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ANDRI BENCE KÖSZÖNTÉSE

NAGYADÓZÓK KÖSZÖNTÉSE

KUKOLA TAMÁS KÖSZÖNTÉSE

ÚJ ÉV ÚJ TERVEKKEL
INTERJÚ MÉSZÁROS MIKLÓS POLGÁRMESTERREL
Köszöntöm Mészáros Miklóst, Balatonboglár harmadszor megválasztatott polgármesterét a 2020. évi költségvetés tervezésekor.
Hogyan teltek az ünnepek?
Köszönöm, családi körben, unokákkal.
Meg is ragadom az alkalmat, és az újságon
keresztül is boldog új esztendőt kívánok
minden boglári és kislaki polgárnak! Egyúttal ezen a felületen még nem tudtam megköszönni az októberi sikerünket. Köszönjük
a bizalmat, és azt tudom mondani, hogy a
referencia a jövőre nézve megvan. Az előző kilenc évhez hasonlóan mindent megteszünk, hogy jó legyen Balatonboglárnak,
és azt gondolom, hogy így is lesz.
Ennyit a múltról, mert most már a jövőről
kell beszélnünk, hiszen a testület úgy állt
össze, ahogyan a választók akarták. Rögtön az elején úgy alakítottuk át a struktúrát, ami már egy bevált forma volt az egyik
előző ciklusban. Nem forgácsoljuk szét a
bizottságokat, hanem egy körben fogjuk
átbeszélni azokat a témákat, amelyek az
önkormányzatot érintik. Ezért azt javasoltam, hogy egy bizottság legyen, amiben
mindkét választási oldalról, a Fidesz-KDNP
és a Boglár Nem Magánügy részéről is
megfelelő arányban vegyenek részt a képviselők. Egy kicsit meglepődtünk, amikor
a Boglár Nem Magánügy ezt nem vállalta,
ezért úgy kellett megalkotnunk ezt a bizottságot, hogy ebben az ő a képviselőik
nem vesznek részt
Kértem őket személyesen is, megkerestem többüket is. Nem vártuk ezt a fordulatot, de tudomásul vettük. Így végül nem
úgy alakult a dolog, ahogy szerettem volna,
de megalakult a Pénzügyi, Városfejlesztési
és Ügyrendi Bizottság, valamint a Szőlőskislaki Részönkormányzat. Ide Keserű Zolit
szerettem volna belső tagnak, de nem vállalta. Szalai Tündét ifjúságügyi tanácsnoknak kértem fel, de ő is nemet mondott a
feladatra. Van egy másik változás is: megszüntettük a Jankovich-telepi Részönkormányzatot. Ennek több oka volt. Egyrészt
láthatóan kiüresedett ennek a részönkormányzatnak a feladatköre, hiszen egy
erős egyesület jelent meg, mint partner. A
Tappler Zita nevével fémjelzett egyesületről van szó. Nem ő az elnök, de ő viszi az
ügyeket. Ő egy erős személyiség, és abból
a szempontból is fontos számunkra, hogy
a 10 millió fa ügyét is viszi a városban.
Úgy gondoltam, őt fogjuk felkérni, hogy az
egyesület nevében képviselje a Jankovichtelepieket. Ezért minden olyan ügyben,
ahol érintettek, mi meg fogjuk keresni és
be fogjuk hívni bizottsági és egyéb ülésekre. Ez az új együttműködési forma ezt a
feladatot el tudja látni, így önkormányzati, vagy mondhatni, sóhivatali körök nélkül
érvényesülhet a Jankovich-telep érdeke
döntéshozásban. Kislakon pedig Légli Ottó
vezetésével - aki ott született - autentikus
irányítás alá került a részönkormányzat.
Biztosan össze tudja szedni majd azokat
az embereket, akikkel a kislaki építkezés
folytatódhat. Talán a János-hegy projekt is
beindulhat, tehát ott komolyabb fejlesztés
várható a következő években.
Lett Balatonboglárnak egy új alpolgármestere is Lubics László személyé-

ben, aki a legtöbb szavazatot kapta a
képviselők közül a választáson.
Így van! A választás estéjén számomra is
világossá vált, hogy nem lehet más alpolgármester, mint Lubics László. Ráadásul ő
olyan személyiség, aki egy híd szerepét is
be tudja tölteni, ezért bízom benne, hogy a
békesség felé fogja vinni a boglári közéletet. Sok sikert kívánok neki a feladataihoz!
Rá is bíztam a civil ügyek kezelését, ami
nagy felelősség, de biztosan jól meg fogja
oldani.
Neki kell majd kapcsolatot tartani az
előbb említett Jankovich-telepi egyesülettel is.
Ez is egy szép feladat, sok sikert hozzá.
A munka elindult, megvolt az alakuló ülés, és volt már egy rendes ülés is.
Kettő teljesen új képviselő van a testületben. Polgármesterként hogy látja,
mennyire fognak ők beválni, mennyire
gyorsan tudják majd felvenni a tempót?
Rajtuk múlik, a bizalom megvan. Rajtunk
azért nem múlik, mert minden segítséget
megadunk, ahhoz, hogy felnőjenek a feladatukhoz. Némethné Hegyi Bernadettnek
is nagyon gratuláltam a sok szavazathoz,
és rábíztuk ennek a nagy, összevont bizottságnak a vezetését. Azt gondolom, el tudja
majd látni, és várom a sikereit. Tuli Szilárd
tanácsnok úrnak is gratulálok. Elmondtam
Szilárdnak, hogy a sport és a vállalkozói
ügyek milyen fontosak a város számára.
Volt egy sikeresnek mondható közmeghallgatás is. Nem is emlékszem,
hogy az elmúlt időszakban ilyen sokan
megjelentek volna. Az ott felvetett kérések módosítottak-e a költségvetési
terveken?
Apróságokról volt ott szó, nyilván ezeket
ﬁgyelembe vesszük. A költségvetés inkább
stratégiáról szól. Az idei 1,5 milliárdos
lesz, vagy talán még annál is több, közel a
2 milliárdhoz. Már folynak az egyeztetések
az intézményekkel, náluk pattog a labda.
Ők is próbálják a számokat összerakni. Ma
is több intézménnyel tárgyaltam. A következő hétre ezek a számok véglegesednek,
az önkormányzat és a hivatal is összerakja
a lehetőségeit, és akkor áll össze az első
fordulós kép. A bizottságban fogjuk ezt tárgyalni, és a döntés február közepére várható.
A tavalyi költségvetésben fontos volt
a tartalékok kérdése a kifutó pályázatoknál, ezért meg is kérték az intézményeket arra, hogy takarékoskodjanak.
Mennyivel letisztultabb a kép erre az
évre?
A közbeszerzések lezárultak a kultúrház
és a strandi pályázat esetében. Itt látjuk,
hogy mennyi pénzt kell hozzátenni, azt is,
hogy mennyi pénz van a számlán. Így jobban látható a helyzet, míg tavaly időnként
bizonytalanságban éltünk. Most is előttünk
van még egy közbeszerzés, ami a Platán
strand környéki parkolóhelyek építéséről
szól. Van TOP forrásból pályázati keret rá,
de önrészt is igényelni fog, mert 5-6 éves
számok szerepelnek a pályázatban. Azt
mondhatom, hogy tisztább a kép, de nyilván minden még nem látható. Amikor az

intézmények beadják a költségvetési terveiket, akkor tudunk számolni, nagyjából a
jövő hét végén.
Van már információ arról, hogy pályázati szempontból milyen lesz az idei
év?
A nagy EU-s pályázatok kifutóban vannak, ott nyilván nem sok. Még a TOP-ot
csináljuk, ami az előző ciklusból maradt
ránk. Ebben a kultúrház és a strandfejlesztés már épül, kettő pedig még tervasztalon
van, illetve engedélyeztetés alatt. A Vörösmarty tér lesz még egy utolsó fázis, aminek
a tervei már készülőben vannak. Így a második félévben közbeszerzési szempontból
még nem fog megjelenni, ha pedig hirtelen
megjönnének a tervek, akkor kicsit előrébb hozzuk. A megvalósítás viszont biztos,
hogy az év vége vagy a jövő év eleje lesz.
A strandot szeretnénk befejezni idén, egy
részét tavasszal, az utolsó fázist pedig őszszel. A kultúrházat június elején szeretnénk végleg átadni, és akkor a következő
100 évre megoldottunk egy fontos feladatot. Ez a ház tényleg olyan lesz a szabadtéri színpaddal együtt, hogy a csodájára
fognak járni. Ami biztos, hogy a Magyar
Turisztikai Ügynökséggel jó a kapcsolatunk. Tavaly 430 millió forintot tudtunk a 6
szabadstrandunkra elkölteni, és még mindig vannak olyan részei ennek a pályázatnak, amiket csak az idei nyáron fognak látni az érdeklődők. Például elkészült a Kodály
strandi stég, de az ősszel már nem lehetett kihelyezni. Több száz négyzetméteres
napozóstég lesz itt. Idén is próbálkozunk,
több száz millióra adtunk be pályázatot.
Most az a cél, hogy rendben lemenjenek a
futó pályázatok. Nem terveztünk újabb forrást. Kisebb pályázatok mindig befuthatnak, azokat most még nem látjuk, de nagy
EU-s projektek nem várhatók egy-két évig.
Nyilván hazai forrás, a Magyar Turisztikai
Ügynökség forrásai rendszeresen jelennek
meg, és prioritást kap a Balaton.
Az idei strandberuházási szakasz viszont átrendezi a terepet a feltöltött
részen. Megtörténik az alagcsövezés.
Így nehezebb lesz a területen a nehéz
gépekkel való mozgás. Megnehezítheti
majd a Szüreti Fesztivál dolgát. Történt a fesztivál szervezőivel egyeztetés?
Nem, mert valószínű, hogy nem fogja
érinteni. Olyan technikai megoldást sikerült
folytatás a következő oldalon

