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BABEL SOUND

Babel Sound Fesztiválnak több éves
története van már. Miért került át Ba-

VILÁGZENEI TALÁLKOZÓ BALATONBOGLÁRON
Az olvasók közül talán többen is találkoztak már a Babel
Sound Fesztivállal, hiszen az elmúlt évek során többször
is megrendezték Balatonlellén. Tavaly elmaradt, idén
pedig Balatonboglárra költözött ez a világzenei találkozó.
A részletekről Viszt Viktort, a szervező MédiaEvent Kft.
ügyvezetőjét kérdeztük.

latonlelléről Balatonboglárra?
Nomádok vagyunk, de talán most már letelepszünk
A Babel Sound Fesztiválnak valóban több
éves múltja van. Igaz, látszólag „csak”
2010-ben indult, de volt egy előzménye
2007 és 2010 között, akkor a BelgrádBudapest-Katowice útvonalon vándorolt és
EuroMed fesztiválnak hívták.
folytatás az 5. oldalon

Mészáros Miklós polgármester köszöntötte Balatonboglár két
ﬁatal polgárát:

Pettyán Istvánt 90.
születésnapján
köszöntötte
Mészáros
Miklós polgármester. A
szinte egész életében
mezőgazdasági
vállalkozással foglalkozó
ünnepeltet a bogláriak
leginkább az egykor általa üzemeltetett magboltról ismerhetik.

Kósa Benjámint
és
Huszár Kamillát

A kedélyes beszélgetéssel záruló ünnepségen senki sem gondolta, hogy pár napon
belül tragikus hirtelenséggel távozik közülünk...

fotók: Vásárhelyi Tibor
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Ezúton is részvétünk a családnak és a hozzátartozóknak.

NYÁRINDÍTÓ

NAVIGARE NECESSE EST ...
HAJÓZNI KELL ...
Ezt állítólag Pompeius mondta azoknak a hajósoknak,
akik a viharban nem akartak a gabonával megrakott hajókkal Szicíliából, Róma irányába kihajózni.
Van valami megmagyarázhatatlan vonzerő, valami tudatalatti, szelíd erőszak, ami
elrendezi az időzavart, irányítja a sétát, a
biciklit, az autót, és kiköt a hajónál. Ha
másra nem is, egy körbejárásnyi időre,
egy „mit hozott a víz a túlsó partról?” kíváncsiskodásra a nádas szélén. Itt még az
- egyébként többnyire érdektelen - kacsák,

csője, hogy az ember legszívesebben cipő
nélkül lépett volna rá. Igazán szép lett. Jó
érzés volt végigszemlélni, felfedezni, a hátsó részen újonnan felépített, fedett teraszt.
(Izgalmas funkciója lesz a nyáron.) Nagy
kövek kerültek a parthoz, eltűnt két teherautónyi hordalék a nádas széléről, a nagy
stég padlója rendesen felsikálva – úgy igazi, hajós módra.
Össze is gyűltek a megnyitóra
barátok,
érdeklődők,
képviselők,
helyiek, túlsó
partiak az
elmúlt
évekhez hasonlóan
több
északi
parti település
képviseletében

hattyúk nézegetése is jól esik. De felmerészkedni a stégre, átnézni a túlsó partra,
megsétáltatni a szemet a magyar tengeren,
gyönyörködni hajóinak, vitorlásainak látványán, az ad jókedvet.
Többször hallhattuk már: jó kezekben van
a csavargőzös. Nincs is okunk a kételkedésre. Kopasz Árpád „kapitánynak” is igazán kiváló. Lázas, munkás hetek a megnyitó előtt, az évenkénti festés ellenére a hajó
járófelületein győzedelmeskedett a rozsda,
a kormányosi fülke puhafából készült ablakait, ajtaját elette az idő. Hozzá kellett
nyúlni! A famunkákat az ügyes kezű, boglári asztalos és asztalosné szépen, s csendesen végezte el – a járó-kelők alig észlelték a bontást, s a beépítést. Nem úgy, a
közel 100 négyzetméteres járófelület megtisztítását, amit nagyteljesítményű homokfúvóval kellett – centiről-centire haladva –
a fémes részig lekoptatni. Nagy fóliasátor
alatt, mintha egy mélytengeri búvár kutatná a tenger fenekét, úgy látszott a mester, aki messziről is hallhatóan, több tonna
kvarchomokkal koptatta az öreg festéket, a
rozsdát, egészen a szürke fémig. Ahogyan
elkészült egy szakasz, azonnal megkapta a
rozsdagátló festéket, s legvégül egy magas
minőségű, fehér hajófestéket is.
A megnyitón úgy ragyogott a hajó lép-

voltak jelen. Eljöttek hajósok,
utasok,
akik
mind
bizakodó izgalommal
sürgették a tavaszt, az újrakezdés örömével.
- Öt évesek vagyunk – kezdte Kopasz Árpád a megnyitóját - most járna le a szerződésünk, ha közös megegyezéssel
nem módosítottuk volna hosszútávra... Köszönöm a testületnek a felújítás lehetőségét, a boglári civil szervezeteknek és egyéneknek a kapott
társadalmi segítséget... Így időre
elkészültünk a munkákkal. Majd Mészáros Miklós, Boglár polgármestere,
köszöntőjében beszélt a gőzös felújításról, arról, hogy jó gazdája van a
hajónak, a két város jó kapcsolatáról, a hajó fejlődéséről. Eitner József

nagyobb részletet közlünk belőle). Finom
volt a pogácsa is, a borok és a kínálás is. A
fülöpiek ismét megjegyezték „... már ti is
tudtok jó borokat termelni!”
Du. 4 óráig tartott a jó hangulatú, baráti együttlét, beszélgetés. Remek, szép idő
volt végig. Amikor véget ért, 20 percre rá
kitört a vihar, megeredt a jeges eső.

Köszönet a boglári Szilágyi
Miklósnak, a Phoenix hajó kapitányának, aki minden évben
barátságból hozza-viszi az
embereket a két part között,
amihez a Balatoni Hajózási Zrt.
ugyancsak ingyen biztosított
kikötési lehetőséget a két városban.
Árpád sok új dologgal is készül, párat el
is árult. A révfülöpi barátság erősítésére ismét nyitva lesz ott a csavargőzös kiállítás
– vagy húsz csónakmotor szemlélteti egy
sajátos, balatoni, vízi élet történetét. Aztán leköltözik délutánonként a Babel Sound
az új, fedélzeti teraszra. A hajó belülről is
meg fog változni. Esténként fényfestést
kap, még a gőzkazánok is „felizzanak”. A
stégen is fog történni valami.
Mintha a horgonyát szeretné felszakítani,
s elindulni, olyan erős a hajó. „Még egyszer
vízre is teszem” - ígérte Árpád. S miért ne
hinnénk el neki?
k.j.

képviselő, kulturális bizottsági elnök,
Révfülöp képviseletében köszöntötte
mindkét település jelenlévő polgárait, méltatta a két város erősödő
kapcsolatát, szólt a hajó szerepéről,
amely összeköt minket múltban, jelenben, s Fülöpi galériáról, jövőről.
A Parti Testvérek részéről Kintzly
Péter, nemzeti kapitány szólt az
egyesületükről, a viseletükről, a balatoni hajózás történetéről, amit zömében ismerhetett is a hallgatóság
zöme, de mint Bach H-moll szvitjét
is, olyan jó újra és újra hallgatni
(a www.balatonboglar.com oldalon
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ZENE

TEHETSÉGES ZENÉSZEK
BALATONBOGLÁRON…

A Balatonboglárról indult BOZO Zenekar
már régen túl van az első szárnypróbálgatásokon. A Szabó Gergely, Szabó Gyula,
Teknyős Krisztián és Vincenze Pellechia alkotta, immár nemzetközi formáció karrierje ígéretesen alakult az elmúlt időszakban.
Az egyik tagot, Szabó Gyulát, a boglári Sétáló utcán sikerült elcsípni egy interjúra.

tó Rockfesztivált. A nyereményünk az volt,
hogy bejutottunk egy budapesti, hasonló
fesztiválra. Igaz, ott nem értünk el hasonlóan jó eredményt, de ebben talán az is
benne volt, hogy a zsűri a büfében beszélgetett, amikor mi játszottunk.

