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ELTELT ÖT ÉV, ÉS BALA-
TONBOGLÁR JELENLEGI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
LEJÁRÓBAN VAN A MANDÁ-
TUMA. AZ ELMÚLT IDŐSZAK 
SIKEREIRŐL ÉS KIHÍVÁSA-
IRÓL BESZÉLGETTÜNK MÉ-
SZÁROS MIKLÓS POLGÁR-

MESTERREL, PÁR NAPPAL A 
SZÜRETI FESZTIVÁL ELŐTT…

Milyen érzés visszagondolni az el-
múlt öt évre? Hogyan kezdődött a cik-
lus elején a munka?
Valóban most érdemes kicsit visszatekin-

teni a kezdetre, hiszen pár nap, vagy egy 
hét és kezdődik a választási kampány. A 
beszélgetés elején mindjárt hadd próbáljak 
eloszlatni egy tévhitet, mert nem igaz, ami 
végigment a városon, hogy én nem fogok 
elindulni. Ez nyilván rémhír, hiszen egy-
részt szeretném folytatni, másrészt egyál-
talán nem készülök a megyére, ugyanis ezt 
hallottam többektől is vissza. A megyéről 
annyit azért elmondok, hogy ott kihasz-
náltuk a maximális lehetőségeket, hiszen 
jókor voltunk jó helyen. A fejlesztési bi-
zottságban az alelnök voltam, és ennek is 
szerepe volt abban, hogy sikerült egy mil-
liárdot elhozni Boglárra a fejlesztési forrá-
sokból. De azt gondolom, hogy a következő 
időszakban már a megyének nem is lesz 
ekkora szerepe. Úgyhogy Bogláron folytas-
suk együtt. 
Viszont, ahogy készültem a beszélgetés-

re, nekem összefolyt a kilenc év. Meg is 
kellett néznem, hogy hol is volt a váltás, 
és talán az óvoda-átadó volt az előző cik-
lus vége. Utána októbertől indult a mos-
tani időszak. Azt gondolom, hogy valóban 
büszkék lehetnek a bogláriak, és én is az 
vagyok, hogy ebben részem volt, mert óri-
ásit fejlődött a város. Azt gondolom, min-
denki elismeri, hogy az utóbbi 5 évben még 
a környező településeken is példák lettünk, 
és óriási előrelépés van minden területen.  
Mindezekkel együtt béke és biztonság van 
a városban, és az építkezéseknek már nem 
a pénz volt az akadálya, hanem azoknak a 
vállalkozásoknak a kapacitása, akik itt dol-
goznak Bogláron. 

Egy rövid leltárt azért tegyünk, hogy mi is 
készült el ebben a ciklusban! Az első évek-
ben energetikai pályázatokat tudtunk jól 
elnyerni. Ez azért volt fontos, mert eléggé 
le volt robbanva az általános iskola épüle-
te, romokban hevert az Acsády kastély, és 
az elnyert pénzekből teljes hőszigetelést és 
energetikai felújítást tudtunk végezni. Ab-
lakokat cseréltünk, és kívülről is megújul-
tak az épületek, szebbek lettek. Földhővel 
a fűtésköltség gyakorlatilag nullára csök-
kent, és mindegyik épületnek a tetején 
van naperőmű is. Nem csak a tornaterem, 
hanem a városi konyha is részt tudott ven-
ni ebben a programban. Ugyan, nem a mi 
pályázatunkban, de a kollégium épülete is 
hasonló beruházásokon esett át az elmúlt 
időszakban. Most már a Mathiászon van a 
sor, és kicsit csapongok, mert ez nyilván 
már a jövő. Az energetikai felújítások érin-
tettek más épületeket is. Itt van a város-
háza. Teljes tetőcserét végeztünk, kicserél-
tük az összes nyílászárót, és a Fischl-ház 

is megújult. A középületeink gyönyörűek, 
és az utolsó kilenc évben szinte mindegyik 
teljes mértékben megújult. Az utolsó, ami 
most épül, az a kultúrház. 
A városházával kapcsolatban azt is el kell 

mondani, hogy a Kormányablak megépült, 
és abban nagy szerepe volt annak, hogy 
nagyon jó a kapcsolatunk a kormánybiztos 
úrral. Nem volt bent az első körben Boglár. 
Lelle a falvak miatt benne volt a projektben, 
benne volt Fonyód is, és bizony lötyögött 
a Boglár. Nagy hála a kormánymegbízott 
úrnak, hogy mégis bekerültünk a program-
ba. A városi beruházások mellett meg kell 
említeni, hogy felépült a Datalogic, és meg-
újult a vasút is, továbbá a Neka épületek is 
elkészültek. Azt gondolom, hogy a város-
on kívül felpezsdült az élet más vonalon is. 
Nagyon jól működtek az útfelújítások, és 
láthatóan ebbe az irányba kell folytatnunk 
a munkát. Elkészült a Munkácsy utca, amit 
Lellével közösen végeztünk el. Megépült 
a Római út, amire pályázatot tudtunk el-
nyerni, a Gyep utca, és hamarosan elin-
dul az építkezés a Gaál Gaszton utcában 
is. A nagy közlekedési utak mellett számos 
járdát és kisebb utat is sikerült felújítani. 
Nagy eredménye ez ennek a testületnek. 

De ezek mellett az emberekre is oda kell 
fi gyelni, mert nem csak kőből és betonból 
áll a város. Ha lehetőséget kapok, a kö-
vetkező ciklusban én is többet szeretnék 
az emberekkel is foglalkozni. Ebben a két 
ciklusban az építkezéseken volt a hang-
súly, de ezt is szeretném kicsit árnyalni. 
Nagy eredmény, hogy az élelmiszermentés 
megvalósult.  Ez is egy fontos kapcsolat-
rendszernek köszönhető. Ennek a lényege, 
hogy a TESCO-ban feleslegessé váló, de 
még fogyasztható élelmiszereket ki tudjuk 
osztani a rászorulóknak. Ebben az Evan-
gélikus egyháznak, lelkész asszonynak, és 
a Platán Szociális Központnak van fontos 
szerepe. Ha már a szociális rendszernél 
tartunk, azért azt gondolom, hogy ennek a 
ciklusnak a legszebb gyöngyszeme a Platán 
Szociális Központ épületének felújítása.
A ciklus vége felé jöttek azok a nagy pro-

jektek, amik igazából a következő évek-
nek teremtik meg a programját. Jött az 1 
milliárdos TOP fejlesztési program, amiért 
a megyénél sikerült nekem is kikilincsel-
nem, és a környező településekhez viszo-
nyítva szépen kaptunk a forrásból. Ebben 
van benne a Platán projekt két üteme is. 
Az egyik már elkészült, másik része ősszel 
folytatódik. A harmadik része pedig köz-
beszerzés alatt van. Azt gondolom, hogy 
olyan színvonalas strandunk lesz, amely a 
Balaton egyik gyöngyszeme lesz. Közelebb 
jutunk ahhoz a célhoz, hogy Balatonboglár 
a déli part Füredje legyen. De Boglár nem 
csak kő és beton. Itt van a képzőművé-
szetnek, és a zenei művészeteknek minden 
tárháza is.

És ott vannak azok a nagy attrakci-
ók, amikről még nem is beszéltünk. A 
Gömbkilátó, a kalandpark, a Buborék 
fürdő, ami idén tényleg a csúcson van. 
A fejlesztések sorából nem szabad elfelej-

teni a legfrissebbet, a szabad strandoknak 
a megújulását. Ez nagy viharral indult, de 
az elkészültével talán nyugvópontra került. 
Hogyan áll most ez a beruházás?
Igen, egy kicsit én is tartottam tőle, de 

azt mondtuk képviselőtársaimmal, hogy 
vágjunk bele. Tudtuk, hogy mivel fog járni, 

de ez egyszeri lehetőség volt, és ezt nem 
lehetetett elengedni. Úgy gondolom, hogy 
jól döntöttünk, mert a végeredmény szép, 
és még a Jankovich-telepen is megnyugod-
tak a kedélyek. Azt gondolom, hogy mind-
egyik strandunk nagyon szép lett. Sikerült 
elérnünk, hogy a végső zárást kitoljuk egy-
két hónappal, mert még lesz mit simítgatni. 
Köszönet azoknak a vállalkozásoknak, akik 
ezt bevállalták. Nagy kockázatot vállaltak 
ők is, és nekem is volt több álmatlan éjsza-
kám, de nem csak ezért, hanem a szüreti 
fesztivál miatt is. Most már lehet abban 
bízni, hogy talán a végeredmény jó lesz. 
Voltak kritikus napok, amikor úgy nézett ki, 
hogy 43 év után megszakad a történet.
Talán a legnagyobb eredményünk még, 

hogy amit lehetett megépítettünk, meg 
tényleg csúcsra járattuk a helyi vállalko-
zókat. Az is fontos, hogy nem az ország 
másik feléről hoztunk ide munkásokat, ha-
nem helyben maradt az a pénz, amit meg-
nyertünk, és itt költik el azok az emberek, 
akik itt dolgoznak belőle. Nagyon büszke 
vagyok arra, és a testület is az lehet, hogy 
úgy adjuk át a kasszát, a következő testü-
letnek, hogy 800 millió forint tartalék van. 
Ilyen a város történetében nem volt. 808 
éves Balatonboglár, de ekkora tartalékkal 
nem rendelkezett soha. Persze, azért re-
ménykedek abban, hogy nem lesz átadás, 
hanem folytathatom tovább.

Talán egy jó időszak is volt ez az 5 év, 
hiszen az országban is volt egy gazda-
sági fellendülés.
Azt nem lehet kizárni, nyilván így van. 

Egy ilyen lehetőség mindig függ az ország 
helyzetétől is.

Ugyanakkor látványosan meghozták 
a fejlesztések azt az eredményt, hogy 
Boglár felkapott hely lett. Ez látszott 
a vendégéjszakák számán és az ide-
genforgalmi adón, és ez feltöltötte a 
kasszát.
Biztos, hogy minden mindennel össze-

függ. Valóban 10%-os emelkedést mutat-
tak az idegenforgalmi adóbevételek. A kör-
nyéken jó példa lettünk. Sokan beszélnek 
rólunk. Felértékelődtek az ingatlanárak.

Van még egy beruházás, amiről na-
gyon kevés szó esett. Részben talán 
azért, mert magánberuházás egy része. 
Ez a Várdomb és környéke, a Gömbki-
látó és a sétány. Jól tudom, hogy e mö-
gött is egy sikeres pályázat van?

Ez nagy részben Csiszár Szilárdnak kö-
szönhető, ő is nagy lobbi-erővel rendelke-
zik velünk együtt. Már most több tízmilliós 
pályázati eredményt tudunk magunkénak, 
ami a város pályázata, de Szilárd üzemel-

VÉGET ÉRT A CIKLUS
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tetésével válik nagy értékké. Örültem, hogy 
át tudta venni ezt a feladatot, és annak is 
örültem, hogy a Buborék fürdőt is átvette, 
mert láthatóan nagyon jól üzemelteti. El-
készült a következő lépés, amiben egyrészt 
megszínesedett a kilátó. Ez is egy 30 mil-
lió forintos pályázat volt, amit megnyert a 
Szilárd, de egy 600 milliós pályázat előtt 
állunk. Hamarosan le is zárul a bírálat. Az 
ötlet már elfogadásra került, és talán jövő 
nyárra el is készül az a magas-ösvény, ami 
Magyarország egyik leghosszabb magas ös-
vénye lesz. Az biztos, hogy sokan fognak 
messziről idejárni. Úgy kell elképzelni, hogy 
lábon álló ösvény lesz, és a fenyőfák tete-
jén fogunk mászkálni.

