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KÖSZÖNTŐ
Tisztelt
Balatonbogláriak!
Kedves olvasók!
Szentes Lászlónak hívnak, újságíró és
televíziós szerkesztő vagyok. Immár 11
éve élek Balatonbogláron, ahol azt hiszem, sokan ismernek már.
Balatonboglár Város Képviselő Testülete januárban írt ki pályázatot, ami most
először egy kézbe, egy szerkesztőség-

MEGEMLÉKEZÉS A HŐSÖKRŐL
Borongós, esős idő várta március 15-én azokat, akik a Fischl-ház
falán elhelyezett emléktáblák koszorúzásával kezdődő városi ünnepségen akartak megemlékezni a 48-as Forradalom- és Szabadságharc hőseiről.

A koszorúk elhelyezése előtt Csere
Andrea, a város alpolgármestere emlékezett meg Deákról, Kossuthról és
Széchenyiről. Véleménye szerint a forradalom hősei nem beszéltek ﬁnoman,
nem maradtak csendben és nem vártak
türelmesen, hanem határozottan cselekedtek akkor, amikor kellett. Beszédének további részében a Magyar nemzet
története című könyv segítségével felelevenítette, hogy milyen karakterek
voltak az egykori hősök.
A beszéd után mindhárom
emléktábla alá koszorú került,
majd a megemlékezők a szemerkélő esőben átvonultak az
Országzászlóhoz, ahol a cserkészek segítségével szintén koszorúkat helyeztek el. Az ünnepség pedig
a Varga Béla Városi Kulturális Központban folytatódott, ahol időközben
sokan csatlakoztak a résztvevőkhöz.
Az ünnepség színpadi része a Him-

nusz eléneklése után Mészáros Miklós polgármester beszédével kezdődött. Ő tételesen értékelte, hogyan is áll a 12 pontos
követelés napjainkban. Véleménye szerint
a sajtó szabadságával jól állunk, hiszen az
ellenzéki sajtó nem cikkezhetne annak
hiányáról, ha baj lenne vele. A magyar
őrseregre, azaz a sorkatonaságra viszont
szerinte szükség lenne, de nem a feleslegesen futtatós, hanem az éltre
nevelős formájában. Az „unio”
alatt pedig eleink egészen mást
értettek, mint amit mára kaptunk
belőle.
A polgármester beszéde után
Sarkadi Kiss Jánosnak, a kaposvári Csiky Gergely Színház
művészének ünnepi műsorát
láthatta a közönség. A színészt Barabás Edit kísérte
zongorán. Az előadás végén
a megjelentek közösen énekelték el
a szózatot.

nek adta a Balatonboglári Hírek újság, a
városi internetes honlap, valamint a televíziós műsorok készítését. Tették ezt
azzal a céllal, hogy egy tartalmasabb, a
város életét jobban bemutató, az objektív tájékoztatásra nagy hangsúlyt helyező „hírügynökség” jöjjön létre.
A pályázatok elbírálása során engem
ért az a megtiszteltetés, hogy egy évig
szerkesztője,
„tartalomszolgáltatója”
lehetek a felsorolt felületeknek. A kihívás nagy, hiszen a már régóta működő
felületek megújítása, a kor követelményeihez való megfeleltetése a feladat.
Ráadásul mindezt ötvözni is kell a megfelelő online felülettel, hiszen a cél, a
lehető legtöbb ember elérése városunk
híreivel, történéseivel.
Úgy gondolom, a feladatnak jó megoldása csak akkor van, ha a lehető legtöbb ember egyaránt magáénak érzi a
készítést és a végeredményt is. Ezért
örömmel fogadok minden jobbító javaslatot, írást, beszámolót, vagy program
meghívást. Szeretnénk, ha a médiafelületeken mind több helyi ember öröme,
sikere, vagy éppen problémája kapna
helyet.
Az átalakítási munka elindult, s ennek
egyik első eredménye éppen ez a mostani újság, amely már mutatja a tartalmi megújulás első jeleit. Ezzel együtt
egyre több hír kerül fel a balatonboglar.
hu oldalra és elkezdtük a kizárólag turizmussal foglalkozó balatonboglar.com
oldal fejlesztését is.
Természetesen, Szőlőskislakról sem
feledkezünk meg! Ennek megfelelően a
Balatonboglári Hírek minden számában
lesz oldala a városrésznek és megújul a
folytatás a 4. oldalon
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folytatás a 3. oldalról
szoloskislak.hu oldal is. Ezekben a fejlesztésekben Kalász József webmester

A képviselőtestületi ülések élő közvetítése megmarad. Ez hagyományos te-

lesz segítségemre. Bízom benne, hogy
az ő sok-sok éves tapasztalta garancia

levízión, a testületi ülések napján élőben, a Somogy Televízió csatornáján

lesz a minőségi megújulásra. Az újság
tördelésében, a minőségi fotók készíté-

lesz látható, de ezzel egy időben szintén élőben a már említett Balatonboglár

sében pedig Samu Mihály vállalt aktív
szerepet.

város Youtube csatornán is nézhető lesz.
Ráadásul, az élő adás után erre az on-

A televíziós műsorok megjelenése is

line felületre azonnal felkerül a rögzített
változat is, így senki sem marad majd

új köntöst kap. Stábommal úgy döntöttünk, hogy nincs értelme egy újabb ba-

le az eseményekről. A televíziós műsorok készítésében is részt vesznek helyi,

latonboglári tévécsatorna létrehozásának. A városnak sokkal fontosabb, hogy

tapasztalt szakemberek, így számítunk
Tóth László aktív munkájára és Kiss An-

hírei mind szélesebb körben jelenjenek
meg, ezért együttműködő partnerként

tal értékes archiváló tevékenységére is.

bevontuk a Balaton Televíziót. Ennek
megfelelően 2016. április 1-től minden

További fontos felületként kezeljük a
Facebook-ot, ahol a város híreit, vala-

kedden 18.00-19.00 óra között és minden szombaton 15.00-16.00 óra között
Boglár Magazin néven egy órás összeállítást adunk a város életéről a Balaton
Televízió csatornáján. Ez az adás a Balaton körül több mint 120.000 háztartásban lesz nézhető, ami jó hírét viszi
majd városunknak. Ezzel együtt minden
műsor online, az interneten is nézhető
lesz a Balatonboglár város Youtube csatornán.

mint az elkészült videóanyagokat a továbbiakban a Balatonboglár város oldalon jelenítjük majd meg. Érdemes lesz
ezt az oldalt felvenni kedvenceik közé!
Bízom abban, hogy a változások kedvező fogadtatásra találnak majd. Az
egész szerkesztőség nevében várjuk
észrevételeiket, visszajelzésüket!
Tisztelettel és barátsággal:
Szentes László felelős szerkesztő

Elérhetőségeink:
E-mail: boglartv@gmail.com
Telefon:
Hirdetés
felületre
Youtube):

70/908-6207
leadása
bármely
(újság, honlap és

Hétköznap, munkaidőben Balatonbogláron a Sétáló utcában, a
Paradoxon Számítástechnikai
Üzletben, vagy a megadott elérhetőségeken.

HELYSZÍN: BOGLÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ
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Március 5-én, szombaton este a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének balatonboglári csoportja szervezésében több, környező, nyugdíjas csoport
részvételével nőnapi zenés-táncos estet
tartottak a Varga Béla Kulturális Központ
nagytermében. Az este díszvendége volt
Dr. Hegedűs Lajos, az országos szövetség
vezetője és Mészáros Miklós, Balatonboglár város polgármestere.
A megjelenteket a szervező, helyi vezető, Papp Lajos köszöntötte, aki elmondta,
hogy mennyire fontos az összefogás, mert
ennek köszönhető a környező csoportok
részvétele. Mészáros Miklós polgármester
pedig köszöntötte a hölgyeket, akik egyegy szál virágot is kaptak ezen az estén.
A teltházas rendezvényen egyébként
140-en vettek részt, akik a vacsora után
késő éjszakáig ropták a táncot a népszerű
Márton Joci által előadott örökzöld slágerekre.

