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I. SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL BESZÁMOLÓ A 11. OLDALON

NYÍLT NAP AZ ÓVODÁBAN
Szeptember utolsó napján és talán az
utolsó igazi, napsütéses péntek délutánon tartották idén a Hétszínvirág Óvoda
és Bölcsőde hagyományos, tanévindító
nyílt napját, amin gyerekek és szüleik
találkozhatnak, ismerkedhetnek a pedagógusokkal és egymással. A program
egy mesével kezdődött, amin Tormáné
Burics Ágnes az intézmény vezetője, játékos formában vonta be a történetbe
még a legkisebbeket is.
Egy kis szendvicsezés és szörpözés
után pedig a csoportok közötti játékos
vetélkedőre került sor, melyben minden
gyermek mellé legalább egy szülőnek is be kellett állnia. A feladatok olyanok voltak, amit a legkisebbek is teljesíteni tudtak. A verseny izgalmait
végül a hagyományos, közös tábortűz melletti beszélgetéssel zárták.

fotó: Tompos Gábor

TÖKLÁMPÁS FESZTIVÁL KISLAKON, BESZÁMOLÓ A 7. OLDALON

ISTEN ÉLTESSE
A 90 ESZTENDŐS
VINCÉNÉT!
2 FÜLEKI
BALATONBOGLÁRI
HÍREK 2016 október

ÖSSZEFOGLALÓ BALATONBOGLÁR VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
2016. OKTÓBER 6"I ÜLÉSÉRŐL
(Kivonatos közlés. A jegyzőkönyv és a
hatályos rendeletek a Lukács Károly Városi
Könyvtárban és a balatonboglar.hu weboldalon tekinthetők meg.)
Az ülést Mészáros Miklós polgármester
nyitotta meg. Megállapította, hogy a képviselő-testület létszáma teljes, mind a 9 képviselő jelen van. A jegyzőkönyv-hitelesítők
kijelölése és a napirendek elfogadása után
a rendes ülés elkezdődött.
A napirendek előtt a képviselők Lombár
Gábor, Balatonfenyves polgármesterének,
a Dél-Nyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás elnökének tájékoztatóját
hallgatták meg, a hulladékszállítási szolgáltatásról. A társulás elnöke bevezetőjében felidézte, hogy miért volt szükség
annak létrehozására. Az alap indok az volt,
hogy a hulladékgazdálkodás átalakulásával
szükségessé vált az önkormányzatok társulási formája. Mivel az AVE Zöldfok Zrt. a
törvényben megfogalmazottakat – miszerint a szolgáltató szervezetnek önkormányzati többségi tulajdonban kell lennie – nem
tudta teljesíteni, jött létre 56 településsel
a társulás, melynek székhelye Balatonfenyves.
A szolgáltatást először a zimányi Zőőd
Kft., jelenleg a PELSO-KOM Kft. végzi, Lengyeltóti székhellyel. A hulladékszállításnál
három probléma merült fel. Az egyik a szállítási távolság nagysága, hisz Kaposmérőbe
kell elszállítani a hulladékot, mivel perbe
vannak vonva azok az ingatlanok, amelyeket az AVE Zöldfok Zrt. működtetett, és ez
érinti az Ordacsehi lerakót. A másik probléma, nem rendelkeztek saját gépparkkal,
mivel a vagyonfelosztás nem történt meg,
így egy nyírségi cégtől béreltek gépeket.
A harmadik probléma a humán erőforrás
hiánya. Jelenleg egy problémát sikerült kiküszöbölni, mivel 2 milliárd forint pályázati
támogatásból különféle eszközöket sikerült
beszerezni.
A működéssel kapcsolatban elmondta,
hogy jelenleg Balatonbogláron ügyfélszolgálat működik, és ebben az évben közel
kétszázan vették igénybe ezt a szolgáltatást. Az ügyfélszolgálaton felmerült problémák nagyrészt adatváltozások, illetve szállítási reklamációk voltak. Véleménye szerint
tudatosítani kell a lakossággal, hogy adott
napokon és időben a szállítási naptár szerint kihelyezett hulladékot (többlethulladék
nélkül) szállítja csak el a szolgáltató. A
szelektív hulladékgyűjtéssel nincs különösebb gond, hisz Boglárnak ebben már van
tapasztalata. Ugyanakkor a zöldhulladékszállítás esetében nincs mennyiségi korlátozás, ami nem jó, mert az utóhasznosítás
nem megoldott. Erre próbáltak megoldást
találni – kevés sikerrel – komposztáló ládák kiosztásával.

Visszatérő probléma volt az éjszakai szállítás, ami zavarta a lakók, nyaralók pihenését. Kérte, amennyiben a járatnapok
száma nem megfelelő, azt jelezzék a társulás felé. A szállítások csúszása, személyi
(humán erőforrás hiánya) probléma vagy
hirtelen megnövekedett hulladékmennyiség esetén történhet meg. Kérte a szállításszervezőket, hogy ennek okát jelezzék
az önkormányzatok felé. A társasházi kedvezmény biztosítását az önkormányzatok
helyi rendeleteikben engedélyezhetik.
Lombár Gábor tájékoztatója után a képviselők, a már elfogadott napirend, „Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb
eseményekről, valamint a polgármester
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről”
című ponttal folytatták. Mészáros Miklós
polgármester, mint előterjesztő elmondta,
mivel régóta nem volt ülés, ezért júniusig
visszamenőleg állította össze a tevékenységéről szóló beszámolót.
Dr. Sziberth László képviselő felszólalásában először köszönetet mondott a nyári
rendezvények szervezőinek, majd rákérdezett több, régebbi ügyre. Korábban döntés
született, a Mátyás király utca északi részén megállni tilos tábla kihelyezéséről, de
ez nem történt meg. Véleménye szerint, a
nyári időszakban a magánterületeken tapasztalható „gaztenger” megszüntetése
érdekében, tovább kell lépni az érintett
tulajdonosok felszólításán. Megkérdezte a
jegyzőtől, mit akar tenni, hogy a jövőben
eredményesebb legyen a fellépés a probléma ügyében. Tájékoztatást kért a peres
ügyek helyzetéről. Kérte, hogy a csobogó
folyamatos és megfelelő működtetése érdekében tegyenek valamit az illetékesek,
az ne fordulhasson elő, hogy a szezon közepén nem működik ez a látványosság, illetve az 56-osok terén legyen megoldva az
öntözés úgy, hogy az eredményes legyen.
Tájékoztatást kért a Jankovich Közalapítvány működéséről. Szóba került bizottsági ülésen a labdarúgó pálya hitelesítése,
használata, illetve az új csarnokkal kapcsolatban is felmerültek kérdések. Ismételten
érdeklődött, mi lesz a „Vasutas Üdülő”-nél
található mozdony sorsa. Kérte a telekhatár ﬁgyelembevételét az üdülőnél folyó
építkezés folytán, és jelezte, az is megtörtént, hogy a kivitelező több hétre lekerítette a Matróz közt. Elmondta, hogy a Kodály
utcában a súlykorlátozó tábla ellenére behajtanak nagytömegű gépjárművek, amelyek megrongálták az utat. Ki fogja helyreállítani a károkat?
A vasútfelújítás kapcsán pedig a járdák
helyreállítása lesz szükséges, azt ki fogja
elvégezni? A borudvarban lévő pavilonok
karbantartását ki fogja elvégezni, mivel

KÖZÉLET
a bérlők szerződésében ilyen kitétel nem
szerepel? Sokan megkérdezték, miért nem
volt élő zene a borudvarban. Majd hozzátette, úgy tudja, a hivatal ajánlása miatt.
Érdeklődött, hogy a korábbi lakossági fórumokon feltett kérdésekre kaptak-e választ
az érintettek. Kérte a bizottsági ülésen,
hogy tájékoztatást kaphassanak a „Vasutas
Üdülő” leltározásáról, illetve a leltárba vett
tárgyak hollétéről.
Elmondta, úgy hallotta, az a vélemény a
Polgármesteri Hivatalban, hogy nem szerencsés információkat kiadni a képviselők
felé. Tudomása szerint a polgármesteri hivatal az önkormányzat hivatala, így mindenféle ügy közügy, nem magánügy. Ha
megkeresik a hivatalt, azt segítő szándékkal teszik, hogy gördülékenyebben menjenek az ügyek. Köszönte a kimerítő tájékoztatást a Jankovich-telepi fórumon, Türjei
Attila képviselőtársa részéről a bizottsági
munkáról és annak hatékonyságáról.
Gáspár László referens, az első kérdésre válaszolva kijelentette, hogy a Mátyás
király utca északi részére kihelyezendő,
megállni tilos tábla megrendeléséről intézkedik. Dr. Markó Péter jegyző elmondta, hogy a magántulajdonok ellenőrzése
folyamatosan történik, általában a ﬁgyelmeztetés elég, gond szinte csak a külföldi
tulajdonosok elérésével van. A borudvarral
kapcsolatos következő, másodfokú tárgyalás novemberben lesz. Tervezik egy budapesti ügyvédi iroda megbízását, hogy még
eredményesebben legyen védhető az önkormányzat érdeke.
A Napsugár-Visza Kft. megkezdte az útépítést, amennyiben az előírtaknak megfelelően készül el, lezárulhat ez az ügy is. A
hivatal nem befolyásolta az élőzene szolgáltatást a borudvarban, aki az előírásoknak megfelelően akart ilyen szolgáltatásra
engedélyt kérni, az megkaphatta. A fórumokon elhangzott kérdésekre választ adott
a hivatal, amennyiben elhangzott a név és
az elérhetőség a kérdést feltevő részéről.
Pór Péter főépítész a csobogóval kapcsolatban elmondta, hogy valóban sok
probléma felmerült, de úgy tűnik, sikerült
kiküszöbölni a hibákat, jelenleg a piacfelügyelő rendszeresen ﬁgyelemmel kíséri a
működését. Hujber Lászlóné intézményvezető hozzátette, hogy az 56-osok terén a
kút kapacitása nem megfelelő, csak kézi
vezérléssel működtethető, a programozást
felül kell vizsgálni.
Szalai Tünde képviselő elmondta, hogy a
Jankovich Közalapítvány ügyében egyeztetés folyik, reméli, rövid időn belül beszámolhat az eredményekről. Mészáros Miklós
polgármester szerint a „Vasutas Üdülő”-nél
a beruházás folyik, az építkezést pedig
nem felügyeli az önkormányzat. A mozdony elszállítása ügyében nincs információja, szerinte a balatonszemesi önkormányzat még nem talált megoldást a szállításra.
folytatás a 4. oldalon
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folytatás a 3. oldalról

