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LAKOSSÁG

Idén márciusban kaptam azt a megtisz-
telő megbízást, hogy a Balatonboglári Hí-
rek újság szerkesztői teendőit elláthatom. 
Egy helyi lap szerkesztése viszont csak 
látszólag könnyű, valójában az érintettsé-
gek miatt mégsem az. Itt élek, naponta a 
saját életemen keresztül is megtapaszta-
lom a város gondjait és örömeit, szembe-
sülök azokkal a kihívásokkal, amik mind-
nyájunkat érnek.

Bevallom, voltak félelmeim, hiszen 
egy ilyen kisvárosban a visszacsatolás 
is gyors. Hamar megkapom az utcán, a 
boltban, a rendezvényeken, hogy mi tet-
szik és mi nem. De ez így van jól és ki-
fejezetten örülök is neki, ha visszajelzés 
érkezik a munkánkról. A többség azt jelzi 
és én is úgy gondolom, hogy a lap alap-
vetően jó irányba változik. Kalász József 
remek írásai és Samu Mihály tördelési- és 
fotós munkája új megjelenéssel és tarta-
lommal töltötte meg az oldalakat.

Ugyanakkor, látom azt is, hogy van még 
mit fejlődni, javítani. Szeretném, ha a 
havi eseményekről szóló tájékoztatásban 
a Polgármesteri Hivatal, a Képviselőtestü-

let és a rendezvények hírei mellett sokkal 
több minden jelenne a meg a civilszerve-
zetekről, a helyi sportéletről és az itt élők 
sikereiről, örömeiről, vagy éppen gond-
jairól. Szeretném, ha bemutathatnánk 
azokat a velünk élő embereket, akikre 
büszkék lehetünk, mert tevékenységük-
kel Balatonboglár jó hírét öregbítették. 
Ennek érdekében szeretnénk egy olyan új 
rovatot indítani, melyben ezek a hírek is 
megjelenhetnének.

Ez viszont nem működhet, ha nem ér-
kezik információ, ha nem tudunk róla. 
Ezért ez úton is tisztelettel kérem, kérjük 
minden kedves olvasónkat, illetve minden 
civilszervezetet, hogy bátran küldjék el 
témajavaslatukat, ötletüket, vagy éppen 
beszámolójukat valamiről szerkesztősé-
günknek! Előre is köszönöm, ha informá-
cióikkal segítik munkánkat!

A szerkesztőség elérhetősége:

Telefon: 70/908-6207

E-mail: boglartv@gmail.com

Tisztelettel:

Szentes László felelős szerkesztő

A MEGÚJULÁS ÚTJÁN

2016. 11. 12-ÉN

A Boglár nem magánügy csapat novem-
ber 11-én lakossági fórumot szervezett 
Balatonbogláron a Fischl-házban, melyen 
megjelentek képviselőik és a bizottságok-
ban dolgozó delegáltjaik. A rendezvény cél-
ja az volt, hogy az év vége felé közeledve, 
a jövő évi költségvetés összeállítása előtt 
megismerjék, me-
lyek azok a témák, 
amik az itt élőket 
leginkább foglal-
koztatják.
A fórumra több 

intézményveze-
tő is érkezett, így 
összesen több 
mint 20 érdek-
lődő gyűlt össze, 
hogy meghallgas-
sa a beszámoló-
kat. Szalai Tünde 
képviselő, mint levezető házigazda beve-
zetőjében elmondta, a csapatnak választá-
si ígérete volt, hogy folyamatosan tartják 
a kapcsolatot az itt élőkkel és a nagyobb 
döntések előtt megkérdezik véleményüket. 
Az est kezdeteként, úgymond gondolatéb-
resztőként három képviselő számolt be az 
elmúlt két év főbb eseményeiről, tevékeny-
ségeiről.

Elsőként Csere Andrea, Balatonboglár vá-
ros alpolgármestere mondta el, hogy várat-
lanul érte a kinevezés. Mivel tevékenysége 
nem meghatározott, hanem a polgármes-
ter megbízása alapján végzi munkáját, 
ezért eddig jobbára a város első emberé-
nek helyettesítése volt a feladata. Ugyan-
akkor szeretne ennél sokkal többet tenni, 

ezért jelenleg várja, hogy a polgármester a 
protokoll feladatok mellett további megbí-
zást is adjon.

Ezt követően Dr. Sziberth László, a város 
Pénzügyi-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizott-
ságának az elnöke tartott beszámolót. El-
mondta, hogy idén nettó 120 millió forintot 

fordított az önkor-
mányzat fejleszté-
sekre. Ezekről úgy 
döntenek, hogy 
először egy fon-
tossági sorrendet 
határoztak meg, 
majd szeptember-
ben ezt felülvizs-
gálták és további 
feladatokat emel-
tek be. Kiemelt 
pár terület is, mint 
például a feltöltött 

terület vízrendezése, amit reményeik sze-
rint rövidesen sikerül megoldani. Folyta-
tódtak a járdaépítések, ennek keretében 
idén elkészült a Táncsics utca keleti része 
és most készül majd a Szegfű utcai. Ba-
latonlelle és Balatonboglár összefogásának 
köszönhetően végre elkészült a Munkácsy 
utca felújítása, ami nagy öröm az érintet-
teknek.
Több cikluson keresztül húzódott az Árpád 

utca 2. alatt lévő épület bontása, ami idén 
megoldódott és ezzel együtt egy bérlakás 
rendezés programot végrehajtottak. Foly-
tatódott a térfi gyelő kamerák kihelyezése 
és felújították a városi konyhát is, ahol ja-
nuár elsejétől újraindul a főzés. Megújult 
idén a Balaton csavargőzös is, valamint ép-

pen folyamatban van a Kodály Zoltán utcai 
strandon az illemhely felújítása.

Dr. Sziberth László a pénzügyekről el-
mondta, hogy hetente egyeztetnek a 
Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodave-
zetőjével, így a képviselők mindig friss in-
formációkkal rendelkeznek a város anyagi 
helyzetéről. Az ügyrend területén azonban 
problémák vannak, mert véleménye szerint 
a testületi határozatok végrehajtása sok-
szor hiányos, illetve több területnek nincs 
gazdája a hivatalban. Emiatt több rende-
leten változtattak, illetve változtatni sze-
retnének. Sokak kérésére lesz a városnak 
csendrendelete, a közterület használatáról 
szóló rendeletet pedig többször átvizsgál-
ták, módosították. 
A társasházban élők érdekében változtat-

tak a szemétszállításról szóló rendeleten, 
jelenleg pedig folyamatban van a közte-
rület-felügyeleti tevékenység átszervezé-
se. Benyújtottak több pályázatot is, a jár-
daépítésre és a konyha belső felújítására 
benyújtott azonban sajnos nem nyert. Fo-
lyamatban van még egy 300 millió forintos 
turisztikai pályázat, aminek csúszik az el-
bírálása. Az elnök úr elmondta, bízik ben-
ne, hogy a strandfenntartási pályázatokból 
mindenki levonta a megfelelő tanulságokat. 
Jelenleg dolgoznak azon, hogy ez az ano-
mália még egyszer ne forduljon elő.

Felhívta a fi gyelmet a fogadóórákra, me-
lyeken minden héten kedden délután öttől 
hatig várja egy-egy képviselő a lakossági 
észrevételeket az 56-osok terén lévő kép-
viselői irodában. Végül felhívta a fi gyelmet 
arra, hogy a más fórumokon tapasztal-
takkal ellentétben ők itt most nem írásos 
választ ígérnek 15 napon belül, hanem az 
elhangzó kérdésekre igyekeznek azonnal 
válaszolni.

Keserű Zoltán a Szőlőskislaki Részönkor-
mányzat elnöke elsősorban a turisztikai és 
a kulturális történésekről számolt be. El-
mondta, hogy a 2016-os szezont a turiz-
musban tevékenykedők annak ellenére jó-
nak értékelték, hogy elég sok esős nap volt. 
Ennek megfelelően körülbelül 100.000 
vendégéjszakát regisztráltak Balatonbog-
láron, az idegenforgalmi adóbevétel pedig 
33 millió forint körül van és ebben még a 
szeptember nincsen benne. Ezek után is-
mertette, milyen turisztikai kiadványai és 
rendezvényei voltak a városnak. Idén ösz-
szesen 103 rendezvény volt a szezonban, 
ami a település méreteihez képest kiugró-
an magas szám.
A testvérvárosi kapcsolatokról elmondta, 

hogy Balatonboglárnak öt ilyen kapcsolata 
van, de valójában ebből kettő működik jól, 
egy éledezik, kettő pedig - az olasz és az 
osztrák fél - sajnos nem reagálnak a meg-
keresésekre. Keserű Zoltán fájlalta, hogy 
nem sikerült az iskolában megszervezni, 
hogy legyen a németekkel cserediáki kap-
csolat, pedig a költségek felét a németek 
állták volna. Ennek ellenére nem sikerült 
15-16 diákot találni, hogy ez elinduljon.

A kérdések felolvasása előtt Szalai Tün-
de elmondta, neki az elmúlt két év egyik 
legnagyobb büszkesége az, hogy aktív a 
civil élet a városban. Ráadásul két új szer-
vezet is alakult, az egyik a Boglári Senior 
Néptánc Egyesület, a másik pedig az új-
jászervezett Vöröskereszt. Ezek után az 
E-mailben érkezett kérdéseket olvasták fel, 
melyek közül az első az orvosi ügyeleti el-
látásra vonatkozott. Szalai Tünde a kérdést 
azonnal a teremben jelenlévő Dr. Balázs 
Lajos főorvosnak adta 

LAKOSSÁGI FÓRUM A FISCHL!HÁZBAN
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tovább, aki elmondta, 
hogy a családorvosok 
tevékenysége nem az 
egészségközpont fel-
ügyelete alá tartozik. 
Ők az önkormányzat-
tal állnak kapcsolatban 
és munkájukhoz az 
egészségközpont csak 
a helyet biztosítja.
Az ügyeleti rendszer 

szintén egy alapellátó 
intézmény és az egészségközpont felvál-
lalta, hogy a környéken élő embereknek a 
sürgősségi alapellátását elvégzi általános 
orvoslás szempontjából. A főorvos szerint 
ezt elég nehéz megszervezni, mert a csa-
ládorvosok ebben nem nagyon szeretnek 
részt venni. Ez az ellátás hétköznap dél-
után négy órától másnap reggel nyolc órá-
ig, hétvégén pedig reggel nyolc órától más-
nap reggel nyolc óráig tartozik a Dr. Török 
Sándor Egészségközpont felügyelete alá. 
Hétköznapokon reggel nyolc órától délután 
négy óráig minden sürgősségi feladat szi-
gorúan a háziorvosok hatáskörébe tartozik. 
Ez alól kivételt képez a sebészeti beavat-
kozást igénylő ellátás, amivel nyugodtan 
lehet a főorvos urat keresni. Minden más, 
a szívszorítás, a rosszullét és egyebek nap-
közben a családorvosokhoz tartozik, nekik 
a napi rendelési időn túl is rendelkezésre 
kell állniuk.
A következő kérdés a felnőtt labdarúgó 

csapat megszűnésére vonatkozott. Erre 
Katona Ferenc válaszolt, mert a nyár elején 
ő vett részt a csapat vezetésével kapcso-
latos egyeztetéseken. Ő elmondta, hogy a 
megszűnés nem az önkormányzaton múlt, 
hiszen a város mindent biztosított a mű-
ködéshez. A labdarúgás amúgy nem szűnt 
meg, hiszen az utánpótlás csapatok mű-
ködnek és erre a jövőben fel lehet majd 
építeni egy új felnőtt csapatot is, dolgoz-
nak ezen.

Kalász Zoltán képviselő elmondta, az a 
baj, hogy ebben a kérdésben mindig a vá-
ros felelősségét kérdezik, és nem fi rtatják, 
a BBSC esetlegesen megtett-e mindent a 
csapat megmaradása érdekében. A követ-
kező kérdező pedig tovább is ment és arra 
volt kíváncsi, hogy van-e a szerződés a 
NEKA és a város között a labdarúgó pálya 
használatáról. Erre szintén Kalász Zoltán 
válaszolt, aki elmondta, hogy rossz a kér-
dés, mert nem a NEKA-val, hanem az NSK-
val, azaz a Nemzeti Sportközpont Kezelővel 
kellene szerződni. Ez ugyan folyamatban 
van, de még nincs aláírt szerződés.