BALATONBOGLÁR HALAD TOVÁBB…
A LEZÁRT FEJLESZTÉSEKET A MOST MEGNYÍLÓ ÚJ FORRÁSOKBÓL TOVÁBBIAK KÖVETIK, DE VANNAK OLYAN RÉGÓTA HÚZÓDÓ
PROBLÉMÁK, AMIKRE MÉG KERESNI KELL A MEGOLDÁSOKAT. MÉSZÁROS MIKLÓS POLGÁRMESTERREL BESZÉLGETTÜNK.
Milyen reményekkel vágnak neki a
tavaszi, szezon előtti időszaknak?
Lezárult egy nagy korszak, amiben nagyon sok fejlesztést tudtunk megvalósítani. Ugyanakkor most is folyamatban
van néhány nagy beruházás. Látványos
szakaszába ért a NEKA új csarnokának
építése, s ezzel párhuzamosan pedig
bontani kezdték a volt Vasutas Üdülő
épületeit. Újabb telket vásárolt a
várostól a Datalogic, és ott
hamarosan megkezdődik
a következő szerelőcsarnok építése.
Közben elindult az új
EU-s támogatási ciklus,
melyben
várhatóan
ismét érkeznek majd
fejlesztési pénzek a városba. Úgy gondolom,
hogy
Balatonboglár
méretéhez képest ma
Somogyban, de talán
országosan is, az egyik
legdinamikusabban fejlődő település.
Mennyire befolyásolja a NEKA csarnok építése a helyi labdarúgó
csapat működését?
Amikor a beruházás elindult
azt kértük a csapattól, hogy
legyenek egy kis megértéssel és türelemmel.
Kétségtelenül, jelenleg
ők szenvedik el a legnagyobb hátrányt az építkezés miatt, hiszen
nem tudnak edzeni és
a meccseket is át kellett vinni Fonyódra. A
beruházás pedig csúszik,
ezért továbbra is türelmet kell kérnem a
játékosoktól. Most úgy tűnik, hogy júniusban átadják a csarnokot, s utána már az
új pályát használhatják. Addig is a város
biztosítja az edzőpályához való átjáráshoz
a buszt.
Az elmúlt hónapok híre volt, hogy az
új uniós pályázatokat gyorsított eljárással írják ki, ugyanakkor ezekben
kiemelt szerepet kapnak a balatoni
fejlesztések. Milyen fejlesztési tervekkel fog pályázni Balatonboglár?

INTERJÚ
Sajnos, első fokon nem jól. Első fokon
a várost perelték be, és ezt a lakók megnyerték. A képviselők döntöttek arról,
hogy fellebbezünk, erről azonban korai
lenne még nyilatkozni. A per viszont kár-

Amiben biztosan indulunk azok a Területi
Operatív Programok, azaz a TOP pályáza-

térítésről szól, és nem az elköltöztetéséről. Ennek megfelelően a Borudvar marad,

tok. Ezek megyei elosztásban lesznek elérhetők. A város képviselő testülete már

az idei nyáron is kinyit és zene is lesz.
Azonban az üzemeltetőknek fokozottan

tárgyalta azokat a terveket, amikkel pályázni szeretnénk. 3-4 olyan kiemelt

ﬁgyelnie kell a jogszabályok betartására.

terület van, amiket ezekből a forrásokból fejleszteni szeretnénk.
Ilyenek a strand körüli sétány
rendszer kiépítése, a Borudvar
folytatása, és a Buborék Fürdő
bővítése. Másik terület a Varga Béla Kulturális Központ
felújítása, mert, míg a legtöbb intézményünk megújult az elmúlt időszakban, addig a művelődési
háznak sokat romlott az
állapota. A Várdombon
pedig egy lombkoronaösvénynek a tervei
készültek el, ami,
ha megvalósul, akkor a Balaton egyik
l e g l á t v á nyo s a b b
attrakciója
lehet
majd.
Maradtak a „klasszikus”
településfejlesztési pályázatok is?
Igen, bár ezek idén nem KEOP,
hanem KEHOP néven futnak. Ezekben főleg energetikai pályázati lehetőségek vannak. Így talán folytatni
tudjuk az intézmények ilyen jellegű
átalakítását, ahol ez még nem történt meg.

Hogyan lehet megoldani a város turisztikai központjában, hogy rendezvények is legyenek, de közben a lakók
nyugalma is biztosított legyen?
Igen, ez tényleg nehéz kérdés. A nyaralók szórakozni jönnek, így elvárás, hogy
programok is legyenek. Ugyanakkor, az
ott élőknek megvan a pihenéshez való
joga. Nagyon nehéz a kettőt összeegyeztetni.
Egyébként maradnak a megszokott
rendezvények?
Ezekben nem lesz változás. Sőt, egy-két
új programunk is lesz, mint például a Várdombra tervezett Domb Fesztivál.
A fejlesztésekre elköltött pénzek
visszaköszönnek-e az adóbevételekben?
Amit a tavalyi számokban látunk, hogy
nagyjából nyolc százalékos emelkedés
volt a kurtaxa bevételekben. Számottevő
az emelkedés, de nem szabad elfelejteni,
hogy ez függ az időjárástól is. Mindenestre
idén is százezer feletti vendégéjszakával
kalkulálunk.
Köszönöm szépen a beszélgetést!

Hosszú évek elmaradása után idén
elkészül a Munkácsy utca felújítása
is. Ezzel párhuzamosan pedig
folytatódik a járda programunk is.
Van esély arra, hogy a feltöltött terület vízelvezetése is elkészüljön?
Ezt mindenképpen meg kellene oldanunk, hiszen ez az a hely, ahol folyamatosan probléma van a csapadékvízzel. Hogy
ezt saját, vagy pályázati pénzből sikerül
összehozni, azt most még nem tudom, de
már tenni kell valamit az ügyben.
Zajlik egy per a város ellen, a Borudvar zajszennyezése miatt. Hogyan áll
most ez az ügy?
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KÖZÉLET
(Kivonatos közlés. A jegyzőkönyv és a
hatályos rendeletek a Lukács Károly Városi Könyvtárban és a balatonboglar.hu
weboldalon tekinthetők meg.)

ÖSSZEFOGLALÓ BALATONBOGLÁR VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
2016. FEBRUÁR 11"I ÜLÉSÉRŐL

Az ülést Mészáros Miklós polgármester
nyitotta meg. A napirendek elfogadása
után Dr. Szibert László, a Pénzügyi, Vá-

Így helyben csak a települési támogatások
maradtak. Az iparűzési adóval kapcsolat-

rosfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke
tájékoztatta a testületet, hogy a törvényi

ban lehetőség nyílt a háziorvosok adójának elengedésére, melyet a Pénzügyi,

előírásoknak megfelelően, január 31-ig
minden képviselő leadta a vagyonbevallá-

Városfejlesztési Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatott. Ezt a háziorvosok

sát. Mivel ezek nyilvánosak, ezért a polgármester javasolta, hogy kerüljenek fel a

nevében is megköszönte.

a két ülés között eltelt időszakban végzett
munkáról. Türjei Attila képviselő lakossági

Kalász Zoltán, a Humán Bizottság elnöke,
a bizottság indítványa alapján javasolta,

jelzésekre hivatkozva kérte, hogy az Urányi János Sportcentrumnál oldják meg a

Média pályázat

hogy a strandi kosárlabda pálya (gumiburkolatú pálya felújítása + kerítés épí-

gyalogosátkelő felfestését.

