelezőnk.
De a lényeg, hogy most van, tényleg alá
van írva mindkét fél, a város és a szervező részéről. Tudniillik, átalakítottuk a
szerződést, így most a város szerződött le
a kaposvári HangÁsz Produkció-val, akik
gyakorlott rendezvényszervezők. Azt gondolom, hogy biztos kezekbe kerül a fesztivál, hiszen olyan régi motorosok is viszszajöttek, mint például Dóra Zoltán, aki
tényleg évtizedeken át szervezett itt Bogláron. Úgy gondolom, hogy a fesztivál idén
is jól fog sikerülni, dolgoznak rajta, és most
már csak idő kérdése, hogy a BB is viszszatérjen. Tehát a szervezés folyamatban
van, és hamarosan programot fogunk közzétenni.
A szervezők úgy látják, hogy augusztusig behozható a lemaradás?
Nyilván azt látják, különben nem vállalták
volna el, hiszen ez nekik is presztízskérdés,
mert ha nem sikerül, akkor hosszabb távon
nem gondolkodhatnak Bogláron. Ezért nem
gondolom, hogy nem tennének meg mindent. Azt hiszem, hogy az idő rövidsége

MEGALAKULT A HELYI
VÁLLALKOZÓK KLUBJA
Áprilisban Összefogás Balatonboglárért
Egyesület néven klubot alakított több helyi
vállalkozó azzal az alapító nyilatkozatban
megfogalmazott céllal, hogy a Balatonbogláron és Szőlőskislakon dolgozó, a saját
területükön szép eredményeket felmutató
cégek tulajdonosai, akik településük fejlődéséért is felelősséggel bírnak, jobban
megismerjék egymást és mindezt valamilyen szervezet keretei között tegyék.

ellenére is még a fesztivál megszervezhető
megfelelő színvonalon. Ebben bízom, mert
mindenki optimista, nem is lehet más, hiszen ez egy óriási értéke Balatonboglárnak.
Rengeteg vendég keresi, az egész országból jönnek, nem is tehetjük meg, hogy ezt
lenullázzuk, elfelejtsük vagy megszüntessük. Tehát lesz fesztivál, és jó lesz!
Zárszámadás elfogadása előtt van a
testület, és ahogy a Pénzügyi Bizottság ülésén már elhangzott, megint egy
rekordévet zárt a város. Valóban így
van?
Ez nagy büszkeség! Azt gondolom, személyesen én is így érzem és a testület tagjai is mind ezt érezhetik. Természetesen ez
nagy mértékben köszönhető annak a pénzügyi és kormányzati környezetnek, ami ennek kedvezett, sok embernek, tényezőnek,
a gazdaság jó állapotának is, de valóban, a
808 éves Balatonbogláron még ilyen szintű
pozitív mérleggel nem zártak költségvetést, mint most mi. Milliárdos nagyságrendű pénzkészlettel zártuk az évet, ami azt
jelenti, hogy óriási a fedezete azoknak a
fejlesztéseknek, amik előttünk állnak. Nem
hiába vállaljuk be még ebben az évben a
Gaal Gaston utcának - valószínűleg a testület is ezt elfogadja majd - a teljes aszfaltozását, és további fejlesztési terveink is
vannak még a választásokig. Nyilván az új
testület sem fog szégyenkezni, mert nem
üres kasszával, hanem olyan szintű tartalékkal fogjuk átadni a várost, amivel az
új ciklus is jó pozícióból indulhat. Persze,
reméljük, hogy olyan nagy változás nem
lesz...
Ezzel kapcsolatos az, hogy június 1.
Balatonboglár város napja. Úgy tudom,
hogy már nagy készülődés zajlik erre
a rendezvényre.
A születésnapját mindenki szereti megünnepelni, a város is így van ezzel. Kitüntetés-átadás is lesz ezen a napon. Természetesen, a város már megszavazta azokat a
polgárait, akiket majd szeretne kitüntetni,
a nevek hamarosan nyilvánosságra is kerülnek. Az ünnepségen ismét vendégünk
lesz Jerzy Snopek nagykövet úr, aki elfogadta meghívásunkat. Nagyon örültem
neki, mert hosszú betegeskedés után felépülőben van, és mégis elvállalta, hogy eljön Boglárra. Ebből is látszik, hogy nagyon
szeret jönni hozzánk, hiszen nagyon sok
szállal kötődünk Lengyelországhoz. Egyéb-

Ennek oka, hogy látják, a folyamatban
lévő történések hogyan alakítják hosszú
távon a város sorsát, ami viszont szerintük
helyi döntéseken múlik.
Kijelentették, arra vállalkoznak, hogy
mindezekhez hátteret, fórumot biztosítsanak, a város hosszú távú fejlődését biztosító kérdésekről pedig határozottan fogalmazzák meg véleményüket az egyéni és
sokszor rövidtávú érdekeken felülemelkedve, felelős szerepet szánva magunknak, az Egyesületnek a város döntéshozó
testületeiben is.

ként, még talán ennél is több szállal, és
még sokkal régebbről kötődünk Tihanyhoz,
ezért Mihályi Jeromos perjel, tihanyi apát
is eljön hozzánk, és ő nyilván feleleveníti
majd ezt a 808 éves kapcsolatot. Itt lesz
természetesen az országgyűlési képviselőnk, Móring József Attila is.
Sok programmal készülünk és még a
pedagógusnapot is beépítettük a programba. Elsején, szombat délután őket is
köszöntjük, de lesz egy nagy utcabál, és
természetesen műsorok is leszek. A Tesco
segítségével és a Városi Konyha közreműködésével 808 adag étel is kiosztásra kerül. Vasárnap pedig a révfülöpieket látjuk
vendégül az Aranyhíd Barátság napján. Dél
körül jazzkoncert lesz, a zeneiskola jazztanszakának különböző együtteseit fogjuk
hallgatni és fellépnek a nyugdíjasok is. Azt
gondolom, egy igazán szép, színes program lesz, és várom már én is, hogy ünnepelhessük a város születésnapját.
Azt ne felejtsük el, hogy rendhagyó
módon átadással fog kezdődni ez a
nap!
Így van, elkészül két nagy sétányunk. Aki
már volt lent a Platánon, az látta, hogy már
nagyon jól haladnak a munkálatok a borudvartól a kikötőig, illetve a borudvartól a
partig új sétányok készülnek el, utóbbinál
új pavilonok is épültek. Itt egy átadó ünnepséggel kezdődik majd a város napja.
Aztán az építkezés ősszel nagy iramban
megy majd tovább.
Köszönöm szépen a beszélgetést!

