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HÚSZ SZÁL PÜNKÖSDRÓZSA EGY CSOKORBAN

XX. MÉTA FESZTIVÁL

Kedves Bogláriak! Talán Önök sem gondolják, milyen borzongatóan simogató, nemzeti érzés bújik meg ebben a színes forgatagú,
fonotthajú gyermek-zsivajban. A huszadik Métára, 2016. május 1416. napokra jó időt jósol a népi bölcselet.

1984-ben, amikor a Lelle táncegyüttes
bontogatta a szárnyait a kultúrházban,
s egyik alakalommal, népzenehallgatás
közben, egy pécsi szereplésükből jövet
megjelent Salamon Beáta a Méta együttes tagjaival - Molnár Vica, Gábor Sándor.
Muzsikáltak. Az ott ülők úgy emlékeznek
vissza, hogy ilyen gyönyörűen még nem
hallottak népzenét játszani. Nagy csodálattal nézték, hallgatták őket a helyi néptáncosok köré formálódó helyi zenészek
is, akik az első próbálkozásaikat tartották, s legnagyobb gyönyörűségükre együtt
örömzenélhettek a népzenében akkor már
meghatározó zenekarként ismert és szeretett Métával. Valójában azon az estén született meg az elhatározás: legyen Bogláron
fesztivál.
Elrepült pár év. 1996-ban Budapesten
volt egy néptánc oktató tanfolyam, melyen
Tücsi is ott volt, s ahogyan lenni szokott, ha
egy helyen azonos érdeklődésű, tehetséges emberek - ﬁatalok - találkoznak, akkor
ott nagy tervek születnek.
folytatás a 3. oldalon

PILLANATKÉP A PADOS JÓZSEF EMLÉKESTRŐL:

fotó: s.m.
EGY VISSZAJELZÉS A SOK KÖZÜL : „HÁLÁS SZÍVVEL KÖSZÖNÖM NEKTEK A FELEJTHETETLEN ESTÉT. SZÁMOMRA NAGYON MEGHATÓ VOLT AZ
EMLÉKEST. HOSSZÚ IDŐRE KAPTAM LELKI FELTÖLTŐDÉST EZEN AZ ESTÉN. KÖSZÖNÖM AZ ÉLMÉNYT, KÖSZÖNET A SZERVEZÉSÉRT, KÖSZÖNET A
SZEREPLŐKNEK, CSODÁLATOS ESTE VOLT SZÁMOMRA!” # MARIANNA
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Nagy boldogság a mai világban ennyi
mosolygós, szépen öltözött, a viseletét
büszkén hordó, jókedvű, fegyelmezett,
mások produkcióját érdeklődéssel végignéző és tapsoló ﬁatalt látni! Látni
sürögni, a szemüket a gyerekeken tartó,
csoportvezetőket, kísérőket.
A huszadik fesztivál jön, azzal a gonddal, hogy minden jelentkezőt nem is
lehet elfogadni. Azon is elcsodálkoztam,
hogy mikor és hogyan próbáltak az egymástól száz kilométerekkel távol lévő
csoportok és a Méta zenekar, hogy a fesztiválon teljes összhangban vannak. Erről
folytatás a 2. oldalról
Még abban az évben megrendezésre került a boglári kultúrházban egy jól sikerült
néptánc verseny. Az eseményt követően ült
össze a társaság, s megalakították a Pünkösdi Gyermeknéptánc Fesztivált. Csakhogy ezt a nevet már egy meglévő, másik
fesztivál használta, s Tücsi, Bea, Szazsó
a Méta Fesztivál nevet választotta. Ekkor
rögzítették a fesztivál pünkösdhöz kötött
időpontját, a koreográﬁa verseny témáját,
anonim pontozási rendszerét, a zsűri öszszetételét, s Szazsó felvállalásával a futó
méta népi játék beemelését is a programba. Az akkori Szelence gyermektánc együttes a szülőkkel szervezte az első rendezvényeket.
1999-ben vette át a Méta Fesztivált a `98
karácsonyán alakult Helyiérték egyesület,
amely Tücsi hatalmas szervező munkájával, kapcsolataival, önkéntesek szervezésével, az egyesületi forma bővebb lehetőségeivel rendezi azóta is töretlen sikerrel.
A teniszcsarnok volt akkoriban a fesztivál
helyszíne, de fesztiválsátorban is megrendezésre került egy alkalommal, igaz, egy
erősebb balatoni szél elvitte volna, ha nem
kapaszkodik bele 20 önkéntes. Jó helyszín
volt a teniszcsarnok, a Balaton közelségét
is élvezhették a résztvevők. Azonban a
fesztivál kinőtte ezt a helyszínt, s 2013-tól
az Urányiba költözött, ami kiváló adottságokkal rendelkezik az évenként ideérkező
800 gyerek és kísérőik fogadására, a versenyre, a futó métára. Volt olyan év, amikor 1200-an voltak a fellépők, 30 koreográﬁával vettek részt, már, mint a város
kiemelt rendezvényén.
A fellépők visszajelzései - az itt töltött

is meséltek,
akik a 20.

busz, hazamegy élménytelen napok a bogláriak. Itt vidáman köszöntenek, gardíroznak, megtapsolnak, korrekten értékelnek,
s elköszönéskor a küldjetekegyesemestha
hazaérkeztetek búcsúval indítanak útba.”
„A mi községünkben a pünkösd nagy, családi ünnep, ide azért engedik mégis a gyerekeinket a szülők, mert a várnapi mise része

a miért szeretünk itt lenni,

lésére érkezett
koreográfusok,

mit
szeretünk
a fesztiválban,

tánctanárok,
zenészek janu-

miért szeretjük
Balatonboglárt.

találkozó-

ján ott voltak.
Salamon
Bea
megosztotta
az elmúlt fesztiválokra,
a
csoportoktól
kapott zenéket,
kottákat, felvételeket, s azt is,
hogy ezek legtöbbször igencsak feladták a
leckét, csaknem eldúdolt utalások voltak
a zenei alapok csupán. Ebből kellett azt a
kísérő zenét elkészíteni, amit csodálattal
hallhatott mind a fellépő csoport, mind a
közönség.
Ezen a találkozón - azt is mesélték minden résztvevő bemutatkozott: honnan jött, melyik csoportot képviseli, milyen a benyomása, mi a
véleménye a fesztiválról, a
pontozásról, a gyerekek
hangulatáról. S itt igazán
elcsodálkoztam az
ország különböző
helyeiről érkezettek válaszain. „Mi fellépési
és megmérettetési
találkozót kerestünk

évet.” „A mi gyerekeinket a végtelen kedves
gondoskodás ragadta el. Nem az egyhangú busz, megérkezik, öltöző, fellép, öltöző,

a programnak”.
Csak tódulnak

fesztivál előkészítése, értéke-

ári

KULTÚRA

időről, a verseny hangulatáról, az értékea gyerekeknek.
lésről, a szervezésről, a „Jövőre visszajöBogláron a Métán találtuk meg.”
vünk!” elköszönésekből -, Halmos Béla sze„Minket az fogott meg vagy tíz éve,
mélyisége, a szakma elismerő véleménye,
hogy az első telefonos érdeklődésre
a produkciókat kísérő Salamon Bea vezette
nagyon kedves válaszokat, invitálást
zenekar rangos fesztivállá emelte a Métát,
kaptunk, s már csak kíváncsiságból
s az a 60-70 fegyelmezett önkéntes, akik
is megnéztük mi ez a Méta fesztivál.
az ország minden részéről érkeznek a feszAzóta visszajövünk, de már úgy is
tivál segítségére!
megyünk el, hogy foglaljuk a következő