BALATONBOGLÁRI HÍREK 2020. január 3

ÖSSZEFOGLALÓ BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. NOVEMBER 28-I ÜLÉSÉRŐL
Mészáros Miklós polgármester köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy
a megválasztott 9 fő képviselő teljes létszámban megjelent, a képviselő-testület
határozatképes, az ülést megnyitja. Keserű
Zoltán képviselő nem volt jelen az alakuló ülésen, ezért most teszi le az esküt. A
polgármester felkéri a jelenlévőket, hogy
szíveskedjenek felállni, majd felkéri Keserű
Zoltán képviselőt, hogy szíveskedjen utána
mondani az eskü szövegét. Az eskü szövegének elmondása után Keserű Zoltán aláírta az erről szóló okmányt.
Ezek után Némethné Hegyi Bernadett, a
Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket,
hogy az Mötv. szerint, az önkormányzati képviselőknek vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségük van. A vagyonnyilatkozat
leadásának határideje 2019. november
12. Balatonboglár Város Önkormányzat
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik arról, hogy
a képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság jogosult.
A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság 2019. november 12-én megtartott
ülésén, a 244/2019.(XI.12.) határozatával
megállapította, hogy minden érintett képviselő határidőben teljesítette vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét.
Mészáros Miklós polgármester felkérte
Némethné Hegyi Bernadett, illetve Keserű
Zoltán képviselőket a nyílt ülés jegyzőkönyvének a hitelesítésére. Ennek elfogadása
után a polgármester javasolta napirendre venni a Magyar Posta fellebbezését. Dr.
Sziberth László képviselő javasolta, hogy

(KIVONATOS KÖZLÉS. A JEGYZŐKÖNYV ÉS A HATÁLYOS
RENDELETEK A LUKÁCS KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁRBAN ÉS
A BALATONBOGLAR.HU WEBOLDALON TEKINTHETŐK MEG.)
az SZMSZ-t a szociális ellátások szabályozásáról, a lakások és helyiségek bérletéről
szóló rendeletek, illetve az adórendeletet
követően tárgyalja a testület. Mészáros
Miklós polgármester szavazásra bocsátotta
a nyílt ülés módosított napirendjét.
A testület az elfogadott napirend szerint
a „Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti
fontosabb eseményekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről” szóló ponttal kezdte az ülést.
Ebben Mészáros Miklós polgármester tájékoztatást adott a két ülés között történtekről. Dr. Sziberth László képviselő felvetette,
2019. május 6-án döntött a képviselő-testület, hogy minden év szeptember végén,
október elején készüljön a strandokról, játszóterekről, Erzsébet-parkról karbantartási,
felújítási felmérés, költségeivel, megvalósítási határidővel, kivitelezőre tett javaslattal
együtt. Hogyan áll a felmérés? Javasolta,
hogy a jövőben a polgármesteri beszámoló
része legyen a városképi rendelettel kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztató.
Egyúttal érdeklődött, hogy a MÁV felújítás során történt károkozás helyreállítása
mikor történik meg, továbbá a zajvédőfal
kapcsán is elhangzott lakossági igény. Javasolta, hogy minden rendes testületi ülésen számoljon be polgármester úr a kivett,
illetve ki nem vett szabadságáról.
Mészáros Miklós polgármester elmondta,

a strandok, játszóterek, parkok felmérése
még nem történt meg, később terjesztik a
képviselő-testület elé. A városképi rendelettel kapcsolatos intézkedés az ülés anyaga. A MÁV felújítással kapcsolatos felvetéssel kapcsolatban írásban válaszol a hivatal.
A zajvédőfal tervezés alatt van. A szabadságának felhasználásáról beszámol a rendes testületi üléseken.
Keserű Zoltán képviselő tájékoztatást
kért a kerékpárút nyomvonaláról. Gáspár
László referens ismertette a kerékpárút
tervezett nyomvonalát: Kodály Z. u., Matróz köz, Szent Mihályi u., Platán tér, Parti
sétány, Kikötő u., Sziget strand déli oldala, Vasas köz, Fiumei u., Bója köz, Hunyadi
u., József A. u., Szabadság liget. Nagyrészt
felújítás, egy kisebb részen új kerékpárútépítés történik majd.
Ezek után a képviselők egyhangúlag elfogadták az előterjesztést, majd rátértek Balatonboglár Város Önkormányzat 2020. évi
költségvetési koncepciójának tárgyalására.
Némethné Hegyi Bernadett, a Pénzügyi,
Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke
elmondta, a bizottság elfogadásra javasolja
Balatonboglár Város Önkormányzat 2020.
évi költségvetési koncepcióját, amit a testület ezután egyhangúlag el is fogadott.

a támogatást, amit eddig. Biztosan megrendezik a szokásos rendezvényeiket és a
város is odateszi magát a Város Napjánál
majd. Nagyon különleges lesz, mert nem
csak a kultúrházat avatjuk fel, hanem a
szabadtéri színpadot is. Díszelőadás lesz,
úgyhogy azt gondolom, ami bevált, ahhoz
nem nyúlunk hozzá, és mennie kell tovább, legfeljebb bővítünk a kínálaton.

sabb a parkolás azon a környéken.

folytatás a következő oldalon

folytatás az előző oldalról
alkalmazni, hogy 70 cm mélye kerültek
a csövek és így valószínűleg sokkal könynyebb lesz a helyzet, mert nem töri össze
a csöveket nehéz gép. Azért van ekkora
felfordulás. Most egy kicsit holdbéli tájnak
tűnik, de ennek eredményeként bizonyos
területekre várhatóan be lehet majd menni nehéz gépekkel is. Rövidesen ki fog
derülni. Ha tényleg korlátozás lesz, akkor
nyilván egy kisebb átgondolás lesz a történetben, de az első a Platán strandnak
a sikere, hogy vízmentes legyen, a koncertek és a tömegrendezvények sikeresen
történhessenek meg. Még egyszer nem
szeretnénk olyat megérni, hogy a koncert
alatt kacsák úszkáljanak a színpad előtt.
Várható változás az idei év rendezvényeiben az elmúlt évekhez képest?
Olyan jól kiforrott a boglári rendezvényrendszer, hogy nem szívesen nyúlnánk ehhez hozzá. Az augusztus huszadikai fesztivál, a Balaton-átúszás az bevésett dolog,
azokra szerződésünk is van. A KultKikötő
várhatóan továbbra is folytatja a tevékenységét. Új szerződést szeretnénk kötni velük, papírunk még nincs róla, de az
a terv, hogy kiemelt programot fognak
az új színpadon bevezetni. A Helyiérték
Egyesület rendezvényei is megkapják azt
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Hogyan áll a magas-ösvény kérdése?
Még nem áll, de jól halad a tervezése. A
támogatás is úgy tűnik, hogy megvan. Az
a biztos, hogy ősszel elindul a kivitelezése.
Azt gondolom, hogy a Várdomb a Magyar
Turisztikai Ügynökség jóvoltából prioritást
élvez. 600 millió körüli beruházást várunk
vissza nem térítendő támogatásként. Tehát egy óriási vagyonnövekedés és egy
óriási attrakció, ami létrejön Bogláron, a
Várdombon, és már tervezőasztalon van a
Buborék fürdő további fejlesztése, melyre
szintén egy 5-600 millió forintot szánunk.
Azt mondhatom, hogy dől a pénz Boglárra,
és mi ezt jól fogjuk elkölteni.
A magas ösvény, illetve a már meglévő kalandparknak a sikere felvet egy
olyan problémát, hogy egyre macerá-
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Helyet nem tudunk csinálni, parkolókat
viszont igen, például az Árpád utca elején
a murvás parkoló kiépül. Persze ezzel nem
lesz több a hely, de legalább szebb. Igen,
a parkolás Bogláron továbbra is jelentős
probléma. Ha ez elkészül, talán nyárra,
akkor egy kicsit kulturáltabb lesz. Remélem, hogy a nyárra elkészülnek a Széchenyi utcai és Kikötő utcai parkolóhelyek. A
parkolás mindig gond, de ez a kisebbik
probléma. Ha üres lenne a város nyáron,
akkor sokkal jobban fájna a fejünk.
Akkor el lehet mondani, hogy egy sikeres szezont vár az idei évtől.
Így van. Az időjárást nem tudjuk befolyásolni, de rajtunk nem fog múlni.
Nemrég volt a hagyományos találkozó Balatonboglár nagy adózóival.
Hogyan látják a várost ezek a cégvezetők?
Panasz nem jött, tehát elégedettek. Én
inkább arról faggattam őket, hogy látják
mekkora bevételt várnak, mert 200 millió forint adóbevételt jelent ez a városnak.
Mindenki azt mondta, hogy rekord évet
zártak, tervezhetünk ezzel az összeggel.
Köszönöm szépen a beszélgetést!

