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Kilenc hónapig várjuk, 8 hét alatt elszalad, 
aztán egy hónapig pihegünk utána… Mi az? 
Természetesen a szezon, ami idén mintha 
egy kicsit korábban indult volna. Forró a 
nap, langyos a víz, vendég is van s néha 
még eső is esik. Mi kellhet ennél több?

Ez a szezon azonban pár dolog miatt ki-
csit mégis más, mint a többi. Persze, le-
het azt mondani, hogy mindegyik más, de 
azért nem minden alkalommal lesz egy 
város egyszerre 25 és 805 éves. Ha pedig 
a számokkal játszunk, akkor májusban 20 
éves volt a Méta Fesztivál és bizony, 40 lesz 
idén a híres-neves Szüreti Fesztivál. A 17 
éves Jazz és a Bor pedig erősen törtet a 
nagykorúság felé.

Ki hinné, hogy csak nemrég épült a kato-
likus templom orgonája, és idén mégis is-
kolás korba lépnek a rá szervezett koncer-
tek! Úgy tűnik, Balatonbogláron, ha valami 
egyszer elindul, akkor évtizedekig megy a 
maga útján. Így van ez akkor is, ha néha 
nehéz, vitákkal terhelt, vagy éppen viharos 
az indulás.

Idén három újszülött pályázik arra, hogy 
majd évek múltán visszanézhessen erre 
az évre. Az egyik a Babel Sound Feszti-
vál, amelyik több éves utazás után érke-
zett városunkba, és most még csak remél-
ni lehet, hogy gyökeret ereszt. Az indítás 

mindenesetre lenyűgöző, hiszen hat nap 
alatt, nyolc különböző helyszínen fellépnek 
a világzenei irányzatok legjobbjai. Ráadá-
sul, a szervezők nagyvonalúan, nyolcvan 
százalékos belépő kedvezményt adtak az 
itt élőknek. Így mindenkinek lehetősége 
lesz arra, hogy saját magát, vagy nyaraló 
vendégeit megjutalmazza ezzel az egyhe-
tes zenei csemegével, alig drágábban egy 
mozijegy áránál.

Az év másik újdonsága, a Bastille és kör-
nyezetének megnyitása, ami nagymér-
tékben hozzájárult ahhoz, hogy ma már a 
Platán tér és a sétány este tíz óra után is 
egy nyaralóhely, és nem egy kísértetkas-
tély képét mutatja. Természetesen, ez egy 
többszereplős történet, amihez kellettek 
kitartó vállalkozók, a Borudvar és a tér fel-
újítása is.

A harmadik a kutyás strand, amire most 
így elolvasva lehet, hogy többen összerán-
dulnak. Igen, ez egy kacskaringós törté-
net, aminek több olvasata is van, ráadásul, 
még nem is zárult le. Az egyik olvasata az, 
hogy megtört a jég, és az egykor tehenek 
és bivalyok által kitaposott nádasok helyén 
létrejövő szabad partszakaszokon, a több 
évtizedes tiltás után mégis lesz olyan hely, 
ahol a házi kedvencek, a büntetés veszélye 
nélkül a tóba mehetnek. 

A másik olvasata, a jó szándék mellett 
a kapkodás és előkészítetlenség, amihez 
még jó adag bizalmatlanság is társult. Az 
itt élők tudják, vagy tudniuk kellene, hogy 
Balatonbogláron nincs igazán alkalmas 
hely egy, a fonyódihoz hasonló kutyás 
strandhoz, hiszen, ami szabad terület, az 
szinte mind „ember strand”, vagy annak 
közelében van. Ezért is alakult ki az a szo-
kás, hogy szemhunyás mellett, a Fonyód és 
Balatonboglár között lévő, szabad partsza-
kaszon fürdetik a gazdák kutyusaikat.

Hogy mi lesz a folytatása ennek a kezde-
ményezésnek, azt ma még nem lehet tudni 
biztosan. Ha sikerül az egyezség, akkor va-
lószínűleg a végleges hely, a már említett 
két város közötti terület lesz. A folytatás 
sorsa azonban nem csak a városon és an-
nak döntéshozóin múlik, hanem a gazdikon 
is, akiknek bizonyítaniuk kell majd, hogy 
méltók arra a bizalomra, amit a képvise-
lők megszavaztak nekik. Ha így lesz, ak-
kor előbb-utóbb a helyére kerül a kutyás 
strand, és lesznek szolgáltatásai is. 

Végül majdnem kimaradt a nyári sorból 
egy tavalyi újszülött, bizony, a KultKikötő 
már a második szezont kezdte… Sikeres 
nyarat Balatonboglár!

sz.l.

Ismét több ezren úszták meg.

Július másodikán, szombaton, immár 
34. alkalommal rendezték meg Révfülöp 
és Balatonboglár között a hagyományos 
Balaton-átúszást. A rendezők idén sem 
változtattak az évtizedes gyakorlaton, így 
reggel héttől folyamatosan indultak az 
úszókat szállítók hajók a boglári kikötőből 
Révfülöpre.

 A rajtnál, szintén az elmúlt évekhez ha-
sonlóan, ismét egy fél órával előbb vízbe 
engedték a profi  úszókat, hogy nyugod-
tan, a saját tempójukban tudjanak halad-

ni. Természetesen, a legjobb eredmények 
is a versenyzőkhöz köthetők, így a legjobb 
férfi  időt, az éppen a Riói Olimpiára készü-
lő Papp Márk úszta, 58 perc 30 másodper-
ces eredménnyel, ami az elmúlt több mint 
három évtized legjobb eredménye. A leg-
jobb női időt olimpiai bajnokunk Risztov 
Éva hozta, akinek alig több mint 1 óra ele-
gendő volt a partot éréshez.

A leggyorsabban átérőket a boglári ol-
dalon Mészáros Miklós polgármester és 

Jakó Gergely a Somogy Megyei Közgyűlés 
elnöke köszöntötte. Amúgy idén összesen 
8223-an vágtak neki a távnak. Az úszókat 
szinte tökéletes időjárás, felhőtlen égbolt 
és 26-27 fokos vízhőmérséklet várta. Ter-
mészetesen, idén is sok érdekesség volt 
az úszók között, így például egy 85 éves 
férfi , aki idén 34. alkalommal teljesítette 
a próbát.

sz. l.

BOGLÁRI NYÁR ÚJRATÖLTVE

34. BALATONÁTÚSZÁS
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KÖZÉLET
Az ülést Mészáros Miklós polgármester 

nyitotta meg. Megállapította, hogy a 9 kép-
viselőből 7 van jelen, Dr. Regős Péter és 
Vadasfalvi János képviselők pedig igazoltan 
vannak távol. A jegyzőkönyv hitelesítők ki-
jelölése és a napirendek elfogadása után a 
rendes ülés elkezdődött.

A napirendek gyors módosítása után el-
sőként, különböző, a közbiztonsággal kap-
csolatos szervezetek beszámolóit hallgat-
ták meg. A sorban elsőként Peszt Péter, a 
Lellei Polgárőr Egyesület elnöke számolt be 
előző évi tevékenységükről, majd ifj. Hor-
váth Iván, a Balatonboglári Tűzoltóság és 
Oláh László tűzoltó ezredes, a Siófoki Hi-
vatásos Tűzoltóság vezetője számolt be. A 
Képviselőtestület mindhárom beszámolót 
egyhangú szavazással elfogadta.

Ezek után a „Beszámoló a lejárt határide-
jű határozatok végrehajtásáról, a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről, valamint 
a polgármester átruházott hatáskörben ho-
zott döntéseiről” beszámoló következett. A 
napirend bevezetőjeként, Mészáros Miklós 
polgármester köszönetet mondott a XX. 
Méta Fesztivál szervezőinek a rendezvény 
sikeres lebonyolításáért, majd tájékozta-
tást adott a két ülés között történtekről.

Dr. Sziberth László képviselő tájékozta-
tást kért a BAHART egyeztető tárgyaláson 
elhangzottakról, illetve a NEKA ügyvezető-
jével és gazdasági vezetőjével történt tár-
gyalásról. Kijelentette, hogy sokan szóvá 
tették a Templom utcától a Kinizsi udva-
rig, továbbá a Jankovich-telep számtalan 
ingatlanján kívül és belül lévő gaztengert. 
Nyomatékosított, hogy érvényt kell sze-
rezni a helyi, ide vonatkozó rendeletnek. 
Az általános iskola Viola utcai épületének 
megközelítése az Árpád utca felől nehézkes 
a hetek óta beszakadt aszfalt miatt. 

Emlékeztetett, hogy még mindig nem ke-
rült a testület elé a Babel Sound-dal köten-
dő szerződés-tervezet. Érdeklődött, hogy 
történt-e megállapodás a szervezőkkel.  
Boglári kereskedők tették szóvá a Kinizsi 
udvar előtti kirakódóvásár engedélyezését. 
Mi lesz a sarkon lévő, bezárt ABC sorsa 
és meddig lesz ilyen állapotban hagyva a 
Fischl-ház homlokzata? Rákérdezett, ho-
gyan áll a Jankovich-telepi régi illemhely 
területének helyreállítása, valamint tör-
tént-e megoldás, a korábban már felvetett, 
Hűvös közben lévő (üzlet, parkolás) prob-
lémára? Nem oldódott meg továbbra sem 
a kastélyszálló melletti kandeláber ügye, a 
piac beázása. Tájékoztatást kért a peres 
ügyekről és köszönetet mondott a katoli-
kus templomnál történt táblacseréért. 

Mészáros Miklós polgármester elmondta, 
hogy a BAHART tulajdonosi kör egyezte-
tése zárt ülés témája, ezért nem kíván a 
részletekről ezen napirend keretében tájé-
koztatást adni. Ugyanakkor megkezdődtek 
a NEKA-val kötendő szerződéssel kapcso-
latos tárgyalások, egyelőre egyeztetések 
folynak, a részletekről később ad tájékoz-
tatást.