Lesz-e felújítás az Alapszolgáltatási Köz-
pont épületében? Erre Dr. Sziberth László 
válaszolt, aki azt mondta, hogy a város be-
adott erre pályázatot, de ennek elbírálása 
csúszik. Bíznak benne, hogy kedvező elbí-
rálás esetén hamarosan elindulhat a felújí-
tás. Rázósabb kérdés volt a temető bővíté-
sének és az építendő új ravatalozónak az 
ügye, amire szintén Dr. Sziberth László vá-
laszolt. A képviselő elmondta, hogy az ügy 
érthető módon nagy vihart kavart, hiszen 
a szomszédságban élőket ez elég közelről 
érinti.

A városnak két lehetősége volt, vagy új 
területet vásárol és valahol távolabb egy 
új temetőt hoz létre, ami nagyjából közel 
százmillió forintos nagyságrend, vagy bőví-
ti a régit. Ez utóbbi mellett döntöttek már 
csak azért is, mert az itt élők többségének is 
érdeke volt, hogy ne kétfelé kelljen menni, 
ha kegyeletüket szeretnék leróni. Ráadásul, 
közben egy jogszabályi változás eltörölte a 
védőtávolságot, így megnyílt a lehetőség 
a bővítésre. Megvásárolták a szomszédos 
telkeket, valamint a már önkormányzati tu-
lajdonban lévőket is hozzácsatolták. Ennek 
köszönhetően mintegy nyolcvan százalék-

kal nőtt 
a temető 
területe. 
A testü-

let jelen-
legi ál-
láspontja 
a Bem 
utcai la-
k o s o k 
észrevé-
teleit fi -

gyelembe véve az, hogy egy többméteres 
zöld védősávot fognak telepíteni a nyugati 
oldalon a Bem utca felől. Amúgy ezen az ol-
dalon az új ravatalozó fog megépülni, mert 
azt mindenkinek tudni kell, hogy a jelenle-
gi csak egy nehezen 
megszerzett, ideigle-
nes engedéllyel ren-
delkezik. Megvizsgál-
ták, hogy mennyibe 
kerülne a régi felújí-
tása, de a költségek 
egyértelműen az új 
mellett szólnak. A 
megépítendő épület 
tájolását úgy tervez-
ték, hogy a hátoldala 
fog a Bem utca felé 
nézni, és törekedni 
fognak arra, hogy a 
lakókat a lehető leg-
kisebb mértékben 
zavarja. Garanci-
át viszont csak arra 
tudnak adni, hogy a 
mostani testület alatt 
nem lesz nyugati oldalon temetkezés. Ké-
sőbb azonban bármi lehet, hiszen egy más 
összetételű önkormányzat bármikor meg-
változtathatja az elődök döntését.

A következő kérdés az idegenforgalmi 
adó bevételeket és a vendégéjszakák szá-
mát fi rtatta, amire szintén Dr. Sziberth 
László adott tételes választ. Egy csipkelődő 
kérdező arról érdeklődött, hogy megtiltot-
ta-e valaki, hogy a boglári pedagógusok 
részt vegyenek a város rendezvényein? 
Szalai Tünde ezt véleménynek minősítette, 
de rögtön hozzátette, hogy ő nem tud ilyen 
tilalomról. 
Mikor újítják fel végre a művelődési ház 

udvarán lévő szabadtéri színpad melletti 
kuglipályát? A kérdés nem kis meglepetést 
okozott, hiszen a város egy régen elfeledett 
építményéről van szó. Dr. Sziberth Lász-
ló szerint ez aranyos kérdés, de ő jobban 
örülne, ha először magát az intézményt 
újítanák fel, de várhatóan lesz erre pályá-
zat és akkor abba majd biztosan belefér.

Az interneten feltett kérdések után a te-
remben összegyűlt érdeklődők kapták meg 
a szót. Az első kérdező mindjárt arról ér-
deklődött, hogy az önkormányzat tudna-e 
pénzt áldozni pár köztéri kukára, mert az 
orvosi rendelőtől a Kodály strandig, meg a 
volt Szövosz kocsmáig egy sincs és tenger-
nyi a szemét? Továbbá, a város eltudná-e 
intézni, hogy a Kodály utcában a vasúti töl-
tés oldala többször legyen nyírva?
A kérdésre Dr. Sziberth László válaszolt, 

aki elmondta, hogy véleménye szerint a 
kukák megvásárlásának nem lesz akadá-
lya, de a töltés a MÁV terülte, így a kaszá-
lás is az ő feladatuk lenne. Ennek ellenére, 
amikor a Közterület-fenntartó Szervezet 
emberei odaérnek, akkor le szokták vágni. 
Ő szíve szerint ennek a munkának a szám-
láját inkasszóval kiküldené a vasút társa-
ságnak.
A következő kérdező azt fi rtatta, hogyan 

fordulhatott elő egy szőlőskislaki lakás-
építésnél, ahol az önkormányzat kezes-
séget vállalt, hogy két család nem fi zeti 

a hitelt és mivel nem szólították fel őket 
időben, elévült az ügy? Véleménye szerint 
nagyon úgy néz ki, hogy az önkormányzat, 
mint kezes fogja kifi zetni a hiteleket. Dr. 
Sziberth László elmondta, hogy az ügy bí-
róságon van és ismeretei szerint nem évült 
el a történet. Az viszont igaz, a hivatal mu-
lasztott és senki nem vette a fáradtságot 
arra, hogy az üggyel foglalkozzon. Ők most 
elővették, pedig lehet, hogy jobb lett volna 
hagyni az egészet.
A fórum végén két szülő az általános 

iskolával kapcsolatban érdeklődött. Egyi-
kük elmondta, hogy örül az épület külső 
felújításának, de szeretné, ha a belső is 
megújulna. Különösen kritikusnak írta le 
az iskolaépület és a tornacsarnok közötti 

üvegfolyosó állapotát. Véleménye szerint a 
játékok is nagyon hiányoznak az udvarról. 
Dr. Sziberth László szerint az iskola való-
ban olyan, mint a rohadt tök, kívül szép, de 
belül romos. Ugyanakkor, az épület január 
elsejétől a KLIKK fenntartásába kerül, de 
persze ettől még a boglári gyerekek járnak 
oda, így keresni fogják a felújítás lehető-
ségét. 
A játékokkal kapcsolatban Kalász Zoltán 

elmondta, hogy pár napja volt rendkívü-
li ülés, ahol a felújítási keretből az iskola 
igazgatója egy zebrát kért, mint kiemelten 
fontos, megoldandó problémát. Ha tény-
leg ennyire nincs játék, akkor lehet, hogy 
ezt jobban kellett volna mérlegelnie. Egy 
másik szülő azt vetette fel, hogy az iskolá-
ban hallotta, a nagy hátralék miatt jegyes 
rendszert vezetnek be az étkeztetésben, és 
akinek hátraléka van, az nem kap majd el-
látást. A kérdező szerint ez több kérdést is 
felvet, hiszen ki fog vigyázni az étkezést 
nem kapó gyermekekre, illetve ha mégis 
elviszik őket az ebédlőbe, akkor majd egy 
büntető asztaltól nézniük kell a többieket?
Kalász Zoltán szerint tárgyaltak már erről, 

igaz még régebben. A kérdés valóban ké-
nyes, de azt sem lehet, hogy valaki mindig 
elmarad a befi zetéssel. Az biztosan nem 
megoldás, hogy aki nem fi zet az ugyanúgy 
igénybe vehesse a szolgáltatást. Közben 
egy másik szülő is hozzászólt az udvari já-
tékok ügyéhez, mert szerinte a helyi civil-
szervezetek és a szülők is többet tehetné-
nek ebben az ügyben, nem kell mindig az 
önkormányzatra várni.
A fórum lezárásaként Csere Andrea alpol-

gármester elmondta, ők, a Boglár nem ma-
gánügy képviselő csoport tagjai fontosnak 
tartják, hogy folyamatos kapcsolat legyen 
a városban élőkkel és mindenkit arra bízta-
tott, hogy használják ki a fórum elején em-
lített fogadó óra lehetőséget is. Egyébként, 
a költségvetés tárgyalása előtt még lesz 
a városban közmeghallgatás is, de ennek 
időpontja jelenleg még nem tisztázott.

sz.l.

fotók: sz.l.
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TÖRTÉNÉSEKMÁRTON!NAPI VÖRÖSKERESZTES BÁL
Vetrik Gyula nem görcsölt sokat az elő-

készítés, megtervezés, akadályok kitalá-
lása s azok elhárítása energia elnyelő ne-
hézségein, hanem határozott és kisugárzó 
meggyőződésével és Szalai Tünde segítsé-
gével újra megalapította a Balatonboglári 
Vöröskeresztes Szervezetet - pár nap alatt 
összegyűjtött, bőséges taglétszámmal. A 
Vöröskereszt Balatonbogláron nagyon jól 
csengő hívó szó. Sokunkban Török doktor 
személyével azonnal összekötődik, s nincs 
Balatonbogláron olyan – persze tisztes 
korúakra gondolva -, aki nem hallott leg-

alább egy történetet róla, melyek zöme a 
vöröskeresztes bálok körül született. Az 
új szervezett első rendezvénye – egyben 
a hagyomány ápolása is – a Márton Napi 
Bál megszervezése lett. Amolyan népme-
sei elemekkel: Lesz ott étel, ital bővven, 
csak hojzanak magikval! Volt is minden 
az asztalokon, s semmi fl anc. Fergeteges 
színpaddal kezdődött: Artista Iskola, Etűd 
Jazzbalett, s lellei fi atalok hip-hop tapssi-
kere.

Fesztelen hangulat, helyi Dj, remek al-
kalom másokban felfedezni az érdekest. A 

konfetti, s a hólabda hiányzott csupán, s 
magam előtt láttam, az egyébkén mindig 
mosolygós, de komoly Török doktort, egy 
nevezetes, a Hullámban tartott bálban, 
amint kisgyerekes önfeledséggel mártotta 
egy csöppet a fehérboros pohárba a hólab-
dát s szemelte, ki az alkalmat, hogy egy 
óvatlan pillanatban revansolni tudja Prédl 
Józsi bácsi (maszek drótfonó) pár perccel 
korábbi vörösborba mártott hógolyójának 
fájdalmas találatát.

Jó kis bál volt ez is, Györe Zsuzsi! Még ha 
nem is volt szerencsém a tombolán       k.j.

November 17-én, csütörtökön este a 
Boglári Pódium beszélgetés sorozat ke-
retében az idén harmincéves Bonus 
Bonorum Borrend tagjai voltak Kalász Jó-
zsef vendégei. Az alapítók közül a beszél-
gető asztalnál Losoncziné Sandra Klára 
nagymester, Hegedűs Lajos egykori kan-
cellár és Szárnyasi József kincstárnok fog-
laltak helyet, de a nézőtéren helyet foglaló 
vendégek között is többen voltak olyanok, 
akik tagjai a borrendnek.

Egy szinte rövid videó összeállítás után 
Losoncziné Sandra Klára mesélte el a Bo-
nus Bonorum történet, amit egykor a BB 

hívott életre. Hegedűs Lajos szerint ez is 
az egyik legnagyobb probléma jelenleg, 
hogy a borrend a BB-hez való kötöttsége 
miatt nem tudta szélesebb körben elérni 
a környéken működő borászokat, szak-
embereket. Véleménye szerint a jövőben 
mindenképpen nyitni kellene, vagy ha 
nem megy, akkor egy másikat kell alapí-
tani.

A beszélgetés félidejében egy kis meg-
lepetéssel szolgáltak a szervezők a ven-
dégek felé. Talán többen is tudják, hogy 
a borrend avatási szertartása egy a török 
időkbe visszanyúló legendához kötődik, 

amikor is Emese úgy szabadította meg a 
környéket a megszállóktól, hogy bekötött 
szemmel felismerte a boglári muskotályt. 
Nos, ezúttal a vendégekre is ez a feladat 
várt, amit többségében sikeresen is telje-
sítettek, de azért volt, akinek keserű volt 
a muskotály.