A fejlesztéseknek a legnagyobb ereje 
talán az volt, hogy egy irányba mutat-
tak, és Boglárnak a családias, gyerek-
centrikus jellegét erősítette mindegyik. 
Kicsi dolog, de például az, hogy ki let-
tek világítva a Platánon a sportpályák, 
ez este is élettel töltötte meg őket. 

Igen, meg a borudvar, és az új sétányon 
levő pavilonok is kezdenek beilleszkedni 
ebbe a közösségi térbe.

Most, ha visszakanyarodunk szüreti 
fesztiválra, az minden képen változni 
fog a területi fejlesztések miatt is, de 
érdekes csavarok voltak rendezvény 
körül talán januártól.
Igen. Kezdődött azzal, hogy az előző 

rendező felmondott. Aztán távozott a fő-
szponzor, és ott maradtunk egyedül. Óriási 
köszönet azoknak a vállalkozásoknak, akik 
végül is kimentették ezt a 43 éves feszti-
vált a biztos vereségből. Galambos úrnak 
és a Dóra úrnak is nagyon köszönöm, hogy 
belevágtak ők is egy kicsit a bizonytalanba. 
Azt gondolom, hogy a testület is odatette 
magát, hiszen kipótoltuk azt a pénzt, amit 
eddig a BB adott, meg még rá is tettünk. Ez 
Boglárnak a leghíresebb rendezvénye, ezért 
nem tehettük mást. A vége jó lesz, mert 
olyan attrakciók jönnek, amik még nem 
voltak. A két színpad helyett három színpad 
lesz. Színvonalban talán picit erősödünk is. 
A BB-t elengedtük, de itt vannak az egész 
országból a borvidékek, és talán a minőségi 
borfogyasztás felé is jobban el tudunk men-
ni. 

Egy kulturáltabb rendezvényre számítok, 
aztán ezt majd még tovább kell csiszolni. 
Láthatólag ezt a vurstlis, gagyis jellegét 
talán át tudjuk fordítani a minőség irányá-
ba. Nyilván a tömeggel együtt jár, egyfajta 
kommerszség is, ezt ki kell mondani, de 
ezt is lehet jól csinálni. Ráléptünk egy útra, 
amin ha végig megyünk, néhány év alatt 
teljesen rendben lesz ez is.

Lesz most ezen a rendezvényen egy 
olyan színvonalas produkció, amin 
mindenkinek, aki a minőséget keresi, 
ott a helye. Ez a Szentegyházi Gyer-
mekfi lharmóniának a fellépése lesz.
Igen, 8 év után visszatérnek a szentegy-

házi gyerekek Boglárra. Óriási dolog, azt 
gondolom. Három nagy busszal érkeznek 
hamarosan. Kolozsvárról 20-án reggel in-
dulnak el, ott már volt egy koncertjük. 20-
án este érkeznek, és fél nyolckor az 1-es 
színpadon, a Borudvar melletti színpadon 
fognak énekelni egy órát nekünk. Sokan 
fognak sírni, mert ez olyan produkció.

Ennek az 5 éves ciklusnak különleges-
sége volt az is, hogy ellenzéki többség 
volt a testületben, de a döntéseken 
annyira ez nem látszott, hiszen a város 
fejlődését érintő kérdésekben végig 

egységes volt az önkormányzat.
Igen, ennek örülök, mert nem volt mindig 

így. Az előző ciklusban voltak olyan dön-
tések, amik nem feltétlen ebbe az irányba 
mutattak, de erre a ciklusra ez nem volt 
jellemző. Talán úgy érzem, hogy a pol-
gármester személye nem kérdéses olyan 
szempontból, hogy az emberek mindenért 
a polgármestert teszik felelőssé. Ez így van 
jól. Tegyék ezt. Azt gondolom, hogy ennek 
a kilenc évnek minden percét ilyen szem-
pontból vállalom. Amilyen a polgármester, 
olyan a város. Ezt szokták mondani, és ez 
vállalható is, azt gondolom. De valóban, a 
testület nélkül nem lehet a polgármester. 
Segítségemre volt a testület, annak ellené-
re is, hogy nem mindig voltunk egységesek. 
Voltak vitáink, de ezek leginkább előre mu-
tatóak voltak. Annak örülök, hogy a testület 
mindig azon volt, hogy a nagy projektek, 
a jövőt építő befektetéseink menjenek, és 
ebben mindig egyhangúak voltunk. Ezért 
köszönet nekik. 

Tulajdonképpen ez az egységesség 
visszaköszönt abban, hogy sok önerős 
fejlesztés is meg tudott valósulni. Vé-
gig nagyon fegyelmezett költségvetése 
is volt a városnak.

Ezért is köszönöm nekik is, meg az öt-
leteiket is, meg, hogy azokat a nézetelté-
réseket is félre tudtuk tenni, amik nyilván 
vannak. Nem kevés az eredmény, hiszen 
van 800 millió tartalék. Nagy szükség is 
lesz rá, mert a pályázatok önerejét fi nan-
szírozni kell, mert öt éve állapították meg 
az árakat, és ezek bizony emelkedtek. Még 
vissza van a zöld város projektnek a nagy 
része, még sok költségünk lesz a kultúr-
háznál, és a Vörösmarty térnek is van még 
egy üteme, ami nem készült el. Tehát, azt 
gondolom, szükség lesz önerőpótlásra, de 
most, ami pénzünk van, azt útba, járdába, 
és csapadék-elvezetőbe kell beletennünk. 
Meglátjuk, milyen projektek jönnek még fe-
lülről, nyilván lesznek még uniós pénzek is. 
Nem gondolom, hogy a megyénél, de nyil-
ván megnyílnak majd uniós források, amik 
Boglár számára is elérhetőek lesznek. Én 
ezen fogok dolgozni. Ami pénz van, abból el 
kell jutni a legkisebb utcába is. Plusz, meg 
fogjuk csinálni a Tesco körforgalmat. Ezt 
ígérem.

Ezzel a sok beruházással a hivatalon 
nagyon nagy nyomás volt. Ezt hogyan 
sikerült levezényelni? Tervezés, enge-
délyeztetés hihetetlen mennyiségben 
zúdult rá egy nem növelt létszámra. 
Így van. Nem tudok szavakat találni, mert 

a köszönet kevés a munkatársaimnak. A 
munkájuk emberfeletti volt, különösen 
azoknak, akik ebben dolgoztak.

Jó volt az együttműködés a csapattal?
Úgy gondolom, hogy egy konszolidált és 

kiegyensúlyozott hivatal. Nincsenek belső 
harcok, nyugodt a légkör, biztonságban érzi 
mindenki magát. Amikor ez megvan egy 
munkahelyen, akkor szeretnek ott az em-
berek dolgozni. Egyetlen egy dolgot nem 
szeretnek az emberek, a bizonytalanságot. 
Ez pedig itt nincs.

Milyen tervek vannak a folytatásra?
Feltétlenül Boglárra szeretnék koncent-

rálni, és az emberi oldalát erősíteni. Úgy 
érzem, ebben nem tudtam ott lenni úgy, 
ahogy kellett volna, mert annyiféle lobbizás, 
szervezés, munka volt ebben a 8-9 évben, 
hogy nekem egy picit az emberekre kell 
majd jobban fi gyelni.

Az is érdekes vonulat volt az elmúlt 5 

évben, hogy Szőlőskislak új lendületet 
kapott. Elsősorban, mint közösség. 
Igen, ezt érzem, és Kislak is jó példa erre, 

hogy lehet ezt jól csinálni. Jó ötlet volt a 
részönkormányzat is. Ezt kell folytatni.

Most volt a Jankovich-telep napja is. 
Volt egy közös ebéd, és részt vett rajta.

Igen, és már nem volt veszekedés. Ők is 
belátták, hogy nem lehet mindig harcol-
ni. Igaz, hogy engedtünk, és úgy alakult a 
strandi beruházás, ahogy ők akarták. Sze-
rintem nem volt baj, hogy engedtünk. Nem 
jó állandóan harcolni. Sikerült értelmesen 
elkölteni az odaszánt pénzt. A környező 
utcákon, tereken sok új játék, világítás, új 
burkolat valósult meg. Láthatóan ők is a bé-
kesség felé mennek.

Az elmúlt öt évben a legtöbb kritika 
talán a közterület-felügyeletet érte. A 
jövőben az ilyen behajtok, nem hajtok, 
itt parkolok, ott parkolok kérdésekre 
látszik valami megoldás?
Ez alapvetően egy olyan kérdés, mint, 

amikor valaki hangosan zenél, és bejelenti 
nálunk szomszéd. Ezek legtöbbször szom-
széd vita jellegűek. Az embereknek meg 
kell tanulni egymással élni, és nem a hiva-
taltól kell elvárni, hogy megmondja, hogy 
éljenek egymás mellett, békében. Sokszor 
jönnek ide be hozzánk, hogy átnyúlik a 
fa, meg ugat a kutya, meg hangos. Eze-
ket képtelen a hivatal megoldani. Nyilván 
megpróbáljuk, fi gyelmeztetjük. Sajnos, a 
fegyelmezetlenséget nem lehet hivatalból 
üldözni. Nem mondom, hogy nem kell vál-
toztatni a közterület-felügyeleten. Mindig 
van mit javítani. Lehet, hogy emelni kell a 
létszámot. Lellén többen vannak. Nálunk 
beállt ez a kettő. Lehet, hogy kell négy, le-
het, hogy kell hat. Ha többen vannak, lehet, 
hogy kicsit hatékonyabb. Sokféle megoldá-
si lehetőség van, a feladat pedig az, hogy 
megtaláljuk a legjobbat.

A jövő egyik nagy kihívása, a nyári 
parkolás megoldása. Szebb lett a Pla-
tán tér környéke, de csökkent a parko-
lóhelyek a száma. Erre biztos kell majd 
valami megoldást keresni.
Azon leszünk. Azt már elvetettük, hogy le-

gyen a Platán park szélén egy kocsi-depó. A 
főépítész azt mondta, hogy úgyis fejlesztés 
lesz, meg a zöld városba nem is fér bele. 
Egy lehetőség van, a közelben van a vas-
út, és ha lezajlik a nagy vasútprojekt, mert 
ott még vissza van egy ütem, akkor felsza-
badulhat terület. Úgy tudom, hogy egy új 
állomásépületet terveznek. Lehet, hogy pár 
éven belül megnyílik ott egy lehetőség, és 
tudunk majd ott parkolót létesíteni. Távo-
labb, meg a Tesco környékén van lehetőség. 
A belvárosban több parkolót nem lehet léte-
síteni. A zöldvárosban, egy jó pár tucat par-
koló elkészül majd a Kikötő utca környékén, 
de ez sem fogja megoldani a problémát. 
Egyre több az autó, egyre kevesebb a hely, 
és ez így gyakorlatilag megoldhatatlan.

A ciklus zárul és másfél hónapos kam-
pány következik. Milyen gondolatokkal 
vág bele a megmérettetésbe?