Dr. Markó Péter jegyző elmondta, hogy 
a közterület-felügyelők fi gyelmét felhívta, 
lépjenek fel azon tulajdonosokkal szem-
ben, akik nem tartják rendben az ingat-
lanjaikat. A Hűvös közi üzlettulajdonossal 

is személyesen beszéltek, aki ígéretet tett, 
hogy rendet tesz, de a kormányhivatal felé 
is jelezték a problémát. A behajtás gátlók 
kihelyezése is folyamatban van.

Mészáros Miklós polgármester szerint, a 
Kinizsi udvar előtt lévő vásár szervezője 
szabályosan engedélyt kért, de ő is kapott 
a vásárral kapcsolatban panaszt. A sarkon 
lévő ABC pedig magántulajdon, nem tudni, 
mi a terve a tulajdonosnak.

Gáspár László referens elmondta, hogy 
a Fischl-ház homlokzatának javításával a 
megkeresett helyi vállalkozók nem kíván-
tak foglalkozni. Időközben találtak egy 
vállalkozót, aki ígéretet tett a homlokzat 
időleges helyreállítására, de az időjárás 
akadályozta a munka elvégzésében. A 
Jankovich-telepen eltávolított illemhely 
alatti területen a tereprendezést az új 
strandi vállalkozó fogja elvégezni, de az 
elektromos csatlakozó hely továbbra is 
megmarad. A kandeláber ügyében pedig 
felvette a szolgáltatóval a kapcsolatot.

Mészáros Miklós polgármester elmondta, 
hogy a peres ügyek közül, a kislaki ingat-
lanokkal kapcsolatban nincs megegyezés, 
csak bírósági úton érvényesíthető az ön-
kormányzati érdek. Dr. Markó Péter jegyző 
tájékoztatott, hogy a Napsugár-Visza Kft. 
ügyében nincs előrelépés, az ígéret ellené-
re az érintett továbbra sem kezdte meg az 
útépítést. A Báthori és a Bója közben pedig 
egy-egy ingatlantulajdonos keresetet nyúj-
tott be a kutyafürdető kijelölése miatt. 

Keserű Zoltán képviselő elmondta, a ga-
zos telkek sajnos Szőlőskislakon is jellem-
zőek, ezért felkérték az új falugondnokot, 
hogy mérje fel az elhanyagolt portákat, 
egyben kérte a hivatal segítségét a felszó-
lítások kiküldésében. Felhívta a fi gyelmet, 
hogy beszakadt a kerékpárút Kislakon. 
Egyúttal ismételten érdeklődött, mikor tör-
ténik meg a Tamás tanító utca helyreállí-
tása a szennyvízcsatorna-vezeték kiépítése 
után? Felhívta a fi gyelmet a Platán téren, a 
zenepavilon körüli vízelvezető tisztítására, 
és a fűzfalabirintus rendbetételét is felve-
tette. 

Dr. Markó Péter jegyző megkérte a köz-
terület-felügyelőket, hogy vegyék fel a 
kapcsolatot a kislaki gondnokkal, és mű-
ködjenek együtt az előbb említett feladat 
elvégzésében. Gáspár László referens el-
mondta, hogy a Tamás tanító utca hely-
reállításával kapcsolatban megkeresték a 
csatorna társulást, várják az intézkedést. A 
kivitelező ígéretet tett, hogy tavaszig hely-
reállítja az utcát, de eddig még ez nem tör-
tént meg. A Platán téren a vízelvezető tisz-
títása csak mosással lehetséges, a munkát 
végző vállalkozó még nem tudta üzembe 
helyezni a mosó-autót. A fűzfalabirintus 
rendbetételét pedig a strandüzemeltető 
végzi.

Türjei Attila képviselő érdeklődött, hogy 

az Árpád utcai gyalogátkelőhely mikor ké-
szül el. Erre válaszul Gáspár László refe-
rens elmondta, hogy a tervezés már elké-
szült, de a kiemelt megvilágítás kiépítése is 
szükséges. A vita lezárása után a Képviselő 
Testület egyhangú szavazással elfogadta a 
két ülés közötti tevékenységről szóló be-
számolót.

A következő napirend során a képviselők 
az Állami Számvevőszék „Balatonboglár 
Városi Önkormányzat vagyongazdálkodás 
szabályszerűségének utóellenőrzése” című 
jelentését tárgyalták és elfogadták annak 
megállapításait, valamint határozatot hoz-
tak az intézkedési terv végrehajtásáról. 
Ezek után elfogadták az önkormányzati 
bérlakásokról, majd a Városi Konyha mű-
ködtetéséről szóló előterjesztéseket is.

Szociális ügyek

A nyári étkeztetésről és a gyermekek nap-
közbeni ellátásáról szóló előterjesztésben 
elfogadták, hogy az önkormányzat a hát-
rányos helyzetű, a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesülő és a hal-
mozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
részére ingyenesen biztosítsa a szünidőben 
az étkeztetést. A gyermekek napközbe-
ni ellátásának helyszínéül a Balatonboglár, 
Dózsa Gy. u. 45. szám alatti intézményt 
jelölték ki. A szolgáltatás feltétele: a szü-
lőknek nyilatkozniuk kell, hogy munkavég-
zésük vagy egyéb ok miatt a gyermekükről 
nem tudnak gondoskodni. Az ebédet pedig 
a Lengyeltóti konyháról javasolták megol-
dani. 

A kedvezményben nem részesülő gyerme-
kek részére, a 2016. évi nyári szünidőben 
biztosított felügyelet ideje alatt nyújtandó 
étkeztetés díját bruttó 650 Ft/fő összegben 
állapították meg. Keserű Zoltán, a Szőlős-
kislaki Településrészi Önkormányzat veze-
tője kérte, hogy készüljön felmérés a nyári 
napközit igénylő kislaki gyermekekről, és 
megoldást kell találni a gyermekek bejárá-
sára a nyári napközibe.

Ezek után a képviselők elfogadták a Dr. 
Török Sándor Egészségügyi Központ járó-
beteg-szakellátásáról szóló előterjesztést, 
a Körzeti Központi Háziorvosi Ügyeleti Ellá-
tás munkáját összefoglaló beszámolót és a 
Védőnői Szolgálat munkájáról készült elő-
terjesztést.

Megtárgyalták és elfogadták a Vízi közmű-
vek vagyonértékeléséről szóló beszámolót, 
egyúttal felhatalmazták a polgármestert, 
hogy a víziközmű vagyonnyilvántartás ve-
zetésére vonatkozó, előzetes szándéknyi-
latkozatot a DRV Zrt. részére megküldje.

A Borudvar szerződésének módosí-
tása

A Borudvarral kapcsolatos szerződés 
módosításáról szóló napirend vitájában 
Dr. Sziberth László, a Pénzügyi, Városfej-
lesztési, Ügyrendi Bizottság nevében kérte, 
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hogy az önkormányzatot és a borudvart 
képviselő jogászokkal tisztázzák, hogy a 
határozati javaslat következő szövegré-
szének törlésével - „Különösen a borudvar 
működtetéséből eredő hang- és zajhatások, 
a borudvar területén szórakozó vendégek 
magatartásából, az esetlegesen felmerülő 
és megállapított károk és sérelemdíj tekin-
tetében kizárólagosan a bérlők felelnek.” – 
biztosítható-e az az igény, hogy a borudvar 
jogszerűtlen üzemeltetéséből adódó káro-
kért ne az önkormányzat legyen a felelős.

Hujber Lászlóné, a Hujber Pince Kft. kép-
viseletében kijelentette, hogy nincs tudo-
mása arról, történt-e egyeztetés a jogá-
szokkal. Szalai Tünde képviselő szerint, a 
borászok nem kapták kézhez azt az anya-
got, amelyről a testület dönteni akar. Vi-
szont, ha bent marad a szerződésben a 
fent említett kitétel, akkor nem írják alá a 
megállapodást.

Dr. Markó Péter jegyző szerint, a végső 
megállapodás részleteit már sikerült tisz-
tázni. Az önkormányzat ügyvédjének pedig 
az a véleménye, hogy az eredeti előterjesz-
tésben foglaltak képviselik az önkormány-
zat érdekeit. Viszont, ha azt a borászok 
nem hajlandók aláírni, akkor arról hiába 
dönt a testület. A véleménye az, hogyha az 
első mondatot megtartják – amit mindenki 
ismer és elfogad - az kellő garanciát nyújt 
az önkormányzatnak, a második mondatot 
pedig hagyják el.

Mészáros Miklós polgármester szavazásra 
bocsátotta a javaslatot, de Kalász Zoltán 
bejelentette, hogy nem vesz részt a sza-
vazásban. Így, végül a maradék hat fő egy-
hangúan elfogadta a módosításokat. 

A Platán tér közlekedési rendje

A Platán tér közlekedési rendjének tár-
gyalását egy, az érintett vállalkozók bevo-
násával megtartott bizottsági ülés, vala-
mint helyszíni bejárás előzte meg, melynek 
tapasztalatait Pór Péter, főépítész foglalta 
össze a testületnek. Ennek meghallgatása 
után a következő határozat született:

Balatonboglár Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, 
hogy az előterjesztés szerint fogja szabá-
lyozni Balatonbogláron, a Platán téren és 
a Platán sétányon a gépjárművel történő 
közlekedést azaz,

1.) Zsákutcát jelző tábla kihelyezése 
a Szentmihályi utcában, a Szentmihályi 
utca – Kupa Vezér utca sarkán úgy, hogy a 
Szentmihályi utca Platán térig terjedő sza-
kaszára vonatkozzon.

2.) Szentmihályi utca egészére szükséges 
kirakni a Megállni tilos táblákat úgy, hogy a 
tilalom, az utca teljes hosszában, mindkét 
haladási irányra vonatkozzon.