A megjelent vendégek miatt előrevették
a Komplex média tartalomszolgáltatás-

tése) kerüljön tartalékba, helyére viszont
kerüljön be a Balaton Csavargőzös felújí-

ról szóló napirendet, ami a városi újság,
a honlap és televíziós műsorszolgáltatás

tása. Szintén kerüljön tartalékba a Platán
strandi két vízbejáró, és a Jankovich te-

feladatainak elvégzéséről szól. Mészáros
Miklós polgármester elöljáróban elmondta,
hogy nem ért egyet a felületek egy kézbe
adásával, mert az újság és a honlap megfelelően működik. Kalász Zoltán, a Humán
Bizottság elnöke elmondta, mindegyik
pályázó rámutatott arra, hogy van javítanivaló ezeken a felületeken, ami azt igazolja, ésszerű volt ebben a formában kiírni
a pályázatot. Leszögezte, hogy mindössze
egy év időtartamról van szó, így, ha mégsem váltja be az elképzeléseket, akkor
van mód a korrekcióra.

lepi strandon lévő konténer WC cseréje,
helyettük a Táncsics utcai járdaépítés kerüljön be a megvalósítandó beruházások
közé. Elfogadásra javasolja a költségvetést.

város internetes honlapjára.

Ezek után a képviselő testület 5 igen és
négy tartózkodás mellett Szentes László
vállalkozó pályázatát fogadta el (10/2016.
(II.11.)KT számú határozat), és felhatalmazta a polgármestert a szerződés megkötésére.

Balatonboglár Város 2016.
évi költségvetése
A napirend beterjesztésekor Mészáros
Miklós polgármester elmondta, hogy óriási felelősség, hiszen 1.240.670 eFt-ról,
és legnagyobb munkáltatóként pedig 212
család megélhetéséről is döntenek. Köszönetet mondott az előterjesztés elkészítésében résztvevő munkatársaknak és
hangsúlyozta, hogy a város adósságának
eltörlése óta nagyobb a mozgástér, így jut
pénz fejlesztésekre is. Kiemelte a járdafelújítási program folytatását, valamint a
Munkácsy utca rendbetételét, ami régóta

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Mészáros Miklós polgármester beszámolt

Dr. Sziberth László képviselő több hiányosságot is jelzett. Elmondta, hogy korábban többször is felvetette a hulladékszállítás rendjének módosítását, a nyári,
szelektív hulladék szeptember végéig történő elszállítására vonatkozóan, a 2016.
évi szállítási rend mégsem tartalmazza
a változtatásra tett javaslatot. Kérdezte,
hogy az orvosi rendelőnél hosszú idő óta
ott lévő útfelbontás helyreállítása mikor
történik meg?

Vadasfalvi János, a Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat vezetője
A közvilágítás modernizálása kapcsán
szintén elfogadásra javasolta a költségve- felvetődött, hogy azokban az utcákban
tést azzal, hogy két elmaradó tételre: a – például Kórház utca -, ahol nincs vagy
Jankovich-telepi strand illemhely cseréje, részlegesen van kiépítve a világítás, ott
illetve a kőpótlásra majd még vissza kell
történjen meg a hálózat bővítése. Kérdés,
térni.
hogy a Tamás tanító utca műszaki átadáKeserű Zoltán, a Szőlőskislaki Telepü- sát követően miként lehet érvényt szerezlésrészi Önkormányzat vezetője örömét
ni a lakók panaszának? Egyben tájékozfejezte ki, hogy a városrészben több fej- tatást kért a folyamatban lévő bírósági
lesztés is megvalósult, és reményét fejez- ügyekről (Sziget strand, kislaki lakások,
te ki, hogy ez folytatódik majd ebben az
Borudvar ügye). Ráadásul azt a tájékozévben is.
tatást kapta, hogy a lakossági fórumokon
(Jankovich-telepi,
szőlőskislaki) elhangDr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejzott
felvetésekre
a
mai
napig az érintettek
lesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke rövinem
kaptak
választ.
den összefoglalta a 2016. évi költségvetés
főbb számait és megállapította, hogy megteremtették a stabil gazdálkodás alapjait,
egyben javasolta elfogadását. Ezek után
a testület egyhangú szavazással elfogadta a 1/2016.(II.12.) számú költségvetési
rendeletet.

halogatott probléma volt.
Dr. Regős Péter, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke arról beszélt, hogy
az ellátottak pénzbeli juttatása 15 millió
forintról 8.3 millió forintra csökkent, mivel bizonyos feladatok a járáshoz kerültek.
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Felszólalásának végén felvetette, tisztázni kellene, hogy a polgármester távolléte
esetén az alpolgármesternek mi tartozik a
hatáskörébe?
Dr. Markó Péter jegyző elmondta, egyeztetett a szemétszállítás rendjéről a szolgáltatást végző céggel, akik azt ígérték,
hogy rövidesen pontosítani fogják az igé-
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nyeket. A Sziget-stranddal kapcsolatos

Az idei rendezvényterv elfogadása után

döntést továbbították a várost képviselő
ügyvéd felé. A Borudvar ügyében pedig

vitatták meg a civil szervezeteknek kiírandó támogatási pályázatot. Kalász Zol-

megszületett az I. fokú ítélet, a város fellebbezni fog.

tán, a Humán Bizottság elnöke szerint a
bizottság támogatta a polgárőrség külön

Mészáros Miklós polgármester szerint a
közvilágítással kapcsolatos plusz igények

támogatási keretből történő támogatását.
A bizottság a felhasználható támogatási

megrendelése folyamatban van. Gáspár
László referens elmondta, hogy a Tamás

összeget 5.700 eFt-ban javasolta meghatározni.

tanító utcában lakók panaszát továbbították a szolgáltató felé. Erre már megérke-

Dr. Sziberth László, a Pénzügyi, Városfej-

KÖZÉLET
kiadása a Balaton Vox kórussal, gyermekek részére kreatív városismereti verseny
kiírása). Az előterjesztő javaslatot tett az
1991-ben itt dolgozók összehívására, a
díszvendégek személyére, illetve a rendezvény helyszínére is. Javasolta, hogy
bízzák meg a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételével.

zett a válasz is, amit a lakók megkaptak.

lesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke hangsúlyozta, kizárólag bejegyzett szerveze-

Kalász Zoltán képviselő felkérte a jegyzőt, hogy a következő bizottsági vagy tes-

tek pályázhatnak. Egyébként a bizottság
szintén elfogadásra javasolta a pályázati

fejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke szerint a bizottsági ülésen javaslat született a

tületi ülésen adjon tájékoztatást, hogyan
szabályozza a törvény a polgármester tá-

kiírást. Szalai Tünde képviselő felhívta a
ﬁgyelmet, hogy a tavalyi kiírással ellen-

lengyel és francia nagykövet meghívására.
Keserű Zoltán, a Szőlőskislaki Településré-

vollétében a helyettesítését. Ezek után a
testület 8 igen és 1 nem szavazattal el-

tétben az idén nem lesz A és B változatú
pályázat benyújtására lehetőség.

szi Önkormányzat vezetője pedig elmondta, a részönkormányzat ülésén javasolták,

fogadta a két ülés közötti időszakkal kapcsolatos határozatokat.

Az egyeztetést követően mind a kilenc
képviselő megszavazta a kiírandó pályá-

hogy rendezvénysorozat keretében Szőlőskislakon is emlékezzenek meg kiállítás

Egyéb ügyek

zatot. A pályázatok beadási határideje
2016. március 31.

megszervezésével az évfordulóról.