A Kodály utca, illetve járda helyreállítását
természetesen annak kell elvégeznie, aki
tevékenységével összefüggésben megrongálta. A borudvar pavilonjainak karbantartása a költségvetést érintő tétel, annak
tárgyalásakor kell arra visszatérni, vagy
módosítani kell a bérleti szerződéseket. A
hivatal nevében pedig kijelentette, senki
nem adott olyan utasítást, hogy a képviselők nem kaphatnak információt. Javasolta,
hogy aki ilyent tapasztal, az forduljon hozzá és ha így van, akkor annak következményei lesznek.
Kalász Zoltán, a Humán Bizottság elnöke
szerint a bizottsági ülésen felmerült, hogy
a zenei szolgáltatások feltételei rendezvényenként nem egyformák. Kérdés, megoldható lenne-e az, hogy a Platán téren és
a borudvarban a város szervezné
(például a kulturház keretein belül)
a zeneszolgáltatást, a vállalkozók
pedig ﬁnanszíroznák?
Mészáros Miklós polgármester végül szavazásra bocsátotta a napirendet, amit a képviselők egyhangúlag
elfogadtak. Ezek után módosították
a 2016. évi költségvetési rendeletet,
majd meghallgatták a beruházások
helyzetéről szóló tájékoztatót. A
sürgős feladatok elvégzésére egy
20 millió forintos keretet különítettek el. Türjei Attila javasolta, hogy
370 gyermek érdekében, az Árpád
utca – Kilátó utca kereszteződésébe tervezett gyalogátkelő és annak megvilágítása is
kerüljön be a megvalósítandók közé. Ennek
elfogadása után a következő határozat született:
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 245/2016.(X.06.) KT számú határozata Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi
soron kívüli beruházások megvalósítását
határozza el:
- Közvilágítás bővítése: 6 MFt
- Középületek villámvédelme: 3 MFt
- Árpád u. 42. bontása Árpád u. 2. bontására jóváhagyott keretből
- Növénytelepítés (temető) 1 MFt
- Jankovich-telepi partvédmű – kőpótlás
8 MFt
- Kodály strandi illemhely felújítása
2 MFt

- Gyalogátkelőhely létesítése
(Árpád u.-Kilátó u.) 3 MFt
A napirend után a Hétszínvirág Óvoda
és Bölcsőde, majd az Intézményműködtető Iroda beszámolóját hallgatták meg.
Mindkettőt elfogadták ugyan, de 5 igen és
4 nem szavazat mellett, az IMI december
31-i határidővel történő megszűntetése és
feladatainak felosztása mellett döntöttek.
A szüreti fesztivál beszámolóját is elfogadták azzal, hogy a rendezőnek legkésőbb október 15-ig kell a területet helyreállítania. Ezek után a strandüzemeltetők
beszámolója következett. A képviselők
egyhangúlag elfogadták a Boglári Kék Bálna Kft., illetve Szilák András vállalkozó beszámolóját. Ugyanakkor, a Jankovich-telepi

lő-testületre hárítja, ami szerint a képviselő-testület tudatosan ellehetetlenítette a
labdarúgó csapatot. Elismeri, hogy a BBSC
nehéz körülmények között folytatta a felkészülést és a verseny-szezont a beruházás csúszása miatt. Az önkormányzat
megpróbált minden segítséget megadni, a
busz a rendelkezésükre állt, pályát jelöltek
ki, az általános iskola tornatermét az egész
szezonban ingyen használhatták. Az önkormányzat az anyagi feltételeket biztosította
a BBSC számára.

Az Urányi Sportcsarnok leterheltsége miatt nem tudta sem az utánpótlás, sem a
felnőtt csapat megfelelő időben használni
a sportcsarnokot. Emlékeztetett arra, hogy
a bizottság Katona Ferenc bizottsági tagot
felkérte, hogy összekötő szerepet vállaljon
az önkormányzat és a club között.
Erre
Err nem kapott lehetőséget, de
ígéretet
kaptak, hogy a jövőben ez
ígé
megváltozik.
A bizottság támogatja
meg
az utánpótlás-nevelés feltételeinek
a biztosítását,
a felnőtt csapat újb
raszervezését.
A bizottsági ülésen
ras
résztvevő
BBSC képviselői jogos
rés
igényeiket
fejezték ki. Az áthelyeigé
zett
zet labdarúgó pálya jogilag egy füves terület, mivel nincs hitelesítve.
A Humán
Bizottság javasolja, hogy
H
a testület
kezdeményezze az NSK
t
fotó: sz.l.
felé
fel a hatóságilag jóváhagyott, hitelesített
labdarúgó pálya biztosítását.
les
Felmerült
a labdarúgó pálya tartoFel
strandot üzemeltető PG Konzorcium beszázékainak kérdése (kapuk, oszlopok, világímolóját csak hosszas vita után, 6 igen és 3
tás, padok, korlát), amelyek nem kerültek
nem szavazat arányában fogadták el.
áthelyezésre.
Elfogadták a BALATON-ÚT Kft. ajánlatát
Végül egyhangúlag elfogadták a BBSC bea belterületi utak karbantartására, így a
számolóját. Ezek után hozzájárultak, hogy
következő egy évben ez a vállalkozás véga Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ
zi majd el ezeket a feladatokat. A további
bővíthesse egy fővel a létszámát. Végül a
napirendek során pedig megállapodást köbizottságok tájékoztatóival zárult a nyílt
töttek a DRV-vel, az ivóvízvezeték üzemelülés.
tetésére, döntöttek az Árpád u. 42. szám
alatti épület bontásáról, és elfogadtak egy
többlépcsős javaslatot a Közterület-fennKedves Bogláriak!
tartó Szervezet fejlesztéséről. Ennek megAz ünnepnapok kivételével novemberfelelően a jövőben, Balatonboglár város
strandjainak üzemeltetését fokozatosan e
ben és decemberben is keddenként 17szervezet veszi majd át.
18 óra között várunk minden kedves ba-

A BBSC elnök beszámolójának megvitatása során Kalász Zoltán, a Humán Bizottság
elnöke visszautasította azt a véleményt,
ami a felnőtt labdarúgás megszűnése miatt, a felelősséget egyoldalúan a képvise-

Civil fórum
Szeptember 27-én, a Varga Béla Kulturális Központban, a Helyiérték Egyesület szervezésében tartották az immár hagyományos civil fórumot, amin a városban működő
civil szervezetek cserélhetik ki tapasztalataikat. Szalai Tünde szervező szerint a város
méretéhez képest meglepően sok az aktív egyesületek száma, és egy ilyen megbeszélés hathatós segítséget tud adni működésükhöz.

latonboglári lakost az 56-asok terén lévő
képviselői irodában fogadóóránkon! Ha
kérdése, észrevétele, javaslata van, jöjjön el és ossza meg velünk!

A fogadóóra beosztása a következő:

Nov. 1-én Mindenszentek
Nov. 8-án dr. Sziberth László
Nov. 15-én Csere Andrea
Nov. 22-én Kalász Zoltán

A szervezetek vezetői először beszámoltak egymásnak nyári tevékenységeikről. Ebből megtudhattuk, hogy a Balatonboglári Senior Néptánc Csoport végre önálló egyesü-

Nov. 29-én Keserű Zoltán

letté alakul, a Balaton Vox Kórusnak pedig olyan jól sikerült a minősítő hangversenye,
hogy rögtön két lépcsőt is ugorva felfelé fesztivál kórusi minősítést szereztek.

Dec. 13-án dr. Sziberth László

A program második részében a szervezetek tájékoztatást kaptak az aktuális pályázati
lehetőségekről és a helyi értéktár program részleteiről.
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Dec. 6-án Szalai Tünde

Dec. 20-án Csere Andrea
Dec. 27-én Kalász Zoltán

1956. BALATONBOGLÁRI ESEMÉNYEI
Nehéz, de érdemes feladatra vállalkozom,
ha valóságában akarom megírni 1956.
balatonboglári eseményeit. Az elmúlt, főleg a „rendszétváltás” előtti években tabunak számított erről még beszélni is. Az
eseményeket igyekszem úgy bemutatni,
ahogy az valójában történt. Sok emberrel
beszélgettem, az évek során gyűjtöttem
anyagot, megpróbáltam az elejtett szavakból is összerakni a képet. Úgy gondoltam,
hogy ezt a nevek említése nélkül, csak az
események történésére szorítkozva próbálom meg, mivel sok emberből még hatvan
év után is rossz reakciót
válthat ki. Természetesen,
ezzel nem kívánom az elismerést kiérdemelt emberek cselekedeteit kisebbíteni.
1956. október 24-én,
szerda reggel a boglári emberek arra ébredtek, hogy a rádió mindig
ugyanazt a zenét sugározza és közben időnként hírül adja, hogy Budapesten
forradalom tört ki. Bogláron is gyűlést hirdettek.
Erről egy akkor a húszas
éveiben járó asszony, így
számolt be: 24-én délután
a Kovács boltba mentem
kenyérért, zsebemben 7 ft
20 ﬁllérrel, mert akkoriban
annyi volt két kiló kenyér
ára. Alig értem a Bede
bolthoz, különös kiabálást
halottam. A malom felől
jött egy motorkerékpár két emberrel és a
hátsó személy egy nagy nemzeti lobogót
tartott, illetve lengetett, csak úgy állva a
motor lábtartóján. Onnan hirdette, hogy
Magyarországon forradalom van és mindenki menjen a templom előtti országzászlóhoz, mert gyűlés lesz.
Nekem is odaszólt valaki: Gyere kislány
te is oda! De hová is mentem volna, engem anyám kenyérért küldött. Feri bácsinál megkaptam kenyeret, de valahogy nem
mentem haza, pedig októberben már korán
sötétedett. Akkor már valamilyen különös
légkör volt itt Bogláron. Jöttek az emberek
s mentek az országzászlóhoz, mondták,
hogy menjünk oda, mert ott gyűlés lesz.
Sokan összejöttek, de én nem is mertem
közelebb menni, mert igen nagy lárma volt,
néhány asszony hangosan szidott valakit,
de nem értettem, hogy kit. Lassan elcsendesedet a tömeg és több olyan ember lépet
elő és mondott beszédet, akik a faluban
igen köztiszteletben állóak voltak. Elsőnek
egy volt katonatiszt szólt a tömeghez, lényegében a forradalom melletti kiállást
hangsúlyozta, hogy végsőkig kitart. Őt követte egy fehérhajú becsületben megöregedet férﬁú, fehér haján csillogott az őszi
délután fénye.
– „Nézetek rám Bogláriak, hiszen jól ismertek, közületek való vagyok, kérlek benneteket, ne legyen köztetek gyűlölködés,
háborúság! Ezeknek a napoknak békeségben, türelemben kell eltelniük!” Mindenki-

nek nagyon tetszett a beszéde, hosszan
meg is tapsolták. Utána még több tiszteletben álló iparos és értelmiségi szólalt fel,
de mindegyikük a megbékélést és türelmes
magatartásra buzdította a hallgatóságot.
Október 25-én délután csendes felvonulást tartottak a sportpályáról indulva a vasútállomásig, de zászlók és táblák nélkül.
Utána este az iparos kör nagytermében
nagyon sokan gyűltek össze. Ahogy máshol, úgy itt is akadt néhány zavart keltő
elem. Nagy hanggal berontott pár ember,
élükön a szónokuk „darutollas” sapkában,