Több klipeteket is láttam az interneten.
Igen, többet is forgattunk. A legfrissebbnek éppen most lesz a premierje. Májusban
megjelenik az új lemezünk is, „Idegenek
jönnek” címmel. Ezzel eleinte azt terveztük,
hogy egyből tíz számmal, egy nagylemezzel jövünk ki, de azaz igazság,

Hogyan került egy olasz tag a
zenekarba?
Egyetemista voltam Budapesten,

a mostani igényeknek jobban meg-

és egy EU-s pályázati programon
keresztül jutottam ki Nápolyba. Ott

felel egy kisebb kiadás. Ezért úgy
döntöttünk, hogy most öt dallal egy

ismerkedtem meg Vincenzével, aki
egyébként szintén Budapesten él

kislemez jelenik meg, aztán majd
ősszel jöhet a „B” oldal.

és dolgozik. Az ismeretségből pedig
közös zenélés lett.

turné is lesz.

Azt a hírt hallottam, hogy olasz
Ezt a nápolyi kapcsolatnak köszönhetjük, így ott lesz több fellépésünk

Hogyan indult a karrieretek?
A kezdetek messzire nyúlnak visz-

különböző klubokban és a Nano
Fesztiválon. Az olaszok nagyon befogadóak - annak ellenére, hogy
magyarul vannak a szövegek, elég
jól átveszik a zenei üzenetet.

sza. Itt nőttem fel, a Balatonon, és
német srácok mutattak nekem először punk zenét. Azonnal megtetszett, és gondoltam is, milyen kúl
lenne ilyent játszani. A tagok több,
különböző zenekart is megjártak,
majd 2006-ban, igaz, más felállásban, de
megalakítottuk a Ducktape Együttest. Ez
egy lelkes, inkább punk zenét, angol nyelven játszó együttes volt, de helyi szinten
szép sikereket értünk el vele.
Kisebb átalakulás, irány- és névváltás
után, 2011-ben indult a Bozo. 2013-ban
jelent meg első lemezünk, Hullám címmel.
Az igazi lendületet az adta, amikor tavaly
megnyertük a Légrádi Antal Tehetségkuta-

Hol
zúznak,
hol slágert játszanak…
Alig pár éve,
2 0 1 2 - b e n
alakult
boglári csapat, a
Prionix Együttes,
akiknek
2014-ben, magánkiadásban jelent meg egy elég kemény
hangvételű, klasszikus, heavy metal lemeze. Ennek ellenére a tagok közül ketten,
más formációban és hangzásban, a majális
programjában szinte sláger zenét játszottak. A zenekar terveiről Tuli Patrik, gitárosénekest kérdeztük.
Mit kell tudni a csapatról?
Nem régen estünk át egy kisebb átalakuláson, így az öt főből négyen maradtunk. A
tagok: Bene Máté basszus gitár, Csizmadia
András gitár, Varga Béla dob és én, mint

Gondolom, azért ennél voltak sikeresebb fellépések is?
Igen, persze… Sok helyen felléptünk, és
egyre többször hívnak is. Az egyik kedvenc helyünk a Fishing on Orfű Fesztivál,
ahol négyszer is szerepeltünk, idén pedig
ugyanott, az egyik színpad nyitó zenekara
leszünk. Tervezünk egy Balaton körüli turnét is, de ennek még a pontos helyszínei
nincsenek meg.

gitár és ének.
Hogyan született a lemez?
Úgy gondoltuk, hogy egy lemez a legjobb
eszköz arra, hogy a dalainkat többen megismerjék. Egy ismerősünknek Siófokon van
stúdiója, így nem kellett messzire menni a
felvételért.
Hol sikerült eddig fellépni?
Siófokon volt egy Art-Rock Café, ott rendszeres vendégek voltunk. De többször voltunk Balatonbogláron az Iﬁ Klubban és Budapesten, egy Vörös Yuk nevű helyen.
Hogyan illeszkedik ebbe a sorba a
majálison szereplő akusztikus formáció?
Ebben a formációban Bene Mátéval ketten játszunk akusztikus gitáron, örökzöld
slágereket. Nem gondolom, hogy ez ütközne a zenekar stílusával. Jól érezzük magunkat ebben a műfajban is, és a közönség is
kedveli. Egyébként, alapvetően azért ta-
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Egyébként Budapesten is vannak
helyek, ahová gyakran hívnak bennünket.
A következő fellépésünk május 20-án lesz
a Fészekben. Júliusban pedig a Balatont
szeretnénk körbe zenélni.
Úton a világhír felé?
Magyar zenekarnak ez nehéz pálya, de
maradjunk abban, hogy egyre többen vannak azok, akik kedvelik a dalainkat, és szívesen eljönnek a fellépéseinkre.
sz.l.

láltuk ki, hogy a nyáron ezzel lépjünk fel
szórakozóhelyeken, és egy kis pénzt keressünk vele. Elegünk lett a vendéglátós diákmunkából…
A zenekar többi tagját nem zavarja
ez a külön út?
Egyáltalán nem, hiszen elég megszállottan nyomjuk azt is. Nem ütközik a kettő.
Mik a zenekar céljai?
A világhír…
Természetesen szeretnénk, ha minél többen ismernének meg bennünket, és több
fellépési lehetőséget kapnánk.
Hogyan értesülhetnek a rajongók a
fellépéseitekről?
Weboldalunk még nincs, de a Facebookon létrehoztunk egy „Prionix” nevű oldalt.
Itt egy-két számunkat is meg lehet hallgatni, illetve ide a fellépésekkel kapcsolatos
híreket is feltesszük.
sz.l.

folytatás az 2. oldalról
A világzene ilyen, a zenészek nyughatatlanok, mindig menni akarnak és felfedezni

szágban tradicionális zenének számít.

másokat, megmutatni önmagukat. Útközben pedig szépen beleszerettünk a Bala-

De a világzene lényege elsősorban akkor
is a keveredés, a találkozás, az egymásra

tonba. Mi, szervezők is, de ugyanennyire
a zenészek, a művészek is. 2010-ben már

való hatás.

KULTÚRA

mondják a ﬂamenco-t, míg Spanyolor-

Mit kell tudni a fellépőkről?

szont nem csak a koncertekről szól, ezért a
helyszínek sem csupán színpadok.

volt Lellétől Máriafürdőig egy Babel Sound
koncertsorozat. 2011-ben Fonyódligeten

A Babel Sound célja, hogy olyan művé-

A Platán Strand környékén lesz az indonéz, a holland, a balkáni, a roma, a görög,

táboroztunk, majd 2012-től Balatonlellével
volt egy több éves szer-

szeket, zenekarokat mutasson be, akikkel
máshol nem találkozna

izraeli és az olasz művészek bázisa, illetve
itt lesz két sátor színpadokkal a koncertek-

ződésünk. Ez 2014-ben
lejárt, így békésen el-

a magyar közönség. A
zenekarok kiválasztása

hez, lesz muzsikálás a csavargőzösön és a
Platán téren lévő zenepavilonban is.

váltak útjaink.

éveken keresztül tartó
munka, kutatás. A mű-

2015

nyarán

a

Kultkikötővel
karöltve
szerveztünk pár koncertet Bogláron, és pozitív,
baráti fogadtatást kaptunk mind a lakosság,
a közönség, mind a városvezetés és a művelődési ház részéről. Ezek

vészeti vezetőnk és a
szervezőink rengeteget
utaznak, és a fellépőket szinte kivétel nélkül
megnézik élő koncerten
is, mielőtt meghívjuk
őket.
Olyan fellépőket igyek-

fontos dolgok, mert jól csak egyetértésben,
közösen érezhetjük magunkat. A célunk

szünk kiválasztani, akik valamiért izgalmasak, akik megmozdítanak bennünk valamit.

pedig elsősorban az, hogy jól érezze magát
mindenki, a közönség is, a zenészek is, a
szervezők is.