A továbbiakban a testület kisebb módosítással elfogadta a közterületek rendeltetésüktől eltérő célra való használatának
szabályozásáról szóló rendeletet, valamint
100%-os kedvezményt szavaztak meg
a Balatonboglár közigazgatási területén
szolgáltató vállalkozó háziorvosoknak. Ebben a szavazásban érintettség miatt Dr.
Regős Péter nem vett részt.
Gördülékeny tárgyalás során egyhangúlag fogadták el a Táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló
28/2001.(VI.29.) önkormányzati rendelet
módosítását, a Kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 11/2004.(IV.23.) önkormányzati
rendelet módosítását, valamint a vásárokról és a piacokról szóló 16/2001.(IV.27.)
önkormányzati rendelet módosítását.
Ezek után vitatták meg az önkormányzat 2016. évi munkatervét, melyhez Dr.
Sziberth László, a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke elfogadásra javasolta az előterjesztést azzal a változtatással, hogy a márciusi napirendek
közé kerüljön be a Boglár kártya kibővítése, illetve a későbbiekben meghatározott
időpontban tartandó, a feltöltött terület
fejlesztése kapcsán tervezett lakossági
fórum.
Vadasfalvi János, a Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat vezetője javasolta, hogy a szervezési feladatok
egészüljenek ki, és a városbejárást követően a részönkormányzat területén is legyen szemle. Egyúttal elfogadták, hogy a
részönkormányzat napja augusztus 14-e
legyen. A testület végül az említett módosításokkal egyhangúlag elfogadta a 2016.
évi munkatervet.

Feladat-átvállalási szerződés megkötése a BBSC-vel
A napirendet beterjesztő Mészáros Miklós polgármester után Dr. Sziberth László,
a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság
támogatja a feladat-átvállalási megállapodás elfogadását, és javasolja, hogy az
önkormányzat 2016. évben 10.000.000
Ft, azaz tízmillió forint támogatásban részesítse a helyi „BB” Sport Club Balatonboglárt. Javasolta, hogy hatalmazzák fel
Mészáros Miklós polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására azzal,
hogy ha a II. félévben a bevételek áttekintése után – ha szükséges – akkor további
plusz forrás még biztosítható.
Dr. Regős Péter, az Egészségügyi és
Szociális Bizottság elnöke megemlítette,
észrevétel érkezett hozzá, hogy az úszószakosztály nem kap támogatást ebből az
összegből, miközben országos versenyeken kiemelkedő sikereket érnek el. Pintér

Dr. Sziberth László, a Pénzügyi, Város-

Az évfordulós programok elfogadása
után döntöttek arról a szándéknyilatkozatról is, hogy a kínai Nanning várossal testvérvárosi kapcsolatot kezdeményeznek.
Jóváhagyták, hogy a Balaton Csavargőzösben berendezett múzeumot és kávézót
változatlan feltételekkel a továbbiakban a
Magyar Hírek Alapítvány jogutódja, a Balatoni Hajós Kultúráért Egyesület működtesse.

A strandok 2016. évi üzemeltetése
Dr. Sziberth László, a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke a
bizottság nevében javasolta, hogy a város tulajdonában lévő strandok fenntartási feladatait a 2016. május 1-től kezdődő
egy évben a testület vállalkozóval, vagy
vállalkozókkal végeztesse el. A strandfenntartást végző vállalkozó(k) kiválasztására közbeszerzési eljárást indítanának,
hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásával.
A fenntartási költségek csökkentése ér-

Gabriella, a BBSC ülésen jelenlévő elnöke
szerint nem valós, hogy semmilyen támogatást nem kapnak a szakosztályok,
ugyanis a szövetségek felé a tagdíjakat az
egyesület ﬁzeti. De a támogatás felosztásáról valóban az elnökség dönt. Végül a
határozatot teljes egyetértésben fogadták
el.

dekében felvetették a strandi illemhelyek
ﬁzetőssé tételét. Ez egyben azt is jelentené, hogy a használati díjat érvényesítenék azon büfésekkel szemben is, akik az

Balatonboglár város napja,
a város 25 éves évfordulójának ünnepi előkészületei

Migrációval kapcsolatos
állásfoglalás

Kalász Zoltán, a Humán Bizottság elnöke
kijelentette, hogy a bizottság elfogadásra
javasolja a város 25 éves évfordulójával
kapcsolatos rendezvénysorozat tervezetét
az elhangzott kiegészítésekkel (ünnepi CD

önkormányzati illemhely használatának
feltételével kaptak működési engedélyt.
A következő ülésig mindkét lehetőséget
megvizsgálják.

Mészáros Miklós polgármester ismertette
az előterjesztés tartalmát és a határozati
javaslatot, amit a képviselők 5 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadtak. A
határozat szövege szerint:
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KÖZÉLET
„Balatonboglár Város Önkormányzat
Képviselő-testülete elutasítja a kötelező
betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a
bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt.
A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a
mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egész-

visszautasított pályázati támogatás nem
aktiválható, viszont március folyamán
várható egy újabb pályázati kiírás, melyről döntés valószínűleg májusban lesz. A
megvalósítási időszaka 2017. Ahhoz, hogy
az idén megvalósuljon a beruházás, egy olyan
cég megkeresése
szükséges,
aki

ségügyi és oktatási rendszerünkre.

hajlandó 15 millió forint összegű

Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az ille-

TAO-t célzott feladatra biztosítani

gális migránsok beáramlását és a kötelező
betelepítési kvótát, védje meg Magyaror-

az MLSZ részére.

szágot és a magyar embereket!”

Kutya-barát
Balatonboglár

Kalász Zoltán, a
Humán Bizottság
elnöke
elmondta, hogy a bizottság elvi döntést hozott,
amelyben javasolta, hogy a kisméretű
műfüves pályára vonatkozó pályázat kerüljön vissza döntésre a bizottság elé a
pályázati feltételek, illetve a működtetésre vonatkozó egyeztetés ismeretében.

Dr. Sziberth László, a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke
a bizottsága döntése alapján javasolta,
hogy az Önkormányzati Hivatal a márciusi képviselő-testületi ülésre dolgozza ki a
„kutyafürdető” hely(ek), továbbá a „kutyafuttató” hely(ek) lehetőségét.
Vadasfalvi János, a Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat vezetője
szerint a részönkormányzat egyetértett a
felvetéssel, egyben a kutyafürdető helyszínéül a Bója köz végén, a két strand közötti területet javasolta, kutyafuttatónak
pedig a Jankovich-telepi vasútállomástól
nem messze lévő ligetes, erdős területet
vagy a fahíd utáni részt. Ez Dr. Sziberth
László szerint aggályos, mert az már nem
boglári terület.
A továbbiakban döntöttek a térﬁgyelő
rendszer bővítéséről, melyre a szerződést a Visionet Kft-vel fogják megkötni. A
kamerák tervezett helyét a Balatonboglári
Hírek újságban közlik majd. A város első
bekamerázott helye várhatóan a piac területe lesz.

Műfüves labdarúgó pálya
építése
Mészáros Miklós polgármester az MLSZszel történt egyeztetés eredményeként
tájékoztatásul elmondta, hogy a korábban

Dr. Sziberth László, a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke szerint a bizottság elvileg támogatta, hogy
lehetőség esetén pályázatot nyújtson
be a testület az MLSZ, önkormányzatok
számára meghirdetésre kerülő Országos
Pályaépítési Programjához kapcsolódó,
2016. évi pályázati felhívására. A támogatás elnyerése esetén a kisméretű műfüves
pályát, a város tulajdonában álló Balatonboglár, Gaál Gaszton utca 58. szám alatti
1262/17 hrsz-ú ingatlanon javasolja megvalósítani.
A pályázat benyújtásáról, a beruházás
megvalósításához szükséges önerő és a
pályázati biztosítékról a pályázati kiírást
követően, a pályázati feltételek ismeretében javasolja a döntést. Egyben kérte,
hogy a polgármester folytasson tárgyalást
a lehetséges együttműködő szervezetekkel a projektben való esetleges részvételükről. A határozatot ezekkel a módosításokkal végül elfogadták.
Ezek után elfogadták az Árpád utcai parkolókról szóló határozati javaslatot. Az
Okmányirodával kapcsolatban pedig arról
döntöttek, hogy a szomszédos települések hasonló hivatalainak forgalmi adataira
tükrében kérjék a Kormányhivatalt a balatonboglári iroda változatlan fenntartására.

