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VITA A KÖLTSÉGVETÉSRŐL
Január 25-én Balatonboglár Város Önkormányzatának bizottságai összevont ülést tartottak, hogy első körben megvitassák
a város 2017. évi költségvetését. Az összevont bizottsági ülésen
két képviselő és két külső tag kivételével mindenki megjelent.
A megnyitóban Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési,
Ügyrendi Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, ezért a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása után megkezdték a napirendek megvitatását.
Elsőként az ülésen megjelent Mocsai
Tamást, a Nemzeti Kézilabda Akadémia
(NEKA) igazgatóját kérdezték meg a várossal való együttműködési terveikről. A NEKA
vezetője elmondta, hogy elkészültek az új
létesítményeik, ezért ősztől mindössze egy
csapat igényli az Urányi János Sportközpont
használatát. Kalász Zoltán képviselő kérdésére pedig elmondta, hogy volt konﬂiktus a
sportcentrum vezetőségével, mert előzetes
ﬁgyelmeztetés nélkül 7-9 °C fokban kellett
használniuk a létesítmény galériáját. Hozzátette, hogy a NEKA az összköltség 1/3-át
kitevő sportcsarnok működési költségének
a felét biztosítja.
Dr. Sziberth László elmondta, hogy a
képviselő testületnek, mint tulajdonosnak
nem volt tudomásuk a galéria átalakításáról, illetve a légkondicionáló kiépítéséről,
melynek nemcsak bekerülési költsége, hanem működtetési költsége is felmerült, és
ehhez a használónak is hozzá kellene járulnia. Mocsai Tamás szerint ezek a beruházások az ő tevékenysége előtt történtek,
de a felmerülő költségeket korrektül el kell
számolni. Amikor a NEKA üzemeltette az
egész létesítményt, anyagilag hozzájárult,
hogy az uszoda egész évben nyitva lehessen. A költségek pedig 2/3-1/3 arányban
oszlanak meg az uszoda javára. Javaslatot
tettek külön mérőórák felszerelésére is, de
nem várható el, hogy a NEKA ﬁnanszírozza
a város uszodájának a költségeit.
Dr. Sziberth László szerint a NEKA által ﬁzetett bérleti díj nem fedezte a létesítmény
teljes költségét, átlagban 18 millió forintba került a városnak a fenntartás. Szerinte
ugyanakkor továbbra sem tisztázott, hogy
volt-e tulajdonosi hozzájárulás az épület
átalakításához. Szabó György referens elmondta, hogy meg kell vizsgálni - az akkori – főigazgató és az önkormányzat között
kötött szerződést.
Mocsai Tamás kijelentette, hogy véleménye szerint az akadémia jelenléte Balatonbogláron pozitív irányba lendítette
az önkormányzatot. A klímaberendezés
megépítése 18 millió forint volt, az általános iskola tornaterme további 20 millió forintba került, melyet a NEKA ﬁnanszírozott,
továbbá 90 embernek adnak munkát, 130
gyermek jár ide. Céljuk a jó együttműködés, a pontos elszámolás. Tudomása szerint a város támogatja a helyi sportegyesületet, a NEKA viszont piaci áron ﬁzette a
bérleti díjat.
Kalász Zoltán szerint, ehhez azt is hozzá
kell tenni, hogy bármilyen kérés került a

képviselő-testület elé, azt maximálisan támogatták. Szabó György referens elmondta, hogy a galéria problémájára úgy kell
megoldást találni, hogy a testületi döntés
is érvényesülhessen a költségek csökkentésére vonatkozóan, és ne kelljen a bérlővel sem konkﬂiktusba kerülni, aki viszont
joggal várja el, hogy megfelelő hőmérsékletben tudja használni a helyiséget. Probléma volt abból is, hogy a létesítmény déli
bejáratának ajtóbehúzója elromlott, ezért
számtalanszor nyitva maradt az ajtó, ami
szintén azt eredményezte, hogy csökkent
a benti hőmérséklet. Az NSK által kijelölt
kapcsolattartóval minden esetben egyeztet, ha bármilyen változás történik az intézményben.
Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke felhívta
a ﬁgyelmet arra, hogy a csarnokhasználatra vonatkozó szerződésről minél előbb tárgyalni kell, mert a korábbi szerződés 2016.
december 31-ével lejárt. Mocsai Tamás
szerint a csarnokhasználatot illetően eseti
megállapodás megkötése is lehetséges, a
galériahasználat viszont bonyolultabb az
ott végzett fejlesztés miatt, ami beszámítandó a bérleti díjba.
Itt kisebb vita bontakozott ki, mert Dr.
Sziberth László szerint a képviselők elé
nem került be az a szerződés, ami alapján
a NEKA a légkondicionáló, illetve az iskola sportcsarnokának fejlesztési költségeit
beszámíthatja a bérleti díjba. A képviselők
kérték, hogy ezt a tudtukon kívül kötött
megállapodást mielőbb kapják meg elektronikusan.
Végül abban maradtak, hogy a NEKA működése fontos a városnak, de ezeket az
ügyeket, valamint a kommunikációs problémákat rendbe kell tenni. A vita lezárása
után elkezdték a város költségvetésének
tételes áttekintését, amit az intézmények
igényeinek tisztázásával indítottak.
PLATÁN ALAPSZOLGÁTATÁSI KÖZPONT
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető terjesztette elő költségvetésüket. Elmondta,
hogy a Platán Alapszolgáltatási Központot
nem érintette sem feladat átcsoportosítás,
sem létszámváltozás. Jelentős növekedést
mutat a közmű gázszámla tervezett öszszege, ezt a könyvtári szolgáltatás számára biztosított plusz helyiség indokolja.
A vásárolt élelmezésre szintén magasabb
összeget terveztek, ezzel együtt az intéz-

ményvezető térítési díj emelésére tett javaslatot. Folyamatban lévő TOP pályázat
érinti az intézményt, ezért minimális a karbantartásra elkülönített összeg. Az intézmény költségvetését így a tavalyi 47.998
eFt helyett 57.479 eFt-tal tervezték.
KÖZTERÜLETFENNTARTÓ SZERVEZET
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy az intézmény plusz feladatot kapott, illetve az Intézményműködtető
Iroda megszüntetésével 6 fő átkerült az
állományukba, továbbá 2017. január 1-től
a buszüzemeltetés is a feladataik közé
tartozik. Ennek következtében a személyi
juttatások 36.537 eFt-ról 55.253 eFt-ra
emelkedtek. Ráadásul, a létszám emelkedésével elérték azt a szintet, ahol már
kötelező lenne egy megváltozott munkaképességű embert is foglalkoztatni. Ha ez
nem sikerül, akkor rehabilitációs járulékot
is ﬁzetni kell, ami 1.5 millió forint plusz
költséget jelenthet.
Nőtt az üzemanyagköltség, valamint a
karbantartás költsége a géppark áthelyezése miatt. A platánfák ifjításának befejezése az időjárási viszonyok miatt átcsúszik
a 2017. év elejére, ezért mindkét évben
kell tervezni költséget. A parkfenntartásra
tervezett, tavalyhoz képest jóval nagyobb
összeg, a strandfenntartás egy részének
átvállalásából származó plusz feladat ﬁnanszírozására szolgál. Az előterjesztés
pedig nem tartalmaz gépbeszerzést. Az intézmény költségvetését ennek megfelelően
a tavalyi 91.107 eFt-tal szemben 122.397
eFt-tal tervezték.
Hujber Lászlóné intézményvezető hozzátette, hogy nem tartalmazza a költségvetés
a következő tételeket: 4 db telefon költsége, buszvezető bejárási költsége (72.000,Ft), egy fűkasza vásárlása (1.6 millió
forint) és a busz garázsdíj bérlete megnövekedett 275.000,- Ft-ra. Javaslatot tett a
piac bérleti díjainak megemelésére és egy
fő Munka Törvénykönyves, határozott idejű
megbízású szakmai (lakatos) munkavállaló
felvételére. Véleménye szerint a játszóterek újbóli felülvizsgálatára is célszerű lenne
költséget biztosítani.
HÉTSZÍNVIRÁG
ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
elmondta, hogy 2017. január elsejével a
Hétszínvirág Óvoda konyháján történik a
balatonboglári bölcsődések, óvodások, iskolások és felnőttek étkeztetése. A 26 fő
alaplétszám mellé 1 fő karbantartó, illetve
11 fő konyhai dolgozó került az intézményhez. Ezzel összefüggésben jelentősen nő
az élelmiszer beszerzésre, a közműdíjakra,
hulladékszállításra, tisztítószerekre fordítandó összeg. Az étkeztetésre nettó 29
MFt-ot terveztek. Karbantartásra, felújításra 1 MFt-ot, eszközbeszerzésre 600 eFt-ot
terveztek.
folytatás a következő oldalon
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folytatás az előző oldalról
Tormáné Burics Ágnes intézményvezető
szerint a konyha felújítása hiányos volt,
ezért nem várt költségek merültek fel (gépjavítás, dugulás elhárítás, fűtésjavítás). Az
óvoda udvarán pedig a gumitégla javítását
az idén meg kell csinálni.
Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke tételes
kimutatást kért a konyha felújítására biztosított 2,5 MFt-ról a következő bizottsági
ülésig.
DR. TÖRÖK SÁNDOR
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
Dr. Györe Zsuzsanna a Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ képviseletében
elmondta, hogy az egészségügyben bérfejlesztés történt, ennek megfelelően tervezték a költségvetésüket. A tavalyi bérfejlesztést pedig minden érintett megkapta.