Lesznek bőven bulizós, táncolós, pörgős

zenekarok, és lesznek „csendes-ülős” fellépők is, akikre érdemes koncentrálni, ahogy
Celina írta, „minden érzékünkkel kell élMiben más ez a fesztivál, mint példávezni”. Aki teheti, szánjon rá időt, és nézze
ul egy Balaton Sound?
végig, ismerje meg a fellépőket már előre
Egészen más… A Balaton Sound egy tö- - a weboldalunkon igyekszünk minél többet
megrendezvény, és a zenei stílus is teljesen
bemutatni róluk, és ez a tartalom még fog
különbözik. A Babel Sound egy családias
bővülni a fesztiválig.
fesztivál. Igazából nem is szeretjük a feszLesznek ismertebb előadók is?
tivál szót, csak nincs jobb. A Babel Sound
Néhány azért lesz. A hazai csapatok közül
az emberi kapcsolatokról szól, a művéa
Kerekes Band-et és a Firkin-t talán már
szetek és kultúrák találkozásáról, egymás
nem
kell bemutatni, de ma már világhírű
megismeréséről és a közös kreativitásról.
csapat
a Romengo, a Vojasa, a Deti Picasso
A fesztivál lényegét legjobban Celina da
és
a
Meszecsinka
is. Persze, hozzá tartozik,
Piedade, portugál énekesnő szavaival tudhogy
a
világzene
nem a mainstream popnám leírni, amit azért is teszek szívesen,
rock
kategória,
ebben
a műfajban nagyon
mert nem mi mondjuk magunkról:
kevés az igazi világsztár.
„Itt töltjük a napot, zenét hallgatunk, néha
Az ismertség, persze relatív fogalom:
megmártózunk a vízben, és kóstolgatjuk a
lesznek
olyan zenészek, akiket világszercsemegéket, amik a mellettünk lévő bogte
több
ember
ismer, mint Magyarország
rácsból kerülnek ki. Most először veszek
lakossága,
csak
hozzánk nem jutott el
részt olyan fesztiválon, ahol a rendező
a
hírük.
Ilyennek
számít a katalán Tony
nem stresszeli végig a napot a telefonba
Xucla,
az
andalúz
Paloma
Povedano, az izordítva, hanem egy sátorban főz előttünk,
raeli
Amir
Gwirtzman,
vagy
az egyiptomi
nyugodtan. Ez a Babel Sound lényege, ezt
darbuka
mester,
Mahmoud
Fadl.
a fesztivált teljes nyugalomban és minden
A Babel Sound lényege, hogy nem csak
érzékünkkel kell élvezni. És megkóstolni.”
nézni,
hallgatni lehet őket, de meg is lehet
Mit jelent az, hogy világzene?
velük ismerkedni, részt lehet venni a fogEgyszerűen megfogalmazva a világzene
lalkozásokon, és ha úgy alakul, lehet velük
az, amit senki nem tud máshová besorolni.
egy kávé vagy egy sör mellett is beszélPicit komolyabban: a világzene szűkebb
getni.
értelemben olyan zenei stílusok keveredéHol lesznek a helyszínek?
se, fúziója, amelyek eredetileg a világ küA helyszínekről még nincs megállapodás
lönböző részeiről származnak. Mondjuk egy
Balatonboglár
Város Önkormányzatával,
marokkói jazz, vagy egy japán hip-hop is
ezért
még
csak
tervekről beszélhetünk.
világzene tulajdonképpen, ha az „importált”
Ha
létrejön
a
megállapodás,
akkor három
stílusba belekevernek saját zenei motívuhelyszínünk
lesz:
a
Platán
Strand,
a dommokat. Tágabb értelemben világzenének
bok,
és
a
BB
központ,
ami
ma
már
Babel
számít tisztán egy másik ország népzenéje
is. Magyarországon biztosan világzenének

Camp néven üzemel. A Babel Sound vi-

A másik helyszín-csoport a Vörös Kápolna színpada és a művelődési házban a
Kultkikötő színpada, valamint a Várdomb,
ahol a marokkói, afrikai, arab, indiai, illetve
az ibériai (spanyol, katalán, baszk, portugál) művészek táborai lesznek. Itt rendezzük meg a gyerek- és családi programokat,
amiben a Kalandpark az együttműködő házigazdánk.
A harmadik helyszín a BB központ, ahol
egy színpad lesz, illetve késő este a borpincében lehet majd „örömzenélni”.
Mekkora és milyen összetételű közönségre lehet számítani?
A Babel Sound nem egy tömegrendezvény, nem számítunk és nem is vágyunk
nagy tömegekre. Persze örülünk, ha nő az
érdeklődés, hiszen azért csináljuk, hogy
minél többet megmutassunk a világból.
Reálisan pár ezer embert érdekel manapság egy ilyen fesztivál.
A közönségünk korosztályt tekintve széles, jönnek családok kisgyerekekkel, ﬁatalok, és vannak nagymamák is, akik
visszatérő látogatóink. Leginkább olyan
közönségre számítunk, építünk, akik részt
akarnak venni a dolgokban. Hiszen ez egy
interaktív fesztivál. Olyan lesz, amilyet kreálunk belőle mindannyian.
Hogyan lehet bérletet, belépőt vásárolni?
A balatonbogláriak részére egy speciális
kedvezményt találtunk ki, mert, ahogy az
első kérdésnél mondtam, az a cél, hogy
közösen érezzük jól magunkat. Ezért a
Balatonboglári Hírek következő, júniusi
lapszámában lesz egy kedvezményes Babel Sound kupon, amivel 80%-os kedvezménnyel vásárolhatnak fesztiválbérletet a
balatonbogláriak.
Ezzel a kuponnal majd a Babel Camp irodájában, a volt BB központnál, a Kultkikötő
pénztárában, a Kalandpark pénztárában,
és terveink szerint a Tourinform irodában
is be lehet majd szerezni a kedvezményes
jegyeket.
Aki pedig a fellépőkről és a koncert időpontokról szeretne többet megtudni, az
látogasson el a www.babelsound.hu oldalunkra, ahol még videófelvételeket is találhat.
sz.l.
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KÖZÉLET
Az ülést Mészáros Miklós polgármester nyitotta meg. Megállapította, hogy
a 9 képviselőből 8 van jelen, Vadasfalvi
János pedig igazoltan van távol. A
jegyzőkönyvhitelesítők kijelölése és a napirendek elfogadása után a rendes ülés el-

ÖSSZEFOGLALÓ BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
2016. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRŐL
Dr. Sziberth László képviselő, a Balaton
fejlesztésével kapcsolatban megkérdezte,

kezdődött.

hogy mi lesz a vízszint kérdésével. Móring
József Attila szerint, aki most meghúzta a

A napirendek gyors módosítása után Móring József Attila, országgyűlési képviselőt

szabályozási szintet 125 centiméterben, az
valószínűleg keveset járt a déli oldalon, sze-

köszöntötték, aki azért érkezett, hogy tájékoztassa a testületet a Területi Operatív Pá-

les időben. Kiemelte, hogy fontos feladat
lenne a parti védműveket rendezni, s ezek

lyázatokról (TOP). A képviselő úr elmondta,
hogy Balatonboglár az első település, ahol

tetején, helyenként, akár kerékpárutat is
el tudna képzelni. Dr. Sziberth László erre

fontosnak tartották egy megbeszélés megtartását.

felvetette, évtizedek óta nem volt általános kotrása a tónak, egy ilyen program

A TOP keret Somogynak 43,5 milliárd
forintot biztosít különböző témákban, fejlesztésekre. Ezen felül v a n n a k

pedig, a meder mélyítésével
segíthetne abban,

Móring József Attila kiemelte, Balatonboglár elsők között mozdult rá a TOP pályázati lehetőségekre, így nagyon jó esélyei
vannak arra, hogy már az első fordulókban
forrásokhoz jusson. Ugyanakkor vannak,
akik még csak most ébredeznek, de ők jó
eséllyel erről a forrásról le fognak maradni. Természetesen lesznek majd klasszikus
Településfejlesztési Pályázatok is, de ott a
jelentkezők magas száma miatt már sokkal
nehezebb megfelelő kerethez jutni.