Ezt követően az Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló 3/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítását vették
napirendre. Némethné Hegyi Bernadett, a
Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke elfogadásra javasolta az
előterjesztést.
Szalai Tünde képviselő megköszönte a
hivatalnak, illetve az intézményvezetőknek
és kollégáiknak a szigorú tervezést és végrehajtást, ami nagymértékben hozzájárult,
hogy ilyen szép eredménnyel zárhassák a
2019-es évet. Dr. Sziberth László képviselő szerint a buszmegállók megépítése még
folyamatban van. A strandi projektek esetében nem teljes a kivitelezés, ennek ellenére a pénzügyi teljesítés a választások
előtt megtörtént.
Gáspár László referens szerint napokon
belül elkészül a Bója közben a partvédmű
javítása és a füvesítés. Erre Dr. Sziberth
László képviselő megkérdezte, hogy a kiﬁzetés előtt a még fennmaradó munkákat
írásban rögzítették-e? Gáspár László szerint igen. Dr. Sziberth László képviselő szerint viszont, a képviselő-testület korábban
hozzájárult a szerződés, illetve a határidő
módosításhoz. Ennek ellenére a vállalkozó nem teljesített a meghatározott, új határidőig a túlárazott költségvetés ellenére.
Kérte bemutatni az írásos kötelezettségvállalást, ami az el nem végzett munkák
elvégzésére vonatkozik. Amennyiben nincs
ilyen dokumentum, hogy lehetett ﬁzetni a
befejezés előtt? Hogy történhetett meg a
kiﬁzetés, ki a felelős azért, hogy nem történt módosított határidőig teljesítés, illetve
teljes végrehajtás és megtörtént a kiﬁzetés
ilyen hiányosságok mellett.
Dr. Markó Péter jegyző szerint a hivatal
folyamatosan egyeztetett a kivitelezővel,
mikor milyen munkák készülnek, illetve
milyen pótmunkák szükségesek. Erről írásban tájékoztatást fog adni a hivatal. A projektet határidőre le kellett zárni.
Kalász Zoltán képviselő megkérdezte,
hogy miért nem lehetett kiﬁzetni a vállalkozót a munka elvégzése után? Mészáros
Miklós polgármester erre elmondta, hogy
rövid volt a kivitelezési határidő, de ezt a
pályázat benyújtásakor tudták. Szavazásra
bocsátotta az előterjesztés szerinti költségvetési rendelet módosítását. A testület 5
igen és 4 ellenszavazattal az előterjesztést
elfogadta.
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.
törvény végrehajtásáról szóló 26/2015.
(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása napirendnél Némethné Hegyi Bernadett, a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke elfogadásra javasolta az
előterjesztést. Mészáros Miklós polgármester szerint a gyorsabb ügyintézést segíti elő
a rendeletmódosítás.
Dr. Sziberth László képviselő viszont kifejtette, hogy az előző ciklusban rendezésre
került a bérlakások kérdése. A korábbi testületek ez nem tették meg. Amire polgármester úr hivatkozott, azzal egyetért. Viszont teljesen mindegy, hogy szociális vagy
piaci alapú bérlakásról van szó, nem tartja