részére is biztosították tavaly a munkaruházatot. A rendszergazda vírusírtóra, programbeszerzésre, gépbeszerzésre javasol
forrást elkülöníteni. A mezőőri hozzájárulás
átkerült az önkormányzat költségvetésébe.
BALATONBOGLÁR
VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
elmondta, hogy 2017. január 1-től az általános iskola és a kollégium is a KLIK
fenntartásába került, ezért jelentős költségcsökkenés történt, mivel ezen intézmények költségvetéseit a fenntartó tervezi.
A településrészi önkormányzatoknál a
külsős tagok tiszteletdíját, telefondíjat,
tisztítószerek, mosatás díját (Jankovichtelepi vendégház) tervezték. Legjelentősebb összeg a strandfenntartás költsége, a
keretösszeg nettó 5 MFt lesz.
URÁNYI SPORT ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT,
BUBORÉK ÉLMÉNYFÜRDŐ

LUKÁCS KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁR
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
elmondta, hogy hivatalosan még nem jelent meg, de ígéret van a kulturális közalkalmazottak 15 %-os béremelésére, ezért
azt beépítették a költségvetésbe. Új tétel a
térségi könyvtári szolgáltatás, melyre 2,7
MFt-ot terveztek.
Dr. Sziberth László felhívta a ﬁgyelmet
arra, hogy a következő bizottsági ülésen
az érintett bizottságok foglalkozzanak a
könyvtárt érintő pályázati lehetőséggel.
VARGA BÉLA VÁROSI
KULTURÁLIS KÖZPONT
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
szerint az Intézményműködtető Irodától
1 fő került át az intézményhez. A kulturális közalkalmazottak 15 %-os béremelése
nem került tervezésre. Az intézményvezető 4 hónapra 3 fő teremőr alkalmazását
javasolja. A látogatottság emelkedése miatt nőtt a közműdíjak összege, de emelkedett a bevételek összege is. Az idei évben
a kislaki művelődési házi felújítására nettó 1 MFt-ot terveztek. Ajánlatot kaptak a
hangosításra, mely az anyag része. A rendezvénynaptár a tavalyival egyező. Tárgyi
beszerzésre 1,5 MFt-ot javasol tervezni az
intézményvezető. Bevételt 2,8 MFt-ot terveztek.
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy a minimálbér emelés mellett 2 fő részére 35 éves, 1 fő részére 30
éves jubileumi jutalom került tervezésre,
illetve cafetéria béren kívüli juttatás bruttó
200.000,- Ft/fő értékben. A megbízási jogviszonnyal összefüggő összeg növekedett,
itt az idegenforgalmi adóellenőrök, illetve
2 fő segéd közterület-felügyelő bérét tervezték. Mivel 25 főt meghaladja a létszám,
rehabilitációs járulékot is kell tervezni. A
munkaruha költségét csökkentették, mivel
a közterület-felügyelők, illetve a mezőőr

Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
szerint az Urányi Sport és Szabadidőközponthoz 1 fő került átcsoportosításra az
Intézményműködtető Irodából. A Buborék
Élményfürdőnél 2 fő éjjeliőr, illetve 1 fő
úszómester, továbbá a nyári időszakban 3
hónapra 2 fő lett tervezve. A tavaly felszerelt almérő beépítésével külön volt mérhető a vízfogyasztás, az idei évre 2,5 MFt-tal
terveztek.
Szabó György referens nagyon fontosnak
tartja energetikai pályázatok igénybevételét, továbbá a belépődíjak módosítására tett javaslatot. Szalai Tünde képviselő
megkérdezte, hogy a rendelkezésre álló
létszámmal biztonsággal ellátható-e minden feladat? Szabó György referens szerint
nem egyszerű a kérdés, mert a közmunkaprogram esetében soha nem lehet tudni,
milyen dolgozókat kapnak, illetve a nyugdíjba menni szándékozó dolgozókat is nagyon nehezen fogják pótolni.
A képviselők az intézmények tervezett
költségvetését elfogadták azzal, hogy a
következő fordulóig a felmerült kérdéseket
tisztázni kell. Ezek után Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi
Bizottság elnöke ismertette, hogy milyen
tervezett tételek vannak még.
Elmondása szerint a következő bizottsági
ülésre beterjesztésre kerül egy boglári PR
ﬁlm elkészítésére vonatkozó javaslat, a Balaton Televízió támogatása meghatározott
feladatra. A keretösszeg erre összesen 2
MFt.
A fejlesztési célok közül a két legfontosabb a ravatalozó, illetve a Római út építése, melyek megvalósítása a II. félévre
várható, ezért az I. félévben takarékosan
kell gazdálkodni, illetve tervezni beruházást, hogy biztonsággal megvalósíthatóak
legyenek a fő célok.
A költségvetés a következő tervezett fejlesztéseket tartalmazza:
- Jankovich-telep konténer WC
- Jankovich-telepi strandon kimosódott
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gyep javítása (kevesebb összegből is megoldható)
- Városi konyha - villámhárító
- Árpád u. 2. bontása (erre fedezetet
nyújt az Árpád u. 42. értékesítése)
- Árpád u. gyalogátkelő
- Járdaépítési program: Széchenyi u.
aszfaltos részének felújítása, Wesselényi
utcában a Végvári, illetve az Attila u. közötti szakasz, Tulipán u., a Gyöngyvirág és
Szegfű u. között (II. félévben Berzsenyi,
Török B. u.). Amennyiben nem nyer a Római útra vonatkozó pályázat, az önrészt javasolja felhasználni Kislakon járdaépítésre.
Igényként merült fel a kislaki temetőnél az
úttól a ravatalozóig járdaépítés nettó 336
eFt értékben.
- Hivatal fűtésfelújítása, villamos teljesítmény bővítése (a klíma berendezések beszerzését viszont elnapolni javasolja)
- Végleges, hosszú távú megoldásra kér
javaslatot a Platán strandi gumipálya tekintetében
- Gyep
utca
burkolatszélesítést
a
Datalogic beruházás elkészülte után javasolja megvalósítani
Mészáros Miklós polgármester szerint a
Datalogic Kft. egyelőre nem tervezi a további beruházást, viszont a Gyep utca életveszélyes volta indokolja a burkolatszélesítés azonnali megoldását. Dr. Sziberth
László erre válaszul elmondta, hogy ebben
a költségvetésben nem látja a megvalósítás lehetőségét, végül megegyeztek abban,
hogy júniusban, a költségvetés felülvizsgálatánál visszatérnek a kérdésre, majd folytatta a fejlesztési célok felsorolását:
-

Római út építése – önerő biztosítása
Munkagép beszerzés – önerő biztosítása
Sétáló u. szökőkút fúvóka
Lámpafejek cseréje
Fischl-ház homlokzat javítás és festés
Kollégiumi szobák felújítása
Platán tér – forgalomterelők kihelyezése
Ravatalozó - növénytelepítés

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke
javaslatott tett holokauszt megemlékezés
megszervezésére. Tudomása szerint ősszel
jelenik meg olyan pályázat, melyen önrész
nélkül mártír emlékmű létesítésére lehet
pályázni. Mészáros Miklós polgármester elmondta, hogy tud erről a pályázati lehetőségről, ennek keretében folytatható lenne
a zsidó temető felújítása is.
A tájékoztatók meghallgatása után a képviselők előzetesen elfogadták a felsorolt
fejlesztési célokat azzal, hogy a február 15re tervezett képviselő testületi ülés előtti
bizottsági fordulókon még pontosítják a
tételeket.
Az összevont bizottsági ülés részletes
jegyzőkönyve pedig a Lukács Károly Városi
Könyvtárban megtekinthető.
sz.l.

CIVIL

CIVIL SZERVEZETEK
Mind az itt élők, mind az ideérkező vendégek gyakran mondják, hogy Balatonbogláron a méretéhez képest meglepő számú civil szervezet működik. Ennek köszönhetően pedig az
általuk szervezett programok sokasága várja az érdeklődőket. Ezek a közösségek sokat tesznek azért, hogy ápolják és
erősítsék az összetartozás érzését, egyúttal kapcsolódási pontokat is teremtenek a hasonló érdeklődésű embereknek.
Mivel legtöbbjük működéséhez a város költségvetéséből a
Képviselő Testület is hozzájárul, ezért ilyenkor, év elején számolnak be a támogatások felhasználásáról. Úgy gondoltuk,
hogy ez remek alkalom ahhoz, hogy bemutassuk őket.