Balatonboglár város fejlesztési elképzeléseihez
készített, pályázati döntést
előkészítő tanulmány
Mészáros Miklós polgármester tájékoztatta a testületet a 2014-2020-as EU-s
időszakra vonatkozó pályázati rendszerről.
Somogy Megyére 43 milliárd forint pályá-
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zati támogatás jut, melynek elosztásáról
Somogy Megye Közgyűlésének elnöke, illetve a minisztérium államtitkára dönt. Az
önkormányzat szerződést kötött a DDRFÜvel, mely cég elkészítette Balatonboglár
városfejlesztési
elképzeléseihez a
pályázati döntést
előkészítő tanulmánytervet.
A TOP keretében
m e g va l ó s í t á s ra
javasolt
területek a következők:
Platán strand és
környékének további fejlesztése,
Várdomb-Árpád
utca és környékének fejlesztése, TESCO
körforgalom és környékének fejlesztése,
a főtér továbbfejlesztése. Ezen kívül terveikben szerepel az intézményrendszer
épületeinek rekonstrukciója, úgymint a
Platán Szociális Alapszolgáltatási Központé, illetve az óvoda és a bölcsőde udvar
bővítése. A tervek véglegesítése után tervezik lakossági fórumon is ismertetni a
fejlesztési elképzeléseket.
Dr. Sziberth László kijelentette, hogy a
Somogy Megyei Önkormányzat számára
benyújtott projektötletekről nem döntött
a testület. Kéri, hogy a jövőben tartsák
tiszteletben az önkormányzat munkáját segítőket, hogy minél szélesebb körben támogatható legyen a program. Kéri,
hogy minél előbb egyeztessenek a megvalósításra javasolt projektek végleges
rangsoráról.
Mészáros Miklós polgármester szerint
azok a projektötletek kerültek beküldésre,
amelyekről bizottsági üléseken – a főépítészt is bevonva - előzetesen tárgyaltak.
A DDRFÜ az eddigi ötleteket összesítette
a tanulmánytervben és támpontot adott a
további munkához.
Javasolta, hogy vegyék tudomásul a
DDRFÜ által készített tanulmányt, de a
jövőben további egyeztetést kezdeményez a részletekről a sikeres pályázatok
benyújtása érdekében. A képviselők ennek megfelelően megszavazták az előterjesztést.

PORTRÉ

EMLÉKEZÉS BAGÓ BERTALANRA
A Varga Béla Városi Kulturális Központ munkatársai Balatonboglár 25 éves évfordulójára több izgalmas programot is szerveztek. Ezek közé tartozik az a Boglári Pódium
elnevezésű beszélgetés sorozat, ami ismert bogláriakról
emlékezik meg családtagok, pályatársak, barátok megszólaltatásával. A sorozat első rendezvényén, március
11-én a város híres festőművésze, Bagó Bertalan volt a
téma.
Az 1932-ben Ókécskén

1954-ben

végezte

a tanárképző főiskolát,
ami után a Balatonbog-

lánya, Bagó Erika, ﬁa, ifj.
Bagó Bertalan, valamint

lári Általános Iskolába
került rajz- és biológia

Gulyás János, a boglári
művelődési ház egykori

tanárként. 1958-tól jelentek meg képei külön-

vezetője és Kalász Zoltán
barát volt Szentes László

böző bemutatókon, de
első önálló kiállítására

műsorvezető segítségére. De a szép számmal
megjelent
érdeklődők
között is voltak egykori
barátok, munkatársak.

csak 1990-ben került sor.
Az erről az eseményről
Gulyás János által készített videó összefoglalóval kezdődött
a beszélgetés is
a művész életének állomásairól.
Ifjabb
Bagó
Bertalan, aki jelenleg színházi
rendezőként dolgozik, elmesélte, hogy a család életét az alföldi
és balatoni kötődés kettőssége
határozta meg, de ő maga már
inkább balatoni embernek tartja
magát. Nővére, Erika gyakrabban járt édesapjával Tiszakécskén, így neki van több emléke
arról a tájról. Gulyás János méltatta Bagó Bertalan munkásságát, és elmesélte, milyen nehézségekkel kellett
szembesülnie an-

azt a történetet
is, amikor pályakezdő pedagógusként először találkozott
egykori tanárával a boglári iskolában.

el

született művész életútjának felelevenítésében

Bagó Bertalan kalandos úton került Balatonboglárra. Szüleit a
II. Világháború után, a
Rákosi-korszakban kuláklistára tették,
birtokaiktól megfosztották. A már akkor
ügyes kezűnek tartott ﬁatalember egy
családi barát segítségével került először
a Dunapentelén zajló építkezésre rajzolónak, amit később a Balatonfenyves
melletti Imre-majorban folytatott. Itt ismerkedett meg feleségével, és együtt
próbáltak valami újat kezdeni.

minősítés és a családi birtok elvesztése,
de csak ritkán beszélt róla. Felelevenítette

Bagó Erika elmesélte,
hogy
édesapja halála
után még folyamatosan kerültek elő képek
különböző
galériákból. A hagyaték átvizsgálása után derült
ki, hogy a festmények előtt eleinte vázlatok, majd később fényképek készültek. A
művész szerette a szép kereteket,
ezért sokat elkészíttetett előre.
A sors különös drámája, hogy
hirtelen halála miatt a legtöbb
már üresen maradt.
A pódiumbeszélgetéshez kapcsolódóan egy kiállítás is nyílt
a művelődési ház nagytermében, ami Bagó Bertalan életútját fotók, vázlatok és egyéb
dokumentumok
segítségével
eleveníti fel. A kiállítás március végéig megtekinthető. A
beszélgetés sorozat következő témája pedig
április 15-én 18.00 órakor Nádorﬁ Lajos tanár
úr lesz.

nak, aki művészként próbált érvényesülni a 70-es,
80-as években.
Kalász Zoltán
először iskolai
tanítványa, később
pedagógustársa, majd
barátja lett a
festőnek. Véleménye szerint
a
művésznek
mély lelki sebeket okozott az
egykori kuláknak
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SZŐLŐSKISLAK
Mit kell tudni a Szőlőskislaki Részönkormányzat működéséről? Kik a
tagok?
A részönkormányzat működését törvényi előírások szabályozzák. Két főt kötelezően Balatonboglár Város Képviselőtestületének tagjai közül kell választani, egy főt
pedig a résztelepülésen élők közül. Ennek
megfelelően választott képviselőként Szalai Tünde és én, szőlőskislaki lakosként
pedig Krastenics Zoltán úr alkotja a részönkormányzatot. De minden ülésünkön
jelen van Kollár Károly úr, aki a településrész falugondnokaként jól ismeri az ott
élők gondjait, tolmácsolja kéréseiket.
Mennyire tud önálló döntéseket hozni a részönkormányzat? Van-e önálló
költségvetésük?