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.
A segédfelügyelő alkalmazása mun-

A vendég távozása után elkezdődött a
napirendi pontok feldolgozása. Először Mészáros Miklós polgármester tájékoztatta
a képviselőket a két ülés között végzett
munkájáról, majd a lejárt határidejű határozatok áttekintése következett. Dr.
Sziberth
vezett

László, a nyárra terBabel Sound Fesztivállal
latban

kapcsovetette

fel, hogy a szervező a honlapján
már

hogy egy

megjelentette

a helyszíneket, azonban a
várossal még nem egyeztetett a területek

további, kiemelt keretek, mint például a
Balaton fejlesztésére közel 300 milliárd,
amiből egy jelentős, már elindított beruházás a dél-balatoni vasútvonal
fejlesztése, ami a következő két évben
a Szántód-Balatonszentgyörgy szakaszt
érinti majd.

Lejárt határidejű határozatok

alacsonyabb szabályozási szint
mellett is nagyobb víztömeget tároljanak. A vendég szerint az ötlet nem rossz,
és elméletileg van olyan keret, amit csak a
Vízügyi Igazgatóság használhat, így akár a
kotrás bele is férhet.
A továbbiakban a 67-es út, tervezett elkerülő szakaszának az építésére kérdeztek
rá a képviselők. Móring József Attila szerint
a kiviteli tervek készítése azért lassult le,
mert az érintett települések polgármesterei nem tudtak megegyezni a nyomvonalakról. Viszont a megállapodás nemrégiben
megszületett, így várhatóan fel fognak
gyorsulni az események. Az építkezés pedig konkrétan 2017-ben kezdődik.

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

használatáról. További kérdése volt, hogy
hol tart az Árpád u. 2. szám alatt lévő épület bontása, mert jó lenne, ha a romos épület már nem állna ott a nyári szezonban.
Több, egyéb hiányosság mellett kérdés volt
még, hogy miért maradt el a Jankovichtelepi régi illemhely elszállítása? Majd záporoztak a kérdések: Mi van a Jankovich
Közalapítvány ügyeivel? Kik és miért parkolhattak napokig a feltöltött terület sétányán? Mi van a piac beázó standjaival? Hol
tartanak a város peres ügyei?
Mészáros Miklós polgármester válaszul
elmondta, hogy a Babel Fesztivál területfoglalási ügye már hivatali ügyintézés alatt
van. Az Árpád utcai ingatlan bontása a lakók kiköltözése miatt húzódik, de már sikerült megoldást találni. A bontásra pályáztatással keresnek kivitelezőt, a felhívás már

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
zó,
valamint
intézkedéseivel, jelentéstételi kötelezettségével kapcsolatos jegyzőkönyTóth Zoltán igazgatási osztályvezető
vek és más iratok előkészítésében, a Telefon: 06-20/7788-445
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megtörténik, az elektromos vezetékeket
már levágták róla. A Dózsa György úti aknatető javításával kapcsolatban hetek óta
leveleznek a vízszolgáltatóval, de még
nincs konkrét eredmény.

Szintén egyhangú szavazással fogadta el
a testület a 2015. évi költségvetési rendelet módosítását, a 2015. évi zárszámadásról szóló rendeletet, valamint Balatonboglár
Város Önkormányzat Képviselő-testületé-

A polgármester szerint a Jankovich Köz-

nek 11/2016.(V.02.) önkormányzati rendeletét az önkormányzati elismerések alapí-

alapítványról testületi döntést kellene hozni, de nem igazán tudják, hogy alapítóként

tásáról és adományozásának rendjéről. Ez
utóbbinak külön érdekessége, hogy a tes-

milyen lehetőségeik vannak egy önálló jogi
személlyel szemben. Szalai Tünde képvi-

tület egy új díjat, a „Pro parte urbis Szőlőskislak coloniae Balatonboglár” elnevezésűt

selő szerint az alapítványt érdemes lenne
megtartani, de a hatékonyabb működés ér-

alapította, mellyel a Szőlőskislakért sokat
tevékenykedőket kívánják majd elismerni.

dekében a kuratóriumi tagok számát csökkenteni kellene.
Az ülés közben üzenet érkezett, hogy
időközben elszállították a Jankovich-telepi
illemhelyet. A piac pavilonjainak ügyéről
Poór Péter városi főépítész nyilatkozott és
közölte, hogy a javításokra már megtették a szükséges intézkedéseket. A peres
ügyekről Dr. Markó Péter jegyző elmondta,
hogy a Napsugár-Visza Kft-vel kapcsolatos
ügyben elkészült a beadvány, az utat pedig
a cég meg fogja építeni. A többi peres ügyben nincs érdemi fejlemény.
Türjei Attila képviselő a Munkácsy utca
felújításáról kérdezett, mire válaszul Mészáros Miklós polgármester elmondta, hogy
a kezdést az őszre halasztották, mert belecsúsztak volna a kivitelezéssel a nyári
szezonba. Türjei Attila további kérdésként
rákérdezett, hogy mi lesz az egykori MÁV
Üdülő területén álló mozdonnyal? A polgármester szerint a mozdony Balatonszemesre kerül, de az elszállítással gondok vannak.
A tájékoztató végén a testület egyhangú
szavazással elfogadta a napirendet.

25 éve város Balatonboglár
2016 június 04.
Város napi előzetes:
10 órától az Urányi János Sport-és
Szabadidő Központban ünnepi műsor, majd a kitüntető díjak átadása.
15 órától a Platán tér Borudvar felőli részén felállított rendezvénysátorban folytatódik a program, a civil

KÖZÉLET

Pénzügyek és zárszámadás

Ezek után gyors tempóban fogadták el a
belső ellenőrzésről, az Ordacsehivel való

Újra téma a kutyafürdető
A témában Kalász Zoltán, a Humán Bizottság elnöke szólalt fel. Elmondta, hogy a
képviselő-testület márciusi ülésén döntött
a kutyafürdető, illetve kutyafuttató helyszínének kijelöléséről, ami akkor lép hatályba,
ha a kijelölt terület a jogszabályi feltételeknek megfelel. Időközben többeknek is aggálya merült fel, hogy a jogszabályoknak
megfelelően született-e meg a döntés.

szociális együttműködésről szóló és az Általános Iskola átszervezéséről szóló határozatokat. Ez utóbbi egyben azt is jelenti,
hogy az Ordacsehiben lévő, alsó tagozatos
iskola a továbbiakban megszűnik.

Beszámoló a hivatali munkáról
A hivatal munkájáról szóló előterjesztés
bevezetéseként Dr. Sziberth László, a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság
elnöke elmondta, hogy a tisztességesen
elvégzett munkát megköszöni, ugyanakkor
a beruházásokat, fejlesztéseket érintő végrehajtási és tervezési hiányosságok miatt
a bizottság nem javasolja a beszámoló elfogadását.
Dr. Markó Péter jegyző védekezésül ismét elsorolta, hogy az Árpád u. 2. szám
alatti ingatlan bontásával kapcsolatban
az ülés elején már tájékoztatást adott. A
Jankovich-telepi illemhely elszállítása pedig
megtörtént. A vízgyűjtők tervezésére vonatkozó tervezői megbízás hiánya, illetve
ennek következtében a tervezés csúszásával kapcsolatban elmondta, 2015. április
15-én szerződést kötöttek 2015. július 14-i
vállalási határidővel a tervek elkészítésére,
amit a tervező a mai napig nem teljesített.
Dr. Sziberth László szerint ez nem mentség, ráadásul több, más ügy is volt, amik
nem készültek el a megadott határidőre.
Ezek után a testület 4-4 arányban nem fogadta el az előterjesztést.