A BALATONBOGLÁRI 622. GAAL
GASTON CSERKÉSZCSAPAT
A csapat 1990-ben alakult Szőllősi Ferenc,
helyi katolikus plébános szervezésével, aki
még a háború előtt aktív cserkésztiszt és
parancsnok volt. Az ő útmutatásai és előrelátása alapján először a saját költségére
kiképeztetett két cserkésztisztet az ausztriai Eibisbergben, majd nagyjából 20 kisiskolás bevonásával elkezdte a csapat fokozatos felépítését. A kezdetekben kiképzett
gyerekek közül kerültek ki a későbbi őrsök
vezetői és a mai aktív 55 fős csapat, ami
kiegészül 10-15 fő ﬁatal felnőttekből álló
Rover őrssel, akik az ünnepségeiken és a
táboraikon is közreműködnek.
A cserkészmunka alapegysége a 6-10
főből álló őrs, ami azonos neműekből és
korosztályúakból épül fel. Az őrsök heti
rendszerességgel – az iskolai évet követve
– 90-120 perces foglalkozásokat tartanak,
melyeknek vannak állandó és változó pontjai. Minden foglalkozás kezdetét és végét a
cserkész- vagy az őrsi induló eléneklése és
egy rövid ima elmondása keretezi. Azt követően 20-25 percben elméleti képzés folyik különböző tárgykörökben, melyek öszszefoglaló neve: cserkésztudás. Ez felöleli
a cserkésztörvények megtanulását és magyarázatát, csomózási és alaki ismereteket,
kar-, síp-, morzejelek használatát, segély-

nyújtási jártasságot
stb. A foglalkozások
hosszabb, hátralevő
része aktív játékkal
telik, mely a mozgást, ügyességet, a
fölös energiák jótékony levezetését
szolgálja.
A
csapatszintű
rendezvényeik általában havi rendszerességgel, többnyire nemzeti-, vallási
ünnepeinkhez kapcsolódnak. A városi
rendezvényeken
jelenlétükkel emelik
fotó: s.m.
az ünnepségek színvonalát, vagy mint
szereplők a megemlékezés aktív részesei.
A cserkészcsapat minden évben (1991-től)
11 napos nyári nagytábort szervez hazánk
vagy a szomszédos országok különösen
szép tájaira. A táborok programja vagy
az adott év magyar történelmi évfordulóihoz, vagy a táborhely földrajzi-, történelmi eseményeihez kapcsolódnak. Minden
nagytáborukba meghívnak 5-5 fő határon
túli magyar származású cserkészt, akiket
vendégül látnak.
Kiterjedt kapcsolatokat ápolnak a város
civil egyesületeivel, a környékbeli és a határon túli cserkészcsapatokkal. A város közéletében is aktívan közreműködnek, a már
említett hivatalos megemlékezések mellett
például tavaly a sövény labirintus építésén
vett részt 29 cserkész. A Föld napján pedig
a vasút mentén szemetet szedtek, ezzel
bekapcsolódtak a TESZEDD mozgalomba.
További információk, beszámolók és fotók a csapat honlapján megtekinthetők:
www.622gg.hu

Róbert, aki évtizedek óta a táncoktatás és
a mozgáskultúra fejlesztés elkötelezettje.
Az egyesület célja, hogy a Balatonbogláron
és körzetében élő gyermekek és ﬁatalok
egészséges életmódra nevelését segítse,
mozgásművészetek népszerűsítését és oktatását folytassa, tágabb teret biztosítson a
szabadidő kulturált eltöltésére.
A gyerekek oktatása óvodás kortól kezdődik. A próbák, melyeknek jellemzően a
balatonlellei művelődési ház ad otthont,
három csoportban zajlanak: kezdő, középhaladó és haladó csoportban. A jazztánc és
a klasszikus balett alapok megismerését
követően különböző koreográﬁákat tanulnak táncosaik. A növendékek a városi rendezvények mellett évente többször táncversenyeken is részt vesznek.
Az egyesület elérhetősége: http://www.
etudjazzbalett.hu/
„HELYIÉRTÉK” GONDOLKODÓK ÉS
ALKOTÓK REGIONÁLIS EGYESÜLETE
A jelentős országos ismertséggel rendelkező egyesület 1998. december 26-án alakult Balatonbogláron, a helyi és környező
települések aktív ﬁataljaiból. Célul tűzték
ki, hogy megakadályozzák a helyi ﬁatalok
elköltözését, megóvják és fejlesztik a régió szellemi és anyagi kultúrájának értékeit. Kezdeményezéseik idővel hagyománynyá, motiváló erővé és jó példává váltak
a következő nemzedékek számára is. Az
egyesület fontosabb rendezvényei: Légrádi
Antal Tehetségkutató Rockfesztivál, Méta
Fesztivál, JAZZ és a BOR fesztiválja.
Tevékenységük azonban ma már messze
túl mutat az ismert rendezvényeken. Negyedévente megrendezik a Civil Fórumot,
amin hasznos információkkal látják el és
segítik a városban működő többi civil szervezetet. Heti 8 órában, a Március 15. téren
lévő bérelt irodában működtetik a HEPI-t,
azaz a Helyiérték Prevenciós Irodát. Feladatellátásuk a segítséget kérő ügyfelek
tájékoztatásából és szakemberekhez irányításából áll. Akik felkeresik munkatársaikat, azok segítséget kapnak ügyeik megoldásához. Az anonim szolgáltatást tavaly
37-en vették igénybe.

folytatás a következő oldalon

ETŰD EGYESÜLET
A 2005. szeptember 22-én Balatonlellén
alakult egyesület állandó és kedvelt fellépője a balatonboglári városi rendezvényeknek. A lellei és boglári táncot kedvelő gyermekekből szerveződött Etűd vezetője Antal
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folytatás az előző oldalról

Kezdeményezésükre indult el a városban
az értékpont program, ami a 2015-ben
elnyert „szelíd térségfejlesztéses” projekt
része és 2016-ban indult be igazán. Ennek keretében a város területén lévő 6
ÉrtékPontban megvásárolható mászkalap
segítségével 33 neves értéket tekinthetnek
meg az idelátogatók. A QR kódos rendszer
és az ingyenes Wiﬁ miatt nagy népszerűségnek örvend ez a projekt. A kitöltött
mászkalapok alapján eddig több mint 100
fő játszotta végig a városnéző programot.
A már említett nagy rendezvények mellett
minden hónapban szerveznek valami olyat,
ami színesíti a város kulturális, vagy közösségi életét. Ilyenek például a havi rendszerességgel bonyolított jazz klubok, valamint
az Iﬁ Klub, ami feltörekvő zenei tehetségeknek ad bemutatkozási lehetőséget. Az
egyesület tagjai pedig egyéb közösségi
programokban is részt vesznek. Így például 2016. nyarán részt vettek a nyári napközi lebonyolításában, valamint a Kultkikötő
programjai mellett működő gyermek játszóház üzemeltetésében.

lójuk van.
A tavalyi évben a labdarúgás nagy változáson esett át, hiszen ideiglenesen megszűnt a felnőtt csapat. Ugyanakkor, ennek
ellenére folytatódott a munka az utánpótlás korosztályokban. A kézilabdások viszont történetük legnagyobb sikerét érték
el 2016-ban azzal, hogy megnyerték a
Strand Kézilabda Magyar Kupát.
A két csapatsport mellett szép eredményeket értek el az Úszó- és Triatlon Szakosztály versenyzői, akik közül többen is
állhattak tavaly a dobogó legfelső fokán.
Közülük Szentpétery Patrik stabil tagja
lehetett a Magyar Triatlon Szövetség Héraklész Utánpótlás Válogatott keretének. A
Lovas- és Fogathajtó Szakosztály életében
tavaly váltás történt. Így annak vezetését
Somogyi Zsolt vette át.
Évente hagyományosan megrendezik a
sportbált, ami a város egyik legnépszerűbb
ilyen jellegű eseménye, s ezen díjazzák
sportolóikat, átadják az év sportolója elismeréseket.
A BBSC elérhetősége: http://bbsportclub.
hu/

Az egyesület elérhetősége:
http://www.helyiertek.hu/
A BALATONBOGLÁRI
SPORT CLUB (BBSC)
A város egyik legrégebben alapított egyesülete, ami összefogja és szervezi a helyi
sportéletet. Jelenleg négy szakosztállyal
működnek, de a várostól kapott támogatásnak majdnem a teljes összegét, az
elnökség döntésének megfelelően a két
legnagyobb, a labdarúgó és a kézilabda
szakosztály használja fel.
A két csapatsport sok utánpótláskorú
gyerekkel dolgozik, mert vallják, hogy a
sportot már kicsi kortól meg kell szerettetni. A mozgás öröme és a csapat közösségformáló ereje, a sikerek és kudarcok felvállalása és kezelése biztos alap a felnőtt
világban való elinduláshoz és tájékozódáshoz. Amúgy az egyesület jelenleg 260 fővel
dolgozik ebből 213 utánpótlás korú sporto-

VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET
A Balatonboglári Városvédő Egyesület
1991. augusztus 1-jén (Boglárka napján)
alakult. A tevékenységét legfőképp a várost szerető erők összefogása, a történelmi
építészeti, természeti és néprajzi értékeinek megóvása, új értékek teremtése érdekében fejti ki. Az egyesület törekszik a
lakosság településszeretetre nevelésére, a
város védelmére, szépítésére irányuló aktivitás növelésére, a lakosság társadalmi
közérzetének javítására, a városhoz való
kötődés erősítésére. Az egyesület elnöke
Kalász József, aki maga is elkötelezett lokálpatrióta.
A legfőbb tevékenysége a város szellemi
örökségének ápolása, amiben jelentős, és
következetes munkát végzett, s folyamatosan ebben az értékőrző tevékenységben
készít maradandót. Az egyesület a helyi
kulturális életben kiemelkedő egyéniségek
munkáiból több kötetet is megjelentetett.