„Tudjátok,
sok
csoportnak az is
egy csodálatos
élmény,
hogy
nálatok az ország egyik legjobb zenekara
kíséri!”
Mindenki sorra
került, legvégül
pár helyi önkéntes is. „Én
csak kíváncsiságból vagyok itt, s Önök, Ti
talán nem is gondoljátok micsoda nagy
öröm volt végighallgatni bogláriként azt a
sokszínű dicséretet, szeretetet, amivel
városunkat illettétek!”
Kedves Bogláriak! Talán Önök sem
gondolják, milyen borzongatóan simogató nemzeti érzés bújik meg
ebben a színes forgatagú,
fonotthajú
gyermekzsivajban. A huszadik
Métára, 2016. május
14-16. napokra jó időt
jósol a népi bölcselet.
Az Urányi a
legmeszszibb boglári ponttól
alig
van
távolabb,
mint amit a
fellépők egy mezőségi sűrű magyarral a színpadon meg ne tennének.
(Még valami! Egy meglepetéssel is
készülnek a születésnapra. Tudom,
de nem árulhatom el – talán gyöngykönnyek is csordulnak.)
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INTERJÚ
Mennyire érte váratlanul, hogy Ön
lett Balatonboglár alpolgármestere?
Mondhatnám azt is, hogy mint derült
égből a villámcsapás, hiszen nem voltak
nekem ilyen ambícióim. Nagyon elégedett
voltam a Szőlőskislaki Részönkormányzat
vezetői tisztségével, ahol úgy gondoltam,
sokat tehetek a település ügyeiért. Ennek ellenére úgy éreztem, hogy a helyzet
megoldása érdekében kötelességem volt
elvállalni az alpolgármesteri tisztséget, és
igyekszem legjobb tudásom szerint megfe-

ÚJ ALPOLGÁRMESTER
BALATONBOGLÁRON
Többszöri jelöltállítás, vita és sikertelen szavazás után
végül sikerült a képviselőknek kompromisszumot kötniük
Csere Andrea személyében, így január óta ő Balatonboglár város alpolgármestere. A Szőlőskislakon élő képviselőt terveiről és céljairól kérdeztük.
szítették el önt a szőlőskislakiak?
Nem, egyáltalán nem. Itt élek és itt is
dolgozom. Folyamatosan elérhető vagyok
az itt élők számára, s ahogy eddig is, úgy
ezután is nyugodtan fordulhatnak hozzám

kérdése, valamint az Internet szolgáltatás
minőségének a javítása.
De fontos feladatnak tartom az alakuló
közösségek életének, szerveződésének a
segítését is, mert ezek töltenek meg élettel

lelni az új kihívásoknak.

egy települést.

Régóta húzódó probléma volt
az alpolgármester választás. Úgy

Ugyanez vonatkozhat Balatonboglárra is?

gondolja, hogy ez most egyfajta
nyugvópontra került?

Azt gondolom, hogy igen. Bogláron
is ugyanezek a feladatok vannak. A
vízelvezetés ott is komoly probléma,

Azt gondolom, hogy igen.

ha egy nő kerül magasabb pozícióba, mert ő képes arra, hogy
egyensúlyt teremtsen. Hogyan
látja, lehet önnek ilyen szerepe?

akár a Császta alatti utcákra, akár a
feltöltött területre gondolunk. Az elmúlt években sok fejlesztés volt a turisztikailag kiemelt területeken, most
itt lenne az ideje, hogy az itt élők
problémái is több ﬁgyelmet kapjanak.

Az biztos, hogy egy nő más szemszögből képes látni egy problémát.
Ha ebből indulok ki, akkor szerencsés megoldás lehet döntési helyzetekben egy ilyen vélemény.

Idén 25 éve város Balatonboglár, és ezzel kapcsolatosan zajlik egy városismereti vetélkedő,
amit ön kezdeményezett. Mit kell
erről tudni?

Mi a feladata egy alpolgármesternek?

A vetélkedőt a helyi általános iskola
felső tagozatos diákjainak írtuk ki, és
már el is indult. Ez egy kreatív, városismereti vetélkedő, egy sorozat,
melynek keretében a gyerekek otthon oldják meg a feladatokat. Jelenleg kilenc csapat vesz részt a küzdelemben.

Sokan állítják, hogy vitás helyzetekben szerencsés választás,

Távolléte esetén a polgármester
helyettesítése, valamint a munkájának a segítése. A polgármester fotó: sz.l.
átruházhat részfeladatokat az alpolgármesterre. Mondhatja azt, hogy a
továbbiakban a sport, vagy a kultúra az al- a problémáikkal.
Milyen tanácsokkal, vagy intelmekpolgármester feladata, de lehet bármi más
kel
látta el a részönkormányzat új veis, ami a polgármester munkáját segíti.
zetőjét?
Mi történt ezen a területen a megválasztása óta?
Eddig elsősorban protokoll feladataim
voltak, valamint a polgármestert helyettesítettem, amikor szabadságra ment. Ezeken túlmenően pedig szívesen várom a
polgármester úrnak bármilyen irányú felkérését, hogy miben tudnám még segíteni
munkáját.
Egyébként ez azt is jelentheti, hogy
adott esetben akár egy testületi ülést
is le kell vezetnie?
Igen, de ez nem okoz problémát, hiszen
a részönkormányzat vezetőjeként éveken
át alkalmam volt ezt gyakorolni, és jól is
érzem magam ebben a szerepben.
Az új tisztsége miatt le kellett köszönnie a Szőlőskislaki Részönkormányzat
éléről. Gondolom, ettől még nem ve-

Mi szoros kapcsolatban vagyunk Keserű
Zoltán elnök úrral. Továbbra is részt veszek
a részönkormányzat minden ülésén ,és a
javaslataimat én is megteszem. Így nyugodtan mondhatom azt, hogy együtt dolgozunk.
Miket tart a legfontosabb megoldandó feladatoknak Balatonboglár és Szőlőskislak életében, működésében?
Azt gondolom, a legfontosabb, hogy nem
csak a turisták igényeit kell kiszolgálni, hanem az itt élők életének javítására is fokozottan ﬁgyelni kell. Vannak olyan napi gondok, feladatok, amiket mindenképpen meg
kell oldani. Például itt, Szőlőskislakon ilyen
a vízelvezetés, a járdák kérdése, vagy tartalommal megtölteni a művelődési házat.
Folyamatosan visszatérő igény a Balatonboglár és Szőlőskislak közötti közlekedés
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A vetélkedőnek egy Facebook oldala is
van, a „Balatonboglár 25 éve város-Kreatív
városismereti vetélkedő”, és erre töltünk
fel minden szükséges információt. Igyekszünk érdekes kérdéseket és feladatokat
adni gyerekeknek, olyanokat, amik megmozgatják őket, és akár a város kommunikációjának is hasznot hozhatnak majd az
itt előkerülő kreatív megoldások.
Mikor zárul a vetélkedő?
Május végén, addig a csapatok hetente
egy-két feladatot kapnak. A város napján
lesz majd az eredményhirdetés. A fődíj egy
egész napos program Patcán, a Katica-tanyán, de várjuk még olyan szponzorok jelentkezését, akik további díjakat ajánlanak
fel, mert nagyon sokat dolgoznak a gyerekek és megérdemelnék, hogy minél többen
kapjanak valami elismerést.
Köszönöm szépen a beszélgetést…
Én is köszönöm a lehetőséget.
sz.l.