Balogh Miska

megjelent a város honlapján. A Jankovichtelepi illemhely elszállítása napokon belül

Dr. Markó Péter jegyző kijelentette, hogy
megkeresték az ÁNTSZ-t a témában, ahol
azt a választ kapták, hogy a kutyafürdető helynek megfelelő távolságra kell lennie
az emberek számára kijelölt fürdőhelytől.
A háromból két esetben megvan az előírt
védőtávolság, a Bója köz esetében viszont
nincsen. A Vízügyi Igazgatóság pedig tudomásul vette a testület döntését, jogi aggályt nem támasztott.
Szalai Tünde képviselő szerint nagyon
sokan megkeresték az ügyben, és megérti
az érintett Báthori utcai lakosok felháborodását. Célszerű lenne átgondolni a döntést,
hogy három helyet jelöljenek-e ki. Keserű
Zoltán képviselő pedig felszólalásában kérte a Báthori utca, mint kutyafürdető helyre
vonatkozó döntés felülvizsgálatát.

szervezetek közreműködésével.
19 órakor Szandi koncert
20 órától Táncos mulatság a Madarak házibuli zenekarral.
A délután folyamán egy tál ételre
mindenki a város vendége.
Szeretettel várunk mindenkit!
Bővebb információ:
www.balatonboglar.hu ; www.vkkboglar.hu

telefonon: 06/30 640 9072
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Dr. Sziberth László képviselő nem tartotta elhibázottnak a döntést, de nem biztos,
hogy a megjelölt helyszínek alkalmasak. A
legelső javaslat ebben a témában az volt,
hogy történjen egyeztetés a fonyódi önkormányzattal és szentesítsék az eddigi
gyakorlatot, mivel évek óta az Ordacsehi
lejárónál fürdetik a kutyájukat a tulajdonosok. A bizottság márciusban úgy foglalt
állást, hogy a részletek (jogszabályi háttér,

A turisztikai szezon előkészítése
A képviselők, a napirend megvitatása során döntöttek a Boglár Kártya folytatásáról
azzal, hogy felhívják a helyi vállalkozók ﬁgyelmét, különböző kedvezmények adásával ők csatlakozzanak programhoz. A város
a kártyára a Buborék Fürdőnél 33,3 %, a
kiállítóhelyeken 50 %, a Gömbkilátónál
33,3 % kedvezményt biztosít.

Döntöttek a Buborék Fürdő nyitvatartásiés használati rendjéről, a turisztikai információs pontok egységes megjelenéséről,
és a boglári lakcímkártyával rendelkezők
18.00 óra utáni kedvezményéről.
Ezek után áttekintették a Platán tér, a Lejtő utca és az Árpád utca közlekedési rendjéről szóló előterjesztéseket. Nem támogatták az utóbbi két utca egyirányúsítását,
valamint a Lejtő utcán a parkolóhelyek kialakítását. Fejlesztésként pedig megemel-

pénzügyi vonzat kimutatása,
új helyszínről egyeztetés)

ték a keretét a Platán strandon lévő, homokos focipálya bővítésének.

tisztázását követően, az áprilisi ülésen térjenek vissza

Temető bővítés

a kutyabarát szolgáltatás témájára. A testületi ülésen vi-

A temető bővítésével kapcsolatban arra

szont elfogadták a határozati
javaslatot. Hozzátette, hogy

jutottak, hogy tovább egyeztetnek a környék lakóival és ingatlantulajdonosaival.

az egész dolog sikere a kutyatartókon múlik, hajlandó-

BBSC pályázat

ak-e betartani a szabályokat.
Javasolta, hogy a határozat

A testület támogatja, hogy a BBSC egy
kisbuszra pályázzon, és ehhez a szükséges

végrehajtását függesszék fel
egy hónapra, és vizsgálják

önrész - 2.543.000.-Ft - a tartalék alap terhére biztosított.

felül a döntésben szereplő helyszíneket.
Végül Mészáros Miklós polgármester kijelentette, mivel aggályok merültek fel
a döntéssel kapcsolatban, egyelőre nem
hajtja végre a hivatal a határozatban foglaltakat és a következő ülésen visszatérnek
a témára.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Balatonboglár Közös Önkormányzati Hivatal a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX.
törvény 45. § (1) bekezdése alapján
álláspályázatot ír ki PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ munkakörre.
A közszolgálati jogviszony időtartama: 2016.06.01.-2018.09.30.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.)
Korm. rendelet alapján a munkakör
betöltője által ellátandó feladatkörök: A 29/2012. (III/7.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének I. 16.
pontjában, illetve a II. 2. pontjában
meghatározott képesítési feltétel
megléte mindkét esetnél akár az I.
besorolási osztályban, akár a II. besorolási osztályban.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az államháztartás rendje szerinti
költségvetési számviteli, pénzügyi,
gazdálkodási és könyvelési feladatok
végrehajtása, gazdasági események
kontírozása, analitikus nyilvántartá-

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes kártya éves
díját 2016-ban 1000 Ft-ban, az előző években kiváltott kártyák meghosszabbításának díját pedig szintén 1000 Ft-ban határozta meg. A családi kártya éves díja és
a korábban kiváltottak hosszabbítási díja
2016-ban egyformán 2500 Ft.

A bizottsági hatáskörben hozott döntések
tárgyalása után a testület zárt ülésen folytatta munkáját.

A képviselő testület ülésének vágatlan,
teljes videó felvétele megtekinthető a
youtube.com/c/balatonboglarvaros címen.

sok vezetése, leltározási feladatok
sokról rendelkezései az irányadók.
elvégzése, kötelezettségvállalás nyilPályázati feltétel:
vántartás vezetése, a Magyar ÁllamMagyar állampolgárság; Cselekvőkincstár részére adatszolgáltatások
elkészítése. Költségvetési rendelet, képesség; Büntetlen előélet; Középképviselő-testületi ülések pénzügyi iskola/gimnázium; Regisztrált mérdöntéseinek végrehajtása, egyéb legképes könyvelői szakképesítés
pénzügyi, nyilvántartási feladatok. államháztartási szakon; Pénzügyi
Költségvetési előirányzatok nyilván- területen – Legalább 1-3 év szaktartása. Banki feladatok és a hozzá mai tapasztalat; Felhasználói szintű
kapcsolódó gazdasági adminisztratív Számviteli/pénzügyi szoftverismeret;
feladatok ellátása. Önkormányzat Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lemérlegének elkészítése, mérleg so- folytatása;
rainak alátámasztása. Pályázatokhoz
A pályázat elbírálásánál előnyt jekapcsolódó pénzügyi feladatok ellátá- lent:
sa. Statisztikai jelentések, havi jelenFőiskola, pénzügyi szakon; Költségtések és éves beszámolók előkészíté- vetési szerveknél szerzett – Legalább
se, feldolgozása a KGR-rendszerben. 1-3 év szakmai tapasztalat; FelhaszBefektetett eszközökhöz kapcsolódó nálói
szintű
Számviteli/pénzügyi
elszámolások könyvelése, a pénzügyi szoftverismeret; Közigazgatási alapcsoportvezető munkájának támoga- vizsga vagy szakvizsga megléte;
tása.
A pályázat részeként benyújtandó
Jogállás, illetmény és juttatások:
iratok, igazolások: hatósági erkölcsi
A jogállásra, az illetmény megálla- bizonyítvány, végzettséget igazoló
pítására és a juttatásokra a „Közszol- bizonyítványok másolata, szakmai
gálati tisztviselők jogállásáról szóló” önéletrajz.
2011. évi CXCIX. törvény, valamint
A pályázat benyújtásának határidea(z) Balatonboglár Város Önkor- je: 2016.05.20.
mányzatának 22/2003. (XI.10.) KT
Érdeklődni: Csere Viktória pénzügyi
számú rendelete a köztisztviselőket
vezető 85/550-333
megillető juttatásokról és támogatá-
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KULTÚRA

BORONGÓS MAJÁLIS

A látványos show után is maradt a cirkuszi hangulat, hiszen előbb Mollini bűvész,
Pénteken, a hagyományos Rock Majális
koncertjeivel indult az idei programsorozat.
A Platán téren felállított színpadon főleg ﬁatal, jobbára helyi és környék-

siófoki Happyness Tánccsoport előadásával kezdődött. A gyerekek mintegy félórás,
látványos, színpadi táncára sokan voltak

beli, punk és rock formációk
léptek fel. A már ekkor bo-

majd Mutyi bohóc szórakoztatta a gyerekeket. Igaz, egyikük sem feledkezett meg
a felnőttekről sem, ezért bevonták őket is
a produkciókba.
A cirkusz világát zenei produkciók követték. Elsőként, a már több rendezvényen is
fellépett, tehetséges, balatonlellei, ﬁatal

rongós időben nagyjából ötvenen kísérték ﬁgyelemmel a
zenekari produkciókat.