Ilyenek: „Geosits Gyula: Az élet rokona” - 1993 - ISBN 963 04 3528 4. „Boglári Múzsa” – 1995. „Pados József: Tavalyi
levél” - 2007 - ISSN 1219-7122. „Geosits
Gyula: Fecskelelkem” - 1999. Bagó Bertalan festőművész munkáiból naptár 1992 és
2002 években. „Helytörténeti multimédia
CD” – 2000. „Boglári Szép Szó” kulturális, társadalmi újság 1991-2000 években
időszakosan. „Boglár Partjainál” – képes
helytörténeti könyv, 2015. Balatonboglári
diákszínjátszásról a „Folytassátok, ha majd
nem leszek!” 2016, ISBN 978-963- 125023- 7, Harangozó Józsefné tanítónő viszszaemlékezéseiből a „Gyöngyök a homokban” 2016, ISBN 978-963- 12-7287- 1. A
könyveken túl gránit emléktáblákat helyeztek el Deák, Kossuth, Széchenyi emlékére.
Tevékenységüket önkéntes munkákkal,
saját forrásból, magánemberi kisebb adományokból, az SZJA 1%-ból, tagdíjakból, s
esetenként a helyi önkormányzat kulturális
alapja segítségével, pályázat útján szerzett
támogatásból végzik. Az egyesület számtalan estet is szervezett, részben egykor
nagyformátumú városi polgárok emlékezetére. Ilyen volt a Mészáros Győző est, Bagó
Bertalan est, Salamon János est, Boglári
Múzsa est és a Bonus Bonorum est. Ehhez
hasonlók voltak a fent említett könyveket
bemutató ünnepi estek is. Mind a kötetek, mind az estek szervezését kutatások,
ismeretgyűjtések előzték meg néhol több
évnyi munka is.
Az egyesület rendezvényeit a város lakosságának érdeklődése kíséri, így ezek
jellemzően teltházas események, amik sokáig adnak témát a helyi közéletnek. Úgy
érezik, hogy ezekkel az eseményekkel és
a kiadott könyvekkel egy folytatás váró,
helytörténeti, kulturális igényt teremtettek,
amik hozzátettek az itt élőknek a városról
szóló ismereteihez.
Az egyesület levelezési címe: 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11.
Az egyesületek bemutatását a márciusi
számban folytatjuk…
sz.l.

CIVIL FÓRUM
Február elején a Helyiérték Egyesület szervezésében a Lukács Károly Városi Könyvtárban tartották a
hagyományos civil fórumot, melyen Balatonboglár civil szervezete beszélték meg a működésükkel kapcsolatos legfontosabb kérdéseket. A fórum elején Kánya Erika, az önkormányzat munkatársa tartott előadást
a civil szervezetek számára kiírt támogatói pályázat részleteiről, és beszélt a tavalyi támogatások elszámolásával kapcsolatban benyújtott beszámolókról is. Elmondása szerint egy kivételével mindegyik egyesület
időben nyújtotta be elszámolását.
A nap másik fontos kérdése a helyi értéktár feltöltése volt, amiben a szervezők aktív együttműködést
várnak a civil szervezetek tagjaitól. Szalai Tünde, az Értéktár Bizottság vezetője szerint a helyi értékek
feltérképezése egy olyan fontos feladat, melynek igazi jelentősége majd a jövőben lesz érezhető.
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SZOCIÁLIS

„SOHA NE ENGEDD, HOGY VALAKI NE
LEGYEN BOLDOGABB A VELED VALÓ
TALÁLKOZÁS UTÁN, MINT ELŐTTE!”
Ennek a küldetésnek megfelelni az igazán nagy
vállalás. Teljesíteni azt megbecsülendő!

Ha nem is kellő rálátással, de a bizalmasan és tapintatosan, a velem megosztott elismerő lakossági vélemények
birtokában mégiscsak bekopogtattam
Koós Mariannhoz az otthonba. Nem is
először, mert az észlelt problémát jelző
ott mindig érzékeny fogadókészséggel
találkozik. A beszélgetésünk kicsit leegyszerűsödött a papíron, de a súlya talán megmaradt, ha nem is tartalmazza
szemekből, az arcokból kiolvasott történeteket, amit Balatonbogláron sokan
érzékelnek.

Mi is a feladatunk a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központban?
Nehezen fogok hozzá, mert a munkám
iránti elhivatottságot leginkább érzelmek
vezérlik, amiről a legnehezebb írni. Hozzánk legtöbbször akkor fordulnak az ellátottak, amikor már maguk nem tudnak
megbirkózni a problémáikkal, legyen az
idős vagy ﬁatal. Amikor már teljes a kiszolgáltatottság, másokra vannak utalva,
várják a csodát, hogy valaki segítsen. Azt
gondolom, hogy egy mentőövet dobunk
az embereknek, és ha az időben érkezik,
akkor sikeres a segítségnyújtás. És hogy
ez miről szól a hétköznapokban? Bizony
kemény ﬁzikai és szellemi munkáról, tele
olyan dilemmákkal, ami emberek életéről
szól. Hiszen beavatkozunk a családok életébe, mindennapjaikba. Beteget ápolunk,
fürdetünk, sebet kezelünk, pelenkázunk,
vérnyomást,- vércukrot mérünk, vásárolunk, gyógyszert adagolunk, és mindemellett igyekszünk rendet rakni a sokszor nehéz terepen. Ruhabörzét tartunk minden
héten, csütörtökön, adományt gyűjtünk,
és osztunk ki a rászorulóknak.
Mentálisan gondozunk, legtöbbször a jó
szó, ami leginkább gyógyít. Az ellátottak

érdekében kapcsolatot tartunk a háziorvosokkal, családtagokkal és egyéb segítő szervezetekkel. Ez egyszerűnek tűnik,
mégis olykor akadályokba ütközünk. Előfordul, hogy nem működnek együtt, vagy
nehéz meggyőzni a partnereket segítő
szándékunkról. Pozitív tapasztalataink is
vannak. Ez évben legmeghatóbb történetünk, hogy a mi közreműködésünkkel egy
olyan család tagjai léptek kapcsolatba egymással, akik közel negyven éve nem találkoztak.
Az egészségügyben kialakult nehézségek
(helyhiány a kórházban, túlterheltség) a
mi munkánkat egyre inkább növelik. Nincs
megoldva az idősek, betegek szállítása, injekciózása, vérvétele, kontrollálása. A szociális háló is elég lyukas még – nincs hely a
bentlakásos otthonokban, az elérhető otthonok nagyon drágák, ez által sok ember
számára megﬁzethetetlenek. Balatonboglárnak szüksége lenne egy megﬁzethető,
biztonságot nyújtó idősotthonra!
Intézményünk mottója: „Nyújts segítő
kezet, együtt tegyük szebbé az életet!”
Megemlíteném a Segítő Kezek Alapítványt, akik pár éve végeznek házi segítségnyújtást Balatonbogláron. Sajnálom,
hogy szakmai együttműködés nincs közöttünk pedig a célunk közös.
A segítségre szorulóknak segíteni, az
alapellátásokat biztosítani. Ezt csak egy
REMEK (reményt adó, elhivatott, magabiztos, empatikus, kiváló) csapattal lehet:
név szerint: Zsiga Józsefné Zita, Kerekes
Krisztina, Szabadi Beáta, Sebestyén Annamária, Juhász Gabriella, Reichert Árpádné
Gabi,Vargáné Kalmár Orsi és Ordacsehiben
Tóth Éva. És aki jelenleg otthon van a gyermekeivel Vilics Péterné Roxi.
Mi az, amit még szeretnénk? Megbecsülést, jobb ﬁzetést, felújított épületet, amire
már évek óta várunk. És mi az, amit kívánunk minden olvasónak: egészséget,
boldogságot, emberséget, és magunkat is
beleértve, méltóságot!

fotó: s.m.