BALATONBOGLÁR VÁROS
RÉSZLETES
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MEGTEKINTHETŐ ITT:

Az alapító tagok a következők:
Csiszár Szilárd
Deme Róbert
Erdős Tamás
Jáki András
Kauer Miklós
Kólya Arnold
Lengyeltóti Zsolt
Légli Attila
Légli Ottó
Nagy Péter
Orbán Ferenc

Orbán Zoltán
Simiglai István
Steiner Dezső
Székely Sándor
Szili István
Szlatarics László
Szilágyi Miklós
Tóth Gábor
Tóth Krisztián
Tuli Róbert
Tuli Szilárd
Vörös Péter
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DR. SZIBERTH LÁSZLÓ KÉPVISELŐ TÖLTÖTTE A LEGTÖBB CIKLUST
EBBEN A TISZTSÉGBEN. JELENLEG A PÉNZÜGYI, ÜGYRENDI ÉS
VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG
ELNÖKE, ÉS AKTÍVAN RÉSZT
VESZ A VÁROS PÉNZÜGYEINEK
TERVEZÉSÉBEN, A KÖLTSÉGVETÉS FEGYELMEZETT VÉGREHAJTÁSÁBAN. EZÉRT IS KÉRDEZTÜK
MEG A CIKLUS UTOLSÓ, TELJES
ÉVÉNEK ZÁRSZÁMADÁSA ELŐTT
A PÉNZÜGYEKRŐL ÉS SOK MINDEN MÁSRÓL. MOST AZ INTERJÚ
ELSŐ RÉSZÉT OLVASHATJÁK.
Marad még teendője a Pénzügyi Bizottságnak a zárszámadás elfogadása után?
Nyilván sok munkánk van még, de hadd
menjek kicsit vissza a múltba! A ciklus zárása előtt vagyunk pár hónappal, és nem csak
a múlt évről készítenénk leltárt, hanem az
elmúlt négy és fél évről, illetve a hátralévő
pár hónapról, fél évről. Először is azt szeretném megköszönni, hogy a település bízott
bennünk, és megbízott bennünket - személy
szerint engem is- a település irányításával.
Megtiszteltetés, hogy a kilenc döntéshozó
egyike lehetek Balatonbogláron, illetve a
Boglár nem magánügy csapat nevében is köszönöm a bizalmat. Nomen est omen (Boglár
nem magánügy), mindig azt tartottuk alapelvnek az egész ciklus során, hogy a nyilvánosságnál számunkra fontosabb nincs. Nem
létezik olyan kérdés, amihez nem lenne köze
bármelyik boglárinak, nincsenek tabukérdések, ezért azt szerettük volna - remélhetőleg
így is történt-, hogy minden önkormányzatot
érintő kérdésről lehetőség szerint mindenki
értesüljön, tudjon, tehessen fel kérdéseket,
és arra lehetőleg választ is kapjon.
Ami történt az elmúlt ciklusban - és itt muszáj egy kicsit visszamenni a ciklus elejére
- alapvetően átalakítottuk az önkormányzatot. Intézmény-átalakítást hajtottunk végre
a művháznál, a konyhánál, megváltoztattuk
a szervezeti és működési szabályzatot, a vagyonrendeletet és a beruházási rendeletet.
A bizottsági rendszert teljesen átalakítottuk. Mindenki láthatja hogyan, és remélhetőleg mindenki elégedettségére működik az
új bizottsági rendszer a teljes nyilvánosság
bevonásával. Minden előterjesztés úgy kerül előkészítésre, olyan alapossággal, ahogy
mindenki látja a testületi ülésen, hogy gyakorlatilag ott vita nincs, hanem megfelelő
előkészítés után, pillanatok alatt döntés születik. Természetesen, nem azért van gyors
döntés, mert mindenki annyira egyetért mindennel, hanem azért, mert a viták a bizottsági ülésen lezajlanak. De ez látható az ezekről
készült videó felvételeken.
Létrehoztuk a Szőlőskislaki Részönkormányzatot. Ugyanúgy, ahogy annak idején a
Jankovich-telepi Részönkormányzatnak létjogosultsága volt, és annak létrehozásában
is személyesen közreműködtem, úgy most
a Szőlőskislaki Részönkormányzat létrehozásában is. Szent meggyőződésünk, hogy
megilleti azt a településrészt a beleszólás
mind az érdekképviselet, mind a fejlesztési
célok megfogalmazásának kérdésében.
Átalakítottuk a teljes költségvetési döntési mechanizmust. Három lépcsőssé tettük a
fejlesztési célokat illetően, így a költségvetés
mindenkori évi elfogadását követően május
végén, júniusban, illetve szeptemberben az
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önkormányzat anyagi helyzetét felülvizsgáljuk, és lehetőségeink ismeretében további
fejlesztési célokat határozunk meg. Jómagam, minimum heti kontroll alatt tartom Balatonboglár költségvetését, szeretem tudni,
hogyan áll a város, és erről naprakész információkat szeretnék kapni mindig.
Átalakítottuk a civil szervezetek támogatási rendszerét, teljes egészében visszahoztuk
átruházott hatáskörben a Humán Bizottság
döntési kompetenciáját ebben a kérdésben,
illetve szükség szerint átalakítottuk ennek a
támogatási rendszernek bizonyos elemeit direkt önkormányzati támogatássá.
Folytattuk az előző ciklusban elkezdett,
Boglár biztonságát szolgáló kamerarendszer
bővítését, megújítását, és a platánifjítást. Elindítottuk a járda- és a játszótér-programot,
az illemhelyek felújítását, illetve újak építését. A bérlakások helyzetét rendeztük Balatonbogláron, beleértve bizonyos bontásokat,