indokoltnak, hogy a testület átadja a bérlő- önkormányzati rendelet tárgyalásánál Némethné Hegyi Bernadett, a Pénzügyi, Vákijelölés, a bérleti jogviszony hosszabbítás
rosfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke
jogát. Akár szociális, akár piaci alapú vagy
szolgálati lakásról van szó, a testület dönt- elfogadásra javasolta az előterjesztést. Kalász Zoltán képviselő megkérdezte, hogy
sön a bérlőkijelölésről, bérleti jogviszony
hosszabbításról. Nem javasolja, hogy át- milyen szakmai indokok alapján változik
kerüljön polgármesteri hatáskörbe a bér- a régi bevált szakbizottsági rendszer? Mélőkijelölés, bérleti jogviszony hosszabbítás, száros Miklós polgármester szerint nem
ezért az erre vonatkozó paragrafusok mó- vált be a korábbi rendszer, akadozott, sokkal nehézkesebb volt és drágább. Ugyandosítására tett javaslatot.
Mészáros Miklós polgármester kijelentet- akkor a most javasolt rendszer már bevált
te, nem ragaszkodik ahhoz, hogy polgár- egy korábbi ciklusban, ahol jól működött.
mesteri hatáskörbe kerüljön a bérlőkijelö- Lehetősége volt mindenkinek, hogy részt
lés, illetve bérleti jogviszony hosszabbítás. vegyen a munkában, sajnálja, hogy néhányan nem fogadták el a felkérést.
Dr. Markó Péter jegyző szerint a testület
dönt, hogy elfogadja-e a módosítást, a hiKalász Zoltán képviselő szerint a hivatkovatal mindkét javaslatot tudja kezelni. A
zott ciklusban nem működött jól a most jatestület végül Dr. Sziberth László képviselő
vasolt, centralizált rendszer és 2014-2019.
javaslatait ﬁgyelembe véve, egyhangúlag
között kialakított szerkezet biztosította a
elfogadta az előterjesztést.
Az adórendelet felülvizsgálata című na- szakmaiságot, és mutatta arányosan a választási eredményeket. A választás egyérpirendnél Némethné Hegyi Bernadett, a
Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bi- telműen bizonyította, hogy azoknak a szezottság elnöke elmondta, hogy felülvizsgál- mélyeknek ismételten bizalmat szavazott a
lakosság, akiknek a munkájával elégedett
va a helyi adókról szóló a 21/2015.(XI.13.)
önkormányzati rendeletet, nem tarja indo- volt.
Dr. Sziberth László képviselő megkérdezkoltnak annak módosítását.
te, hogy az Mötv. melyik pontja szabályozKeserű Zoltán képviselő javasolta, hogy
a ﬁatal vállalkozók első vállalkozás indítá- za, mely alapján bekerült a rendeletbe a
következő szabályozás: 22. § (2) 4. pont:
sakor egy év iparűzési adó-mentességet
kapjanak. Továbbá első lakást építő vagy „Az elnök ﬁgyelmeztetheti és megvonhatja
a szót a hozzászólótól, ha a hozzászólása
vásárló ﬁatal házaspárok esetében egy év
időtartama a 2 percet meghaladja.” Kéri
építményadó mentességet biztosítson a
testület. Csere Viktória pénzügyi osztályve- a pontot kivenni a rendeletből. Mészáros
zető szerint nem szükséges most erről dön- Miklós polgármester szerint a parttalan
teni, kedvezményről később is tárgyalhat, viták megelőzésére került be ez a szabályozás a rendeletbe. Lubics László alpolgárilletve dönthet a testület. Mészáros Miklós
polgármester kifejtette, hogy a szakbizott- mester kijelentette, hogy 5 perc szerepelt
ságnak véleményeznie kell a módosító in- a korábbi rendeletben.
Dr. Sziberth László képviselő szerint a
dítványt, a bizottsági ülésen kellett volna
előterjeszteni. Javasolta, hogy a költség- polgármester átruházott hatásköri döntési
jogkörénél a 4., 6., 22. pontokban 2 milvetés tárgyalásakor térjen vissza a testület
lió forintos értékhatár szerepelt, illetve az
erre az indítványra. A 2020. február 14-én
5., 32. pontnál a Pénzügyi, Városfejlesztési,
elfogadott költségvetésbe építsék be az
Ügyrendi Bizottság hozzájárulásával döntesetleges kedvezményeket. Napolják el ezt
a kérdést a februári ülésre. Ezek után sza- hetett, a 6. pontban 1 évi időtartamra szóló használatba (bérbe) adásról dönthetett
vazásra bocsátotta az előterjesztést, amit a
a mostani 3 éves javaslattal szemben. Kéri
testület egyhangúlag elfogadott.
A szociális ellátások helyi szabályozásá- fenntartani a korábbi szabályozást.
Mészáros Miklós polgármester elfogadta,
ról szóló 4/2015.(III.30.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálatánál Némethné He- hogy maradjon az eredeti szabályozás, de
gyi Bernadett, a Pénzügyi, Városfejleszté- a többi, az átruházott hatáskörre vonatkozó
indítvánnyal nem értett egyet. Dr. Sziberth
si, Ügyrendi Bizottság elnöke elfogadásra
László képviselő név szerinti szavazást kért
javasolta az előterjesztést. Dr. Sziberth
a döntést illetően. Mészáros Miklós polgárLászló képviselő hangsúlyozta, nem ellenzi
mester szavazásra bocsátotta Dr. Sziberth
a támogatás biztosítását, de a 10. §-ban
László képviselő a polgármester átruházott
szereplő támogatás („A képviselő-testület
hivatalból külön kérelem és jövedelemvi- hatásköri döntéseinél a 4., 5., 6., 22., 32.
szonyok vizsgálata nélkül a Balatonboglá- pontokra vonatkozó módosító indítványát.
ron állandó lakhellyel rendelkező 65 évnél
Név szerinti szavazás:
idősebb időskorú személyeket december
hónapban egyszeri 10.000,- Ft karácsoMészáros Miklós
nem
nyi támogatásban részesíti.”), mivel nem
Kalász Zoltán
igen
szociális rászorultság alapján biztosított,
Keserű Zoltán
igen
hanem alanyi jogon, nem ennek a rendeLégli Ottó
nem
letnek a része kell, hogy legyen. Javasolja
Lubics László
nem
a ciklusprogramban megfogalmazni és a
Némethné Hegyi Bernadett
nem
Szalai Tünde
igen
mindenkori költségvetésben külön rovaDr. Sziberth László
igen
ton tervezni. A szavazásánál — 4 igen és
Tuli Szilárd
nem
5 ellenszavazattal — a testület elvetette a
módosító indítványt.
folytatás a következő oldalon
Balatonboglár Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
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folytatás az előző oldalról
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete — 4 igen és 5 ellenszavazattal — elvetette Dr. Sziberth László képviselő indítványát.
Ezek után Mészáros Miklós polgármester szavazásra bocsátotta a módosított
SZMSZ-t, amit Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete — 5 igen és 4
ellenszavazattal elfogadott. A folytatásban
tárgyalták a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó rendelet módosítását, valamint a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról és
természetbeni juttatásairól szóló 18/2015.
(VII.23.) önkormányzati rendelet módosítását.
Ez utóbbinál Kalász Zoltán képviselő megkérdezte, hogy mivel indokolja polgármester úr a képviselői tiszteletdíjak ilyen arányú megemelését?
Mészáros Miklós polgármester szerint
hosszú ideje nem lett felülvizsgálva, a
munkával arányosan, súlyozottan lettek
megállapítva a tiszteletdíjak, arányosítva
az alpolgármester tiszteletdíjához is. Kalász Zoltán képviselő név szerinti szavazást
kért a rendeletről történő döntéskor. Az
előterjesztést 5 igen és 4 ellenszavazattal
a testület elfogadta.
Kalász Zoltán képviselő a szavazás után
kijelentette, hogy közcélra fogja felajánlani a képviselői emelt tiszteletdíjának és
a korábbi összeg közti különbséget. Szalai Tünde képviselő csatlakozott a felajánláshoz. Ezek után tárgyalták a Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséről szóló
megállapodás meghosszabbítását, a 2020.
évi belső ellenőrzési terv jóváhagyását, és
hozzájárultak, hogy a Magyar Kézilabda
Utánpótlásért Alapítvány (1087 Budapest,
Könyves K. körút 76., képviseli: Mocsai
Tamás ügyvezető, adószám: 18171075-142) vegye át a Magyar Állam tulajdoni hányadának tekintetében a vagyonkezelői jogokat a Nemzeti Sportközpontok helyett. A
vagyonkezelői jog az alábbi ingatlanok esetében került átadásra: 8630 Balatonboglár,
Gaál Gaszton utca 58., 1262/17. helyrajzi
szám és a Kodály Zoltán utca 12-13. szám
alatti, 1549/3 helyrajzi számú ingatlanok.
A fentieken túl javasolták rögzíteni, hogy
a Nemzeti Sportközpontok kötelezettségei
a Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítványt terheljék, kiemelten a Gaál Gaszton
u. 58. szám alatti 1262/17 hrsz-ú ingatlanon lévő labdarúgó pálya eredeti állapotának az NSK főigazgatójának tájékoztató
levelében foglaltak szerinti helyreállítására
úgy, hogy az az MLSZ előírásai szerinti NBIII-as mérkőzések lebonyolítására alkalmas legyen.
A labdarúgópálya világítása a korábbinál
korszerűbb kivitelben épüljön újjá, az NSK
által megküldött árazatlan költségvetési kiírás szerinti műszaki tartalommal.
Az előterjesztést 5 igennel – 4 ellenszavazat mellett – elfogadta a testület.
Megvitatták az önkormányzati tulajdonú
pavilonok bérleti díjairól szóló előterjesztést is, melynek során kisebb vita bontokozott ki arról, hogy ki mit ért prémium minőségű sör alatt. Végül Balatonboglár Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzati tulajdonban lévő pavilonok
esetében az alábbi díjakat állapította meg
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a 2020-as évre, a balatonboglári Platán
strandon:
9-12 m² nagyságú pavilonok esetén a
bérleti díj 660.000 Ft/év
Balatonboglár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 50%-os kedvezményt
biztosít a balatonboglári borászok által bérelt pavilonok esetében, a főtevékenység
szerint hírlap-, és könyvárusítással foglalkozó vállalkozások esetében. Balatonboglár
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő,
speciális borfogyasztást kiegészítő élelmiszerek árusításával foglalkozó egység
esetében 25%-os kedvezményt biztosít,
amennyiben a vállalkozó sört is szeretne
árusítani. Egyben felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
A Borudvarban létrehozott pavilonokkal
kapcsolatos bérleti szándékot a bérlők kötelesek 2020. február 15. napjáig jelezni.
A folytatásban a Boglári Kék Bálna Kft-t
bízták meg a téli hóeltakarítási munkák
elvégzésével, döntöttek a közcélú ivóvízellátó-rendszer üzemeltetésére vonatkozó szerződésről, és elutasították a Kodály
Zoltán u. területből 150 m2 területrész
visszavásárlására vonatkozó kérelmet. Elfogadták a Szüreti Fesztivál értékeléséről
szóló előterjesztést, a 2020. évi rendezvénytervet, ami jelenleg a következőképpen alakul:
2020. március 15.
Nemzeti Ünnep (Kossuth Vacsora)
2020. március 21.
Légrádi Antal XXIII. Tehetségkutató
Rockfesztivál
2020. március 28.
Kislak Napja
2020. május 30. – június 1.
XXIV. MÉTA Fesztivál
2020. június 5-7.
Város Napja
2020. június 27.
Balaton-átúszás
2020. július 1.
Semmelweis Nap
2020. július 11.
XXI. „Jazz és a Bor” Fesztiválja
2020. augusztus 19-23.
BB Szüret Fesztivál
2020. augusztus 20.
Állami Ünnep
2020. augusztus 29.
Halászléfőző Verseny
2020. október 10-11.
Töklámpás Fesztivál
2020. október 23.
Nemzeti Ünnep
Meghosszabbították a „Segítő kezek”
Szociális és Házi Segítségnyújtó Alapítvány
működéséhez a hozzájárulást, és elfogadták a Balatonboglári Települési Értéktár Bizottság éves beszámolóját. Felülvizsgálták
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a balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központnak a háziorvosi ügyeleti
ellátásra vonatkozóan, a Balatonboglár
Város Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződését, és megszavazták az
Önkormányzati Tűzoltóság rendkívüli támogatási igényét. A létszámgazdálkodással
kapcsolatos intézkedésről szóló napirendnél Mészáros Miklós polgármester javasolta,
hogy Balatonboglár Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 2020. évről szóló költségvetésének megtárgyalásáig Balatonboglár Város Önkormányzata valamennyi
intézményében és a Balatonboglár Közös
Önkormányzati Hivatalnál 2019. november 28. napjától a közalkalmazotti és köztisztviselői jogviszonyok esetében az üres
álláshelyek vonatkozásában létszámstopot
vezessenek be. Az előterjesztés elfogadása után megszavazták az általános iskola
támogatási kérelmét, a Balaton vízparttervének egyeztetését, valamint a HÉSZ M14
módosítási ügyét.
Ez utóbbinál úgy határoztak, hogy a módosítással érintett telektömbök vonatkozásában lefolytatott egyeztetési eljárásnak
megfelelően, Balatonboglár településszerkezeti tervét, a módosítással érintett területekre vonatkozóan, az előterjesztés alábbi mellékletei szerint fogadják el:
a Március 15. tér északi határa- Gaál
Gaszton utca- 775 hrsz-ú út- Március 15.
tér nyugati határa által határolt telektömbre az 1. melléklet szerint;
a Tinódi utca- Széchenyi utca- Parti sétány- Bartók Béla utca által határolt telektömbre a 2. melléklet szerint;
2481/90 hrsz-ú út- 2481/29 hrsz-ú út2481/18 hrsz-ú gyalogút – 2481/27 hrsz-ú
út által határolt telektömbre a 3. melléklet
szerint
Megtárgyalták a strandfejlesztési pályázat 3. ütemét, a közcélú szennyvízelvezető-rendszer és szennyvíztisztító-telep
üzemeltetésére
vonatkozó
szerződést,
majd meghallgatták a bizottság átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatást. Végül a polgármester bezárta a
képviselő-testület nyílt ülését.
Az ülés vágatlan videófelvétele megtekinthető A Balatonboglár Város Youtubecsatornán.