A beszélgetés az Emese próba után gya-
korlatilag kötetlen formában folytatódott, 
amibe többen bekapcsolódtak az egykori 
BB-sek, illetve a régi borrend tagok közül. 

Losoncziné Sandra Klára

Hegedűs Lajos alapító tag

Szárnyasi József kincstárnok

EMESE PRÓBA A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

56-os megemlékezés

Idén immár hagyományosan az 56-
osok terén tartották Balatonbogláron 
az 1956-os Forradalomról szóló ünne-
pi megemlékezést, melynek különös 
hangsúlyt adott a 60 éves évforduló. Az 
ünnepi műsor Mészáros Miklós polgár-
mester köszöntőjével kezdődött, majd 
Móring József Attila országgyűlési kép-
viselő mondta el az ünneppel kapcsola-
tos gondolatait.

A beszédek után az általános iskola 
drámatagozatának színjátszói elevení-
tették meg a forradalom hangulatát és 
idézték fel a fontosabb eseményeket. A 
verses, dalos összeállítás után a pártok 
és civilszervezetek helyezték el koszo-
rúikat.

Elkészült a Munkácsy utca

A városnak anyagi okok miatt hosszú 
évek óta halogatott problémája volt a 
Munkácsy utca útburkolatának a fel-
újítása. Mint ismert, az sem volt előny, 
hogy ez az utca pontosan a két város, 
Balatonlelle és Balatonboglár határán 
van, ez pedig pályázati és szervezési 
nehézségeket is okozott.

Idén végre sikerült összehangolni a 
két város elképzeléseit és ezt egy sike-
res pályázati eljárás is megerősítette. A 
beruházás több egyeztetés után a nyári 
szezont követően kezdődött és novem-
ber második hetében már a műszaki át-
adás is megtörtént. 
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Punk koncert Balatonbogláron

A boglári Ifi  Klub szervezésében, az NKA támogatásával a „Koncertre fel! program 
keretében, november 12-én a punk zene kedvelői vehették birtokba a Varga Béla Kul-
turális Központ nagytermét, ahol a színpadon a meghökkentő nevű Lopunk zenekar 
melegítette be a közönséget. Őket a több évtizedes múltú, 1989-ben alapított együt-
tes, a Prosectura követte. 
A nyomdafestéket nehezen tűrő szövegeket éneklő, klasszikus punk zenét játszó, 

magát önkéntes tűzoltó- és punkzenekarnak tituláló formáció érdekes összetételű kö-
zönséget vonz. A rajongók között a 40-es, 50-es éveit taposó, de még a pogózásban 
érdekelt deresedő hajúak mellett sokan voltak az egyetemisták és a középiskolások is.

fotó: s.m.
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A Boglári Kék Bálna Kft., azaz Gacs 
László és Hock Zsuzsanna hosszú 

évek óta végzik a Platán strand fenn-
tartói feladatainak ellátását. A velük 

készített interjúnkban arra kerestük a 
választ, hogy mégis mekkora munka 
a déli oldal egyik legszínvonalasabb 
szabad strandjának a fenntartása?

Mikortól vagytok Kék Bálna?
Gacs László: A Boglári Kék Bálna Kft. 

mindössze páréves cég, ami a korábbi vál-
lalkozásunk, a VG Komplex Kft. jogutód-
ja. Az új cég egy szétválás után a koráb-
bi romjaiból, mint főnixmadár éledt újra. 
Tizenhét évig dolgoztunk együtt az előző 
társammal, majd úgy döntöttünk, hogy ő 
Balatonmárián folytatja, mi pedig mara-
dunk itt Balatonbogláron. Újjászerveztük a 
céget, gépeket vásároltunk, új alkalmazot-
takat vettünk fel és megpályáztuk a közbe-
szerzési pályázaton a korábban is általunk 
végzett munkákat, csak már, mint Boglári 
Kék Bálna Kft. 

Régebben nagyobb létszámmal dolgoz-
tunk, de ahogy sikerült racionálisabbá 
tenni a tevékenységeinket, úgy a létszám 
is csökkent. Idén mindössze 10 fővel vé-
geztük a strandfenntartást és elegendőnek 
bizonyult ez a létszám. Tudni kell, hogy 
nálunk egy kolléga több területen is mo-
zog. Nem csak takarítók, vagy gépkezelők 
vannak, hanem mindenkinek kell egy kicsit 
mindenhez értenie. Muszáj a költségeket 
jól kezelni, hiszen így tudunk a pályázato-
kon versenyképesek maradni.

Ha egy kicsit visszakalandozunk az 
időben, akkor hogyan kezdődött a tör-
ténetetek?

Eredetileg 1998-ban 
alakítottuk a cégün-
ket a VG. Komplex 
Kft-t és nyílt közbe-
szerzési pályázaton 
Balatonmárián nyer-
tük el a strandok üze-
meltetését, ott vé-
geztünk először ilyen 
munkálatokat. De ha 
még ennél is korább-
ra tekintünk, akkor 
mint magánvállalko-
zó még a Soós Zoltán 
polgármester idején 
végeztünk Balaton-
bogláron a városnak 
kisebb munkákat. Ez 
egy klasszikus kez-
dő vállalkozás volt, 
egy fűnyíróval és egy 
utánfutóval. Így fel-
szerelve vágtuk a két 
kápolnánál, valamint 
Kislakon a füvet. Ek-
kor bedolgoztunk a 
fonyódi Pelso Kft-nek 
is, ott az utak szé-
lét tartottuk karban. 
Nagy lelkesedéssel, 
örömmel, huszonéve-
sen láttunk neki en-
nek a vállalkozásnak.

Mária után jött 
Balatonboglár?
Igen. Kezdetben több strandot is üzemel-

tettünk, a Platán strand mellett dolgoztunk 
a Sziget strandon és a Kodályon is. Tudni 
kell, hogy minden egyes területet, amikor 
mi átvesszük, akkor bizonyos mértékig a 
saját arculatunkra formáljuk. Nem kell túl 
nagy dologra gondolni, mindössze arról 

van szó, hogy egy nagy városüzemeltető 
cég nem tud minden egyes apróságra fi -
gyelni. Nekünk azonban fontos, hogy ne 
legyenek olyan akadályok a területen, egy 
kiálló fűcsomó, egy ottmaradt csőcsonk 
vagy tuskó, ami akadályozza a gépeket a 
munkavégzésben.

Mondok egy példát, amikor mi átvettük a 
Platán strand üzemeltetését, akkor 76 da-
rab tuskót vettünk ki, amiket előtte damilos 
gépekkel nyírtak körbe. Mi úgy gondoltuk, 
hogy szebb is és praktikusabb is, ha egy-
szer nem sajnáljuk a költséget és kivesszük 
őket. Ennek köszönhetően viszont egy fű-
nyíró traktorral lejárható a terület, amivel 
nagyon sok plusz emberi- és gépköltséget 
takarítunk meg.
Mint cégvezető ott vagyok az emberek 

között és hallom, hogy mi az, ami tetszik 
és mi az, ami nem. Ezekre pedig azonnal 
tudunk reagálni, mert nálunk a problémák-
ból nem akták lesznek, hanem meg kell ol-
danunk azokat. Az egy pár száz, vagy ezer 
forintos kérdéseken nem problémázunk, 
például ha kell egy kampó az öltözőkbe, 
vagy új kilincs valamelyik ajtóra, akkor 
megvesszük, az árát pedig kigazdálkodjuk 
a költségvetésünkből. Persze, biztos sokkal 
látványosabb több millió forintos beruházá-
sokat létrehozni, de a pici dolgok megoldá-
sa is sokat tud dobni az itt pihenők komfort 
érzetén.

Hogyan lehet ennyi strand üzemel-
tetését egyáltalán átlátni, mert volt, 
hogy sokat vittetek egyszerre?

Sok munkaórával 
és a kollégák jobb 
beosztásával. Eh-
hez persze olyan 
emberek kellenek, 
aki szívvel-lélekkel 
dolgoznak és akár 
önállóan felelni tud-
nak egy területért. 
Hagyni kell a kollé-
gákat kiteljesedni és 
a fejükbe kell ültet-
ni azokat a gondo-
latokat, hogy ők is 
meglássák a szépet. 
Tudják, hogy nekünk 
mi a szép és ők is 
azt lássák annak. Így 
nem kell mindig a 
sarkukban lenni, bár 
így sokat kell mozog-
ni a területen.

Úgy gondolom, 
hogy a boglári 
Platán strand üze-
meltetése talán az 
egyik legnagyobb 
kihívás a környé-
ken. Ez valóban 
így van?
A Platán strand 

azért is nagy feladat, 
mert a városnak minden nagyobb rendez-
vénye itt van. Gondoljunk csak a szüreti 
fesztiválra, amikor nem is lehet előre tudni, 
hogy hányan fognak a területre lépni! Ez 
egy mindenki által csak találgatással sac-
colt szám. Mi azonban tudjuk, hogy hány 
köbméter víz megy el a strandon, tavaly 
például 300 köbméter kellett ebben az idő-
szakban. Ha tudjuk, hogy egy ember kéz-

mosásához és WC öblítéséhez hány liter víz 
kell, akkor már elég pontosan lehet saccol-
ni, hányan is lehettek. A másik a látoga-
tók után maradó szemét mennyisége, ami 
megint csak egy jó mutató szám.

De a szüreti fesztivál mellett sok más 
is ide került. Ilyen például a Tesco napok, 
amit három évvel ezelőtt rendeztek itt elő-
ször és ma már egészen bejáratott rendez-
vény lett.

Hogyan tudjátok kezelni azt, amikor most 
már szinte visszatérő módon augusztus 
20-a körül leszakad az ég és víz alá kerül a 
feltöltött terület?
 Erre nekünk vannak ilyen előre megter-

vezett protokoll terveink, mint a repülőgép 
pilótának is tudni kell, hogy mi a teendő, 
ha leáll az egyik hajtómű. Nálunk is ilyen-
kor előkerül a nagyteljesítményű szivattyú, 
a kollégáink kigurítják a slagokat a Bala-
tonhoz és napi 24 órában járnak a motorok. 
Persze, hozzá kell tennem, hogy nem va-
gyunk egyedül ebben a történetben, hiszen 
a szervezők is és a helyi tűzoltók is kiveszik 
a részüket a munkából.

Szerencsére idén nem volt olyan súlyos a 
helyzet, mint például három évvel ezelőtt. 
Nekünk egyébként nem csak az augusztusi 
árvíz az érdekes, hanem tavasszal is, ami-
kor el kellene kezdeni a munkát és egy ka-
csaúsztató van a területen. Nem lehet el-
kezdeni a fűnyírást, amíg 15-20 centiméter 
mélységű víz van a területen. Ilyenkor két-
három napig csak a vizet apasztjuk és ha 
megkönyörülnek rajtunk a fentiek, akkor 
sikerül annyira kiszárítani a területet, hogy 
rámehetünk géppel. Ha viszont ez nem jön 
össze, akkor marad a hagyományos mód-
szer, gumicsizma, kézi kaszálógép és vág-
juk a sást, meg a nádat, mert addigra már 
fű nem nagyon van.
Ketten viszitek a céget?
Igen, Zsuzsi a legjobb társ és az életem 

értelme. Ugyan később ismerkedtünk meg, 
mint ahogy anno a cég kezdődött, de az-
tán igazi társammá vált és a legpiszkosabb 

TENGERÉRZÉS ÍGY LETT A NEVÜNK
BOGLÁRI KÉK BÁLNA ...

BESZÉLGETÉS HOCK ZSUZSANNÁVAL ÉS GACS LÁSZLÓVAL
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munkáktól a legvidámabbakig gyakorlati-
lag mindenben segít. Ő a könyvelőnk is és 
segít betartani a költségvetést.

Ezért idén, amikor a Kék Hullám Zászló 
elismerést kaptuk, akkor mondtam is, hogy 
ő vegye át, mert ez az ő munkájának is el-
ismerése, mellesleg én már vettem át egy 
párat.

Apropó kékzászló! Ez hogyan kezdő-
dött? Miért neveztetek?