például az Árpád utcai cselédház. Az egészségügyi alapellátásban rendeztük a rendelési
időket az ellátottak érdekében. Most a hét
minden napján rendelési idővel lefedett a
reggel nyolctól délután négyig tartó időszak.
A Közterület-fenntartó Szervezet gépesítését
ütemezve elindítottuk és folytatjuk. Programszerűen végezzük a települést érintő, különböző fejlesztési célok előzetes tervezését,
terveztetését, hogy, amire odajutunk, addigra kész, engedélyes tervekkel rendelkezzünk,
és ne hátráltasson bennünket ez a kérdés.
Alapvetően átalakítottuk a médiát, így az
addigi, ﬁnoman fogalmazva „kézivezérléses”
rendszer remélhetőleg - részünkről biztosan
-, minden beleszólástól mentes médiává vált,
illetve arra is nagyon odaﬁgyeltünk, hogy
megfelelő prospektusokkal lássuk el a várost,
beleértve az online felületeket, illetve az online hirdetési felületeket is.
Picit a konkrétumokról. A járdaprogramból
csak felsorolásszerűen párat: Török Bálint
utca, Szabadság utca, Munkácsy út, Szegfű utca, Tulipán utca, Lépcső köz, Berzsenyi
és Táncsics utca, a Lelle-Boglár közti köz, a
Kócsag és a Galamb utca. Az útépítéseket a
Munkácsy úttal kezdtünk, ami évek óta húzódó probléma volt. Persze, most sem volt
egyszerű a történet, de ezen is túljutottunk,
ahogy nagyon sok mindenen. A Platán strandi kutat megoldottuk. Természetesen, nem
csak a fúrását, hanem az utána felhasználható víz érdekében, a megfelelő szűrőrendszerrel ellátását is. A Fischl ház szinte teljes felújítását végigvittük. Az elhunytjaink
méltó búcsúztatása érdekében, sok éve már
feladatként tornyosuló ravatalozó kérdését,
remélhetően mindenki elégedettségére rendeztük.
A Római út pályázati pénzből megépült Lelléig. A Platán Gondozási Központ, nagy örömünkre elkészült, remélhetően tervezhetjük
a folytatását, és a következő ciklusban, a
következő testületnek ott a kész terv, hogy
anyagi lehetőségek birtokában, ha folytatni
akarja, elképzelésünk szerint idősek otthona
kialakítható, s ehhez rendelkezésre állnak
majd az engedélyes tervek. A kislaki művelődési ház kérdését is terveztetjük, kiürítettük az ottani bérlakást. Meg fogjuk cserélni az orvosi rendelőt a bérlakással, és a
kislaki művelődési ház céljait fogja szolgálni
a mostani rendelő helyisége, helyiségei. Remélhetően, a következő ciklusban ez meg is
valósulhat.
A városközponti hulladékgyűjtők cseréjét
végrehajtottuk. A 4-es számú háziorvosi kör-
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zet rendelőjét, illetve az új iroda kialakítását
megoldottuk. Végül, de nem utolsó sorban,
a pályázati rendszerben megvalósítandó feladatok. Hála az égnek, Boglár komoly öszszeghez jutott pályázati pénzekből a Platán
átalakítására, ami mindenki szeme láttára
elindult. A déli sétány teljes egészében, illetve az észak-déli sétány az öt pavilonnal elkészül nyárra, és ősszel folytatjuk. Indul a zöld
város program is, aminek a tervei reményeink szerint most, május 31-el elkészülnek. A
művelődési ház felújítása elindul, a strandok
átalakítása pedig meg fog történni június 15ig, erre a város 430 millió forintot nyert.
Egy kicsit az idei évről. Annak ellenére, és
erre a polgármester úr és jómagam is nagyon büszkék vagyunk, hogy Boglár soha
nem volt olyan jó anyagi helyzetben, mint
most, ez semmi másnak nem tudható be,
csak annak, hogy folyamatos kontroll alatt
volt a költségvetés, nem engedtük elszaladni. Takarékos gazdálkodás folyt a városban,
az élet minden területén. Ennek köszönhető az, hogy Balatonboglárnak nem okoz
gondot az, mint sok más településen, hogy
az öt évvel ezelőtt elnyert pályázatok megvalósításához a szükséges plusz összeget
hozzátegye, azon oknál fogva, hogy az öt
év alatt olyan munkabér- és anyagköltségemelkedések mentek végbe, aminek eredményeként, okán és jogán az akkor elnyert
összeg ma már nem fedezi a beruházásokat.
De Boglár olyan anyagi helyzetben van, hogy
ezt megteheti. Nem kellett visszaadnunk a
pályázatokat, és annyira nem, hogy a város
még azt is megtehette, hogy februárban 115
milliós fejlesztési csomagot hagytunk jóvá,
tisztán önkormányzati pénzügyi fedezetből.
Ez jelentette a szőlőskislaki temető beruházásait, az iskolai illemhely, illetve az átkötő
rendezését, a konyha felújítását, buszvárókat és Varga Béla kriptájának felújítását. A
legfrissebb pedig az, javasoltuk a legutóbbi
bizottsági ülésen, hogy ezt egészítsük ki egy
újabb, 110 milliós csomaggal, ami azt fedi le,
hogy a középiskola homlokzati szigetelésé-