KÉPVISELŐ A HÁZTETŐN
INTERJÚ TULI SZILÁRD TANÁCSNOKKAL
Tuli Szilárdot sokan ismerik, hiszen az elmúlt évek, évtizedek során
számos háztető, pergola, egyéb
faszerkezet került ki a keze alól.
Szakmájában pedig nem csak rangos
elismeréseket kapott, hanem a tetőfedők érdekvédelmi szervezetében is
sokáig töltötte be az elnökhelyettesi
posztot. Az októberi helyhatósági
választásokon a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjeként szerzett mandátumot
a város képviselőtestületében, ahol
újoncként mindjárt két feladattal is
megbízták: tagja lett a Szőlőskislaki
Részönkormányzatnak, valamint a
sport- és vállalkozó-ügyekkel megbízott tanácsnok lett. A képviselőt
terveiről, elképzeléseiről kérdeztük.
Mennyire volt várt, vagy meglepő,
hogy bejutottál a testületbe, méghozzá ilyen szép eredménnyel?
Meglepő volt, hiszen ekkora támogatásra nem számítottam, és ezért jól is esett.
Ezek szerint sokan ismernek a városban, a
bizalmat pedig ezúton is köszönöm.
Amikor elindultál, a fórumokon többször elmondtad, hogy a vállalkozókat
akarod képviselni a testületben. Most,
hogy bejutottál, hogyan látod ezt a
kérdést?
Szerintem továbbra is kell képviselni őket.
Azt vettem észre, hogy maguk a nagyvállalkozók, a nagy-adózók képben vannak,
velük nincs is annyira gond. A kicsik jobban
rászorulnak a segítségre, őket jobban kell
képviselni, ﬁgyelni rájuk. Ezt szeretném
jobban felkarolni, bátorítani őket, hogyha
valami javaslatuk, vagy észrevételük van,
akkor keressenek nyugodtan, mert az ő
szavukat is meg kell hallani és tolmácsolni
a testület felé.
Mennyire változott személyes életed
a képviselőséggel?
Többen köszönnek rám, vagy állítanak
meg a boltban, az utcán észrevételekkel,
kérésekkel. De ez jó érzés, hiszen szívesen
foglalkozom az itt élők ügyeivel. Ezért is
vállaltam a jelöltséget.
Többször hallani a városban, hogy a
fejlesztésekben, a különböző döntésekben nem jut el az érintettek szava
még a döntés előtt a testülethez. Szerinted ebben lehet-e, kell-e valamit
változtatni?

BBSC elnökével, hogy üljünk le, beszélgetni. Bemutatkoznék én is, és kíváncsi
vagyok az ő tevékenységükre. A vállalkozókkal kapcsolatban pedig – mivel sokan
vannak - lesznek fogadóóráim, illetve elérhető leszek telefonon. Buzdítanám a vállalkozókat, hogy keressenek, zaklassanak,
szívesen foglalkozok ezekkel a dolgokkal!
Nagyon kevés ülés volt még, egy alakuló, meg egy rendes. Tapasztalataid
szerint milyen bent lenni képviselőként?
Valamennyire számítottam rá, hogy teljesen más lesz, mint egy kívülállónak. Korábban a tetőfedő szövetségben voltam
elnökhelyettes, voltam vezetőségi tag. Ott
is kívülről teljesen más volt, mint amikor
bent voltam. Ugyanez vonatkozik a képviselőségre is. Bent összetettebben látni
rá az adott problémára. Nem mondhatom,
hogy egyszerű. Több embert kell meghallgatni ahhoz, hogy egy adott dologról döntést hozzunk.
Most kezdődik az év egy húzós témával, hiszen minden év elején a költségvetés az, ami meghatározza az egész
évet. Mi az, amit te támogatnál, és az
mennyire van összhangban a lehetőségekkel?
A fejlesztéseket továbbra is támogatni
kell, illetve, ha jönnek pályázatok, azokban továbbra is részt kell venni. Vállalkozó
szemmel kicsit jobban bele kell nézni a városnak a működésébe! Szerintem biztosan
van olyan terület, ahol lehet spórolni.
Az is örök kérdés, hogy a fejlesztéseknél mi legyen az arány a parti és a
háttérterületek között. Hiszen a város
nagyrészt a turizmusból él, ugyanakkor az itt élőkről sem szabad megfeledkezni. Ebben a kérdésben hogyan
látod a jövőt?
Mindenképen kell erre is ﬁgyelni, ez egyértelmű. Vannak a vasúton felül is lakók,
és nem szabad elfelejteni, hogy ott van
Szőlőskislak is. Ott is nagyon sok probléma van, amit meg kell oldani. Tavaly a
választások után volt egy fórum, ott a lakosság elég sok megoldandó dolgot hozott
fel, amivel foglalkozni kell. Természetesen,

nem feltétlenül minden az első évben fog
megvalósulni, hiszen mindenki új, és az
első évben mindenki tanul, ﬁgyel. Visszatérve a kérdésre, kell a lakosság gondjaival
foglakozni, és fogunk is.
Szőlőskislakon korábban több fórumon is felvetették lakók, hogy a
falunak egyfajta kiugrást adhatna a
kerékpáros turizmus. Egyrészt a Kislak-Boglár közötti kerékpárútnak a
rendbetétele, másrészt a Szőlősgyörök felé menő kerékpáros nyomvonal.
Találkoztál már ezzel a témával?
Igen, foglakoztunk vele, de nem csak
Szőlősgyörökig, hanem, ha jól emlékszem,
egészen Hács határáig tart az út. Dolgozunk a kérdésen.
Sport. Van terv arra, hogyan fogtok
kapcsolatot tartani azokkal a sporttolókkal, akik nincsenek benn a BBSCben? Van több ilyen sportoló a városban, és hoznak eredményeket is.
Például a karatésok.
Igen így van, de a tenisz is ilyen, ahol
nagy nevek vannak, és nem tud a város
róla. Lesz ezen a területen változás, bízok
benne. Persze, az is megoldás lenne, ha
nem nekünk kellene keresgélni őket, hanem ők keresnének bennünket, hiszen akiről nem jön hír, akiről nem tudunk, azzal
nehéz felvenni a kapcsolatot.
Köszönöm szépen a beszélgetést!

Engem még ezzel a kérdéssel nem szólítottak meg, de biztos, hogy jó ötlet. Gondolom, itt arra gondolsz, hogy például a
strandi büfék fejlesztésénél a büféseket,
kiszolgálóegységek működtetőit megkérdezni, hogy mi a meglátásuk ezekkel kapcsolatban? Jó felvetés. Ha esetleg elmarad
az önkormányzat részéről a megkeresés,
akkor ők keressenek meg minket bizalommal.
Új felállás jött létre a testületben,
amiben tanácsnok lettél. A vállalkozó-,
és sportügyekért lettél felelős. Hogyan
tervezted a vállalkozókkal és a sportolókkal a kapcsolattartást?
Sportügyekben

tavaly

egyeztettem

a
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AKIRE RÁBÍZTÁK A FALU IFJÚSÁGÁT

HARANGOZÓ JÓZSEFNÉ TANÍTÓNŐ 100 ÉVES
„Trianoni gyerek vagyok. 1920. február 7-én születtem, Máriapócson. Akkoriban vonultak ki a románok –
ekkor be is lőttek az ablakon, s épp a bölcső deszkáját
találták el. A bölcső felborult, s az akkoriban szokásos
pólyába bugyolálva kerültem az ágy alá – a pólyának
köszönhetően épségben maradtam.
Édesapám, Rinyu Miklós erős, bátor, igazságos és
tekintéllyel bíró ember volt. Nagyanyám legkisebb
gyermeke, őt már özvegyen nevelte édesanyja. Fiát
katonának vitték, híres huszárrá vált Galíciában. Ő
törte be a lovakat, s gyógyította is bajaikban. Büszke
voltam rá, hogy hátulról tudott felugrani a ló hátára. Galíciában szerzett oklevele szerint „kurschmidt”
– gyógykovács (állatgyógyász) volt. Polcain vastag
könyvek sorakoztak az állatok betegségeiről, gyógyításáról. Udvarunkon két ház állott, emlékszem, felfúvódott tehenek gyomrába juttatott fokhagymás gombócokat, s a gyógyítható lovakat is ő kezelte. Később,
mikor már voltak hivatásos állatorvosok, kocsigyártásba kezdett. Szekereket, hintókat készített, s erről
a munkájáról is hamar híres lett. Udvarunkban volt a
kovács-, kerékgyártó-, bőrülés-műhely.
Nekem is készített egy homokfutót. Hatan voltunk
testvérek – 3 ﬁú, három lány – de a lószeretetet és
a kocsihajtást csak én örököltem. Mindig volt egy kisebb növésű ló, ezt a homokfutóba fogva jártam a
szőlőbe, gyümölcsért, vagy vittem vizet a dolgozóknak. Így én voltam édesapám kedvence (de mondhatnám, hogy az egész falué).”
Így kezdődik a Gyöngyök a homokban című könyv,
melyben Ica néni – a kedd délutánonként megnyílva
- elmesélte élete történetét újdonsült barátnőjének,
Szeri Gabinak. A könyvbemutatóra nagyon sokan eljöttek, s mindannyiónk örömére, Ica néni boldogságára élték végig azt a felejthetetlen estet. Az átadó
végén legalább annyian meg is ígérték, hogy rendszeresen fogják látogatni, ahogy Szeri Gabi is tette,
ha nem is heti gyakorisággal. Még közös lottózásba
is fogtak, s nem maradhatott el a helyi újság felolvasása.
Akkor sok-sok jókívánság azzal fejeződött be: …
megünnepeljük a századikat, drága Ica néni!
k.j.