Hock Zsuzsanna: A Balatoni Szövetség-
nek van egy Kék Hullám Zászló versenye, 
melyben a balatoni strandokat minősítik. 
Ezen a mi cégünk fi nanszírozza az indulást, 
mert úgy gondoljuk, hogy az jó a városnak 
is és nekünk is, ha ezen sikeresek vagyunk. 
Szerencsére így is lett.

Például, tavaly és idén a dél-Balaton leg-
jobb szabad strandja lettünk. Ez egy új díj, 
mert előtt összevontan értékeltek, de az-
tán tavaly rájöttek arra, hogy a szolgáltatá-
sok területén nem lehet ugyanaz az elvárás 
egy szabad strandnál, mint egy fi zetősnél. 
Hála Istennek, idén is mi lettünk a legjob-
bak!
Gacs László: És köszönhető ez például 

annak is, hogy Zsuzsi aktívan közreműkö-
dött a baba-mama szoba létrehozásában. 
Egyébként a pontozók meg is lepődtek és 
keresték, hol a kerítés, mert egyszerűen 
nem hitték el, hogy egy szabad strandon 
ilyen minőséget, ilyen szolgáltatásokat le-
het produkálni. Nem értették, hogyan tudja 
felvenni a versenyt a fi zetős helyekkel egy 
szabad strand. Úgy kellett elmagyarázni, 
hogy előre meghatározott keretből, az ön-
kormányzattal kötött szerződés alapján, de 

magánvállalkozásban üzemeltetjük és az 
egész családunk ebben dolgozik.

A zászló átadására mindig elmegyünk, 
mert ezt mindig valamelyik díjazottnál 
tartják és akkor meg tudjuk nézni, hogy ők 
miben jobban, vagy éppen mi mire lehe-
tünk büszkék. Az egyik díjazottnál például 
a baba-mama szoba egy OSB lapokból tá-
kolt valami volt, és csak néztünk és nem 
tudtunk rá mit mondani. Igaz, volt pálma-
fájuk, napvitorlájuk, meg fövenyes strand-
juk, de szolgáltatásban mi többet adunk. 

Mindig kapunk egy pontrendszer tábláza-
tot, hogy milyen szempontok alapján mi-
nősítenek, és ezekre fi gyelünk. Idén pél-
dául kaptunk egy emelő szerkezetet, ami 
a kerekes székeseknek ad kulturált stran-
dolási lehetőséget. Igaz, hogy ezt csak a 
szezon végén sikerült telepíteni, de jövőre 
már ez is plusz pontot fog érni. Idén sok 
pontot hozott a már említett baba-mama 
szobánk, amihez saját pénzből, az IKEA-
ból vásároltuk meg a felszerelést és ingyen 
biztosítjuk ezt a szolgáltatást.
H.ZS.: Az is fontos, hogy a Magyar Vö-

röskereszt Ifjúsági Tagozatának elsőse-
gélynyújtóival évek óta jó kapcsolatot 
ápolunk, és ennek köszönhetően sze-
retnek ezek a fi atalok hozzánk jönni. A 
strandon működő vendéglátós vállal-
kozásokkal van egy kialakult együtt-
működés, és ők biztosítják az elsőse-
gélynyújtók étkezését.

G.L.: Alapvetően a megállapodás 
ebben úgy szól, hogy a vöröskeresz-
tesek ingyen jönnek, de nekünk kell 
biztosítanunk az ellátásukat, ami-
ben a már említett módon partne-
rek a strandi büfések. Egyébként 
más területen is kiváló az együtt-
működés a vendéglátósok és a mi 
embereink között, hiszen kölcsö-
nösen érdekeltek vagyunk abban, 
hogy rendben legyenek a dolgok. 

Hogyan indul a szezon? Mikor kezd-
tek dolgozni?

GL: Egész évben dolgozunk, de a döm-
ping az tavasszal kezdődik, amikor a fa-
gyok után a maradék leveleket és faágakat 
össze lehet takarítani. Természetesen, té-
len is járnak le emberek a partra és nem 
mindenki jó szándékkal, gyakori a rongá-
lás, ezért a szezon végén minden mozdít-
hatót le kell szerelni és védett helyre kell 
szállítani. Gyönyörű, saválló kukáink van-
nak, de két éve egy párnak berugdosták 
az ajtaját, meg összefi rkálták őket. Pezs-
gőznek, aztán tördelik az üvegeket, utána 
meg belelépnek és az elsősegélyeseknek 
kell ellátniuk őket.
Amúgy télen is dolgozunk, hiszen évek 

óta mi látjuk Balatonbogláron a síkosság-
mentesítést és a hó eltakarítást. Előtte ezt 
egy siófoki vállalkozás végezte, akiknél ha 
lejárt a műszak, akkor leállt a munka is 
függetlenül attól, hogy tiszták-e az utak, 
vagy sem. Nálunk ebben mindenképpen 

előny, hogy itt élünk 
és tudjuk melyik utca 
végén van még egy 
magányos lakó, aki 
várja a hótolót. Ami-
kor beáll a fagy, akkor 
meg minden reggel 
megyünk az iskola ut-
cájába és fékpróbával 
teszteljük van-e jege-
sedés, és ha igen, ak-
kor indulnak a gépek.
A nyári szezon pedig 

egy másik életforma. 
Az én telefonom pél-
dául mindig be van 
kapcsolva, és bármi 
történik, én tíz per-

cen belül ott vagyok. Tipikus példa, ha van 
egy dugulás, mert azt nehéz leírni, mi van 
akkor, ha a legnagyobb csúcsforgalomban 
megáll a mosdó. Ilyenkor nincs mire várni, 
azt meg kell oldani, mert az embereknek 
nem mondhatjuk azt, hogy szorítsák össze 
a térdüket egy-két órán keresztül. Vannak 
olyan gépeink, amiket ilyenkor használni 
tudunk, de bizony volt olyan eset is, ami-
kor a DRV legnagyobb gépét kellett kihívni.
A probléma egyébként többnyire a strand 

belső csatornarendszerével van, ami eter-
nit csövekből áll és olyan hajlatok vannak 
benne, ami hajlamos a dugulásra. Az el-
múlt években a legkritikusabb pont a fel-
töltési területen lévő illemhely volt, de azt 
tavaly mi megcsináltuk, kicseréltük a be-
vezető csöveket, és azóta nem volt komo-
l y a b b probléma. Idén egyszer 

kellett leállítani a mos-
dókat, amikor az orvosi 
rendelőnél lévő csőtö-
rés miatt az egész vá-
rosban nem volt víz.
A folytatás?

Ahogy a jedi lovag 
mondaná: „A jövő ködbe 

burkolózik.” Nem tudjuk. 
Természetesen, közbeszer-

zés, amin indulunk, mert sze-
retnénk tovább csinálni. Elég jó 

a gépparkunk, de van még, egy 
seprőgép, amit szeretnénk meg-

vásárolni. Ugyanis nagyon nagy a 
felület, amit minden nap seperni kell, 

de ez gép egy nagyon komoly beruhá-
zás, amit még nem mertünk meglépni. 

A bizonytalanság fő oka az, hogy minden 
évben új pályáztatás van, így mindig csak 
ennyit látunk előre. Ilyen rövid idő alatt vi-
szont nem terülne meg a beruházás.

Bizakodóak vagyunk, hogy az eddigi 
munkánkkal elégedettek és reméljük, hogy 
lesz még egy-két jó nyarunk itt a platán 
strandon. Szeretjük csinálni és jó érzéssel 
tölt el, amikor elismerik a munkánkat.
Zárásként van-e valami különösen 

emlékezetes történetetek?
Sok minden van, de talán a legérdeke-

sebb a névválasztás, hogyan lettünk mi 
Kék Bálna? Amikor a Buborék Élményfürdő 
kivitelezési munkái elkezdődtek, akkor a 
strandon lévő kékbálna napozó útban volt. 
Ráadásul, elavult is volt és sérült is volt, 
hiányzott a farkából egy darab. A kivitele-
ző a sittel együtt feldobta egy nagy kupac 
tetejére, hogy majd viszi a szeméttelepre. 
Mi kijártunk nézelődni a területre és akkor 
éppen egy ismerősünkkel sétáltunk, ami-
kor megláttuk. Elkezdtünk beszélgetni róla 
és kiderült, hogy mindenkinek van egy régi 
emléke erről az eszközről. 

Gondoltunk egy nagyot és úgy döntöt-
tünk, megtartjuk és felújítjuk. A kivitelező-
vel átrakattuk egy olyan helyre, ahol nem 
volt útban. Kizsaluztuk és kijavítottuk a 
farkát, lefestettük tradicionális bálna kékre. 
Aztán, amikor a beszélgetés elején említett 
okok miatt nevet kellett választani az új 
cégünknek, akkor nem volt kérdés, hogy 
mi leszünk a Boglári Kék Bálna Kft. Ez név 
sokat mondó, de mégsem árul el rólunk 
semmit…

Utolsó gondolat?
A beszélgetés végén mindenképpen ez-

úton is szeretnénk köszönetet mondani az 
alkalmazottainknak, hiszen az ő munkájuk 
nélkül nem tartanánk itt. Jó csapat lettünk 
az elmúlt évek alatt és bízunk abban, hogy 
ez folytatódni fog.

Köszönöm szépen a beszélgetést…
sz.l.
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BESZÉLGETÉS FOJT DÁNIELLELFOTÓK
Bár október vége, de még ereje van a 

napnak. A nyugágyakban napozók sütké-
reznek. Még van egy korty a csavargőzös 
kávémból. A távozás előtt nagy élvezettel 
emelem föl a poharat. – Ne siess, maradj 
még egy kicsit. 
Jön hozzám va-
laki, jó lenne, 
ha te is megis-
mernéd. Elfele-
zem a kortyot, 
s érkezik is a 
vendég. Kezé-
ben, maga elé 
tartva egy map-
pa. Férfi as kéz-
fogások, bemu-
tatkozás. Árpád 
hellyel, itallal 
kínálja. Pár ud-
varias mondat 
a helyszínről, a 
kellemes időről. 
A fi atalember 
észrevehetően 
fegyelmezett – 
olyan English man in New York típus. Nem 
szólók, már találkoztunk – igaz csak futó-
lag a könyvtárban egy fotós rendez-
vénybe csöppenve, s a kisiskola előtt 
néha és sietve.

Aztán Dániel az asztalra helyezi a 
mappát, s kinyitja. Benne képes-
lap nagyságú képzőművészeti mun-
kák – amolyan portfólió. Már az első 
kép erősen megragad, a s többi is. 
Elektronikus fotó-grafi kák. Igénye-
sen, gondosan, ízlésesen, művészien 
megkomponálva. A montázsokban 
angol szótöredékek. Olyan erős meg-
jelenés volt abban a pillanatban, mint 
Moldova György egyik novellájában 
a verebek között röpködő – megszö-
kött – papagáj; selyemkendős városi 
a baboskendős falusiak között. Nem 
tudom, miért ez jutott eszembe? Egy-
szóval egy szokatlan igényességgel 
készült munkáit mutatta be Fojt Dá-
niel, s gondolkodás nélkül válaszolt is 
a kérdésre: mi hozta Balatonboglárra?  
A kedvesemet Balatonboglár csalta el, 
engem, meg Ő.

Beszélgettünk egy – illendőség hatá-
rát nem sértő – ideig. Aztán pár nap-
ra rá Árpád mutatott pár csavargőzős 
grafi kát tőle. Nem tagadom, igen 
megtetszettek.

Aztán meginvitáltam egy beszélge-
tésre, arra gondolva, hogy Önök – olvasók 

– is megismerhessék.

Fojt Dániel fotóművész, múzsája révén 
2 évvel ezelőtt költözött városunkba, Ba-
latonboglárra. Könyvtárba járók bizonyára 
találkoztak már a nevével - fotószakkört 
tartott -, vagy a part környékén, fi gyel-

hettek fel egy fotósra, 
ahol szívesen gyűjt ih-
letet munkáihoz. 