ÖSSZEFOGLALÓ BALATONBOGLÁR VÁROS ÖN#
KORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
2016. MÁRCIUS 31#I ÜLÉSÉRŐL
(Kivonatos közlés. A jegyzőkönyv és a
hatályos rendeletek a Lukács Károly Városi
Könyvtárban és a balatonboglar.hu webol-

zat Képviselő-testülete a Balatonboglári
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, a Boglári

dalon tekinthetők meg.)

Kollégium, valamint a Lengyeltóti Óvoda
esetében, a határozati javaslat mellékletét

Az ülést Mészáros Miklós polgármester
nyitotta meg. Megállapította, hogy a 9

képező kimutatás alapján elfogadja az étkeztetésre vonatkozó, 2016. évi önköltsé-

képviselőből 8 van jelen, Vadasfalvi János
pedig igazoltan van távol. A jegyzőkönyv

geket az alábbiak szerint:

hitelesítők kijelölése és a napirendek elfogadása után a rendes ülés elkezdődött.

Két ülés közötti fontosabb események
Dr. Sziberth László képviselő több témát
is felvetett. Érdeklődött, hogy mikor bontják el a Jankovich-telepen a régi illemhelyet, felhívta a ﬁgyelmet a piacon lévő pavilonok beázására, kitért a Kodály Zoltán
utca és a Hűvös közben lévő üzlet állapotára és nehezményezte, hogy a Platán tér bejárásán a hivatal munkatársai nem jelentek meg. Gáspár László műszaki referens
szerint még nem kötöttek megállapodást a
Jankovich-telepi illemhely elbontására.
Mészáros Miklós polgármester közölte,
hogy az elárusítóhelyek beázását a nyári
szezonig meg fogják oldani. Az egészségközpont vezetőjével kapcsolatos bírósági
eljárás pedig lezárult, és a bíróság szerint
nem történt bűncselekmény. Dr. Markó Péter jegyző szerint a Platán téri bejárásnál
egyszerűen félreértés történt, a munkatársak elmentek a megbeszélt bejárásra.
Keserű Zoltán képviselő érdeklődött,
hogy a Napsugár-Visza Kft-vel kapcsolatos ügyben mi a helyzet. Dr. Markó Péter
jegyző szerint a cég vezetője éppen aznap
jelentette be, hogy a bírósági döntésnek
megfelelően, meg kívánja építeni a Sziget-strandra bevezető utat. Keserű Zoltán
ehhez hozzáfűzte, hogy hosszú évek óta
húzódó ügyről van szó, amit végre le kellene zárni.
A témák lezárása után a képviselők 5 igen
és 3 nem szavazat mellett elfogadták a lejárt határidejű határozatokról szóló előterjesztést.

Intézményi térítési díjak
A nap, talán egyik legtöbb embert érintő
témájaként a képviselők szavaztak az intézményi térítési díjakról. Az előterjesztést
8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadták el:
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 57/2016.(III.31.) KT számú határozata
I.

Balatonboglár Város Önkormány-

KÖZÉLET
fogadja a Platán Szociális Alapszolgáltatási
Központ 2016. évi intézményi szolgáltatási
önköltségeit.
Intézményi térítési díj

II. Balatonboglár Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a határozati javaslat
mellékletét képező kimutatás alapján el-

A közalkalmazottak és beszámolók
A térítési díjak elfogadása után egyhangú
szavazással fogadtak el több előterjesztést
többek között a közalkalmazottak egyes
juttatásairól szóló rendeletet, valamint
a Varga Béla Kulturális Központ, a Platán
Szociális Alapszolgáltatási Központ és a
Lukács Károly Városi Könyvtár tavalyi évről
szóló beszámolóit.

Óvodai- és bölcsődei beiratkozások
A beszámolók után egy szintén sokakat
érintő előterjesztés következett „Tájékoztató a 2015. évi beiskolázási terv megvalósulásáról. A Balatonboglári Hétszínvirág
Óvoda és Bölcsőde beiratkozási időpontjai,
az óvoda és a bölcsőde nyári zárása, és az
óvodai körzethatárok meghatározása” címmel. A napirend vitájában a képviselők elfogadták a beiskolázási tervet, melyben az
óvoda kötelező felvételi körzetének Balatonboglár város közigazgatási területét és
Ordacsehi község közigazgatási területét
határozták meg.
Az óvodai jelentkezés módja: A szülő az
óvodai jelentkezést az intézményben személyesen szóban közölheti az óvodavezetővel, mellékelnie kell a köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvényben, valamint annak
végrehajtási rendeleteiben előírt dokumentumokat. A jelentkezés alapján a gyermek
adatait az óvodavezető az óvodai felvételi
előjegyzési naplóban veszi nyilvántartásba.
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KÖZÉLET

A beszámolók után elfogadták a Balatonboglár város 25 éves évfordulójának ün-

szavazásában Keserű Zoltán képviselő nem
vett részt, így végül 7 igen szavazattal elfo-

nepi előkészületeiről szóló előterjesztést,
majd az ülés végén megszavazták az ün-

gadták a módosítást a képviselők.

nepi sorozat logóját is.

Közös Önkormányzati Hivatal

Kültéri szobrok elhelyezése

Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke elő-

Borudvar

Kalász Zoltán, a Humán Bizottság elnöke

Mint az ismert, a Borudvar ügyében a

elmondta, hogy a Humán Bizottság támogatja Pór Péter főépítész javaslatát, misze-

környéken élők csendháborítás miatt feljelentést tettek. Az eljárás jelenleg a bírósá-

rint 2016-ban, Csíkszentmihályi Róbert Legény című szobrát és Farkas Ádám Csavart

gon a város fellebbezése után a másodfokú
szakaszban van. A további, esetleges ha-

Oszlop című alkotását helyezzék el Balatonbogláron, az Árpád-házi Szent Erzsébet

sonló ügyek elkerülése érdekében a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság a

Emlékparkban. Kérte, hogy a Város Napja
előtt történjen meg a szobrok kihelyezése,

egyhangú szavazással fogadta el.

Borudvar létrehozására, fenntartására és
üzemeltetésére kötött megállapodás mó-

ezt a testület egyhangú szavazással el is
fogadta.

Ezek után a Balatonlellei Önkormányzat
javaslata alapján, kisebb módosítással el-

dosítását az alábbiak szerint javasolta elfogadni:

fogadták a Munkácsy utca felújításáról szóló, kétoldalú megállapodást.

2013. május 8. napján kötött eredeti

terjesztette a bizottság javaslatát, amely
szerint felhatalmazzák a polgármestert a
Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal működésének 2016-2019. évi pénzügyi
támogatására vonatkozó Külön Megállapodás aláírására, melyben a működtetéshez
történő hozzájárulást 500 e Ft/hó összegben határozták meg. A javaslatot a testület

Az óvodai jelentkezés időpontja:
2016. április 25. 7.30-16.30 óráig
2016. április 26. 7.30-16.30 óráig
pót beiratkozás 2016. május 3. 7.3014.00 óráig
Az óvoda napi, heti nyitvatartási
rendje:H-P – 6.45 – 17.00 óráig
Az óvodai ellátás szünetelésének időtartama: 2016. augusztus 18. – 31. Ez
10 munkanapot jelent.