A tanító néni a péterrévei Kiskastély kapuja előtt
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… Aztán József mégis megkeresett, és a második ilyen
alkalommal egyik tanítványom édesanyja meghívott
minket ebédre. Ebéd után hazamentünk, leültünk a
sezlonra, szólt a rádió. A rádión piros selyemből készült, kinyitható szív volt a gombra akasztva (valamelyik barátnőmtől kaptam, talán a Csillag Ilustól). József
kérte tőlem a szívet. Levettem, odanyújtottam neki – De
nekem nem az kell – mondta ő – hanem a magáé. A
másfél évi levelezés után nem mondhattam nemet.
A böszörményi úton kiszálltunk, és gyalog mentünk a
debreceni kisállomásra, ahol Nyírbátor felé indult vonat.
A nagyállomásról Nyíregyháza felé nem volt vonat. Jóska elment a postára, feladott egy táviratot, hogy délután
egy órakor édesapám várjon kocsival Nyírbátorban. Nem
akartak hinni a szemüknek. Nagy volt az öröm, Boglárról
a Harangozó papa ott volt. Ki is tudtuk pihenni magunkat.
A terv szerint rendben, szépen ment minden. Pünkösd
délután egy zápor leverte a port, napsütéses délután
volt. Négy órakor elindultunk. Nővérem a tömegben utat
nyitott. Unokabátyám bazilita szerzetes volt – a kegytemplom Mária oltáránál esketett. Tehetséges szónok
volt, gyönyörű beszédet mondott. Férjem atillában, rajta
a vitézi jelvény, nekem hosszú, 4 méteres uszályom volt.

Ica néni a boglári hajóállomás előtt
- apósa ott lakott, mint kikötőmester.

A vörös kápolna előtt a dombon.

Táviratot kaptunk. Június 3-án Varga Béla plebános úr
kilenc órára magához rendelt bennünket, a rózsalugasban
fogadott. Elnézést kért, mert a szalonban külföldi, talán
angol politikusok voltak a vendégei (később derült ki, hogy
ők készítették elő az útját). Elbeszélgetett velünk, mondta, hogy Karácsonyi Kornél halála után (Bogláron évekig
gyászolták) a helyét pótolni nem tudták, bár próbálkozott
a patikus, Sártory Lajos bácsi, Fábián Imre az állatorvos,
Szörényi Kálmán, a káplán – sikertelenül (valószínűleg a
nehéz megélhetőség miatt). Búcsúzóul Varga Béla öszszefogta a kezünket, és azt mondta – „Rátok bízom a falu
ifjúságát, legyetek Karácsonyi Kornél utódai”. (Józsi bácsitól
kaptuk az iskola tervezett névadásához Karácsony Kornél méltatását az akkori újságba, a Boglári Szép Szóba.)

A Péterrévén működő Szociális Missziótársulathoz
hasonlóan, Bogláron is vezetője lettem a lányoknak. A régi óvodaépület manzárdrészében volt az
óvoda, két szép teremmel, lent pedig a missziós
apácák – Adél nővér volt a főnöknő, nagyon jóban
voltam velük. A manzárdban tartottuk az összejöveteleket (Kollár Juci, Sárdiné, Martonné, Bárányné, Bolla Ilus, Tóth lányok – Matild, Margit, Balogh
Manci). Itt is kezdtük a Fabiolával – Balogh Manci
játszotta a címszerepet. Még páran élnek azok közül, akik játszottak akkor: Tóth Ferencné, Kollár Juci.
Sikerrel adtuk elő, mert előtte hosszú ideig szünetelt a színdarab-rendezés. Az általam rendezett
színdarabokban mindig vállaltam szerepet, mert így
mások is szívesebben játszottak. Jártuk a környéket, vannak még györökiek is, akik emlékeznek rá.

2016. decemberében
jelent meg a
Gyöngyök a homokban
című kötet Ica néni életéről.
Nyugdíjasan
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HAGYOMÁNYTEREMTŐ DISZNÓVÁGÁS BALATONBOGLÁRON
„Ki kell nyírni a Dezsőt!” – Talán ez az örökbecsű szállóige
juthatott a Boglár Senior vezetőjének, Osváth Péternek az
eszébe, amikor kipattant a szikra, hogy miért ne kezdődhetne
az új esztendő egy közös, városi disznóvágással? A gondolatot tett követte, és hamar elindultak az E-mailek, hogy kinek,
hogy teszik, illetve ki lenne az, aki részt venne, avagy venne
részt a programból, akarom mondani a disznóból? Az ötletre
többen is fogékonyak voltak, így sorban érkeztek a felajánlások, és a tízezer forintok is a részvényekre, avagy részvétekre.
Beszállt a buliba az önkormányzat, Csiszár Szilárd, Sümegi
Tamás, Steiner Dezső, Pálffy Gábor és több civil szervezet is.
Így hamar eldőlt a disznó és a rendezvény sorsa is. Ennek
megfelelően, január 18-án reggel, a borongós idő ellenére, a
Babel Camp udvarán megpecsételődött Babos Gerzson sorsa.
Az össznépi disznóvágás híre hamar szétfutott a kibertérben,
s a programra érkeztek is mindenhonnan. Egy család Gödöllőről csak azért, mert a gyerek még nem látott ilyet. Mások
Balatonföldvárról, pusztán kíváncsiságból. A goromba idő ellen pedig akadt annyi pálinka és forralt bor, hogy a kitartás
meglegyen. A mikrofont ezen a napon Szalai Tünde ragadta
kézbe, aki különböző érdekességekkel és disznó, vagyis disznós viccekkel szórakoztatta, a már húsdarálás közben is sült
kolbászról álmodozó résztvevőket.
A friss csontból és húsból hamar elkészült az orjaleves, amiről megtudhattuk, hogy a csontleves disznóvágáson használt
nickneve. Persze, ettől még ﬁnom volt. A látogatók támogatójegy ellenében kóstolhatták ezt is, és a sebtében kisütött
májat is. Mindeközben Kiss Péter böllér már egy nagy kádban keverte a kolbásznak valót, majd használatba vették a
kisüzemi méretű töltőt is. Alapanyag volt rendesen, hiszen a
néhai Babos Gerzson fénykorában 154 kg-ot nyomott, amiből
készült is hurka, kolbász bőségesen. Mivel sütésre szántak
mindent, így kisebbre karikázta a mester a sütnivalót.
Közben megérkezett a Dió Banda is, akik a gázmelegítő alá
bújva próbálták húrok lefogására bírni kezüket. A zenészek
kiolvadása után, a zeneszó megtette hatását a hallgatóságra
is, így hamarosan, ki nótázva, ki táncolva múlatta az időt a
kolbászok kisüléséig. Miután mindenki hozzájutott a ﬁnomsághoz, szólt még a zene, és tartott a tánc egészen sötétedésig. A jó hangulatot látva talán még Gerzson is vidámabban
röfögött az örök moslékosvödörnél.
A program pedig olyan jól sikerült, hogy a résztvevők a „jövőre veletek ismét” köszönéssel búcsúztak…
sz.l.

PÓTSZILVESZTER ÚJRATÖLTVE
Január 4-én ismét megrendezték Balatonbogláron, a Várdombon a Déli Party Pótszilvesztert, ami része annak a
programsorozatnak, amit helyi és lellei vállalkozók a sze-
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zonon kívüli időszak élénkítésére szerveznek. A tavalyi,
első próbálkozás után idén már az érdeklődök is sokkal
nagyobb számban érkeztek.
A felállított sátorban a nagyokat ﬁnom ételek és borkóstolás, a kicsiket pedig játszóház várta. A hideg sem volt
akadály, hiszen a felállított melegedők éppen elég hőt
adtak a jó hangulathoz.
A műsorvezető ismét az ismert rádiós, Vágó Piros
volt, aki szorgosan interjúzta végig a közönséget és
az ízletes falatok készítőit. A délutáni sztárvendég pedig az egyik tehetségkutatóból ismert Mujahid Zoltán
volt, aki mindent megtett az addigra teltházas rendezvény közönségének szórakoztatásáért. A folytatásban annyira biztosak a szervezők, hogy már meg
is hirdették a jövő évi dátumot, így 2021. január 9-én,
12.00 órától ismét várnak mindenkit a Déli Party Pótszilveszterre.

ÁTALAKUL A BOGLÁR-KISLAK IRODALMI KÖR
A 2016-os év végén két, Szőlőskislakon élő, irodalmat kedvelő, nyugdíjas pedagógusnak támadt az az
ötlete, hogy össze kellene gyűjteni a környéken élő, és
az irodalmat kedvelő embereket. Az elmúlt, kicsit több
mint három év tapasztalatai után kisebb átalakulás
következik. A kör történetéről, terveikről kérdeztük a
két alapítót, Gáti Annát és Szekeres Józsefné – Évát.
Mikor pattant ki az irodalmi kör ötlete?