3.) Gyalogutat jelző tábla (KRESZ 26/b. 
ábra) kihelyezése mindkét irányból, behaj-
tani tilos táblával együtt Szentmihályi ut-
cáról nézve, valamint a kötelező haladási 
irányt jelző tábla mellé, a Platán sor és a 
Platán sétány sarkára „kivéve engedéllyel 
rendelkezők” kiegészítő táblával.

Mészáros Miklós polgármester javasolta, 
hogy Pór Péter főépítész által ismertetett, a 
helyszíni szemlén történt egyeztetés alap-
ján, készüljön előterjesztés az áruszállító 
gépjárművek, a Platán téri vállalkozók par-
kolását illetően, továbbá a Platán tér eset-
leges lezárásának lehetőségéről, illetve az 

azzal összefüggő közlekedési rend szabá-
lyozásáról.

Ezek után elfogadták a „Közösségi együtt-
élés alapvető szabályairól” szóló rendeletet, 
majd megtárgyalták a Boglár Napja ren-
dezvényeinek előkészítéséről szóló előter-
jesztést. A város közbiztonságának helyze-
téről pedig Marics Zsolt, rendőr alezredes, 
kapitányságvezető tartott tájékoztatót. El-
mondta, hogy a városban az elmúlt évben 
50 %-kal csökkent a bűncselekmények szá-
ma, melyhez a város által létrehozott térfi -
gyelő kamerarendszer is hozzájárult. Kije-
lentette, biztos abban, hogy ezen kedvező 
eredményeken, még szorosabb együttmű-
ködéssel tovább lehet javítani. Javasolta, 
hogy a rendőrök a közterület-felügyelőkkel 
közösen is lássanak el szolgálatot.

Egyéb ügyek

A Képviselő Testület elutasított egy szol-
galmi joggal kapcsolatos kártérítési igényt, 
majd elfogadták a Dél-Balaton Szenny-
vízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását 
Célzó Önkormányzati Társulással kötendő 
vagyon átadás-átvételi megállapodást. Mó-
dosították a Helyi Építési Szabályzatot és 
döntöttek a Településképet meghatározó 
épületek külső rekonstrukciója érdekében 
kiírt pályázaton való részvételről.

Kutyabarát Balatonboglár

Türjei Attila képviselő javasolta, hogy 
fi gyelembe véve a kutyafürdető kijelölé-
sével kapcsolatos lakossági tiltakozást, a 
két helyszín közül csak az egyiket, a Mat-
róz köz végét jelölje ki a testület. Kalász 
Zoltán képviselő egyetértett, mert szerinte 
tiszteletben kell tartani az érintett lakók 
véleményét.

Dr. Sziberth László képviselő továbbra is 
fenntartotta korábbi felvetését, hogy tör-
ténjen egyeztetés a fonyódi önkormány-
zattal és szentesítsék az eddigi gyakorlatot, 
mivel évek óta, az Ordacsehi lejárónál für-
detik a kutyájukat a tulajdonosok. Vélemé-
nye szerint, az ügy amúgy is sok kérdést 
vet fel. Például, kinek lesz a feladata a ku-
tyafuttató területének takarítása? 

Mészáros Miklós polgármester szerint ez 
a Közterület-fenntartó Szervezet feladata 
lesz. A szavazás során a képviselők elfo-
gadták, hogy csak a Matróz köz vége le-
gyen kutyafürdető hely Balatonbogláron. 
Továbbá döntöttek, hogy kutyafuttatónak 
a Hunyadi utca páratlan oldalán lévő lige-
tes, erdős 1944/1 hrsz-ú területen, egy 
20mx30m = 600 m2 nagyságú terüle-
tet jelöl ki, amelynek kialakítási költsége 
650.000 Ft.

A szezonon (szeptember 15. - május 1.) 
kívül pedig a közparkokban engedélyezi a 
kutyák sétáltatását, futtatását, amennyi-
ben a gazda a tisztasági és biztonsági fele-
lősséget vállalja.

A kutyás ügyek után kiválasztották az 
Árpád u. 2. szám alatti lakóépület bontá-
sára kiírt pályázat nyertesét. Megállapítot-
ták, hogy a pályázat érvényes volt, majd 
nyertesnek a BP Generál Kft-t (címe: 8630 
Balatonboglár, Kórház u. 26.) jelölték meg. 
(Ajánlati ára: nettó 3.147.965,- Ft + ÁFA). 
A képviselő-testület felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy a vállalkozóval szerződést 
kössön a munka elvégzésére vonatkozó 
pályázati felhívásban előzetesen megadott 
feltételekkel.

Pelso-Kom Nonprofi t Kft. saját tőke 
rendezése

A Pelso-Kom Nonprofi t Kft. összesen 101 
millió forint díjtartozást halmozott fel, eb-
ből a résztulajdonos Balatonboglárnak 
4.214.772 Ft összegű befi zetési kötele-
zettsége keletkezett. Dr. Sziberth László, 
a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bi-
zottság elnöke megkérdezte, mi a garancia 
arra, hogy jövőre nem fog pótbefi zetésre 
kényszerülni az önkormányzat? Az is kér-
dés, hogy mi az álláspontja a szolgáltatást 
átvevő magyar államnak a kintlévőségeket 
illetően? Ezért javasolta elnapolni a dön-
tést, a felmerült kérdések tisztázásáig.

Mészáros Miklós polgármester szavazásra 
bocsátotta a javaslatot, melyben a testület, 
végül egyhangúan, a döntés elhalasztása 
mellett foglalt állást.

Ezt követően, a Táncsics Mihály utca keleti 
oldalán meglévő járda felújítására, a kapott 
ajánlatok közül a Vajda és Társai Kft. (8630 
Balatonboglár, Ipartelep 2660/16 hrsz.) 
vállalkozó 4.733.580,- Ft + 1.278.067,- Ft 
ÁFA összegű ajánlatát fogadják el. Utolsó, 
rendes napirendként pedig meghatalmaz-
ták Lombár Gábort, Balatonfenyves polgár-
mesterét, hogy az ISPA projektben képvi-
selje Balatonboglárt.

Ezek után, a bizottság átruházott hatás-
körben hozott döntéseit tárgyalták, majd 
Dr. Sziberth László képviselő javaslatára 
döntöttek arról, hogy a balesetek elkerü-
lése érdekében, a Széchenyi István utcáról 
a vasúti átjáró után csak jobbra kisívben, a 
körforgalom felé lehessen kihajtani. Végül 
Mészáros Miklós polgármester bezárta az 
ülést.

KÖZÉLET
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KULT
Augusztus 5-én a Mr. és Mrs. újra a 

Kultkikötőben! Verebes Linda és Pindroch 
Csaba előadását a balatonföldvári közön-
ség öt éve már láthatta, most a különle-
ges hangulatú, boglári Kultkikötő hely-
színen játsszák majd. A színészházaspár 
célja az volt Peter Quilter darabjának be-
mutatásával, hogy minőségi produkciót 
hozzanak létre együtt, és minden szinten 
kiemelkedőt alkossanak. Tervük mára igazi 
sikersztori, a produkciót több ezren látták 
szerte az országban.

„5 éve mutattuk be az előadást, azóta sok 
minden történt velünk” – kezdi Pindroch 
Csaba a Mr. és Mrs. kapcsán „A bemutató 
utáni két-három évben azt vettem észre, 
hogy a színészetünk külön-külön is el tu-
dott mélyülni. Sokat köszönhetünk ennek 
a közös munkának, és a közös sikernek. 
Persze, egy-egy kevésbé sikerült estéből 
is sokat tanultunk, az elején előfordultak 
véleménykülönbségek, de az utóbbi pár 
évben ez az előadás már az önfeledt közös 
játékról szól.” 

A Mr. és Mrs. alkotóinak sora magáért 
beszél. Külön érdekesség, hogy Linda és 
Csaba nem egyetlen rendezővel dolgozott 
a próbafolyamat alatt. „Az én ötletem volt, 
hogy az öt jelenetet más-más kolléga ren-
dezze” – folytatja Pindroch. „Tudtuk, hogy 
olyan előadást akarunk, ahol minden rész 
nagyon más, mintha öt kis külön színda-
rab volna. Így öt olyan embert választot-
tunk, akit igazán szeretünk.” A színész azt 
is elárulta, feleségével fejben már előre ki-
osztották a rendezők között a jeleneteket, 
majd amikor megkeresték őket, minden-
ki azt a részt választotta végül, amit neki 
szántak.

A jelmeztervezők sorában is öt nevet 
olvashatunk a színlapon. „Elég jó kapcso-
latunk volt a divattervezőkkel egy koráb-
bi showműsor kapcsán” – veszi át a szót 
Verebes Linda. „Olyan jelenetet kaptak 
mindannyian, ami a stílusuknak is megfelel, 
azon a vonalon alkothattak, amit egyéb-
ként is képviselnek. A harmadik jelenetben 
például az idős színészházaspár egy gálára 
készül, az ő ruháikat Náray Tamás álmodta 
meg, a nagy, eltúlzott esküvői pedig Né-
meth Anikó munkája.” 

Az előadás bemutatója óta bővült a 
Pindroch család. Felmerül a kérdés, vajon 
egy férfi  színész színpadi attitűdjén is vál-
toztat-e egy-egy újabb gyermek érkezése? 
Verebes Linda azt mondja, lát változást 
férje színpadi létezésében, bár szerinte ez 
nem biztos, hogy csak az apasághoz köthe-
tő. „Feleségként és kollégaként látva, Csa-
ba az elmúlt öt-tíz évben más feladatokat 
kap, más színházakba került, úgy hiszem, 
nagyon sokat lépett előre. Amikor látom 
a férjemet, akkor egy vezető színészt lá-
tok, nem szépítek” – meséli őszintén. „Azt 
a férfi t látom, akire kamaszkoromban azt 
mondtam volna, na, ez igazi férfi  színész. 
50 körül jönnek az igazán nagy szerepek, 
azt hiszem megérett ezekre a feladatokra.”