TÖRTÉNELEM
szereplők névsorát. Ezen az értekezleten
távollétükben az MDP községi tikárát, a
tanácselnököt, és a tanácstitkárt beválasztották a nemzeti tanácsba, de a Nemzeti
Végrehajtó Bizottságnak nem lettek tagjai.
Október 27-re összehívtak egy gyűlést az
Országzászlóhoz, de azt végül 28-ára tették át. A tanácsházi értekezletről a vezetőség 10 órára kiment az országzászlóhoz,
hogy az összegyűlt boglári emberekkel
ismertessék a reggeli órákban megalakult nemzeti szervezetek névsorát. Sem a
népfront elnöke, sem a községi orvos nem
mondott lázító beszédet, ismét türelemre
és nyugalomra intették ők
is a lakosságot. A gyűlés
után a vezetőség visszautá
tért a községházra.
tér
A volt főjegyzőt felkérték a forradalmi nemzeti
tanács titkárának, hogy
tan
a ttörvényességnek megfeleljenek. A községben
fel
egyébként egyetlen kivéegy
tellel nagyobb esemény
tel
nem volt, egyik éjjel ﬁatal
forrófejű ﬁúk a helyi pártfor
székház kapuja felet lévő
szé
vörös csillagot kövekkel,
vör
botokkal leverték. A nembot
zeti tanács és az azt vezet
zető boglári embereknek
zet
köszönhető, hogy meg
kös
tudták őrizni a nyugalmat
tud
Bogláron.
Bog

fotó: majsa.info
és többek között azt hangoztatta, hogy „itt
akasztás is lesz”.
A falu állatorvosa igen csak erélyes, emelt
hangon utasította rendre a hőbörgő egyént.
Itt rendnek kell lennie, amint a viszonyok
rendeződnek, lesz arra hivatott szerv, ami
egyenesbe hozza a dolgokat. Akinek vaj
van a fején, feleljen érte!
A gyűlés résztvevői viszonylag megnyugodva távoztak, a darutollas előbb, és el is
tűnt Boglárról. Tanácselnök sehol, a titkár
rokonlátogatásra ment vidékre, rendőr sehol sem mutatkozott. Gazda nélkül maradt
a falu. Valamit szervezni kellett...
Október 27-én este a hazaﬁas népfront
elnöke, és a község orvosa, néhány tiszteletben álló iparos, az orvos lakásán találkoztak, hogy megbeszéljék a teendőket.
Hívták a nyugalmazott főjegyzőt is, de ő
magas korára és egészségi állapotára hivatkozva nem ment el. Az esti megbeszélésen megállapodtak, hogy másnap a
községházán megalakítják a Nemzeti Bizottságot. Reggel 9 órára lett beszélték
meg a találkozót.
Azon a községházi megbeszélésen már
ott volt a nyugalmazott főjegyző is, és körülbelül 40 ember. Az ülés kezdetekor a hazaﬁas népfront elnöke ismertette a szűkebb
vezetés javaslatát: 1./ pont a nemzetőrség
megalakítása, 2./ pont Az ideiglenes nemzeti tanács tagjainak megválasztása. Ezt
követően felsorolták a mind két pontban

Még azon a napon, 28án a járási főorvos hozott
Kaposvárról, a katonai paKap
rancsnokságról egy írásos
ran
parancsot, hogy 3 nap alatt hozzanak létre
egy szükségkórházat Bogláron, mert számolni lehetett azzal, hogy a környéken harcok lesznek. A község orvosa és az általa
irányított vöröskeresztes asszonyok meg is
csinálták három nap alatt a Hullám szállodában a teljesen berendezett és felszerelt
ideiglenes korházat.
1956. november 1-én délután 2 órakor
érkezet egy katonatiszt Kaposvárról azzal
a paranccsal, hogy 17 óráig ki kell üríteni Boglárt, mert Kaposvárról és Marcaliból
kiindulva a magyar katonaság Boglár és
Fonyód között megtámadja az orosz csapatokat. A nemzeti tanács titkára a község orvosához irányította a századost, hogy mint
a nemzeti tanács egyik vezetője segítségére lesz neki. Az orvos a katonatisztet felvitte a postaerősítő állomásra, ahol megkérte
annak vezetőjét, jó barátját, hogy teremtsen kapcsolatot az ország keleti felén lévő
postásokkal és kérdezzen rá mi a helyzet
arra felé. Nyíregyházáról, Szolnokról, Szegedről jelentették a postások, hogy minden
irányból nagy orosz csapat mozgás ﬁgyelhető meg. Ezt a katona százados is saját
fülével hallotta, és visszament a községházára. Ott közölte a nemzeti tanács ott lévő
tagjaival, hogy ne csináljanak semmit addig, míg ő vissza nem tér Kaposvárra.
Négy óra után jött a telefon a kitelepítés
lefújva. A falu népe épen készült az esti misére, hogy utána a temetőbe menjenek a
mindenszentek napi gyertyákat meggyújfolytatás a 6. oldalon
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folytatás a 5. oldalról

tani. Este nyolc órakor Lelle felől hatalmas
nagy robajjal vagy 40 jármű jött a hetes
úton, tankok, páncélautók orosz katonákkal megrakva. Mikor a konvoj közepe a
patikához ért, kivált közülük egy magyar
Csepel teherautó és a posta elé kanyarodott, és ott több boglári ﬁatal szállt le, akik
Pestről igyekeztek Boglárra. Később a hozzátartozóknak mesélték, hogy valahol Siófok tájékán kerültek a páncélos oszlopba,
de a kutya se kérdezte, hogy honnan és
hová mennek. Az orosz hadoszlop tovább
csörömpölve elhagyta Boglárt Fonyód felé.
November 1-én a forradalmi bizottság
és a nemzetőrség feladatának tartotta,
hogy a lakosságnál esetleges fegyvereket
begyűjtsék, de ilyen nem volt. Néhányan
azt követelték, hogy a nemzetőrség vegye
át a boglári rendőrőrs parancsnokságát és
azzal két volt csendőr tiszthelyettest akartak megbízni. A két csendőr tiszthelyettes
elvállalta a tisztséget, de nem léptek hivatalba. A volt rendőrparancsnokot ugyan
leváltották beosztásából, de továbbra is az
őrsön maradt, mint beosztott.
A forradalmi nemzeti tanács és a nemzetőrség parancsnoka és egy tagja vállalta,
hogy megﬁgyelőként elmegy a rendőrségre
és ott vigyáz arra, hogy a fegyverek ne kerüljenek illetéktelenek kezébe. Az élet folyt
tovább, a Nemzeti Tanács igen gyakran
tanácskozott, megbeszélést tartott. Apró
dolgok történtek, az iskola élére visszahelyezték a korábbi igazgatót, a felsős diákok
pedig nagy ovációval égették el az orosz
tankönyveiket. Az iskola tanárai sűrűbben
vitték misére a tanuló ifjúságot.
A forradalmi tanács a malom, és a sütőipari igazgatót leváltotta, valamint kérdőre
vonta az állami gazdaság igazgatóját, hogy
a gazdaságban miért késlekedik munkástanácsok létrehozása. A Forradalmi bizottsággal szemben néhányan rosszallásukat
fejezték ki, hogy a kommunista vezetőket
mért nem tartóztatják le. A vezetőség válasza „Nem időszerű a kérdés”. A nemzetőrség tagjai nem viseltek fegyvert, legfőbb
eszközük egy vaskos mogyoró bot volt, és
ezzel felszerelve járőröztek a faluban, nem
egy éjszakát töltöttek a községi pártitkár
és a járási párttitkár háza körül, hogy nehogy valamelyik vérgőzös fejű embernek
eszébe jusson őket bántani.
Egy kisebb incidens azért történt még
november 2- án éjjel. Egy külterületen lakó
családra két egyén rátörte a házuk ablakait. A család a faluba menekült az ismerősökhöz. A két erősen ittas „forradalmárt”
Boglár erős embere rakta helyre, az egyikük fülét másnap a falu orvosának kellet
visszavarrni. Persze azért voltak olyan emberek, kik rémhírekkel próbáltak zavart
kelteni, ilyen volt, hogy a tanácsháznál a
kommunisták névsorával halál listát függesztettek ki. Vagy az, hogy a volt földes
úr visszajött, ki már akkor két éve meghalt.
A Bogláriak nem dőltek be az ilyen fajta
provokációknak, megőrizték nyugalmukat.
November 4-én jött a hír, a Szovjetunió
hadsereggel megszállja Magyarországot, és
a már itt lévő szovjet katonaság többszörösével Budapesten megtörte a forradalom
hatalmát. Balatonbogláron az élet folyt tovább, a nemzeti bizottság ellátta feladatát,
mely a község élelmiszer ellátásán és a közelgő télre való tekintettel a tüzelőanyagok
beszerzésén dolgozott. Nem egy esetben

még élelmiszer adományokkal is segítették
Budapest éhező népét. Olyannyira, hogy a
kórház felkészítésénél megmaradt, a lakosság által összeadott pénzt nem osztották
vissza, hanem a vöröskeresztes tagság úgy
döntött, hogy a nehéz helyzetben lévő Budapesti emberek megsegítésére fordítják.
Megbízták a falu orvosát, hogy ebbéli szándékuk kivitelezésében tegyen lépéseket.
Az orvos eleget téve kérésnek Budapestre utazott és az ismerőseivel megbeszélte,
hogy főleg az események során elhagyott
gyermekeket hoznak le Boglárra.
A megállapodás úgy szólt, hogy december
15 én érkezni fog 20 gyermek Csepelről,
akiknek ellátásáról gondoskodni fognak. Az
asszonyok a templom alatt, az akkori Vörös Csillag SZOT üdülőbe rendezkedtek be.
Ágyakat huzatoltak, ebédet főztek. Azon a
napon déli órákban megérkezett az autóbusz a fővárosból. A fogadó bizottság legnagyobb meglepetésére 50 lesoványodott,
sápadt, rongyos ruhájú gyermek érkezet.