Mint említettem, szeretném folytatni, 
mert sok munka várna még rám. Ha bizal-
mat kapok, akkor abba az irányba mennénk 
tovább, amit az elmúlt kilenc évben sikerült 
kijelölni. Úgy gondolom, hogy a város na-
gyot fejlődött, és jó lenne, ha ez folytatód-
na! Bízom abban, hogy a választók megfon-
tolt döntést hoznak majd.

Köszönöm szépen a beszélgetést! 
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CSERE ANDREA 
ALPOLGÁRMESTER

Tisztelt Balatonbogláriak!
Tisztelt Szőlőskislakiak!
Az elmúlt 5 év (17 év) összegzése röviden:
Képviselői és alpolgármesteri munkám során mindig azon munkálkodtam, hogy Ba-

latonboglár és Szőlőskislak élhetőbb, otthonos település legyen, megalakuljon a Sző-
lőskislaki Részönkormányzat, a hivatal, a döntéshozók és a városlakók közötti infor-
mációáramlás zavartalan legyen, mert továbbra is hiszek abban, hogy  a városlakók jó 
közérzete a napi gondok gyors, szakszerű orvoslásán is múlik.
Örömmel tevékenykedtem az utóbbi 5 évben a  Boglár Nem Magánügy csapatában, 

mert ennek a csapatnak nem csak a választások előtt fontos a városlakók véleménye és 
gondjaival, problémáival a szavazás után is foglalkozik.
3825 szép szám. Nekem különösen kedves. Az elmúlt 4 ciklus helyhatósági választá-

sain ennyi szavazatot kaptam Önöktől. Most megköszönöm mindannyiuknak a bizalmat, 
mellyel 2002-től lehetőséget kaptam arra, hogy tevékenyen részt vehessek Balatonbog-
lár és a szőlőskislaki városrész életének, fejlesztésének alakításában. A következő éveket 
a családomnak szentelem, melytől bizony sok időmet, energiámat vett el a képviselői 
tevékenység.

KÉPVISELŐK BESZÁMOLÓJA

DR. REGŐS PÉTER
ELNÖK, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

Az általam vezetett Egészségügyi és Szociális Bizottság elmúlt öt évi tevékenységéből az 
alábbiakat emelném ki:
- A korábban megürült 4-es háziorvosi körzeti állás betöltésre került
- Tüdőgyógyászati, Gyermek Tüdőgyógyászati valamint Audiológiai szakrendelések is el-
indultak
- a Szociális Központ újjáépült
- Rendkívüli segélyek díjainak megemelése (szülési, temetési és tűzifa támogatás)
- Szociális bérlakások bérleti díjai nem emelkedtek
- Települési támogatások bevezetése (lakhatási és gyógyszerköltség)
- Az Idősek Klubjában a nappali ellátás,valamint a házi segítségnyújtás is ingyenes
- Nyári gyermek napközi bevezetése
- Ingyenes étkezés biztosításaa bölcsődések és óvodások 85%-a számára
- Ingyenes tankönyvet kap minden általános iskolás gyermek
- Miután az Állam átvállalta Balatonboglár 1500 millió Ft összegű adósságát, és évente 
jelentős forrásokhoz jutottunk pályázatainkkal, azóta rohamosan fejlődik a település. Re-
mélem, hogy a város polgárainak támogatásával ezen az úton haladhatunk tovább.

KALÁSZ ZOLTÁN
ELNÖK, HUMÁN BIZOTTSÁG

A 2014-es választások előtt tisztességes képviseletet, becsületes, szakszerű munkát 
ígértem a választó polgároknak és e szellemben végeztem a rám bízott feladatokat az 
Önök bizalmából.
Az új testületben a humán bizottság elnökeként, az egészségügyi és szociális bi-

zottság tagjaként és a Boglári Szüreti Fesztivál szervezésében közreműködő csoport 
tagjaként tevékenykedtem az elmúlt 5 évben. A kulturális intézmények önállóságát 
visszaállítottuk és az épületek felújítását kezdeményeztük és szakmai érvekkel iga-
zoltuk szükségességüket. Bizottsági hatáskörbe vontuk a civil szervezetek megemelt 
támogatását.
Büszke vagyok arra, hogy a BNM csapat fejlesztési javaslatait a testület elfogadta, 

utak, járdák felújítása a régi városrészeken is megvalósulhattak, így 365 napon át 
hasznosulnak a beruházások.
365 napon át elérhető voltam, és leszek minden lakos számára.
Szeretném, hogy szellemiségében, mentalitásában a város tovább gyarapodna; meg-

lévő és új alkotó közösségek városarculatot formáló tevékenysége még egyedibbé ten-
ni településünket.

Ebben a munkában felajánlom segítő közreműködésemet.
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KESERŰ ZOLTÁN
ELNÖK, SZŐLŐSKISLAKI RÉSZÖNKORMÁNYZAT

Öt évvel ezelőtt másodszor kaptam bizalmat, hogy folytassam képviselői munká-
mat. Ezt legjobb tudásom szerint igyekeztem végezni a Pénzügyi Városfejlesztési és 
Ügyrendi bizottságban, valamint a Szőlőskislaki Részönkormányzat tagjaként, később 
elnökeként. Emellett a Szüreti Fesztivál Munkacsoportban is tevékenykedtem, ápoltam 
testvérvárosi kapcsolatainkat, közreműködtem városi kiadványaink szerkesztésében, 
megjelenésében. Számos rendezvényen voltam jelen, mindig meghallgattam és meg-
fontoltam a véleményeket, javaslatokat.
Nagyon örülök, hogy létrehoztuk a Szőlőskislaki Részönkormányzatot, így több fi gye-

lem irányul e városrészre is. Büszke vagyok az elmúlt évek fejlesztéseire, hogy város-
unk híre egyre messzebb ér el, s így egyre többen látogatnak Boglárra, de természete-
sen az itt lakók is jól érzik magukat. Bízom újabb cégek, vállalkozások letelepedésében, 
ami elősegíti gazdasági fejlődésünket és hazahívja fi ataljainkat.
Tervezem a folytatást, a Boglár Nem Magánügy csapat tagjaként kérem megtisztelő 

bizalmukat.

SZALAI TÜNDE
KÉPVISELŐ

Nagy örömmel tölt el, hogy bizalmat kaptam a lakosságtól és képviselő lehet-
tem. Nagyon megszerettem ezt a munkát, nem állt távol az eddigi életemtől. 
Nagy lendülettel vetettem magam a települési értéktár felélesztésébe és az új 
bizottság már 36 értéket fogadott el. A Szőlőskislaki Részönkormányzat életre 
hívása után aktívan vettem részt a munkában.
A terveink nagy része megvalósult, büszke vagyok a sok épített csoda mellett 

arra is, hogy ez a testület fontosnak tartja a kultúra, a közművelődés ügyét, tá-
mogatta a civil szektor munkáját, támogatja az ifjúságot érintő kezdeményezé-
seket. Büszke vagyok arra, hogy megalakult városunkban a Közművelődési Ke-
rekasztal és a kezdeti lelkesedést majd az aktív tevékenykedés időszaka veszi át.

Egy fejlődő város vagyunk, sok értékkel és bízom abban, hogy ez a fejlődés 
nem áll meg. Nem a politikai csatározások helyszíne, hanem az átgondolt, a 
lakosság érdekében megvalósuló fejlesztések városa maradunk.
Igen, kérem a bizalmat a következőkben is, a helyhatósági választáson a Bog-

lár Nem Magánügy csapat tagjaként indulok.

A VIRÁGOS MAGYARORSZÁG VERSENYEN ISMÉT HE-
LYEZETT LETT BALATONBOGLÁR.RÁADÁSUL A PLATÁN 
STRAND FEJLESZTÉSÉÉRT KÜLÖNDÍJBAN RÉSZESÜLT

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
IDÉN IS FÜZETCSOMAGGAL IS TÁMOGATTA

A KISISKOLÁSOKAT



BALATONBOGLÁRI HÍREK 2019.  augusztus   7 

TÜRJEI ATTILA
KÉPVISELŐ

Kedves Bogláriak!

Először is szeretném megköszönni azt a bizalmat, melyet Önöktől kaptam, immár 
második alkalommal és melynek következtében először 4 évig a humán bizottság külső 
tagja ként, majd az Önök szavazatai jóvoltából képviselőként immár 9 éve dolgozhat-
tam Balatonboglár fejlődése érdekében és a lakosság érdekeinek képviseletében. 
Ez az utóbbi 9 év nem akármilyen 9 év volt, hanem egy olyan időszak, melyben kis-

városunk ugrásszerű fejlődésnek indult. Ez a fejlődés a mai napig tart és töretlennek 
tűnik. Jómagam is aktív részese voltam azoknak a folyamatoknak, melyek Balaton-
boglárt a reménytelen, eladósodott helyzetből egy reményekkel teli, biztos léptekkel 
előrehaladó településsé tették. Engedjék meg, hogy erre büszke legyek. 

Sajnálom, hogy akadtak olyan fejlesztési elképzeléseink is, melyeket nem sikerült 
megvalósítani. Például a Jankovich-telepi strand. Szerencsére ebben a képviselői cik-
lusban az olyan törekvések voltak döntő többségben, melyek révbe értek. 
Amennyiben megtisztelnek további bizalmukkal, szívesen képviselem érdekeiket a 

következő ciklusban is. „Hajrá Boglár”

VADASFALVI JÁNOS
ELNÖK, JANKOVICH-TELEPI RÉSZÜNKORMÁNYZAT

Köszönöm a választóimnak, hogy már 25 éve képviselőjük lehetek, de úgy érzem, az elmúlt 
5, de inkább 9 év mindennél sikeresebb volt. A felújítások, fejlesztések önmagukért beszél-
nek, ám ennél talán még fontosabb, hogy elértünk az emberek lelkéig, Köszönthettük a bog-
lári babákat, időseket, segíthettünk a vállalkozókon, munkavállalókon, és élhetőbbé, szebbé, 
jobbá tudtuk tenni Balatonboglárt mindannyiunk számára. Remélem, az újabb öt esztendő 
még több sikert tartogat számunkra, de ehhez kell egy jó „csapat” is.
Igen, szeretném folytatni ezt a munkát, küldetést Boglárért és a bogláriakért.

DR. SZIBERTH LÁSZLÓ
ELNÖK, PÉNZÜGYI,

VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

Tisztelt Balatonbogláriak és Szőlőskislakiak!
Öt évvel ezelőtt volt egy álmom, hogy milyen Balatonboglárt szeretnék:
  - Ahol a bogláriak és persze a szőlőskislakiak is nem csak itt laknak, hanem itt is 

élnek, részt vesznek és alakítják településünk életét.
 - Ahol nem csak ötévente, a választások előtt kérjük az itt élők és ide látogatók vé-

leményét, javaslatait!
Köszönöm mindenki bizalmát, aki megtisztelt és megkeresett problémás ügyekkel, a 

település javát szolgáló véleményekkel és javaslatokkal, amelyek folyamatos fi gyelem-
bevételével alakítottuk a város képét, fejlesztéseket, működését, a támogatási rend-
szert (iskolások, nyugdíjasok, civilek).

Büszke vagyok arra, hogy az utóbbi öt évben csak boglári székhelyű vállalkozók vol-
tak a fejlesztések (felsorolása több oldalt igényelne) kivitelezői.
Köszönöm mindenkinek, aki önzetlenül segítette a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügy-

rendi Bizottság kiterjedt munkáját!
A folyamatos pénzügyi tervezésnek és kontrollnak köszönhetően - amit bizottságunk 

gyakorolt - megfelelő költségvetési tartalékkal várhatjuk a jövő, már részben megter-
vezett feladatait Balatonbogláron!