Ez a történet – mint bárhol másutt a
világon – nagyon hosszú, s eltakarják
statisztikák, kvóták, normatívák, lepapírozott elvárások, kötelező paragrafusok,
nem köztelező ajánlások, bőségesen zúdított „okos tanácsok”. Sokat segít a hozzáértés, az empátia, a megértés, a támogatás, de legtöbbet a szembenézéshez
felkészült, erős politika.
(Ha a böngésző keresőjébe be tetszenek
pötyögni: „Miskolczi Vaga za kucu” - s ha
páran elfogadnák a meghívást, és ha valamikorra adódna egy húszperces felolvasó délelőttre lehetőség, úgy szívesen
megosztanám. szerk.)

Koós Marianna

CSERKÉSZ-BÁL
Idén február 4-én rendezték meg a Varga Béla Kulturális Központban a hagyományos Cserkészbált, melynek kezdeteként Visnyei Tibor csapatparancsnok helyettes tartott rövid tájékoztatót a megjelent szülőknek a csapat tavalyi évéről. A bevezető után következett a
jelmezesek felvonulása, melyen először az egyéni indulók mutatkoztak be. A legnagyobb sikert azonban idén is a csoportos beöltözők aratták, közülük is kiemelkedett a modern kismalacok története, hiszen ők szinte egy komplett színdarabot írtak a jelmezek köré.
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MONETÁRIS

A PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ VÁLASZOL

Olvasói kérdés:
Van-e arra valamilyen pénzügyi megoldás, hogy idős, de szociálisan nem rászorulónak számító emberek gyógyszer
és egészségügyi kiadásaira valami kedvezményt kapjanak?

Szentes László válaszol egészségpénztárral
kapcsolatos olvasói kérdésekre

Szentes László, a Money & More cég pénzügyi tanácsadója:
Egy megoldás lehetséges, amennyiben az idős emberek gyermeke/gyermekei
SZJA beﬁzetők (alkalmazottként, vállalkozóként), akkor érdemes valamelyik önkéntes egészségpénztárba belépniük. A pénztári tag ugyanis négy további családtagot bevonhat a szerződésébe. Ha ezek után a szülők gyógyszer és egyéb egészségügyi költéseit a pénztári számláról ﬁzetik, akkor a szerződő a következő évben
a beﬁzetések után 20% SZJA kedvezményre jogosult. Ezzel tulajdonképpen egy
ötödével csökkenthetők az ilyen kiadások.
Olvasói kérdés:
Milyen költséggel jár az ilyen egészségpénztári tagság?
Szentes László pénzügyi tanácsadó:
A költség pénztáranként változó, de nagy eltérések nincsenek. Általában egy 3-5 ezer forintos számlanyitási díjat követően a pénztárak 3-4
ezer forintos havi minimum beﬁzetést várnak el, melyből 3-5% kezelési
költséget vonnak le. A beﬁzetés többi része pedig elkölthető egészségügyi kiadásokra.
Amúgy az ilyen kiadásokat a törvény elég széleskörűen értelmezi, ennek megfelelően például egy kisgyermekes családnál a pelenka, a csecsemőtápszer és a popsi ápolás költségei is elszámolhatók, majd ezekre
is 20% SZJA kedvezmény kapható.

Belépési szándékával, vagy további pénzügyi kérdéseivel keressen meg a
70/908-6207-es telefonszámon vagy E-mailben: laszlo.szentes@dxn.hu !
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OMNIMPEX KFT

IPARI

Egy esemény kapcsán: „Balatonbogláron 859 vállalkozás működik, melyek összesen 210 millió forint iparűzési adót ﬁzetnek be.
Az összeg majdnem háromnegyede, a meghívott, 30 vállalkozás
jó gazdálkodásának köszönhető.” – Boglári Hírek, 2017. január
Hasznosnak tűnő gondolat többet megtudni Balatonbogláron ezekről, a város
gazdasági életét nagyban meghatározó
vállalkozásokról. Példájuk biztosan erős
motivációval is bírna, de, ha egy elmaradó
utcai köszönéssel lesz kevesebb, már az is
a város javára válna.

Omnimpex Kft.
Mínusz 15 fok biztosan van kint. Döme
megelőz az ajtóban.
– A kutya bejöhet?
– Nem marad sokáig, csak a vendéget köszönti.
Varga Kálmán a ﬁával egyeztet a vállalkozás egyik kocsijáról, gyorsan meg is értik
egymást. Addig körbetekintek. Kellemes
meleg van, de talán nem is ez a szó illik rá.
Ebben, a polgári ízléssel berendezett hallban mintha más éghajlat, mintha más időjárás lenne. Ezzel is kezdjük a beszélgetést.
- Itt minden a megújuló energia hasznosításáról szól. Még az épület zöld színe is
azt szimbolizálja. A fűtéshez geotermikus
energiát használunk. Az épületen lévő napelem-táblákkal nyerjük a villamos energiát,
a napkollektorral a meleg vizet, a szélkerék is áramot termel. Aztán mindehhez kell
egy komolyabb berendezés – hőszivattyú,
kompresszor, hőcserélők, vezérlő rendszer,
ami magasabb egyszeri beruházási költséget jelent - de az eredménye az, hogy
gyakorlatilag ingyen fűtünk télen, hűtünk
nyáron.
Meg is mutatja Kálmán ezeket a berendezéseket, el is magyarázza, hogy mi, milyen
funkciót végez. Számokat is sorol a berendezés teljesítményéről, s hogy érthetőbb
legyen, lefordítja egy kényelmes méretű
családi ház számára is – egyszeri ötmillió
forintnyi bekerüléssel jelentősen lehet az
épület energiaszámláit csökkenteni.
A több lábon álló vállalkozás egyik üzletága a megújuló energia hasznosítása. Több
családi háznál, kisebb, nagyobb szállodánál
végzett a vállalkozás teljes körű megvalósítást, amellyel 40-60%-os üzemeltetési
költség takarítható meg, s ezzel a beruhá-

zás 5 év alatt meg is térülhet. Egy pici előadás, talán közelebb hoz. Hogy is van ez?
A földet érő napsugárzás majdnem fele
a talajban tárolódik, ezáltal tulajdonképpen – állandó hőmérsékletű - napenergia tároló jön létre, amely felhasználható
akár fűtésre, akár hűtésre, sőt, nyáron, a
hűtési üzemben keletkezett fölösleges hő
visszavezethető oda (de alkalmasint egy
udvari medence is fölfűthető vele). Speciális hőszivattyú a kompresszoros hűtőkörfolyamat elve alapján hőt szállít egy
alacsonyabb hőmérsékletű helyről egy másik, magasabb hőmérsékletű helyre – hasonlóan egy fordított üzemben is működő
légkondicionáló berendezéshez. Kiﬁnomult műszaki megoldásokkal a berendezés talajszondákhoz csatlakozik, amelyek
15, vagy 30 méter hosszú, 8 cm átmérőjű furatokban átlósan, horizontálisan vagy
függőlegesen vannak
elhelyezve.
Előnye,
hogy az eszközök,
berendezések
kis
munkaterület-igénye
miatt kiválóan alkalmas utólagos telepítésre is. Ezekben a
réz csövekben - ami
200 m is lehet - gáz
áramlik, s a kompressziós munka révén
összenyomott
gáz 70-75 °C hőmérsékletet eredményez.
A hasznosítása hőcserélőkön keresztül
felmelegített vízzel történik.
A vállalkozás az Earthlinked® nevű fűtőés hűtőrendszerek technológiájával és
magas hatásfokú eszközeivel végzi a fejlesztéseit, mellyel egyszerűen teremthet
komfortos környezetet az otthonokban.
Egyetlen készülék képes fűteni, hűteni,
és használati, akár 52 °C hőmérsékletű
melegvizet képes előállítani a klimatikus
viszonyoktól függetlenül, megbízható módon. Ugyanezt a műveletsort fordítottan is
elvégzi a rendszer, amikor a nyári melegben hidegvizet állít elő, amivel
hűteni lehet az épített környezetet.
Az is kiderült, hogy állami
támogatást is élveznek ezek
a beruházások, mind a hatékonyságuk miatt, mind a
felhasznált
energiaforrásuk
miatt.
Kálmán megmutatta a telephely különböző helyiségeit, s azt a berendezést is,
ami a geotermikus energia
helyet egy nagy hatásfokú
hőszivattyú a környezeti hőből nyeri az alapenergiát. Ez