Fizetős illemhelyek
Dr. Sziberth László, a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke a bizottság nevében javasolta tudomásul venni,
hogy a strandi illemhelyek ﬁzetőssé tételét
a 78/2008.(VI.3.) Korm. rendelet 7. számú
mellékletének 6. pontjában található szabályozás nem teszi lehetővé. Ugyanakkor
élni kívánnak azzal, hogy ne vegyék le a
tovább gondolkodás lehetőségét a napirendről.
Szerkesztői megjegyzés: Az strandi illemhelyek ﬁzetőssé tétele egy olyan aktuális
téma, amivel a magyar kormány is foglalkozik. Az ügyben, még a nyári szezon előtt
biztosan lesz változás, amiről tájékoztatni
fogunk…

Civil szervezetek beszámolói
Több civil szervezet beszámolóját is tárgyalta a testület, ennek keretében elfogadták a Helyiérték Egyesület tavalyi évi kimutatását és a 2016-ra leadott munkatervét.
Támogatták a BBSC utánpótlás nevelésről
szóló előterjesztését is, amit igényes szakmai programnak tartottak.

Pályázati ügyek

megállapodásuknak a 6. pontját módosítják, kiegészítve az alábbi 6.5. ponttal

A napirend keretében Mészáros Miklós
polgármester javaslatára a testület meg-

„ 6. 5. A Borudvar Borászai tudomásul ve-

szavazta, hogy a Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatok benyújtásában és lebonyolításában a Somogy
Megyei Önkormányzattal kössenek Operatív Megállapodást.

szik és vállalják, hogy a Borudvar működtetése során a megfelelő hatósági engedélyek birtokában az általuk használt, 6.1.
- 6.4. pontokban felsorolt területek vonatkozásában, valamint az előbb jelzett területeken található 8 pavilon esetében is, a
jogszerű működésből, valamint egyéb jogszabálysértésekből eredő cselekményekből,
harmadik fél számára okozott károkért kizárólagosan ők felelnek.”
A bizottság nevében Dr. Sziberth László
elnök egyben javasolta felhatalmazni Mészáros Miklós polgármestert megállapodás
módosítások aláírására. Az előterjesztés

Civil szervezetek támogatása
A képviselők elfogadták a Humán Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntését a balatonboglári civil szervezetek támogatásáról. Ennek megfelelően az alábbi
szervezetek kapnak a 2016. évi működésükhöz támogatást:

Kutyabarát Balatonboglár
Folytatódott a februári ülésen előterjesztett kutyabarát program tárgyalása.
Ennek keretében Mészáros Miklós polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy
jogszabály nem írja elő a bekerítést, és
a Bója köz is megfelelő helyszín. A Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság
támogatta az előterjesztést azzal, hogy a
jogszabályoknak megfelelően és felszereléssel jelöljék ki a kutyafürdető, illetve
kutyafuttató helyeket.
Türjei Attila, a Jankovich Településrészi
Önkormányzat tagja elmondta, hogy bi-

c.) Matróz köz végét
jelöli ki.

zottsága is támogatja a kezdeményezést,
a Bója és a Matróz köz kijelölésével. A
testület végül 8 igennel, egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. Ennek megfele-

2. Balatonboglár Város Önkormányzat
Képviselő-testülete kutyafuttatónak a
Hunyadi utca páratlan oldalán lévő ligetes, erdős területet jelöli ki.

lően az alábbi határozat született:

3. Balatonboglár Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a szezonon (szeptember 15. - május 1.) kívül a közparkok-

1. Balatonboglár Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a kutyafürdető helyszínéül
a.) a Bója köz végét
b.) Báthori utca végét
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ban engedélyezi a kutyák sétáltatását,
futtatását, amennyiben a gazda a tisztasági és biztonsági felelősséget vállalja.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Balatonboglár Közös Önkormányzati Hivatal az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek
az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I törvény alapján álláspályázatot ír ki 3 fő
részére segédfelügyelő munkakörre.
Pályázati feltételek: 18. évét betöltött büntetlen előéletű, amit erkölcsi
bizonyítvánnyal igazoló cselekvőképességgel rendelkező magyar állampolgárságú, legalább középfokú iskolai végzettségű személyek.

Munkavégzés helye: Balatonboglár
Város közigazgatási területe
Munkavégzés időtartama: 2016. június 1 napjától 2016. augusztus 31
napjáig tart
A segédfelügyelő munkaköre:

védett vagyon őrzésével összefüggésben épület vagy építmény lezárásában, dolog ideiglenes elvétele
esetén az elvett dolog őrzésében és
szállításában, rendészeti feladatokat
ellátó személy intézkedése folytán
megsérült személynek történő segítségnyújtásban, rendészeti feladatokat ellátó személy intézkedésével
kapcsolatos értesítési kötelezettség
teljesítésében, a helyszín biztosításában.

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységét támogató segédfelügyelőkről szóló 65/2012.
(XII. 13.) BM rendelet alapján: feladatai ellátása keretében közreműA munkáért járó díjazás: havi bruttó
ködik az önkormányzati rendészeti 120.000 Ft
szerv, illetve a rendészeti feladatokat
A munkavégzés során kapcsolattarellátó személy feladatkörét érintően
tó személy:
az állampolgárok tájékoztatásában, a
Dr Markó Péter jegyző, mint megbírendészeti feladatokat ellátó személy
intézkedéseivel, jelentéstételi kötele- zó, valamint
zettségével kapcsolatos jegyzőkönyTóth Zoltán igazgatási osztályvezető
vek és más iratok előkészítésében, a Telefon: 06-20/7788-445

fotó: s.m.

A segédfelügyelő alkalmazása mun-

kaszerződés alapján jön létre

Rajt a duatlon versenyen. Cikk a 14. oldalon
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BERUHÁZÁS
Az ünnepségre meghívást kaptak a cégcsoport olaszországi anyavállalatának vezetői, üzleti partnerei, magyar oldalról pedig
a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselői, Olaszország magyarországi nagykövete,
valamint Balatonboglár város polgármestere, képviselői és egyházi vezetői. A szalag átvágása

ÜZEMET AVATOTT BALATONBOGLÁRON
A DATALOGIC
Április 15-én egy ünnepség keretében adták át az olasz
Datalogic mintegy 9 millió eurós beruházással épült balatonboglári üzemét. A hivatalos átadást jelképező szalagot Romano Volta, a Datalogic csoport elnök-vezérigazgatója vágta át.
kező fordulópontként a BB megalapítását
emelte ki, majd ezzel párhuzamot vonva

után kezdődő
ünnepségen

kiemelte, hogy 2016. április 15-e ezekhez
hasonló fontos pont a település életében.