A Balatonboglár és Szőlőskislak politikamentes fejlődéséért megalakult és működő 
Boglár Nem Magánügy csapat tagjaként kérem ismételten megtisztelő bizalmukat az 
önkormányzati választásokon, 2019. október 13-án!
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Az idei, augusztus 16. és 20. 
között megrendezett, 43. Bog-
lári Szüreti Fesztivál nagyon 
sok szempontból fordulópon-

tot jelentett a rendezvény 
életében. Egyrészt a hirtelen 
rendező-váltás, másrészt a 
BB, mint főtámogató kiszál-
lása egyszerre, egy időben 
szinte kétségessé tette a 
folytatást. Aztán az önkor-
mányzat a hóna alá nyúlt a 
fesztiválnak, ami ennek kö-

szönhetően mégsem dőlt be. 

Még a télen…

Hogy mi vezetett az átalakuláshoz, azt 
nagyon nehéz pontosan feltárni, hiszen 
a történet jelentős része üzleti érdekeket 
érint, s emiatt sokszor zárt ülésen születtek 
meg a döntések. Ami biztosan elmondha-
tó az az, hogy a rendezvény hosszú évek 
óta, háromoldalú szerződés 
keretei között működött. 
Ebben a város önkormány-
zata, a BB és a lebonyolító, 
Worksite Kft. voltak a részt-
vevők. Ez a szerződés rész-
ben biztonságot jelentett az 
anyagi háttérre, másrészt 
viszont minden egyeztetés 
sokszor hónapokig tartó 
körmenetet jelentett. Az 
önkormányzat nem adott 
pénzt a rendezvényre, de 
térítésmentesen biztosí-
totta a területet, illetve 
felvállalt kizárólagosságot 
biztosító kötelezettségeket. 
Ebben tavaly volt is komoly 
vita, hiszen a Várdombon 
lebonyolított, a szürettel 
egybeeső zenei program 
sértette ezt a megállapo-
dást, de úgy tűnt, hogy eb-
ben sikerült megegyezni.
A romlás jelei már évek óta látszottak. A 

költségek jelentősen nőttek, a fellépők árai 
az egekbe szöktek. Ezzel szemben, a BB 
által biztosított támogatás nem nőtt ebben 
az ütemben, további források pedig nem-
igen érkeztek. A rendező többször tett kí-
sérletet arra, hogy a területen működő vál-
lalkozók - akik egyébként szép bevételhez 
jutnak ezekben a napokban – beszálljanak, 
de ez a kísérlet megbukott. A bevétel nö-
velésére így a helypénzek emelése és a 
„vurstli” jelentett forrást, ami viszont állan-
dó támadásokat generált. Közben, a BB-nél 
változott a marketingszemlélet, melyben 
boraikkal inkább a fi atalabb generációt cé-
lozták meg. Ebbe elég nehezen fért bele a 
boglári szüret, a maga évtizedes hagyomá-
nyaival (felvonulás, borrendi avatás, stb.).
Így, ha valaki fi gyelemmel kísérte a dol-

gokat, az láthatta a szakítás előjeleit, ami 
leglátványosabban a tavalyi évben jelent-
kezett, amikor teljesen átalakították a 

fesztivál arculatát, és még a nevét is. Ez 
sokakban váltott ki rossz érzéseket, hiszen 
az évtizedek alatt sok érzelmi kötődés ala-
kult az emberekben a rendezvénnyel kap-
csolatban. Az átalakításban azonban voltak 
ígéretes kezdeményezések is, de ezek el-
lenére, a tavalyi program nem tartozott a 
legsikeresebbek közé. Jelentősen csökkent 
a közönség létszáma, a koncertekre is sok 
volt a panasz, és az időjárás sem fogadta 
kegyeibe az akkor Boglári Balaton Feszti-
válnak átkeresztelt rendezvényt.

A tapasztalatokat összegezve, ősszel a 
rendező szinte diktátum-szerű szerződés-
módosítási tervvel állt elő, aminek több 
pontja is elfogadhatatlan volt az önkor-
mányzat számára. A megegyezés húzódott, 
és az üggyel foglalkozó eseti bizottság ösz-
szehívása sem történt meg. Ennek a vége 
az lett, hogy a Worksite Kft. egyoldalúan 
felmondta a szerződést, s ezzel kiszállt a 
lebonyolításból. Ezzel viszont hónapokig 
tartó huzavona kezdődött, melynek hátte-
réről kevés dolog tudható biztosan. Persze, 
pletykák is terjedtek bőven arról, hogy a 

BB marketingese kivel szimpatizál, vagy 
éppen milyen háttéralkuk köttettek, de er-
ről nincs nyilvános információ.

Február végén úgy tűnt, hogy megvan a 
megoldás az előző rendező üzlettársában, 
aki egy másik vállalkozásával átvenné a 
rendezvényt. A szerződéstervezetet az ön-
kormányzat jóvá is hagyta, és Mészáros 
Miklós polgármester úr lenyilatkozta, hogy 
megköttetett a megállapodás. Aztán a ren-
dező-jelölt eltűnt, nem írt alá, és állítólag a 
telefonját sem vette fel, majd március vé-
gén közölte, hogy eláll a szerződéstől. Ez 
az a pont, ahol már menthetetlennek tűnt 
a történet, hiszen ekkora rendezvényt át-
venni, alig több mint négy hónappal a kez-
dés előtt, még a legprofi bb szervezőknek 
is lehetetlen küldetés. A polgármester úr 
elmondta, ő még nem találkozott ilyennel, 
hogy valaki a szavát adja, aztán eltűnik, 
ezért is vette eldöntött ténynek a megál-
lapodást.

Ekkor jött Dóra Zoltán és a kaposvári 
HangÁsz Produkció…

Dóra Zoltánra biztosan sokan emlékez-
nek, hiszen a boglári szüret nagyon sokáig 
hozzá, illetve cégéhez, az Anonymus Kft-
hez kötődött, így neki nem volt idegen a 
terep. A HangÁsz Produkció pedig Somogy 
egyik legnagyobb rendezvényszervező és 
hangosító cége, akik elég nagy kapcso-
latrendszerrel rendelkeznek. Erre szükség 
is volt, hiszen áprilisban fellépőket találni 
egy augusztusi rendezvényre gyakorlatilag 
lehetetlen. Aki szervezett valaha születés-
napnál nagyobb eseményt, az tudja, hogy 
még egy lakodalmas zenészt sem lehet 
találni ilyen rövid idő alatt. A gyors szer-
ződésnek azonban ára volt, az önkormány-
zatnak ezúttal a fesztivál megmentésének 
érdekében pénzzel is be kellett szállnia. 12 
millió + a szemétszállítás átvállalása volt 
a kezdeti feltétel. A dolgok egyszerűsítése 
és gyorsítása miatt pedig ezúttal az ön-
kormányzat szerződött a rendezővel, a BB 

kimaradt ebből a megállapo-
dásból.

Kisvártatva a BB el-
ment…

A BB távozása, mint fen-
tebb írtam, nem lehetett 
meglepetés annak, aki jól fi -
gyelte az eseményeket. Nem 
kizárt, hogy kapóra is jött 
nekik, hiszen más esetben 
ciki lett volna távozniuk az 
ezer szállal hozzájuk kötődő 
fesztiváltól. Az indokok köz-
ismertek, hiszen a bejelentés 
több fórumon is megjelent. 
Egyrészt sérelmezték, hogy 
kimaradtak a szerződésből, 
másrészt nem látták bizto-
sítottnak a lebonyolítást. Az 
üzleti titok, hogy a BB távo-
zásával mennyi támogatás-
tól esett el a program. Sokan 
sokfélét mondanak, de ha a 
pletykákat átlagoljuk, akkor 

nagyjából 15 millió forint körüli végered-
mény jön ki.
A BB távozása riadalmat keltett, de volt, 

aki szerint lehetőséget is adott a megúju-
lásra. Dr. Sziberth László, az eseti bizottság 
egyik tagja javasolta, hogy a legkézenfek-
vőbb kinyitni a többi borvidék előtt az aj-
tót, és legyen a boglári szüret egy országos 
borfesztivál, és nem egy márka PR bulija. 
De ekkor már májust írtunk! Ennek össze-
hozása nem ment volna, ha nem áll az öt-
let mellé a szakma, ami viszont megtörtént. 
Így végül 22 borvidék mintegy 50 borásza 
képviseltette magát a fesztiválon.

Ismételt keresztség…

A 43. Boglári Szüreti Fesztivált közben 
ismét átkeresztelték, így idén BBB, azaz 
Bor-Buli-Balaton lett, részben megtartva a 
régi nevet is. A szervezők már az előzetes-
ben is több dolgot bejelentettek, így példá-
ul már előre jó ötletnek tűnt, a Platán tér 

BÚCSÚ A BB-TŐL
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zenepavilonjába tervezett utcazenész-szín-
pad, ami aztán tényleg érdekes színfoltot 
jelentett. A másik, hogy a borvidékek bor-
kínálata mellett a kis pincészetek pezsgői 
is megjelentek. Ez annál is inkább érdekes, 
mert éppen a Boglári, avagy a Dél-Balatoni 
Borvidék az, amelyikre ez leginkább jel-
lemző, hiszen egyébként borban itt olyan 
jellegzetesség, mint mondjuk a Somlónak 
a juhfark, nincs.
Az első napon elég szerény volt a kö-

zönség részvétele, de ez tavaly sem volt 
másképp. De ekkor lehetett jól áttekinte-
ni a területet, melynek el-
rendezése teljesen eltért a 
megszokottól. A fő színpad 
a lábteniszpályára került, és 
több észak-déli folyosót is 
kialakítottak az árusoknak. A 
sok kis borászat megjelené-
se pedig kifejezetten jót tett 
még az „utcaképnek” is.

A megnyitó…

Az ünnepélyes, vagy hivata-
los megnyitó a második nap 
délutánján volt. Ezen Mészá-
ros Miklós polgármester el-
mondta, hogy sok álmatlan 
éjszakát jelentett neki az elő-
ző rendező és a BB távozása, 
de örül, hogy végül minden 
megoldódott. Az ünnepségen 
Móring József Attila országgyűlési képvise-
lő és Bíró Norbert megyei közgyűlés elnök 
mellett megjelent prof. Bisztray György 
Dénes a Magyarországi Borrendek Szövet-
ségének általános alelnöke, aki örömmel 
üdvözölte azt a kezdeményezést, hogy a 
fesztivál egyben egy országos bormustra is 
legyen. Hangsúlyozta, hogy ehhez a szö-
vetség a jövőben is minden segítséget meg 
fog adni.
A megnyitó végén a fesztiváligazgató, 

Dóra Zoltán is színpadra lépett. Aki ismeri, 
az tudja, hogy nem nagyon szokott ő így 
kiállni, de ezúttal el akarta mondani, meny-
nyire hálás a városnak, a polgármesternek, 
a képviselő-testületnek és az üggyel fog-
lalkozó eseti bizottságnak a sok munkáért, 

támogatásért, segítségért, mert szerinte e 
nélkül, ilyen rövid idő alatt biztosan nem 
lett volna semmi a rendezvényből.