Gáti Anna: Meghívtak a kézműves klubba a Csere Andiék.
Ők csodálatos dolgokat készítettek, de tőlem ez nagyon
távol áll. Egykor Budapesten is szerveztem, vezettem irodalmi klubot. Ez a mániám kora gyermekkorom óta. Itt eleinte nem voltak hozzá partnerek, aztán az Évi 2016 végén
ideköltözött. Bejött a könyvtárba könyvért, amikor pont ott
tartottunk a beszélgetésben, hogy ezt én nem tudom, de
szívesebben elmondanék egy verset, vagy felolvasnék valamit. Ezt hallotta az Éva is, és azt mondta, hogy nahát, azt
ő is szeretné. Elkezdtük a szervezést, és úgy döntöttünk,
hogy legyen április 1. az első alkalom. Mivel ez a bolondok
napja, ezért a humor az irodalomban témát választottuk.
Azóta elég sokan csatlakoztak is.

Éva: Igen, hála Istennek volt érdeklődő, és egy elég jó,
nyitott csapat jött össze. Mindig lehetett témát választani.
Nem mi mondtuk meg Annával, hanem ők mondták, hogy
kinek mihez van kedve. Később kibővült azzal, hogy az éppen aktuális témához kapcsolódó vendéglátást is adtunk.
Például, volt szó a disznótorról, disznótor az irodalomban,
és akkor a Marika hozott disznótorost. Volt az aratás, és
akkor különféle kenyereket hoztunk. Tehát a gasztronómia
is benne volt egy kicsit.
Anna: Például, volt szó a Balatonról, és akkor jött egy
kapitány, aki elmondta a csomókat, beszélt a szélről, a hajókról. Nagyon izgalmas, jó kis téma volt.

Mik a tervek a 2020-as évre?

Anna: Sok tervünk van. Évának is van, nekem is van, ezeket szoktuk összecsiszolni.
Éva: Mondom az enyémet. Fekete Istvánt nagyon szeretem, ismerem is valamennyire, családi hagyomány is fűződik hozzá, és most van évfordulója. 120 éve született,
és 50 éve halt meg, tehát két kerek évforduló. Remélem
sikerül az iskolásoknak versenyt összehozni a könyvtárban.
Andival, Krisztával már beszéltünk róla, és itt tartanánk
egy Wass Albert esthez hasonló Fekete István - felolvasó
estet.
Anna: Szeretnék egy másikat is hozni, Somlyó Györgyről
beszéltünk. Ő száz éves lenne, itt ülhetne mellettünk. Ő
indította el azt, hogy legyen a költészet napja. Itt született,
Bogláron, novemberben lesz a születésnapja. Nagyon közel van a szívemhez a versmondás, ezt szeretném jól kifejteni. Április 11-én, költészet napján egy nagyobb projektet
gondolok én. Évek óta mondom, mert túlcsordul a lelkemben a vers, az Évának a sok más ismeretanyag. Ezekből
az ember adna, mert tudjuk, hogy szép, és jó, amit adni
akarunk. Mi ezekben nagyon tudunk lelkesedni. Időnként
vitatkozunk, de az is jó, mert beszélni kell, mivel ma már
nem beszélnek az emberek.
Hányan járnak el az irodalmi körbe?

Éva: 10-12 most már. Ez az alap, és ehhez mindig jönnek.
Most például Látrányból hívott fel egy hölgy. Nyugdíjas ő
is, és állítólag az uszodában kapta meg valakitől a telefonszámomat.
Hogyan lehet csatlakozni?

Anna: Mindenkit szívesen látunk. Keressenek bennünket
itt a kislaki könyvtárban, vagy akár a Facebook-on is!
Köszönöm szépen a beszélgetést!

Hogyan kezdődött, hogy szervezőként rendezvényekhez is kapcsolódtak? Sőt, ma már önálló
programokat is szerveznek.

Anna: Úgy, mint az iskolában.
Ha magyar szakos valaki, akkor
tied március 15-től minden. A
március 15-öt szívből csináltuk,
a többi pedig jött, megbeszélés
alapján. Hol az Andi, hol a Piros
szólt, hogy kellene valami műsor.
Éva: Jött egy Wass Albert évforduló, és ehhez összeállítottunk
egy Wass Albert estet. Ezt saját
kedvünkre, mindenki szívesen
vett részt benne.
Anna: Arany Jánosnál jött az ötlet, a Toldi lemásolása. Éva fejéből pattant ki, és persze, közösen
valósítottuk meg. Akkor kutatgattunk, és nagy örömmel láttam,
hogy Arany János művét is mások
másolása alapján kellett beadni,
mert az volt a pályázat feltétele, hogy ne ismerjék fel, hogy ki
írta, a kézirat alapján, és akkor
örültünk, hogy olyanok vagyunk,
mintha az Arany János segítői
lennénk. Mi voltunk az íródeákjai.
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A „BUNYÓ” NEVŰ JÉGVITORLÁS BALATONBOGLÁRON