Romano Volta
elnök-ve-

Reményét fejezte ki abban is, hogy a cég

zérigazgató
köszönetét

nemrégiben további telket vásárolt, így
várhatóan nemsokára újabb üzemcsarno-

fejezte ki a
befogadó vá-

kot avatnak majd.
A beszédek után a vendégeket végigve-

rosnak
és
polgármeste-

zették a gyártósoron, ahol a részlegvezetők
elmagyarázták, hogy milyen folyamatokon

rének, hogy
segítően
álltak hozzá a
beruházáshoz.
Elmondta,
hogy Magyarországot az Európában elfoglalt központi
elhelyezkedése miatt választották, de a
döntésben nagy szerepe volt a megbízhatóan jól teljesítő, képzett magyar munkaerőnek is.
Kiemelte, hogy a Datalogic egy multinacionális vállalat, ami a világ sok országában
jelen van. Magyarországra az ipari gépsorok szenzorainak gyártását hozták, és
ezekkel látják el megrendelőiket Portugáliától egészen Oroszországig. A Fonyódról
Balatonboglárra költöztetett üzem pedig,
már a 2015-ös évben 40 millió eurós adózás utáni nyereséget termelt.
Maria Assunta Accili, Olaszország magyarországi nagykövet asszonya beszédében elmondta, nagy öröm a számára, hogy
idén ez már a második olasz beruházásban
épült üzem az országban, aminek az avatásán részt vehet. Véleménye szerint a magyarok különösen nagy barátsággal vannak
az olaszok felé, de ennek okaira egyelőre
még nem talált magyarázatot.
Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági
Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára az átadón kiemelte,
hogy a magyar foglalkoztatottság javulásában nagy szerepük van azoknak a külföldi
vállalkozásoknak, amelyek vonzó befektetési lehetőségnek találják Magyarországot.
Hangsúlyozta, a kormány határozott célja,
hogy az ipar részesedése a magyar gazdaságból a jelenlegi 24-ről 30 százalékra
emelkedjen néhány éven belül. Ez viszont
részben olyan cégekkel valósulhat meg,
mint a Datalogic, amely a digitális világ fejlesztésével foglalkozik - tette hozzá.

keresztül lesz az üres áramköri lapból ipari, vezérlő szenzor. A gyártósor egyébként
fotó: Tompos Gábor
Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere beszédében felelevenítette a város történelmét, és megemlékezett arról,
hogy az első igazi, fejlődési lendületet a
déli vasút megépítése hozta el. A követ-

a legmodernebb eljárásokat használja, az
automata óránként negyvenezer elektronikus elem beültetésére képes. A kész áramköröket pedig már emberi erővel szerelik
be az előre gyártott dobozokba, s ezek
tesztelés és csomagolás után kamionokon
indulnak útnak a világ minden része felé.
sz.l..

TISZTELT BALATONBOGLÁRI SZÁLLÁSKIADÓK,
SZOLGÁLTATÓK, VÁLLALKOZÓK!
Amint az újság múlt havi számában olvashatták, a város idegenforgalmi, üzleti,
kulturális életével foglalkozó weboldalát
elindítottuk, www.balatonboglar.com címen. Ezen az oldalon kívánjuk a város
vendégeit a szálláshelyekről, az elérhető
szolgáltatásokról, a kulturális és egyéb
programokról, a szabadidő eltöltésének
lehetőségeiről, látnivalókról informálni
– terveink szerint, de
az Önök segítségével
„pörgősen”. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy
hozzá kívánunk járulni
Balatonboglár idegenforgalmi
márkájának
felépítéséhez – egy
BoglárBrand-hez.
A város hivatalos honlapján megszűnik
a szálláshely szolgáltatás, s egyben nem
is folytatnánk a szálláshelyeket keresők
központi címre irányított, űrlapon keresztüli adminisztrációját. Egységes megjelenést biztosítunk, melyben a szálláskiadó
megnevezi a szálláshely nevét, mellékel
a számára szükséges számban fotókat
(max 1000 px széles, max. 700 px ma-
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gas max 96 dpi-s képet, akár 20 db-ot
is, melyeket szallashely_neve_01…19.
jpg névvel /tehát ékezet és szóköz nélkül/ nevez meg), megadja a szálláshely
elérhetőségét, a kiadó elérhetőségét, s
természetesen egy leírást. A közzététel
8.000 Ft/naptári év. A térképet, esetleg
utcaképet mi keressük ki hozzá.
Hasonló
–
egységes - megjelenést kínálunk
szolgáltatóknak (babysittertől az
étteremig) 4.000 Ft/
naptári év összegben.
Más, egyedi hirdetési
lehetőségre is nyitottak
vagyunk, bannerek, ﬁlmek, linkek, PR cikkek…
egyedi megegyezés szerint, (de megtartva a honlap tartalmi, formai egyensúlyát).
A honlap építésnek, kezelésnek nincs
egyéb anyagi háttere, a hirdetési díjakból
tervezzük a felépítését, fenntartását.
Elérhetőségünk:

rekurziv.kft@balatonboglar.com

PORTRÉ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
KISEBB VÁLTOZÁSOKKAL
Részben módosult a felügyeleti rendszere az évek óta
hatékonyan működő balatonboglári Platán Szociális Alapszolgáltatási Központnak. A változásokról és a központ
munkájáról kérdeztük Koós Mariannt, az intézmény vezetőjét.
Milyen feladatokat lát el a központ?

gyerektartás kérdése. Sokan csak tanácsot

A Platán Szociális Alapszolgáltatási Köz-

kérnek, a tapasztalatainkat kérdezik.

pontnak 5 szakfeladata van: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali

tést?

ellátása, családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatás. Az idei év január elsejétől vál-

Az időskorúak 65 év felett, a hajléktalan
személyek, a fogyatékkal élők, valamint

tozott a családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatás, ezek eddig szakfeladatként, a

azok, akiknek orvos igazolja, hogy nem
képesek ellátni magukat. Az ebédet az Or-

továbbiakban azonban egységes család- és
gyermekjóléti szolgálatként működnek. A

dacsehiben lévő konyhán főzik, és lakásra
szállítjuk. A térítés díjat pedig, a jövede-

hangsúly itt a családokon van.

lemtől függően a helyi rendeletben szabá-

Fonyódon létrejött egy központ, ami ellátja a felügyeleti teendőket, és szakmai segítséget nyújt nekünk. Hatósági ügyekben
pedig a továbbiakban úgynevezett „eset
menedzserek” segítik a munkánkat.
Mit jelent ez az „eset menedzser”?
Például védelembe vételi eljárásnál az
eset menedzser irányítja a családsegítő
munkáját, összehangolja az ügyben résztvevő szereplők: a szülő, a gyerek, a családsegítő, a hatóság és a gyermek ügyében
érintett intézmények teendőit.
A szolgáltatások igénybevevőinek oldaláról lesz-e érzékelhető változás?
Védelembe vétel mindig akkor van, ha a
gyerek érdeke súlyosan sérül, ami általában ellátatlanság, vagy bántalmazás. Ebben az esetben lép be most a családsegítő
mellett egy „külső” személy, aki ﬁgyelemmel kíséri, hogy teljesülnek-e azok a feltételek, melyek esetén az eljárás megszüntethető. A családsegítő innentől egy valódi
segítő szerepet kap, a hatósági véleményt
pedig az eset menedzsertől kérik.

Kik igényelhetnek szociális étkezte-

lyozott módon kell megﬁzetni.
A másik népszerű szolgáltatás a házi
segítségnyújtás, amit olyan idős és beteg emberek vehetnek igénybe, akik nem
képesek magukat ellátni. A jogosultságot
egy igénybevételi felméréssel döntjük el,
amit a háziorvos bevonásával végzünk. A
szolgáltatás maga abban segít, hogy az
igénybevevő a saját otthonában, megszokott környezetében maradhasson. Az ezzel
kapcsolatos tevékenység elég sokrétű, hiszen a gyógyszer felíratástól a pelenkázásig szinte minden beletartozik.
Egyébként Balatonbogláron ez térítésmentes szolgáltatás, de jelenleg várólistás, hiszen sokkal nagyobb az igény, mint
amennyit ki tudunk szolgálni. Tapasztalatunk szerint, a megnövekedett igényben
benne van az is, hogy sokkal gyorsabban,