ÚJ ELNÖKE VAN A SZŐLŐSKISLAKI
RÉSZÖNKORMÁNYZATNAK
Keserű Zoltán a 2014-es választások óta tagja volt a
Szőlőskislaki részönkormányzatnak, részt vett az ott folyó munkában. Miután az eddigi vezetőt, Csere Andreát
alpolgármesterré választották, nem volt kérdés, hogy ki
vegye át addigi feladatait. Az új elnököt a részönkormányzat munkájáról, terveiről KÉRDEZTÜK.
jegyet váltani az eddigi 10 kilométeres
helyett. Sajnos, azt a választ kapta, hogy
erre nincsen törvényi lehetőség, a szabályok szerint a 10 kilométeres a legkisebb
kiadható jegy.
Jelenleg megoldás a város „kék busza”
lehet, amivel reggel –együtt az iskolásokkal – be tudnak menni Balatonboglárra a

probléma is megoldódhat.
Volt tavaly ősszel egy lakossági fórum, amin úgy tűnt, hogy a kislakiaknak a legégetőbb problémája a közlekedés. Ebben sikerült előre lépni?
Igen, ez egy jogos felvetés volt. Dr. Markó Péter jegyző úr levélben kereste meg
a buszjáratokat üzemeltető társaságot,
és kérte, hogy Balatonboglár-Szőlőskislak viszonylatban lehessen 5 kilométeres

lyázatokat beadni, ami forrás lehet a jövő
hasonló eseményeihez.
Tervezzük azt is, hogy ezt a kínálatot
bővítsük. Idén például a 25 éves Balatonboglár
rendezvénysorozathoz

Hogyan érhetők el a részönkormányzat tagjai?
Tulajdonképpen bármikor – akár
személyesen, akár telefonon is – de
minden hónapban lesz fogadóóra a
kultúrházban. Ennek pontos időpontja pedig meg fog jelenni a Balatonboglári Hírek újságban. Szeretettel
várom a kislakiakat, akár gondjuk,
panaszuk van, de ha csak beszélgetni
szeretnének akkor is.

Az elmúlt egy évben elég sok beruházás volt Szőlőskislakon. Hol
tartanak most és mi az, ami még
visszavan?

Sokan kérdezik, hogy mi lesz a római út
csapadékvíz elvezetésével, de ezt önerőből nem tudjuk megoldani. Most úgy tűnik, hogy idén lesz rá pályázati lehetőség,
így, ha sikerül forrást szerezni, akkor ez a

az Összefogás Szőlőskislakért Egyesületet, így már ők is tudnak különböző pá-

kapcsolódva lennének Kislakon különböző események, kiállítás megnyitók.
De ezek mellett elindulna szintén hagyományteremtő szándékkal a Szőlőskislakiak Napja nevű program, ami
várhatóan a nyári szezon elején kap
majd helyet a rendezvénynaptárban.

Igen, ez a kérdés mindig felmerül,
de nincsen önálló költségvetése a
részönkormányzatnak. A város költségvetésének terhére nem hozhatunk
döntéseket. Tulajdonképpen úgy működik, mint egy bizottság: javaslattételi és véleményezési joga van. De a
képviselőtestület támogatja munkánkat, így a legtöbb esetben elfogadják
javaslatainkat.

Valóban, még az előző ciklus végén elkészült a kultúrház tetőfedése, ami már nagyon égető probléma
volt. Tavaly egy új ravatalozóval, két
buszmegállóval és a lezárult ivóvíz minőségét javító beruházással is
gazdagodott a település. Nem városi
költségvetés, de mégis nagy eredmény, hogy a fő út új burkolatot kapott.
Ezek összességében sokat javítottak a
falu összképén.

sorban a helyi közösséget erősítik. Nagy
öröm, hogy végre sikerült bejegyeztetni

Köszönjük a beszélgetést!

Kislakon élők, és délután, a tanítás végén
pedig vissza. Ugyan ez az iskolásoknak
van, de soha nem volt kizárva, aki utazni
szeretett volna. További járat indítására
viszont nincs anyagi forrás. Van egy másik lehetőség, amivel kisbuszra lehetne
pályázni. A gond az, hogy ez jelenleg csak
az ötezer fő alatti települések számára elérhető. Azonban felvettük a kapcsolatot
Móring József Attila képviselő úrral, hogy
segítsen az ügyben megoldást találni.
Maradnak-e idén is a már megszokott kislaki rendezvények?
Természetesen igen, hiszen olyan rendezvényekről van szó, amiket évek óta
mindenki szeret. Sőt, a Töklámpás Fesztivál már országos rendezvénnyé nőtte ki
magát! Viszont vannak olyanok is, mint
például a szüreti felvonulás, amik első-
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TISZTELT SZŐLŐSKISLAKIAK!
Tisztelettel várom Önöket minden hónap második keddjén 17-19 óra között a
kislaki művelődési házban, ahol elmondhatják gondjaikat, problémáikat, javaslataikat a kislaki városrészt illetőleg.
Ezen kívül telefonon is elérhető vagyok:
30/9577-711 vagy 20/7788-417

Tisztelettel:
Keserű Zoltán
elnök - Szőlőskislaki Részönkormányzat

100 ÉVE SZÜLETETT PADOS JÓZSEF
Pados tanár úr egy különleges szellemi szépséget ajándékozott Balatonboglárnak. Negyedszázadon át nem volt
olyan társadalmi ünnep, amelyen a kultúrház tolongó
emberekkel ne telt volna meg, arcukon a katartikus, közösségi élménnyel. Először ezek az emlékezetes esték
voltak a balatonboglári közélet beszédtémái.
Sokáig megőrződött emlékkép, ﬁúk-lányok sétálva a színpadon, kézben egy szál
virággal énekelik: „És mi arra születtünk,

PORTRÉ
még a szűk környezete sem, - ilyesfélén
kezdte, hogy - Jóskám mennyi novellát írt.
A rádióban, egy-egy irodalmi magazinban
jelent meg pár, de azokat álnéven adta
le. Jutka néni odaadta, s - Még több ilyen
dosszié van, ezek a legkorábbiak.
Elolvastam, s nagyon megérintett az az
érzékenység, amivel a történeteit, a szereplőit, a környezetet leírta. Ebből a dosz-

kal, legfőképp a balatonboglári, szellemi
örökséget féltők köré szerveződőkkel sza-

sziéból válogatva születet 1997 karácsonyára a Tavalyi levél novelláskötet. Lett

porodtak a találkozók, Pados József kitartásának is hála, 1991. augusztus 1-jén

volna folytatása, de valahogyan olyan
helyre sodródott a többi dosszié, ame-

megalakult a Város-

lyet nem sikerült felkutatni. Ahogyan az
előadásokról készült videó anyagok sin-

hogy a Föld sebeit begyógyítsuk / Életünkön át, életünkön át. / Arra születtünk, - Boglárka napján hogy mindig menjünk, meg ne
álljunk, / Induljunk tovább, in-

csenek föllelhető helyen, a
fotókból is kevés került a

duljunk tovább.”

mindenség albumába.
Aztán az önálló estek, színdarabok. Villon est - karakteres

Az emlékestre készített emlékkönyvben - köszönet a

kötéllel, mint díszlet. Jack London – nagyon jól kiválasztott
szereplője - kiáltotta: - Arany!
Arany! A tiszaeszlári Szabó
Eszter története, áldozati bárányként a közönség között
elvonulva perzselt a sors-fájdalma. Lenyűgöző darab volt,
mint az Antigoné a látványával
is, a Nagyidai Cigányok remek
zsivaj hangulatával. És hosszan,
és hosszan kellene sorolni egészen a Karnyónéig.
A Pados-féle próbák sokaságát élhettem
meg, ugyanis amatőr ﬁlmklubosként egy
napon használtuk este a kultúrházat, s
Józsi bácsi, amikor elengedte
a gyerekeket, gyakran maradt
velünk még egy kicsit beszélgetni, cigizni, s néha egy-egy
pohár bor is előkerült. Nagy
tervei is voltak, felnőtt színházat is gondolt, ﬁlmes terveket is szőtt. Három ember egy

védő Egyesület.
Józsi bácsi halála után kedves felesége,
Jutka asszony felkeresett egy szalagos
irattartóval a kezében: - Nem is tudta

megőrzőinek - összegyűjtöttünk egy kis szeletet Pados
József szellemi örökségéből:
három színpadi szövegkönyvét, egy novelláját, korabeli
írásokat, képeket, befűzve
egy-egy oldalt ki-ki legkedvesebb saját emlékének is. A
könyvvel egy hosszútávfutás
is elrajtolt: egy qr kód mutat
a felhőben tárolt, Dorottya
színdarab ﬁlmjére. Vajon ki éli túl a másikat? Talán lesznek, akik el fogják tudni
majd dönteni.
k.j.