Pindroch Csaba örömmel tér vissza a 
Kultkikötőbe játszani, egyszemélyes vígjá-
tékának premierjét is a földvári közönség 
előtt tartotta, melyet hatalmas érdeklődés 

és siker övezett június végén. „Siófokon 
nyaraltam és dolgoztam tíz évig, így ne-
kem külön öröm, ha a Balatonon játszha-
tok, a déli parton máshol erre nem is volna 
lehetőségem, csak a Kultkikötőben. Már az 
első, 2006-os évben is felléptem itt. Nagy 
Viktorral játszottunk közösen a Mulatság-
ban. Aztán jött a Mr. és Mrs. Földváron, 
idén pedig itt tartottuk az új, egyszemé-
lyes előadásom, a Segítség! Megnősültem! 
bemutatóját is.”

„Nekem korábban nem volt balatoni kötő-
désem, Zalába, a telkünkre jártunk nyaral-
ni” – folytatja Verebes Linda. „Csaba által 
alakult ki bennem a Balaton szeretete.”

A színészházaspár augusztus 5-én mu-
tatkozik majd be a boglári közönség előtt. 

„Sokat változott előnyére a bemutató óta a 
Mr. és Mrs., másként és más céllal játsszuk, 
bölcsebben, más a központozása a jelene-
teknek” – vélekedik Linda. „A vendégköny-
vünkbe nagyon érdekes visszajelzések jön-
nek, ki, hol, melyik részben ismer magára. 
Bár, az esküvői jelenet szélsőségesen túlzó, 
rengetegen mondták, hogy ők pont úgy 
viselkedtek a saját menyegzőjük napján. 
Ez a szép színházban: nézed, és magadra 
ismersz, örülsz annak, hogy más is küzd 

azokkal a problémákkal, amikkel te.”

Az előadás első jelenetének rendezője a 
Kultkikötő igazgatója, Nagy Viktor. A szín-
művész néhány év szünet után először lát-
ja majd az előadást, melyen 2011-ben hó-
napokig dolgoztak együtt. „Szerintem örül, 
hogy ilyen sikerrel fut az előadás, bár az ő 
általa rendezett jelenet már az első perctől 
kezdve stabilan megállta a helyét, imádták 
a nézők már a bemutatón is” – tette hozzá 
a színésznő.

Színes nyár a boglári KULTKIKÖTŐben

 A Babel Sound keretében, a 
KULTKIKÖTŐben koncertezik Szalóky 
Ági és a Cabaret Medrano, Fullajtár And-
rea érkezik a Boomerang baby – Marlene 
Dietrich ABC-vel, fellép a Freak Fusion 
Cabaret és a Holdviola is, hastánc-show-
val vár a TranszOrient, és vendégszerepel 
a Pere Martinez Flamenco Show Spanyol-
országból. A felhőtlen színházi estékre vá-
gyókat A csemegepultos naplója, a Sóska, 
sültkrumpli, A lemez két újabb oldala és 
az Amazonok várja. Malek Andrea pedig a 
Broadway világát idézi meg, ismert musi-
caldalok segítségével és a Budapest Jazz 
Orchestra közreműködésével.

Forrás: kultkikoto.blogspot.hu 

SZÍNES NYÁR  A  BOGLÁRI  KULTKIKÖTŐBEN
Verebes Linda és Pindroch Csaba a Kultkikötőben
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HELYTÖRTÉNETA FÜRDŐÉLET KIALAKULÁSA 
BALATONBOGLÁRON

Nyári fürdőzésre a Balatont az 1880-as 
évek elején fedezték fel. Balatonbogláron 
a pécsi és kaposvári előkelőségek voltak 
az első fürdővendégek, majd a budapesti 
és bécsi úri osztályok is megjelentek. Az 
első nyaralók a faluban 
lévő magánházaknál tud-
tak szobát bérelni. Később 
azonban egyre több, ki-
mondottan nyaraló telep 
épült. Először az 1880-as 
években, a vasútállomás-
sal párhuzamos utcában 
a Lövensohn Adél villate-
lep (a mai Hunyadi utca 
és Kisfaludy utca eleje), 
majd 1890-ben a Várdomb 
és a Sándor domb közti 
völgyben Körmendy Lajos 
gyógyszerész és Simon Izi-
dorné, szül. Varga Szidónia 
közös vállalkozásban, a 
mai Hétház utcában épí-
tettet nyaralóházakat. Innen az utca neve 

„Hétház utca”.

Ezt követően épült, az 1890 évek végén, 
a kétemeletes Grand Hotel, (a hajdani Hul-
lám szálloda) és közvetlen a vasút mellet 
lévő, egy emeletes Vasút-
szálló, valamint, a mai Vö-
rösmarty tér helyén állt az 
Erdélyi Mihály-féle, föld-
szintes Balaton Szálloda, 
(későbbi Futó Vendéglő, 
még később a nagy isko-
la épülete).  Az 1900-as 
évek elején több magán-
panzió, és saját tulajdonú 
nyaraló épült, közvetlen a 
vízparton kialakított telke-
ken.

Ahhoz, hogy a fürdőzés 
megvalósuljon, egész na-
pos tartózkodás lehető-
ségét kellet biztosítani a 
fürdő vendégek számára, 
lent a vízparton.  Ennek 
fontos kellékeként a fürdő sátorok elhelye-
zése szükségeltettet. Nevükkel ellentétben, 
ezen alkalmatosságok fából készültek. Ál-
talában két és fél centiméteres, úgyneve-
zett colos fenyődeszkából. A tető borítása 
közönséges kátránypapír, vékony léccel le-
szorítva. Méretei átlagosan 2x3 méter, bel-
ső terük három részből, azaz három külön 
elválasztott térből állt, mindegyik rekesz-
tésnek külön ajtaja volt. 

Bogláron a kezdetekben, főleg a XIX. szá-
zad végén, a vízpart eléggé ingoványos 

talajjal bírt és a széleken sekély vízű volt. 
Éppen ezért ezeket az építményeket hosz-
szú, stégszerű állványokra építették, így 
a Balaton mélyebb medréig értek be, és 
mindegyik „fürdő –sátornak” külön vízbelé-

pője volt. Egyébként csak öltözködésre és 
a személyes tárgyak elhelyezésére szolgál-
tak. Használatuknak írott és íratlan szabá-
lyai voltak: a belső térben egyszerre csak 
egy személy tartózkodhatott, még házas-
társak esetében is, kivétel, a kiskorú gyer-

mekek mentesültek e szigorú szabály alól. 
A törülközők vagy fürdőlepedő kivételével, 
semmilyen ruhadarabot nem volt szabad 
kitenni, még száradás ürügyén sem. Vihar 
közeledtével pedig azonnal el kellet hagy-
nia mindenkinek a stégeket. Éjszakára még 
a személyes tárgyak sem maradhattak a 
fürdő sátrakban. 

A vízben elhelyezet építmények tulajdo-
nosa a község közbirtokossága volt, ők 
adták bérbe és ők intézték a fürdő sátrak 
felállítását a nyár elején, és lebontásukat 

ősszel. Ezzel munkát adtak az iparosoknak 
és sok szegény embernek Bogláron.  A hu-
szadik század elejére, a vízre helyezet für-
dőalkalmatosságok nagyon zavaró képet 
mutattak az egész boglári partszakaszon. 
Ezért a falu elöljárósága elhatározta, hogy 
balatonfüredi példára létrehozzák a boglá-

ri fürdőegyesületet, mely 
1904-ben megalakult. 

Az egyesület első felada-
tának tekintette, hogy a 
fürdőkultúrát szabályok 
közé rendezze. Vezetősé-
get választottak, s meg-
kezdték több évtizedes 
munkájukat. Első teendő-
ként, a partra való leju-
táshoz a községtől megvá-
sárolták azt a területet (a 
sorompótól egészen a haj-
dani révkikötőig), amelyre 
két sétányt és egy kocsi-
utat terveztek, négy sor 
platán fát ültetve. Majd 
a boglári vasútállomástól 

a lellei alsó őrházig húzódó utcát a vasút 
oldalán, szintén platánfákkal szegélyezték. 
1912-ben megvásárolták a használaton kí-
vüli révkikötő területét. Itt szerették volna 
létrehozni a modern központi strand épü-

letét. 

Az 1910-es évek köze-
pén elkészült a strand-
épület alapjául szolgáló, 
bejárati boltozatos kapu, 
két oldalon „U” alakban 
a három méter magas fa-
lak is. A háború azonban 
félbeszakította az építke-
zést, és csak 1924-ben 
építették fel a teljes, 250 
kabinos, egy emeletes 
fürdőházat, melynek felső 
szintje teljesen fából ké-
szült. Így lassan eltűntek 
a vízre épített deszkabó-
dék, Balatonboglár köz-
vetlen vízpartját pedig, a 
húszas évek végére virá-

gos sétányok, rendezett, gyönyörű platán 
fasorok díszítették. Mind a mai napig az 
agráregyetemeken, főiskolákon, a platán-
fákat „Boglár-fának” nevezik, mert egész 
Európában csak itt, Balatonbogláron van-
nak ilyen nagy tömegben és rendezetten 
e fák ültetve. Az ember lelke örül, mikor 
látja, hogy az utókor sem feledkezik meg 
a platánokról, sorban újítják meg őket. Jó 
boglárinak lenni.