Iparos származású:

43

Paraszt, származású:

251

Értelmiség, származású:

61

Munkás, származású:

46

Kulák, származású:

12

Polgári, származású:

29

Arisztokrata, származású:

3

Csendőr:

15

Katona tiszt:

10

Disszidált:

23

Rendőri felügyelet:

24

Preventív őrizet:

18

Közbiztonsági őrizet:

66

Bíróságilag elítélt:

22

Operációs célra fel használt:

9
Horváth Iván

A község orvosa, mint az ügy főszervezője
összenézett az ott szorgoskodó asszonyokkal, most mi lesz? Mire a község vezetése
a helyszínre ért addigra már mind az ötven
gyermek jóllakott az ebédnél. Mire döntés
született volna a gyermekek elhelyezéséről, a lellei, kislaki és a boglári asszonyok
egymás közt elosztották a gyermekeket.
Vállalták, hogy felöltöztetik és addig maradhatnak a családoknál, amíg a helyzet
megkívánja. Még harag is támadt azok között, kiknek nem jutott gyermek.
A vöröskereszt vezetősége a tagsággal
egyetértésben 600 ft-ot osztott ki minden
befogadó családnak, hogy abból ruházzák
fel a gyerekeket. Az iskola pedagógusai
vállalták a pesti gyermekek oktatását egészen a tanév végéig. Balatonboglári emberek, férﬁak, asszonyok, az 1956-os események alatt jól vizsgáztak emberségből, az
egymás iránti megbecsülésből.
Azután elkövetkezett a forradalom bukása, jött a megtorlás: Balatonboglár esetében a 16 tagú nemzeti tanács, és a nemzetőrség tagjait 1957. júniusában kezdték
felelősségre vonni. Öt főt internáltak, négy
embert letartóztattak, ebből egy főt 1 év
felfüggesztett börtönre, egy főt hat hónap
felfüggesztett börtönre ítéltek. Két főt szervezkedés vádpontja alapján letöltendő börtönre, egyiküket 1 év, míg a másikat 1 év
6 hónapra ítélték. Kilenc embert preventív
őrizetbe helyeztek. Preventív őrizet: Az állambiztonság illetékes szervei által eljárás
alá vont, illetve nyilvántartott személyek
terheltté tétele. Közülük minden második
került előzetes letartóztatásba, negyedük
pedig a ﬁnomodó „büntetőpolitikai elveknek” köszönhetően szabadlábon lett terheltté nyilvánítva.
Ezen emberek közül többet még az 1970es években is ﬁgyeltek. A bírósági jegyzőkönyvekből ismerjük azon becsületes
személyeket, akik kiálltak a megvádoltak
mellet és tanúsították azok magatartását
emberségét. De voltak szép számmal olyanok is, akik annak ellenére, hogy egy lakóhelyen éltek, ismerték egymás családját,
mégis ellenük tanúskodtak. Hiába az emberi természet már csak ilyen!
Egy statisztikai Kimutatás 1959.III. 17
Fonyódi járás ellenforradalmi személyek
statisztikája:
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Meghívjuk a Kedves Érdeklődőket, a
közelben élő borrendi tagokat a Szőlő
és Bor Városa asztalánál helyet foglaló,
harmincéves Balatonboglári Bonus
Bonorum Borendről
rendezendő, muskotályos illatú pódium beszélgetésre, és egy Emese-próbára a kultúrházba, november 17-én
(csütörtök) 18 órára.
Losoncziné Sandra Klára nagymester,
Boglár Média, Városvédő Egyesület

Kislaki Szüret
Az Összefogás Szőlőskislakért Egyesület szervezői október elsején ismét megrendezték a hagyományos
szüreti
felvonulást.
A
hintókkal,
lovaskocsikkal, traktorokkal felszerelt
menet a szőlőskislaki művelődési háztól indult, ahol a kisbíró elmondta beszédét, majd ki-ki a megfelelő járműre
pattanva csatlakozhatott a menethez.
A tarka-barka sokaság, utcáról utcára
vonulva végül a művelődési házhoz ért
vissza, ahol közös beszélgetéssel, borozgatással és zsíroskenyerezéssel zárták a programot. A program második
részében a szervezetek tájékoztatást
kaptak az aktuális pályázati lehetőségekről, és a helyi értéktár program
részleteiről.

NAGYKORÚ LETT A
TÖKLÁMPÁS FESZTIVÁL
18 év nagy idő egy ember, de egy rendezvény életében is. Amikor tudatosult bennem, hogy az idén nagykorúvá válik a „csemetém”, emlékek sora tárult elém. Eszembe jutott, amikor Tatáról
utaztunk hazafelé egy szakmai kirándulásról, és a buszban értékeltük a
látottakat-hallottakat. Már akkor, ott
megfogalmazódott egy magyar néphagyományokon alapuló töklámpás
verseny ötlete, Tücsi pedig azt mond-

SZŐLŐSKISLAK
javarészt az ő adományaikból megépült a
művelődési ház udvarán a kemence.
A média is érdeklődött az esemény iránt. Szerepeltünk a Hír-

adóban, Kollár Marika néni és Csik Gizi néni rétest nyújtottak az
RTL Klub-ban, amíg a kislaki gyerekek a háttérben töklámpást faragtak.
Hírt adott rólunk a Kossuth rádió, írtak rólunk a Blikk-ben, de a Mokka c.
műsorban is lehetőségünk volt bemu-

ta: csináld! Nekiláttam.

tatni egyedülálló rendezvényünket.
Azóta több településen is szerveznek

Emlékszem
az
első
versenyre, amelyen Losoncziné Klárival és

hasonló programokat, de Maronics
Rózsa néni szavaival élve, aki 2001-

Kackstädter Ildivel jártuk végig a falut, hogy megtekintsük a töklámpá-

ben a töklámpás verseny egyik zsűritagja volt, „Van-e még ilyen varázs-

kat. Akkor még szinte csak „tökfejek-

latos estéje más településnek, mint
nekünk, Szőlőskislakon a töklámpá-

kel” találkoztunk. A következő évben
Androkity Roli hóemberét meglátva

sok versenye?”

már tudtam, hogy ráéreztek a kislakiak a verseny lényegére. Aztán
már nem volt megállás, jobbnál jobb ötleteket valósítottak meg

18 év alatt sokan munkálkodtak a rendezvény sikeréért. Köszönöm mindenkori Kollégáim munkáját, a kislakiak tevékeny rész-

a vállalkozó szellemű családok. Emlékezetes alkotások születtek.
Orbán Laciék mobiltelefonja, Kackstädter Péter számítógépe egérrel, billentyűzettel és hangfalakkal, Szekérék életnagyságú horgásza a sok különleges hallal, Fehér Zsóﬁ és Bea tökvázája tökvirágokkal, Varga
Sanyiék várkastélya az összes
szellemével,
Sárdiék csörgőkígyója a következő
években
varázsolta el a
kíváncsi érdeklődőket.

vételét, a Köszikések, a Helyiérték Egyesület, a Megértés Nyugdíjas Klub és az odaadó önkéntesek segítségét, a támogatók - és a
magukat megnevezni nem kívánó támogatók - anyagi vagy egyéb
felajánlását. Köszönet illeti az Önkormányzatot anyagi segítségéért. Köszönöm azoknak, akik magukénak érzik a rendezvényt és
bármilyen módon segítették annak megvalósulását. Végül köszönöm Szalai Tündének, Tücsinek, aki azt mondta, csináld!, és a 18.
rendezvényen is aktív segítséget nyújtott!
Csere Andrea

A varázslatos
lámpások híre
hamar eljutott Boglárra és a következő években már városnéző
kisvonat szállította az utasokat a tökfényben úszó utcákon. Meghívtuk a bogláriakat is, faragjanak és versenyezzenek ők is. A művelődési ház környéke is benépesült lámpásokkal október második hétvégéjén. Megelevenedett Mazsola és Tádé, Micimackó és
barátai, láthattuk a hatalmas piramist, Gombóc Artúrt, csodásan
világított a bogári gömbkilátó és a Shell benzinkút is.
2005-ben
csatlakoztunk a Különleges asztali örömök
Somogyban
rendezvénysorozathoz,
és első ízben
szerveztük
meg a Tökéletes Tökételek sütő-főző versenyét. Az évek során ínycsiklandó tökételeket
kóstolhattak vendégeink többek között Tóth Lajos bácsi, a Kislaki
Nagyindájúak, a Kislaki Komák, a Tuti Tökös, Csik Lászlóné és a
Szabó család jóvoltából. Nagy örömömre szolgál, hogy gyerekek
is kedvet kaptak a főzőcskézéshez, így többször is szerepelt gyerekcsapat a sütő-főző versenyen. A kislakiak összefogásával és
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INTERJÚ
Ismét eltelt egy mozgalmas nyár,
melyben öröm és üröm egyaránt
akadt. A szezon tapasztalatairól,
örömeiről és gondjairól Mészáros
Miklós polgármestert kérdeztük.
Hogyan látja Ön, milyen volt Balatonbogláron a nyári szezon?
Úgy gondolom, hogy Balatonboglár ötösre
vizsgázott, hiszen igazi program dömpinggel tudtuk fogadni az ideérkező vendégeket. Ráadásul, az eléggé hektikus időjárás ellenére, a vendégéjszakák száma is
nagyon szépen alakult. Hoztuk a tavalyi
számokat, ami nagy eredmény, hiszen az
időjárás nem éppen volt kedvező, sok volt
az esős, hűvös nap. Ehhez mérve az eredmények jók.
Program tekintetében pedig, mint már
mondtam, tényleg egy nagyon szép kínálattal tudtuk a turistákat várni és talán ennek eredményeként is elmondható, hogy
Balatonboglár kedvelt célpont lett a hazai
turizmusban.
A programokkal kapcsolatban egy
visszás helyzet van a városban, hiszen
ha nincsenek, akkor az a baj, ha pedig
vannak, akkor sok a panasz a zajra és
minden másra. Idén sok volt a program, volt-e sok panasz?

BALATONBOGLÁR MINDIG
NYÁRON VIZSGÁZIK
Interjú Mészáros Miklós polgármesterrel
helyszíne a Várdomb volt, ami jól megmutatta, hogy milyen értékes, ugyanakkor mennyire kihasználatlan területe ez a városnak. Van-e valami terv rá,
hogy a jövőben ezt a szép környezetet
is megtöltik élettel?
A Várdomb jelenleg közös üzemeltetésben
van, hiszen 50 évre bérbe adtuk kalandparkot üzemeltető Sziszi Bt-nek. Egyébként
nagyon jó ez az együttműködés, amit mutat az is, hogy befogadták a Babel Sound
Fesztivált. Idén tervben volt egy Domb
Fesztivál és voltak további ötletek is. A
Várdomb valóban egy jó koncert-helyszín
és megfelelően távol van a lakóházaktól is.
Ha most megjelenik a TOP pályázat második fordulója, akkor szeretnénk beadni ezzel kapcsolatos pályázatot is, ami emelné
az ottani infrastruktúra színvonalát. Én is
úgy gondolom, hogy ez a terület lehet a
város következő nagy rendezvény-helyszíne a Platán strand mellett.

Idén sok volt a panasz arra, hogy
a város parkjaiban, füves területein
akadozott a fűnyírás. Ennek mi volt az
oka?
Mielőtt erre bármit is mondanék, el kell
mondanom, hogy heroikus munkát végez a közterületfenntartó szervezet ezen
a területen. Eleve sok problémával küzdenek, amiben a város is próbál vala-

Mik voltak az idei szüreti fesztivál tapasztalatai?

Mindig van, és mindkettő igaz. De kicsit
tekintsük át őket! A Balaton-átúszás simán
lement, és az mindig akkor sikerül jól, ha
a napján van, nem kell az időjárás miatt
tologatni. Július elején kimondottan szép
időben, rekord közeli részvétellel és rekord
eredménnyel zárult a rendezvény. Mellette
a hangulatos halászléfőző versenyünk is jól
sikerült, aki ott volt, az jól érezte magát.