folytatás a következő oldalon

folytatás az előző oldalról
hez hozzájárul a város 15 millió forinttal, a
szüreti fesztivál megrendezéséhez 15 millió
forinttal, annak érdekében, hogy megvalósulhasson. Az orvosi rendelő parkolóját 12
férőhellyel bővíteni szeretnénk, a városközpontban pedig a pergolát újítanánk fel. A
temető-támfalat teljes egészében felújítjuk,
illetve újat építünk, a Tamás tanító utca vízelvezetését rendezzük, a zenepavilon felújítása megtörténik. A Római út teljes hoszszában, beleértve az újonnan átadott részt,
rendezzük a padkát, és három fekvőrendőr
is a burkolatra kerül. A legnagyobb önerős
feladat pedig a Gaál Gaszton utca teljes
hosszának felújítása, ami szeptember közepén kezdődik.
Maradjunk talán a szüreti fesztiválnál,
azért itt nagy csavarok voltak a történetben.
Alapvetően lehet azt tudni, hogy miért ment
el az, aki eddig csinálta?
Hosszú a történet, és egyszer beszélni kell
róla. Szerződésmódosítást kezdeményezett
a város, és akkor még volt egy háromoldalú
szerződés, amit véleményezett a BB, és véleményezett az akkori rendezvényszervező,
a jogászával együtt, amit mi átküldtünk a
város jogászának, akitől megjött a szakvélemény november végére. Tudni kell, hogy
a szüreti fesztivállal kapcsolatban évek óta
működik a képviselő-testületen belül egy
munkacsoport. A mostaninak Mészáros
Miklós polgármester, Keserű Zoltán és Kalász Zoltán képviselők, valamint jómagam
vagyunk a tagjai. Legjobb emlékeim szerint
december 6-án, Mikulás napján volt a testületi ülés, mikor jeleztem a polgármester
úrnak, hogy a munkacsoportot hívja öszsze, de ez nem történt meg, egészen február elejéig. Az okát nyilván nem tőlünk kell
megkérdezni. Január 31-ig nyilatkozni kellett volna a BB-nek, az akkor még hatályban lévő szerződés szerint, a 2019-et érintő
támogatásról, amiről a BB nem nyilatkozott,
arra hivatkozva, hogy a város sem nyilatkozott a szerződésmódosítást illetően. Február elején megindultak az általunk ismert
tárgyalások. Szent meggyőződésem, hogy
a háttérben nagyon sok ember nagyon sokakkal tárgyalt, és nagyon sok mindent nem
tudott a munkacsoport, sajnos.
A kérdés február elejére eljutott oda, hogy
gyakorlatilag ugyanott tartottunk, mint
most, egy héttel ezelőtt. A munkacsoport
ülésén még ott volt a BB, és felvetődött a
részükről, hogy nem elfogadható az előző,
és akikkel akkor tárgyaltunk, az a rendezvényszervező sem, hanem keressünk egyet,
a megszabott feltételek szerint, de ez nem
vezetett sehova, meg nem is folyt le, és
közben csak az idő ment. Így történt, hogy
ezt követően azzal az indokokkal, hogy a
város és a BB a szerződésmódosítás okán
tulajdonképpen nem tartotta be a szerződésben foglaltakat, erre hivatkozva az eddigi rendező fél felmondta a szerződést. Új
helyzet állt elő, és ezt követően született az
a döntés, hogy a város sokkal jobban magáénak szeretné ezt a rendezvényt. Sokkal
több beleszólást szeretne a rendezvénybe,
főleg annak okán és jogán, hogy pénzügyi
szempontból minimum 80%-ban ezt a város
ﬁnanszírozta eddig is, ugyanis ingyen biztosítottuk a területet, amiből nyilván komoly
bevétele származott a rendezvényszervezőnek. Hozzáteszem, természetesen komoly
kiadásai is, de az egyenleget és az elszámolást soha nem láttuk, így aztán erről nincsenek információink. Múlt évben, még az előző
rendezvényszervező elénk tárt egy számszerűsített elszámolást, így aztán, abból
kiindulva valamennyire képet alkothattunk,
hogy körülbelül mekkora összegről szól az

egész szüreti fesztivál.
Így jutottunk el oda, hogy ismét csak megkerestük azt a rendezvényszervezőt, akivel
már február elején tárgyaltunk, és úgy döntött Balatonboglár testülete, hogy most már
kétoldalú szerződést szeretnénk, nem háromoldalút. Ennek az oka, mint elmondtam,
hogy sokkal nagyobb súlyt, illetve beleszólást szeretnénk a rendezvénybe, szponzorációs szempontból egy nyitottabb rendezvényt szeretnénk, mint, ami eddig volt. Hála
az égnek - komoly munka áll mögötte, személyes munka is, minden részrehajlás nélkül - hogy ez a szerződés is aláírásra került
és kerülhetett. Igaz, ennek az lett az ára,
hogy Balatonboglár 2019-ben 12,5 millió forint önkormányzati költségvetési fedezettel,
és a szemétszállítás díjának átvállalásával
támogatja ezt a rendezvényt, de csak 2019ben. Benne van a szerződésben, hogy 2020tól kezdve önfenntartóvá kell, hogy váljon
a rendezvény. Az idei, a vis major körülményekre tekintettel történhetett így, mert
két választásunk volt, vagy lesz rendezvény,
vagy nem. Ennek most ez volt az ára, mert
kicsúszott mindenféle határidőből, és a halál
ötvenedik órájában született csak döntés. A
késéstől viszont bizonytalanná vált a ﬁnanszírozási oldal, és ezért kap önkormányzati támogatást 2019-ben a rendezvény. De
még egyszer mondom, azzal a hangsúllyal,
hogy 2020-tól kezdve visszatérünk az önfenntartó rendezvényhez.
Érdekes fejlemény, hogy ezzel az új
szerződéssel egy régi szereplő, Dóra
Zoltán is megjelent a képben. Vele végig volt kapcsolat, vagy csak itt, a vis
major miatt került ő képbe?
Dóra Zoltánnal sok-sok évig nem volt kapcsolat. Amikor februárban veszélyeztetve
láttuk a fesztivál létét, akkor megkerestük
mi is, és polgármester úr is, hogy egyeztessünk a fesztivál megvalósíthatóságának
érdekében. Azt el kell mondani Dóra úrról,
hogy, amíg ő volt a rendezvényszervező –
bár mindig voltak problémák a rendezvénynyel - meg lehetett emberi hangon beszélni
bármit. A szerződő fél most sem a Dóra Zoltán, hanem a HangÁsz „Produkció”, a Dóra
Zoltán fesztiváligazgatói megbízással rendelkezik a HangÁsz részéről.
Sokakat érdeklő kérdés az Urányi János Sportközpont értékesítésének ügye,
amiben most nagyon nagy csend van.
Pár kérdést szeretnék tisztázni. Sok ember
megállít a településen, hogy miért akarjátok
eladni az Urányit. Nem Balatonboglár mostani összetételű képviselőtestülete akarja
eladni az Urányit. Ez a legfontosabb tény. A
magyar állam jelentkezett be az Urányiért
vételi szándékkal, amit én úgy reagáltam
le - a polgármester úr ezt meg is hivatkozta egyszer-kétszer -, hogy van az az ár,
amennyiért eladó az Urányi. Ha kényszerből
értékesítenünk kell, és ez a legfontosabb,
akkor azon az áron, amit a testület meghatározott vételárként. Nem azon az áron, ami
több százmillióval kevesebb, mint amit Balatonboglár képviselőtestülete meghatározott.
A NEKA érkezését mindenki örömmel fogadta, mert mindent lehet mondani, csak
azt nem, hogy a testület negatív módon
állt volna a történethez. Mindenki tudta azt,
hogy Boglár sportja sérülni fog, de ezt tudomásul vettük. Annak érdekében, hogy
az átmeneti helyzetet megoldjuk, amíg az
új csarnok fel nem épült, ennek ez volt az
ára. Amikor elindult az egész NEKA-s történet Balatonbogláron, akkor a Mocsai Lajos
úr azt nyilatkozta, hogyha elkészül az új