Horváth Iván
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BB
BB SZŐLÉSZ"BORÁSZ TÖRTÉNETI EMLÉKKI"
ÁLLÍTÁS (# KICSIT MÁSKÉPP IS GONDOLVA)Árpád utcai Pincetárlat. A nagykapu nagy-

ra nyitva, a pincetárlat ajtói is. A bejáratnál 
volt gazdasági dolgozó nagy kézimunkán 
foglalatoskodik - a volt BB-sek ma sem 
tudnak tétlen lenni. A vendég érkezésé-
re feláll, kedvesen invitál. Közelebb érve 
megismer.

-  Megnézném még egyszer. A megnyitón 
sokan voltunk, nem igazán láttam mindent. 

- Mondani szeretne valamit, de elüti a szán-
dékot. - Kapcsoljon odalent vil-
lanyt, tudja, hogy hol van!

Sokan voltunk a megnyitón. 
Klárika igazán remek törté-
neti összefoglalót tartott BB-
ből, függtünk is többen rajta 
osolygós tekintetünkkel, volt 
BB-sek. A kezdetekről, miért 
nem Villány, miért Balatonbog-
lár. A szaporítóanyag-termelés, 
az egyre gyarapodó ültetvé-
nyek, remek fajták, nagyszerű 
szakember-gárda, borkombinát, 
borok, pezsgők, üdítő italok. 
BB-s ünnepek, a Balatonboglári 
Borvidék státusz, a Boglári Szüret - min-
den mondata egy-egy lelki cirógatás volt, 
s egy-egy élményhalmaz feltörését hozta. 

Sokaságban nem könnyű kiállítást nézni. 
Visszajövök. Valójában egy hiányérzet mi-
att vagyok itt. A lépcső lejáróján a tegnapi 
eredmény, szemben pár régi plakát. 

Első találkozás a kiállítás nacioná-
léja: BB. A vízpart mellé már korán 
letelepedtek a hajdan élt emberek. 
Valószínűleg a kelták és a rómaiak 
is virágzó szőlőültetvényeket ápoltak 
itt. Egy időben, borainak köszönhető-
en hazánk leggazdagabb vármegyéi-
hez tartozott e vidék. A 19. század-
ban a filoxéra-vész itt is megtépázta 
az ültetvényeket. Majd a folyamatos 
kísérletezés, eltelepítés, s nemkülön-
ben a Balatonboglári Állami Gazdaság 
1950-es évekbeli megalakítása, az 1960-as 
évektől ismét elindította a fejlődés útján a 
borvidéket. A szövetkezetnek köszönheti a 
vidék a korszerű termesztési technikákat 

és fajtaszerkezeteket, valamint élenjárt a 
szőlőoltvány-előállításban, és a csemege-
szőlők elterjesztésében. A 70-es években 
aztán váltásra kényszerültek, mert a cse-
megeszőlők iránt megcsappant a kereslet. 
Fokozatosan a minőségi borszőlők felé for-

dult a Gazdaság. Az 1990-es évek elején 
a szaporítóanyag-termesztő üzemrészt is 
felszámolták a kereskedelmi lehetőségek 
beszűkülése miatt. A Balatonboglári Me-
zőgazdasági Kombinát legnagyobb része 
megszűnt, de borászatának pezsgőit mai 
napig a hazai legjobbként ismerjük. A Dél-
Balatoni régió a Kombinátnak köszönheti a 
szőlőtermelés, a borászat fellendülését, s 
a magántermelők összefogásában is veze-
tő szerepet vállalt, így a térség 1982-ben 
borvidéki rangra emelkedhetett. Mai nevét 
2000-ben kapta.

Az ablak mélyedésében három kis 
üveg Boszorkánytej, Ördögvér. Még a 
kezdetekkori - dekoratív háromszög üve-
gek, negyvenéves dizájnelem, az ízére ta-
lán már senki sem emlékszik. Beljebb öreg 

hordók csántérfán, tőtike, csömöszölő fa, 
kézi szőlődaráló, szeggel kivert fahenger 
zalai pincékben voltak láthatók ilyesfélék. 
Odébb gyökeres szőlőoltvány - a Merlot 

szó felismerhető a címkéjén. A hátsó ab-
lakokban régi térkép, Somogy vármegye 
egykori címere - ebből eredeztetett a BB 
logója (a sisak, a vértezett karral tartott 
szőlőfürt...), faragott hordó-fenekek, ősi 
szőlőművelő eszközök. A fordulót követően 

egykori metszetek másolatai, a 
szőlőművelés bizonyítékai, s a 
kislaki Gaál-kastélyban sokat 
forgatott lapozók a gazdaság 
egykori képeivel, a szőlőhely 
articulusaival - a tizennegye-
diket ismét megmosolyogtam: 
az akkori egy forintnak tizenkét 
pálcza volt a „váltópénze”. Vé-
gül a sort egy szénkénegező, 
egy köteg rafi a, s egy régebbi 
emlékkönyv zárja, egy Sorköz-
ben példány. A kiállítás főhelyét 
egy zalai kosos prés foglalja el, 
előtte egy taposó-káddal.

A megnyitón is örültünk, hogy 
ez a kiállítás létrejött. A Pincetárlat még 
helynek is autentikus hozzá. Polgármester 
úr megnyitó köszöntőjében úgy fogalma-

zott, akár állandó kiállítás is lehetne, tisz-
telegve a város szőlészeti, borászati múlt-
jának emléke előtt, - s vélhetően hírnévben 

gyarapodó - jövője ünneplésére.

Hát ebbe lehetne legjobban beleka-
paszkodni, ugyanis ez a kiállítás még 
nem igazán a miénk, ez még nem 
igazán a BB emléke, ez még nem iga-
zán a Szőlő és Bor Nemzetközi városa 
rangú kiállítás. Ez most egy megfá-
radt múltat felidéző, nagyrészt nem is 
helyben kiszolgált tárgyak, eszközök 
gyűjteménye. Nézhető, merengésre 
jó kiinduló, de komoly anyag-gyűj-
téssel, átgondolt megjelenéssel - mai 
multimédiás eszközökkel: képpel, 

hanggal, fi lmmel... Hú, mit lehetne ebből 
kihozni ....!

k.j.
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KULTÚRA

Az egyik legizgalmasabb hazai fesztivá-
lon vehetsz részt július 19. és 24. között 
Balatonbogláron. Hat nap, nyolc helyszín, 
interaktív progra-
mok és több, mint 
nyolcvan fellépő! 
A gyönyörű ba-
latoni panoráma, 
a festői domb a 
Gömbkilátóval és 
a pihenéshez is 
nagyszerű strand 
pedig mind-mind 
a fesztivál díszlete. 

A Babel Soundon 
közös a nyelv; a 
lélekből és szívből 
érkező hang. Hív-
hatjuk akár bábe-
linek, a zűrzavar 
után. Rég megbé-
kéltünk vele, hogy máshonnan érkezünk, 
más nyelvet beszélünk. A hazai kedvencek 
mellett sok izgalmas, különleges muzsikát, 
formációt ismerhetsz meg. Olasz, spanyol, 
portugál, holland, angol, amerikai, bolgár, 

szerb, cseh, lengyel, görög, máltai, chilei, 
izraeli, szenegáli, egyiptomi indonéz és in-
diai együttesek, előadók érkeznek hozzánk.

A fesztivált együtt 
éled meg a művé-
szekkel, akik nem 
csak koncertet ad-
nak, hanem velünk 
buliznak a rendez-
vény ideje alatt. Laza, 
közvetlen hangulat, 
új ismerősök, bará-
ti beszélgetések és 
rengeteg kísérőprog-
ram vár. 

A táncházakban 
afrikai, latin, cigány, 
indonéz, indiai, gö-
rög és természete-
sen Kárpát-medencei 
néptáncokat láthatsz, 

vagy sajátíthatsz el. Ha már mind jól megy, 
jöhetnek a hangszerek! A bemutatók után 
a mesterek meg is mutatják, hogyan 
kell megszólaltatni ezeket a különleges 
hangszereket; fúvósokat, mint például a 

didgeridoo, a ney, ütősöket, mint a darbuka, 
djembe, tabla, és húrosokat, mint a szitár. 
Ha meg profi  zenész vagy, beülhetsz egy 
mesterkurzusra.  

A tánc és a hangszerek mellett kézműves 
foglalkozásokhoz is csatlakozhattok. Meg-
tanítunk batikolni, szőni, nemezelni, ék-
szert és akár hangszert készíteni.  Nemzeti 
gasztro-bemutatók és -kóstolók követik 
egymást, és amíg az ebéd készül, képző-
művészeti kiállításokat nézhetsz meg.

A fesztivál alatt összesen nyolc helyszínen 
lesznek koncertek és foglalkozások. Jegyek 
és fesztivál bérletek értékesítő partnere-
inknél válthatók: Kultkikötő pénztár (Műve-
lődési ház), Tourinform iroda (Fischl-ház), 
Kalandpark pénztár, Nosztalgia cukrászda 
(Platán tér), Babel Camp iroda.

További részletes információk:

www.babelsound.hu
https://www.facebook.com/

babelsound/
https://www.facebook.com/
events/208485059523364/

Babel Sound Fesztivál 2016
2016. július 19-24.

Balatonboglár

BABEL SOUND FESZTIVÁL 2016
INTERAKTÍV | CSALÁDI | GASZTRO | ZENEI | KULTÚRA

A RENDEZVÉNY HELYSZÍNEI:
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KULTÚRA JAZZ ÉS A BOR
Balatonboglár, 2016. július 13-16.

Idén, immár 17. alkalommal rendezi meg a 
balatonboglári Helyiérték Egyesület, az idő-
közben országos hírűvé vált Jazz és a Bor 
Fesztiválját. Az idei rendezvény részleteiről 
Szalai Tünde programigazgatót kérdeztük.

Mi az, amiben változott és mi az, ami 

maradt az idei Jazz és a Bor Fesztivá-

lon?

