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Lassan május vége felé járunk, kö-
zeledik a szezon. Hogyan áll a város a 
felkészüléssel?

A rendezvénytervünk készen van, de tu-
dom, hogy a külcsín is nagyon fontos. A 
Közterület-fenntartó Szervezetünk gőzerő-
vel dolgozik és az új strandfenntartók is 
átvették a területek, végzik a munkájukat. 
Minden bizonnyal szép lesz a város a sze-
zon kezdetére. Reményeim szerint minden 
rendben lesz.

Előző beszélgetésünk során még csak 
reménykedett benne, hogy az előké-
szített pályázatok sikeresek lesznek. 
Viszont most az elmúlt napok öröm-
teli híre volt, hogy nyertek a fejlesz-
tési pályázatok. Pontosan miről is van 
most szó?

Három sikeres pályázatról tudok beszá-
molni, illetve majd egy negyedikről is, ami 
egy teljesen más keretből fog menni. A 
három nyertes, amiről most szó van, azok 
a területi operatív programok, azaz a TOP 
pályázatok kategóriában nyertek. Ezeket a 
Megyei Közgyűlés jóváhagyásával nyertük 
el, illetve második körben az illetékes mi-
nisztérium jóváhagyása is kellett hozzá. A 
végeredményt egy hete kihirdették, tehát 
most már biztos, hogy megkapjuk ezeket 
az összegeket.
Az első pályázat témája a Platán strand, 

ahol összesen 260 millió forintot tudunk 
majd fejlesztésre költeni. Így a terveknek 
megfelelően itt sétányok épülnek majd a 
Borudvar folytatásaként. Igaz, pavilonok 
nélkül, de ugyanazzal a kövezettel, sze-
géllyel és kandeláberekkel. Lesz egy észak-
déli sétány is, ami a Borudvartól tart a 
Balatonig. Itt már pavilonok is lesznek bü-
fékkel, árusító helyekkel. 
A leglátványosabb viszont a parti sétány 

lesz, ahol egy lídósított részt is kialakítunk 
és közvetlenül a kikötőig el lehet majd sé-
tálni. Az átadásra természetesen a jövő 
nyári szezont célozzuk meg, hiszen ősznél 
előbb nem kezdhetők el a munkák. A másik 
pályázaton az óvoda udvara kapott egy 15 
millió forintos keretet. Ebből a tereprende-
zés és új játékok telepítése készül majd el. 

A harmadik pályázat pedig egy olyan, 
amit már nagyon régóta vártunk, a Platán 
Alapszolgáltatási Központ nagyon leamorti-
zálódott épületének a felújítására kaptunk 
egy 60 millió forintos keretet. Ebből új 
tető, szigetelés, nyílászárócsere és fűtés-
korszerűsítés készül majd. Ennek nagyon 
örülünk!

De nincs vége a sornak, mint említettem, 
egy negyediket is beadunk még ebben hó-
napban. Egy 600 millió forintos összeggel 
pályázunk az úgynevezett Zöld Város pro-
jektben. Remélem, hogy ez is zöld utat fog 
kapni és Bogláron akkor egy újabb hatal-
mas fejlesztési csomag valósulhatna meg.

Milyen előkészítő munka előz meg 

egy ilyen sikeres pályázatot?

Kicsit változott a metódus, mert a korábbi 
ciklusokban komplett terveket kellett leten-
ni. Így a városnak már előre le kellett 20-30 
millió forintot tennie a tervek elkészítésére. 
De ez megváltozott, így most gyakorlatilag 
csak a koncepciót kell bemutatni. Ráadá-
sul, mindhárom nyertes pályázat 100%-ra 
fi nanszírozott, tehát, a városnak egy fi llért 
sem kell beletennie.

Hogyan találják ki, hogy mire pályáz-
zanak? Hogyan születik a koncepció?

Társadalmi egyeztetések zajlanak. Mindig 
bemutatjuk a terveket, ezeket is bemutat-
tuk. A főépítész testületi ülésen is bemu-
tatta a koncepciót, így azt gondolom, hogy 
minden nyilvánosság megvan.

Sokszor érte az a vád a testületet, 
hogy mindig csak az üdülőterületeket 
fejlesztik, s ezzel szemben csak kevés 
jut az itt élők szükségeire. Ennek tük-
rében talán különösen is fontos, hogy 
az Alapszolgáltatási Központ is meg-
újul, hiszen ez szinte mindenkit érint.

Így van, de fontos, hogy önerőből is fej-
lesztünk. Nagyon szép tartalék összeggel 
tudtunk átlépni a 2016-os évből a 2017-
esbe és így lesz arra pénz, hogy önerőből 
is fejlesszünk. Már a Munkácsy utca új bur-
kolata is ennek volt köszönhető. Én nagyon 
szeretném, ha idén a Gyep utca is beleke-
rülne ebbe a fejlesztési csomagba. De ne 
felejtsük el, hogy közben ravatalozót is épí-
tünk, ami körülbelül 50 millió forintba fog 
kerülni. 

Folytatjuk a járdaprogramot is, így épül 
járda a Wesselényi utcában, a Tulipán ut-
cában és a parton, a Széchenyi utcában. 
Ez utóbbi már el is készült. Nagyon sze-
retnénk, ha a Római út pályázata is sike-
res lenne, mert az nagy dobás lehetne, ha 
elkészülne. Persze, a belső átkötőutakat is 
jó lenne rendbe tenni! Új burkolatra vár az 
Erzsébet utca, a Zrínyi utca és a Gaál Gasz-
ton utca, amiket majd az anyagi források 
függvényében igyekszünk rendbe tenni.

A többletbevételekben valószínűleg 
nagy szerepe van a Boglárra települt 
Datalogic cégnek. Korábban arról volt 
szó, hogy ők tovább terjeszkednek. 
Lesz ebből valami?

Erről annyit tudok, amennyi látszik. A lé-
nyeg, hogy a fejlesztéshez megvásárolták 
a várostól a szükséges területet, amin a 
tereprendezési munkákat elvégezték. Úgy 
tudom, hogy a bővítés következő lépése 
még várat magára.

Külső szemlélőnek is feltűnik, hogy 
a Klapka utca megtelt élettel és még 
az egykori – sokáig bezárva tartott – 
Villmaster területen is újra mozgás 
van. Mennyire lát rá a város ezekre a 
folyamatokra?

Igen ez így van. A Tesco és a Datalogic 
megépülése óta felértékelődött a terület, 
de sajnos kicsi a hely. A Tesco-tól kifelé 
az már Natura 2000-es védett terület, ott 
építkezés nem lehet. Maradnak a balolda-
lon lévő telkek, amik magánterületek. A 
városnak már nincsen eladó telke. A piac 
majd biztosan megoldja ezt is, és el fognak 
kelni azok is, amik most még üresen állnak.

Egy fejlesztés még folyamatban van. 
A Nemzeti kézilabda Akadémia szeret-

ne diagnosztikai központot építeni, és 
ehhez kért a várostól területet. Ez mit 
fog jelenteni Balatonboglárnak?

Gondolom, hogy újabb hírnevet és mun-
kahelyeket. Már így is több, mint 90 mun-
kahelyet teremtett a NEKA, és a létesít-
mény nemzetközi ismertséget is hozott. 
Másrészt 180 gyerek jár itt a középiskolá-
ba, ami az intézmény fennmaradását biz-
tosította. Most egy diagnosztikai központot 
építenének, ami újabb ismertséget hozna 
a városnak.
A beruházás megvalósításához igényelt 

földterületről kialakult egy vita a testület 
és a NEKA között, de remélem, hogy sike-
rül megvalósítani azon a területen, amit 
most kijelöltünk a számukra. Én annyit tu-
dok a róla, hogy egy 1200 négyzetméteres 
épület lenne, aminek a környezetében egy 
futófolyosó is helyet kapna. Az épületben 
lenne egy látogatóközpont, egy diagnoszti-
kai tér, és akár még egy MR készülék is he-
lyet kaphatna. A tervek szerint pedig a pró-
baüzem után ez nyilvános lenne, tehát még 
akár a város lakói is profi tálhatnak belőle.

Nagy változás a város életében, hogy 
az általános iskola átkerült a KLIK-hez. 
Maradt valamilyen kapcsolat az intéz-
ménnyel?

A kapcsolat nagyon jó, ráadásul, az igaz-
gató úr tagja is a testületnek, így első 
kézből kaphatunk információkat. Úgy gon-
dolom, bár nem a város a fenntartó, attól 
még az odajáró gyerekek a mi gyerekeink. 
Ennek megfelelően továbbra is támogatni 
fogjuk az ott folyó munkát, így a füzetcso-
mag támogatást, az esetleges eszközvá-
sárlási támogatást szükség szerint biztosí-
tani fogjuk.

Várható-e, hogy a város gazdasági 
pezsdülése megállítja a lakosság fo-
gyását, vagy ez nagyon távlati törté-
net?

Lehet, hogy ez is benne van, de bizako-
dom, mert a gyermek születésszám mintha 
egy kicsit növekedett volna. A házasság-
kötések száma pedig egyértelműen erősen 
növekedett. Azon az úton vagyunk, hogy 
talán megáll ez a fogyás, de még messze 
van, hogy a fogyási trend megforduljon.

 Visszatérve a nyári szezonra, több a 
forgalmi rendet érintő változtatásról is 
döntött a testület. Hogyan kell erre ké-
szülnie az itt élőknek?

Furcsa lesz, és majd szokni kell, de a tö-
meget tudnunk kell kezelni. Főleg a Vár-
domb környékén lesz majd szokatlan, de 
nem ismétlődhetnek meg a tavalyi tumul-
tust okozó jelenetek. Meglátjuk, hogy ezek 
az intézkedések mennyire váltják be a hoz-
zájuk főzött reményeket. Ha nem, akkor 
jövőre változtatunk a tapasztalatok alapján.

Mire számíthatnak az itt élők az idei 
nyáron?