Dániel 1980-ban 
született Budapesten. 
1999-óta foglalkozik 
a fotózással, amit egy 
iskolai szakkör alkal-
mával kezdett el. Az 
iskolában csak az ala-
pokat sajátította el, 
majd autodidakta mó-
don folytatta tovább 
a tanulást. 2005-óta 
számos kiállítása volt 
Magyarországon, va-
lamint Norvégiában. 
Munkáit több pályáza-
ton ismerték el neves 
zsűritagok, viszont a 
legnagyobb sikereit 

külföldön érte el. 2009-ben Manchester-be 
költözött szerencsét próbálni és folytatni 

tanulmányait, ahol rátalált arra a stílus-
irányzatra, ami elindította pályáján. Ennek 
az egyedi technikának és a fantáziájának a 
segítségével saját képeit felhasználva ké-

szítette el Fotó Montázsait. 

Először az interneten mutatta be őket, 
majd kiállításokon és egyre több helyen 
láthatta a művészetet kedvelő közönség. 
2012-ben Londonba költözött munkái mi-

att, ami egy-
be esett az 
Olimpiai játé-
kok idejével. 
Ez hatalmas 
l ehe tősége t 
jelentett szá-
mára és ezt 
megragadva 
készített egy 
montázs soro-
zatot különbö-
ző sportágakról, 
sportolókról, 
ötvözve a vá-
ros hangula-
tával. Ez az 
Olimpia nem 
csak a spor-
tolók sikerét 
hozta meg, 

hanem Dániel munkájának első legna-
gyobb kitüntetését is, amit egy nemzetközi 

fotóművészek világversenyén ért el. 
Erre a versenyre több mint 50 ország-
ból érkeztek pályamunkák. „A mély 
égbolt” című alkotásával nyerte el a 
verseny fődíját, mellyel a 2013-as év 
fekete-fehér fotográfusává nyilvání-
tották. 

Különleges montázsai egyre több la-
kás és iroda falát díszítik, megrende-
lői közt sok nagy cég neve is szerepel. 
Munkája egyedisége révén, nyitott 
minden jellegű felkérésre, pl.: boros 
címkék, képeslapok, lakásdekorációk, 
ajándéktárgyak, óriás poszterek, ke-
retezett képek készítésére.

Az a modern és nagyon mai – ma 
még talán nagyvárosinak vélt - látás-
mód, amit a munkáival közvetít, az 
nagyon hiányzik a Balatonnak. Beszél-
getésünk során szóba került egy Ba-
laton körüljáró album elkészítése is a 
boglári ötletei mellett. Nem lesz köny-
nyű útja, türelmesen kell a megértést, 
a befogadást ennek a – s minden más, 
újszerű – művészi megjelenésnek ki-
várni.

Lenne kedved egy kiállításhoz?  
Igennel válaszolt.

Kedves kultúrát tervezők! Szívesen 
ajánlom – a sikerében őszintén bízva – Fojt 
Dánielt szíves fi gyelmükbe.

k.j.
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RAJZOK

Szeretettel köszöntök minden kedves vendé-
get, aki ezen a szép estén eljött és megtisztelt 
bennünket a jelenlétével. Ünnep ez a mai nap! 
Ünnep, mert ez mérföldkő Durcsán Jusztina éle-
tében, hiszen ma van első önálló kiállításának 
megnyitója!

Számomra pedig megtiszteltetés, hogy bemu-
tathatom Őt, az alkotót!

Ilyenkor egy kicsit megállunk a szürke hét-
köznapok egyformaságában. Figyelmünket egy 
nagyszerű alkotónak szenteljük, és gyönyör-
ködünk képeiben. Megérint minket a művészet 
misztériuma, átszellemülünk ebben a csodában, 
és mi magunk is részesévé válunk!

Úgy gondolom, Gogol szavai tökéletes módon 
leírják, hogy a művészet miként is tud részévé 
válni az életünknek: „Magasra emeli a művészet 
az embert, nemessé, csodálatosan széppé vará-
zsolhatja lelkének minden rezdülését.”

Komoly gondolatok, üzenetek átadására és 
közvetítésére képes a művészet minden ága. 
Talán ezek az eszményi gondolatok azok, ame-
lyek az embert különbbé teszik. Képes a lelket 
ápolni, kezelni és fejleszteni egyaránt. A művé-
szet felelősséggel is 
tartozik, hiszen az 
ember lélektani, kul-
turális fejlődéséért 
felel, mert az egyént 
itt érő behatások az 
ember személyiségét 
formálni, fi nomítani 
tudják. A művészet 
olyan érzéseket és 
érzeteket képes köz-
vetíteni a néző felé, 
melyet szavakkal 
nem tudunk elmon-
dani, kifejezni. A sze-
met gyönyörködtetni, 
és elvarázsolni nehéz 
feladat, hiszen sok inger éri a hétköznapokban 
is, - ellenben egy új világot tárni elé és megma-
gyarázhatatlanul lekötni a fi gyelmét óriási kihívás, 
amelyre ma este Jusztina vállalkozott.

„Látnunk kell, hogy a művészetben nem az is-
kola, nem a gyakorlat, nem a technika, nem az 
eltanulható módszer a fontos, hanem kizárólag 
az egyéniség. Egyedül ez képes arra, hogy újat, 
mást, az eddigiektől eltérőt alakítson.”  mondta 
Szőnyi István

El sem tudjuk képzelni micsoda szorgalom, 
önzetlenség és munka van egy ilyen felkészü-
lésben.  Hosszú, alkotással töltött órák, hetek, 

akár hónapok és az az izgalom, hogy mindezt a 
nagyközönség elé tárjuk! Ez az igazi megméret-
tetés! Őszintén, kendőzetlenül adni önmagunkat, 
feltárni az érzéseinket a lelkünknek egy-egy da-
rabkáját. Mert az elkészült alkotásban benne van 
az ember, a művész, aki más szemmel látja a 
világot. Bizony, a saját szemüvegén keresztül. 
Gondolatait, hangulatait 
és érzéseit közvetíti a sa-
ját eszközeivel, szakmai és 
technikai tudásával.

Wass Albert szavait idéz-
ve: „Az élet fontos dolgai 
nem azok, amiket általá-
ban fontosaknak tartunk. 
Pénz, pálya, haladás, siker, 
munka: ha arról van szó, 
hogy megtaláljuk magun-
kat ebben a világban s ér-
demesnek ítéljük a benne 
létezést, akkor ezek mind 
nagyon aprócska dolgok. 
Az érzések és a hangulatok 
fontosak, melyek lelkünket 
színezik s a lelkünkön ke-
resztül a világot is, mely-
ben élünk.” 

2014-ben találkoztam 
először Jusztinával Orda-
csehiben egy közös kiállí-
tásunk megnyitóján. Töré-
keny fi atal lány, egyenes 
tartással, energikus, ügyes 
és igazán a szavak embere. 
Már akkor feltűnt tehet-
sége, páratlan kézügyessége. Akkor még több-
nyire híres emberek, sztárok portrékat rajzolta, 
melyek tele voltak élettel. Az egyik legnehezebb 
feladat portrét rajzolni…, JÓ portrét rajzolni! Ezt 
művészberkekben mindenki tudja, emiatt keve-
sen próbálkoznak vele. Ugyanis nem elég csak a 
helyére tenni minden vonalat, fényt és árnyékot, 
ami önmagában is óriási dolog, de elő kell vará-
zsolni a modell egyéniségét!!! A legfontosabb pe-
dig a tekintet! - annak a rajznak néznie kell, rám 
kell néznie! Jusztina alkotásai pedig rám néztek 
és ezt örömmel nyugtáztam!

Gyermekkora óta 
rajzol. Első igazi él-
ménye egy általá-
nos iskolai  rajz óra 
volt , amikor teste-
ket, kúpokat, gúlá-
kat rajzoltak és házi 
feladatként otthon 
kellett készíteni saját 
munkájukat. Másnap, 
amikor bemutatta 
tanárának, ő el sem 
hitte, hogy ezt Jusz-
tina rajzolta. Ezek 
után kezdett többet 
foglalkozni az alko-
tással. Gimnazista 

éveiben már portré rajzolással próbálkozott!

Amikor megkérdeztem Tőle mi fogja meg elő-
ször az emberábrázolásban, azt válaszolta, hogy 
a SZEMEK. Eleinte csak szemeket rajzolt. A tech-
nikát nem tanulta,- könyvekből, oktató videók-
ból és önszorgalomból képezte magát. Elkészült 
munkáit először nagymamájának és párjának 
mutatja, akik őszintén elmondják véleményüket, 
és tanácsokat adnak Jusztinának. Mindig megfo-
gadja az építő jellegű kritikát. Az elmúlt időszak-
ban családtagokat, rokonokat és ismerősöket 
rajzolt, legtöbbször kérésre. Legnagyobb siker-
élmény számára, amikor látja, hogy elégedettek 
képeivel és az elkészült alkotás igazán tetszik a 

megrendelőnek.

Pár éve nyáron dolgozott egy tetováló szalon-
ban, előrajzolóként. Nagyon élvezte az ott fo-
lyó alkotást, és azóta tervezi, hogy elsajátítja a 
tetoválás művészetét. 3-4 éve a Balatonboglári 
Evangélikus templomból Czöndör István lelkész 
kérésére rajzszakkört vezet felnőtteknek. A nagy 
érdeklődésre való tekintettel 2 csoportot is taní-
tott, és alkotásaikkal kiállításon is bemutatkoztak. 

Témái a grafi kán belül 
természetesen a portré, 
a festészetben pedig a 
természet, fák, virágok, 
madarak. Két egymástól 
eltérő technika, mindket-
tőből próbálja a maximu-
mot kihozni. Az emberi 
bőr plasztikusságát 4B 
grafi ttal és rajzszénnel 
vegyítve éri el. Lereszelt 
szénport és elektromos 
radírt használ. Saját 
maga kísérletezte ki a 
legoptimálisabb megol-
dást. Grafi kái már- már 
hiperrealisztikus fény-
képszerű remekművek! 
Amikor megmutatta őket 
én magam is azt hittem 
fotók. Egyik kedvenc ké-
pem a híres színészt Bud 
Spencert ábrázolja. Néz-
zék meg közelebbről azt a 
rajzot, a színész karakte-
re , arcán az apró ráncok, 
szakálla legapróbb szőr-
szálai is mérnöki pontos-
sággal vannak kidolgozva. 

A szemei szinte beszélnek, látjuk az egyéniségét, 
magát az embert. Ehhez kell a tehetség!

Szívesen ismerkedik, kísérletezik különböző 
grafi kai és festészeti technikákkal. Festményei 
szürrealisztikusak, álomszerűek, színesek, vi-
dámak. Témáit a természetből meríti. Feszített 
vászonra dolgozik akril festékkel. Példaképe Igor 
Kazarin orosz festőművész, aki a „dry brus” , 
azaz a  száraz ecset technikát alkalmazza, ké-
pei pedig grafi kához hasonlíthatók. Távlati céljai 
közé tartozik, hogy elsajátítsa ezt a technikát.

Amikor megkérdeztem Jusztinát, hogy mire a 
legbüszkébb az alkotással kapcsolatban azt vála-
szolta:  - Arra, amikor megkeresik őt az emberek, 
hogy rajzolja le őket! Igen, azt hiszem ez az igazi 
elismerés és a legnagyobb öröm! Kívánom, hogy 
még sok ilyen hétköznapi öröm és csoda legyen 
az életében és mindig kísérje útján a vidámság, 
az alkotókedv és a művészet!