énekes, Parragi Rebeka adott elő klasszikus jazz dalokat. A mindössze egy gitár kí-

Másnap a szervezők úgy
döntöttek, hogy még az idő-

sérettel fellépő, még általános iskolás lány
lenyűgöző hangja ismét remek élmény volt

jósok által beígért, nagy eső
előtt, a művelődési ház nagy-

azoknak, akik a büfé kínálata helyett inkább a zenét választották.

termébe menekítik a rendezvényt. Emiatt a délelőttre

A fellépők sorát a Tuli Patrik – Bene Máté
duó akusztikus gitár-ének előadása zárta.

tervezett főzőverseny elmaradt, de a vendégek mégsem

A kettős, az egyébként rájuk jellemző kemény rock helyett, most lágyabb hangvé-

co Áruház támogatásával és önkénteseinek
segítségével főzött egy nagy adag paprikás
krumplit. A Pukló Gyula-Ihász Csaba csapat pedig egy bogrács babgulyást készített,
és ajánlott fel a programra érkezőknek.
A színpadon a program három órakor a

EZ A VONAT MOST
VAN INDULÓBAN…

kíváncsiak még a környékből is. A táncosokat a Szőlőskislaki Artista Iskola növendékei követték, akik ismét színvonalas
produkcióval lepték meg a közönséget. A
kis artisták változatos mutatványait vastapssal jutalmazták a nézők. (A produkció
a Balatonboglár város Youtube-csatornán
megtekinthető.)

B a l a tonboglár
egyik
jól
megszokott, régi

lakója rövidesen elköltözik, de búcsúja valószínűleg látványos lesz… Igen, az egykori MÁV Üdülő, majd később
Lokomotív Hotel előtt álló 274,040-es gőzmozdonyról
van szó, ami most elég magányosan szemléli, az egykor őt befogadó szálláshely átépítését.
A gőzöst egyébként
1929-ben gyártották
és 5022-es számon,
bátaszéki állomáshelyen került lajstromba. A MÁV 22es (később 275-ös)
sorozatszámú, nya-

tellel klasszikus régi és újabb slágereket
játszottak, s ezzel a közönséget is sikeresen megénekeltették. Az estet végül retro
disco zárta, de ekkorra már nem sokan
maradtak, így viszonylag korán véget ért a
tánc…
szöveg, fotók: sz.l.

lókának becézett gőzmozdonyából összesen 162 db
készült és főleg mellékvonali vontatóként szolgált.
A várostól búcsúzó és jelenleg felújításra váró
mozdony 1990-ben érkezett a városba, így
végig nézhette Balatonboglár rendszerváltás utáni történelmét. Egykor vasúton érkezett, de távozni,
heteken belül, közúton fog. Igaz,
nem messzire, csak Balatonszemesre. A vontatóra daruzás
viszont elég látványos művelet
lesz, hiszen még üres súlya is 28
tonna!

fotók: s.m.

maradtak bográcsos étel nélkül. A NémetMagyar Kulturális Egyesület, a boglári Tes-

Addig is, aki szeretné, az
most még megteheti, hogy
készít egy szelﬁt a 87
éves veteránnal…
sz.l.
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SZÓRAKOZÁS

ÚJ DISCO NYÍLIK A BALATON
DÉLI PARTJÁN, BALATONBOGLÁRON

Ugyan ki ne ismerné a balatonboglári Platán téren lévő, több, mint 20 éve bezárva tartott épületegyüttest, amit mindenki
csak Bastille néven emleget? Ráadásul so-

Újra megtelik élettel a Bastille!
és az ott lakók értékeit is maradéktalanul

kan és sokszor elmondták már, hogy hiányzik a város életéből egy színvonalas szóra-

megóvjuk.”

kozóhely, ami este itt tartaná a vendéget,
és a helyieknek is szórakozási lehetőséget

szezonban, hétköznap, kávézó-bár jelleg-

Az üzemeltető úgy tervezi, hogy a nyári

biztosítana.

polgármestere szerint: “ Hosszú évtizedek
után életre kelt a Platán Strand elhanyagolt, de frekventált területe. A város pozitívan látja, hogy olyan megbízható kezekbe
került az ingatlan, mint a Worksite Kft, akik
a Boglári Szüreti Fesztivált

Nos, a hely komoly felújítás és átépítés után, stíluso-

is irányítják. Turisztikai attrakcióként értékeljük, hogy

san Club Bastille néven, hamarosan megnyitja kapuit a

olyan minőségi discoja lesz
Balatonboglárnak, amilyen

szórakozni vágyó közönség
előtt. A kétszintes épületet az

eddig még nem volt.”
A megnyitón, május 14-én,
szombaton napjaink sláge-

üzemeltetők a legkorszerűbb
hang- és fénytechnikával sze-

rei szólnak majd, ahol Katapult Dj fokozza a hangulatot,

relték fel. A belső térben hatalmas táncterek, hangulatos

a rezidens Dj Ligeti és Dj
Bóli aka Starriders lesz. Má-

környezet várja a kikapcsolódni vágyókat.
A disco belül a legmagasabb
elvárásoknak is megfelelő hangszigetelést
kapott, ami az elmúlt napokban sikeresen
átment a zajteszteken. Így várhatóan az
új szórakozóhely nem fogja tovább növelni a környék zajterhelését. Az üzemeltető
elmondta: “Arra törekszünk, hogy olyan
kulturált és biztonságos szórakozóhelyet
hozzunk létre, ahol a város, a környezet

gel is nyitva tartanak. Ezzel az épület mögött lévő strandi sportpályák vendéglátós
kiszolgálása is megoldott lesz. Pénteken és
szombaton pedig esténként kinyit a disco,
ahol a nyár folyamán Bárány Attila, Peat
Jr. & Fernando, Dj Bíró, Sterbinszky és
Droplex is vendég lesz.
Mészáros

A DATALOGIC VÁLLALAT
BALATONBOGLÁRI ÜZEMÉBE
MUNKATÁRSAKAT
KERESÜNK!
A DATALOGIC multinacionális
nagyvállalat balatonboglári üzemébe folyamatosan keresünk
tehetséges és elhivatott kollégákat
Elektronikai műszerész, Műszakvezető (SMT terület), Vevőszolgálati
munkatárs, illetve Tervező munkakörökbe!