csarnok, illetve a vasutas üdülő átalakításra
kerül, akkor a köszönet hangján visszaadják Boglárnak az Urányit. Most az önkormányzat tulajdonában, kezelésében van, és
szeretnénk, ha ez így is maradna. Az üzemeltetési adatokat áttekintve, olyan kevés
óraszámban használja most az Urányit a
NEKA, hogy nem biztos, hogy ténylegesen
szüksége van rá, a városnak viszont annál
inkább. És szükségünk lenne arra a focipályára, amit átadtunk, de még nem kaptunk
vissza úgy, ahogy ennek meg kellene történnie a szerződés szerint.
Száz szónak is egy a vége, ilyen helyen
lévő közösségi épülete, illetve focipályája
soha többet nem lesz Balatonboglárnak, és
én nagyon szeretném, ha ez az épület, a
teljes komplexum, focipályástól együtt itt is
maradna a városnál. Elhangzott indokként,
hogy sokba kerül az Urányi. Ebből annyi
igaz, hogy bár szakfeladatként működik az
Urányi, ezért nem beszélhetünk intézményi
ﬁnanszírozásról, de ma, Balatonbogláron a
könyvtár az egyetlen olyan intézmény, ami
kevesebb támogatásban részesül, mint
az Urányi. Hátulról a következő az Urányi,
utána minden intézmény több támogatásban részesül, kivéve a könyvtárt. Ebből a
szemszögből nézve sem igaz az az indoklás,
hogy a város nem tudja fenntartani. De fenn
tudja tartani, sőt, mit több, szeretnénk, ha
nálunk maradna az Urányi! Én személyesen
is nagyon szeretném. Még egyszer mondom,
ha a város értékesíti, akkor kényszerből fogja értékesíteni. Senki ne gondolja azt, hogy
önként, Balatonboglár mostani összetételű
testülete azt fogja mondani, hogy el akarom
adni. Nem, nem akarjuk eladni.
De ez a bizonytalan helyzet meddig
tartható fenn? Az ott dolgozóknak, a
helyi sportnak tudniuk kellene, hogy mi
lesz a sorsuk. Viszont, ha megmarad az
épület városi tulajdonban, akkor előbbutóbb költeni is kell rá.
Ez egyértelmű dolog. Mondjon bárki egy
olyan intézményt, amire nem kell költeni!
Elindultunk azon az úton - óvoda, általános iskola, Platán Gondozási Központ, szeretnénk a könyvtárat is bővíteni, kislaki
művház, most a boglári művelődési ház –
ami arról szól, hogy rakjuk rendbe az intézményeinket. Nyilván kell, kellene költeni rá.
Mint minden intézményt, ezt is karban kell
tartani, illetve fel kell újítani. Sajnos, annak
idején, amikor épült, egy elavult uszodatechnika került beépítésre, aminek akkor
a pénzhiány volt az oka. Emellett nyilván
energiatakarékossá is kellene tenni az egész
komplexumot, de erre is megvannak az elképzeléseink akkor, ha reményeink szerint
marad az Urányi a város tulajdonában.
Ki lehet jelenteni, hogy ennek a történetnek a lezárása meg fogja várni a
következő ciklust?
Ez most nem a mi kezünkben van. A város legutóbb arra a több százmillióval kisebb
ajánlatra, már a testület által meghatározott
vételárhoz képest, azt mondta, hogy nem.
Amennyiben a magyar állam nem ﬁzeti ki
a testület által meghatározott, akkori vételárat. Egyébként azt a vételárat, ami olyan
értékbecslésen alapszik, amit még a Nemzeti Sportközpontok készíttetett 2014-ben.
Ha ezt nem kapjuk meg, akkor minden értékesítésre vonatkozó döntését a testület
visszavonja, és továbbra is Balatonboglár
tulajdonában tartja az Urányit…
(Folytatás a Balatonboglári Hírek júniusi
számában.)
sz.l.
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BABEL JAZZ
NEMZETKÖZI JAZZ FESZTIVÁL
BALATONBOGLÁRON
2019. május 30. - június 1.
Harmónia és jazz a Balatonon! A Babel
Sound fesztivál szervezői új programmal indítják a nyarat.

PROGRAM:
MÁJUS 30., csütörtök:
Sequence Quartet (HUN)
The Transform Quintet (HUN)
Shalosh + Tula Ben Ari (ISR)
Nakedband Belgrade (SRB)
Ákos Fekecs Project+Antal Gábor Trio
(HUN)

Május utolsó hétvégéje Balatonbogláron
a jazz-ről fog szólni. Egy kiﬁnomult, klaszszikus műfajról, amely sokakat megihletett
már. A fellépők között a jazz magyar és
nemzetközi

nevei

egyaránt

megtalálha-

tóak, mint a luxemburgi Dock in Absolute,
az izraeli Shalosh és a magyar gitárklaszszis, Snétberger Ferenc. Legyen az modern,
progresszív, fúziós vagy smooth jazz - a Babel Jazz Fesztivál különböző műfajok kavalkádját nyújtja.
A koncertprogram mellett a fesztivál hangsúlyt fektet a zenei rögtönzés, a kötetlen
improvizáció autentikus bemutatására is,
amely a jazz műfajának egyik alappillére. A
Babel jam session-ök során olyan élménynek lehetsz részese, amely csupa meglepetést rejt. Vajon mit alkotnak különböző
stílusokat képviselő zenészek, ha együtt
lépnek színpadra?
Idén először a Babel Camp Pinceklubja -

MÁJUS 31., péntek:
Kika Sprangers Quintet (NLD)
Subtext Duo (ISR)
Ferenc Snétberger (HUN)
Rafael (HUN)
JÚNIUS 1., szombat:
Nikolai Ivanov (BGR)
Károly Binder - Mihály Borbély duó (HUN)
Dock In Absolute (LUX)
Kardos-Tomor-Molnár Trió (HUN)
Nakedband Belgrade (SRB)
HELYSZÍNEK minden nap:
17:00-22:30 Teniszcsarnok, Balatonboglár, Tinódi u. 2.
23:00-01:00 Babel Camp Pinceklub,
Balatonboglár, Szabadság u. 28.
JEGYÁRAK:
Elővételben (Tixa.hu)
Napijegy: 2250.3 napos bérlet: 6000.-

a BB Pezsgőgyár egykori borospincéje - is
megnyitja kapuit. Itt kapnak helyet a késő
esti koncertek és jam session-ök.