Régen, amikor a Balaton tündérei a
tél beálltával prémes lepelbe burkolózva végigsuhantak a víz felett, palástjuk szegélye a sima tükrű tó felszínét
érintve jéggel vonták be azt. A tó körül
élő embereknek nem csak élelmet és
hasznos munkát adott a befagyott víz,
hanem a hosszú téli napokon a jégen
való szórakozást is nyújtotta. A gyermekek elővették korcsolyáikat, amiket
nem egy estben generációk adtak át
egymásnak. Ezeket a korcsolyákat még
a cipőre kellett felcsavarozni egy Z alakú kori kulccsal.
Ha nem volt elég körültekintő a korcsolyázni vágyó, akkor bizony a korcsolya karmai igen könnyen levették
a hosszú szárú cipő talpát, a boglári
suszterek legnagyobb megelégedésére.
Az idősebb emberek saját készítésű,
úgynevezett „fakutyával” felszerelkezve mentek le a jégre. Az egyszerű faalkotmány általában egy összecsukható
székből és kettő darab egy méter hoszszúságú facsúszó talpból állt.
méter felületű vitorlát, illetve árbocot a
A felszereléshez hozzátartozott két
szeges bot is. Ezeknek az obsitos cirok- „bum, fával” ki és be lehetett engedni a
szél járásának és a vitorlás sebességének
seprű nyelének felhasználásával készült
eszközöknek egyik végére rövid, az átmé- függvényében.
A jégvitorlás erősebb szélben elérte az
rőnek megfelelő vascső darabkát erősítetóránkénti 110 km/órás sebességet és
tek, majd egy kovácsolt hegyet ütöttek a
közepébe. A fakutyán ülő személy e bo- ilyenkor a Boglár-Révfülöp közti távolságot 7-8 perc alatt tették meg. A hajótest
tok segítségével hajtotta magát előre a
jégen. Természetesen, ehhez a sporthoz, fenyő deszkából, megfelelő bordázattal,
míg a felső „fedélzet” domború horganyszórakozáshoz lehetőleg tükörsima jégnek
zott, matt fekete fémlemezből készült. A
illett lennie.
A fent felsorolt eszközök királya a jégvi- hajótest színe korál vörös volt. Molnár
torlás volt, de ennek elkészítése már na- Géza hajóács és barátai - kik között volt
gyobb szaktudást és vitorlakezelést igé- Mészáros Gyula (Kefe) szintén neves
hajóépítő, Karácsonyi György vitorlázó
nyelt. Általában a rendes vitorlás hajóval
rendelkezők építettek maguknak ilyent. bajnok, hívatásos hajós kapitány, Sziládi
Gyula úri szabó, aki a jégvitorlás vitorlaBalatonbogláron az ötvenes évekből egy
békebeli jégvitorlásról van tudomásunk, vásznának összevarrását végezte, Légrádi László asztalos mester. E baráti körhöz
melynek tulajdonosa Molnár Géza hajóács
volt. Őt igen jó kezű hajóépítőként tartot- tartozó személyek voltak a hajós nyelven
„Bunyó” nevű jégvitorlás mancsaftjai az
ták számon a Balaton mindkét partján.
ötvenes évek vége felé.
A mai platán strand keleti oldalán volt
Egy a „Bunyó” jégvitorlással megtörtént
egy hajóépítő műhely, amely 1959-ig működött és tulajdonosa Kovács Ferenc volt. esetet jegyeztem le a 81 éves Mészáros
Gyula hajóácstól, kit a bogláriak rendesen
Az említett jégvitorlás e műhely faszárító
padlásán vészelte át a második világégést. csak „Kefe” néven ismernek. E becsületes ragadvány nevet - még mielőtt valaki
A jégvitorlás névtelenül került Molnár
Géza tulajdonába, úgynevezett szocialis- rosszra gondolna- Gyula bácsi a focista
korában hordott rövid és drótszerű hajáta megőrzésre. A jármű a „Bunyó” nevet
ról kapta. Igaz, az is köztudott volt, hogy
is újsütetű gazdájáról kapta, mivel ﬁatal
korában nagy bunyósként ismerték falu- a gyengébbik nemnek igen nagy tisztelője
volt világéletében.
szerte.
Az eset 1957. karácsonyát megelőző naMaga a jégvitorlás a Balatonfüredi hajógyárban készült 1930. körül. Balatonbog- pokban történt. Akkor télidőben a MÁVAG
üdülő előtt lévő „kiskovács” öbölben horlárra az a Pál István hajóács, aki betársult
Bíró Kálmán szintén hajóács vállalkozá- gonyzott a jégvitorlás. Két jó barát borsába. A hajó méretei: 8 m hosszú, szé- szerző útra készült Badacsonyba. Molnár
Géza, „Bunyó” tulajdonos és Karácsonyi
lessége középen a két ülésnél 75 cm, a
keresztrúdja, amely a két első bronzanya- György vitorlás és horgász bajnok, bepakolták az első ülés előtti raktérbe a kelgú korcsolyát tartotta 4.5 m. A korcsolyák
lő számú demizsont és indulásra készen
hossza 1 m, magasságuk 25 cm. A hátsó
álltak. Jó szél ígérkezett az útra. Eközben
kormányozható korcsolya szintén ilyen
meg érkezett „Kefe” bá is korcsolyával a
anyagú és nagyságú volt, közepén acél
csappal és 40 cm lapos acél kereszttel, lábán. Rögtön érdeklődött az útra készüami a két végén lévő drótkötéllel a kor- lőktől, hogy hová lesz a menet. Mikor a
mányszár alatt lévő félkörívű keréken ke- kellő információt megkapta, ő is velük tarresztül a hajó kormányzását biztosította. tott. Igen ám, csakhogy a két ülés foglalt
volt. „Kefe” bá, mivel lovas családból szárA félkör alakú kerék, csuklós gardán fejjel
mazott, gyorsan szerzett egy pokrócot és
csatlakozott a kormányszárhoz, amit egy
jobb időket látott autó kormánnyal lehe- lovagló ülésben a Géza kormányos mögé
ült, korcsolyával a lábán.
tett működtetni. A kormányszár mellett
A szelet és jeget kipróbálva a borszerző
volt egy lábpedál, amivel a 15 négyzet-
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csapat először Lelle irányába indult. Mikor
meggyőződtek a hajó üzemképességéről,
a Vasutas üdülő vonalában a hajó orrát
Badacsonynak fordították. Az üdülőben,
mint mindig, akkor is telente tanfolyamok
voltak. Emiatt sok ember tartózkodott a
jégen és bámulták a számukra szokatlan
látványt, az elsuhanó balatoni jégvitorlást.
Egyikük távcsővel ﬁgyelte az egyre távolodó árbócost. A Jankovics-telep vonalában
a jégről eltűnt a jármű. A ﬁgyelő ember
rohant az üdülő gondnokához, Farkas Lajoshoz és tájékoztatta, hogy mit tapasztalt
a jégen. A gondnok úr igen jó barátságban
volt mindhárom jégvitorlázóval, így megindult a mentőakció.
Farkas
motorkerékpárján
elrobogva
mentőcsapatot szervezett a bajba jutottak megsegítésére. A kiérkező segítség a
parttól 400 méterre, Ábrahámhegy vonalában megtalálta a „Bunyó” jégvitorlást. A
hajó fara az égnek állt, rézsútosan a befagyott jég alá süllyedve, csak kb. egyméteres része látszott ki. A keresztrúd eltörve, a vitorla a jégen feküdt, a személyzet
sehol. Farkas Lajos és segítői meg voltak
győződve, hogy a vitorláson utazó három
barátjukat elnyelte a Balaton. Hamarosan elterjedt a hír a faluban, hogy Molnár
Géza, Karácsonyi György és Mészáros
Gyula „Kefe” a jég alatt lelték halálukat.
„Kefe” bá, mint részese a balesetnek, így
számolt be az esetről. Jó széllel mentünk,
körülbelül olyan 60 km/órás sebességgel,
amikor egyszer csak a „Bunyó” eleje megremegett, a keresztfa hatalmas durranással eltört. Egy szemvillanás alatt a jég
alá csúszott a hajótest, a benne ülőkkel
együtt. Karácsonyi Gyuri teljesen elmerült, míg Géza csak mellig került a vízbe.
Jó magam, mivel kívül ültem a hajófarán,
éppen csak lepottyantam róla. Mindjárt
az elől ülő Gyurit kerestem, ráhasalva a
jégre. Megmozdult az összetört jégfelület
és kibukkant Gyuri feje. Szerencsére az
ülésből nem esett ki, csak a demizsonokkal együtt előrecsúszott a hajótestbe, így
a víz nem tudta elsodorni. Kezénél fogva
kisegítettem, miközben Géza, a kormányos még mindig fél testtel a víz alatt ülve
folytatás a következő oldalon

folytatás az előző oldalról
nézte a mentőakciómat, majd őt is kisegítettük Gyurival.
Természetesen a ruházatunk azonnal
ránk fagyott, Gyuri testét a feje búbjáig, míg Gézát mellmagasságig jégpáncél
szorította, én csak a vizes jégre hasalás
miatt kaptam fagyos mellvértet. Megállapítottuk, hogy most a hajóért nem
tehetünk semmit, majd holnap reggel
visszajövünk. Siettünk kifelé a partra
egészen a hetes útig, ahol egy Fonyód
felől érkező teherautó bevitt bennünket
a faluba, egészen a Halászkert vendéglő bejáratáig, ahova belépve a csapos
mindjárt azt kérdezte sápadtan dadogva, hogy hát ti nem vesztetek oda a jég
alá. A kételyek eloszlatása érdekében
mindjárt rendeltünk tőle fejenként két
deci konyakot, egyrészt, hogy felmelegedjünk, másrészt lássa, mi bizony
élünk.
A söntésben fröccsöző emberek hamar
kiitták poharukat és vitték a hírt széjjel
a faluba, miszerint nem volt igaz a rossz
hír, mert „Kefe” és társai a szó szoros
értelmében megúszták a jeges balesetet. A három jéglovag egy liter konyak
társágában elindult Karácsonyi Gyuri lakására átöltözni, felkészülni a hajó másnapi kiemelésére és megvizsgálni, hogy
mi okozhatta a balesetet.
Következő nap szintén a Halászkert
söntése volt a kiinduló állomás a jégvitorlás kiemeléséhez. Ide várták fuvaros
barátjukat, hogy a megfelelő jégvágó
eszközzel és kötélzettel megérkezzen.
No, meg a spediterrel (gumikerekű fuvaros kocsi), amivel a hajótörést szenvedett „Bunyó” nevű vitorlást hazahozzák. A hajó darabjait összeszedve,
illetve kivágva sikerült a partra vinni,
csak a vitorlavásznat volt nehéz kifejteni a jégrétegből. A balest okát a következőkben állapította meg a derék hajóács és szakértő társulat, akik azonosak
voltak a balesetet elszenvedőkkel. Az
esemény előtt néhány nappal a fonyódi
halászok egyik hajója befagyott a vízbe
ezen a részen. A mentésére érkező jégtörő hajó sikeresen elvontatta a fonyódi
kikötőbe. A jégtörő nyomán keletkezett
egy 5 méter széles csatorna, melynek
felülete másnapra nem elegendő vastagságban fagyott vissza. Erre futott rá
a Badacsonyba igyekvő jégvitorlás.
„Kefe” bá ekkor határozta el, hogy saját
jégvitorlást épít magának, de az ő hajójának nem volt neve. Karcsúbb hajótestet készített, hossza csak 6 méter, szélessége 65 cm, vitorlája is kisebb csupán
12 négyzetméter lett, színe Balaton kék
volt. A vitorlás korcsolyái már acélból
voltak és egy élre lett kiélezve. A vasas
munkát Boros Karcsi barátjával készítették a Kormos műhelyben. Így 1958.
telén, Bogláron már két jégvitorlás hasította a jeget.
„Kefe” bá szerint 1975. telén volt az
utolsó igazi jég a Balatonon. Utána már
nagyon kevés lehetőség volt a jégvitorlázásra, ezért lassan feledésbe is merült
itt Bogláron. Talán a Balaton tündérei
már nem ügyeltek annyira a tó jégtükrére, mint hajdanán. Ma már csak néhány
idősebb ember és a Krónikás, ki e pár
sort leírta, emlékszik rájuk.
H. Iván

INTERSPORT SULIPÓLÓ VÍZILABDA KUPA

2020.01.22-én rendezték meg az Intersport Sulipóló Vízilabda Kupát Kaposváron a Virágfürdőben. A Boglári Általános Iskolát egy maréknyi 2. és 3. osztályos gyermek képviselte. Hatalmas lelkesedéssel ugrottak mind a három meccsen a vízbe, szórták is a
gólokat, de sajnos dobogós helyezés közelébe nem jutottak. Gratulálunk az iskola sulipóló
csapatának: Szilágyi Larának, Fodor Bencének, Ye Yuchennek, Mayer Sebestyénnek, Molnár Milánnak, Horváth Szilveszternek, Bardon Bálintnak és mentoruknak a BÚI Vízilabda
edzőjének, Nagy Dávidnak.
Nikolits Ildikó
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