csónakban - humoros regényen
gondolkodott, de egy Mrozek
drámát is dédelgetett. Nem jutottak el a megvalósításig, a sikeres diákszínpad sok energiát
vitt el. A legtöbb darab bemutatóján – így soknak színpadi
próbáin is – sikerült ott lenni.
Kis nemes irigységgel néztem
– akkor Balatonbogláron talán
csak a kollégium rendelkezett
videó-stúdióval, fotólaborral –
a kamera mögött állót rögzítőt.
Ritkultak később a találkozások, de Boglárlelle szétválásának idején már máshol, mások-
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IFJÚSÁG

EGÉSZSÉGNAP AZ ISKOLÁBAN

Március 5. munkanap volt. Ilyenkor a diákok általában nem örülnek, hogy iskolába kell jönni. Ez most nem így történt,

pszichológus, táncoktató, sportoló, táplál-

különböző

mert Egészségnapot tartottunk a Boglári Általános Iskola felső tagozatán.

kozási szakértő, kozmetikus, stb... tartják
a foglalkozásokat a lelkes pedagógusok

vékeny részvétellel. Az adományok fedezték költségeink kb. 60%át. A többi

mellett.

pénzt nagyrészt a Boglári Általános Iskolát Támogató Alapítvány biztosította, a

ra, terveztünk, szerveztünk, tárgyaltunk,
számoltunk, kilincseltünk. A 8 osztály 8

Az ismeretek nem tankönyv ízűek. A
sárgarépát ízletes mártással kóstolják,

hiányzó összeget a DÖK tette hozzá.

állomáson vett részt forgószínpadszerűen.
A vitaminportán zöldségek arzenálja, gyü-

és eközben hallanak az A vitamin fontosságáról. A szőlőt nem képen látják, ha-

A Boglári Általános Iskola diákjai és nevelőtestülete nevében is tisztelettel kö-

mölcssaláta, sajtfalatkák és különböző
mézek várták a gyerekeket. A termé-

nem saját maguk tűzik a sajtdarabkákra,
és el is fogyaszthatják. Az volt a célunk,

szönöm minden támogatónknak értékes
segítségét, amit az Egészségnap meg-

szet patikájában a gyógynövények áldásos hatásaival ismerkedtek, és különböző

hogy ismeretekkel, tevékenykedtetéssel
és maradandó élmények-

szervezéséhez és lebonyolításához nyújtottak. Az egészségnapot támogatták:

Hetek óta készültünk erre a program-

teákat készítettek. Igyekeztünk az egész-

és/

te-

gatartását. Úgy érzem,
hogy sikerült színes,

Antal Róbert
Antalné Szakál Edit

változatos
foglalkozásokkal
színvonalas
programot szerveznünk a gyerekek számára.

Balatonboglári Tesco dolgozói
Boglári Általános Iskolát Támogató
Alapítvány
Deme Norbert
Három Királyok Gyógyszertár
Filkóházi Zoltán – Breakness
Geleta Cukrászda
Halker Kft
Harmouche Ahmed
Harmouche Margaréta
Hermann Méhészet
Légrádi Melinda
Meireiszné Veszner Szilvia
Dr. Nagy Erzsébet
Országh Krisztina
Patacsi Méhészet
Szülői Munkaközösség
Vukovich Lászlóné
Zöldség Gyümölcs Lerakat B.boglár
Palástiné Szerpák Tünde
nevelési munkaközösség vezető

Az
Egészs é g n a p
megvalósításához
termé-

szetesen anyagi erőforrásokra is szükség volt. Sok segítséget kaptunk vállalkozóktól, magánszemélyektől, cégektől.
Mindenki azzal segített, amivel tudott,

mára. Break bemutatót láthattunk, majd a
gyerekek együtt mozogtak a Breakness
tagokkal. Persze kevésbé hajmeresztő
gyakorlatokat vezényeltek nekik, mint
amiket a proﬁ csapat bemutatott.
A gyerekek nagyon élvezték az Egészségnapot. Természetesen nemcsak az
egynapos
akció erejéig
foglalkozunk
az egészségvédelemmel. Osztályfőnöki
órákon, testnevelés, biológia, kémia és
egyéb órákon, de tanórán kívüli programokon is oktató nevelő munkánk szerves
része az egészséges életmódra nevelés.
A mindennapi munkában viszont nem
állnak rendelkezésre olyan eszközök, le-

vagy

kel fejlesszük a tanulók
egészségtudatos
ma-

ségmegőrzés
témáját sokoldalúan
megközelíteni.
Így a kozmetikában az arc és bőrápolásról,
a
fogászaton
a
száj,
és fogá p o lásról,
valamint
a
f o g s z a bályzásról
szerezhettek
hasznos
ismereteket. Foglalkoztunk a lelki
egészséggel, a betegségek megelőzésével, a
személyi higiéniával az elsősegélynyújtással is. Természetesen kiemelt szerepet kapott a mozgás is. A 8. állomáson
zenére tornáztak a gyerekek. Déltájban
közös program volt az egész tagozat szá-

termékekkel

A TELJES DOBPERGÉS ÚJSÁG AZ ALÁBBI LINKEN TEKINTHETŐ MEG:

hetőségek, mint egy rendhagyó iskolai napon. Új arcok, orvostanhallgató,
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HTTP://EN.CALAMEO.COM/READ/002700224678C98AF4117

ELEKTROMOS AUTÓ BOGLÁRON
Március 7-én, hétfőn az elektromos autózást népszerűsítő bemutató körútra indultak az Autó Máté Kft. munkatársai. Céljuk,
hogy a Peugeot és a Citroen hibrid és elektromos modelljeinek segítségével a lehető legtöbb embert ismertessenek meg a környezetbarát közlekedés előnyeivel.
A túra első állomása a balatonboglári Városháza volt, ahol Mészáros Miklós polgármester és Dr.
Markó Péter jegyző mellett, a hivatal több munkatársa is kíváncsian nézegette az épület előtt
felsorakoztatott járműveket. Volt aki halkan
meg is jegyezte, lesz majd, aki félre érti és azt
gondolja, hogy ismét autókat akarnak vásárolni...
Természetesen nem erről, hanem egyelőre csak ismerkedésről volt szó. Idősebb Máté Márton, a cég ügyvezetője röviden tájékoztatta a megjelenteket. Kiemelte, hogy a jövő immár Balatonboglárra is megérkezett, hiszen a
legújabb technológiát képviselő járművek elérhetők, kipróbálhatók és megvásárolhatók kereskedésükben. A következő hetekben
pedig egy megbeszélést kezdeményeznek a város vezetésével egy elektromos töltőállomás létesítéséről, aminek a nyári turisztikai
szezonban is vendégcsalogató szerepe lehet.
A tájékoztató után lehetőség volt az új elektromos Citroen Berlingo furgon kipróbálására is. A jármű Kévés Mária értékesítési vezető
szerint ideális városi kiszállító eszköz, hiszen az egy feltöltéssel elérhető 150 kilométeres hatótávja bőven elegendő mondjuk egy
étel- vagy csomagkiszállító vállalkozásnak. A közlekedési költségei pedig töredékébe kerülnek a hasonló kategóriájú, hagyományos
gépjárművekének. Ezzel kapcsolatban egy adat is elhangzott: Budapest-Balatonboglár = 850 Ft...
A bemutató túra a következő hetekben a Balatonnál Siófokon, majd Dunaújvárosban folytatódik...
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KULTÚRA
Március 19-én, igen kellemes időben,
szeretetteljes közeg fogadta a Balatonboglárra érkező tehetséges előadókat, zenekarokat. A Légrádi Antal Tehetségkutató
Rockfesztivál tizenkilencedik alkalommal
nyitotta ki kapuit. A megnyitón Mészáros
Miklós polgármester bíztatta az eseményen résztvevőket a sikerre. Külön örömmel köszöntötte a Balatonboglár testvértelepüléséről, Szentegyházáról érkező
Kartal együttest. Légrádi Erzsébet szavai
a fesztivál mottóját adták: folyamatosan