Helyszínen:
Napijegy: 3000.3 napos bérlet: 8000.-

KEDVEZMÉNYES JEGYEK:
A szervezők fontosnak tartják, hogy minőségi szórakozást biztosítsanak a rendezvény
helyszínén élőknek, ezért SOMOGY MEGYEI
LAKOSOK RÉSZÉRE A SZERVEZŐK A JEGYÁRAKBÓL 80% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTANAK!
A KEDVEZMÉNYES JEGYÁRAK:
Napijegy: 600.3 napos bérlet: 1600.A kedvezmény személyes jegyvásárlás
esetén, lakcímkártyával vehető igénybe.
Elővétellel ezeken a helyeken lehet megvásárolni a kedvezményes napijegyet, illetve
fesztiválbérletet:
Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár,
8630 Balatonboglár, Tavasz utca 1.
Sümegi Travel, 8630 Balatonboglár Dózsa
György utca 1.

Az eseményre váltott 3 napos bérlettel
a belépés INGYENES a budapesti Darshan
Udvarban május 27. és 29. között megrendezésre kerülő Babel Jazz Budapest - Nemzetközi Jazz Fesztiválra.
Weboldal és részletes program:
www.babeljazz.hu
Facebook: BABEL JAZZ Nemzetközi Jazz Fesztivál
Online jegyvásárlás:
https://tixa.hu/babel_jazz_2019

RETRÓ MAJÁLIS FELVONULÁSSAL
Az idei majális minden szempontból rendhagyó volt, aminek részben az az oka, hogy a boglári művelődési ház már
építkezési terület, így az helyszínként idén nem használható. Ugyanakkor, az Összefogás Szőlőskislakért Egyesület már
többször próbálkozott úgynevezett retró majálissal, melynek során traktorokkal vonultak fel a település utcáin. Idén a
művelődési ház szervezői úgy döntöttek, hogy talán sikeres lenne, ha erre, a már meglévő hagyományra épülne rá az idei
városi majális-rendezvény. A gondolatot tett követte, így május elsején Kislakról Boglárra és vissza traktoros menettel
indult a délutáni program.
A nap hangulatát pedig már a platón elhelyezett
hangszórókból szóló, egykori munkásmozgalmi dalok
meghatározták. Ennek megfelelően, a kislaki művelődési házhoz megérkező menet utasai, és a közben
gyülekező érdeklődőket egy, a 70-es és 80-as évek
hangulatát felidéző vetélkedőbe vonták be. Volt kötélhúzás, sör-virsli verseny és kvízkérdések is, melyen a
jó választ adók sört és/vagy csokit kaptak ajándékba.
Később pedig Szilas Miklós gitáros előadóműsora szórakoztatta a napsütésben, a sörpadoknál amúgy magát
teljesen jól érző közönséget.
A majális végül jól betöltötte a szerepét, és igazi, közösségépítő program lett, melyre ugyan Boglárról most
kevesebben látogattak ki, de ennek ellenére mégis
megtelt a kislaki művelődési ház udvara.
sz.l.
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TUDÓSÍTÁS A KISLAKI KULTÚRHÁZBÓL
A kezdés előtt fél órával kezdtek gyülekezni az asszonyok, süteményestálat egyensúlyozva jöttek be az ajtón. Mindenki mosolyog. És szinte minden arc ismerős, ami természetes, mert
mégiscsak itt élünk, együtt egy ideje (nálam ez néhány tíz évet
jelent), másrészt a könyvből is emlékeztem rájuk. Akiknél a nevet és az arcot párosítani tudtam, az zömében az irodalmi körnek
köszönhető. Bárhogy is, mindenki hozott magával egyfajta „szívesen látlak” érzést, ami a teremben csak összeadódott.
Öten ültünk az előre kitett asztal körül, ami csak azért volt kicsit
kényelmetlen, mert a hangulat inkább azt javasolta volna, hogy
együtt beszélgessünk a könyvről, a történetgyűjtésről, hiszen
ennek sokan voltunk részesei. Tücsi kérdéseire válaszolva jó volt
feleleveníteni azt a folyamatot, ami ugyan nehezen indult - nincs
nagy hagyománya a nemceleb történetgyűjtésnek -, de a végére
kiforrt belőle egy igazi, szeretnivaló közösség, a kislakiak életének, történetének apró mozzanataiból az, ami talán az emberiség vágyott szeretetközösségének kis erecskéjét jelentené. Jó,
kicsit lehet, eltúlzom, de, amit ott éreztem, ezt mondatja velem.
Külön élmény volt Pannikával a találkozás. A fotója a címlapon,
a története, a segítsége kíváncsivá tett, alig vártam, hogy találkozzunk - és kicsit sem csalódtam, kedves egyénisége, mosolya csak erősítette szimpátiámat. Azóta már ismerősök vagyunk
fészbúkon, a Tornyocska (aminek utolsó, lehet félretett darabját
még sikerült elkapnom - itt kérek elnézést attól, aki elől megettem!) receptjét is megkaptam.
Süteményekből nem volt hiány, de a majszolásuk sem akadáEbben a - Gyere át hozzánk című - könyvben, az ott
leírt beszélgetésekben mind önmagukról, mind családjaikról, szeretteikről, szomszédjaikról, barátokról,
munkatársakról szólalnak meg páran, szőlőskislakiak.
Csak rajtunk múlik, hogy milyen lélekkel hallgatjuk
meg őket, mert lehet tartalmas, mint egy királyi lakoma, érdekes, mint az univerzum, pótolhatatlan, mint
a magyar korona, utánozhatatlan, mint a nagymama
töltött káposztája. (részlet az előszóból)
A 160 oldalas, 273 fényképet tartalmazó könyv 2000
Ft adományért mind a kislaki, mind a boglári könyvtárban kapható.

lyozott senkit a beszélgetésben. Jó volt ott enni! Bocsánat - lenni.
:-)
Igen, rólunk, átlagemberekről ritkán készül újságcikk, riport,
ﬁlmfelvétel. Nem is nagyon igényeljük, de mennyivel jobb lenne
a világ, ha nem a vagyon, a pozíció, hanem az érdem, a közös
asztalra letett értékek emelnék ki az embereket. Azt hiszem - ha
nem is teljesen tudatosan - ez motivál mindannyiunkat, akik hozzájárultunk ennek a kedves könyvnek az elkészültéhez.
Szeri Gabi