Útravalóul Márai Sándor gondolatait idézem:  
„Ahhoz, hogy egy emberi alkotás remekbe sike-
rüljön, s időtlen ragyogással kápráztassa és gyö-
nyörködtesse az embereket, a tehetség, a téma, 
a kivitel tökéletessége mellett- kell valami más is. 
A remekműben van valamilyen tündéri elem is, 
mely csodálatos fénnyel átsugárzik az egészen, 
oly gyöngéden és megejtően, mint ahogyan az 
északi fény világít a nyári éjszakában, valószerűt-
lenül, s mégis fényszerűen, mert látni és olvasni 
lehet benne. A remekmű legyen valóságos, pon-
tos, okos, céltudatos, arányos, gondosan meg-
munkált, hűségesen kivitelezett - s legyen valami 
más is. Tündéri legyen. S minden indulatosság 
mellett öntudatos is legyen. Mérnöki szabályok 
szerint épüljön, de káosz is legyen benne, egy 
kávéskanálra való az ősködből, mely a csillagké-
pek nyomában porzik, arany szemcsékkel. - Az 
igazi remekmű néha nem is olyan tökéletes. Csak 
sugárzik, az álom is benne van, a csillagok fénye, 
a tündéri. S a feladatnak ez a része, amikor a 
művész már nem tud művén segíteni, az utolsó 
ecsetvonást, az utolsó szót, az Isten végzi el. „ 

KEDVESSÉGEK EGY KIÁLLÍTÁS
MEGNYITÓJÁN

Durcsán Jusztina kiállítása a kultúrházban

 Jómagam két éve találkoztam képeivel elő-
ször egy csoportos kiállításon Ordacsehiben. 
Nagyon meglepett, és lenyűgözött az a kiál-
lítás, hát persze, hogy erre is hivatalosnak 
éreztünk magunkat - családostul. Igazából 
az a nagyszámú, nem csak ismerős arcokból 
álló érdeklődő sokaság is ünnepi hangulatot 
teremtett, akik eljöttek a megnyitóra. A zene-
iskola tanárai is fokozták a meglepetéseket: 
Zsófi a - a zongora tanárnő - fuvolán, Lajos - 
(bácsi) fúvós tanár - basszusgitáron, Juszti-
na kedvese - Zoltán hathúros gitáron játszott 
felvezetésként egy nagyon kedves darabot. 
Ezt követően kilépett egy csinos hölgy, Csáki 
Krisztina a mikrofon elé, s egy szépen fogal-
mazott megnyitóval tisztelte meg a kiállító 
művészt, tisztelte meg a hallgatót, a nézőt. 
Gondoltam, elkérem tőle, odaadta, pontosab-
ban elküldte elektronikus formában, kifogás-
talan külalakkal. Gondolom szívesen végigol-
vassa Ön is.            k.j.

fotó: s.m.
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SPORT ÚTON AZ ÚJABB SIKEREK FELÉ
INTERJÚ MOCSAI TAMÁSSAL

A Balatonbogláron működő 
Nemzeti Kézilabda Akadémia 
(NEKA) életében valószínűleg 
maghatározó év lesz a 2016., 

hiszen idén vették birtokba az új 
kézilabda csarnokukat és át-

adáshoz közelít a volt Vasutas 
Üdülőből kialakított kollégium és 
oktatási központ. A tervekről és 
célokról Mocsai Tamás ügy-
vezetővel beszélgettünk.

Már bőven benne járunk az 
őszi szezonban. Hogyan sike-
rült a rajt?

Úgy gondolom, hogy abszolút 
jól sikerült felvenni a küzdelmet, 
a növendékeinek pedig sikerült 
belakniuk az új csarnokot, a léte-
sítményeinket.  A felkészülés után 
elkezdődött a bajnokság, és a serdü-
lőkortól egészen a junior korosz-
tályig, valamint a felnőtt-
ben is szerepelnek 
női és férfi  csapa-
taink.

Tavaly egyszer 
beszélgettünk 
arról, hogy az 
NB-I és az ab-
ban való meg-
maradás is cél. 
Hogyan sike-
rült ezt telje-
síteni?

A l a p v e t ő -
en azt valljuk, 
hogy minden gyermeket a saját képessége 
szerint kell fejleszteni. Viszont azt tapasz-
taljuk, hogy sok idekerülő gyereknél nem 
elég a saját bajnokságban való szereplés, 
hiszen olyan képzést nyújtunk, ami a leg-
magasabb osztályban is megállja a helyét. 
Ehhez viszont megfelelő szintű hívást kell 
nekik keresni.

A 16-17 éves fi úk, lányok már annyira, 
hogy őket a felnőtt bajnokságban is kell 
szerepeltetni. A lányok már tavalyelőtt fel-
jutottak az NB-I/B-be, ahol tavaly bravúro-
san másodikak lettek, és alanyi jogon akár 
az NB-I-be is feljuthattak volna felnőtt kor-
osztályban. A fi úk pedig tavaly jutottak fel 
az NB-II-ből az NB-I/B-be. Ez már egy má-
sik szint, ahol felnőttekkel versenyeznek. 
Hogy ebből tényleg lesz-e NB-I-es felnőtt 
csapatunk azt majd a jövő megmutatja. 
Nekünk a feladatunk alapvetően az, hogy 
képezzünk és utána visszaadjuk a játéko-
sokat a magyar kézilabdának.

Az eredeti terv, ha jól emlékszem az 
volt, hogy 18 éves korig, tehát érettsé-
giig tart a képzés. Ugyanakkor elhang-
zott olyan kijelentés, hogy érdemes 
lenne akár egy 20 éves korig elmenni 
a gyerekekkel. Mi a mostani álláspont 
ebben a kérdésben?

Azt vizsgáltuk, hogy a képzés után me-
lyik korban tűnnek el a kézilabdában a di-
ákok. Azt tapasztaltuk, hogy az érettségi 
után, a 18-19-20 éves korban, amikor az 
iskolai képzésből kikerülnek nem találják 
meg a helyüket. Ez jobbára a fi úkra vonat-
kozik, mert ők még 19-20 évesen is nőnek, 

szélesednek, erősödnek, ekkor válnak fér-
fi vá. Ha mi elengedjük a kezüket 18 éves 
korban, akkor még nem tudjuk őket beil-
leszteni a megfelelő csapatokba, és fennáll 
a veszélye, hogy ez a négy éves képzés, 
amit nálunk kaptak, elveszik. 

Ezt szeretnénk kiküszöbölni, de 
nem csak a fi úknál, hanem lá-

nyoknál is. Viszont, aki 17-18 
éves korára mentálisan eléri 
azt az érettséget, hogy az 
NB-I-ben szerepeljen, ak-
kor annak meg kell adni 
ezt a lehetőséget. Termé-
szetesen, a legfontosabb, 

hogy végül megtaláljuk ne-
kik azt a csapatot, ahol siker-

rel szerepelhetnek.

A klubokon belül is folyik kép-
zés és utánpótlás nevelés. 

Nem ütközik a ket-
tő egymással?

Úgy gon-
dolom, hogy 
nem. Ennek 
a kettőnek 
inkább ki 
kell egészí-
tenie egy-
mást. Én 
úgy gon-
dolom, ne-
künk -mivel 
az a misszi-
ónk, hogy a 

fi atalokat képezzük - nem egy felnőtt csa-
patra kell tennünk a hangsúlyt, mint sok 
egyéb egyesületnél. Ezért mi képesek va-
gyunk egy olyan csapatot összehozni, ahol 
abszolút a minőség dominál, gondolok itt a 
szakvezetőkre, az edzőkre, a nevelő taná-
rokra, a gyógytornászokra és mindenkire, 
aki a fi atalokkal foglalkozik. Az egész stáb 

egy olyan kultúrát képvisel, amiben a di-
ákra nemcsak, mint kézilabdázóra, hanem 
kezeljük, mint embert, mint fi atalt.

A sporton keresztül átadunk olyan értéke-
ket, mint például a küzdeni tudást, a csa-
patszellemet. Megtanítjuk, hogyan kell a 

nehéz helyzetekben újra felállni, és bízunk 
benne, hogy amikor szükség lesz rá, akkor 
ezt az életben is meg tudja majd valósítani. 
Ezért úgy gondolom, hogy ez egy kiemelt 
projekt, és ez nem az egyesületek konku-
renciája, hanem ki fogjuk egészíteni egy-
mást. Azt vallom, hogy az egész kézilabda 
társadalom egy hajóban ül, hiszen négy év 
múlva, a következő olimpiaciklusban meg 
fogják nézni, hogy ez a sportág hogyan tel-
jesített. Mivel a csapatok többsége a tár-
sasági adóból fi nanszírozza magát, ezért 
nagyon fontos, hogy jó eredményt érjen el 
a kézilabda.

Hogyan tudják kezelni azt a stresszt, 
amiben a fi atalok vannak? Gondolok 
itt arra, hogy sokan elszakadnak ott-
honról, idejönnek Balatonboglárra, 
kapnak egy nagy terhelést, hiszen sok 
az edzés, meccsekre járnak és a tanu-
lásban is helyt kell állni. Tudják kezel-
ni ezt a nyomást?

Önmagunk felé is alapvető elvárás, hogy 
a hallgatóinkat minden területen támogas-
suk. Ebben nagyon fontos szerepe van a 
kollégiumnak és az ottani nevelő tanárok-
nak. Az edzés és az iskola után a kollégium 
egy szelepet jelent nekik, ahol újra gyere-
kek lehetnek, ahol azt főzik, amit szeretnek 
és újra azt tehetik, amit szeretnek. Ez azért 
is fontos, mert naponta csak pár órájuk 
van, amikor felszabadulhatnak, egymással 
kommunikálhatnak, asztaliteniszezhetnek 
vagy tehetik ami jólesik.

Emellett az akadémiába beépítettünk egy 
olyan embert is, aki a mentálhigiéniával 
foglalkozik. Ő tudja, mit jelent egy 14 éves 
gyermeknek a társakkal való kapcsolat-
építés, ismeri kommunikációnak a nehéz-
ségeit, megérti az otthonról való távollét 
problémáit. Segít a gyerekeknek, beszélget 
velük és utat mutat nekik, hiszen ne felejt-
sük el, hogy ezek egy felnőttnek is kihívást 

jelentenek, a gyereknek pedig még jobban.

Nagy változás van most az ősztől, hi-
szen elég csendesen ugyan, de birtok-
ba vették az új csarnokot. Van valami 
oka annak, hogy nem volt hivatalos 
átadás?

fotók: sz.l.
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Alapvetően két fázisból áll a beruházás. 
Az egyik a csarnok, a másik a volt MÁV 
Üdülő helyén épülő kollégium, az úgyneve-
zett lakófalu. A kormány úgy döntött, hogy 
a kettőt együtt szeretné átadni, és mivel a 
lenti rész még nem készült el, ezért majd 
csak jövő tavasszal lesz hivatalos átadás. 
Ennek ellenére bízunk benne, hogy a lakó-
falut is birtokba vesszük még az idén.

Tény és való, hogy a csarnokba ár beköl-
töztünk, használjuk és nagyon szeretjük. 
Ideális lehetőséget és feltétel rendszert 
biztosít a meccsekhez és az edzésekhez. 
Hozzáteszem, hogy ez nem csak nekünk 
jelent változást, hanem a Balatonbogláron 
élő lakosoknak is, hiszen elkészült az új 
labdarúgó pálya, valamint az Urányi János 
Sportcentrumot is kevésbé vesszük igény-
be, így több lehetőségük van a helyi spor-
tolóknak is. 

A NEKA egy érdekes helyzetbe ke-
rült itt Balatonbogláron, hiszen a vá-
rosnak komoly fenntartásai voltak a 
saját sportcsarnokával, amiben segít-
séget jelentett az Akadémia bérlőként 
való megjelenése. Ugyanakkor, a helyi 
sport viszont majdnem teljesen kiszo-
rult, ami sokakból nemtetszést váltott 
ki. Hogyan tudják kezelni a várossal 
való kapcsolatukat?

Alapvetően minden új helyzetben benne 
a van a lehetőség is és a nehézség is. Tény 
és való, hogy az akadémia idekerülésével 
megváltoztak a helyi sportolók lehetősé-
gei és egy kicsit kiszorultak az Urányiból. 
Úgy gondolom, hogy ez most már helyre-
állt. Később a labdarúgó pálya építésével 
ugyanez a helyzet alakult ki a focicsapa-
tokkal. Ez is most már folyamatosan ren-
deződik és jó úton halad. Ráadásul, hozzá 
kell tennem, hogy egy sokkal jobb minősé-
gű pálya került vissza a csapatokhoz, amin 
a kivitelező megoldotta a csapadékvíz el-
vezetését. Új futópálya épült, amit szintén 
lehet használni. 

Úgy gondolom, hogy most már abba az 
irányba megyünk, hogy közösen, együtt 
még jobb színvonalon lehessen Balaton-
bogláron sportolni. És azt sem szabad elfe-
lejteni, hogy az Akadémia nagymértékben 
hozzájárul ahhoz, hogy az uszoda egész 
évben nyitva van, mert ott is a költségek 
jelentős részét fi zetjük. Azt is el kell mon-
danom, hogy ha a teljes beruházás elké-
szül, akkor körülbelül 90 embernek adunk 
munkát itt Balatonbogláron, ami egy ko-
moly szám. A város pedig áttételesen is 
profi tálhat, hiszen sok embert vonzunk ide 
a sporton keresztül, akiknek ha megtetszik 
a hely, akkor később újra visszatérhetnek.