XIX. LÉGRÁDI ANTAL TEHETSÉGKUTATÓ
ROCK FESZTIVÁL " 2016. 03. 19.
dzsesszénekes volt. További tagok: Oroszi
Iván rádiós, kiadóvezető, Balázs Sziszka,
a Music Fashion ügyvezető igazgatója,
Cserteg István a Peron Music Tehetségkutatók alapítója, Ruff Ferenc, a Paksi PopRock-Jazz Tehetségkutató igazgatója és
Andrásik Remo, a HANOSZ titkára.
A pontszámok kialakulása után a zsűri konszenzussal hozta meg döntését.

csiszolni a tehetséget. A tehetségkutató
házigazdái egész nap biztosították ehhez
a kiváló hátteret technikával, precíz szervezéssel, kiváló hangulattal. Keserű Zol-

1. helyen végzett:
Zephyr együttes

tán a Helyiérték Egyesület nevében emlékezett meg a tehetségterület eltávozott

2. helyen végzett:
Németh Bendegúz trió

nagyjairól. Egy perces néma felállással
adóztak a zenészek Légrádi Antal, Lukács

3. helyen végzett:
Fiktív Alkotók és az Innocents
Projekt

Tibor és Újfalusi Gábor emlékének.
A tehetségkutatón 13 zenekar, előadó
került a színpadra, hogy a zsűri értékelhesse zenei teljesítményüket, dalszövegeiket, kreativitásukat, előadói tudásukat. A
zsűri elnöke Berki Tamás, Fonogram díjas

További tehetségek kaptak díjakat, zenei
kiegészítőket: Kartal, The Subrune, Sun

Talán elnézik az öröm vitte elkalandozást. Hónapok óta, sokat tétovázva fogtunk hozzá (a jövő csütörtöki!) emlékesthez, amiben a legnagyobb kapaszkodót az
egykori diákszínpad előadásainak sikere
nyújtotta. A város várta már a következő
társadalmi ünnepet, várta a Pados csapat
előadását, ami hosszú ideig a városban a
közbeszéd témáját adta, s ami két évtizeden túl is fönntartotta sokak elismerését,
csodálatát. Ne révedezzünk a múlt nagyszerű eseményein! Szép volt, elmúlt! Mások ma az emberek, másfélék a kapcsolatok, más kultúrára van igény.

Bence (Szabolcsi-Nemes-Demeter Trió),
Tóth Barnabás (Hoss Williams Grave), Berek Mihály (The Subrune), Lengyel Levente (The Subrune), Sípos Barnabás (Fiktív
Alkotók és az Innocents Projekt), Nemes
Dániel (Szabolcsi-Nemes-Demeter Trió),
Nagy István (Kartal), Tamási Árpád (Kartal).
A dobogós zenekarok fellépési lehetőségeket, zenei eszközöket nyertek. A Zephyr
együttes az Öröm a zene tehetségkutató
döntőjén lép színpadra Budapesten, októberben, a zenei expón. Berki Tamás
zárszavában mondta el: A rock örök. Ám
a zene tanulása, gyakorlása mindenkor
kiemelt feladat. A napot a magyar Pink
Floyd Show zárta. A tehetségkutatót támogatta az NKA-Cseh Tamás Program,
és a helyszínen is lehetett beszélgetni a
program munkatársával.

Oneself.

VASTAPS A KOSSUTH VACSORÁN
Van valami igazán nehéz abban, hihetővé tenni egy ünnepi műsort, megérinteni
a hallgatót, magával ragadni az ünnepre
seregletteket. Őszintén mondva, nem is
sikerül olyan gyakran, mint ahogyan azt
akár a felkészülés, akár cselekedet kiérdemelné. Kell valami olyan erő, valami elragadó ﬁnom ölelés, egy lelki kézenfogás,
ami már az első mosolyban benne van, s
kitart az utolsó képig, a huszárosan „rogygyant” állásban elhúzott mélyhegedű kíséretéig is.

Egyéni nyertesek: Eördögh Andrea Blanka (Hoss Williams Grave), Szabolcsi Fészek

Nem, nem! Ez nem lehet igaz. A kultúra,
a jó szívvel adott szellemi ajándék egyetemes értékű, csupán a ráirányuló ﬁgyelmet téríti el jól kifundáltan csillogó, hamis
ígéret zaja.
S amikor már hitében végleg elbizonytalanodna az ember, akkor megörül egy –
jó emlékekkel teli - hívó szónak:Kossuth
Vacsora. Szerényen beharangozott műsor,
egy szerény városi ünnepség után, talán
csak kevesek sejtették: itt most is fog valami nagy dolog történni.
És meg is történt. Már népviseletben a
mikrofon mögé kilépni maga is ünnep. S
szép szavakkal: Amit látni fogunk, az a
hit, a munka és az összefogás eredménye. Katona Adrienn és Osváth Péter volt
olyan szerencsés, hogy tavaly részt vehettek egy nagyszabású előadásban, a Petőﬁ
életéről szóló táncjátékban, melyet Budapesten mutattak be. És ők, a tánccsoport
vezetői ezt a táncjátékot hazahozták Balatonboglárra, hogy március 15-én a balatonboglári embereknek azt megmutassák.
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Cserteg István

Felment a függöny, s a néző gyorsan el
is feledkezhetett egy kis időre mindenről,
mert magával vitte a dal, a látvány, a zene,
az ének, a ﬁnom táncmozgás, a fegyelmezett együttlélegzés, a háttérfal képei, a remekül megoldott színpadi elemek – a huszárnak beöltöztetés, a csatába vonulás,
a bajtársak elvesztésének gyásza. S az a
rácsodálkozás, hogy mindebben micsoda
szép hangú énekesek – kicsik és nagyok
is -, milyen nemes hangú versmondó, az
egymást légiesen körbetáncolók felkészültsége, az érzelmek és indulatok feszes
visszafogottsága, s milyen gondosan elkészített kellékek szerepeltek. S a legvégén,
amikor már minden levegő elfogyna, na
akkor még kijön az egész társulat a közönség elé elénekelni egy Kossuth nótát
fölpántlikázva egy autentikus brácsával.
Gyönyörű előadás volt, - ahogyan a tavalyi, s az azokat megelőzők is - nemes
megemlékezés! Remélhetőleg sokáig ismét a kultúra lesz a balatonboglári közbeszéd témája.
Doktor László nevével jegyzett produkcióhoz társakat kellett hívni, együtt tanulták
be a szeniorosok a cserkészekkel, a lellei
színtjátszókkal. Hittel, munkával, összefogással.
k.j.

A XIX. LÉGRÁDI ANTAL TEHETSÉGKUTATÓ VIDÁM ZSŰRIJE

A TEHETSÉGKUTATÓ GYŐZTESE: ZEPHYR EGYÜTTES
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