Talán kevesebb volt a panasz, mint ami
általában szokott lenne. Ez egy a város
méretéhez képest óriási, erőt meghaladó
rendezvény. Például a szombati napon már
olyan szinten tele volt a város autókkal,
hogy szinte kezelhetetlen volt a helyzet.
Ráadásul, a hűvösebb idő miatt még bejött egy plusz dömping, ami a Várdombra,
a kalandparkba akart eljutni. Csak gondolják el, hogy ebben az időszakban volt
olyan nap, amikor csak a Gömbkilátó több,
mint egymillió forint bevételt termelt. El lehet képzelni, hogy az mennyi embert és az
hány autót jelent.

A július egyébként kimondottan sűrű volt.
Előbb egy világzenei találkozó, a Babel
Sound Fesztivál, majd utána a hagyományos Jazz és a Bor Fesztiválja. Ez utóbbit
kétszer is elmosta az eső és be kellett vinni a rendezvényt, de ettől függetlenül jól
sikerült. Egyébként ez a város méreteihez
képest egy világszínvonalú rendezvény.
Amúgy ilyen a Babel Sound is, de nyilván
első rendezvényként a gyerekbetegségeit
még ki kell forrnia. Lehet azon vitatkozni,
hogy valakinek tetszik ez a stílus, vagy
nem, de attól szép az élet, hogy sokfélék
vagyunk, mindenkinek más a zenei ízlése.

Ebből persze káosz alakult ki, de el kell
döntenünk, hogy melyik ujjunkat harapjuk.
Ha ennyi vendég van, akkor az már szinte
elviselhetetlen, főleg az ott lakóknak, ha
pedig nincs vendég, akkor meg az a baj.
Hát most volt vendég, mind a fesztiválon,
mind a kalandparkban. Ezt az időjárás is
hozta, mert tényleg nem volt egy strandidő
abban az időszakban. Ebből a sok tízezer,
vagy százezer vendégből pedig tízezer biztos itt száll meg, ami a 4-5 nap alatt negyven-, ötvenezer vendégéjszakát jelent. Annak a kurtaxa bevétele ugyanígy itt maradt
a városban, mint a polgároknál a szállásdíj.

A rendezvénynek mindenképpen helye
van Bogláron, hiszen azt is mondtuk, hogy
a város mindenkinek ad programot. Ennek
megfelelően, aki komolyat szeretne, annak
ott vannak a templomi orgonakoncertek,
aki mulatni, annak ott a szüreti fesztivál,
de a kettő között is sok minden van a palettán. Egy dolgon viszont biztos, hogy nem
lehet vitatkozni, a nagyon éjszakába menő
koncerteket biztos, hogy visszább kell fogni, mert erre volt panasz. Azt gondolom,
hogy ezt kezelni kell, és helyszínek tekintetében is a kevesebb talán több lett volna.
Ezeket rendbe kell tenni, és egy kicsit jobban szervezve, szabályozva üde színfoltja
lehet a városnak.

Amúgy ez a rendezvény egy kincs, hiszen
bárhol járunk ma Magyarországon és megkérdezünk valakit, hogy mit tud Balatonboglárról, akkor három dolgot fog említeni:
a Balatont, a Gömbkilátót és a szüreti fesztivált. Ez a program még sokáig fenntartható, üzemeltethető és összhangban van a
Képviselő Testület akaratával is, hiszen a
nyár elején írtuk alá azt a szerződést, ami
további öt évig biztosítja a feltételeket.

A Babel Sound egyik legnépszerűbb

napon lezúdult óriási csapadékmennyiség
okozta a problémák jelentős részét, de
voltak már ennél rosszabb évek is. A vízelvezetés megoldására az elhatározás meg
van, de a forrást azt még keressük hozzá.
Előbb-utóbb el fogunk ebben indulni, az
teljesen világos.

Ugyanakkor, az esős idő az mindig
megmutatja, hogy a feltöltött területen a csapadékvíz elvezetése az már
sokáig nem halogatható probléma.
Ez teljesen így van. Az ilyen hektikus időjárási viszonyok között a feltöltött terület
mindig jelzi ezt a problémát. Idén is az első
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milyen módon, idén például egy új gép
megvásárlásával segíteni. Probléma volt
a munkaerőállománnyal is, többen lebetegedtek és hiába volt plusz ember a közmunka programból, a megmaradt létszámmal nem lehetett elvégezni a feladatot. A
heroikus munka mellett pedig nyilván hibák
is voltak.
Egyébként én úgy gondolom, hogy mindezek ellenére a város összképe idén nyáron
is szép volt. Ha valaki bejön a városba és
szétnéz, de egyenként nem kezdi a fűszálakat vizsgálni, akkor összességében egy
szép képet lát. Ez a jó oldala a dolgoknak.
Ha a részletekbe belemegyünk, akkor sok
problémát is lehet látni. A megoldásnak
egy útja, módja van, hogy ezt a céget meg
kell erősítenünk, további létszámot és gépeket kell tennünk a szervezet mögé. A kapacitást legalább olyan mértékben növelni
kellene, mint ahogy az elmúlt években a
parkosított felületek mérete nőtt. Gondoljunk csak a Szent Erzsébet Emlékparkra,
ahol 5 éve még nem kellett komoly park-

gondozói munkát végezni, és csak ennek
az területnek a rendbe tétele milyen plusz
feladatokat hozott magával.
Összességében, én a közterület fenntartók munkájával meg vagyok elégedve, de
látom, hogy ez így kevés.
Talán idetartozó kérdés az is, hogy
egyre többen teszik szóvá a nem
üdülőterületek fejlesztési kérdését.
Nehezményezik, hogy a fejlesztési
pénzek döntő többsége a vízparti területekre kerül, míg az itt élők környezetére kevesebb forrás jut.
Ez mindig is egy probléma volt. Ha volt
pénz, akkor mindig is a turisztikailag fontos
helyekre próbálta a város elkölteni. Mondjuk eleve nehéz is egy uniós pályázaton indokolni, hogy miért egy hátsó utcába, és
miért nem egy vízparti területre akarunk
egy játszóteret építeni. Egyébként most
éppen lesznek ilyen fejlesztések az óvodánál, és az Evangélikus Egyház is tervez
egy kisebb játszóteret. De egyébként én is

lyamán sokkal több lehetősége lesz a helyi
sportolóknak az Urányiban, mint eddig. Az
új NEKA csarnokot tudtommal használják,
hogy megfelelő-e arra én nem tudok mit
mondani, de nem is az én dolgom ennek
megítélése.
Elkészült az új focipálya, de mire a
BBSC igénybe vehette volna, megszűnt
a felnőtt foci Balatonbogláron. A csapat vezetőjének nyilatkozata szerint a
város nem támogatta őket megfelelően. Ugyanakkor, az önkormányzat idén
időben utalta a szükséges támogatást.
Hol van akkor az igazság a kérdésben?
Én enyhén szólva is igazságtalannak érzem a csapat vádjait. Szó nincs arról, hogy
a város kifarolt volna a foci, vagy a felnőtt
foci mögül, hiszen a pálya késve ugyan, de
elkészült, az anyagi forrásokat pedig biztosítottuk. A nyilatkozatokban elhangzott
olyan, hogy bizonytalan a jogi helyzet a
pálya körül. Ez igaz, de ez nem jelenti azt,
hogy ne lehetne rajta játszani. A jogi helyzetet amúgy is a városnak kell megoldania
és nem egy focicsapatnak.

fotó: sz.l.

Ami inkább zavaró az ügyben az az, hogy
olyan színben tüntették fel a dolgot, mintha összekacsintott volna a város az Akadémiával és szándékosan tönkretette volna
a focit. Ez azért igazságtalan, mert erről
természetesen szó nincs és szó sem lehet,
de ez senkinek nem is lenne érdeke. Eleve nagyon szépen működnek az utánpótlás
csapatok, szépen fejlődnek a gyerekeink a
különböző korosztályokban. A véleményem
az, egyszerűen arról van szó, hogy kevés a
környéken a focista, ugyanakkor mindegyik
település szeretne csapatot. Ha ez van, akkor pedig a játékosok nyilván oda mennek,
ahol több juttatást kapnak.
Azt nem tudom, hogy miért nem lehetett
ezt Bogláron megoldani. Egy biztos, az önkormányzat minden támogatást megadott
a működéshez. Sőt, ha a BBSC idejött,
hogy a pályaépítkezés miatt nincs hol edzeni, akkor annak megoldásához is megadtuk
a segítséget. Ezért nem is értem azt a nyilatkozatot, ami megjelent a somogyfoci.hu
oldalon Deme Norbert szájából, mert igazságtalan dolgokkal vádolt meg bennünket.
Mi a helyzet a futópályával? Azt menynyire tudják majd a helyiek használni?
támogatom, hogy legyenek ilyen fejlesztések is, amiket persze önerőből kell megvalósítani, hiszen ezekre pályázati forrás nem
lesz. Bár, most fut egy olyan pályázat, amiből egy úgynevezett felnőtt játszótér, vagy
szlengesen gettógym épül, amiből lesz az
iskola környékén is.

Biztosan lehet majd használni, de annak
a jogi háttere sem tisztázott még. De még
egyszer mondom, ez csak egy kis idő kérdése és megoldódik.

Történt a város életében a nyár folyamán egy másik nagy változás is, hiszen a NEKA csendesen beköltözött az
új csarnokába és részben már ott zajlott a Nádorﬁ Lajos Emléktorna is. Ez
rögtön két kérdést is felvet. Egyrészt,
hogy ezek szerint a bogláriak újra helyet kapnak majd az Urányiban, másrészt pedig olyan pletykák terjednek,
hogy az új NEKA csarnokkal problémák
vannak és szívesebben használják a
város pályáját?

Három pályázatot adott be a város. Egy
körülbelül 300 millió forintos strandfejlesztést a Platán strandra, aminek a központi
része, a most a Borudvarnál véget érő sétány folytatása a kikötőig. Ugyan pavilonok
nélkül, de kandeláberekkel, padokkal szépen kiépítve. Épülne egy másik sétány is
észak-déli irányban, ami magába foglalná
az időközben odatelepült lángosos, vizesblokk és egyéb épületeket. Illetve lenne
még egy, közvetlen a parton, a múzeum
hajóig. Tehát, ez a három sétány lenne
benne a 300 millió forintban.

A város és a NEKA közötti szerződést módosítottuk. A Kézilabda Akadémia továbbra
is bérlő az Urányi János Sportcentrumban,
de már sokkal kevesebb óraszámban, mint
korábban. Ennek megfelelően, az ősz fo-

Tavasszal beszéltünk arról, hogy több
TOP pályázatot készül beadni a város.
Hol tartanak most ezek?