A legfontosabb, hogy legyen jó idő, hi-
szen ez befolyásolja legerősebben a ven-
dégszámot. A rendezvényterv összeállt, 
ennek megfelelően a június eleje a város 
napi ünnepséggel indul. Ráadásul, ez idén 
egybeesik a Méta Fesztivállal és az Arany-
híd Barátságnappal, ami különösen pezs-
gővé teszi majd a pünkösdi hétvégét. A 
július különösen dús lesz, hiszen mindjárt 
az első hétvégén

INTERJÚ

Balatonboglár város két sike-
res pályázatnak köszönhetően 
újabb fejlesztéseket valósíthat 

meg, ami várhatóan tovább 
növeli majd a város turisztikai 
vonzerejét, illetve növeli az itt 
élők komfortérzetét. Erről és 
a nyári szezon előzetes vára-
kozásairól kérdeztük Mészá-

ros Miklós polgármestert.

folytatás a következő oldalon
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Balaton Átúszás és halászléfőző verseny, 
de ebben a hónapban lesz a Party Pezsgés, 
a Jazz és Bor Fesztivál és a Bábel Sound 
Fesztivál is. Augusztusban pedig a legna-
gyobb durranás idén is a Szüreti Fesztivál 
lesz.

Sok olvasói kérdés érkezik, hogy a 
Jankovich-telepi strandon a védmű 
megemelését követően mi lesz a füves 
sétány helyreállításával?

A bejárás megtörtént a részönkormányzat 
tagjaival, és az ottani üdülőtulajdonosok 
egy csoportjával. A fű kimaródása valóban 
megtörtént egy-két helyen, de ezt majd az 
új strandüzemeltető fogja rendbe tenni. 

Egy hatalmas állami beruházás, a 
vasút korszerűsítése is zajlik a vá-

rosban. Természetesen, minden ilyen 
munka kosszal és károkkal jár, de 
van-e már egyeztetés a kivitelezővel a 
károk helyreállításáról?

Dokumentáljuk és fi gyeljük a történteket. 
Természetesen mindent helyre fogunk ál-
líttatni a kivitelező cégekkel, és semmi kár 
nem maradhat utánuk. De mindenkitől tü-
relmet kérünk, mert még tart az építkezés, 
kártérítési igénnyel pedig akkor tudunk fel-
lépni, ha ez befejeződött és a vonatforga-
lom elindult.
Egyébként, feltételezzük, hogy egy ilyen 

sok száz milliárdos beruházásnál megvan 
a helyreállításnak is a kerete, de még nem 
tárgyaltunk a cégekkel erről. 

Mennyire igaz a hír, hogy most június 

15-ével a vasúti forgalom el fog indul-
ni?

Én is így tudom, ez a menetrend, igaz 
csak Fonyódig. De ősztől újra szünetelni 
fog a közlekedés.

Milyen várakozással tekint a szezon-
ra?

Mindennel felkészülünk, és akkor tiszta 
lelkiismerettel mehetünk neki a szezonnak. 
Természetesen, Balatonboglár egy nagy 
vendégszerető, vendégfogadó város, és 
reméljük, hogy sokan élnek majd ezzel a 
lehetőséggel. 

Köszönjük szépen a beszélgetést!

sz.l.

A BOGLÁRI TESCO IS 
CSATLAKOZOTT AZ 

ÉLELMISZERBANKHOZ

Április 27-én ünnepélyes keretek között 
tartottak sajtótájékoztatót az érintettek 
arról, hogy 99. áruházként a balatonbog-
lári Tesco áruház is csatlakozott az Orszá-
gos Élelmiszerbankhoz. Ennek köszön-
hetően az Evangélikus Egyházzal kötött 
szerződés alapján, egyelőre munkanapo-
kon, az összegyűjtött értékcsökkent, de 
még fogyasztásra alkalmas élelmiszert 
átadják a helyi rászorulók számára.

Mészáros Miklós polgármester az ün-
nepségen elmondta, hogy eredetileg 
Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna lelkészasz-
szony adománypont kezdeményezésének 
kiterjesztési szándékával keresték meg az 
áruházat, de végül sokkal nagyobb lehe-
tőséget kaptak. Kiderült, hogy a TESCO 
mindenhol keresi a partnereket az együtt-
működésre, hiszen ennek már kialakult 
eljárásrendje van a rendszerükben. Így 
az Élelmiszerbankon keresztül az Evangé-
likus Egyház lett a partner, azért, mert a 
szerződő szervezet kizárólag a saját mű-
ködési területén oszthatja szét az adomá-
nyokat, az egyháznak pedig több környe-
ző településre átnyúlik a területe.

Ennek köszönhetően Balatonboglár, Len-
gyeltóti, Hács és Gyugy rászorulói is ré-
szesülhetnek az adományokból. Itt hely-
ben, Balatonbogláron a Platán Szociális 
Alapszolgáltatási Központ munkatársai-
nak szorgos munkáján keresztül jut el az 
élelmiszer a rászorulókhoz. Ez a munka 
azonban nem csak azzal jár, hogy minden 
este záráskor el kell menni az áruért és 
azt másnap ki kell osztani, hanem komoly 
adminisztrációt is végezni kell. Az adomá-

nyozó áruháznak ugyanis elvárás az, hogy 
minden tételnek pontos könyvelése le-
gyen, és az utolsó darab zsemle is egyez-
zen a készlettel.

Magyar Henrietta a TESCO társadalmi 
kapcsolatokért felelős vezetője elmondta, 
hogy régóta foglalkoztak azzal a gondo-
lattal, hogy a felesleget nem kidobni kel-
lene, hanem inkább oda kellene adni a 
rászorulóknak. A tettet azonban nagyon 
sok hatósági egyeztetés, élelmiszer eljá-
rásrend engedélyeztetés előzte meg. Az 
Élelmiszerbank felé átadott élelmiszerek 
ugyanis nem lejárt szavatosságúak, csak 
valamilyen szempontból már értékesítésre 
nem alkalmasak. Jellemző példa, hogy sok 
gyümölcs valamilyen egységcsomagban 
érkezik, de egy szem a csomagban sérül, 
előbb romlik, de ettől a dobozban lévő 
többi még jó. Idetartoznak az esti zárás-
kor megmaradt péksütemények is, amik 
még napokig fogyaszthatók, de másnap 

reggel már értékesítésre alkalmatlanok.
Az ünnepségen megjelent Cseh Balázs, 

az Országos Élelmiszerbank vezetője is, 
aki elmondta, az adományt fogadó szer-
vezeteknek komoly logisztikai kihívás, 
hogy minden nap pontosan megjelenje-
nek, és az összegyűjtött élelmiszereket 
elszállítsák. Ugyanakkor, ennek köszön-
hetően csak a tavalyi évben több mint 
5000 tonna élelmiszert sikerült országo-
san eljuttatni a rászorulókhoz. Egyébként 
a becsült élelmiszer pazarlás éves szinten 
csak Magyarországon nagyjából 1,8 millió 
tonna.
Itt helyben, a balatonboglári áruházban 

egyelőre hétköznapokon tudják átvenni a 
besegítő szervezetek az élelmiszer ado-
mányokat, de terveik szerint rövidesen 
hétvégén is megoldják majd a szállítást.

sz.l.

LÁ ÍR má

INCZE ZSUZSANNA ELŐADÁSA

Incze Zsuzsanna, a Csellengők című 
több évtizeden át készült népszerű tele-
víziós műsor szerkesztője volt a vendég 
Balatonbogláron a Civilhét egyik kiemelt 
rendezvényén május 15-én. Az ismert te-

levíziós személyiség két előadást is tartott 
ezen a napon. Az egyiket napközben az 
általános iskola felső tagozatos diákjainak, 
a másikat este a felnőtteknek, valamint a 
NEKA sportolóinak.
A téma mindkét esetben a fi atalok kap-

csolata a családjukkal, valamint a gyer-
mekeltűnések háttere volt. Az iskolások 

érdeklődve nézték végig a régi Csellengők 
adásokból kiválogatott történeteket, majd 
aktívan be is kapcsolódtak az előadásba. 
Incze Zsuzsanna pedig példákon keresztül 
megmutatta, hogy minden eltűnési eset 
más és más, de mégis vannak olyan közös 
tanulságok, amiket érdemes a fi ataloknak 
levonniuk.

folytatás az előző oldalról
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ÁLLÁSHIRDETÉS

Balatonboglár Közös Önkormányzati Hivatal a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I törvény alapján álláspályázatot ír ki több fő részére idegenforgalmi adóellenőr 
munkakörre.

Pályázati feltételek:

18. évét betöltött büntetlen előéletű, amit erkölcsi bizonyítvánnyal igazoló cselekvő-
képességgel rendelkező magyar állampolgárságú, legalább középfokú iskolai végzett-
ségű személyek. 
Az idegenforgalmi adóellenőr alkalmazása megbízási szerződés alapján jön létre
Munkavégzés helye: Balatonboglár Város közigazgatási területe
Munkavégzés időtartama: 2017. június 1 napjától 2017. szeptember 15 napjáig tart
A munkáért járó díjazás: havi bruttó 120.000 Ft
A munkavégzés során kapcsolattartó személy: Dr Markó Péter jegyző, mint megbízó

ÁLLÁSHIRDETÉS 

Ha elmúltál 18 éves és szeretnél dol-
gozni egy jó közösségben a boglári 
Buborék Élményfürdőben nyáron, ak-
kor jelentkezz az alábbi telefonszá-
mon:+36/20-332-0552

 Dr. Markó Péter jegyző

A napokban sétáltam le a Má-
tyás király utca végi lépcsőso-
ron a Szabadság utcára. A sar-
kon fi atalok, „szakközepesek”, 
utat adtak a „néninek”- nekem. 
Szívesen szóltam volna nekik, 
hogy harmincegynéhány éve 
még mi is itt ácsorogtunk szü-
netekben, de eszembe jutott, 
hogy annak idején nem hatott 
meg minket sem egy ilyesféle 
„mi is voltunk...”.