Még Gandalf is eljött…

Az idei fesztivál talán legmeghatóbb és 
legszínvonalasabb programja a Szentegy-
házi Gyermekfi lharmónia 140 gyermeké-
nek fellépése volt, de erről külön számolunk 
be. Izgalmas helyszínné vált a zenepavilon, 
vagy más néven az utcazenész-színpad, 
ahol jobb-rosszabb, de kétségtelenül szí-
nes produkciók mutatkoztak be. Itt lépett 

fel a fesztivál évek óta hagyományos sze-
replője, a Para Dance Company, akik moz-
gássérültek, és kerekesszékkel adnak elő 
tánckoreográfi ákat.
A nézők között napokon át látható volt 

egy, a Gyűrűk ura trilógia varázslójára, 
Gandalfra emlékeztető furcsa fi gura, aki 
prófétikus alkat. Aki beszélt vele, az meg-
hallgathatta, hogy ő most éppen egy bel-
ső megvilágosodási folyamatban van. Azt 
nem tudni, hogy ennek része, vagy sem, 
de sokakat lespriccelt a magánál tartott le-
vendula illatú lével, ami szerinte kioltja a 
negatív hullámokat.
Az árusok között sokak kedvence lett a 

kovács, akinél látványkovácsolásra lehetett 
befi zetni, illetve a nála vásárolt vasszívre 

ingyen felkopogtatta a szerelmesek nevét. 
És persze idén sem volt bazár a Viszkis 
sátra nélkül, ahol évről évre egyre szebb 
kerámiákat lehet vásárolni.

Nagy durranásnak harangozták, de kiseb-
bet szólt a Tesla Show, ami egy villámokat 
szóró Tesla-oszlop mellett előadott tánc 
produkció volt. Az alacsony építésű szín-
padot csak kevesen látták jól, akik viszont 
közelebb voltak, azok egy érdekes, újszerű 
látványosság első bemutatkozását láthat-
ták. A koreográfi a azért elég mókás volt, 
mintha magyar betyárok harcoltak volna 

az űrlényekkel, de érthető, 
hogy a villámszóró önma-
gában kevés egy színpadi 
show-hoz.

Visszhangok…

A fesztivál után több kö-
zösségi csatornán is kom-
mentáradat indult. Volt, 
aki visszasírta a BB-t és 
az olcsó borokat. Főleg a 
csapra ütést! Volt, akinek 
gyenge volt a programkí-
nálat. A többség azonban 
meglátta a megújulást, és 
azt, hogy más irányba for-
dult a szekér, és ez már 
egy más összetételű kö-
zönséget vonz majd. Ehhez 
pedig idő kell. És, persze 

volt, aki a színvonalas fellépőket hiányolta. 
Nos, ez a téma mindig előjön, de még nem 
akadt, aki azt mondta volna, hogy adna rá 
pár milliót is.

Beszélgettünk helyi vendéglátóssal és ke-
reskedőkkel, akik szerint az első három nap 
forgalomban gyengébb volt a tavalyinál, de 
az utolsó két nap már kikerekedett a törté-
net. Az, hogy ez létszámban, vagy inkább 
a nagyobb vásárlóerőben jelentkezett, arra 
senki nem tudott válaszolni. Mindenestre 
az biztos, hogy hétfőn este a tűzijáték idő-
szakában volt ember bőven.
Jövőre minden más lesz, mert változik a 

terület, több idő lesz a felkészülésre is. A 
BB lehet, hogy bánni fogja…

sz.l.
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DR. FRITZ IZABELLA, A BALATONBOG-
LÁRI, 4-ES SZÁMÚ HÁZIORVOSI KÖRZET 

CSALÁDORVOSA EGY ÉVE ÉRKEZETT A 
VÁROSBA. AZ AZÓTA ELTELT IDŐSZAK 

TAPASZTALATAIRÓL KÉRDEZTÜK.

Mi motiválta egy éve, hogy Balatonbog-
lárra jöjjön?

Ugyanaz motivált akkor is, ami most is. 
Imádom a szakmámat! Az én hivatásom a 
családorvoslás, ez a legjobb megfogalmazás 
arra, amit én a foglalkozásomnak tartok. Nem 
betegségeket, eseteket szeretek ellátni. Az én 
munkám gyönyörűsége magában, a családor-
voslásában van. Ez a leggyönyörűbb: családo-
kat, közösségeket egészségügyileg rendben 
tudni, és minél hosszabb ideig együtt dolgozni 
velük. Balatonboglár pedig a környezet, ma-
guk az emberek, a saját gyermekeim, a csalá-
dom jövője miatt volt fontos, mint hely.

A gyerekeknek milyen itt lakni egy év 
után? Megszokták, élvezik?

A jót nagyon könnyű megszokni. Azt kell 
mondanom, hogysosem unnák el. Mind a ket-
ten nagyon szeretik Balatonboglárt. Sándor itt 
sportol, vízilabdázik. Iza, a 14 éves lányom 
is beilleszkedett. Ő most már elmegy gimná-
ziumba. Ebben is a Balatonhoz ragaszkodott, 
Balatonalmádiba megy. A Balaton akkora 
szerelem lett nekik, hogy ki sem lehet őket 
mozdítani.

Mennyire volt kezelhető az a helyzet, 
hogy először egy ideiglenes rendelőt 
kellett belakni, utána pedig átköltö-
zött az egészségházba, és azt kellett 
használatba venni, aztán a körzet be-
tegeit átszoktatni oda.  Mennyire mű-
ködött ez a történet?

Valójában ez nem nekem és az ápolónőnek 
volt probléma, inkább a beteg számára je-
lentett gondot.  Nagyon sokan hozzászoktak 
ahhoz, hogy az Erzsébet utcai rendelő közel 
volt a lakóhelyükhöz. Többen a nemtetszésü-
ket fejezték ki, hogy a másik rendelőbe kell 
jönniük. A hely adottsága sem olyan, mint az 
Erzsébet utcai rendelőé. Az egy tipikus házi-
orvosi rendelő volt. Csak azok érkeztek oda, 
akik háziorvosi ellátásra jöttek. Rajtam kívül 
álló döntésként kerültünk mi a Dr. Török Sán-
dor Egészségügyi Központba. Természetesen, 
próbáltunk és próbálunk a magamtól elvár-
ható legjobb egészségügyi ellátást biztosítani. 
Az új rendelőt teljes mértékben én rendeztem 
be, az elvárt és általánost felülmúló techniká-
val és felszereltséggel. Ennek ellenére, a mai 
napig megoldásra vár, hogy nem tudom a sa-
ját tulajdonomban lévő eszközeimet használni 
a nyitvatartási időn kívül. Ez egy fájó pont az 
átköltözésben. 

A betegek most már megszokták az egész-
ségközpontban a rendelést. Fél évvel az átköl-
tözés után, most már lassan tudják, hogy hol 
keressenek. Ez az egy probléma maradt a mai 
napig, hogy amíg az Erzsébet utcai rendelő-
ben, ha egy betegemnek este hét órakor volt 
szüksége gyógyszerre, mert akkor engedték 
ki a kórházból, vagy este hat órakor volt sür-
gősen szüksége segítségre, akkor meg tud-
tam oldani. Nem magánrendelést csináltam, 
hanem, mivel családorvosnak tartom magam, 
és ők az én családom, ezért beültem az au-
tóba, találkoztunk a rendelőben, és elláttam 
a beteget, majd ennek megfelelően alakult a 
további sorsa. Most ezt nem tudom megtenni, 
de gondolkodom a megoldásán.  Több kisebb 
súrlódásunk van a Dr. Török Sándor Egész-
ségügyi Központban apróságokon is, amiknek 
az előző rendelőben nem okozott fejtörést a 
megoldása.

Mitől lehet ez? Az, hogy annyi rendelés van 
egy helyen, és több féle beteg fordul meg, 
vagy maga az intézménynek a rendszere ru-

galmatlan?
Nem tudom, mert a párom is olyan helyen 

dolgozik, ahol négy háziorvos van egy épü-
letben, ott nem probléma, hogy kulcsot kap-
janak az intézményhez. Van olyan fogorvos 
ismerősöm, aki szintén SZTK-ban rendel, ott 
is van a saját rendelőjéhez kulcsa. Ott sem 
probléma. Én még ilyen helyzettel, hogy egy 
vállalkozó háziorvos, aki a saját magántulaj-
donát használja, és nem az önkormányzat 
által, és az intézmény által biztosított eszkö-
zöket, ezekhez ne férjen hozzá, csak korlátoz-
va. A többi számomra érthetetlen sokszor időt 
húzó nézeteltérés pedig abból adódik, hogy az 
épületnek nem én vagyok a tulajdonosa, sem 
bérlője. Ingyenes használatot biztosított az 
önkormányzat, csak megállapított rezsiáta-
lányt fi zetek. Abból jönnek a súrlódások, hogy 
kinek a felelőssége, illetve joga az apróbb ja-
vítások elvégzése. Egy neonlámpában a tra-
fócsere, a kilincs javítása, a postaláda, és so-
rolhatnám. Minden apró dologért bürokratikus 
sort kell végigjárni, ami meghaladja egy há-
ziorvosi tevékenység ésszerű működtetését. 
Ebben is történt változás, ami a rendelőajtón 
belül van, azt jogom van megjavíttatni, erre a 
megegyezésre jutottunk az önkormányzattal 
és az intézmény vezetőjével.

Eleinte én voltam az az ember, akiről úgy 
beszéltek, talán még mindig úgy beszélnek, 
hogy az a doktornő, aki megint levelet ír, meg 
megint levelet ír és megint panaszkodik. A sok 
panaszkodásnak az lett az eredménye, hogy 
szépen, lassan azért elindult a változás. Azért 
csak lett új postaládánk, lett új kilincsünk, 
egy hónap alatt megcsinálták a lámpát. Most 
már tudunk az intézményvezetővel is együtt-
működve megoldásokat találni. Azt mondom, 
hogy ezeknek a kezdeti súrlódásoknak, meg-
van a mindannyiunk számára kedvező jövője 
is. Pozitív irányba változnak a dolgok. Kapom 
a magamét érte, de látom, hogy van értelme, 
mert jól alakulnak a dolgok. Nem egy állóhá-
ború ez, és megoldás is biztosan lesz, vagy 
ott, intézményen belül, vagy onnan kiköltözve.

Az érkezés és szerződéskötés után nem sok-
kal volt, néha méltatlan vitába forduló egyez-
tetés az ügyeleti rendszerről. Azt hogy élte 
meg?

Az ügyelettel vagy a készenléttel 
kapcsolatban?

A készenléttel…
Az más, mert az ügyelettel kapcsolatban 

is voltak viták. Nem is értem. Erre céloztam, 
amikor mondtam, hogy mikor súrlódok a ve-
zetőséggel, akár a kollégákkal azt nem a saját 
érdekemben teszem, hanem azért vállalom 
fel, mert nem hiába vannak szabályok, az 
előírt készenléti és rendelési idők, nem hiába 
vannak szerződéskötések akár a NEAK felé, 
akár az önkormányzat felé. Ezek a kötelezett-
ségek azt szolgálják, hogy a város lakossá-
ga arányosan és folyamatosan egészségügyi 
ellátásban részesüljön. Ehhez a városnak 4 
háziorvosra, és egy gyerekorvosra van szük-
sége, és így vannak a szerződések megkötve. 
A készenléti vita azért volt a számomra érthe-
tetlen, és a mai napig az, mert a szerződések 
mindenki számára ugyanúgy készültek. 