szintén megfordítható folyamatot – fűtést,
hűtést is – képes rendszer, ami a tetőre
szerelt napelemmel termelt villamos energiával besegíthet a hőszivattyú villamos
energia fogyasztásának mérséklésébe. De
hozzátette, hogy nagyon fejlett technológiák, eszközök – például a Hitachi inverteres
hőszivattyúja - állnak már rendelkezésre,
melyek hatásfoka – COP értékkel jelölve –
ötös értékű, s nyomatékul felemelte az ujját – tehát ennyi a bevitt és kinyert energia
közötti különbség.
Jómagam, azt éreztem mindebből, hogy
a nagy csarnokban, ahol a cég asztalos,
lapszabász műhelye, valamint a gumijavító egysége működik, ott nagyon kellemes
közérzetet eredményező és friss illatú klíma volt.
Természetesen családi házak méretében is kivitelezhető ez a berendezés, ami
négy-öt millió forint beruházási költséggel
oldható meg, s e magas költség ellenére
is szaporodnak ezt a megoldást választók száma. Itt szóba kerültek a kombinált
használati megoldások is, ami lehetőséget
adnak az adott pillanatban a legolcsóbban előállító energiaforrás kiválasztására
megfelelő szabályozó
eszközökkel.
Ma már számtalan
és elérhető eszköz
szolgálja az alternatív energia munkára fogását. Pl. akár
egy villatulajdonos is,
egy harminccsöves 5 m2 körüli - napkollektorral a teljes szezonban előállíthatja a
szükséges melegvizet
gáz-, villany energia használata nélkül.
Köztudott, hogy a 12 főt alkalmazó vállalkozás évtizedek óta a hűtés specialistája
az áruházi hűtőpultoktól a nagy ipari hűtőkig. Természetesen ezekből is szóba került
pár, ahogyan a telephelyen működő más
tevékenységekről, a karamell üzemtől az
impozáns rendezvény központig, amelyben
születésnap akár 100 fős, elegáns ünnepség is megrendezhető teljes kényelemben,
remek felszereléssel.
Az ipari hűtés méretei túlnőnek egy nem
szakmabeli olvasó ismeretein, s így csak
egy nagyságrendet felvillantó adat. Nemrégen a BB helyi üzemében épített be a
cég egy új hűtőberendezést, s egy hasonló
elvű, de nagyobbat a Törley telephelyén
fog. 1500 kilowatt hűtő kapacitást, a korábbinál lényegesen kisebb méretű berendezés, 2 tonna ammónia gáz használata
helyett 400 kg mennyiséggel végez. Az
már nem is újdonság, hogy ezek a berendezések, különböző szintű hozzáférésekkel,
sima internetes felületen távoli működtetéssel felügyelhetőek, naplózhatóak.
szerk.
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KISLAKI
Tücsi mosolyogva állt a mikrofon mögé. Közösségértő módjára, a hallgatóságot bevonva kezdett, játékra hívva minket, közös
beszélgetésre a művészetről, az
alkotásról, mint terápia, mint nézőnek, olvasónak, hallgatónak és
alkotónak örömet szerző eszköz,
el nem halasztandó lehetőség a
„beszédre”.
Mert a művészet is egyféle beszéd. A festészetnél színekkel, foltokkal, felületekkel képzett „írás”,
szépséget, örömöt, nyugalmat,
dühöt, fájdalmat olvashatunk ki
a keretekből. Ki-ki megéltjei szerint...
Strángliné Gsenia Mónika képei
nyugodtak, színesen csendesek.
Csendéletek, tájképek, a köröttünk élő világ pillanatai, emberek,
épületek, kikötő, erdő.
Halkan
mesélnek,
mindannyiunknak mást, másképpen - mi pedig illetődve hallgatjuk
őket, míg végignézzük az ecsetírta
történeteket.

HALLGATNI ARANY # MÁSOKAT IS...
Keretmese
Kiállítás-megnyitóra gyülekeztünk ezen a hideg, januári pénteken. A szürkefehér télből (mintha szándékos kontraszt lenne) léptünk be a kislaki művelődési ház ajtaján,
ahol meleg, világos, fény fogadott minket, hellyel kínáló
széksorok, vendéglátásra terített asztalok. S persze ismerősök. Volt, kit nemrégiben, volt, akit már nagyon régen láttam. Mosoly, üdvözlés, aztán beszélgettünk kis csoportokban, míg el nem érkezett az idő a kiállítás megnyitására.
eleget, hogy, akár Toldi szerelméVolt vélemény, hogy a Balatonnál
élők nagy százalékban unalmasak. vé váljanak a szavak.)
Kedvenc képemen - talán PiheAzóta gyakran eszembe jut, s az
is, hogy egy barátunk pont az el- nés volt a címe - szívesen lennék
lenkezőjére ﬁgyelmeztetett: min- résztvevő. Tavaszi nap - biztos
denkiben érdekes dolgokat fedez- madárdalos - kedvvel ülnék kint,
hetünk fel. De hallgatni, ﬁgyelni is a dombon, a fűben! Persze hívnék
kell. Enélkül csak a magunk körül többeket is, s mint Szinyei Merse Majálisán, terített vendéglátás
forgás marad.
Egy kiállítás és megnyitója. Alko- mellett beszélnénk át a világ doltók, résztvevők, alkotások közötti gait.
Legyünk máskor is egymás venpárhuzamos párbeszédsor. Arany
biztosan szép költeményeket ír- dégei, köszönjük, Mónika!
hatna belőle, róla. (Milyen jó, hogy
Szerigabi
ő nem hallgatott - vagy tán

fotók: sz.l.
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OLVASÓI LEVÉL

RÉGI BOGLÁRI

Dr. Sziberth László képviselő személyes barátsága és
tisztelete révén egy őszi pódium beszélgetésre invitálta a levél szerzőjét Dr. Farkas Sándort, s Teleki Miklós orgonaművészt, amit nagy örömmel el is fogadtak,
mint ahogyan a levél megjelentetését az újságban.

a Kazinczy utca 18-ban hallottam először Vincze Jánosné – nekem akkor
Babi néni, aki a „Gül Babában” férﬁ
szerepet játszott (ld. 62. oldal) előadásában. Őt a nagynéném korrepetálta rendszeresen. Gyönyörű hangja
volt.
szomszéd szobában lévő zongora bilHallom a zenekart hangolni: Babári
lentyűit számtalan boglári gyerek kop- Bélát, Tillmann Ádámot, Papp Gyurka
tatta, közülük többen szép eredmé- bácsit és a többieket.
Ica néni külön is megemlíti a házunk környeket értek el zenei pályán.

Tisztelt Városvédő Egyesület!
Nagy
megtiszteltetés
számomra,
hogy egykori boglári lakosként, Harangozó Jóska bácsi tanítványaként és
A hangszeren manapság vejem, Teleki
természetesen Ica néni ismerőseként
és az Önök jóvoltából kézbe vehettem Miklós gyakorol, aki orgonaművészként
rendszeresen koncertezik a boglári római
a „Gyöngyök a homokban” című köny- katolikus templomban. A sors már csak
vet.
ilyen: édesanyám nem érhette meg, hogy
Amikor Jóska bácsi zsebórájának - unokájának férje muzsikájával örömet szemelyet férje elvesztése után Ica néni rez kedves egykori lakhelye közönségének.
nekem ajándékozott - ketyegését hall- Ica néni közbenjárásának is köszönhetően
halála előtt pár hónappal nagy öröm érte,
gatva belelapozok az ajándékba, meg- amikor a boglári képviselőtestület rangos
rohannak az emlékek.
kitüntetéssel ismerte el a település kultuNyilván nem rója fel senki nekem, rális életében kifejtett munkáját.
Látom magamat kisﬁúként rohanni a
ha elsőként drága édesanyám jut az
eszembe – a 63. {bár éppen ezen az kikötőbe, hogy a Kelén vagy a Helka
oldalon nincs szám) oldalon említett érkezésekor segíthessek Harangozó
”Sári néni, ﬁa - sebésztanár - kottafor- bácsinak elkapni a kötelet.
Éva lányom nemrég járt Japánban,
gató” (ez lennék én), akinek húgával,
Balikóné Ittzés lrmával együtt valóban az ott készített videó kisérőzenéjeként
elévülhetetlen érdemei voltak Boglár többek között a Pillangókisasszony iszenei életének felvirágoztatásában. A mert szoprán áriája szerepelt, melyet

Tisztelt Szálláskiadó! Tisztelt Szolgáltató!
A balatonboglar.com oldalra – ami Balatonboglár idegenforgalmi, kulturális, üzleti oldala – igényelheti mind
szálláshelye, mind szolgáltatása egységes arculati megjelenését.
Ha élni kíván szálláshelye/szolgáltatása megjelentetésével, akkor a következő adatokat kellene megadnia az
alábbi formában:
- Szálláshely megnevezése.
- A szálláshely leírása, a kiadó elérhetősége, (ha eltér, az
ingatlan címe) esetleg a saját oldalra kimutató link... (A

TOVÁBBI RÉSZLETEK:

nyékét fedő hatalmas havat. 1953-57 között bejáró diák voltam Siófokra. Hajnalonként nem egyszer hasig érő hóban kellett
utat törnöm a vasútállomásra, ahol sokszor
fogadott az az információ, hogy a vonat
még Kanizsáról sem indult el.