Igen, a szakközépiskola - jó kis társaság 
volt, most szervezzük a harmincéves érett-
ségi találkozónkat.
Zics Rózsika szólt pár hónapja, hogy nekik 

is lesz találkozójuk, az ötvenéves. Micsoda 
kerek évforduló! Azt később tudtam meg, 
hogy ők voltak a legelsők, a legelső osztály, 
akik még az Árpád utcai nagyiskolában 
kezdték meg tanulmányaikat. Harangozó 
Ica nénitől már hallottam erről a legendás 
kezdésről, amiben ők, férjével, Harangozó 
Józseffel aktívan részt vettek. El kell men-
nem, ott kell lennem!

Május 20-án nagy szél volt (pünkösdi-
előjelző), de meleg. Igyekeztem időben 
odaérni - nem viseltem volna el a késés 
szégyenét. Az épület előtt már Zics Rózsi-
ka várta az érkezőket, és Zadravecz Rózsa 
néni, akit szintén ismertem már korábbról 

(pünkösdi rózsák).
Bekísértek a folyósó végén 

lévő osztályteremben (ami a 
drámaszakkörösök helyisé-
ge, osztályként nem hasz-
nálták - és itt gratulálhatunk 
a gyerekeknek és tanító-
juknak, Szendrődyné Botka 
Krisztának, hogy a kaposvári 
jó szereplés után bejutottak 
az egri versenybe, s akkor 
éppen Békéscsabán voltak a 
Bűvös Bábos rendezvényen, 
ahonnan élményekkel teli 
zsákkal jöttek haza).

Már a folyósón láttam is-
merős arcokat. Németh Já-
nos fi a, Balázska (jó, már 
akkor is nagy gyerek volt, 
de ő mindig Balázska ma-
rad) a roverőrsömben volt 
cserkész, talán táborban is 
voltunk együtt, aztán Duba 
Béla, aki egykori fi lmklubosként is Jóska és 
sokak jó barátja, de biztos találnánk még 
sok, összekötő szálat, ha az idő nem kop-
pintana mindig az orrunkra.
Türjei Attila - az általános iskola igazga-

tójaként bemutatta az intézményt, majd 
Holczmann József folytatta a középiskola 
múltjával és jelenével. Mindkettőjük beszá-
moló szolgált új ismeretekkel, de a szebb 
mégis a régiek felidézése volt.
Ahogy következett ezek után is. Régi fo-

tók vetítésével emlékeztek 
az elmúlt időkre, és - mintha 
csak magunkat hallottam vol-
na - élénk, jókedvű, élcelődő 
párbeszéd indult meg a pad-
sorok közt - ...melyik vagy te, 
és, akkor hol voltunk...? Egyik 
fotón, valamelyik kirándulá-
son Harangozó Jóska bácsit 
is láttam megörökítve - lehet, 
nem véletlen, egyik kedvenc 
városkámban, Kőszegen, a 
templom előtt készült.
Gyertyát gyújtva, egyperces 

néma felállással emlékeztünk 
azokra is, akik már az égi osz-
tályban találkoznak.
A vetítés után érződött, 

hogy nagy beszélgetések várhatóak majd, 
s előtte néhányan még szóltak mindenkit 
érdeklő, érintő dolgokról. Ahogy arról is, 
hogy ne feledkezzünk meg azokról, akik 
révén lehetővé vált az iskola létrejötte, s 
nemcsak az után, hanem előtte is megha-
tározó szerepük volt a boglári oktatásban, 
civil életben.

No, ezért voltam én ott! A Városvédő 
Egyesület erre az alkalomra összeállított 
egy CD-t, amin a Gyöngyök a homokban 
című könyv digitális változata, az átadó-est 
felvétele, az ott vetített montázsok nézhe-
tők, s ebből mindenkinek vittem egy-egy 
példányt. A borító hátulján szerepel a ne-
vem, elérhetőségeim, bízom benne, hogy 
lesznek néhányan, akik megosztják majd 
velünk emlékeiket, amivel az egyre homá-
lyosodó múlt kissé tisztulhat - mert mindig 
mondom, erős gyökerű fát nem dönt ki a 
vihar...

Pünkösdi szél, pünkösdi rózsák - írtam 
korábban - az ünnep közeledtével Gáti 
Anna (Boglár-Kislak Irodalmi Kör) nagysze-
rű gondolatai jutnak eszembe: közeledik 
a pünkösd, ami az egyházi ünnep mellett 
kellene, hogy jelentse - érezzük magunkat 
jól egymással, együtt, legyenek közössé-
gek, értsünk szót egymással, szeressünk 
beszélgetni!
Ezt éreztem én azon a szombati délutá-

non - sok, kedves ember, vidám beszélge-
tés, a megélt idő bölcsessége. Nagyon jó 
volt ott lenni, s szívből mondom:

Isten éltessen, Legelső Osztály!
szerigabi

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
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Az ülést Mészáros Miklós polgármester 
nyitotta meg és a köszöntés után megál-
lapította, hogy a Képviselő-testület teljes 
létszámban megjelent, így az ülés határo-
zatképes. A jegyzőkönyv-hitelesítők meg-
választása után szavazásra bocsátotta a 
módosított napirendet, melynek első pont-
ja a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról és a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről szólt.

Mészáros Miklós polgármester tájékoztat-
ta a képviselőket a két ülés között történt 
eseményekről és ismertette a strandfej-
lesztés tervezett tartalmát: víztisztító be-
rendezés beszerzése, gumipálya felújítása, 
a Buborék élményfürdőben a gumiborítás 
felújítása, családi öltözőfülke, mozgáskor-
látozottak részére zuhanyzó létesítése a 
Platán strandon, gyermekfoglalkoztató fel-
újítása. Elmondta, hogy a Bem utca kép-
viselői keresték meg a temetőbővítéssel 
kapcsolatban, mert továbbra sem tudják 
elfogadni a tervezett beruházást. Javasolta, 
hogy a helyszínen tartson a képviselő-tes-
tület egy lakossági fórumot a témában.
Keserű Zoltán Szőlőskislak Településrészi 

Önkormányzat vezetője elmondta, hogy 
tudomása szerint 
nézeteltérés van a 
médiakeret felosztá-
sát illetően, melyről 
a költségvetés tár-
gyalásakor tárgyalt 
a kislaki részönkor-
mányzat és határoza-
tot hozott. Mészáros 
Miklós polgármester 
szerint az igaz, hogy 
a részönkormányzat 
hozott egy határoza-
tot, illetve javaslatot, 
de a testület nem 
hagyta azt jóvá. A 
költségvetésben sze-
repel az összeg, a 
tartalmáról egyeztetni kell. Turisztikai fi lm 
készítésére van egyéb ajánlat. Szerinte 
mérlegelni kell, melyik a legkedvezőbb a 
város számára. 

Dr. Sziberth László képviselő elmondta, 
hogy tudomása szerint a médiakeret fel-
osztásának részleteiről ismertető készült, 
ami kiküldésre került. Mindenki előtt ismert 
volt, hogy marketingkampány elindítását 
tervezték, ami rövid időn belül indulna, az 
ehhez kapcsolódó munka elkészült. A költ-
ségvetés elfogadásakor – mint minden elő-
terjesztés esetében – a bizottsági döntési 
javaslatok is elfogadásra kerültek, eddig 
nem kellett külön előterjesztést készíteni. 
Ettől függetlenül, ha szükséges, fogadja 
el a testület a médiakeret felosztását. Vé-
leménye szerint a most kiosztott média-
ajánlattal szemben a Boglárról készülő fi lm 
teljesen másról szólna, egy olyan hiányt 
pótolna, ami eddig nem volt.

Dr. Markó Péter jegyző szerint, amennyi-
ben pénzügyi forrás biztosításáról kell dön-
teni, arra vonatkozóan írásos előterjesztést 
kell készíteni, mellékelve a szerződésterve-
zetet. Kötelezettségvállalás esetén szóbeli 
előterjesztés alapján nem lehet dönteni az 
SZMSZ szerint és ez a téma most nem is 
napirend. 

Dr. Sziberth László képviselő tájékozta-
tást kért a peres ügyekről (kislaki ingatla-
nok, borudvar). Megjegyezte, hogy fény-
képeket készített a strandfenntartásról az 
üzemeltető-váltás előtt. Felkérte a Közte-

rület-fenntartó Szervezetet, hogy a Matróz 
köz árkát, illetve a Kodály utcából odave-
zető árkot rendszeresen tisztítsák, mert 
az ülés előtti napon elöntötte az árokból 
kifolyó víz a szomszédos telkeket. Érdek-
lődött, hogy mikor állítják majd helyre a 
MÁV munkálatok során keletkezett járda, 
sövény, úthálózatban keletkezett károkat? 
Kérte, hogy Kálmán doktor halálával ösz-
szefüggésben az önkormányzat adjon tá-
jékoztatást a szolgáltatás folytatásáról, a 
helyettesítés rendjéről, az elérhetőségről. 
Megkérdezte, hogy mikor kerül testület elé 

az NSK-val kötendő szerződés, mert még 
mindig nem történt meg a labdarúgó pálya 
hitelesítése.
Gáspár László referens elmondta, hogy a 

régi strandszolgáltatóval tartottak egy be-
járást, ő ígéretet tett arra, hogy a szemetet 
és a tavi uszadékot elszállítja.

Mészáros Miklós polgármester a Matróz 
közzel kapcsolatban intézkedést kért, hogy 
még egyszer ne fordulhasson elő, ami elő-
ző nap történt. A MÁV beruházás viszont 
még nem fejeződött be, és majd csak utá-
na kezdődhet a helyreállítás. Az NSK egy-
előre nem küldte meg a szerződésterveze-
tet, Kálmán doktorral kapcsolatban pedig 
rendkívüli ülést is össze kell hívni.

Dr. Markó Péter jegyző elmondta, hogy a 
borudvarral kapcsolatos aktuális iratokat 
megküldték a képviselők részére, több in-
formáció jelenleg nem áll rendelkezésre. A 
kislaki ingatlanokkal kapcsolatban az ügy-
véd tájékoztatott, hogy a bíróság másodfo-
kon helyben hagyta az I. fokú ítéletet, de 
erről még hivatalos értesítés nem érkezett.

Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfej-
lesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke kérte, 
hogy a város kezdeményezzen módosítást 
az érintett szerződések esetében az önkor-
mányzati kezesség törlésével kapcsolatban. 
Dr. Markó Péter jegyző szerint az önkor-
mányzat csak akkor kezdeményezheti a 
kezességvállalás törlését, ha valaki más át-
vállalja a 2003-ban az önkormányzat által 
vállalt kötelezettséget, egyoldalúan nem 

módosítható a szerződés. Egyeztetni fog a 
város ügyvédjével a lehetőségekről.
Türjei Attila képviselő érdeklődött, a busz 

használati rendjébe belevehető-e, hogy az 
általános iskolások is használhassák a jár-
művet? Egyúttal kérte, hogy az Árpád utca 
kereszteződésében lévő közlekedési tükröt 
erősítsék meg. Mészáros Miklós polgármes-
ter ezek után szavazásra bocsátotta az elő-
terjesztést a kislaki ingatlanokkal kapcsola-
tos indítvány elfogadásával, amit a testület 
egyhangúlag elfogadott.

A továbbiakban a testület a 2016. évi 
k ö l t s égve t é s é r ő l 
szóló önkormány-
zati rendelet mó-
dosítását tárgyalta. 
Dr. Sziberth László 
a Pénzügyi, Város-
fejlesztési, Ügyrendi 
Bizottság elnöke el-
fogadásra javasolta 
a módosítást, amit a 
Testület egyhangúlag 
el is fogadott, majd 
a zárszámadási ren-
delet megvitatásával 
folytatták a munkát.
Dr. Sziberth László 

a Pénzügyi, Város-
fejlesztési, Ügyrendi 

Bizottság elnöke ismertette az eredmény 
főbb számait. Ennek megfelelően az ön-
kormányzat tavalyi bevétele 1.765.500 
eFt, a kiadása 1.457.649 eFt volt. A sze-
mélyi juttatások 466.822 eFt, a járulékok 
124.071 eFt, a dologi kiadások 629.090 
eFt, az egyéb működési célú kiadások 
76.320 eFt, a beruházások 73.947 eFt, a 
felújítások 68.390 eFt volt. Az elnök szerint 
többszörös egyeztetés után készült el az 
előterjesztés, ezért köszönetet mondott a 
pénzügyi osztályvezető precíz munkájáért. 
A gazdálkodás stabil volt, tervezése felelő-
sen történt, megfelelő tartalékokkal, ezért 
elfogadásra javasolta a rendeletet.

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke 
szerint a bizottság hatáskörébe tartozó in-
tézmények gazdálkodásáról elmondható, 
hogy a teljesítés arányos volt. Dr. Regős 
Péter az Egészségügyi és Szociális Bizott-
ság elnöke hangsúlyozta, hogy az önkor-
mányzatnak és intézményeinek nincsenek 
kifi zetetlen számlái, hitelállománya. Az 
összesített adatok alapján az önkormány-
zat 307.852 eFt maradvánnyal és 302.384 
eFt záró pénzkészlettel rendelkezik, és erre 
még nem volt példa a város történetében.

Mészáros Miklós polgármester véleménye 
szerint a város 806 éves történetének leg-
stabilabb, legnagyobb összegű és legjobb 
költségvetését zárták most le. Mindenki-
nek megköszönte, aki ebben a munkában 
részt vett. Végül szavazásra bocsátotta a 
zárszámadási rendeletet, amit a testület 

Az ülést Mészáros Miklós polgármester ülé Mészár Miklós lgá

ÖNKORMÁNYZAT

Kivonatos közlés. A jegyzőkönyv és a hatályos ren-
deletek a Lukács Károly Városi Könyvtárban és a 
balatonboglar.hu weboldalon tekinthetők meg.

ÖSSZEFOGLALÓ BALATONBOGLÁR VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ"TESTÜLETÉNEK

2017. MÁJUS 4"I ÜLÉSÉRŐL

Tájékoztató
Dr. Kálmán Sándor halála miatt a IV. háziorvosi körzetben 2017. május 10. napjától 

történő változásokról
Rendelés helye: Balatonboglár, Erzsébet u. 1.
Rendeslés ideje: hétfő: 13:00-16:00 óráig
   csütörtök: 13:00-15:00 óráig
   péntek: 8:00-9:30 óráig
Megbízott kötelező, napi rendelőben eltöltött rendelési idején kívül rendelkezésre áll. 

A helyben szokásos és kihirdetett rendelőben töltött rendelkezésre állás helye: Bala-
tonboglár, Erzsébet u. 1. Ideje: minden csütörtökön: 14:00-16:00, minden harmadik 
péntek: 14:00-16:00 óra

Az orvosi feladatokat Dr. Szili Erzsébet Szőlősgyörök, Petőfi  S. u. 48. szám alatti 
orvos látja el.

Dr. Markó Péter jegyző
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egyhangúlag elfogadott. 
A következő napirendként a „Vásárokról 

és piacokról szóló 16/2001.(IV.27. ) önkor-
mányzati rendelet” módosítását tárgyalták.  
Ehhez kapcsolódóan Dr. Sziberth László a 
Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bi-
zottság elnöke elmondta, a bizottság két 
változtatást javasol a rendeletben:
- Legyen lehetőség a piacon kézműves ter-
mékeket is árulni.
- A területet igénylők szerződése tartal-
mazza a rájuk vonatkozó fogyasztóvédelmi 
törvényben meghatározottakat, különös 
tekintettel az árak feltüntetésére vonatko-
zóan. Amennyiben nem kerülnek feltünte-
tésre az árak, az minősüljön szerződéssze-
gésnek.

Mészáros Miklós polgármester szavazás-
ra bocsátotta a Pénzügyi, Városfejlesztési, 
Ügyrendi Bizottság módosító indítványával 
a vásárokról és piacokról szóló rendeletet, 
amit a képviselők egyhangúlag elfogadtak. 
Az „Éves ellenőrzési jelentés Balatonboglár 
Város Önkormányzatánál és intézményei-
nél 2016. évben elvégzett ellenőrzések ta-
pasztalatairól” című előterjesztést viszont 
azzal fogadták el, hogy a feltárt hiányossá-
gokat a hivatal rövid időn belül oldja meg 
és erről készüljön jelentés.

A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 
munkájáról szóló beszámoló azonban ki-
sebb vitát és csípős megjegyzéseket vál-
tott ki, mert Dr. Sziberth László a Pénzügyi, 
Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke 
megköszönte ugyan mindazok munkáját, 
akik azt megfelelően végzik, de ugyanak-
kor elmondta, nem javasolja elfogadásra a 
beszámolót. Ezt azzal indokolta, hogy nem 
látja a javulást a hivatali irányításban és a 
munka szervezettségében.

Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke 
pedig csak tárgyalásra alkalmasnak mi-
nősített a beszámolót. Keserű Zoltán Sző-
lőskislak Településrészi Önkormányzat ve-
zetője pedig tájékoztatott, hogy a kislaki 
részönkormányzat 1 igen 2 ellenszavazat-
tal nem javasolta elfogadni a beszámolót.
Vadasfalvi János a Jankovich Üdülőtelepi 

Településrészi Önkormányzat vezetője ki-
fejtette, hogy neki más a véleménye, hi-
szen mindennap megfordul a hivatalban, 
bármilyen kérdése van akár a pénzügyi, 
akár a műszaki osztályhoz, azonnal segít-
séget kap. Ráadásul, ugyanezt a véleményt 
hallja az idősebb üdülőtulajdonosoktól is, 
ezért megköszönte a hivatal munkáját.

Mészáros Miklós polgármester szintén 
megköszönte a hivatali dolgozók munkáját, 
és elmondta, hogy szerinte semmivel nem 
végzik rosszabbul a munkájukat a hivatal-
ban dolgozók, mint az ország más hivata-
lában, vagy a város más intézményében 
dolgozó munkavállalók.
Türjei Attila képviselő kifejtette, hogy 

akármelyik osztályhoz fordul, mindig maxi-
mális segítséget, intézkedést kap a hivatal-
ban, és ő is megköszönte a hivatal vezeté-
sének a munkáját. Szalai Tünde képviselő 
szerint is köszönet jár a hivatalban dolgo-
zóknak, de a túlterheltség megoldásában 
nem lát változást.
A vita lezárását követő szavazásban a 

testület 4 igen és 5 nem szavazattal nem 
fogadta el a beszámolót és ugyanerre az 
eredményre jutott a közterület-felügyelet 
munkájának értékeléséről szóló előterjesz-
tés is. Ennél Dr. Sziberth László a Pénzügyi, 
Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnö-
ke kifejezetten hangsúlyozta, hogy nem 

a területen szóló emberek minősítéséről, 
hanem a terület szervezési hiányosságai 
miatt javasolja elutasítani az előterjesztést. 
Kifogásolta, hogy a közterület-felügyelők 
portaszolgálatot teljesítenek a közterületen 
végzendő munkájuk helyett.

Vadasfalvi János a Jankovich Üdülőtele-
pi Településrészi Önkormányzat vezetője 
kevesellte a létszámot, de bizakodását fe-
jezte ki, hogy a három álláshely betöltése 
pozitív változást eredményez majd. 