Abból kell kiindulni, hogy az önkormány-
zat feladata az egészségügyi ellátás. Ezt úgy 
biztosítja, hogy nappalra, nyolctól négy óráig 
kötelező feladatátvállalási szerződést köt a 
háziorvosaival és a gyermekorvossal. Ebben 
a kötelező feladatot áthárítja az orvosokra, ők 
látják el nappal a várost. Erre a négy plusz 
egy főre van szüksége Balatonboglárnak. 
Azon kívül, az ügyeleti ellátás már egy másik 
történet. A készenléti időt nem lehet felosz-
tani egymás között. A készenléti idő minden 
egyes ellátóra nyolctól négyig, minden egyes 
munkanapon szól. Ezen belül a rendelési idő, 
az egy adott idő, de attól függetlenül nyolctól 

négyig mindenkinek van területi ellátás a kö-
telezettsége. Az adott utcanév-sorok, amiket 
már nem egyszer hallott tőlem Balatonboglár, 
ezekre az utcákra, illetve az adott praxisra 
az adott orvos felel. Ezt nem lehet átterhelni 
másra, hogy menjen a beteg a másik orvoshoz, 
mert éppen az rendel akkor. A szerződés sem 
az önkormányzattal, sem a NEAK fele nem így 
szól. Ezért nem értettem a rendeléseknek az 
átvariálását, mert mi azokért az utca-körze-
tekért vagyunk felelősek, amikért kötelező 
átvállalási szerződésünk szól az önkormány-
zattal. Arra nem is kötelezhetnek, sem kollé-
ga, sem az önkormányzat, hogy egész Boglárt 
ellássuk, szinte, mint egy ügyelet, mert erre 
nincsen szerződésünk, sem sürgősségi ellá-
tásra, sem üdülőorvosi ellátásra. Készenlétre 
és rendelési időre kötöttünk szerződést. 

Ez nem kényelmi szempont, ez felelősség 
kérdése. Nem elvárható egyik orvostól sem, 
hogy, ha alig több mint 1200 emberre van fel-
adatátvállalási szerződése, akkor adott napo-
kon, vagy délutánonként egy egész városra, 
5800 főre vállaljon felelősséget. Erre nekem 
sem szerződésem, sem felelősségbiztosítá-
som, sem fi nanszírozásom nincs, és a többi 
orvosnak sincs. A többi orvostól sem elvárha-
tó, hogy helyettem készenlétben dolgozzon, 
mert az lenne a helyes szó, hogy helyettesít-
sen, de a helyettesítéshez, helyettesítési szer-
ződéseket kell kötni. Amúgy mindenkinek van 
helyettes társa, nekem Dr. Retih Ibolya dok-
tornő. Amikor én szabadságon voltam, Retih 
doktornő helyettesített, amikor Retih doktor-
nő volt szabadságon, akkor én helyettesítet-
tem. Ezek hivatalos helyettesítések. Készen-
létet nem lehet helyettesíteni, az a napi nyolc 
óra munkánknak a része. 

A vitát nem magamra nézve, hanem az 
itt lakó emberek számára tartottam méltat-
lannak, és a mai napig annak tartom, mert, 
aki komolyan gondolja az egészségügyi el-
látást, a hivatását, a szakmáját, és erre kö-
tött egy szerződést, akkor azt a szerződést, 
úgy gondolom, hogy be kell tartani. Ez nem 
az én betegeim problémája, hanem azoknak 
a betegeknek az esetleges problémája, akik 
belefutnak, hogy nem találnak orvost, pedig 
tartoznak valahová. Ez nem csak itt probléma. 
Bogláron, úgy látom, kisimult ez a történet. 
Amióta elkezdődött a nyár, boglári lakost nem 
találtam, aki panaszkodott, hogy azért jött, 
mert nem talált orvost. Sajnos, problémák 
a környező településeken is vannak, ezeket 
jeleztem, és mindig jelezni is fogom, de ott 
is javul a helyzet. Vannak települések, ahol 
sajnos a mai napig azt tapasztalom, hogy 
munkaidőben gyakran nem elérhető az ellátó, 
ugyanis nincs nyilvánosan elérhető telefon-

EGY ÉVE BALATONBOGLÁRON
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szám, ahol a kollegát el tudnám érni. Vannak 
sokkal nagyobb problémák a környéken, mint 
ami itt van.

Lehet úgy fogalmazni, hogy vannak megszo-
kásból fakadó rutinok, amikhez néha hozzá 
kell nyúlni?

Igen. Az a baj, ahogy itt fogalmaztak, ami-
kor ez a készenlétről szóló vita történt, hogy 
Bogláron van egy bizonyos szokásjog. Ebbe 
kellett volna beleállnom. Csak egy a baj, ha 
én beállok egy szokásjog diktálta sorba, akkor 
én felrúgom azt a szerződést, amit kötöttem 
az állam felé, és kötöttem az önkormányzat 
felé. Azzal meg nem vagyok előrébb, ha a 
saját dolgomat elvégzem, és megcsinálom 
a szerződésem szerint elvállalt dolgokat, és 
azon felül még heti egyszer elvárt, de szerző-
dés alapján nem fi xált, nem biztosított, nem 
fi nanszírozott formában, gyakorlatilag úgy 
vállalok felelősséget valamiért, hogy saját 
diplomámat, és az egész város lakosságának 
a bőrét viszem a vásárra. Ez olyan szokásjog 
volt, amihez muszáj volt hozzányúlni a boglári 
lakosok ellátásának biztosítása az érdekében. 
Nem hiába négy háziorvosra tervezett a vá-
ros. Ha elég lenne egy orvos napi nyolc órá-
ra készenlétben, akkor egy orvos volna 5800 
emberre, de nem egy orvosra van tervezve a 
város. A szokásjog, amit kényelmi szempon-
tok szülhettek, nem biztos, hogy hosszú távon 
biztonságos. A jogszabályok, a szerződések 
elérhető és minőségi szolgáltatást biztosítnak, 
amihez ma, 2019-ben, minden egészségbiz-
tosítást fi zető embernek joga van. Ugyanolyan 
joga van itt, mint bárhol az országban, és biz-
tosítható, mert erre kötöttünk szerződést. Eh-
hez semmi plusz önkormányzati fi nanszírozás, 
vagy plusz tőke nem szükséges.

Ezekben az egyeztetésekben nem 
romlott el nagyon a viszony a többi 
kollégával?

Úgy érzem nem. Amikor először találkoz-
tunk, úgy éreztem, hogy volt, aki méregette a 
helyzetet, próbálta felmérni, kivel fog közösen 
dolgozni. Rögtön érződött, ki az, aki inkább 
szeretne velem együtt dolgozni, és ki az, aki 
annyira talán nem örül az új helyzetnek. Azért 
esett rosszul, mert senkinek nem akartam 
sem akkor, sem most a konkurenciája lenni. 
Azt hangsúlyozom, hogy, aki attól fél, hogy 
én elveszem a kenyérkereső betegeit, az té-
ved. Én tudom a legjobban, mert egészség-
ügyi osztályt vezettem ezelőtt, jó pár orvossal 
együtt dolgozva, őket mentorálva láttunk el 
több ezer embert. Egyedül nem lehet minden 
beteget ellátni! Egy városban igenis több or-
vosra, és több orvos együttműködésére van 
szükség. Konkurenciát látni a másikban nem 
célravezető, sőt, hátráltató dolog. Viszont azt 
látom, hogy eltelt pár hónap, és ez a fajta at-
titűd is megváltozott. Észrevették, hogy nem 
erről szól a dolog, nem mások életét akarom 
megnehezíteni. Ezért ezek a súrlódások szé-
pen, lassan lecsengenek, és akik eleinte vala-
mi mást gondoltak, ők is úgy látják remélem, 
hogy ez egy pozitív változás. 

Nincs állóháború, hanem előre mutató út. 
Voltak konfl iktusok, van, akinek most is van 
sérelme, de úgy érzem, látják ők is, hogy nem 
öncélú ez a dolog. A konfl iktus inkább másfe-
le van, de azt hiszem, hogy méltatlanul csak 
azt érzik, hogy mindig panaszkodom. Nem 
néznek a panaszkodás mögé, hogy általában 
javaslatot is teszek annak a problémának a 
megváltoztatására, de bízom abban, hogy 
nem az ellenséget látják bennem, hanem azt, 
aki a közösségért próbál küzdeni, és változ-
tatni azért, hogy itt mindenkinek jobb és gör-
dülékenyebb legyen az ellátása. Én nyugodt 
vagyok, pontosan tudom, hogy mit miért te-
szek, vagy indítványozok, hogy utána mi lesz 
tovább, azt én sem tudom.

Egyszer volt egy kiírás a Facebook 

posztján, hogy…
Igen, azt híresztelték, hogy el fogok men-

ni. Jó egy hétig nagyon sok ember mondta, 
azt beszélik a városban, hogy hozzám ne je-
lentkezzenek be, mert el fogok költözni. Ezzel 
kapcsolatban pedig hallottam mindent, hogy 
viták miatt költözöm el, meg terhes vagyok… 
Szóval, minden volt. Nem is értettem a plety-
ka indíttatását, sem az értelmét, sem a célját. 
Beszéltem a szakmai mentorommal, ő is ne-
vetett ezen, és mondta, hogy el ne felejtsd 
hozzá tenni, nyugdíjba sem mész a közeljövő-
ben! Sajnos olyan ember vagyok, hogy ami a 
szívén van az a száján, ezért úgy gondoltam, 
hogy mielőtt az ötödik, meg tízedik, meg ti-
zenötödik embernek magyarázom el, hogy 
nem fogok elköltözni, nem megyek el, itt ma-
radok, és ha elmegyek, akkor időben szólok, 
úgy gondoltam, hogy nyilvánosan is vállalom: 
én itt maradok.

Ha összegzem az elhangzottakat, ak-
kor lehet látni, hogy végül is pozitív 
irányba mennek a dolgok, aminek a 
vége lehet egy jó együttműködés?

Igen, bízom benne, hogy az is lesz, működni 
fog. Hogy milyen mederben, milyen helyszí-
nen, milyen összetételben, azt még nem tu-
dom, de az biztos, hogy működnie kell, mert 
az itteni embereknek arra van szükségük, 
hogy biztonságos, elérhető egészségügyi ellá-
tás legyen mögöttük. Amiben bízhatnak, amit 
tudják, hogy megtalálhatnak, amiről tudják, 
hogy magas színvonalú, ami elérhető. 

Vannak más időközben felmerült problémák, 
amik, ha ezek megoldódnak, amiken tovább 
javíthatunk, mint például a laborvizsgála-
tok vagy az egyes szakrendelések esetében 
tapasztalt hosszú előjegyzési idők. A Bala-
tonbogláron elérhető szakellátásnak a hoz-
záférhetőségén mindenféleképpen javítani 
kellene. Úgy gondolom hogy az alapellátáshoz 
a szakellátásnak is igazodnia kell. Törekedni 
kell egy jobb megoldásra, de ez még a jövő 
zenéje, hogy ezen hogyan lehetne együttmű-
ködve javítani. Az a baj, hogy ez közel sem az 
én kompetenciám, de vagyok annyira konok 
és önfejű, hogy utánajárjak, hogyan lehetne 
ezenjavítani. Azért is örülök annak, hogy a 
Dr. Balázs Lajos intézményvezető úrral javul 
a kapcsolatunk, mert konstruktívan, és nem 
vitatkozva talán elérhetnénk, hogy a kapaci-
tás úgy bővüljön, hogy az ellátásra várás ideje 
csökkenjen. 