akár pár nap alatt adnak ki embereket a
kórházból, s ezek többsége lábadozik, és
képtelen magát ellátni.
Egyébként sok az idős ember Balatonbogláron?
Jellemzően igen, de az arány nem roszszabb, mint bárhol, Magyarországon. A
probléma inkább az, hogy fellazulnak a
családi kapcsolatok, alig van több generációs együttélés. Ráadásul, a ﬁatalok távol
vannak, sokan külföldön keresnek megélhetést, így nincs, aki az idős hozzátartozókról gondoskodjon.
Mekkora létszámmal dolgozik a szolgálat?
Jelenleg tízen vagyunk, ebből egy fő részmunkaidős karbantartó, két fő családsegítő,
ketten a szociális étkeztetésben, hárman a
házi segítségnyújtásban, ketten pedig az
idősek nappali ellátásában, az úgynevezett
idősek klubjában tevékenykednek. Ugyanis,
itt is lehet étkezni, olvasni, tévét nézni, de
akár zuhanyozni és mosni is. Ez térítéses
szolgáltatás, 20 forint/nap a klubtagság.
Hogyan, milyen módon lehet önökhöz fordulni?
A központ Balatonbogláron, a Dózsa
György utca 45. szám alatt található, és
munkatársaink hétköznapokon 8.00-tól
16.00 óráig, pénteken pedig 8.00-12.00
óra között érhetők el. De kereshetnek bennünket a következő telefonszámokon is:
20/7788-410, 06/85 353-786.

Köszönjük a beszélgetést!
sz.l.

Melyek azok a tipikus ügyek, amikkel
a családok keresik önöket?
A leggyakoribb, amikor különböző kérelmeknél a nyomtatványok kitöltésében kérnek segítséget. Sokan jönnek anyagi problémákkal: települési támogatási igénnyel,
elmaradt közüzemi számlákkal, részletﬁzetési kérelmekkel, banki ügyekkel. Hetente
van ruhabörzénk, ami szintén keresett és
népszerű szolgáltatás. Megjegyzem, nem
csak vinni, hanem hozni is lehet olyan ruhákat, ami otthon már felesleges, de egy
rászorulónak még jó lehet.
De keresnek bennünket a gyerekkel kapcsolatos ügyekben is. Ilyenek a nevelési- és
kamasz problémák, iskolai ügyek, igazolatlan órák, válás utáni láthatósági- és elhelyezési ügyek, vagy éppen a nem ﬁzetett

fotó: s.m.
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SZŐLŐSKISLAK
A nagy orosz zeneszerző, Muszorgszkij
jutott eszembe, amikor múlt pénteken a
szőlőskislaki művelődési házban jártam.
Csere Andrea alpolgármester asszony felkérését fogadtam el, s nyithattam meg
azt a gyönyörű kiállítást, amely négy

EGY KIÁLLÍTÁS KÉPEI
Négy helyi alkotó, név szerint Doskocil Tihamérné,
Strángli Mónika, Balogh János és Fülöp Mihály festményeiből nyílt kiállítás április 8-án, a szőlőskislaki József
Attila Művelődési Házban.

szőlőskislaki festő alkotásait mutatta be.
Strángli Mónika, Doskocil Tihamérné Kata-

nem szaklapok címlapfotóin sorra megjelenő művészek. Nem. Ők köztünk élnek,

világába kalauzolnak minket, a dombok
lankáira ül a csend, az erdei ösvény fölött

lin, Balogh János és Fülöp Mihály remek festményeit láthattuk a nagyte-

hétköznapjaik, örömük és bánatuk a miénk is. Önképzéssel, elszántsággal, a ter-

összeölelkező fák mind-mind az idő lassú
vánszorgását jelenítik meg. Balogh János

remben.

mészet iránti szeretettel ötvözve csiszolták
és csiszolják ma is tudásukat. És itt a párhuzam a nagy, orosz zeneszerzővel,
aki az Egy kiállítás képei című legismertebb zongoraciklusát egy barátja,
Viktor Hartmann, tehetséges festő
kiállításának ihletésére írta: „A
tájképek
vázlatok

és
Mu-

szorgszkijból
az emberi élet

De kik is ők?
Ismerjük őket?
Tudják a kislakiak és a bogláriak, hogy milyen tehetségek
élnek közöttünk? Szerintem sokan nem.

és pszichikum,
a nép képzeletvilágának
csodálatosan színes megfogalmazásait váltották ki. Meglepő, hogy a részben autodidakta, részben naturalista költő miként lehetett olyan magában álló nagy mesterévé
a dalnak, hogyan volt képes oly mély pátoszt önteni dalainak tablóiba, hogyan volt
képes az orosz népzenét és motívumokat
beleszőni zenéjébe” –
olvashatjuk a nagy
zeneszerzőről. Ilyen
meglepő volt nekünk
is, szemlélődőknek az
a meglátás, a pillanat
varázsa, a magyar táj
lenyűgöző képe, amelyek visszaköszöntek
ránk a vásznakról.
Strángli
Mónika
mediterrán tájképei,
élénk
csendéletei,
a viharfelhők alatt

fotók: sz.l.

Bevallom, én sem. Ezért is volt nagy élmény a kiállítás és az a lehetőség, hogy
megismerkedhettem a művészekkel. De

szunnyadó
tanya
messze
repítenek
minket a szőlőhe-

hol voltak eddig? Miért nem láttuk még
kincseiket kiállítóhelyeinken?

gyek oldalából, a Balatontól elköszönő lenyugvó nap jól ismert
képétől.
Doskocil

De erre is választ kaptam. Ők nem művészetet tanult, művésztelepeken nevelkedett alkotók, akiknek hivatása a festészet,
nem kiállítótermek egymást váltó mesterei,

Tihamérné
Katalin
tájképei a nyugalom
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életképeiben már jobban előtérbe kerül az
ember, a boglári Sellő Campingben strandoló ﬁatalok és Misi vadász megjelenítése, de az önarckép, vagy a – Platán téren
már évek óta látható – kiváló karikatúrák
is mind ezt sugallják számunkra. Majd Fülöp Mihály fényképbe illő tájképei teszik
számunkra első pillantásra egyértelművé,
hogy Erdélyország, azon belül is a Hargita
földjén járunk. A dombok közé beleselkedő
napsugár, a magányos faházak, a völgyben
megbújó stilizált falu színfoltjai sokunkban
idézik fel erdélyi kirándulásaink féltve őrzött emlékeit.
Köszönjük e nagyszerű kezdeményezést, amely a „Balatonboglár 25 éve város”
programsorozat keretében valósult meg
Szőlőskislakon. Legyen még benne sokszor
részünk Boglár többi kiállítóhelyén is, s kívánunk az alkotóknak további jó munkát,
máskor is varázsoljanak el minket e csodás
világba.
k.z.