NÉPDALOS SIKEREK SZENNÁBAN
A Szelence Gyermektánccsoport dalos pacsirtáival április 13-án részt vettünk a „Hajlik a meggyfa” elnevezésű, Gyermek-és Ifjúsági Népdaléneklési
és Népzenei Versenyen. A Szennai Közösségi Ház és Sportcsarnok már
reggel 9.00 órától a népzenétől és népdaloktól volt hangos. 10-ig folyamatosan regisztrálhattak a résztvevők, majd elkezdődött a verseny. Nagykanizsától, Siófokon át Kiscsőszig érkeztek a résztvevők, akik több kategóriában mutatkozhattak be.
A maratoni hosszúságú minősítő során 53 versenyszámot, összesen 159
résztvevőt hallgathattunk végig. A szakmai zsűri tagjai mind elismert, számos díjjal rendelkező szakemberek voltak: Soós Réka, Junior Príma díjas
népdalénekes, Szabó Zoltán, a Hagyományok Háza munkatársa, valamint
Csíkvár Gábor népzenész, a Népművészet Ifjú Mestere, a Somogy Táncegyüttes menedzsere. Szelencéseink mezőföldi dalcsokorral készültek,
amit arany minősítéssel jutalmazott a zsűri. Csapatunk tagjai, név szerint:
Fenyvesi Zita Melinda, John Szabó Zsombor Béla, Osváth Sára Laura, Szűr
Rebeka Linett és Zsiborács Kinga nagy örömmel vették át az emléklapot,
és a további népdaltanuláshoz segítséget nyújtó könyvet. A felkészülésben
Katona Adrienn segítette őket.
Osváth Péter
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MATEMATIKAVERSENY
Balatonlellén rendezték az Alapműveleti Matematikaverseny körzeti fordulóját. 5. évfolyamon Biró Boldizsár 1. helyezést ért el, 6. évfolyamon Kiss Adorján 1.,Tilesch Júlia 2.,
Pacsai Fanni 4., Dumics Izabella pedig 6. helyezést ért el. 7. évfolyamon Szücs Csaba 4.
helyezést ért el. 8. évfolyamon Vukovich Levente 3. helyezést ért el. Felkészítő tanár 5.
és 8. évfolyamon Palástiné Szerpák Tünde tanárnő, 6. évfolyamon Varga Eszter tanárnő
(Kiss Adorján, Tilesch Júlia, Pacsai Fanni), valamint Horváth László tanár úr (Dumics Izabella), továbbá 7. évfolyamon Horváth László tanár úr.

FUSSULI
Március 22-e az idén is a jótékonyság napja volt a Boglári
Általános Iskolában. A tavaly első alkalommal megrendezésre került jótékonysági megmozdulásunkat gondoltuk picit tovább. A Jó szívvel! elnevezésű árverésen, 2018-ban iskolánk
diákjai által készített rajzokat és fotókat helyeztük kalapács
alá egy, a szívbeteg gyerekeket támogató alapítvány javára.
Ez alkalommal két helyi szervezetet, a Boglári Általános és
Zeneiskolát Támogató Alapítványt, illetve a Civilek az Állatokért Alapítvány balatonlellei csoportjának gyűjtöttünk pénzt
egy futónap keretében, ahol együtt sportolt szülő, diák és pedagógus egyaránt. A csodálatos, napsütéses délelőttön 3 táv, egy 500m-es, egy 1000mes és egy sportos, 2000m-es táv közt lehetett választani, és cserébe a távokhoz forintban
hozzáigazított összeg egyikét felajánlani valamelyik alapítvány számára. Akik teljesítették
a választott távot, a célsátorban gyümölcsöt, müzliszeletet, valamint ásványvizet kaptak
az oklevelük mellé, a Halker Kft. és a Tesco balatonboglári áruházának jóvoltából. Azt
hiszem, bátran kijelenthetem, hogy sikeresen zártuk a #fussuli jótékonysági futónapot,
hiszen 100.620 Ft illetve 185.250 Ft gyűlt össze a fent említett alapítványoknak. Reményeim szerint jövőre folytatás következik, mert jót tenni jó!
Bauer Barbara

SPORTEREDMÉNYEK
Újra Lengyeltóti rendezte a mezeifutó Diákolimpia körzeti döntőjét. A versenyen iskolánk tanulói csapatban 3 első, 4 második és 1 harmadik, egyéniben pedig 4 megyei döntőt
érő helyezést szereztek meg. Szlatarics Eszter 2., Bene Csaba 2., Gazdag Botond 3., Kis
Alexandra 3., Juhász Anna pedig 1. helyezett lett.
Kaposvárott rendezték a megyei mezei futóversenyt. Bene Csaba 13., Szlatarics Eszter
11., Gazdag Botond 14. helyezett lett. A 4. korcsoportos lányok 6., ugyanezen korosztályból a ﬁúk 7. helyezettek lettek.
A csapatok tagjai: Kis Alexandra, Bükfa Dorina, Kovács Kamilla, Radák Dzsenifer, Papp
Dominika, illetve Pór Benedek, Lujber Levente, Wölﬁnger Péter, Bükfa Kristóf.
Felkészítő tanárok: Noé Judit és Bognár Zsuzsanna tanárnők
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BABEL KONCERT
A YOUTUBE-ON:

DIÁKOLIMPIA
Remek időben lezajlott az atlétika diákolimpia
körzeti
döntője
Fonyódon.
II. korcsoportos lányaink (Kalász Norina,
Klikk Jázmin, Türgyei Dorka, Juhász Julianna, Horváth Zorka, Hiczfelder Heléna öszszeállításban) 2. helyezést értek el, egyéniben Norina első, Julianna pedig 3. helyezett
lett. A II. korcsoportos ﬁúk is ügyeskedtek,
és a 2.helyet hozták el
A csapat tagjai: Silimon Zsombor (egyéniben is győztes), Buzsáki Barna, Bene
Csaba, Nyárádi Ákos és Jancsik Regő.
A III. korcsoportban sajnos betegségek
és sérülések miatt nem tudták a maximumot nyújtani a gyerekek, de így is remekül
helytálltak. Tagjai: Lujber Viktória, Kovács
Petra, Varga Sára, Gazdag Áron, Gazdag
Botond, Pálffy Péter, Lengyeltóti Zalán, Varga Dániel, Juhász Ádám és Grübl Levente.
A IV. korcsoportos küzdelmek újra nagy
sikereket hoztak: a ﬁúknál egyéniben
Schiffer Ádám utasított maga mögé mindenkit, a ﬁú csapat (Bükfa Kristóf, Pór Benedek, Szegedi Barnabás, Schiffer Ádám,
Wölﬁnger Péter) elsőként jutott a megyei
döntőbe, ahogyan a lányaink is (Bükfa
Dorina, Cingolani Claudia, Papp Dominika,
Radák Dzsenifer, Kis Alexandra, Kovács
Kamilla), míg Cingolani Claudia egyéni második is lett. Felkészítő tanárok: Bognárné
Takács Zsuzsa és G. Noé Judit