A másik pályázat egy óvodai udvarrendezés, a harmadik pedig, ha nyer, akkor
az idősellátó központ épületének rendbetételét, energetikai felújítását teszi majd

lehetővé. A pályázatok egyébként elbírálás
alatt vannak, azt várjuk, hogy az ősz folyamán lesz ebben –reményeink szerint kedvező – eredmény.
Zajlik egy másik nagy beruházás is a
városban, hiszen már látványos szakaszába lépett a déli vasút felújítása.
Korábban arról volt szó, hogy a vezetékek áramtalanítása esetén a város
elvégzi majd a sínpálya mellett lévő
platánok metszését.
Van-e valami
konkrét együttműködés a kivitelező és
a város között?
Az együttműködéstől függetlenül a platánok metszése megtörténik, mihelyt leszerelték a vasúti felsővezetékeket. De nem
ez az igazi kérdés, hanem az, hogy van-e
napi kapcsolat a kivitelező és város között?
Megmondom őszintén, hogy nem nagyon
van, legalábbis nem olyan, ami kívánatos
lenne. Kezdeményezni is fogjuk, hogy egy
kicsit nagyobb betekintésünk legyen az
építkezés folyamatába. Már voltak panaszok az éjszakai munkákkal és az átjárók
lezárásával kapcsolatban. Természetesen,
minden építkezés zajjal jár, de nem bánnánk, ha a jelenleginél többször lenne valami egyeztetés a város felé. Ha ezt maguktól nem teszik meg, akkor mi fogjuk kérni,
mert tényleg sok mindenről nem tudunk.
A nyáron volt egy közmeghallgatás a
Jankovich-telepen, ahol függőben maradt a víz által kimosott partszakasz
rendbetételének az ügye. Akkor az
hangzott el, hogy erre nincs pályázati
forrás. Ennek ellenére lesz valami előrelépés az ügyben?
Van, de forrás az nem lesz rá. Ugye volt
az a 300 milliárdos Balaton-fejlesztési csomag, amit a kormány visszavont és abban
lett volna egy pár milliárdos védmű felújítási keret. Most ugyan újra meghirdettek
egy keretet, de nem tudjuk még pontosan
mi van benne. De nem tudjuk megvárni,
amíg kiderül, hogy lesz-e ilyen keret, vagy
sem. Ha lesz, akkor is vannak Balatonbogláron olyan partszakaszok, amik megértek
a felújításra.
A Jankovich-telepen viszont nem várhatunk tovább, ez látszott a reakciókból is. Ez
egy százéves strand, amit nem hagyhatunk
tönkremenni. Ezért az a döntés született a
testületben, hogy ezt még idén megpróbáljuk a saját tartalékainkból felújítani, a
munkálatokat megkezdeni. Ennek megfelelően először kőszórás lesz, mert amíg az
nem készül el, addig minden más munka
hiábavaló, hiszen a víz folyamatosan bombázza a területet. A kőszórás után lehet
majd a beton védművet helyreállítani és a
füves részt rendbe tenni. Erre egy nagyobb
összeget már be is terveztünk.
Egyébként zajlik még egy komoly beruházás a városban, amiről még nem esett szó,
hiszen folyamatban van a Munkácsy utca
felújítása, amit Balatonlellével közösen
végzünk. Ez egy nagyon régóta halogatott
beruházás, ami várhatóan az év végéig el
is készül.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
sz.l.
(Az interjú teljes terjedelmében megtekinthető a Balatonboglár város Youtube
csatornán, a Boglár Magazin szeptember
27-i adásának ráadás részében.)
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IRODALOM

LYUKASÓRA A PINCÉBEN

A szüret kellős közepén, munkás ruhában,
ragadós kézzel, de nagy gyönyörűséggel
olvasom a Lyukasóra legfrissebb számát,
mely egy különálló, húszoldalas mellékletet

adottságainknak és a szőlész-borász őseink
kísérletező kedvének köszönhetően, a kár-

- Mennünk kell! A szedők kiértek négy soron. Addig ti - én voltam az egyik - fél óra

szánt a bornak. Bor és Irodalom, Borozgató Magyarok. Megtudni belőle, hogy szerzői

pát-medencei régióban gyűlt össze a világ
legváltozatosabb fajtaösszetétele. A XIX.

múlva engedjétek le a présbe. A színlé a
harminchektósba, a préslének ott a tízes.

és a megidézettek milyen borból öntenének
legszívesebben a poharukba.

században a ﬁloxéra súlyos pusztítást végzett az európai szőlőültetvényekben, s min-

Nem kell nagyon kinyomni! A törkölyért
vadászok jönnek, a disznók jól be fognak

ket sem kímélt. Az újratelepítéssel megváltozott a fajtaösszetétel, de a sokszínűség

majd attól csókolni!

azért megmaradt.

szőlőt. Nagyrészt jóval hetven felett. Semmi sem zavarja meg a munkájukat. Reggel

„Borban az igazság, Borban a vigasz, Borban a felejtés, Borban a tavasz. Illatos a
nedve, mint kies mező, És a bánat benne
gyöngyöző.”

hétkor, még a harmatban kezdenek, s amikor lefogy, addig. Már úgy indulnak el, hogy
az állatokat megetették. Este, gyakran már
sötétedésre érnek haza. Megfőznek más-

Még igazán erősen süt a nap, a nemrég
behozott Zöldveltelini ledarálva ázik az áz-

napra, ellátják a családot, a jószágot, mint
tavaly, mint tavalyelőtt, mint öt-tíz éve.

tatóban. Van még jó egy órája, az asszonyok sem fordultak még rá a másik két sor-

Munkához szokott, nagy tiszteletet érdemlő emberek. Többek csak azért küzdenek,

ra. Így a három ügyesebbnek jut egy-egy
kiszolgált nyugágy.
Szőlő, must, murci, bor. Az öntisztulás
csodás kálváriája. Boldogság, életszeretet,
barátság, művészet, annak összes ága. Zenében, dalban, versben. Vásznon, kőben,
fában. Örömben, bánatban, boldogságban,
vigasztalódásban. Szerelemben, búban, felejtésben.

„Az indák lugassá szövődnek. És mi megbocsátunk a helyettünk vétkezőknek.”

ElkóBORolt szavakban. Tibor, Borbála.
Kőszobor, olvasó-tábor. Labor, bíbor, borona borda. Háborgó, jámbor. Az égen bárányfelhők játszanak a fénnyel, s az Izabella lugas megmozduló levelei. Bele lehetne
aludni a frissen darált szőlő illatába.
- Nem harapunk bele a királyleánykába,
még pötyörög? - hangoskodik a gazda.
Olyan illatos, olyan zamatos, hogy - nálunk, így murci korában mondjuk - szinte
harapni lehet. Még a nyugágyból is ketten
ugranak a szóra. Már most dal van benne,
mi lesz Márton napkor?

„Füstös homályban szolgál lelkünk, S borszagú mámorban úszik a kéjes szó, Szenvedélyes arcod lángra lobbantod,
Míg bágyadtan iszunk egy kortyot a La Fiestából.”

A tönénelemtudomány szerint Mezopotámiában, már az időszámítás előtt, úgy
2100-ban, törvény sújtotta a borhamisítást. Később, a görög-római korban a
szőlészet látványos fejlődésnek indult,
és sokfelé elterjedt Európa-szerte. Már
a honfoglaló magyarok is birtokában vol-

Szorgalmas, zömében asszonyok szedik a

hogy az unokáknak karácsonyra legyen a
fa alatt egy aranylánc, fülbevaló a nagymamától.

A Hárslevelű, a Juhfark és a Kéknyelű őshonos fajták. Magyar nemesítésűek közül
az Irsai Olivér, Cserszegi fűszeres. A legnagyobb mennyiségben termesztett fajtáink a
Furmint, az Olaszrizling vagy a Kékoportó.
Sokat megénekelt borvidékeink. (Ebben
szenvedjük a legnagyobb hátrányt - irodalmi múlt nélkül, nagy lemaradásban a történelmi borvidékektől. Tokaj, Somló, Szekszárd, Villány, Balaton-felvidék, Eger...)

„... évekkel ezelőtt vendégül láttak egy
dunántúli kastélyban. Borászok invitáltak
oda, akkoriban írtam is róla, feledhetetlen
gasztronómiai gyönyörben volt részem.
Az asztalra olyan ínyencségek kerültek,
amelyeket a szakács, a felkínált borok bukéjának élvezetéhez művészi alázattal készített. Például azt a füstölt libamájhabot
pezsgős mazsolával. Mint két, kis miniatűr ékszer kínálta magát a tányéron. Hozzá, íz az ízhez, a Chateau Vincent pincészet kétéves, extra dry Tokaji Hárslevelű,
palackban érlelt pezsgője gyöngyözött a
pohárban. És aztán ebből a nobilis italból
kortyintottam az ikramártásos, fodros kecsegederelyéhez. A kacsamellel körített
kecskegomolya pikantériáját, amelyet túrópiramisba ágyazott a séf csalános, mezei
zöldmártással, egy ﬁatal Chardonnay emelte ki. A vékonyan göngyölt mangalicaszelet
körtepálinkás öntettel és szűzborba fojtott
körtével, hozzá kortyolgatva a ﬁatal Chardonnayból...”

tak a borkészítés fortélyainak. Különleges
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Most megy a szüreti felvonulás. Jöhetnének a picesorra is! Kaptak innen is szőlőt,
taposni a kádba. Na, itt lett volna biztatást
is: Magasabbra a szoknyákat, még magasabbra!
Szép a szőlő. A koraikak talán kevésbé,
de aki az esős nyártól meg tudta védeni mert igen keményen támadtak a gombák
- a zöldmunkát is időben el tudta végezni, s ha kockáztatva is, de türelmesen ki
tudta várni a legjobb szüreti időt, ki tudta
használni az igazán pazar, őszi meleget,
az most is egy jó évjáratot könyvelhet el
- ha mennyiségben kissé kevesebbet is. Az
Irsai, a Muscat Ottonel, a Rizlingszilváni,
a Chardonnay már bőven elforrt. Gyönyörű illattal, zamattal. A gazda nem is tudja, melyiket kóstolja, melyiket mutassa. A
Merlot-rozé, a Zöldveltelini nagyon kapós,
még dolgozik. A kádakon bíborozik a vörös,
kemény kalapja megadja lassan magát.

„ Költő és a szőlővessző
A világnak adja lelkét.
Szőlővessző lelke a bor,
A költőnek lelke a dal.”

Lemegy a prés. A törkölyt is elvitték pontosan jöttek érte. Befut az utolsó kocsi. A szomjas rakódók szódával kóstólják
a murcit. Nem lesz tele a prés. Elindul a
zúzó-bogyózó, s kakofón zenéje elrebbent
minden mámort.
k.j.