Tetszik a könyv stílusa, Ica néni fogalmazásait rendre megismerem. Memóriája egyszerűen briliáns.
Gratulálok Neki és a visszaemlékezések lejegyzőjének!
Bocsánat a nosztalgiázásért! Ismételten köszönöm, hogy gondoltak rám.
Kérem, ha lehet, levelemet ismertessék meg Ica nénivel!
Siófok, 2017. 02. 05. Tisztelettel:
Dr. Farkas Sándor
ny. sebész osztályvezető főorvos

többi hirdetéshez igazodva, ne haladja meg a 100 szót!).
- Max. 1100 pixel széles, max. 700 pixel magas max 72
(esetleg 96) dpi-s képet, akár 20 db-ot is .
- Ha van youtube ﬁlmje, az is beilleszthető.
- A helyre mutató térképet - ha van utcakép, akkor azt mi kikeressük hozzá, és beillesztjük.
A részletes tájékoztatót, megjelenési mintát megtalálja
a www.balatonboglar.com nyitó oldalán, vagy r-kódot
Boglár Média
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NÉPTÁNCOS
Sokunknak maradandó élmény boglári színpadon néptáncot látni, élő népzenét hallgatni, s szerencsére – ha nem is
elég – jut is egy-két alkalom belőle: Méta
Fesztivál, Szent Iván éj, Luca bál, Kossuth Vacsora, s egyre többen vagyunk,
akik számolják egy-egy rendezvényig a
visszalévő napokat – most épp a Kossuth
Vacsoráét.
Visszagondolva a korábbiakra, akár a
tavalyira: „…Felment a függöny, a néző
gyorsan el is feledkezhetett egy kis időre
mindenről, mert magával vitte a dal, a
látvány, a zene, az ének, a ﬁnom táncmozgás, a fegyelmezett együttlélegzés,
a háttérfal képei, a remekül megoldott
színpadi elemek – a huszárnak beöltöztetés, a csatába vonulás, a bajtársak elvesztésének gyásza. S az a rácsodálkozás,
hogy mindebben micsoda szép hangú
énekesek – kicsik és nagyok is -, milyen
nemes hangú versmondó, az egymást
légiesen körbetáncolók felkészültsége,
az érzelmek és indulatok feszes visszafogottsága, milyen gondosan elkészített
kellékek szerepeltek. A legvégén, amikor
már minden levegő elfogyna, akkor még
kijön az egész társulat a közönség elé elénekelni egy Kossuth nótát …”
Mennyi munka, energia, kitartás, egymás iránti felelősség, a szűkös lehetőségek elviselése, szakmaiság kell, s sorolható tovább, amíg egy produkció eljut a
közönségig. A végén a végig kitartó gyönyörű mosollyal, kipirult arccal, csillogó
szemekkel, szapora lélegzéssel többször
meghajolni a vastapsnak.
Katona Adriennel, Osváth Péterrel beszélgetünk, anyja ölébe bújó Sára szemérmes ránk-ﬁgyelésében. Elrepül egy
óra, s Adriennt elvarázsolják a néptánc,
a népzene, a gyerekkel foglalkozás, a
Senior Néptánc Egyesület, a folyamatban
lévő ezirányú iskolája, készülés a következő előadásra. Tervek, vágyak, álmok –
mindezt hatalmas szeretettel adva a világ
tudtára.
„…Számomra a néptánc játék. Önfeledt,
örömteli játék… elűzi a gondokat, feloldja a
félelmeket, a gátlásokat, mégsem lesz gátlástalanná… elosztja a felhőket, és mosolyt,
nevetést varázsol az arcokra… a tánc közösség… nem magányos élvezet… közvetlen kapcsolatot teremt: megfogjuk egymás
kezét, egymás szemébe nézünk, igazodunk
egymás lépéseihez… lehetőséget teremt a
beszélgetésre… barátságok és szerelmek
bölcsője…”
A néptánc szeretetét Szalai Tündétől
(Tücsi) és Szabó Zsolttól (Szazsó) kaptuk.
Gyerekkorunkban a Szelence gyermektánccsoportban kezdtünk ismerkedni az
alapokkal. Abban az időben szinte mindenki táncolt, még a ﬁúk is! Érdemes megnézni, hogy ennek a korosztálynak nem okoz
problémát, ha egy bálban akár megszólal
a zene. Kisebb-nagyobb kihagyással végig
kísérte életünket és láthatatlanul belopódzott a mindennapjainkba, mondhatom,
fotó: s.m.
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„Ha élsz táncolsz, Ha táncolsz, élsz!”
Beszélgetés Katona Adriennel és Osváth Péterrel
hogy ma már az életünk a néptánc, a népzene és minden, ami ezzel jár, ide sorolható. Fantasztikus, hogy elődeinknek köszönhetően micsoda kinccsel rendelkezünk.
Talán egyedülálló a világon, ami kishazánkban fellelhető. Azt szoktam mondani, ha 9
életünk lenne, mint a cicának, talán az sem
lenne elég, hogy megtanuljuk az összes
falu táncát, megismerjük zenéjét, népdalait. Amikor egy-egy rendezvény, fellépés alkalmával lehetőségünk van zenekart hívni,
az szavakkal le nem írható élmény, főként,
ha még nótázunk is a végén.
Tanulunk és tanítunk is egyszerre. A Szárszó Táncegyüttesben mindketten több,
mint 10 éve táncolunk. Szigeti Angélától
és Papp Károlytól tanulunk évről-évre új
táncokat.
2005 őszén, akkori Szelencés szülők ötlete alapján alakult a Boglári Senior csoportunk. Lassan 7 éve vagyunk a vezetői. Kerekesné Nagy Ildikó és Takácsné Somogyi
Erzsébet hiányolta a felnőtt oktatást, szerettek
volna ők is a gyerekeikkel együtt
táncolni a táncházakban. Innen indult…. Kezdetben
táncház jelleggel,
Szazsó vezetésével. Időközben az
évek alatt a csoport összetétele,
céljai
folyamatosan
változtak,
az alapítók ma
már sajnos nem
táncolnak
köztünk, de az akkori
„mag” megmaradt,
és folyamatosan
csatlakoznak hozzánk újak is. Minden
korosztály
megtalálható nálunk: 15-64 éves
korig. A környéken egyedülálló,
hogy ennyi generáció táncol a
színpadon együtt.
Időközben
elkezdtem Szazsó
mellett a Szelencében is tanítani,
ahol a kislányunk,
Sára is táncol.
Hetente egyszer
pedig az óvodában tartok foglalkozást
egészen
2,5 éves kortól.
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fotó: s.m.

Ők lesznek az utánpótlás. Nagy szükség
van erre, nagyobb, mint bármikor. Aki járt
már életében akár csak egyszer táncházban, az tudja, miről beszélek. Fontos, hogy
a gyerekeink megtanulják honnan jöttünk,
kik voltak az őseink, hogy éltek, viselkedtek, hogyan alakultak ki a népszokások,
jeles ünnepek, milyen jelentést hordoznak
magukban és még sorolhatnám a végtelenségig. Fontos, hogy minden településen
legyen legalább egy ember, akinek ez szívügye, hiszen csak így tud fennmaradni és
továbbélni a néphagyományunk.
Az óvodában elsődleges célom, hogy az
apróságok a népi játékokon, a népdalokon
keresztül megismerjék, megszeressék a
néptáncot. Színpadi produkció az ő esetükben nem lehetséges, hiszen heti 40 perc
ehhez nem elég, és szükségtelennek is tartom, hogy csak azért, mert két lépést megtanultunk és aranyosan áll rajtuk a szoknya,
vagy a kalap, ebből koreográﬁa legyen.
folytatás a következő oldalon

folytatás az előző oldalról
Akibe sikerült elültetni a „magot”, az úgyis folytatja majd a Szelencében, ahol már
heti 2x2 órában táncolnak a gyerekek és
a Méta fesztiválon, a
Városnapon, a Tűzugráson, az Együd
Árpád emlékére létrehozott minősítőn,
valamint a Luca bálon be tudják mutatni a szülőknek, a
közönségnek, hogy
mit tanultak. Egy
5-6 perces produkció
mögött óriási felkészülés van, sok-sok
„munkaóra”. Idén 2.
alkalommal
lehetőségünk nyílik arra is,
hogy az Iker Józsefné Györgyi által szervezett „Csámborgó
Néptánctáborban”
részt vegyünk, ahol
egy hét alatt megismerkedhetünk
egy
újabb tájegység táncával, valamint megadatik a „közösség élmény” is, az esti közös énektanulások, kézműveskedés, táncházak által. Mondanom sem kell, hogy az
mennyire fontos mint a gyerekek, mint a
felnőttek számára.
Kislányunk, Sára a legjobb visszajelzés
számunkra, hogy mennyire óriási erő lakozik hagyományaink művelésében. Ő már a
pocakomban kezdett el „táncolni”. 2 évesen több népdalt ismert, mint én annak
idején 20 éves koromban. Az óvodai foglalkozások alkalmával Ő az én segítőtársam.
Leírhatatlanul jó érzés, amikor látom, hogy
7 évesen próbálja átadni tudását a nála kisebbeknek
„Ha élsz táncolsz,
Ha táncolsz, élsz!”
SENIOR:
Amatőr csoportként volt részünk néhány
megmérettetésen is, amelyre szívesen
gondolunk vissza. 2012-ben Szegeden a
„Népek tánca, népek zenéje” elnevezésű
fesztiválon Szatmári táncunkkal arany minősítést kaptunk. 2014-ben Tamásiban a
neves zsűri Somogyi táncunkat ezüstre értékelte. Szintén ebben az évben szerepeltünk az M1 Balatoni Nyár című műsorában.
A Balatonboglári Képviselő Testülettől művelődési díjat kaptunk. Ezúton is köszönjük,
nagyon jól esett az elismerés számunkra.
2011-ben Szentegyházán, egyik testvérvárosunkban is bemutatkozhattunk, azóta
is visszavágyódunk, nagyon nagy élmény,
amiben ott részünk volt. Két alkalommal
volt lehetőségünk másik testvérvárosunkban Kalinovacban is szerepelni, ahol nagy
szeretettel fogadtak minket.
Bízunk benne, hogy a jövőben sikerül
előteremteni az anyagi feltételeket ahhoz, hogy egyik régi vágyunk teljesülhessen. Szeretnénk, ha 2-3 havonta az adott
ünnepünkhöz kapcsolódva a művelődési
házban lennének táncházak, kézműves
tanfolyamok, közös sütés-főzés, viselet,hangszerbemutatók, népdal tanítás, stb.
Nagy vágyunk egy próbaterem, valamint