Dr. Markó Péter jegyző szerint az egyik 
kolléga közel tíz, a másik pedig húsz éve 
látja el ezt a munkát. Szerinte nem végzik 
rosszabbul a munkájukat, mint korábban. 
Minden héten átbeszéli velük a feladatukat, 
az igazgatási osztályvezető pedig minden 
reggel eligazítást tart, a kiadott feladatok 
elvégzéséről írásban beszámolnak. Megkö-
szönte a testület pozitív hozzáállását, hogy 
a nyári időszakban plusz három fő felvé-
telére adtak lehetőséget, akik segítik majd 
a közterület-felügyelők munkáját. Vélemé-
nye szerint, a portán a helyettesítést va-
lahogy meg kell oldani, és ha lesz olyan 
közfoglalkoztatott, akivel elvégezhető a 
feladat, akkor természetesen nem a közte-
rület-felügyelőket fogják odahelyezni.
A közterület-felügyelet beszámolójának 

elutasítása után további beszámolók kö-
vetkeztek, így sorra került a gyermekvé-
delmi és gyermekjóléti feladatokról, a Dr. 
Török Sándor Egészségügyi Központ járó-
beteg-szakellátásáról, a Körzeti Központi 
Háziorvosi Ügyeleti Ellátás munkájáról és 
a Védőnői Szolgálat munkájáról szóló be-
számoló is.
 A 2017. évi turisztikai szezon előkészíté-

séről szóló beszámoló tárgyalásánál Kalász 
Zoltán a Humán Bizottság elnöke javasolta, 
hogy az értékpontok szerepeljenek a tu-
risztikai térképen és minél előbb meg kell 
szervezni a városbejárást. A Humán Bizott-
ság pedig a Boglár Kártya kiadásának mó-
dosítását az előterjesztés szerint javasolta 
elfogadni. A bizottság a képviselő-testületi 
ülésig konkrét javaslatot kért az informá-
ciós pavilon elhelyezésére. Egyébként a 
Humán Bizottság elfogadásra javasolta a 
2017. évi turisztikai szezon előkészítéséről 
szóló beszámolót.

Mészáros Miklós polgármester elmondta, 
hogy a BB Info pavilon ingyenesen rendel-
kezésre áll, és javasolta annak elhelyezését 
a Platán téren. Keserű Zoltán Szőlőskislak 
Településrészi Önkormányzat vezetője ja-
vasolta, hogy a Boglár kártyára kerüljön rá 
az aktuális évre, szezonra szóló érvényesí-
tés. A kártyát nem lehet meghosszabbítani, 
hanem minden szezonban új kártyát kell 
kiváltani. Felmerült ötletként, hogy a rövid 
távú tartózkodások esetén kártya helyett 
karszalagot alkalmazzanak.

Elmondta, hogy a tavaszi kiadvány a 
héten elkészül. A turisztikai térképen Ba-
latonboglár nevezetességei, közérdekű 
információk fognak szerepelni. A nyáron 
háromnyelvű ismertetőt terveznek kiadni. 
Kérte, ha bármilyen programváltozás van, 
azt az érintettek minél előbb jelezzék, hogy 
a kiadványokban pontosítani lehessen. A 
nagy prospektus megújult beltartalommal 
jelenik meg.

Maradva a turisztikai témánál, megtár-
gyalták a Boglár Napja rendezvényeinek 
előkészítéséről szóló előterjesztést. A 
programra idén több más rendezvény is 
ráépül, így hozzákapcsolódik az Aranyhíd 
Barátság Nap és a Méta Fesztivál is. Ennek 

köszönhetően a Boglár Napja idén már jú-
nius 2-án (pénteken) a Balaton Vox Kórus 
hangversenyével elkezdődik, majd másnap 
délelőtt 10.00 órakor a Lengyel-Magyar 
Barátság Házában a hivatalos ünnepség-
gel folytatódik. A sorozat vége pedig június 
5-én (hétfőn) 14.00 órakor a Méta Feszti-
vál gálaműsorával lesz.

Sok további egyeztetést igénylő napi-
rendi pont volt a Nemzeti Kézilabda Aka-
démia (NEKA) újabb beruházásának ügye, 
hiszen mint ismeretes, az Akadémia egy 
diagnosztikai központot szeretne építeni, 
amihez további területet kért a várostól. 
Abban mindenki egyetértett, hogy a beru-
házás jó a városnak, ezért mindenképpen 
támogatandó, de a NEKA által kért terület 
hosszútávon korlátozhatja Balatonboglár-
nak a további lehetőségeit. Ezért végül egy 
kompromisszumos javaslat született, ami 
a parkoló keleti oldalán lévő még szabad 
és a város tulajdonában lévő területet jelöli 
meg átadásra. Mészáros Miklós polgármes-
ter és Dr. Sziberth László PVÜB elnök sze-
rint is ez jelenleg egy olyan javaslat, ami 
életben tartja a fejlesztési elképzelést, de 
valószínűleg a megvalósíthatósági szem-
pontok fi gyelembe vételével még további 
egyeztetések lesznek az ügyben.

A képviselők a továbbiakban megtárgyal-
ták és elfogadták a BBTC beszámolóját, 
megadták a területhasználati engedélyt 
a TESCO napokhoz, megtárgyalták a Pin-
ce sori ingatlantulajdonosok kérelmét és 
döntöttek az önkormányzati étkeztetések 
fejlesztésével kapcsolatos és a járóbeteg 
szakellátó szolgáltatások fejlesztéséről 
szóló pályázatok benyújtásáról.

Határoztak a nyári szünidei gyermekfel-
ügyelet biztosításáról is. Ennek megfele-
lően Balatonboglár Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a hátrányos helyzetű, 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő, a halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermekek részére ingyene-
sen biztosítja a szünidőben az étkeztetést, 
2017.06.19-től – 2017.08.31. napjáig.

A szünidei gyermekétkeztetés biztosítása 
Balatonboglár Városi Konyhán keresztül 
történik. A gyermekek napközbeni ellátása 
helyszínéül a Balatonboglár, Dózsa Gy. u. 
45. szám alatti intézményt jelöli ki, mely-
nek feltétele, hogy a szülőknek nyilatkozni-
uk kell, hogy munkavégzésük vagy egyéb 
ok miatt a gyermekükről nem tudnak gon-
doskodni.

A szolgáltatást kérelemre lehet igénybe 
venni, a Platán Szociális Alapszolgáltatási 
Központ Család-, és Gyermekjóléti Szolgá-
lathoz címezve. A szolgáltatást igénybeve-
vők száma: maximum 30 fő.

A kedvezményben nem részesülő gyer-
mekek részére a 2017. évi nyári szünidő-
ben biztosított felügyelet ideje alatt nyúj-
tandó étkeztetés díját bruttó 650 Ft/fő 
összegben állapítja meg. A nyári szünidei 
gyermekfelügyelet biztosításának időtar-
tama 2017. június 19. napjától 2017. au-
gusztus 18. napjáig tart, munkanapokon 
8.00 órától 16.00 óráig.
A munka a bizottságok saját hatáskörben 

meghozott döntéseinek átte-
kintésével folytatódott, vé-
gül zárt üléssel fejezték be a 
munkát. A nyilvános ülés tel-
jes, vágatlan videó felvétele 
az alábbi QR kód segítségé-
vel elérhető, megtekinthető.
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Hajós kalandok a parton

Április 22-én ünnepélyes keretek között nyitotta meg az idei vál-
tozatos programokat ígérő, újabb szezonját a balatonboglári kikö-
tőben álló, 145 éves hajó, a Balaton Csavargőzös. Az ünnepségen 
beszédet mondott Mészáros Miklós Balatonboglár és Kondor Géza 
Révfülöp polgármestere, valamint Kollár József a Balatoni Hajózási 
Zrt. vezérigazgatója. Az idei szezon terveiről Kopasz Árpádot, a 
hajót üzemeltető egyesület vezetőjét kérdeztük…

Milyen érzés kapitánynak lenni a Balaton legöregebb ha-
jóján?
Azért csak óvatosan a fogalmakkal, mert a hajósok erre különö-

sen érzékenyek! Én a hajónak nem a kapitánya, hanem egyfajta 
őrzője, életben tartója vagyok. Vigyázni kell, hogy mit mond az 
ember, mert ha valami olyat találok mondani, ami nem felel meg 
a hajózási szakkifejezésnek, akkor ezt igen hamar szóvá teszik. 

Mekkora munkával jár a hajó megnyitása? Milyen előké-
szítést igényel?
Ősszel, amikor bezárunk, akkor télire teljesen üresre kipakoljuk 

a hajót, mert az a klíma, ami a nagy hidegben a vas hajótestben 
kialakul, az mindent tönkre tenne. Ezért a kiállítási tárgyak, fel-
szerelések raktárba kerülnek. Egyébként a tél sem tétlenségben 
telik, hiszen ilyenkor dolgozzuk fel azokat az év során gyűjtött 
anyagokat, amiket a következő évben szeretnénk megmutatni a 
látogatóknak.
Tavasszal aztán, ahogy az idő engedi, elkezdődik a visszarende-

zés, a terek felöltöztetése, az új szerzemények megfelelő kiállító-
terének a kialakítása. Sok munkával jár, mire eljutunk a szezon 
megnyitásáig. 

Milyen programokat terveztek erre az évre?
A hagyományos, már bevált programjainkat idén is megrendez-

zük. Ennek megfelelően idén is lesz kiállítás a balatoni stégekről és 
fürdőházakról, valamint a sokak által kedvelt gőzhajó találkozót is 
megtartjuk. De lesz gyermekrajz és csónakmotor kiállítás is.

Mivel mi üzemeltetjük a révfülöpi gyűjteményt is, ezért továbbra 
is tart a látogatók felé az az akció, hogy az itt megvásárolt jegyek-

kel a túlparti kiállítást is megnézhetik és ez működik visszafelé 
is. Sokan élnek ezzel a lehetőséggel, hiszen két helyszínen, hat 
kiállítást tekinthetnek meg.

Lesz valami különleges témája az idei évnek?
Igen, mégpedig a bélyegek! Kevesen tudják, de a Balaton Csa-

vargőzös Boglár és Révfülöp között postahajóként is működött és 
a tulajdonos részvénytársaság adott ki bélyeget, amit a küldemé-
nyekre lehetett felragasztani. Ez mindössze négy évig működött, 
ami azt jelenti, hogy nagyon kevés bélyeg került forgalomba és 
még kevesebb az, ami megmaradt és ma is fellelhető. Ezek ma a 
világ legértékesebb bélyegritkaságai közé tartoznak, értékük ve-
tekszik a legendás Mauritiuséval.
Ez egy olyan különlegesség, amire az idén egy tematikus kiállí-

tást szeretnénk építeni. Egyébként Balaton bélyegként emlegetik a 
gyűjtők és a fellelhető példányok többsége egy kézben van. Ezért 
az értéküket nem is lehet meghatározni, mert nyilvános aukción 
már régen nem bukkantak fel. 