Reményeink szerint nem sok mindenben változott. Próbáljuk tar-
tani a hagyományokat és ebből sok vita is származott már. Többen 
vannak, akik egy nagyobb méretű, központi helyen lévő rendez-
vénnyé szeretnék fejleszteni. A többség azonban megegyezett ab-
ban, hogy maradjon az eddigi fi lozófi a, és ez a fesztivál továbbra 
is egy kis ékkő legyen a város kulturális életében. Ennek meg-
felelően inkább legyen egy családias légkörű, kellemes, nyáresti 
kikapcsolódás mindenkinek, mint ahogy eddig is volt.

A fellépők kínálatában is vannak, akik már szinte törzs-

vendégnek számítanak?

Igen, ezt minden évben észreveszik a lelkes zenerajongók. Ba-
bos Gyula és Fekete-Kovács Kornél az két művész, akik már ti-
zenhét évvel ezelőtt is hittek bennünk és megígérték, hogy segí-
tenek. Időközben Babos Gyula művész úr a védnökünkké is vált, 

és a zenei program összeállítása mellett, sok minden 
másban is segíti munkánkat. De ugyanez mondható el 
Fekete-Kovács Kornélról is, így természetesen ők min-
den évben fel is lépnek nálunk. Büszkék is vagyunk rá, 
hogy hisznek bennünk és mellénk álltak.

Természetesen, mellettük minden évben, a másik 
hat koncert további hat kiváló művész. Minden évben 

igyekszünk hozni valami különlegeset, érdekeset, s ez idén is így 
lesz. Bízunk benne, hogy mindenki talál majd magának olyat a 
kínálatban, ami elnyeri a tetszését.

Egy helyi, fi atal zenész, Hoff Marcell is szinte már állandó 

fellépőnek számít.

Igen, Marci a város egyik büszkesége, ezt sokan tudják. Ő is 
azért minden alkalommal, más formációkban lép fel. Ez a mostani 
attól különleges, hogy ez az ő saját zenekara. Nagyon jó zenét 
hoznak, amiből korábban a Jazz Klubban már adtak egy kis ízelítőt, 
most pedig egy kiváló, nagy koncerttel jönnek.

Aki ismeri a munkánkat, az tudja, hogy minden évben igyek-
szünk valami helyi, vagy környékbeli fellépőnek is lehetőséget 
adni. Így voltak például több alkalommal a jazz tanszékes fi atalok 
is és mások is.

A jazz egy eléggé réteg műfaj. Ennek ellené-

re, a visszatérő művészek mellett 17 év után 

vannak már visszatérő vendégek is?

Természetesen! Sőt, vannak, akiket már név sze-
rint ismerünk Debrecenből, Kecskemétről, Kapos-
várról. Nagyon sok a visszatérő vendég más város-
okból, tehát nem Boglárról is. Ebben az is benne 
van, hogy ugyan fesztiválnak hívjuk magunkat, de 
ez inkább egy kellemes, esti koncertsorozat, ami 
jól beleilleszthető egy balatoni nyaralás programjai 
közé is. 

A lebonyolításban is marad a régi rend?

Igen, a már megszokott módon, szerdai napon 
kezdünk, este hétkor kaput nyitunk, nyolc órakor 
kezd az első zenekar, majd egy kis szünet, s utána 
a másik formáció. Közben ne felejtsük el azt sem, 
hogy a koncertekkel párhuzamosan minden este, 
jobbnál jobb pincészetek borait kóstolhatják meg a 
vendégek. Így, a zenekari átállás szünetében sem 
kell unatkozni, hanem fi nom borok mellett, kelle-
mes beszélgetéssel tudják az időt tölteni. Így lesz ez 
egészen a szombati zárónapig, a vasárnap az már a 
kertmozié.

A borászokat mennyire könnyű, vagy nehéz 

idecsalni erre a rendezvényre?

Nos, ha azt mondanám, hogy könnyű, akkor ha-
zudnék. Egyáltalán nem könnyű, de az évek során 
ebben is kialakult egy különleges kör. Azt persze 
mindenki tudja, hogy ez nem az a fesztivál, ahol 
hosszú sorokban állnak az emberek a fröccsért. Itt 
minősített borok vannak, arra pedig adunk időt, 
hogy a vendégek megismerjék a borok mellett a 
borászokat is. Szerencsére a helyiek velünk vannak, 
közülük, aki tudja és bírja, az kipakol. De sokan 
küzdenek azzal, hogy sok a rendezvény és kevés 
az alkalmazott, ezért nem mindenki tud mindenhol 
megjelenni.

Ugyanakkor, a más borvidékről érkezők is már 
évek óta visszatérő vendégek. Közülük többen úgy 
állnak a rendezvényhez, hogy igaziból ez a pár nap 
nekik a nyaralás, így a kellemest a hasznossal kötik 
össze. 

folytatás a 11. oldalon
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TENISZTENISZÜTŐ HÚRJA FESZÜL A PADLÁS"
TÉR GERENDÁI KÖZÖTT

Berkes Pál Tenisz Múzeuma

Talán túlzó a cím... Ikerház a Kazinczy 
utca közepén, a teniszpálya felőli oldalon. 
Csúcsos, manzárdos családi ház, a hátsó 
nappaliból lépcső vezet fel, s onnan egy má-
sik, egy újab-
ban készült 

– amolyan ti-
tok-lépcső, fe-
nyőfa illatú.

Az első 
s t r a n d o l á s 
egyike, még 
hűvös a víz. 
A strandon 
kerékpárosok. 
M e g á l l n a k . 
Régi kollégák 
ritkuló talál-
kozása. Palek 
leszáll a bicik-
liről - Berkes 
Palit mindenki így ismeri: - Megtisztelnétek, 
ha megnéznétek a kiállításomat. – invitál. 
Magyarázza is a dolgot, látva a kérdőjeles 
meglepetést rajtam. - A télen csináltam a 
házam tetőterében egy kiállítást a balaton-
boglári tenisz sport életéről. Segítettek is 
páran, Harmath Sanyi, Samu Misi…

Meg is beszéltünk többen egy időpontot, 
Pali nagyon várt mindnyájunkat. Fel a ti-
tok-lépcsőn, egy hosszúkás terem a tető-
térben. Első látásra lenyűgöző gazdagság-

gal, renddel, pedánssággal. Pa-Ten.t a 
kiállítás címe. Nem kellett sok idő a meg-
fejtéséhez. Nagyon is találó. 

Két helyi-
ségben renge-
teg dokumen-
tum, tenisz 
relikvia, fotó, 
plakát. Vi-
lágklasszisok 
fotói egyik 
falon. Egy 
másik fal a 
boglári büsz-
k e s é g e k é . 
Polcok szép 
számban, raj-
tuk kupák, 
érmek, ser-
legek. Palek 
mindegyikhez 

hosszú történetet tud. Táblázatok verse-
nyekről, ki, kivel játszott, eredmények. A 
mennyezet egy részén, ahol az egykori ács 
hosszabban lógatta be a gerendát, egy te-
niszháló, tele labdával. Az oldalfal lambéri-
ái teniszcsíkosra festve, régi teniszütőkkel 
kirakva. Egy márkát és fajtát fölismerek: 
Ezzel játszottuk a BB-nél az első tenisz-
bajnokságot. Akkor még a vezérigazgatót 
is meg szabadott verni (de a következő 
évben már sokunkat rendesen leoktatott). 

Wilson ütő, kerek fejjel, drótfonattal a ke-
reténél. – Az unokám azt kérdezte, papa, 
ezzel hogyan lehetett teniszezni? – Nem is 
volt olyan rossz azzal játszani – mondtam 
neki -, csak ti ma már mással vagytok ki-
szolgálva!

Sokáig nézelődtünk még, vissza-vissza 
térve egyik- egyik 
részhez. Nagyon 
szép kiállítás, na-
gyon mély szere-
tettel fűtött. Nem 
is találtam méltó 
szavakat a dicsé-
retéhez.  Minden 
kockázat nélkül 
kimondható - az 
egész város büsz-
ke lenne rá, ha 
ez nyilvános he-
lyen volna! Visz-
szatért a szemem 
a világklasz-
szisok falához. 
Navratilova, Bec-
ker, s a többiek. A fotókon szinte megren-
dezetten, ugyanaz az ütő mozdulat örökí-
tődött meg. De ravaszul odacsempészve 

– még egy nagyság: Palek, maga az egyik 
képen Borg beállásával. 

De ez így is van, ott a helyed kedves Ber-
kes Pál, a nagyok között!

S tényleg túlzó lenne a cím? – jelentkez-
zenek be, nézzék meg, döntsék el!

k.j.

folytatás a 10. oldalról 

Kik lesznek az idei fellépők?

Az első napon, a már említett Hoff Marciék 
lesznek, a Hoff Beat zenekar, utánuk pedig 
Babos Gyula a Makrokozmosz című össze-
állítással. Ebből a Jazz Klubban már adtak 
egy kis ízelítőt, mondhatom, hogy világ-
színvonalú előadás lesz. Csütörtökön, a 
3FEKteD formációban Fekte-Kovács Kornél, 
Fenyvesi Márton és Dés András lép fel, utá-
nuk pedig a Kozma Orsi Quartet következik. 
Orsi a Cotton Club Singers sikerei után szó-
ló karrierbe kezdett és legutóbbi lemezük 
Japánban is megjelent.

Izgalmasnak ígérkezik pénteken a D.A.S. 
Trió. Egyébként ők jól mutatják, hogy mi-
lyen régi ez a fesztivál, hiszen a program 
összeállításánál Fekete-Kovács Kornél 
ajánlotta Nagy Ábelt azzal, hogy nagyon 
jók a srácok. Fel is vettük vele a kapcsola-
tot, ő pedig visszajelzett, hogy köszönik a 
megkeresést és majd apuval kell intézni a 
részleteket. Ekkor derült ki, hogy Ábel an-
nak a Nagy János zongoraművésznek a fi a, 
aki szintén rendszeres fellépője a fesztivál-
nak. Bizony, így öregszenek ezek a gyere-
kek!