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, küldje meg jelentkezését
az alábbi e-mail címre: patricia.
tothnenagy@datalogic.com

További információért kérjük,
hívja a következő telefonszámot:

+36 307237663
Aktuális állásajánlatainkról folyamatosan tájékozódhat weboldalunkon: www.datalogic.com

Miklós,

Balatonboglár

város

jus 15-én a retro, a funky
és az R&B szerelmeseinek
kedveznek, ahol fellép Dj Szatmári és Dave
Jr. aka Navidal is. A rezidens, a bakelit lemezek világából elhíresült Dj Fuszi, aki már
a 80-as évek elejétől számtalan klubban
pörgette a lemezeket és újra visszahozza
az igényes retro eredeti világát.
Bővebb információ: www.facebook.com/
clubbastille
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 magas
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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

HELYTÖRTÉNET

RÉVHAJÓT TOLOGATÓ VAJDA NÉPE
„A várhegy alatti füzesből a komp felé indult a karaván
apraja nagyja, hangos lármával. Tudni illik, hogy a cigány ember nagyon fél a víztől, főleg, ha messze látja
annak másik partját.”
Horváth Iván írása a 100 évvel ezelőtti révész-életről.
Balatonnál élő ember gyakran üldögél a

annak másik partját. A vajda és a révész

nagy tó partján. Gyönyörű az mindig, szereti, ha csendes, imádja, ha haragos a vize.

gazda parancsára azért csak elhelyezkedtek a kompon. Ekkora már a nap is egye-

A balatoniak tudják csak igazán, mikor kel
át az arany vagy ezüst hídon a régi em-

nesen állt az égen, igen meleg volt közel a
délhez. A komp nekilódult, az evezés sem

berek lelke. Egy alkalommal, mikor a telihold hidat emelt ezüstös fénnyel Boglár és

az evezőket a révészlegények a vízben.

ment teljes erővel, csak úgy letyektették

Révfülöp között, ott ültem
a régi révkikötő töltésnek

Hej, lett ám a cigányok között olyan félsz,
és abból olyan ricsaj, egyik dunnyezott, a
másik drákuzott, alig bírta a vajda lecsitítani őket. A révészgazdát mulattatta a nagy
cigányfélelem és tréfásan így vádolta a ci-

kis híja volt, hogy verekedés nem lett belőle. Csak a

gények húzták a hatalmas
evezőket, vitték az átkelni
vágyó embereket, árukat,
több mint százötven éven
keresztül. Az utolsó révészgazdát Vastag Gábornak hívták, aki öt révész
legénnyel járt a két part
között, hatalmas dereglyével, 1885-1908 között.

A várhegy alatti füzesből a komp felé indult a karaván apraja nagyja, hangos lármával. Tudni illik, hogy a cigány ember
nagyon fél a víztől, főleg, ha messze látja

bele a vízbe, és a révhajó ismét szembeállt
a parttal.

újra siránkozás, egymást
okolták, fenyegették. Csak

révhajók jártak. Kemény
széledzett arcú révészle-

ség.

a hajó keresztbe fordult. „Le a macskát!” kiáltott Gábor gazda, ami aztán le is futott,

a hajót régen a parton lehetnétek.” No, erre aztán lett

mok meséltek a régi múltról, amikor még e helyen

A vajda elsorolta, öt ló és négy kocsi, meg
harminc személyről volna szó. A két ember
alkudozásba kezdett, néhány lassú perc és
néhány pohár bor után létrejött az egyes-

vitorlát és nekinyújtóztak az evezőknek, de
minden hiába volt. Bedurrantott a főszél és

gányokat: „Ha mindannyian
becsületesen toltátok volna,

vízbe merült mólóján. A
kövek között locsogó hullá-

Meleg, nyári reggel a nagy komp megérkezett Fülöpről a boglári partra, kevéske bort és néhány summás lányt hozott
magával. A kirakodás hamar ment, a révész gazda sietve indult a közeli „Taknyos
csárdába”, egyrészt, hogy szomját oltsa,
másrészt, nincs-e valami fuvar. Brugos úr,
a csárda tulajdonosa lelkendezve szalad
elébe: „jó hogy jön, gazda uram, fuvart
fogtam maguknak”. Vastag Gábor, a mackómenésű ember belép a csárda ivójába.
Az asztalnál egy szálas ember üldögél, a
mellényén négy soros ezüstgomb fénylett.
Egy cigánykaraván vajdája volt őkelme.
Kölcsönös bemutatkozás után a vajda elpanaszolta, hogy a szomszédos kikötőben
a gőzhajó társaság nem volt hajlandó őt
és népét átvinni a túlsó partra. Így, hát a
révész gazdát kérné meg, hogy lehetőség
volna-e fuvarra.

A révészgazda elkiáltotta magát, „ponyvát
le, evezőre legények.” Be is göngyölték a

Nagyon lassan ment a hajó, amit a cigány
vajda is észrevett, és ezt szóvá is tette Gábor gazdának. A hajósgazda tréfás ember
volt, azt tanácsolta a karaván vezetőjének,
hogy segítsenek ők is a hajót tolni, akkor
majd gyorsabban megy. És nem is kellett
biztatás, már neki is dűltek a cigányok a
hajó belsejében az oldalfáknak, ahol érték,
tolták a hajót, amin a révészek nagyon
jól mulattak. Már jó ideje tolta a rongyos
népség a hajót, mikor egy kis déli szél
kezdte birizgálni a vizet, ami persze jobban mozgatta a dereglyét is előre. Gábor
gazda meg nagy sunyin előre kiabált a legényeknek. „Nem látjátok,

hajósgazda fenyegetésére
hagyták abba, mely szerint,
ha nem hagyják abba, akkor
visszaviszi őket Somogyba.
Lett is foganatja - lekuporodtak a hajófenékre és gyilkos szemekkel méregették
egymást. Aztán a révészlegények „kikukázták” a hajót,
csónakba tették a kukázó
vasmacskát hosszú kötéllel és előrevitték,
majd a hajóból húzni kezdték kifelé a partnak. Partra érve a Vajda kiﬁzette a hajósgazdát, sőt, minden legény kapott egy koronást pluszban.
Az ezüst híd már jóval Badacsony alatt
ívelt át somogyi oldalra, mikor a locsogó
hullámok a lábaim előtt kisimultak, és a
hallgatag kövek közt nyugovóra tértek.
Otthagyva a partot, hazafelé elgondolkoztam, milyen daliás idők jártak egykoron, és
milyen nagyszerű emberek éltek e tájon.
Horváth Iván

hogy nagyon melegük van
szegény hajótoló moréknak,
húzzátok fel a ponyvát, hogy
hűvösben tolhassák a hajót.”
Aztán a kis kedvező szélnek
felhúzták a vitorlát és láthatóan gyorsabban ment a
hajó. A cigány vajda is észlelte a javulást, és hangos
kiabálással biztatta népét a
hajó tolasára, hogy előbb
partot érjenek. Már majdnem kiértek a fülöpi révbe
mikor hirtelen megállt a szél.
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IFJÚSÁG
Idén 18. alkalommal rendezte meg iskolánk a Dunántúli Kazinczy-versenyt. Boglá-

KAZINCZY-VERSENY 2016
az azonos című gyűjteményből válogattuk.
Másnap két bírálóbizottság állt össze, hogy

val mérték össze tudásukat. Közben városnéző séta, szakmai előadások, táncház

ron régi hagyománya van a nyelvművelésnek. Fejes Lajosné tanárnő

színesítette az itt eltöltött perceket.
Láthattuk a Boglári Játékszín szak-

vezetésével 1983-ban alakult meg
az első anyanyelvi szakkör. 1985-

kör előadásában a Rátóti csikótojást. Táncoltak a Szelencések, szé-

ben, a területi Kazinczy- versenyen
vendégünk volt Péchy Blanka mű-

pen szólt a zeneiskolások műsora,
és a Balaton Vox Kórus. S végül a

vésznő, a Kazinczy-díj alapítója. Ő
terjesztette ki a Kazinczy-verseny-

szombati, ünnepélyes eredményhirdetésen vehették át a versenyzők a

mozgalmat az általános iskolás korosztályra is.

városi, területi döntőkön kiérdemelt
Kazinczy-jelvényüket. 16-an pedig,

Ma Szendrődyné Botka Krisztina

az ezen a versenyen elért eredmények alapján, ennek arany fokoza-

irányítja a ﬁatal nyelvművelőket. Jó
munkájuk elismeréseként többször

tában is részesülhettek. A szíves
vendéglátás után feltöltődve, az

kaptak már Kazinczy-jutalmat.
Nagy összefogás, és sok-sok munka által valósult meg a verseny, melynek
első napján az általános iskola tantestü-

a páros, ill. a páratlan számot húzó ver-

anyanyelv védelmében felvértezve
indultak haza a résztvevők.

senyzőket meghallgassák. Első nap egy

Nyelv csak akkor létezhet, ha használják,

lete és tanulói
nagy
szeretet-

ezért is fontos
a
közösségfor-

tel fogadták a
versenyre érkezőket. Este ünnepi
műsorral
készültünk. Balatonboglár 25

máló hatása e
ve r s e nye k n e k .
Szép
hagyomány ez, reméljük, még sokáig
részesei
lehetünk!