Milyen nyitvatartással üzemelnek?
Most az előszezonban hétvégeken vagyunk nyitva, de június 15-

től, főszezonban minden nap reggel 9-től este 9-ig.
A kiadott programok azonban változhatnak még. Lehetnek újak 

is, de az sem biztos, hogy minden megvalósul. Ugyanakkor nagy 
hangsúlyt teszünk a gyermekprogramokra is, hiszen az a tapasz-
talat, hogy a kicsik jól érzik nálunk magukat és a szülők is szívesen 
hozzák őket.

Mikor nyit a legszebb kávéház?
Az, hogy a legszebb-e, az elfogultság kérdése, de nekem bizto-

san az. A nyitás időjárás függő, tavaly ilyenkor már nyitva voltunk, 
de ez a hűvös tavasz ezt meghiúsította. Bízom benne, hogy május 
második felében már nyitva leszünk.

Köszönjük a beszélgetést!

SZEZON

PROGRAMOK:
Június
10. 11:00 Boglárt álmodom – Balaton bélyeg kiállítás 

- Révfülöpi galéria megnyitó

Július
08. 11:00 III. Balatoni stégek és fürdőházak – kiállí-

tás/sorozat
05. 11:00 Csónakmotor kiállítás
22. 11:00 Gőzhajók – VI. gyermekrajz kiállítás
29. 11:00 Kiállítás stégen és vízen...

Augusztus
05. 11:00 Balatoni gőzhajók – kiállítás sorozat
12. 11:00 Gőzhajók a Balatonon IV. Gőzhajó Találko-

zó

Szeptember
11:00 Csavargőzös ősznyitó

Október
21. 11:00 Szezonzáró

Ez az április végi tavasz Oszkár-díjat érdemlő alakítással hozta a januári telet. A révfülöpi vendégek közül többen komoly fenntar-
tással ültek a nagy hullámokkal, hideg széllel dacoló Phoenix-re, s biztonságból plébánosukat is elhozták magukkal a Csavargőzös 
szezonnyitó ünnepségre. De félre a tréfát! Ez a körülmény mégsem zavarta meg ezt a nagyszerű, s népes közönség érdeklődésével 
kísért eseményt. Kopasz Árpád (a hajó szárazföldi kapitánya) nyitotta meg az ünnepséget - aggodalmaskodás nélkül a hidegre - , s 
polgármestereink köszöntőiben folytatódott ez a jókedvű felütés, s a szomszédok szorosodó barátságán túl, a fejlesztések bizako-
dásra okot adó ígéreteivel, lehetőségeivel. A BAHART vezére üdvözölte a megnyitót, s megosztotta a hajózási vállalat felkészülését, 
technikai, üzleti, turisztikai fejlesztéseit az ígéretes szezon elvárásaihoz igazodva. A Parti Testvérek balatoni asztalának kapitányától 
is kaptunk kis történeti összefoglalót a szervezetükről, a „fedélzetmosás” szertartásaikról, a balatoni hajózás történetéről. A hideg 
ellen a kellően felvértezett Bárka büfé sima győzelemmel nyert. Jó hangulatú beszélgetések, tavalyi találkozások utáni üdvözlések, 
ismerkedéseket követően, a fűtött hajóban egy minden tekintetben kifogástalan kiállású - média, dizájn, előadás, stílus - prezentá-
ciót élvezhettek a BAHART működéséről, vállalásairól, küldetéséről magától a vezérigazgatótól.

Három órakor kifutott a fülöpi vendégekkel a kétárbocos. Kölcsönös integetés a móló végéig, s tekintettel elkísérve őket a vitorla-
bontásáig, nyugtázva remek példáját a jószomszédságnak.

CSAVARGŐZÖS SZEZONNYITÓ

fotó: s.m.
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HELYTÖRTÉNETBALATONI HELYTÖRTÉNÉSZ TALÁLKOZÓ
(MOTTÓ: A MŰVELTSÉG JÓ SORSBAN 
ÉKESSÉG, BALSORSBAN MENEDÉK.) 

Egy korábbi zsörtölődésben, a „Kimaradt 
lapok a Balaton könyvéből” címmel már 
tettem említést a városunkat ért sé-
relemről. Tudniillik egy Kopaszdomb 
régi fotója, s alatta pár sor, ami a 
többszáz oldalas, sok tekintetben 
forrás értékű Balaton-történettel 
foglalkozó, több, javított kiadást is 
megért könyvben rólunk elegen-
dőnek találtak a kötet gondozói. 
Edericsen Takács Gábor helytörté-
nész fontosnak találta, hogy a ba-
latoni települések helytörténettel 
foglalkozó elhivatottjait félévente 
egy találkozóra hívja, ahol beszá-
molhatnak kutatási eredményeik-
ről, gyűjtő- munkáikról, készülő, s 
már kiadást megélt köteteikről.  Az 
ilyen találkozók természetesen hordoznak 
magukkal a Balaton örömére nagyobb le-
hetőségeket is. Horváth Iván kapott az első 
találkozóra meghívót. El is ment, a máso-
dikra is. Az első Edericsen, a második egy 
balatoni sétahajón volt. Az ősszel Balaton-
füred volt a házigazda. Oda ketten men-
tünk. A minap Balatonfenyvesen Lombár 
Gábor polgármester nyitotta meg a har-
madikat, melyen már szép számban gyűl-
tünk össze, s média érdeklődés is kísérte 
az eseményt. Sokan készültek előadással, 
ami talán hosszúra is nyújtotta a találkozót, 
de igazán izgalmas és nagyraértékelésre 

érdemes előadásokat lehetett hallani. Éke-
sen bizonyítja a találkozó szükségességét 
az a számtalan kiadvány, amiben sok hely-

történész, mégtöbb munkája, energiája 
fekszik. Megállapítható, hogy minden hely-
ségben van, vannak – nagyrészt nyugdíjas 
pedagógusok, nyugdíjas könyvtárosok, ha-
jóskapitány, egyházi személyiségek – hely-
történészek, akik kötetekben tudják felmu-
tatni településük történetét. Sokuk a helyi 
önkormányzat támogatásával, de vannak 
magánkiadásban is elkészült könyvek.

Bár nagy érdeklődéssel kísérte a hallga-
tóság az előadásokat, a mélyebbre ásó he-
lyi részletek száraznak is tűntek időnként. 
Egyet mégis szívesen kiemelnék. Egy na-
gyon kedves, idősebb hölgy mutatta be – 

gyásza lazuló szorítása után – férje, néhai 
László István kéziratban maradt, Balaton-
szentgyörgy történetét feldolgozó második, 
új kötetét. Gigászi munka, százóraszám 
eltöltött levéltári idők, kifogástalan pre-
cízség – sikerült alaposabban beleolvasni. 

Egy üdítő érdekességet találtam ben-
ne: a Csillagvár – ahol maga a szerző 
is született, ugyanis akkor a szobáit 
más-más család lakta – egykori ka-
pitányának, Sulyok Balázsnak három 
lánya volt. Sára lányát Dobó István 
vette feleségül, Anna lányának fi a, a 
magyar nyelvű költészet egyik első 
művelője Balassi Bálint, Krisztina lá-
nya fi a az erdélyi fejedelem Bocskai 
István. S továbbá „ A családon belüli 
érdekesség, hogy – egyéb, versek-
ben is megörökített hódításai mellett 

– Balassi Bálint szerelembe esett  sa-
ját unokatestvérével, Dobó Krisztiná-
val is, akit feleségül vett.”

A révfülöpi küldöttek hölgy tagja észlelte 
a hallgatóság fáradságát, s elénekeltette 
velünk a Széles a Balatont, s ha nem tudná 
valaki, ez nem is balatoni dal, hanem az 
Északi Középhegység Balaton nevű kistele-
pülésén született, s az ottani, Balaton nevű 
pataknak keskeny a hídja, de mi azért mi-
énknek szeretjük.
Ősszel Balatonboglár lesz a Balatoni Hely-

történész Találkozó házigazdája, amin sze-
retnénk emlékezetes vendéglátókká lenni.

k.j.
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Kávét? Teát? … esetleg egy sütit?

Kislaki kultúrház előtere, most épp egy irodalmi kávézó. A ven-
déglátó Anna és Éva – a mesterségük címere. Versek jöttek szé-

pen, sorban. A 
többiek készültek, 
felolvastak. Mi 
csak becsöppen-
tünk. Aztán ko-
pogás az asztalon. 
Felismerhető ez 
az időmértékes 
verselés? Á-fás 
szám-la i-gé-nyét, 
kér-jük e-lőre je-

lezze! Nem pont az! Bús düledékeiden... Majd egy kis játékos 
feladat – anyák napja tiszteletére. Papírlapokon magyar költők 
nevei, másokon női nevek. Mi a kapcsolat? Kicsit zavarba jöttünk, 
talán meg is meglepődtünk, de egymással beszélgetve minden 
költő anyukáját megtaláltuk – persze de versekkel segítettek: Ba-
bits Mihály: Hajnali gondolat. Igen! Hajnal, mint auróra! Kelemen 
Auróra Babits édesanyja. Elbotladoztunk azért végtelen türelem-
mel elkísérve. Senki sem kapott hármast. Anna és Éva, Kislakon 
élő nyugdíjas tanárnők – nemrég költöztek ide. A diákjaiknak sok 
kincset osztogattak, mégis bőven hoztak magukkal, s akiknek hi-
ányzik az oktatás, az irodalomóra, s amilyen szeretettel és rajon-
gással az nem is tudják eltitkolni, úgy azt hiszem, egyre többen 
leszünk az osztályban.

k.j.