Az, hogy saját szálláshellyel rendel-
keznek majd, az jelent-e olyan új funk-
ciót, mint a táboroztatás?

Igen, ezt tervezzük is, hiszen már eddig 
sokan edzőtáboroztak nálunk. Már most 
is minden második héten egy 18 fős stáb 
itt lakik, amit jelenleg a környéken lévő 
szálláshelyeken oldunk meg. Tény és való, 
hogy lentre is hozzuk majd edzőtáborozás-
ra a különböző utánpótlás válogatottakat. 
Úgy gondolom, hogy ha a csapatok megis-
merik az itteni lehetőségeket, akkor egész 
évben ide fognak jönni. Ráadásul, ezt ta-
vasszal kiegészítjük majd egy diagnoszti-
kai laborral, ami eleinte csak sportolókat 
fogad, de később bárki számára igénybe 
vehető lesz.

Sok pletyka terjeng a városban ar-
ról, hogy az új csarnok beázik, illetve 
többen tudni vélik, hog a pályákkal is 
gond van. Mi az igazság?

Tény és való, hogy eleinte voltak nehéz-
ségeink. Hozzáteszem, hogy ez egy ilyen 
léptékű beruházásnál ez mindig így van, 
jönnek elő sorban a hibák. A beázás már 
megszűnt, legalábbis én ilyenről nem tu-
dok. A kivitelezőnek pótmunkákat kellett 
végezni, de ez egy ekkora tetőnél benne 
van a pakliban. A pályáknál egy olyan pad-
lóról van szó, ami az építkezés alatt poros 
volt és ebből a porból maradt bőven, ez 
pedig csúszóssá tette. Ez most már szűnik, 
az edzők már nem panaszkodnak. Jelenleg 
nem látok olyan problémát, ami akadályoz-
ná a munkánkat.

Milyen a kapcsolat a helyi, a balaton-
boglári kézilabdával?

A kapcsolat jó, sőt, van több játékosunk, 
akik nálunk már nem fértek bele a keret-
be, vagy nem folytatták, azok most a helyi 
csapatoknál játszanak. Én személy szerint 
örülök ennek, hiszen nem kallódnak el. Az 
edzőkkel tartjuk a kapcsolatot, itt vagyunk 

egymás mellett, ha bármi kérdés van, ak-
kor nyilván fel lehet tenni. Úgy gondolom, 
hogy váll vállvetve haladunk, egymást se-
gítjük.

Mennyire jönnek el a nézők a mecs-
csekre?

Eleinte nem nagyon, de most már javulás 
van a nézőszámban. Persze, többségében 
szülők, meg barátok, de azért már a helyi 
nézők is megjelennek a meccseken. Termé-
szetesen, örülnénk, ha még többen jönné-
nek. Most meg is ragadom az alkalmat és 
mindenkit szeretettel meghívok! Jöjjenek 
el és tapasztalják meg ezt a hangulatot!

Mennyire sikerült Balatonboglárt 
megszeretniük?

Röviden azt mondhatnám, hogy imádják. 
Úgy gondolom, hogy már önmagában a Ba-
laton nagyon vonzó, Balatonboglár pedig 
egy nagyon szerethető város, ami jó hát-
teret ad a munkánkhoz. A munkatársaink 
közül legtöbben más településekről költöz-
tek ide és tudtommal jól érzik itt magukat.

Köszönöm szépen a beszélgetést!

sz.l.

EMESE PRÓBÁZÓK. Írásunk az 5. oldalon
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SZÍNHÁZ AZ AMATŐR SZÍNJÁTSZÁS GYÖKEREI 
BALATONBOGLÁRON

Az ember a nagy lelkesedésében lázasan 
keresi a gondolatokat, amivel drága Ica 
néni tiszteletére rendezendő ünnepi estre 
hívja kedves ismerőseit, volt diákjait, tisz-
telőit, akik elsőként vehetik kézbe a visz-
szaemlékezéseiből készült könyvet. Ekkor 
a véletlen egy írást terel a fi gyelem elé. 
Elolvastuk, s mi sem lehetne méltóbb meg-
hívó, mint idézet Geosits Gyula majd’ ne-
gyedszázada írt gondolataiból.

Az amatőr színjátszás gyökerei Balaton-
bogláron

Hallottam én 
már egyet-mást 
a két világhábo-
rú és a máso-
dik világháború 
alatt itt virágzó 
amatőr kulturális 
életről, a három-
féle zenekarról, 
iparos dalárdáról, 
meg különféle 
színjátszó cso-
portokról, de va-
lahogy nem akart 
összeállni előt-
tem a kép, hogy 
miként ment ez 
itt végbe annak 
idején. Sok jó 
emlékezőtehet-
ségű öreget fag-
gattam már ki, 
mégsem akart 
kikerekedni a 
kép, míg végre eljutottam a legautentiku-
sabb tanúkhoz, Harangozó tanár bácsihoz 
és nagytehetségű, agilis feleségéhez, lca 
nénihez. 

A balatonboglári színjátszás atyja Kará-
csonyi Kornél iskolaigazgató volt. Ő, mint 
erdélyi menekült került hozzánk 1919-ben, 
s ettől az időtől kezdve, évenként 2-3 szín-
darabot rendezett. Abban az időben még 
minden nemzeti ünnepünket az egész la-
kosság megünnepelte, műsoros esteket 
rendeztek, vacsorával folytatódott, majd 
reggelig tartó bálban ropta a táncot a falu 
apraja nagyja. A felnőttek mellett a gye-
rekszínjátszás is virágzott. Általában ha-
zafi as színműveket, majd népszínműveket 
játszottak. Az 1920-as években még na-
gyon fájó érzés volt a Trianoni Békeszer-
ződés ránk kényszerítése. Hazánk irodalma 
jóformán csak e témával foglalkozott. Vá-
logatni lehetett a hazafi as tárgyú darabok-
ban. Karácsonyi Kornél bácsi fáradhatatla-
nul kutatta ezeket a darabokat, és színre 
is vitte őket. Volt néhány alkalmas terem, 
ahol beépített színpad volt, így mindig 

volt lehetőség előadások rendezésére. (Az 
iparos Székház, a MÁVAG Üdülő, a Vasúti 
Vendéglő, stb.) Karácsonyi bácsi inkább a 
téli időszakot használta ki, de akkor min-
dig készült valamivel. Vele párhuzamosan 
nagy hozzáértéssel rendezett még Sártory 
Lajos gyógyszerész úr is. Ő inkább a ta-
vaszi, nyári időszakokban tanított modern 
darabokat - nagy sikerrel. Általában az ér-
telmiségi fi atalokat gyűjtötte maga köré, s 
a nézőtéren már ott voltak a nyaralók is. 

Kitűnően tudott ez a két ember bánni az 
emberekkel, szinte nem volt holtszezon a 
színjátszásban. Jó volt akkor fi atalnak lenni 
Bogláron. 

Minden egyesület - a Vörös Kereszt, az 
Iparos Kör, a leventék, a leányegyesület, a 
tűzoltók, a sportkör, a horgászegyesület, 
stb - igyekezett legalább évenként egy-egy 
színdarabot rendezni, bállal egybekötve.

De mikor valami sínen van, s hiba nélkül 
megy minden, akkor jön a baj. Így volt 
ez nálunk is. 1942-ben váratlanul elhunyt 
Karácsony Kornél bácsi. Mérhetetlen volt 
a gyász, s igen nagy az űr, amit hagyott 
maga után. Mindezt tetézte a második vi-
lágháború kitörése. A fi atalokat elvitték a 
frontra, a tanítók zöme is harcolt. Szinte 
megállt a kulturális élet.

1947-ben Varga Béla plébános úr Bala-
tonboglárra hívta Harangozóékat. Aztán 
hirtelen el kellett menekülnie szeretett 
plébániájáról, a hazájából. Terveiről nem 
is volt módja a fi atal pedagógus párral be-
szélni. Azonban bizonyos vagyok abban, 
hogy ezek a jelzett „tervek” mire vonat-

kozhattak, hiszen csak ismerni kell Varga 
Béla mentalitását és életattitűdjét, s nem 
nehéz megfejteni, hogy a boglári lakosság 
erkölcsi és hazafi as szellemben való neve-
lését célozták, azért is nevezte őket ki ide, 
mivel tudta, hogy Józsi bácsi és Ica néni 
minőségi vallásossága és erkölcsisége, va-
lamint hazafi assága teljesen összecseng az 
övével. A Harangozó-házaspárt, úgy tűnik, 
Bogláron nem kell bemutatni senkinek, fő-
leg az idősebbek körében. Én pár szóval 

mégis meg-
próbálom jelle-
mezni őket, fő-
leg világnézeti 
és valláserköl-
csi hovatarto-
zás szempont-
jából, mert az 
elmúlt negy-
venegynehány 
év kényszerű 
re j tőzködése 
miatt sokan 
nem tudhatják, 
hogy ebből a 
s zempontbó l 
l é n y e g é b e n 
hova tartoznak 
ők. Az elmúlt 
negyven évben 
én is, csak egy 
véletlen talál-
kozás alkalmá-
ból nyertem 
b e p i l l a n t á s t 

világnézetük és vallásos hovatartozásuk 
rejtelmeibe. Az 50-es évek elején egyszer 
a Balikó család, akkor középiskolás lányá-
nak, Katalinnak korrepetálásán vehettem 
részt, s hallhattam, mikor Józsi bácsi a fi -
zikai törvények magyarázatából kiindulva 
bizonyította a Gondviselés végtelen böl-
csességét, mondván, minden elem sűrűsé-
ge megnő, amikor szilárd halmazállapotba 
kerül, ez alól csak a víz kivétel, bizonyá-
ra azért, hogy a benne élő lények télen is 
megmaradhassanak a jég alatt. Azt viszont 
csak most tudtam meg Józsi bácsiról, hogy 
Kalocsán az érseki tanítóképzőben végez-
te iskoláit, nemcsak mert ez volt az ország 
legnívósabb pedagógus-képzője, hanem, 
mert ez egyezett leginkább szülei és az ő 
saját vallásos meggyőződésével is. S ekkor 
vált előttem nyilvánvalóvá, hogy ez a két 
zseniális pedagógus miért nem kapott soha 
semmi nagyobb elismerést, vagy kitünte-
tést a pártállam idején. 

Balatonboglár, 1992. május 13.
Geosits Gyula
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RÉGENA „BUNYÓ” NEVŰ JÉGVITORLÁS

Régen, amikor a Balaton tündérei a tél 
beálltával prémes lepelbe burkolózva vé-
gigsuhantak a víz felett, palástjuk szegé-
lye a sima tükrű tó felszínét érintve jéggel 
vonták be azt. A tó körül élő embereknek 
nem csak élelmet és hasznos munkát adott 
a befagyott víz, hanem a hosszú téli napo-
kon a jégen való szórakozást is nyújtotta. 
A gyermekek elővették korcsolyáikat, ami-
ket nem egy estben generációk adtak át 
egymásnak. Ezeket a korcsolyákat még a 
cipőre kellett felcsavarozni egy Z alakú kori 
kulccsal. 

Ha nem volt elég körültekintő a korcso-
lyázni vágyó, akkor bizony a korcsolya kar-
mai igen könnyen levették a hosszú szárú 
cipő talpát, a boglári suszterek legnagyobb 
megelégedésére.  Az idősebb emberek sa-
ját készítésű, úgynevezett „fakutyával” fel-
szerelkezve mentek le a jégre. Az egyszerű 
faalkotmány általában egy összecsukható 
székből és kettő darab egy méter hosszú-
ságú facsúszó talpból állt. 

A felszereléshez hozzátartozott két szeges 
bot is. Ezeknek az obsitos cirokseprű nye-
lének felhasználásával készült eszközöknek 
egyik végére rövid, az átmérőnek megfe-
lelő vascső darabkát erősítettek, majd egy 
kovácsolt hegyet ütöttek a közepébe. A 
fakutyán ülő személy e botok segítségével 
hajtotta magát előre a jégen. Természete-
sen, ehhez a sporthoz, szórakozáshoz lehe-
tőleg tükörsima jégnek illett lennie.