HELYTÖRTÉNET

HELYI $ ÉRTÉK $ PONTOK
Nem hiszem, hogy akad boglári, aki a városban járvakelve ne találkozott volna legalább egy, új, A4-es méretű, kék-zöld színű táblával, melyen fotó, ismertető,
QR-kód (igen, az a négyszögletű kockás valami) és egy
internetcím található. No, ezek a mi mesélő értékpontjaink!

badidőpark /Kilátó u. 8./, HIP – Helyiérték
Iroda Pont /Március 15. tér/. Az értékpontokkal egyező stílusú megállító-táblák jelzik azokat. Itt, a mászkalapon, ismertetőn
kívül számítógép is található, ahol végig-

Ha nagy soka-

mindenki saját maga idegenvezetője lehet.

nézhető, memorizálható, hogy adott helyen, konkrétan hol van elhelyezve a táb-

dalomban (akár
a Boglári Szü-

Természetesen otthon, fotelből is lehet
nézegetni, de ehhez végig kell járni a pon-

la. (Ugye, a Vörös kápolnánál nem kunszt
meglelni azt, ami a Platán strandon igazi

reten),
arcok

idegen
között

tokat, összeírni a címeket. Vagy időt szánni
arra, hogy kitaláljuk, kipróbálgassuk, mi-

kihívás lenne, már csak a terület nagysága
miatt.) Ebben ad segítséget az interaktív

meglátunk egy
kedves
isme-

lyen néven szerepelhet az általunk megnézni kívánt tartalom. Ez, persze eléggé

térkép.

rőst, az szinte kivilágít a tömegből. De Bogláron járva ugyanígy vagyunk mindannyian

időrabló eljárás, s a divatos, egészséges
életmódot szorgalmazó törekvéseknek sem

egy-egy utcarészlettel, házzal, paddal, fűzfával, és hasonlókkal. Emlékeink fűződnek

igazán felel meg.

hozzá, életünk eseményeinek tanúi ezek.
Mi mindent mesélhetnénk egymásnak…!

dégeiknek a „személyes” látogatást

Így javasoljuk, s javasolják Önök is ven-

A Helyiérték Egyesület ezt az ÉrtékPontok
projektet a „Szelíd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban” programban versenyeztette eredményesen. Ezzel kettős célt
is elértünk – a kisléptékű gazdaságfejlesztés nyomán helyi mikro- és kisvállalkozá-

Aztán ezerszer látott, unalmas, semmitmondó épületeink, szobraink, területeink is
vannak. Unalmas és semmitmondó…

Mászka-játék

Megszokott dolgaink (de, talán emberre is
érvényes) értéke akkor üt igazán hátba, ha
elveszítjük őket. Boglárt is szebbnek látják
azok, akik kényszerűségből távol kerültek
tőle. De érdemes megkérdezni a hozzánk
látogatókat: miért Boglár? Erre biztos kapunk egy szép kis leírást városkánkról, néhányan még el is szégyellhetjük magunkat,
hogy a megszokás
miatt, ezeket nem
vesszük észre. Pedig, ha mesélni tudnának…!

S, hogy legyen tétje is a dolognak – mert
az ember nem csak ismeretet szerezni, de
játszani is szeret, sőt… - ezek az értékpontok egy játékra vannak „felfűzve”. Ehhez
kell a mászkalap, mellyel a helyszínekre
látogatva, a pontokra vonatkozó kérdésekre válaszolva, a séta végén leadva kis
ajándékot kap, s sorsoláson is részt vesz
vendégünk.

És tudnak!
Nem hiszem, hogy
akad boglári, aki
a városban járvakelve ne találkozott
volna legalább egy,
új, A4-es méretű,
kék-zöld színű táblával, melyen fotó,
ismertető, QR-kód
(igen, az a négy-

sokból, civilekből együttműködésre képes
csapat jött létre, ami – valljuk be – egy
város, mint közösség működésének alappillére. (Milyen jó lenne, ha egyre többen
fedeznénk fel, s „olvasnánk el” egymás láthatatlan „értékpont-tábláit” – mert ilyenje
mindenkinek van!)
A kiváló ötlet megvalósulása idén fog
látványossá válni, hiszen tavaly a szezon
végére alakult ki, fejeződött be végleges
formája. (Ennek ellenére - a honlapon
számszerűen követhető – az ÉrtékPontok
leírása a rákattintási sorrendben a
második, többezres
olvasással, tehát kifejezetten népszerű
olvasmány.) A projekt iránt már érkezett érdeklődés más
településről is – ha
elterjedne, ismét egy
helyi
„találmány”,
ami Boglár hírét ismét valamiben kiemelkedővé, országossá kerekíti.

szögletű
kockás
valami) és egy internetcím található.
No, ezek a mi mesélő értékpontjaink!
Virtuális idegenvezető

„Jó gyakorlat” – országos minta

Hogyan lehet a mászkalapokhoz hozzájutni? Az Információs Pontokon!

Minden értékpontnak – a táblai röviden
A város forgalmasabb helyein – többen az
túl – van részletesebb leírása. Aki a helyidegenforgalmi szezonban tartanak nyitva
színen olvashatónál többet szeretne tud- Balaton Csavargőzös Műemlékhajó /Móló
ni, „okos” készülékével leolvastathatja a
sétány/, Hunyadi Söröző /Hunyadi u. 57./,
QR-kódot, ami segítségével az interneten
Nosztalgia Cukrászda és Kávézó /Szentmitalálható tartalomhoz jut. Vagy beírja a
hályi u. 57./, Sümegi Travel Utazási Iroda /
böngésző címsorában a kód alatt találhaDózsa Gy. u. 1./, Várdomb Kaland- és Szatót – ugyanaz lesz a végeredmény. Ezzel

Kerekedjen fel, hívja kísérőül társát,
szerezzen be egy
mászkalapot, járja be az értékpont utakat,
adja le valamelyik InfoPontban kitöltve,
válasszon egy ajándékot, s ha szerencsés,
nyerhet a havi sorsoláson egy igazán balatonboglári társasjátékot – lesz a családjában, aki nagyon fog örülni neki.
Egy kis segítség a tervezéshez: íme az
értékpontok helyei ami a mászkalap b oldalán található.

BALATONBOGLÁRI HÍREK 2016 április
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IFJÚSÁG

DIGITÁLIS TÉMAHÉT

Idén első alkalommal hirdette meg az
emberi erőforrások minisztériuma a Digitális Témahetet. Iskolánk is
lakozott az április 4-8-ig tartó,

csat-

nagyszerű kezdeményezéshez. http://dth2016.hu/
A fő célja hogy egy
hétig a digitális eszközöké legyen a fősze-

lárról készítettek bemutatókat Sway-ben

és kezdeményezés ez a hét, hiszen azon

és Prezi-ben. Nagyon ügyesen használ-

kívül, hogy készítjük a magunk kis munkáit,
látva más iskolák projektterveit, rengeteg

ták az eszközöket, tartalmas bemutatókat készítettek.
Foglalkoztunk városunk látnivalóival,
sport- és zeneéletével, illetve
régi képeslapok alapján történelmével is.

rep az oktatásban.
Mivel városunk idén
ünnepli 25 éves évfordulóját, így mi

dött maga a témahét. Ennek során a gyerekek egy hétig városunkról, Balatonbog-

Nagy sikere volt csütörtökön, mikor Dél-Afrikában tanító kollégához csatlakoztunk

linkeken lehet megtekinteni http://dondi.
wikispaces.com/Digitalis+Temahet+2016

elkészült kis bemutatójukat.

zetes felkészülés
és információgyűjtés után kezdő-

Pénteken iskolánkról készült
kisﬁlm és prospektus magyar,

A Boglári
Általános
Iskolából
4 csapat jelentkezett,
ebből
kettő,
a
„Jövőmentők” és a „Tekergők” csapata ju-

rökbálinton, a gyönyörű, új, korszerű,
alternatív energiaforrásokkal működő, Bálint Márton Általános- és Középiskolában
rendeztek meg. Projektjük bemutatásához,
a „Jövőmentők” csapata egy rövid videoﬁlmet is készített – amiben a gyerekek mellett Mocsai Tamás és Epres Attila, Jászai
Mari díjas színész is szerepel.
A „Tekergők” csapata egy bábjátékkal
mutatta be a zsűrinek a projektjük
témáját. A lányok produkcióját a zsűri egy-egy szál
virággal is jutalmazta!
A tervet bemutató
kisﬁlm és a bábjáték olyan jól sikerült, hogy a két
boglári csapat,
Szendrődyné Botka
Krisztina és Tilk Csilla tanárnő vezetésével
bejutott az országos döntőbe!

tott be az országos elődöntőbe, amit Tö-

MEGYEBAJNOK ISKOLÁNK
KÉZI CSAPATA!
A Magyar Diáksport Szövetség szervezésében, 2016. április 6-án, a Megyei Kézi-

ra, Hajós Petra, Hibácska Blanka, Kerekes
Boglárka, Kocsis Bettina, Lujber Nikolett,

labda tornán, a IV. korcsoportos diákolimpián iskolánk csapata megyebajnok lett!