Civil piknik

Ha az időjárás nem is engedte meg, hogy pokrócot terítsenek a résztvevők 
a fűre, azért a Nap csak sütött illően.
A Közösségek Hete országos rendezvénysorozathoz csatlakozva majd’ 

minden településen rendeztek valamilyen eseményt, ami a helyi civil-élettel 
köthető össze. Így tett a Helyiérték is a Civil Piknik rendezvényével: Jöjjünk 
össze, osszuk meg egymással a közössé tehető dolgainkat... El is jöttek 
többen, még megyei mentorok is örömmel társultak. Voltak ott a BBSC, a 
Civil Konrtoll Egyesület,  a Balatoni Hajós Kultúráért Egyesület, a Senior 
Néptánccsoport, a Városvédő Egyesület, a Nyugdíjas Klub szervezetektől, s 
még a Babel Sound-tól is. Az asztalokról elfogyott minden, de egy ígéretes 
pályázati lehetőséghez kellő civil összefogás született – augusztus vége a 
beadási határidő.

– Balaton bélyeg kiállítás 

– kiállí-

a Balatonon IV. Gőzhajó Találko-
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Bölcsődék napja. Pódium-beszélgetés 
négy csinos hölgy között. A mostani és a 
volt bölcsőde vezetői ülnek a pódiumon, 
Katika, Rózsika, egy anyuka, Bibi, s szintén 
gyakorló anyuka Zsuzsi, aki a beszélgetést 
is vezette. A háttérben kiállítás a boglári 
bölcsőde elmúlt hatvanhárom évéről. Ké-
pek, tablók, pelenkázó (még Pánczél dok-
tornő ajándékozta a bölcsődének).
Dr. Györe Zsuzsa érzelemmel kedvesen 

átszőtt bevezetőjéből hamar kiderült, mi 
nagyon szeretjük a bölcsikét. Körülnézek, 
nem is vagyok már érdekelt, még két fér-
fi t látok magamon kívül, Büki 
Bence apukáját, s Sziberth 
doktorékat (ők majd’ minden 
rendezvényt megtisztelnek 
érdeklődésükkel), igen, mi 
férfi ak is egyetértünk, na-
gyon szerethető a boglári 
Ficánka Bölcsőde. Bence el-
mondott egy nagyon hosszú 
és nagyon furfangos mesét, 
melyet nemcsak a közönség, 
de ő maga is nagyszerűen él-
vezett. Szépen sorra kerültek 
a kezdetek történései, sze-
replői, az intézmény minőségi 
előrelépései – idény jelleggel 
működő gyermekmegőrzőtől 
az állandó gondozásig. Kü-
lönösen megható volt Zicsné 
Rózsika elmesélésében a mi-
nőségi változások történetei, 
az utódnak adott útravaló. Nemkülönben 
Szira Katika méltatása az elődöktől örö-
költ útravalóról, a legendás konyháról, s 
a megfogadott jótanácsról: Mindig legyél 
egy lépéssel a fenntartód előtt! Aztán a 
beszélgetésben sorra kerültek az épületek, 
a Kodály úti villától, a Dózsa György úti 
kényelmes helytől, a félve várt, de annál 
nagyobb boldogsággal belakott új, óvo-
dával közös épületben, csodás környezet-
ben. Még tornatermünk is van! – emelte 
ki Katika a számtalan dicsérnivaló közül.
Angyalok is röpködtek a teremben, mikor 
Koós Marianna üzenetét felolvasták, ide is 
nagyszerűen beleillik:

Kedves Bölcsisek!
Nagyon sok szeretettel köszöntök min-

denkit, aki egy kicsit is magáénak érzi a 
bölcsőde múltját, jelenét, vagy jövőjét.
Az én életemben meghatározó szerepet 

töltött be a bölcsi, mindhárom gyermekem 
ott kezdte az életének első közösségi él-
ményét és mondhatom, hogy számomra is 
itt kezdődött a munkahelyi életközösség. A 
bölcsőde nem egy munkahely volt, hanem 
egy család. Jó volt oda bemenni, mindig 

szeretettel fogadták az embert. Szeren-
csésnek érzem magam, hogy ismerhetem 
és ismerhettem azokat az embereket, akik-
nek neve elválaszthatatlan, ha kimondjuk 
azt, hogy boglári bölcsi. Emlékszem Var-
ga Rózsára, a volt bölcsőde vezetőre, aki 
miután nyugdíjba vonult, sem szakított a 
bölcsivel, hisz minden nap belátogatott és 
mesélte az élményeit. Kerékné Gizikére, 
Bohár Marikára, Ambrus Szilvire, Horváth 
Edinára akik végtelen türelemmel fordultak 
az éppen dackorszakukat átélő gyerekek-
hez. Sziraticza Ica, aki állandóan mosoly-
gott, és olyan gasztronómiai élményeket 
nyújtott, hogy azóta sem ettem olyan fi nom 

töltött zsemlét vagy hortobágyi palacsin-
tát! Segítői: Varga Klári és Luka Évi voltak. 
Azt, hogy Zicsné Rózsika mikor kezdhet-
te a bölcsődei életét, azt nem tudom, de 
szerintem ő oda született.”Tyúkanyóként” 
védte, ápolta, építette, harcolt, ha kellett, 
az ő bölcsődéjéért! Sokat tanultam tőle, és 
most is köszönöm a segítségét!

Köszönöm Szira Katinak, Mátyási Andi-
nak, Doszlop Melcsinek, hogy mindig szá-
míthattam rájuk, és köszönöm a barátsá-

got, ami összeköt minket attól 
függetlenül, hogy most éppen 
hol is működik a bölcsi.
A személyek, az arcok a tel-

jesség igénye nélkül jutnak az 
eszembe, felsorolni mindenkit 
nincs időm, ezt most rátok 
bízom! Emlékezzetek az él-
ményekre, a munkatársakra, 
a bölcsisekre, a   bölcsődére!

Kívánok mindannyiótoknak 
szép emlékezést, vidám per-
ceket, a további munkátokhoz 
jó egészséget, türelmet és 
szakmai megbecsülést!!!!

Puszi: Marianna

(Igazán irigylésre méltó 
az a hivatás, amely a nyi-
ladozó értelem történéseit 
nap, mint nap megélheti, 

aki élvezi ezeknek a kisemberkéknek 
az önzetlen, már-már a szülőket el-
elérő rajongásait, s aki nagy gonddal 
igazíthatja őket el a megismerés vég-
telen útján. Az a fájdalom, ami egy 
megértő mosolyban képes végződni 
a gondozó (tudom, már más néven 
szólítandók) arcán, amit egy pár év 
elmúltával meg-meg élnek, amit a kis-
iskolássá lett kiskedvenc üres tekinte-
te árul el: Nem ismert meg. Köszönj 
szépen Szilvikének! Csókolom Szilvi 
néni.)

RÉPAFŐZELÉK OSZTATLAN SIKERREL.
PILLEÁGYON KÖNNYŰ ÁLOM.

BÖLCSŐDE

fotók: Lévai Adrienn
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ÁLLÁSHIRDETÉS

Balatonboglár Közös Önkormányzati Hivatal az egyes rendészeti felada-
tokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az 
iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról és a munka törvény-
könyvéről szóló 2012. évi I törvény alapján álláspályázatot ír ki 3 fő részére 
segédfelügyelő munkakörre.

Pályázati feltételek:

18. évét betöltött büntetlen előéletű, amit erkölcsi bizonyítvánnyal igazoló 
cselekvőképességgel rendelkező magyar állampolgárságú, legalább közép-
fokú iskolai végzettségű személyek. 

A segédfelügyelő alkalmazása munkaszerződés alapján jön létre 
Munkavégzés helye: Balatonboglár Város közigazgatási területe
Munkavégzés időtartama: 2017. június 1 napjától 2017. augusztus 31 

napjáig tart
A segédfelügyelő munkaköre:

az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységét támogató 
segédfelügyelőkről szóló 65/2012. (XII. 13.) BM rendelet alapján: feladatai 
ellátása keretében közreműködik az önkormányzati rendészeti szerv, illetve 
a rendészeti feladatokat ellátó személy feladatkörét érintően az állampol-
gárok tájékoztatásában, a rendészeti feladatokat ellátó személy intézkedé-
seivel, jelentéstételi kötelezettségével kapcsolatos jegyzőkönyvek és más 
iratok előkészítésében, a védett vagyon őrzésével összefüggésben épület 
vagy építmény lezárásában, dolog ideiglenes elvétele esetén az elvett dolog 
őrzésében és szállításában, rendészeti feladatokat ellátó személy intézke-
dése folytán megsérült személynek történő segítségnyújtásban, rendészeti 
feladatokat ellátó személy intézkedésével kapcsolatos értesítési kötelezett-
ség teljesítésében, a helyszín biztosításában.

A munkáért járó díjazás: havi bruttó 120.000 Ft
A munkavégzés során kapcsolattartó személy:
Dr Markó Péter jegyző, mint megbízó valamint Tóth Zoltán igazgatási osz-

tályvezető (06207788-445)

KEDVES EGYKORI SZELENCÉSEK!

Nagy kérésünk van felétek!

Legyetek szívesek benézni a ruhatáratokba,
Hátha ott maradt egy-egy viselet darabja. 

Tudjátok, ez Nektek már „csak” emlék,
Nékünk viszont óriási kincs!

Hisz’ mibe öltöztessük a gyermekeket,
Ha viseletünk nincs?

Egykoron tele voltak a szekrények,
Minden tánchoz akadt bőven rékli, rokolya,

De ahogy teltek az évek
Egyre üresebbek lettek,

Ma már nincs mit adni az új generációra!

Az árakkal tisztában van mindenki,
Az eredeti gúnyákat nehéz megfi zetni....

Azt kérjük hát, nézzetek körül padláson, pincében,
S ha kezetekbe akad bármi régi darab,

Ne késlekedjetek tovább, kérem a gyerekek nevében,
Hozzátok azt vissza, minél hamarabb!

Várunk Titeket próbáink helyszínére,
Szerdánként 16-18-ig a boglári mű-

velődési ház nagytermébe!

Amit „cserébe” adunk, az a hálás köszönet,
És a csillogó szemű gyereksereg!!!

Élő Youtube közvetí-
tés a Méta Fesztiválról

A pünkösdi hétvégén rendezendő Méta 
Fesztivál vasárnapi ver-
seny napjáról és a hétfő 
délutáni gálaműsorról a 
Boglár Média stábja élő 
online közvetítést ad 
a Balatonboglár Város 
Youtbe-csatornán, ami 
az alábbi QR kód segít-
ségével érhető el.