A háziorvosra mondják azt, hogy az 
egyetlen az ellátó rendszerben, aki 
egyben látja a beteget, mert a szakor-
vos már csak feldarabolva. Úgy értem, 
hogy csak a saját területének szem-
szögéből nézi a beteget. Ilyen terhelés 
mellett egy háziorvos el tudja látni ezt 
a feladatot?

Nagyon köszönöm, hogy ezt így felvetette, 
mert pont ez a mi szakterületünknek a szép-
sége, de egyben ez a nehézsége is. Szegeden 
oktató háziorvos voltam, és ez a másik nagy 
célom, hogy, ha itt rendeződnek az ellátásbeli 
súrlódások, akkor a boglári körzetben is ok-
tató háziorvosi körzetet szeretnék létrehozni, 
fi atalokat hozni ide, pont azért, mert ezt a 
szakmát meg kell külön tanulni. Mi vagyunk 
azok, akik a differenciál diagnosztika alapját 
jelentjük. Hozzánk jön be a beteg, és lehet, 
hogy a banálisnak tűnő panasszal, de csak ő 
tudja, hogy az a tünet neki eltér a normálistól, 
a megszokottól. Nekünk kell tudnunk, hogy az 
a panasz melyik szakterülethez tartozik. Elke-
rül egy adott specialistához, és nem is biztos, 
hogy az a probléma. Akár egy kardiológiai 
jellegűnek tűnő panasz mögött, lehet, hogy 
gasztroenteorológiai ok áll. 

A szakterületek közötti, összehangolt kivizs-
gálásnak, kezelésnek, illetve ezeknek a leve-

zénylésének a legfontosabb alapja a háziorvo-
si differenciáldiagnosztika, amit nagyon sokan 
nem vesznek elég komolyan. Vannak olyan 
betegek is, akik azt mondják, hogy „csak” egy 
háziorvos. A háziorvostan, egy külön szak-
vizsga. Van, hogy kérdezik, maga nem szak-
vizsgázott le? De, én leszakvizsgáztam, és ki-
válóan megfeleltem a háziorvos szakvizsgán. 
Ezzel az oktatással szeretném visszahozni a 
háziorvos szaknak az elismertségét, a funk-
cióját betöltve, mert nem tartom semennyi-
re alsóbbrendű szakvizsgának, mint bárme-
lyik másik szakvizsgát. Mindennek megvan a 
maga helye és a maga szüksége. Ezt csak úgy 
lehet elérni, ha egyre több fi atalt tudunk erre 
a hivatásra átcsábítani. Őket viszont kőkemé-
nyen oktatni kell empátiára, szaktudásra és 
a hivatás iránt érzett alázatra is, de mindezt 
úgy megmutatva, hogy maga a családorvos-
lás mennyire gyönyörű. Ezért ez a következő 
cél, hogy idehozzam a fi atalokat.

Jut-e elég idő arra, hogy ennyi beteg 
mellett a családi orvos valóban el tud-
ja látni ezt a feladatot? Amikor talál-
kozik a beteggel, akkor tud egy kicsit 
beszélgetni vele, hogy mélyebbre lás-
son? Ez belefér ebbe a pörgésbe?

Bele kell férnie, és bele is tud férni, ha az 
ember csak a saját munkáját végzi. Eleinte 
nagyon sok olyan dolog csapódott rám is, ami 
tényleg nem az én dolgom lett volna. Annyi-
szor megkaptam itt Bogláron, hogy ez a maga 

„dóga”, meg az a maga „dóga”, hogy ha még 
egyszer meghallom, én világgá megyek. Ne-
künk megvan, hogy mire vagyunk szerződve, 
mire vagyunk hivatva, abba bele kell férnie a 
beteggel való foglalkozásnak. Azért ismerjük 
a saját betegeinket, azért vagyunk családor-
vosok, mert hozzánk nem esik be bármilyen 
beteg. Mi a pácienseket megismerjük, az első 
felvételnél teljesen lestátuszoljuk, és onnantól 
kezdve vizsgáljuk azt, hogy ha máshogy lép 
be, vagy ha más a színe, ha más a mozgása, 
máshogy veszi a levegőt, bármi, azt nekünk 
észre kell venni. Nem csak azért „csacsogunk” 
a beteggel, hogy azt kérdezzük, milyen volt a 
fogathajtó verseny a hétvégén, hanem, mert 
az ember fi gyel közben mindent. A lélegzet-
vételét, bármit, és fi gyeljük azt, hogy merre 
megyünk tovább. Bizony idő kell az ellenőr-
ző vizsgálatokra is, akár a labor kontrollokra, 
akár a fi zikális vizsgálatok ismételt elvégzé-
sére. Lehet, hogy csak éppen egy szívmeg-
hallgatásról szól, mert nem kell azt a beteget 
minden egyes alkalommal a talptól a feje búb-
jáig megvizsgálni, de bizonyos dolgokra igenis, 
időt kell szakítani. 

Ilyenkor nem részünkről kell türelem, mert 
akárki akármit mond, nyolc órában vagyunk 
alkalmazva, a rendelési időnk adott, de én 
még a saját rendelésemről el nem küldtem 
senkit azzal, hogy 11-kor bezártunk, és ő ott 
ült mondjuk tíz órakor. Ez a betegek számá-
ra volt furcsa. Eleinte háborogtak, hogy mi-
ért nem 2-3 percet van bent valaki, hanem 
van, hogy 10-15 percig is. Egy év alatt ez is 
kisimult, és a kezdeti hőbörgések teljesen el-
tűntek. A betegeim türelmét kell, hogy meg-
köszönjem, mert annyira együttérzők, olyan 
nyugodtan ki tudják ülni a sorra kerülésüket. 
Pontosan tudják, hogy nem ok nélkül van bent 
a másik. Ha én szakítok rá, akkor a többi be-
teg is szakít rá a saját idejéből, és kivárja. Idő 
kell rá, mert pont mi vagyunk az az ellátási 
szint, ahol idő kell arra, hogy a másikkal fog-
lalkozzam, és sajnos tanulni kell, tanítani kell, 
hogy ezt nem lehet futószalagon csinálni…

Nagyon szépen köszönöm a beszél-
getést!

sz.l.
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RÖVID HÍREK

A JANKOVICH-TELEP NAPJA
Idén, augusztus 11-én tartották, a már hosszú évek óta hagyo-

mányos Jankovich-telepi napot. A program 10 órakor, a Nagy-
boldogasszony napi misével kezdődött, majd 11 órakor a Szent 
István téren ünnepséggel folytatódott. Ezen Mészáros Miklós 
polgármester mondott beszédet, melyben felelevenítette a telep 

múltját, és megemlékezett annak névadójáról.
A beszéd után, a cserkészek segítségével helyezték el a város 

és a területen működő üdülőegyesület koszorúját. A telep napja 
ezután egy közös ebéddel folytatódott, amin már kötetlenül be-
szélgethetett mindenki. A szokásos fórum ezúttal elmaradt, mert 
az üdülőtulajdonosok a tavaszi egyeztetések és viták után nem 
érezték szükségesnek.

KONCERTET ADOTT BOGLÁRON A FILI
Augusztus 20-án, a több mint 30 éves, 140 tagú Szent-

egyházi Gyermekfi lharmónia (Fili) 8 év után ismét koncertet 
adott Balatonbogláron. A Boglári Szüreti Fesztivál 1-es szín-
padán, este fél nyolckor fellépő kórus és a kísérő zenekar 
tagjai alig fértek fel az emelvényre, de, a végül félkörben 
beálló apró énekeseket ez egy cseppet sem zavarta, mint, 
ahogy az alapító karnagyot, Haáz Sándort sem, aki gyorsan 
alkalmazkodott a körülményekhez.
A kezdésre pedig teljesen megtelt a színpad előtti tér, ahol 

régen lehetett egyszerre ennyi boglárit látni. A Fili legna-
gyobb erőssége, hogy nem akar több lenni, mint ami. Haáz 
Sándor nem akar bonyolult, a gyermekektől idegen darabo-
kat énekeltetni. A repertoár többsége egyszerű gyermekdal, 
amit magas minőségben és hitelesen adnak elő. A végered-
mény pedig könnyes szemek százai a nézőtéren.
Természetesen, a kórusban az elmúlt több mint 3 évtized-

ben sok generáció adta egymásnak a stafétát. Sok gyermeknek 
már a szülei is itt énekeltek. A Fili pedig a sok-sok év alatt szinte 
egész Európát bejárta, mindenhol nagy sikert aratva. Mindezt 
úgy, hogy Szentegyházán nincs hivatalos zeneiskola, mindent 
önszorgalomból, Haáz Sándor irányítása mellett tanultak meg. 
De ez a produkció minőségén egy cseppet sem érződik!

A kicsit több mint egyórás fellépés valószínűleg mindenkinek 
nagy élmény volt. A gyermekek pedig további két napig a vá-
ros vendégei voltak, fagyiztak, kalandparkoztak, és kipróbálták a 
Buborékfürdőt is. Ezt követően költöztek át Balatonlellére, ahol 
szintén nagysikerű koncertet adtak. A boglári fellépés felvétele 
megtekinthető a Balatonboglár város Youtube-csatornán. 

sz.l.

SZEZONZÁRÓ KIÁLLÍTÁS A KÁPOLNÁKBAN
Augusztus 9-én, délután nyitották meg az idei nyári szezon 

harmadik tárlatát Balatonbogláron, a Vörös és Kék Kápolnákban. 
Sörös József, az alkotó nem ismeretlen a városban, hiszen gya-
korlatilag minden nyarát, a Balaton szerelmeseként vitorlázással 
tölti, egyébként pedig a Kaposvári Egyetem Művészeti Karának 
tanára.
A kiállítást veje, ifj. Ficzek Ferenc festőművész nyitotta meg, 

aki beszédében elmesélte kettőjük megismerkedésének kalan-
dos és humoros történetét. Sörös József tanár úr pedig elmesélte 
magáról, hogy képei ősztől tavaszig készülnek otthon, a műter-
mében. Nyáron nem ér rá festeni, hiszen várja a víz, a vitorlázás. 
A képei többségében nem fi gurálisak, hanem színek, mintázatok, 
amik érzések, benyomások megjelenítői. Harsány színeik, izgal-
mas mintázatuk pedig vidámságot, életkedvet sugároznak.
A képek a kiállítási szezon végéig láthatók a kápolnákban, min-

den nap 14-20 óráig.

A SZENTEGYHÁZI 
GYERMEKFILHARMÓNIA 

KONCERTJE:
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SOKAN AGGÓDTAK AZ URÁNYI 
JÁNOS SPORTCENTRUMÉRT, AMI-
KOR A NEKA-CSARNOK ELKÉSZÜL-
TE UTÁN JELENTŐSEN CSÖKKENT 
A BÉRBEADÁSI ÓRASZÁM. DE A 

FÉLELMEK NEM IGAZOLÓDTAK BE. 
SŐT, MA MÁR AKKORA AZ IGÉNY 

A HELY SZOLGÁLTATÁSAIRA, 
HOGY SZINTE BŐVÍTENI KELLENE. 

ERRŐL ÉS A NYÁRI TÁBOROK-
RÓL KÉRDEZTÜK SZABÓ GYÖR-
GYÖT, A CENTRUM VEZETŐJÉT.