 A fent felsorolt eszközök királya a jég-
vitorlás volt, de ennek elkészítése már 
nagyobb szaktudást és vitorlakezelést igé-
nyelt. Általában a rendes vitorlás hajóval 
rendelkezők építettek maguknak ilyent. 
Balatonbogláron az ötvenes évekből egy 
békebeli jégvitorlásról van tudomásunk, 
melynek tulajdonosa Molnár Géza hajóács 

volt. Őt igen jó kezű hajóépítőként tartot-
ták számon a Balaton mindkét partján.

A mai platán strand keleti oldalán volt 
egy hajóépítő műhely, amely 1959-ig mű-
ködött és tulajdonosa Kovács Ferenc volt. 
Az említett jégvitorlás e műhely faszárító 
padlásán vészelte át a második világégést. 
A jégvitorlás névtelenül került Molnár Géza 
tulajdonába, úgynevezett szocialista meg-
őrzésre. A jármű a „Bunyó” nevet is újsü-
tetű gazdájáról kapta, mivel fi atal korában 
nagy bunyósként ismerték faluszerte. 

Maga a jégvitorlás a Balatonfüredi hajó-
gyárban készült 1930. körül. Balatonbog-
lárra az a Pál István hajóács, aki betársult 
Bíró Kálmán szintén hajóács vállalkozásába.  
A hajó méretei: 8 m hosszú, szélessége kö-
zépen a két ülésnél 75 cm, a keresztrúdja, 
amely a két első bronzanyagú korcsolyát 
tartotta 4.5 m. A korcsolyák hossza 1 m, 
magasságuk 25 cm. A hátsó kormányozha-
tó korcsolya szintén ilyen anyagú és nagy-
ságú volt, közepén acél csappal és 40 cm 
lapos acél kereszttel, ami a két végén lévő 
drótkötéllel a kormányszár alatt lévő fél-
körívű keréken keresztül a hajó kormány-

zását biztosította. A félkör 
alakú kerék, csuklós gardán 
fejjel csatlakozott a kor-
mányszárhoz, amit egy jobb 
időket látott autó kormány-
nyal lehetett működtetni. A 
kormányszár mellett volt egy 
lábpedál, amivel a 15 négy-
zetméter felületű vitorlát, il-
letve árbocot a „bum, fával” 
ki és be lehetett engedni a 
szél járásának és a vitorlás 
sebességének függvényében. 

A jégvitorlás erősebb szél-
ben elérte az óránkénti 110 
km/órás sebességet és ilyen-
kor a Boglár-Révfülöp köz-
ti távolságot 7-8 perc alatt 
tették meg. A hajótest fenyő 
deszkából, megfelelő bordá-
zattal, míg a felső „fedélzet” 
domború horganyzott, matt 
fekete fémlemezből készült. 
A hajótest színe korál vörös 
volt. Molnár Géza hajóács és 

barátai - kik között volt Mészáros Gyula 
(Kefe) szintén neves hajóépítő, Karácso-
nyi György vitorlázó bajnok, hivatásos ha-
jós kapitány, Sziládi Gyula úri szabó, aki a 
jégvitorlás vitorlavásznának összevarrását 
végezte, Légrádi László asztalos mester. 
E baráti körhöz tartozó személyek voltak 
a hajós nyelven „Bunyó” nevű jégvitorlás 
mancsaftjai az ötvenes évek vége felé.

Egy a „Bunyó” jégvitorlással megtörtént 
esetet jegyeztem le a 81 éves Mészáros 
Gyula hajóácstól, kit a bogláriak rendesen 
csak „Kefe” néven ismernek. E becsüle-
tes ragadvány nevet - még mielőtt valaki 
rosszra gondolna- Gyula bácsi a focista 
korában hordott rövid és drótszerű hajáról 
kapta. Igaz, az is köztudott volt, hogy a 
gyengébbik nemnek igen nagy tisztelője 
volt világéletében. 

Az eset 1957. karácsonyát megelőző na-
pokban történt. Akkor télidőben a MÁVAG 
üdülő előtt lévő „kiskovács” öbölben hor-
gonyzott a jégvitorlás. Két jó barát bor-
szerző útra készült Badacsonyba. Molnár 
Géza, „Bunyó” tulajdonos és Karácsonyi 

folytatás a 14. oldalon
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György vitorlás és horgász bajnok, bepa-
kolták az első ülés előtti raktérbe a kellő 
számú demizsont és indulásra készen áll-
tak. Jó szél ígérkezett az útra. Eközben 
meg érkezett „Kefe” bá is korcsolyával a 
lábán. Rögtön érdeklődött az útra készü-
lőktől, hogy hová lesz a menet. Mikor a kel-
lő információt megkapta, ő is velük tartott. 
Igen ám, csakhogy a két ülés foglalt volt. 
„Kefe” bá, mivel lovas családból származott, 
gyorsan szerzett egy pokrócot és lovagló 
ülésben a Géza kormányos mögé ült, kor-
csolyával a lábán. 

A szelet és jeget kipróbálva a borszerző 
csapat először Lelle irányába indult. Mikor 
meggyőződtek a hajó üzemképességéről, 
a Vasutas üdülő vonalában a hajó orrát 
Badacsonynak fordították. Az üdülőben, 
mint mindig, akkor is telente tanfolyamok 
voltak. Emiatt sok ember tartózkodott a 
jégen és bámulták a számukra szokatlan 
látványt, az elsuhanó balatoni jégvitorlást. 
Egyikük távcsővel fi gyelte az egyre távolo-
dó árbócost. A Jankovics-telep vonalában 
a jégről eltűnt a jármű.  A fi gyelő ember 
rohant az üdülő gondnokához, Farkas La-
joshoz és tájékoztatta, hogy mit tapasztalt 
a jégen. A gondnok úr igen jó barátságban 
volt mindhárom jégvitorlázóval, így megin-
dult a mentőakció. 

Farkas motorkerékpárján elrobogva men-
tőcsapatot szervezett a bajba jutottak 
megsegítésére.  A kiérkező segítség a part-
tól 400 méterre, Ábrahámhegy vonalában 
megtalálta a „Bunyó” jégvitorlást. A hajó 
fara az égnek állt, rézsútosan a befagyott 
jég alá süllyedve, csak kb. egyméteres ré-
sze látszott ki. A keresztrúd eltörve, a vi-
torla a jégen feküdt, a személyzet sehol. 
Farkas Lajos és segítői meg voltak győződ-
ve, hogy a vitorláson utazó három barátju-
kat elnyelte a Balaton. Hamarosan elterjedt 
a hír a faluban, hogy Molnár Géza, Kará-
csonyi György és Mészáros Gyula „Kefe” a 
jég alatt lelték halálukat. 

„Kefe” bá, mint részese a balesetnek, így 
számolt be az esetről. Jó széllel mentünk, 
körülbelül olyan 60 km/órás sebességgel, 
amikor egyszer csak a „Bunyó” eleje meg-
remegett, a keresztfa hatalmas durranás-
sal eltört. Egy szemvillanás alatt a jég alá 
csúszott a hajótest, a benne ülőkkel együtt. 
Karácsonyi Gyuri teljesen elmerült, míg 
Géza csak mellig került a vízbe. Jó magam, 
mivel kívül ültem a hajófarán, éppen csak 
lepottyantam róla. Mindjárt az elől ülő Gyu-
rit kerestem, ráhasalva a jégre. Megmoz-
dult az összetört jégfelület és kibukkant 
Gyuri feje. Szerencsére az ülésből nem 
esett ki, csak a demizsonokkal együtt elő-
recsúszott a hajótestbe, így a víz nem tud-
ta elsodorni. Kezénél fogva kisegítettem, 
miközben Géza, a kormányos még mindig 
fél testtel a víz alatt ülve nézte a mentő-
akciómat, majd őt is kisegítettük Gyurival. 

Természetesen a ruházatunk azonnal 
ránk fagyott, Gyuri testét a feje búbjáig, 
míg Gézát mellmagasságig jégpáncél szo-
rította, én csak a vizes jégre hasalás miatt 
kaptam fagyos mellvértet. Megállapítottuk, 

hogy most a hajóért nem tehetünk semmit, 
majd holnap reggel visszajövünk. Siettünk 
kifelé a partra egészen a hetes útig, ahol 
egy Fonyód felől érkező teherautó bevitt 
bennünket a faluba, egészen a Halászkert 
vendéglő bejáratáig, ahova belépve a csa-
pos mindjárt azt kérdezte sápadtan dadog-
va, hogy hát ti nem vesztetek oda a jég alá. 
A kételyek eloszlatása érdekében mindjárt 
rendeltünk tőle fejenként két deci konya-
kot, egyrészt, hogy felmelegedjünk, más-
részt lássa, mi bizony élünk. 

A söntésben fröccsöző emberek hamar 
kiitták poharukat és vitték a hírt széjjel a 
faluba, miszerint nem volt igaz a rossz hír, 
mert „Kefe” és társai a szó szoros értelmé-
ben megúszták a jeges balesetet. A három 
jéglovag egy liter konyak társágában el-
indult Karácsonyi Gyuri lakására átöltözni, 
felkészülni a hajó másnapi kiemelésére és 
megvizsgálni, hogy mi okozhatta a balese-
tet. 

Következő nap szintén a Halászkert sön-
tése volt a kiinduló állomás a jégvitorlás 
kiemeléséhez. Ide várták fuvaros barát-
jukat, hogy a megfelelő jégvágó eszköz-
zel és kötélzettel megérkezzen. No, meg 
a spediterrel (gumikerekű fuvaros kocsi), 
amivel a hajótörést szenvedett „Bunyó” 
nevű vitorlást hazahozzák. A hajó darab-
jait összeszedve, illetve kivágva sikerült a 
partra vinni, csak a vitorlavásznat volt ne-
héz kifejteni a jégrétegből. A baleset okát 
a következőkben állapította meg a derék 
hajóács és szakértő társulat, akik azono-
sak voltak a balesetet elszenvedőkkel. Az 
esemény előtt néhány nappal a fonyódi ha-
lászok egyik hajója befagyott a vízbe ezen 
a részen. A mentésére érkező jégtörő hajó 
sikeresen elvontatta a fonyódi kikötőbe. A 
jégtörő nyomán keletkezett egy 5 méter 
széles csatorna, melynek felülete más-
napra nem elegendő vastagságban fagyott 
vissza. Erre futott rá a Badacsonyba igyek-
vő jégvitorlás. 

„Kefe” bá ekkor határozta el, hogy saját 
jégvitorlást épít magának, de az ő hajó-
jának nem volt neve. Karcsúbb hajótestet 
készített, hossza csak 6 méter, szélessége 
65 cm, vitorlája is kisebb csupán 12 négy-
zetméter lett, színe Balaton kék volt. A vi-
torlás korcsolyái már acélból voltak és egy 
élre lett kiélezve. A vasas munkát Boros 
Karcsi barátjával készítették a Kormos mű-
helyben. Így 1958. telén, Bogláron már két 
jégvitorlás hasította a jeget. 

„Kefe” bá szerint 1975. telén volt az utolsó 
igazi jég a Balatonon. Utána már nagyon 
kevés lehetőség volt a jégvitorlázásra, 
ezért lassan feledésbe is merült itt Bog-
láron. Talán a Balaton tündérei már nem 
ügyeltek annyira a tó jégtükrére, mint haj-
danán. Ma már csak néhány idősebb ember 
és a Krónikás, ki e pár sort leírta, emlékszik 
rájuk.

Horváth Iván

folytatás a 13. oldalról

 TISZTELT SZŐLŐSKISLAKIAK!

Tisztelettel várom Önöket minden 
hónap második keddjén, 17-19 óra 
között a kislaki művelődési házban, 
ahol elmondhatják gondjaikat, prob-
lémáikat, javaslataikat a kislaki vá-
rosrészt illetőleg.

T:30/9577-711 v. 20/7788-417

Tisztelettel: Keserű Zoltán elnök

Szőlőskislaki Részönkormányzat
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