ban mutatták be kötelezően előírt gyakorlataikat.
I. helyezés: Tápler Janka 2.o.
II. helyezés: Lengyeltóti Aliz 3.o.
A felső tagozatosok csapatban és egyéniben indultak három szeren: talajon, gerendán és szekrényugrásban. Ők a harmadik helyen végeztek.
A csapat tagjai: Téglás Eszter - 5.o., Tilesch Júlia - 6.o., Jakabﬁ Réka - 5.o., Finta Fanni
- 4.o., Prédl Jázmin - 6.o., Pór Zsóﬁ - 6.o.
Mindenki továbbjutott az országos elődöntőre, mely Siófokon 2019. márc. 3-án, 300
diák részvételével zajlott. A tanulók első országos megmérettetésén szépen helytálltak,
és a középmezőnyben végeztek egyéniben. Felkészítő tanár neve: Verebes Zsuzsanna nyugdíjas testnevelő tanár

TORNA
A Boglári Általános Iskolában működik a
szülők által kezdeményezett és fenntartott
tornaszakkör kedden és szerdán délután. A
szertorna elemeire épülő, a minden sportág alapjául szolgáló Torna egy éve vett
komolyabb irányt, miután beszereztük a
szükséges szereket. A gyakorlatok megtanulása sok szorgalmat és kitartást követelt,
az otthoni pluszmunka elengedhetetlen a
siker érdekében. A rövid idő ellenére egy
szorgalmas csapattal és két egyéni indulóval vettünk részt a Somogy megyei Diákolimpia Döntőjén (kb. 20 év kihagyása
után újra) Kőröshegyen.
Az alsó tagozatosok egyéniben indultak
és az első, valamint a második helyet szerezték meg. Ők talajon és szekrényugrás-
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21. KAZINCZY-VERSENY
A Boglári Általános Iskola 1999-ben kapta azt a megtisztelő lehetőséget, hogy megrendezheti e nemes versenyt. A diákoknak az a feladatuk, hogy egy szabadon választott, valamint egy kötelező szöveget
érthetően olvassanak fel, átadva ezzel a szöveg gondolatait, üzenetét.
A laikusok azt gondolhatják, hogy ez egyszerű feladat, de ez nem
így van, hiszen az értő és értető szövegtolmácsolás túlmutat egy
szimpla felolvasáson.
A Kazinczy-verseny jelentősége vitathatatlan és talán nem esünk
túlzásba akkor, ha azt mondjuk, a legfontosabb versenyek közé
tartozik. A gyerekek olyan tapasztalatokat szereznek, melyeket
egész életükben tudják majd kamatoztatni. Nyelvünk igényes
használata a mindennapi kommunikáció alapfeltétele és nagyon
nem mindegy, hogy hogyan nyilvánulunk meg. Kazinczy Ferencet
idézve: „Szólj, s ki vagy, elmondom!”
A verseny három napon keresztül zajlott, ám az idei év sem telhetett el színes, változatos, kikapcsolódást biztosító programok
nélkül. Mind a tanulóknak, mind pedig a szülőknek, tanároknak
érdekes programokat biztosított az általános iskola. Délután városnéző körútra invitálták a pedagógusok az érdeklődőket, kik
megismerkedhettek városunk nevezetességeivel, történelmével,
esténként pedig a boglári gyerekek kulturális műsorokkal szórakoztatták a vendégeket. „Isten legszebb könnycseppje” című irodalmi kisﬁlm híres írók, költők balatoni verseit keltette életre az
általános iskolás gyerekekkel karöltve, melyet Böröczky Bulcsú

káprázatos drónfelvételei tettek igazán felejthetetlenné. Természetesen a Balaton Vox kórus műsora, a színjátszó kör előadása,
az iskolai énekkar, a Szelence Gyermeknéptánc Csoport, valamint
a zeneiskolás gyerekek közreműködései sem maradhattak el.
Az eredményhirdetést mindenki izgatottan várta és iskolánk nagy
örömére Havas Flávió is a legeredményesebbek között szerepelt.
Az aranyérem mellett a legjobb összetett eredmény különdíjat is
megkapta a zsűritől, melyhez a Boglári Általános Iskola is szívből
gratulál. Felkészítő tanára Szendrődyné Botka Krisztina.
A bírálóbizottság tagjai:
Dr. Kováts Dániel: Kazinczy- és Lőrincze-díjas főiskolai tanár, a
Magyar Érdemrend lovagkeresztjének kitüntetettje
Bántó Zsuzsanna: Magyartanár, a fonyódi Mátyás Király Gimnázium igazgatónője
Bordi András: a Magyar Rádió Kazinczy-, Körmendy László - és
Wacha Imre-díjas bemondója
Nyiri Péter: a Petőﬁ Irodalmi Múzeum igazgatója
Szakonyi Károly: Kossuth-díjas író, a Kazinczy-díj Alapítvány elnöke
Kerekes Barnabás: az Anyanyelvápolók szövetségének alelnöke,
Kazinczy- és Lőrincze-díjas tanár, Bonis Bona életműdíjas
Keppel Gyula: Kazinczy-díjas tanár, a Maróti István Emlékérem
kitüntetettje
Kovács Zsuzsanna: Kazinczy-díjas tanár, a Szóról-szóval című rádióműsor társszerkesztője, a Maróti István Emlékérem kitüntetettje, az Anyanyelvápolók Szövetségének irodavezetője

ALAPMŰVELETI
MATEMATIKA VERSENY
Az Alapműveleti Matematika Verseny
körzeti fordulóján díjazottak közül Biró
Boldizsár 5., és Kiss Adorján 6. osztályos tanulónk meghívást kaptak a megyei
eredményhirdetésre.
Boldizsár
az évfolyamában megyei 3. helyezést,
Adorján a hatodikosok között megyei 4.
helyezést ért el.
A márciusban megrendezett Nemzetközi Kenguru Matematika Versenyen is
kimagasló eredményekkel büszkélkedhet iskolánk. A harmadik évfolyamosok
között Horváth Benedek megyei 3., és a
hatodikosok között Kiss Adorján szintén
megyei 3. helyezett lett. Szívből gratulálunk mindannyiuknak! Felkészítő tanáraik: Horváth Benedek-Bezdai Gabriella,
Biró Boldizsár-Palástiné Szerpák Tünde,
Kiss Adorján-Varga Eszter.
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