A fi atalokat pénteken este a Polygon nevű 

formáció követi majd. Ebben külön zenei 
csemege lesz Lukács Miklós, aki cimbalmon 
játszik majd. A szombati záró napon Ba-
rabás Lőrinc Quartet-je kezd. Róla azt kell 
tudni, hogy ő nagyobb, mint világhírű és 
nagyon-nagyon fi atal volt, amikor még a 
Kőbányai Zeneiskolával itt járt Balatonbog-
láron. A koncerteket pedig a Berki Tamás 
and Sárik Péter Trióval zárjuk, ami garan-
tálja, hogy jó hangulatban érjen véget a 17. 
Jazz és a Bor Fesztiválja.

Minek, vagy kiknek köszönhető, hogy 

ennyi éven át sikerült életben tartani 

ezt a rendezvényt?

Először is, nagyon jó az ötlet, ez fontos! 
Ha valaki rákeres az Interneten, hogy jazz 
és bor, akkor ma már több rendezvény-
nyel is találkozni fog, de büszke vagyok rá, 
hogy tizenhetedik csak egy van, a miénk. A 
másik pedig az - amit a vendégek is emle-
getnek -, hogy nagyon baráti és családias 
a légkör, ez pedig az önkénteseknek kö-
szönhető. Körülbelül negyvenen dolgozunk, 
nagyjából ugyanazokkal, akikkel a Méta 
Fesztivált is bonyolítjuk. Szinte már egy 
nagy család vagyunk és nélkülük megva-
lósíthatatlan lenne ez a rendezvény. Lehet, 
hogy egyszer majd írok róla egy könyvet, 
ki, milyen módon jött a csapatba, de a 

többség valami szakmai kapcsolat révén 
került az egyesület látókörébe. Aztán az 
évek alatt ezekből erős baráti kapcsolatok 
is lettek.

A harmadik fontos pillére a rendezvény-
nek a támogatók. Büszkék vagyunk arra 
is, hogy szinte a kezdetek óta ugyanaz a 
támogatói kör, boglári vállalkozók, a kollé-
gium, Balatonboglár Város Önkormányzata. 
Évek óta sikeresen pályázunk a Nemzeti 
Kulturális Alapnál, a Zenei Kollégiumnál, a 
Nemzeti Együttműködési Alapnál és hosz-
szú ideje a Tesco segít az önkéntesek el-
látásában. A Narrátor Records sokat segít 
a technikai háttér megteremtésében. Idén 
pedig még szakembereket is kapunk az ön-
kéntesek mellé, hiszen a Szent György Mé-
dia- és Informatikai Szakközépiskola vég-
zős hangmérnökei a fesztivált választották 
nyári gyakorlati helynek.

Mi vonzza ide az embereket?

Én abban bízom, hogy a jazz zene és a 
bor. Az országban sok helyre, sokfelé lehet 
menni, de, ha valaki kellemes környezet-
ben, minőségi zene mellett, fi nom borokat 
kortyolva szeretne kikapcsolódni, akkor az 
megtalál bennünket.

sz.l.

fotó: sz.l.
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2016. június 25-én, a Hajógyári sziget 
adott otthont az Energy Factory országos 
verseny nagyszabású eredményhirdetésé-
nek, amelyen a Boglári Általános Iskola két 
csapata is részt vett!

A rangos, zöld megmérette-
tés védnökei között szerepel 
többek között Istenes Ben-
ce műsorvezető, Gerendai Ká-
roly fesztiváligazgató, Für Ani-
kó színész-szinkronszínész.

A fenntarthatósági témán 
belül minden csoport más-
más témát dolgozott fel. Vol-
tak, akik palackpréseléssel, 
fl ashmob-bal, környezetbarát 
kerttel pályáztak. A boglári Te-
kergők alternatív közlekedési 
eszközökkel ismertették meg 
iskolánkat, programokat, ver-
senyeket szerveztek (biciklitú-
ra), és egy Hulladéktörténeti 
bábelőadással koronázták meg a tevékeny-
ségüket. A zsűri különdíjban részesítette 
Szendrődyné Botka Krisztina tanárnő osz-
tályát.

A Jövőmentők az újrahasznosítás té-
mán belül petpalackokból bútorokat, ku-
pakokból egy egész termet betöltő fres-

kót, farmerekből párnákat és írószer tartó 
„tatyókat” készítettek az irányításommal. 
A „Leghatásosabban kommunikált pro-
jekt”-ként az előkelő 2. helyezést hoztuk 

el az országos versenyről, ezzel viseg-
rádi táborozást nyertünk. Ezen kívül, az 
EnergyFactory 2016. fi lmforgatását is mi 

nyertük, amire a döntő utáni 
hétfőn már sor került. Istenes 
Bence és stábja meglátogatta 
a diákokat, riportot készített 
velük, Podmaniczky Szilárd 
íróval, aki a csapat egyik fő tá-
mogatója (a Librarius - Kortárs 
Irodalmi Univerzum főszer-
kesztője, az online lapban is 
jelent meg róluk cikk) és Türjei 
Attila igazgatóval.

Podmaniczky Szilárd minden 
gyereket megajándékozott 
két könyvével, a Geleta Cuk-
rászda pedig egy Jövőmentők 
csokitortával lepte meg a for-
gatásra érkezett gyerekeket, a 
fi lmes stábot és a vendégeket.

Mindkét csapat sok-sok támogatót, 
szponzort állított céljaik mellé, amit a zsűri 
kiemelt értékelésében. 

Tilk Csilla 

ORSZÁGOS 2. HELYEZETT LETT A JÖVŐ"
MENTŐK CSAPATA!

IFJÚSÁG

A 2015-16-os tanévben a boglári iskola 
két csapattal nevezett a Diákolimpiára.

A fi úk /5-6. oszt./ a Megyei Döntőt - 6 
csapat nevezésével - veretlenül megnyer-
ték. A következő állomás az Országos Elő-
döntő volt, melyet Boglár rendezett. Itt 4 
csapat szere-
pelt. A döntő 
m é r k ő z é s t 
a Veszprém 
együttesével 
j á t s zo t t ák . 
F é l i d ő b e n 
még a ven-
dégek ve-
zettek egy 
góllal, a má-
sodik játékrészben a boglári gyerekek „le-
mosták” ellenfelüket a pályáról és végül 9 
góllal nyertek /24-15/. Bejutottak az Or-
szágos Döntőbe !!! A Döntőn - melyet Deb-
recen rendezett - a fi úk a csoportkörből 
már nem jutottak tovább, így a nyolcadik 
helyen zárták a tornát. Itt már az ország 
legjobb csapatai szerepeltek. A mérkőzé-
seken végig szoros eredmények születtek, 
sajnos nálunk sérülés is nehezítette a mér-
kőzések pozitív alakulását. Országos szin-
ten 154 csapat nevezett, a nyolcadik hely 
egy óriási eredmény, hiszen ezek a gye-
rekek mindannyian bogláriak!!! Az orszá-
gos gyermekbajnokságban ez a korosztály 
RÉGIÓBAJNOK lett. A góllövő listán a 123 

nevezett játékosból első lett Bognár Patrik, 
harmadik lett Kis Tamás és negyedik lett 
Zsiros Bertalan!!!  

A csapat ösz-
szeállítása: Anton 
Alex, Bognár Pat-
rik, Bükfa Kristóf, 
Csizmadia Gábor, 
Fentős Lóránt, 
Ferbel Marcell, 
Király Patrik, Kis 
Tamás, Kiss Ale-
xander, Klikk Erik, 
Meireisz Levente, 

Wald Péter, Zsiborács Marcell, Zsiros Ber-
talan

Edzők: Varga Zsolt, Bognárné Takács 
Zsuzsanna

A lányok /7-8. oszt./ a Megyei Döntőt - 6 
csapat részvételével - veretlenül megnyer-
ték. Az Országos Elődöntő Szombathelyen 
volt négy csapat részvételével. A döntőt a 
Szombathellyel játszották. A pálya „lejtése” 
ellenére sem tudták elvenni a győzelmet lá-
nyainktól, így ők is bejutottak az Országos 
Döntőbe. Ez Miskolcon volt. Három vere-
séggel és két győzelemmel, a negyedik he-
lyen zárták a tornát. A bronz mérkőzésen 
egy góllal kaptak ki /sajnos/. Nagyon szép 

eredmény ez is, hiszen „csak” öt NEKA-s 
volt a keretben, a többiek bogláriak.

A csapat összeállítása: Albek Anna, Ga-
lambos Petra, Hajós Petra, Kerekes Bog-
lárka, Kocsis Bettina, Lujber Nikolett, Nagy 
Lili, Szilágyi Alíz, Szőllősi Flóra, Tieff Zsa-
nett, Hibácska Blanka, Várkonyi Renáta.

Edzők: Bohus Beáta /NEKA/, Katona Sán-
dor /BBSC/, Varga Zsolt, Kovácsné Strasser 
Mária, Bognárné Takács Zsuzsanna

Gratulálunk mindkét csapatnak! Nagy si-
ker ez kis városunk történetében! Köszön-
jük edzőinknek a munkájukat, a szülőknek 
és a támogatóknak, hogy lehetővé tették a 
zavartalan munkát a szezon folyamán.

Hajrá Boglár, Balatonboglár! Hajrá NEKA!

Varga Zsolt-edző

KÉT CSAPAT IS AZ ORSZÁGOS DÖNTŐBEN 
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A hal meg a leve.
Ha az időjárás is úgy akarja, akkor ál-

talában hagyományosan egy napra esik a 
Balatonboglári Halászléfőző verseny a Ba-
laton-átúszással. Idén jól jött ki a lépés és 
a platán fák alatti árnyékban több, mint 20 
csapat mutathatta meg hallé főző tudomá-
nyát. A helyi versenyzők mellett sokan ér-
keztek – elsősorban - a Duna mellől.