Milyen volt a nyár itt, az Urányiban? 
Mennyire sikerült megtölteni vendé-
gekkel, érdeklődőkkel az épületet?

Hála Istennek, nem múlt időben be-
szélhetünk arról, hogy milyen volt a nyár, 
hanem jelen és jövő időben. Két hét ki-
vételével, az uszodánk és a csarnokunk 
teltházzal működött. Ami egyik oldalról a 
kollégáimnak és nekem is jó nagy feladat, 
a másik oldalról pedig örvendetes, mert 
ez azt jelenti, hogy szeretnek bennünket, 
szeretik a várost, szeretik az intézményt. 
A vendégeink többnyire az ország nyugati 
részéről jönnek edzőtáborba. Vannak évek 
óta elégedetten visszatérő vendégeink, és, 
ami még örvendetesebb, hogy vannak újak 
is. Mindenféle sportágból megfordulnak 
nálunk: úszók, triatlonisták, vízilabdázók. 
A csarnokban pedig szinte mindenféle lab-
dajáték: kosárlabdások, röplabdások, kézi-
labdások, mint, ahogy éppen most is egy 
budapesti kézilabdaklub edz.

Ez azt jelenti, hogy az intézmény 
költségvetéséhez is sokat sikerült 
hozzátenni?

Így van! Egy olyan sikeres nyár vége felé 
járunk, amivel stabilizáltuk a költségveté-
sünket. Büszkén jelenthetem ki, hogy már 
a második éve meghozzuk működési költ-
ségeink felét. Számszerűsítve, a 60 milliós 
kiadásból 30 milliós bevételt hozunk, és 
ezzel a felére csökkentjük a valós kiadást. 
Ebben segítség a nyár is, de el kell monda-
nom, hogy egész évben dübörög az Urá-
nyi. Az iskola indulásával együtt indul az 
úszásoktatás, a helyi klub rendszeres edzé-
se, ami azt jelenti, hogy reggel hat órától 
este kilenc óráig nagyon sok balatonboglári 
gyermek és család örömére, él és lüktet az 
Urányi.

Az idei év témája volt az Urányi el-
adása körüli gondolatmenet. Közben 
edzőktől, játékosoktól olyant is hallot-
tam, hogy nem eladni kellene, hanem 
szükség lenne még egyre. Ez igaz?

Igen, ahogy említettem, egy átlagos hét-
köznap az életünkben úgy néz ki, hogy 
az uszoda reggel hattól tele van. A csar-
nokunk pedig reggel nyolc órától van tele. 
Ezek a környékben lévő iskolák oktatásai. 
Ide járnak a szakközépiskola, a helyi ál-
talános iskola és a Szőlősgyöröki Általá-
nos Iskola diákjai. Az idei évben ráadásul 
számolnunk kell a Balatonszemesről átjövő 
gyermekekkel is, mert bezárják az ottani 
uszodát. Jelenleg az a legnagyobb aggodal-

mam, hogyan tudjuk megoldani, hogy min-
den oktatásra szoruló gyermek beférjen. 
Szó nincs arról, ami korábban volt, hogy az 
uszoda esetleg nem működött, vagy nem 
látogatták. Reggel hat órától este hét óráig 
folyamatosan foglalkozások vannak a víz-
ben. A csarnokunkban pedig reggel nyolc 
órától indulnak a foglalkozások, testneve-
lés órák, délután három órától pedig a he-
lyi sportklubok, a BBSC kézilabdaedzései, a 
hat évestől egészen a felnőtt korosztályig. 
Ezek este fél kilenc, kilenc óráig tartanak. 
Hétfőtől péntekig tele van a csarnok, hét-
végén pedig mérkőzések vannak a férfi  és 
a női csapatainknak. 

Ezek szerint a falakat kellene kijjebb 
tolni.

Igen, tegnap volt a kézilabda-szakosztály 
ülése - nagyon büszke és boldog vagyok, 
mert jelenleg 12 utánpótláscsapata van a 
balatonboglári kézilabdasportnak. Ez azt 
jelenti, hogy a kicsi gyerekek csapatainak 
az edzéseit kénytelenek leszünk összevon-
ni, és az idei évben eljuthatunk odáig, hogy 
kinőhetjük az Urányit. Ha tovább akarunk 
építkezni az utánpótlásban, akkor bizony 
további edzés- és csarnokhelyekre lenne 
szükségünk. Ez a jövő zenéje, egyelőre 
arra törekszünk, hogy stabilizálni tudjuk 
ezt a sikeresen működő, jelenlegi állapotot. 
Az idei év már összeállt, ahogy említettem, 
délután háromtól este kilencig beférnek 
az utánpótláscsapatok, viszont, ha több 
kézilabdázni vágyó gyermek érkezne hoz-
zánk, akkor kevés lehet az Urányi. Nagyon 
boldog és büszke vagyok arra, hogy most 
már 150-180 utánpótlás korú kézilabdázó 
gyermekkel dolgozik a szakosztály. Annyira 
népszerűek és elismertek vagyunk, hogy 
egészen hat éves korosztálytól az idei év-
ben még húsz gyermek jelentkezését vár-
juk, és ez lehet majd az a létszám, amikor 
eljuthatunk odáig, hogy esetleg helygond-
jaink lehetnek.

Akkor még a többi sportágról nem is 
beszéltünk. Úgy tudom, a BBSC kere-
teiben a focista gyerekek sincsenek 
kevesen.

Annak ellenére, hogy megszűnt a felnőtt 
csapatunk, az utánpótlásunk ugyanúgy 
működik. Közel 80 gyermekkel dolgozunk, 
és, ami a munkánk elismerése, hogy közeli, 
jó hírű akadémiák, például a kaposvári és 

a siófoki is, tőlünk szemezgetnek gyerme-
keket. Ez a mi szakmánknak és BBSC-ben 
folyó munkának az elismerése. Újdonság, 
hogy van egy női futballutánpótlás csapa-
tunk, ifi  és felnőtt szinten is. Hihetetlen, 
hogy milyen nagy népszerűségnek örvend, 
mert a déli partnak 40-50 km-es szakaszá-
ról járnak ide futballozni vágyó kislányok, 
illetve nagylányok.

A játékszezonra való felkészüléssel, 
vagy azzal, hogy indulnak a mérkőzé-
sek, van valami különös teendője az 
egyesületnek, vagy magának az intéz-
ménynek?

Ahogy említettem a múltat, a jelent és 
a jövőt, addig még sok feladat áll előt-
tünk. Például, hogy más funkciókat is 
betöltünk. Most éppen a Szentegyházi 
Gyermekfi lharmónia tagjai fognak nálunk 
aludni három éjszakát, itt fognak étkezni, 
itt fognak élni. Ez 150 főt jelent, ami egy 
érdekes, megoldandó feladat lesz. Emellett 
nálunk tartja a Halker a családi napját. A 
klubszobánkban szinte folyamatosan okta-
tások, képzések zajlanak, felkapott tante-
remmé vált. Az uszoda és a csarnok pedig 
teljes leterheltséggel megy reggeltől estig. 
Ehhez jön még, hogy a téli időszakban el-
indul a báli szezon, úgyhogy nem unatko-
zunk, ebben az évben, december 20-ig tele 
vagyunk feladatokkal.

Köszönöm szépen a beszélgetést!

sz.l.

NYÁRON IS TELTHÁZ VOLT AZ URÁNYIBAN
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LABDARÚGÓ EREDMÉNYEK

Iskolánk a 2018-2019-es tanévben két versenysorozatban vett 
részt labdarúgásban. 
Az egyik a Bozsik program, amelyben 2 korcsoporttal 4 fordulón 

keresztül versenyeztünk a balatonszemesi körzetben. Két terem-
torna és két fesztivál után alakult ki a végső sorrend.
II. korcsoportosok (3-4. osztályosok): Nagyon lelkesen, és ügye-

sen játszottak az egész tanév során, végül 4 forduló után az ösz-
szesített első helyezést szereztük meg a körzetben megelőzve 
Balatonszemes, Balatonszárszó, Balatonföldvár és Balatonlelle 
csapatait.

A csapat tagjai: Szécsi Tamás, Dumity Domonkos, Lancsalics 
Miklós, Kovács Keve, Buzsáki Bálint, Silimon Zsombor

Lány csapat: Több év gyakorlás után sokat fejlődtek, végül az 
idei tanévben 4 forduló után 2. helyezést értek el.
A csapat tagjai: Németh Fanni, Németh Zsófi a, Kerekes Kamilla, 

Kőszeghy Boróka, Bükfa Dorina, Radák Dzsenifer, Kis Alexandra,

A Diákolimpián is versenyzett az iskola, amelyben a felső tagoza-
tos fi úk közül a 3. korcsoportosok (5-6.osztályosok) Balatonlellén 
teremlabdarúgásban körzeti 2. helyezést értek el drámai küzde-
lemben Balatonlelle mögött, Öreglak, Somogyvár, Lengyeltóti, Lát-
rány csapatait megelőzve.
A csapat tagjai: Pálffy Péter, Kalász Milán, Kalász Kristóf,Galambos 

Márkó, Tóth Olivér, Gazdag Áron, Gazdag Botond, Jáhn Ödön, 
Hornung Dominik, Varga Dániel. Végül a 4. korcsoportos 7-8. osz-
tályos fi úk szintén teremlabdarúgásban körzeti harmadik helye-
zést értek el Öreglak, Balatonlelle mögött Somogyvár, Látrány és 
Lengyeltóti csapatait megelőzve. A torna gólkirálya Novák Bálint 
lett.
A csapat tagjai: Schiffer Ádám, Koós Bálint, Dankó Nimród, No-

vák Bálint, Kóthay Gábor, Czár Attila, Visoczki Gergő.

Végül szeretném megköszönni a szülők segítségét, támogatását 
különösen a gyerekek mérkőzésre való utaztatásában.

Koszics Gábor
Tanár, Edző



ELEKTROMOS TÖLTŐ ÉPÜLT 
BALATONBOGLÁRON

Augusztus 15-én, elektromos autók töltésére al-
kalmas, különleges töltőoszlopot adtak át a balaton-
boglári Peugeot márkakereskedés Klapka utca felőli 
részén. A szalagot átvágó Mészáros Miklós polgár-
mester elmondta, hogy ez a beruházás már a jövőnek 
üzen, hiszen egyre többen közlekednek elektromos 
autóval. Remélhetőleg, ez a töltő lehetővé teszi, hogy 
egyre többen merészkednek majd Balatonboglárra 
ilyen járművekkel.
Máté Márton, az Autó Máté csoport alapítója el-

mondta a megjelenteknek, hogy egy nagyon külön-
leges töltőhely épült a cég saját, mintegy 12 millió 
forintos beruházásából. Ez az oszlop villám üzem-
módban akkora teljesítményt képes leadni, hogy egy 
átlagos akkumulátor kapacitású elektromos autót, 
kevesebb, mint fél óra alatt 80%-ra feltölt. Ráadásul, 
van közvetlen egyenáramú csatlakozója is, így azok-
nak az autóknak, melyek képesek erre csatlakozni, 
azoknak még hatékonyabb töltést biztosít.
Az oszlop a kereskedés nyitvatartási idejében, egy 

applikáció segítségével használható.

Fotó: Tompos Gábor

ÉLJEN AUGUSZTUS 20. !
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