éve város, ennek emlékére, a
Boglár partjain című irodalmi-zenés összeállítást mutatták be a diákok. A szövegeket

magukkal hozott, szabadon választott-, és
másnap egy kötelező szöveg felolvasásá-

Szendrődyné Botka Krisztina

TESZEDD! – ÖNKÉNTESEN A TISZTA MAGYARORSZÁGÉRT
Az akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma, idén a hatodik alkalommal került megszervezésre. A szemétgyűjtési akció
keretében,
az
egész
országban
„tavaszi
nagytakarítanak”
a TeSzedd! önkéntesei, diákok,
katonák, civilek.
A
TeSzedd!
idén is szerepel
nemzetközi
porondon:
Magyarország
2014-ben csatlakozott az akcióval a „Let’s Clean Up Europe!” elnevezésű, összeurópai
kezdeményezéshez, amit az Európai Bizottság EWWR

A csapatnak egy regisztráció, területkijelölés, koordinátor-megnevezés után központilag kiszállították a „szemétszürethez” szükséges eszközöket: zsákokat, kesztyűket, zárószalagokat,
regisztrációs papírokat, stb.
Április 28-május 1. között lehetett bekapcsolódni az akcióba. A Jövőmentők április 27-én az iskolánk környékét
tisztították meg osztálytársaikkal és érdeklődő iskolatársaikkal. Több, mint 30 gyerek zsákokkal, kék kesztyűkkel, centiről centire vizsgálták át az iskolaudvart és az
iskola előtti területet. Szerencsére a zsákok nem teltek
meg, ami azt jelzi,
hogy több diáknak
fontos a környezet szépsége, nem
jellemző a szemét
eldobása az iskolaudvarban (sem).

LIFE+ programja keretében szerveznek meg évről
évre. (http://szelektalok.hu/teszedd/)

Tilk Csilla

A Boglári Általános Iskola Jövőmentők csapata is csatlakozott az országos mozgalomhoz, akik az
EnergyFactory 2016 országos döntőjében küzdenek a

Galambos Dóra

fenntarthatósági Oscar díjért.
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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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ELNÖKI LÁTOGATÁS A NEKA-NÁL

Április 27-én Balatonbogláron járt Dr.

tagjai és a ﬁatal kézilabdázók is aláírtak.

sportág fennmaradjon és sikeres legyen.”

Hasszan Musztafa, a Nemzetközi KézilabAz IHF elnöke beszédében elmondta:
da Szövetség (IHF) elnöke, hogy a Nemzeti „Azért jöttem Magyarországra, hogy a kéKézilabda Akadémián tájékozódjon a hazai
szövetség utánpótlás-képzéséről. Az elnök

án, mert fontosnak tartja a megfelelő utánpótlásképzést. Sok sikert kívánt a ﬁatal te-

az akadémiára Dr. Marczinka Zoltánnal, a
Magyar Kézilabda Szövetség szakmai igaz-

hetségeknek, akiknek szerinte tudniuk kell,
hogy a sikerért keményen kell dolgozni.

gatójával és Horváth Gabriella nemzetközi
igazgatóval érkezett. Bogláron több szak-

Véleménye szerint, a Balatonbogláron folyó
munka kiváló, és ezt a rövid idő alatt elért

embert, így Hajdu Jánost, Kovács Pétert is
régi barátként üdvözölt, ezért rendkívül jó

sikerek is fényesen bizonyítják.

Beszéde további részében hangsúlyozta,
nagyon örül, hogy itt lehetett az akadémi-

Az IHF elnöke azért is érkezett, mert a

hangulatú, kötetlen beszélgetés zajlott a
NEKA stábjának körében.

szervezet együttműködő partnereket keres
a modern kézilabdázás oktatása és fejlesz-

Mocsai Tamás, a NEKA ügyvezetője rövid

fotó: Cseh Péter

bemutatót tartott, és összefoglalta az akadémia eddigi történetét, illetve a csapatok

zilabdasport fontosságát promotáljam. A
nyilvánosságnak meg kell tudnia, hogy

sikereit. Hasszan Musztafa egy NEKA-pólót
kapott ajándékba, melyet a szakmai stáb

a magyar edzők, szakemberek és a szövetség mennyit dolgozik azért, hogy ez a

tése területén. Az akadémián folyó minőségi, teljes körű képzés és sporttudományos
munka jó alap lehet az IHF programjaihoz
való csatlakozáshoz.
neka.hu

HÁROMSZOR ÜNNEPELHETETT MÁR A NEKA
A balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia csapatai folyamatosan remekelnek a
különböző korosztályos bajnokságokon. Az áprilisban megszerzett három aranyérmet
további sikerek követhetik, hiszen máshol is az élmezőnyben foglal helyet a NEKA.
Az akadémia férﬁ szakága már most túlteljesítette a tavalyi eredményeket, hiszen az NBII délnyugati csoportjában szereplő csapat, két fordulóval a bajnokság vége előtt már bebiztosította az
aranyérmet.
Gyurka János csapata, az NBI-es ifjúsági bajnokságot is megnyerte úgy, hogy eddig pontot sem vesztett. Így, három fordulóval
a pontvadászat vége előtt, remélhetőleg nem szakad meg ez a
szép sorozat.
A NEKA II ifjúsági csapata jelenleg a 8. helyen áll.
A NEKA I ﬁú serdülő csapata bejutott az országos döntőbe, melyet május 13-15-ig rendeznek Szigetszentmiklóson. Címvédőként
van esély az újabb aranyéremre.

A NEKA lánycsapatai közül az NBI-es ifjúsági bajnokságban szereplő együttes – címvédőként - magabiztosan lett első a Győr előtt
úgy, hogy két forduló még hátra van.
A juniorok között is jól állnak a lányok, hiszen a nagy rivális
Ferencvárost magabiztosan győzték le itthon, ezzel lépéselőnybe
kerültek a bajnoki aranyért folytatott küzdelemben. Az NBI/B Nyugati csoportjában az akadémia felnőtt és junior együttese is az
élmezőnyben foglal helyet.
A serdülők címvédőként bizonyíthatnak az országos döntőben
május 11. és 13. között Szigetszentmiklóson.

Áprilisi eredmények - ﬁúk:
NBII – Dél-nyugati csoport:
NEKA - Hőgyészi SC

37-20

NEKA - Kalocsai KC

37-25

NEKA - Izzó SE

47-18

NBI férﬁ junior-bajnokság:
Komló - NEKA I

13-35

NEKA I - Váci KSE

48-20

Balmazújváros-NEKA I

20-32

NEKA I - Ceglédi KKSE

34-19

PLER-Budapest - NEKAII

22-26

Mezőkövesdi - NEKA II

24-31

NEKA II - Balatonfüred

28-27

NEKA II - Tatabánya

27-30
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Áprilisi eredmények - lányok:

Haladás-Érd II - NEKA

22-34

NBI/B Női felnőtt, nyugat:
NEKA -Mohácsi TE

35-19

NBI női ifjúsági:

Győri Audi ETO II -NEKA

27-40

MTK Budapest - NEKA

NEKA - Szekszárdi FGKC

28-25

NEKA - Ipress Center-Vác

45-29

Haladás-Érd II - NEKA

22-34

NEKA - Győri ETO KC

39-32

NEKA -MTK Budapest

33-19

22-34

NBI/B Női junior, nyugat:
NEKA-Mohácsi TE

35-19

NBI női junior:

Győri Audi ETO II - NEKA

27-40

NEKA - FTC

45-24

NEKA -Szekszárdi FGKC

28-25

NEKA - Győri ETO KC

31-29
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