Az előkészítési munkálatok már reggel 
elkezdődtek, hiszen a jó halászlé egyik 
alapja a gondos előkészítés, a halpucolás, 
majd az alaplé megfőzése. A Mozgássérül-
tek Egyesületének Balatonboglári Csoport-
ja még ezen is túltett, hiszen a bogrács 
szorgalmas kevergetése mellett tucatjával 
sütötték a fi nom balatoni keszeget a tag-

ság és az illatra fel-fel-
bukkanó érdeklődők 
jóllakatására.

A jó hangulatból egyik 
csapatnál sem volt hi-
ány, de a balatonboglá-
ri Polgármesteri Hivatal 
és a Helyiérték Egye-
sület csapatai különö-
sen kitettek magukért. 
Dél közeledtével már a 
zsűri is készülődni kez-
dett, s ahogy az ételek 
elkészültek, sorjában 
hozhatták is azokat a 
csapatok tagjai,

akik sokat adtak a tálalásra is.

A végeredmény a dunai halászlé győzel-
mét hozta a balatoni felett. Ennek meg-
felelően a versenyt Müller Gábor nyerte 
Tolnáról, a második helyezett Fehér István 
lett Faddról, a képzeletbeli dobogó harma-
dik fokára pedig Koppány vezér Íjász Egye-
sület csapata állhatott fel. A tálalásra egy 
különdíjat is kiosztott a zsűri, amit a ba-
latonboglári Helyiérték Egyesület csapata 
vehetett át.

sz.l.

Bogláriak kérdezték…
Sokan kérdezik tőlünk, hogy hol látható az új, a Bog-

lár Média által készített helyi tévéadás. Nos, mint azt 
már márciusban és áprilisban is megírtuk, nem jött lét-
re egy immár negyedik tévé csatorna, hanem a Balaton 
Televízióval kötött egyezség alapján, annak műsorsáv-
jában látható Boglár Magazin néven.

Tehát, ez a műsor minden kedden 18.00 órától és 
minden szombaton 15.00 órától látható a Balaton Te-
levízióban. Ezt azért is tartottuk szerencsés megol-
dásnak, mert így Balatonboglár eseményei körben a 
tó körül mindenütt láthatók. Kivételt képeznek ez alól 
a Képviselő Testület ülésének élő közvetítései, amik A 
Somogy Televízión láthatók az ülés napján, annak idő-
tartamában.

Akinek pedig sem a keddi, sem a szombati időpont 
nem alkalmas, az a Boglár Magazin adásokat megnéz-
heti a youtube.com/c/balatonboglarvaros csatornán, 
ahol a mostani műsorok mellett számos érdekességet 
is találhat Balatonboglár elmúlt éveinek eseményeiből.

Elérhetőségünk:

E-mail: boglartv@gmail.com

Telefon: +36/70/908-6207

Hirdetés feladás minden hétköznap munkaidőben:

Paradoxon Számtech. Üzletben.

Balatonboglár, Sétáló udvar 4.

Kísérjék fi gyelemmel adásainkat!

GASZTRÓ

fotó: sz.l.
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SPORT
Június 4-én és 5-én Balatonbogláron ren-

dezték a Női Strandkézilabda Magyar Ku-
pát, amit a BBSC NB-II-es női csapatából 
összeállított team nyert meg. Ezzel a ba-
latonboglári kézilabda eddigi történetének 
legjobb eredményét érték el. A sikerről és 
az őszi folytatásról kérdeztük Katona Sán-
dor edzőt és Boros Mariannt, a csapat egyik 
játékosát.

Milyen út vezetett a Magyar Kupa 

győzelemhez?

Katona Sándor: A győztes team magját 
a BBSC női kézi-
labda csapatának 
a tagjai adják. A 
tavaszi edzések 
során pedig meg-
beszéltük, hogy 
kik lesznek azok, 
akikkel a nyári ver-
senyeken részt ve-
szünk. Megrendez-
ték a Magyar Kupát 
és erre egy nagyon 
jó csapatot sikerült 
összeállítani. A si-
ker röviden ennyi…

Mennyivel má-

sabb játékot, 

vagy taktikát 

igényel a strand-

kézilabda a te-

remjátékhoz ké-

pest?

Katona Sándor: Teljesen más, a kettő 
nem is igazán egyeztethető össze. Annyi 
közös persze van, hogy a teremkézilabda 
alapjaira épül a strandkézilabda. Amúgy 
a strandkézinek nagyon sok pozitívuma is 
van, amellett pedig remek időtöltés.

Mennyire volt meglepetés a kupagyő-

zelem? Vagy elvárás volt?

Katona Sándor: Én azt gondoltam, hogy 
a döntőbe jutunk és ott majd valamelyik 
profi  csapattal egy jót játszunk. Ez meg is 
adatott, ám mi azt a profi  csapatot legyőz-
tük és ezzel meg is nyertük a Magyar Kupát.

Hogyan áll most a női csapat? Ho-

gyan látja a helyzetét, jövőjét?

Katona Sándor: A felnőtt jelene az NBII, 
az utánpótlás és a junior csapataink pedig 
jól működnek. Ennek az alapjaira építjük 
az NBII-es szereplést, de a bent maradás 
az sohasem egy lefutott ügy, mindig tudni 
kell megújulni, valamit változtatni, tenni 
érte. Például, aki most az utolsó helyezett 
lett a bajnokságban, az tavaly dobogós volt. 
Ezért nekünk oda kell fi gyelnünk rá, hogy 
kiket és hogyan és milyen minőségben iga-

zolunk. Milyen az edzések gyakorisága, mi-
nősége és milyen a játékos állomány, akik 
velünk együtt dolgoznak.

A meccseket kívülről nézve úgy tűnik, 

hogy a csapat nagyon összeszokott és 

jó az együttműködés a játékosok kö-

zött. Valóban így van?

Boros Mariann:  Igen, ez belülről is így 
van, a játékon kívül is barátok vagyunk. 
Tartjuk egymással a kapcsolatot, születés-
napokat, névnapokat ünneplünk együtt. A 
csapat magja egy nagyon összetartó kö-

zösséggé vált az évek során.

A meccseken persze óhatatlanul is 

vannak összezördülések. Ezeket ren-

dezni tudják?

Boros Mariann: Ó, ezeket már az öltöző-
ben feldolgozzuk és amikor kijövünk, akkor 
már minden rendben van.

Játékosként hogyan látja a csapat je-

lenét, jövőjét?

Boros Mariann: Én úgy gondolom, hogy 
ami változásokon keresztül mentünk sze-
zon közben, az bizakodásra ad okot a foly-
tatásra. Ha így együtt tudunk maradni, már 
pedig úgy néz ki, hogy igen, akkor a jövő-
ben is sikereket érhetünk el.

Itt a NEKA mellett, vagy annak árnyé-

kában nem esett ki a fi gyelem közép-

pontjából a női kézilabda csapat?

Katona Sándor: Egy részről igen, más-
részről pedig nem. Azt, hogy mennyire 
szorosan együtt tudunk működni a NEKA-
val, azt néhány átigazolás is mutatta már. 
Szerintem, aki eddig fi gyelemmel kísérte 
a munkánkat, az megmaradt mellettünk. 

Sőt, úgy tapasztaljuk, hogy még nőtt is 
a szurkolótábor. Természetesen, ebben az 
U10-es és U11-es lányok sikerei is benne 
vannak, és az ő szüleik óhatatlanul a tá-
borunkat gyarapították. Összességében 
nekünk jót tett az együttműködés. Ugyan-
akkor az is igaz, hogy a média fi gyelem 
középpontjában egyértelműen a Nemzeti 
Kézilabda Akadémia áll.

Milyen játékosként az NBII-ben ját-

szani?

Boros Mariann: Ez egy nagyon jó érzés, 
de emellett nagyon 
kemény is. Itt már 
egészen mások a 
teljesítmény-elvá-
rások, más a játék-
stílus és mások az 
edzések is. Kőke-
ményen oda kell 
tennünk magunkat, 
akár fi zikálisan, de 
pszichésen is. Meg-
nőttek az utazási 
távolságok, így a 
meccs napja az 
teljesen erre megy 
rá. Ez a sport kicsit 
olyan mint a drog, 
így mindegyikünk 
ehhez próbálja 
igazítani az életét. 
A hétvége egyik 
napja a sporté, a 
másik a családé.

Mennyire stabil a csapat anyagi hát-

tere?

Katona Sándor: Azt gondolom, hogy 
stabil, a város teljes mellszélességgel tá-
mogat bennünket, illetve a BBSC-t. Mi pe-
dig a BBSC keretéből megkapjuk a mun-
kánkhoz szükséges forrást. Ugyanakkor 
rengeteget pályázunk is, igyekszünk a TAO 
lehetőséget minél jobban kihasználni. 

Van-e feljebbjutási cél?

Katona Sándor: Nincs ilyen célunk, de 
jelenleg nem is lenne realitás. Minden 
meccs előtt célunk, hogy nyerjünk, de ah-
hoz, hogy felsőbb osztályba lépjünk sok 
mindennek meg kellene változni. Az őszi 
szezonra is a cél a stabilitás megteremté-
se, a bennmaradás. Bízom benne, ahogy a 
tavasszal hoztuk az ötödik hellyel az elvá-
rásokat, úgy az előttünk álló szezonban is 
hasonlóan jól teljesítünk majd.

Mi lehetne jó zárszó egy ilyen beszél-

getésre?

Katona Sándor: Hajrá Boglár, Balaton-
boglár!

BOGLÁRI LÁNYOK NYERTÉK A MAGYAR KUPÁT
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