VIGADALOM

I. SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL

melybe az általunk meghívott sárbogárdi, Sárréti Csókavirág Népi Táncegyüttes

Szeptember 24-én, a Boglári Senior Néptánccsoporttal, hagyományos Szüreti felvo-

merősök közös programja a szüret, a 1819. században sokkal szélesebb körben, és

tagjai is bekapcsolódtak. Horváth Máté és
bandája (Budapestről) húzta a talpalávalót,

nulást és bált rendeztünk Balatonbogláron.
A gondolat már jó ide-

nagyobb összejövetelként ünnepelték meg

miközben megtáncoltattuk a város lakóit.
A művelődési ház udvar
varára
visszatérve,

je érlelődött bennem.
Szerettem volna visz-

műs
műsorunkat követően
a L
Lellei Színtjátszók

szahozni egy rég elfeledett hagyományt,

lép
léptek színpadra, Zics
Bog
Boglárka vezetésével.

melyet sokan ma már
nem ismernek a városban.

Int
Interaktív előadásukba a gyerekeket is

Nagyanyáink

a ﬁatal lányok, ﬁúk
táncolva-nótázva vé-

bev
bevonták. Fodor Anna
(Ba
(Balatonszárszó) tréfás szüreti népdalcso
csokrot adott elő, népi

gigmentek a falun lóháton,
lovaskocsin,

zen
zenekarunk pedig Kalot
lotaszegi dallamokat

szekéren. „Régen a
szüret társas ese-

ját
játszott. Ezután minden
denki kipróbálhatta a

ménynek
számított,
amelyre egy egész
éven át emlékeztek
és készültek a családok. Akkoriban ez
egy egész közösség,
- falvak, szőlőhegyek - közös ünnepe volt,
amelyet a nap végén mulatságok zártak.
Habár manapság is családok, rokonok, is-

sző
szőlőtaposást, préselés
lést, amely nagy sikert
ara
aratott. A gyerekeknek külön élmény volt
a ffriss must kóstolása.
Az érdeklődőket borral

korában teljesen természetes volt, hogy

fotók: s.m.
a betakarításnak ezt az időszakát.” Ezt a
hangulatot próbáltuk feleleveníteni tánccsoportunkkal azon a bizonyos szombati
dél
délutánon. Több hónapon
át tartó, lázas szervezés
elő
előzte meg a nagy napot.
Öne
Önerőből nem tudtuk volna megvalósítani ezt az
ese
eseményt, ezért pályázat
zatot nyújtottunk be civil
sze
szervezetként a helyi önkor
kormányzathoz, a Balaton
Ném
Német-Magyar
Kulturális
Egy
Egyesülettel közösen.
Délután 13 órakor indultun
tunk a művelődési háztól hintóval, traktorokkal,
zen
zeneszó kísérettel, bíróval
val, bírónéval, kisbíróval,
nyu
nyugdíjasainkkal és barátai
tainkkal. Nagy izgalommal vártuk, hogy milyen
fog
fogadtatásban
részesülün
lünk az előre egyeztetett
5 h
helyszínen. Mindenhol
ked
kedvesen, érdeklődve fogad
gadtak minket, pogácsával,
bor
borral, üdítővel kínáltak. A
kis
kisbíró hangos dobszóval
jel
jelezte megérkezésünket,
maj
majd kidobolta a városban
tör
történteket rímekbe szedve. Ezt követte az erre az
alk
alkalomra összeállított vidám
dám, Rábaközi táncunk,

és zsíros kenyérrel kínáltuk. Az esti bálba
Berkes Zoltán és Tschepen Gábor zenéjére
mulathattunk.
Ez a kezdeményezés hagyományteremtő
szándékkal indult. Bízunk benne, hogy jövőre is találkozunk, és minél többen csatlakoznak hozzánk. Ez úton szeretnénk köszönetet mondani minden résztvevőnek,
támogatónak és segítőnek:
Balatonboglár Városi Önkormányzatának,
Mészáros Miklós polgármester Úrnak, Keserű Zoltánnak (Kisbíró), Soós Andrásnak
(bíró), Lehel Lilinek (bíróné), Gergely Piroskának és a Balatonboglári Varga Béla
Városi Kulturális Központnak, Lellei SzíntJátszóknak, Fodor Annának, Sárréti Csókavirág Népi Együttesének Sárbogárdról,
Nyugdíjas Klub tagjainak, Somogyi Balázsnak (traktoros), Parti Tamásnak (traktoros), Jáger Jánosnak (traktoros), Mathiász
János Szakközépiskolának, Légli Ottónak,
Hujber Lászlónak, Kalász pincészetnek,
Konyári pincészetnek, Tefner Tibornak (Balatonszárszó), Jenei Sándornak, Maci kocsmának, Kis-Gyanó Istvánnak, Harmath
Emikééknek, Kis Szieszta Étteremnek, Kopasz Árpádnak és a Csavargőzősnek, Németh Lászlónak Császta Fitness-Wellness,
Táskai Péterné Margit néninek, Csepregi
Lászlónak, Szűr Jánosné Mariannak, Kiss
Péternek és feleségének, Soós Sándornak,
Májer Ferencné Ildikónak, Bórné Kersák
Anitának és Boglár lakosságának.
Katona Adrienn
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BERUHÁZÁS

VASÚTÉPÍTÉS BALATONBOGLÁRON
Látványos szakaszába érkezett Balatonbogláron a déli vasútvonalnak a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által bonyolított felújítása. A beruhá-

Balatonbogláron már a vasúttal közlekedők megtapasztalhatták, hogy vonatpótló autóbuszok járnak, valamint
sokan látták már munkában az úgynevezett nagygépet is. Milyen szakaszában jár most a beruházás?
Egy hetven kilométeres pályaszakaszon
folyik átépítés Szántód-Kőröshegy és Balatonszentgyörgy között. Ez a pálya felújítását, korszerűsítését és bizonyos szakaszokon a dupla nyomvonalúvá átalakítását
jelenti. Ezzel összefüggésben korszerűsítjük a megállóhelyeket is, magas peronokat építünk, valamint esővédetté tesszük
a felszállóhelyeket. Végeredményként egy
gyorsabb és halkabb, ugyanakkor biztonságosabb vasút szolgálja majd a közlekedőket.
De látni kell, hogy itt most nem gyorsvasutat építünk, nem elsődleges szempont,
hogy a két pont között, Lepsény és Balatonszentgyörgy között minél gyorsabban
menjenek át a vonatok. Inkább az a cél,
hogy minél tisztább, rendezettebb megállók legyenek, illetve a vonatközlekedésben
minél kevesebb lassú jellel kelljen számolni. Így terveink szerint a 80-100 kilométeres sebességet ezen a sűrűn lakott vonalon
is tartani tudják majd a vonatok.
A vasút mellett élők pedig örülni fognak,
mert a rezgés csillapítókkal és hangvédő
falakkal felszerelt új vonal nagymértékben
csökkenti majd a zajterhelésüket. Meg fogják látni, hogy sokkal csendesebb lesz a
vasúti közlekedés.
Balatonbogláron is párhuzamossá teszik a pályát?
Balatonbogláron nem, ott egy vágány
marad. A tervek szerint ez 2016. őszén el is
készül, a munkálatokat pedig egy korszerű
alépítmény javító géplánc fogja végezni,
ami gyakorlatilag automatizáltan dolgozik.
A településen az út- és gyalogos átkelőhelyeket is korszerűsítjük, akadálymentessé
tesszük. A Hűvös köznél lévő gyalogos átkelőhelyet pedig fénysorompóval szereljük
fel. Fontos, hogy a megállóhelyen, tehát
az állomásnál az egyes mellett, valamint
a kettes és hármas vágányok között korszerű, magas peron épül, és négy darab
esőbeállót telepítünk. A vasútállomás épületének felújítása azonban ebben a projektben nem valósul meg. Az majd egy másik
forrás keretére, a későbbiekben készülhet
majd el.
Terjengenek olyan hírek, hogy áthelyezik az állomásépületet, de ezek szerint ez nem igaz?
Ez valóban nem igaz. Az állomásépület,
mint mondottam most nem része a beruházásnak.
A másik terjedő rémhír, hogy az egyik
közúti vasúti átjáró meg fog szűnni.
Ezzel mi a helyzet?

zással kapcsolatban több közlekedési kérdés is felmerült, valamint a városban is több pletyka terjedt a változásokról. Az építkezés várható menetéről
és a tervezett végeredményről Loppert Dánielt a NIF Zrt. kommunikációs
igazgatóját kérdeztük.
Ilyen nem szerepel a tervekben. Én csak felújítás a turisztikai szezont nem érinti.
azt látom, hogy a Hűvös közben lévő átjáró
Várható-e, hogy ezzel a munkával
fénysorompót kap, a többieket pedig korpárhuzamosan
más
szerűsítjük és akadályszo
szolgáltatók
is
különKözlemény
mentessé tesszük.
böz munkákat végezböző
A lakosságot menynyiben fogja érinteni
az építkezés? Gondolok itt arra, hogy
a városban sok ingatlan egészen közel
van a vasúti pályatesthez. Kell-e tartania a lakóknak attól,
hogy károk keletkeznek?

Megértésüket és türelmüket kérjük a fokozott zajterheléssel járó vasúti munkavégzés
ideje alatt.
Kérjük, hogy utazás előtt a részleges vágányzárakról és a pontos menetrendet illetően
tájékozódjanak az ELVIRA menetrendi keresőben, a MÁV-csoport honlapján a vágányzári
hírekben, a MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálatánál vagy az állomási hirdetményekből.
A Déli Part 2016 Konzorcium elérhetőségei:

nek el majd?
Én a saját munkáinkat
ism
ismerem,
így arról tudok
nyi
nyilatkozni,
a többiről
nem
nem.
Volt egy kezdeményezés az önkormányzat
rés
részéről,
hogy a platán
tánfák
metszését elvégez
geznék,
ha a felsővezeték
tékek
áramtalanítása
meg
megtörtént.
Történt-e
ebb
ebben
egyeztetés önök
fel
felé?