Nagy Lili, Szilágyi Alíz, Szőllősi Flóra, Tieff
Zsanett, Várkonyi Renáta. Edzők: Bohus
Bea, Katona Sándor, Kovácsné Strasszer
Mária, Varga Zsolt.

Játékosok: Albek Anna, Galambos Pet-

Köszönet a gyerekeknek a nagyszerű,
szorgalmas és ügyes munkáikért.
Tóthné Bán Gyöngyi és Tilk Csilla tanár
vezeti a témahéten a gyerekek tevékenységét.

angol és német nyelven. Nagyszerű ötlet

ORSZÁGOS DÖNTŐBEN KÉT
BOGLÁRI OSZTÁLY
Az Energy Factory, interaktív vetélkedő
országos versenyére 36 általános- és középiskola jelentkezett, közel 3000 diákkal.
A 2. éve megrendezett verseny témája a
fenntarthatóság köré épül, célja, hogy a
gyerekek egyedi
ötleteikkel minél
több ember ﬁgyelmét
irányítsák a
kimerülő források
megkímélésére,
és
a
megújuló
energiaforrások
okos
használatára.

Az elkészült beszámolókat naponta a www.
boglarangol.blogspot.com blogban tettük
közzé, a bemutatókat pedig angol oldalunkon, a bemutatókat pedig az itt található

skypon, és néhányan élőben
mutatták be az angol nyelven

ezt a témát választottuk. Elő-

ötletet lehet ellesni. Gyerekeink nagyon
ügyesek voltak.

VERSENYEREDMÉNYEINK
Tilesch Márton 5.b Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny, megyei 3.
hely, felkészítő: Palástiné Szerpák Tünde;
Pór Benedek 5.a Zrínyi Ilona Matematika Verseny Megyei 6. hely, felkészítő: Varga Eszter;
Zóka Zsolt 6.a Zrínyi Ilona Megyei
Matematika Verseny 1. hely, felkészítő:
Palástiné Szerpák Tünde;
Szücs Csaba 4.a Alapműveleti Matematika Verseny Körzeti 1. hely, felkészítő: Pajorné Mátyás Katalin;
Havas Flávió 4.osztály, Alapműveleti
Matematika Verseny Körzeti 5. hely, felkészítő: Pajorné Mátyás Katalin,
Tilesch Márton 5.b
Alapműveleti
Matematika Verseny Körzeti 1. hely, felkészítő: Palástiné Szerpák Tünde;
Zóka Zsolt

6.a Alapműveleti Mate-

matika Verseny Körzeti 1. hely, felkészítő: Palástiné Szerpák Tünde;
Kovács Péter 6.b Alapműveleti Matematika Verseny Körzeti 2. hely, felkészítő: Horváth László;
Takács Zsanett 6.b Alapműveleti Matematika Verseny Körzeti 6. hely, felkészítő: Horváth László;
Györe Győző

7.a Alapműveleti Ma-

tematika Verseny Körzeti 2. hely, felkészítő: Horváth László;
Krujber Annamária 8.b Alapműveleti
Matematika Verseny Körzeti 3. hely, felkészítő: Palástiné Szerpák Tünde

GRATULÁLUNK A KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNYEKHEZ, BÜSZKÉK VAGYUNK ISKOLÁNK DIÁKJAINAK ÉS TANÁRAINAK AZ EREDMÉNYEIRE!
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Balatonboglár Közös Önkormányzati Hivatal a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I törvény
alapján álláspályázatot ír ki idegenforgalmi adóellenőr munkakörre.
Pályázati feltételek:
18. évét betöltött büntetlen előéletű, amit erkölcsi bizonyítvánnyal
igazoló cselekvőképességgel rendelkező magyar állampolgárságú,
legalább középfokú iskolai végzettségű személyek.
Az idegenforgalmi adóellenőr alkalmazása megbízási szerződés
alapján jön létre.
Munkavégzés helye: Balatonboglár Város közigazgatási területe
Munkavégzés időtartama: 2016.
május 15 napjától 2016. szeptember 15 napjáig tart
A munkáért járó díjazás: havi
bruttó 120.000 Ft
Érdeklődni:
Dr Markó Péter jegyző
85/550-333

SOROZATUNK KÖVETKEZŐ RÉSZÉBEN, MÁJUS 20-ÁN, 18 ÓRAKOR
A BOGLÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
DR. TÖRÖK SÁNDORRA
EMLÉKEZÜNK.
HÁZIGAZDA: HORVÁTH IVÁN
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SPORT

II. BÚI DUATLON VERSENY
BALATONBOGLÁRON

Március 26-án, immár második alkalommal rendezték meg, a Balatoni Úszóiskola
által életre keltett BÚI Duatlon Országos
Ranglista versenyt Balatonboglár belvárosában. Az ország számos pontjából ösz-

vágyók, majd azt követően a sprintfutam
indulói vehették birtokba a versenypályát.

kolai Országos Bajnokság érmeit is itt osz-

A felnőtt férﬁak abszolút futamát a fo-

A húsvéti sportnap keretében a jelenlevők
kipróbálhatták magukat a balatonboglári

szesen 43 csapat, több, mint 300 indulója
látogatott el a Balaton déli partjára.

nyódi Molnár Donát (SZE) nyerhette meg,
míg a hölgyeknél első helyen Kálovics Ani-

A hét korcsoportban rajthoz álló sportolók,

kó, háromszoros olimpikon (MG Product
Kaposvár) érkezett a célba. A BÚI által

a duatlon versenyszámait - futás, kerékpározás, Balatonboglár dombos utcáin, valamint a 7-es számú főúton teljesítették. A
délelőtti futamokat követően, futóversenyre nevezhettek a helyiek és a sportolásra

vezetett, balatonboglári Nemzeti Triatlon
Központ rendező csapata külön kiemelte,
hogy az idei évben újabb ranggal bővült a
verseny, hisz a Magyar Egyetemi és Főis-

tották ki.

Varga Béla Kulturális Központ kézműves
műhelyében, valamint a nyuszi simogató
és a tojásvadászat is további színesítette
a kissé szürkés és hűvös Nagy Szombatot.
Hömöstrei Péter
Balatoni Úszóiskola
Nemzeti Triatlon Központ

fotók: s.m.

ÁPRILIS 15#ÉN NÁDORFI LAJOS TANÁRÚRRA EMLÉKEZTÜNK. KOPASZ ÁRPÁD MŰSORVEZETŐ VENDÉGEI
VOLTAK: NÁDORFI GABRIELLA, MOCSAI TAMÁS, TÓTH JÓZSEF ÉS FEKETE RUDOLF
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fotó: s.m.

ÁPRILIS 16#ÁN ÜNNEPELTE 5. SZÜLETÉSNAPJÁT
A SEVEN HOUSE GOSPEL KÓRUS

fotó: s.m.