jelmeztár és saját hangtechnika. Önfenntartó csapat lévén nagyon nehéz előteremtenünk a feltételeket ahhoz, hogy alkos-

sunk, tanuljunk. Idén végre egyesületté
alakultunk, így lehetőségünk nyílik pályázni, és ha az égiek is velünk vannak, valóra
válhat egy nagy álmunk és végre varrathatunk magunknak viseleteket. Hiszen egyegy dialektus táncát hitelesen bemutatni
csak úgy lehet, ha ahhoz illő viseletben adjuk elő. Petivel közösen rengeteg energiát
fektetünk a tanulásba. A Hagyományok házának táncházvezető tanfolyamát mindketten elvégeztük, ahol a szakma legjobbjaitól
tanulhattunk. Én idén májusban fogok végezni az Alba Régia 2 éves néptánccsoportvezető tanfolyamán. És itt még nincs vége…
rengeteg tervünk van, további tanfolyamok, valamint egy Balatonboglárt népszerűsítő videóklip elkészítése. Hamarosan
kezdjük a felkészülést következő nagy rendezvényünkre, az őszi Szüreti felvonulás
és bálra, amit idén 2. alkalommal fogunk
megrendezni.
A Boglári Senior Néptánccsoportunk idén
12. alkalommal rendezi meg a Kossuth Vacsorát. Az ötletadó egyik tagunk: Szekérné
Csepregi Éva, aki saját falujának hagyományát ismertette meg velünk, amit aztán
közösen újragondoltunk. Ma már kiemelt

városi rendezvényként tartják számon. Az
idei évben a „Forradalom idején” című táncjátékkal készülünk, közösen a Szelencésekkel, a Lellei Színt
Játszókkal, a cserkészekkel, Tuli Patrikkal és Bene Mátéval,
valamint élő zenekari
kísérettel, amit Horváth Máté és bandája
fog biztosítani. Egy
ilyen műsort összeállítani bizony nem
kis munka. Óriási
áldozatot, fegyelmet,
időnként lemondást
és anyagi áldozatot
igényel. Ezúton szeretnénk megköszönni a tánccsoport minden tagjának, hogy
időt és energiát nem
kímélve
készülnek
fotók: sz.l.
velünk március 15re. A mi ﬁzetségünk
a taps, a pozitív viszszajelzések, ezért dolgozunk. Nagy öröm
számunkra, amikor egy-egy műsor alatt/
után látjuk a meghatódást, örömöt az arcokon. A kritikát igyekszünk megfogadni és
tanulni belőle, hiszen az visz minket előre.

Csak csudálkozok, mekkora hittel, elszántsággal vannak közösségi dolgaik,
küldetésük iránt, s átragad az álomból.
Ha a TAO-, vagy valami más – akár egy
új vállalkozói generáció - a népi hagyományainkra is érzékeny lenne, ha az iskola a testnevelés rendjébe a néptáncot
is felvehetné, a zeneiskolába beférne a
népi hegedű, ha az eredetileg közösségi
háznak épült Bezsenyi 14. egy nagyvonalú döntéssel civil házzá lenne… de ez csak
egy álom, mely ébredés után – a kellemes érzést meghagyva – szétszalad, túl
az emlékezés határán.
A vacsorán volt már pincepörkölt is, Jókai bableves is... Most valami más, valami
pásztorétel-féle lesz. Meglepetés. Adrienn
és Peti összemosolyogtak s beavattak –
egyszer biztosan sorba is fogok állni!
szerk.

fotók: sz.l.
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ÉDES & VÍZI

VÍZILABDA#SIKER
Felsőházba jutott a Balatonbogláron működő vízilabda csapat
Fehérvár Vízilabda Sportegyesület Kaposvári VK (Balatonboglár)
4 - 10 (1-2,2-1,0-5,1-2)
Steiner Zsombor, Hollósi Kíra, Bán Zsóﬁ, Szabó Benedek, Türgyei Gergő, Fonódi Barnabás, Hársházi
Dávid, Ruszka Balázs 3, Bukovics Diána, Jakab Vince, Karalyos Bálint, Sandrik Ádám, Birkás Márton 7,
Holczmann Írisz

Második mérkőzésünket a Sopron csapata ellen vívhattuk, akik az alapszakaszban fölényesen nyerték
a csoportjukat. Az első negyed szépen indult, aztán
megakadt valami a gépezetben, így a továbbiakban
Az elmúlt hétvégén (2017.02.11.) kezdetét vette a nem tudtuk tartani a lépést. A soproniak folyamaDunántúli Gyermek „A” felsőház bajnoksága, ahol tosan lefordultak rólunk és belőtték a helyzeteiket,
rangidős csapatunk képviselhette a KVK – BÚI egye- még mi elől sorra hagytuk ki a lehetőségeinket. Sajsületét.
nos, az ilyen csapatok ellen csak úgy vehetjük fel a
A balatonfűzfői uszodában első ellenfelünk a Szé- kesztyűt, ha még többet edzünk és készülünk! Ezt az
kesfehérvár csapata volt, akiket már jól ismerhetünk örök igazságot azonban hajlamosak vagyunk elfelejaz elmúlt csoportmérkőzésekről. Eddigi meccseink teni!
eredménye - egy győzelem, egy vereség – alapján,
ki-ki mérkőzésre számíthattunk a fehérváriak ellen.
Kaposvári VK (Balatonboglár) Kicsit álmosan kezdtük a mérkőzést, melyet a félidei
Soproni VSE
három-hármas állás is jól mutatott. Rengeteg helyze7 - 16 (4-2,0-5,2-5,1-4)
tünk és büntetőnk kihasználatlanul maradt. Végül sikerült megráznunk magunkat és egy 5-0-ás harmaSteiner Zsombor, Hollósi Kíra 1, Bán Zsóﬁ 1, Szabó
dik negyedet produkáltunk, ami megnyugtató előnyt Benedek, Türgyei Gergő, Fonódi Barnabás, Hársházi
biztosított csapatunk számára. Külön öröm volt látni, Dávid, Ruszka Balázs 2, Bukovics Diána, Jakab Vinhogy a mérkőzés alatt, jól működő és összehangolt ce, Karalyos Bálint, Sandrik Ádám, Birkás Márton 3,
védekezés mutattunk, amit mi sem bizonyít jobban, Holczmann Írisz
mint a 4 kapott gól. A kiváló védekezés egyik kulcsﬁPallagi Péter
gurája ezen a találkozón Fonódi Barnabás volt.
edző

ÉDES BOGLÁR
Ezzel a címmel készítjük a mai Balatonboglárról,
az itt élőkkel, a városból elszármazottakkal, a városhoz kötődőkkel a nagyszabású, B5-ös méretű,
színes, gondosan fogalmazott, igényesen szerkesztett, fotókkal gazdagon illusztrált könyvünket.
216 oldal terjedelemre tervezett, idegenforgalmi kiadványnak is alkalmas könyvben 100 személy, család, csoport, munkahely számára nyílik
egyenként 2 oldalnyi lehetőség, amelyben képeket, Boglári kötődésű, avagy személyes szöveget,
s egy kedvenc receptjét osztja meg az olvasóval
– mintegy vendégül látva azt.
A lehetőség bárki előtt nyitva áll, aki elfogadja a
kiadvány érdekében megfogalmazott rendező elvünket, valamint… A könyv nyomdaköltsége erősen egymillió forint, ami nem áll rendelkezésre, s
ezért azok jelentkezését várjuk, akik a nyomdába
adás előtt három könyv megvásárlását előlegben
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megteszik – ami tízezer forint lesz.
Egy megjelenési elképzelésre mintát a 8630.hu/
edesboglar oldalon bemutatunk, s ott a részletekről is tájékoztatást adunk.
Felbátorított bennünket az eddig kiadott (legutóbbiak: a Boglár partjainál, a Gyöngyök a homokban) könyveink pozitív megítélései, s a kapott bíztatások.
Balatonboglári Városvédő Egyesület