A környező ingatlapanasziroda@vasuttechnika.hu
nok állapotát a kivitele+36 30 641 06 01
ző a nyár folyamán felmérte, így, ha azokban
Az önkormányzatokkal
bármilyen kár keletkezik, akkor azt meg
folyamatosan egyeztetünk és nyilván azokell térítenie. Ha ilyen történne, akkor azt
kat a fákat, amik a szelvénybe belógnak
a NIF Zrt. felé is érdemes jelezni.
nem csak lehet, hanem metszeniük is kell.
Meg kell jegyeznem azt is, hogy azért ezKöszönöm a beszélgetést!
sz.l.
zel a korszerű gépsorral dolgozunk, mert
ezt kevésbé befolyásolja az időjárás. Most
az őszi időszakban a
hagyományos munkálatokat egy nagyobb
eső, vagy erősebb fagy
megbéníthatja, ugyanakkor nekünk nagyon
szoros pályazári határidőkkel kell dolgoznunk.
Balatonboglárról
várhatóan
mikor
fognak újra vonatok
közlekedni
buszok
helyett?
Ebben a fázisban
december 10-ig kell a
buszos közlekedéssel
számolni, de a teljes
beruházás 2018. második felére készül el.
Addig időszakosan lehetnek még pályalezárások. Az utazóknak
érdemes
folyamatosan ﬁgyelemmel kísérniük a MÁV-START
Zrt.
közleményeit.
Ugyanakkor, ennek a
beruházásnak fontos
szabálya, hogy a nyári időszakban nincs
vonatkorlátozás, így a
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SPORT

JÓ ÚTON JÁRUNK...
PALLAGI PÉTER BESZÁMOLÓJA A BOGLÁRI VÍZILABDÁRÓL

ugorhattunk fel a mérkőzés végén, hisz 8-6
arányban győztük le a fehérváriak csapa-

2013 tavaszán Dobos Pál (Kaposvári Vízilabda Klub elnöke) és Ányos Viktor (Bala-

Dunántúli Bajnokságba. Kis csapatunknak
azonban korántsem volt könnyű dolga, hisz

tát.

toni Úszóiskola ügyvezető igazgatója) gondoltak egy merészet és letették a vízilabda

2002 –ben született csapattagjainknak, az
egy évvel idősebb korosztálynak meghirde-

hács csapata volt. A mérkőzést végig uralva, magabiztos játékkal győztünk és ünne-

alapjait a balatonboglári uszodában. Ennek
következtében, 2013 július 1-én, elindul-

tett bajnokságban kellett a vízbe csobbanni. Fontos megemlítenünk, hogy csapatunk

tak a Kaposvári VK vízilabda edzései Pallagi
Péter vízilabda edző vezetésével az Urányi

tagjai a kistérség városaiból látogatják
edzéseinket /Balatonboglár, Balatonlelle,

pelhettünk. Külön öröm volt látni, hogy a
meccsen mindenki jól játszott, ki kell emelnünk Karalyos Bálint játékát, aki végig irányította és hajtotta csapattársait.

János Sport és Szabadidőközpontban. Eleinte szolid érdeklődés volt a vízilabda iránt,

Balatonszemes, Fonyód, Lengyeltóti /.

de ahogy terjedt a helyi vízilabda csapat
híre, egyre több lelkes gyermek jelent meg
az edzéseken. Az első évben sajnos még
nem volt annyi

Három év kitartó és nehéz edzésmunkáját követően eljutottunk régvárt állapotunkhoz, amikor is csapatunk abban a
korcsoportban szerepelhet, ahol a helye

Kis pihenőt követően, ellenfelünk a Mo-

Kaposvári VK - Fehérvári Vízilabda Sportegyesület 8-6

Steiner Zsombor, Hollósi Kíra, Szabó Be-

játékosunk,
hogy egy kor-

nedek, Sandrik Ádám, Hársházi Dávid 1,
Táskai Balázs, Beke Marcell, Karalyos Bá-

osztályból fel
tudjunk állítani

lint 2, Fonódi Barnabás 1, Birkás Márton 4,
Juhász Patrik

egy csapatot,
de az edzéssel
töltött hónapok múlásával
elértünk arra
a pontra, hogy
elindulhassunk
a bajnokságban és megmérettethessük magunkat.
Bízva
magunkban, nagy
lendülettől vezérelve fejest ugrottunk a 2003-as, Königh
György Budapest Bajnokságnak, ami, mint
kiderült, elég nagy falatnak számított lelkes kis boglári csapatunknak. Sorra kaptuk
a kisebb-nagyobb pofonokat, a már múlttal
rendelkező kluboktól, de ahogy teltek-múltak a mérkőzések, szép lassan a gyerekek
is egyre ügyesebbek lettek. Sok küzdelem
árán, de végig csináltuk a Budapest bajnokságot, melynek a végére eredményes
és pontgyűjtő mérkőzéseket tudhattunk a
magunkénak.
Aztán eljött a nyár, és vele együtt egy
újabb hasznos ötlet, melyhez segítőkész
barátok és szülők párosultak. Kihasználva
környezeti adottságainkat és általa gyönyörű Balatonunkat, Fonyódon felépítettünk
egy szabadtéri vízilabda pályát, ahol a gyerekek szikrázó napsütésben játszhatnak és
élvezhetik a sportolás adta örömöket.
2015 szeptemberében két korcsoportban
voltunk érdekeltek, hiszen nagy csapatunk
mellett el tudtuk indítani kis csapatunkat is
a 2001-es Dunántúli Bajnokságban. Látva
a bajnokság megfelelő közegét, úgy határoztunk, hogy idősebb játékosainkkal
bajnokságot váltunk, és átnyergeltünk a
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Steiner Zsombor, Hollósi Kíra, Szabó Benedek 2, Sandrik Ádám 2, Hársházi Dávid
3, Táskai Balázs 1, Beke Marcell 1, Karalyos
Bálint 5, Fonódi Barnabás 2, Birkás Márton
5, Juhász Patrik

van. Belenőve a korcsoportba élvezhetjük
a játékot, és emelt fővel távozhatunk egyegy mérkőzést követően. Büszkén mutathatjuk, hogy nem volt hiábavaló az elmúlt
kőkemény három év.
A hétvégén két ilyen mérkőzést is játszhattunk. Első ellenfelünk a Székesfehérvár
csapata volt, ahol Steiner Zsombor kiváló
védéseivel és Birkás Márton vezérletével
küzdelmes és látványos mérkőzést játszottunk a fehérváriakkal. Végig vezettük
és irányítottuk a játékot, így örömittasan

A hétvégén volt még egy olyan esmény,
ahol csapatunk egyik játékosa érintett volt.
2005-ös Budapest bajnokságban szereplő
Kaposvári csapat oszlopos tagja, Somogyvári Ádám közreműködésével a Kaposvári
VK - Fehérvár Vízilabda Sportegyesület 173-ra múlta felül ellenfelét és győzhetett fehérvári megyeszékhelyen.
Mindezek bizonyítják, hogy kezd Balatonbogláron és környékén gyökeret ereszteni
a vízilabda, mely pozitív jövőképpel mutatja be sportágunkat. Ezért minden kedves
érdeklődő jelentkezését szeretettel várjuk
a következő telefonszámon.

Pallagi Péter +36 70 604 7474
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NEKA HÍREK:

Pásztor Noémi a felnőtt
válogatott keretében!
Kim Rasmussen, a felnőtt női
kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya a Szlovénia elleni felkészülési
mérkőzésen debütált a kispadon. A bő ke-

Pásztor Noémi a felnőtt válogatott keretében!
Élvonalbeli csapatok Bogláron
het valamennyi NEKA-s játékosnak, hogy
három év alatt el lehet idáig jutni. Példa
lehet a junior válogatottaknak, hogy ebből a csapatból fel lehet kerülni a felnőttek
közé, és valamennyi kézilabdázó számára, akik láthatják, hogy a szorgalom és a
kitartás meghozza az eredményt. Noémi
szorgalmas, tehetséges, emellett „Jó tanuló, jó sportoló” kitüntetést kapott, vagyis
proﬁ mentalitással áll a tanuláshoz és a
munkához egyaránt, nem véletlen a sikere – értékelt Hajdu János, a NEKA női
szakágvezetője, aki a junior válogatottban
is edzője a ﬁatal játékosnak.
Ez egy visszajelzés, hogy jó úton járunk,
hogy a tudatos munkának beérik a gyümölcse, és azok a tehetségek, akik itt vannak,
és megfelelő képzésben részesülnek, odaérhetnek a felnőttek közé. Pásztor Noémi
az első játékosunk, aki ezt elérte, gratulálunk neki, büszkék vagyunk rá és sok sikert
kívánunk neki - mondta el Mocsai Tamás
ügyvezető.

Élvonalbeli csapatok Bogláron
fotó: Bartha János

retbe, amely a meccs előtt Siófokon edzőtáborozott, Pásztor Noémi a NEKA játékosa is meghívást kapott. A 17 éves beálló a
Nemzeti Kézilabda Akadémia történetének
első játékosa, aki a felnőtt nemzeti csapathoz csatlakozhatott.
Nagyon jól éreztem magam, természetesen nagy megtiszteltetés volt, hogy a
legjobbakkal együtt készülhettem. Igyekeztem a legjobb teljesítményt nyújtani,
ezen a szinten teljesen más a ritmus és a
sebesség, így láttam, miben kell fejlődnöm
a jövőben – mondta Pásztor Noémi.
Ez egy nagyon örömteli dolog. Példa le-

A Magyar Kézilabda Szövetség döntése
értelmében, a 2016/17-es szezonban valamennyi NBI-es csapat megmérkőzik a
női és férﬁ junior-válogatottal. A ﬁatalok
felkészülését segítő találkozókat minden
alkalommal Balatonbogláron rendezik, az
eredmények nem számítanak bele a bajnokságba. Eddig a Ferencváros, a Dunaújváros és a Siófok női, illetve az Orosháza
férﬁcsapata járt a Balaton-parton. A jövőben tehát érdemes ﬁgyelni a programot,
hiszen a tavalyi bajnok Győr és Veszprém
is érkezik a városba.

Fontosabb programok:
Október 25. 16 óra Női junior válogatott –
Békéscsaba mérkőzés
November 2. 16 óra
Fér
Férﬁ junior-válogatott
– B
Balatonfüred mérkőz
kőzés – NEKA Csarnok
Október 28. Mathiász
Ján
János Szakközépiskola és Gimnázium Szülői értekezlete, NEKA
edz
edzők fogadóórák
Október 30. Fiú Kivál
választó nap
December 3.
NEKA BÁL

fotó: Tompos Gábor
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Tisztelettel várjuk Önt,
Családját, Barátait közéleti fórumunkon!
November 11-én pénteken
17.00 órakor a Fischl-házban
aktuális helyi közéleti témákban fórumot tartunk, melyen
elmondhatja
problémáit,
észrevételeit, vagy felteheti
kérdéseit.
Sőt, kérdéseit akár előre is
megküldheti a boglariforum@
gmail.com e-mail címre.
Jöjjön el, beszélgessünk,
hogy a város úgy menjen tovább, ahogy ön is szeretné!
Mi várjuk Önt!
Tisztelettel: Csere Andrea
alpolgármester valamint Kalász Zoltán, Keserű Zoltán,
Szalai Tünde és dr. Sziberth
László képviselők.

SÉTA A MELLRÁK ELLEN
A balatonboglári Dr. Török Sándor
Egészségügyi Központ idén több programot is szervezett, melyben különböző kérdésekre hívták fel a ﬁgyelmet.
Legutóbb október 13-án, a helyi Vöröskereszt aktivistáival közösen sétára
invitálták a város lakóit, aminek segítségével a mellrák veszélyeire akarták
felhívni a ﬁgyelmet. Dr. Györe Zsuzsanna szervező szerint ez a betegség nem
csak a nők ügye, hiszen a férﬁakat épp
úgy érintheti.
A több tucatnyi résztvevő sétája az
egészségháztól indult és a Vörösmarty
téren ért véget, ahol egy rövid beszéd
után, a betegségtől való szabadulásért
jelképesen rózsaszín luﬁkat engedtek
szélnek.
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