EZ+AZ

MEGÚJULT A VÁ-
ROSI KONYHA

Balatonboglár város egyik fontos intéz-
ménye, a Városi Konyha egy nagyobb külső 
felújítás után immár teljes gőzzel üzemel. 
Annak ellenére, hogy a teljes belső meg-
újuláshoz még további pályázati források-
ra várnak, már most érezhetően jobbak 
a feltételek, mint a leállás előtt, hiszen a 
minőségi munkához szükséges gépeket, 
konyhai felszereléseket beszerezték, hasz-
nálatba vették.  A konyha dolgozói pedig 
mindent megtesznek azért, hogy barátsá-
gos környezetet teremtsenek az ott étke-
zőknek.
Jelenleg ők látják el meleg étellel a böl-

csődét, az óvodát és az általános iskolát, 
de bárkinek lehetősége van étkezni, vagy 
éthordós rendelést leadni. A konyhán ét-
kező gyerekek száma pedig folyamatosan 
emelkedik. Kamu Lászlóné szerint a dol-
gozók – többségében gyakorló szülőként 

- mindent meg is tesznek azért, ha már a 
szülők pénzt adnak ki az ételekért, akkor 
azt egye is meg a gyerek. Elmondása sze-
rint, minden nap ott van az étteremben 
és fi gyeli, hogy mit reagálnak a gyerekek, 
mennyi ételt visznek vissza és folyamato-
san változtat.
Jövő év januárjától az időseket is a vá-

rosi konyháról fogják ellátni, így várható-
an ettől az időponttól lesz ételkiszállítás is. 
Ezért, jelenleg még el kell menni az éthor-
dós rendelésért, amit minden nap 11-13 
óra között lehet átvenni. Csoportokat és 
rendezvényeket is vállalnak. Tavaly például 
a Bobpályára kiránduló csoportok gyakran 
kerestek a közelben ebédelési lehetőséget, 
ez mára a Városi Konyha szolgáltatásaival 
megoldódott, hiszen szívesen látják őket 
egy fi nom ebédre. Ehhez kapcsolódó to-
vábbi szolgáltatás, hogy a csoportok ren-
delhetnek svédasztalos reggelit és vacsorát 
is. 
A külső megrendelőknek minden héten 

csütörtöktől elérhető a következő heti étlap, 
a rendelést leadni pedig legkésőbb pénte-
ken kell. Ha valaki egész hónapra rendelne, 
úgy ezt a hónap előtti utolsó hét csütörtök, 
vagy legkésőbb péntekig kell megtennie. 
Lehetőség van arra is, hogy valaki csak 
adott napokra kérjen ételt, ebben az eset-
ben ezt szintén az előző hét péntekig tudja 
megtenni. Egyébként az éthordós ebéd ára 
740 Ft/adag.

Az étel megrendelést telefonon, E-mail-
ben, vagy személyesen lehet leadni. A 
konyha elérhetőségei a következők:

E-mail :bbvarosikonyha@gmail.com
Mobil : 20/508-5067
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LAKOSSÁGI FÓRUM 
A FISCHL-HÁZBAN

A „Boglár nem magánügy” 
képviselőcsoport tagjai és a 
munkájukat segítő szakértők 
április 22-én lakossági fórumot 
tartottak a Fischl-házban. A 
program a képviselők által el-
végzett munkáról szóló tájékoz-
tatóval, az aktuális ügyek, kér-
dések ismertetésével kezdődött, 
majd megválaszolták az E-mail-
ben érkezett kérdéseket. Végül 

a helyszínen lévő érdeklődők 
kérdéseire válaszoltak.
A fórum teljes egészében 

megtekinthető a Balatonboglár 
város Youtube-csatornán, ami 
az alábbi 
QR kód 
s e g í t s é -
gével ér-
hető el:

RÖVID HÍREK

MAJÁLIS A
MŰVELŐDÉSI HÁZ UDVARÁN

A Varga Béla Kulturális Központ szervezői már ta-
valy is a ház udvarára szervezték a városi majálist, 
de akkor az esős idő beszorította a terembe az érdek-
lődőket. Idén azonban igazi tavaszi napsütés fogadta 
a programokat. Az első sorban helyi civil szerveze-
tek tagjaiból, illetve baráti közösségekből szerveződő 
csapatok már koradélután birtokba vehették a főző-
helyeket, ahol két óra állt a rendelkezésükre ahhoz, 
hogy a szakértő zsűri ízlelőbimbóit meghódítsák. 

A főzőcskével párhuzamosan a szabadtéri színpad 
környékre is megtelt élettel. Itt a gyereket légvár, 
kézműves foglalkozás és óriás buborékfújás várta. 
Közben a színpadon egymást váltották a fellépők. 
Elsőként a siófoki X-Press Tánc- és Sportegyesület 
lányai ropták a táncot, majd Hegedűs Krisztina érde-
kelt mesefi lm slágereket. A lágyabb dallamok után a 
keményebb hangzások kedvelőinek járt a kedvében 
a balatonboglári Prionix zenekar, majd a sort a már 
szokásos retro disco zárta.

ÚJJÁALAKULT A JANKOVICH 
KÖZALAPÍTVÁNY

Balatonboglár Város Képviselő-testülete 
március 30-i zárt ülésén megválasztot-
ta a már régóta „tetszhalott” állapotban 
lévő Jankovich Közalapítvány új tagjait és 

elnökét. Ennek megfelelően az elnök Ko-
pasz Árpád lett, a tagok közé pedig Béres 
Krisztinát, Dr. Jelenka Györgyöt, Kovács 
Eleknét és Szendrődyné Botka Krisztinát 
választották meg.

Az új csapat már túl van az alakuló ülé-
sen, és Kopasz Árpád elnök elmondása 

szerint még több ülésre lesz szükség ah-
hoz, hogy meghatározzák céljaikat és a 
tényleges munka is elkezdődjön. A kura-
tóriumi tagság pedig várhatóan még egy 
fővel, Jankovich-Bésán Dénessel bővülni 
fog.

KISTÉRSÉGI
NYUGDÍJAS VETÉLKEDŐ

A Somogy Megyei Nyugdíjas 
Szövetség szervezésében már-
cius 12-én Balatonbogláron 
rendezték meg a Nyugat-Bala-
toni Kistérség nyugdíjasainak 
kulturális vetélkedőjét, melyen 
a szépkorúak ismét megmutat-
hatták tánc- és énektudásukat, 
vagy éppen vers- és prózamondó 
képességeiket. A tét a Lengyeltó-
tiban rendezendő megyei gálán 
való részvétel lehetősége, melyre 

minden kistérségből a tíz legjobb-
nak ítélt produkció mehet.
A nap szép helyi sikert hozott, 

hiszen a házigazda Megértés 
Nyugdíjas Egyesület tagjai két 
produkcióval is a legjobb 10 közé 
kerültek, így a már egyszer be-
mutatott „ukrán tánc” és a Ba-
latonboglári Szelence Gyermek 
Néptánc Együttes közreműködé-
sével előadott „Nyitótánc” is lát-
ható lesz a megyei gálán.

SZAVAZOTT AZ ÉRTÉK-
TÁR BIZOTTSÁG

Mint arról már korábban beszámoltunk, 
2016. tavaszán újjáalakult a Balatonbog-
lári Települési Értéktár Bizottság, melynek 
tagjai: Gárdos Zoltán, Horváth Iván, Pór 
Péter, dr. Regős Péter, Várnai László, Sza-
lai Tünde elnök, Béres Krisztina titkár. A 
bizottság célja, hogy a vonatkozó törvényi 
előírásoknak megfelelően a település érté-
keit számba vegye, és azok adatait rögzít-
se, publikálja.
Tavaly ősztől folyamatosan érkeztek a 

javaslatok, így ebben az időszakban har-
minc helyi érték rögzítésére érkezett la-
kossági javaslat. Ezek többségében épített 
értékek, de szerepel több, Balatonboglár 

életét meghatározó személy munkássága, 
illetve kulturális programok, rendezvé-
nyek is.
A beérkezett javaslatok elbírálására má-

jus 18-án ült össze az Értéktár Bizottság, 
és ennek keretében egyhangú szavazás-
sal mind a harminc javaslatot elfogadták. 
Döntöttek arról is, hogy a balatonboglar.
hu internetes oldalon ezeket meg fogják 
jeleníteni, így mindenki számára megis-
merhetők lesznek. Egyébként ugyanerről 
az oldalról továbbra is letölthető az aján-
lattételi lap, melyen szeptemberig ismét 
várják a további javaslatokat a boglari.
ertektar@gmail.com E-mail címre.
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Egy igazi civil könyvet készítünk, melyben bárki szerepelhet a sa-
ját - boglári - történetével. Várjuk egyének, családok, közösségek, 
munkahelyek, baráti társaságok jelentkezését, akik két oldalon 
mesélhetnek, s kedvencükre “meghívják” az olvasót. A www.8630.
hu oldalon olvashatóak a részletek. Folyamatosan bemutatjuk a 
készülő oldalakat - gondolatébresztőnek, bátorításnak. Ilyen még 
nem készült Magyarországon! Hagyjunk nyomot magunk után! Ke-
ressenek telefonon, e-mail-ben:
Szeri Gabi 20-430-4522, szerigabi@kalasz.hu vagy
Kalász József 20-391-4158, jozsef@kalasz.hu

EMMI Sport XXI. Aquatlon 
Országos Döntő

Debrecen
Ezüstérmes az Újonc lány csapat

2017-ben is Debrecen városa 
látta vendégül az EMMI Sport XXI. 
Aquatlon Országos Döntőt, ahol 
több mint 600 diák álhatott rajthoz. 
A Debreceni Sport Centrum 50m-
es uszodája és 400m-es rekortán 
pályája, megannyi sikerrel aján-
dékozta meg a BÚI SZSE csapa-
tát. Versenyzőink közül egyéniben 
a legjobb eredményt Pajor Eszter 
(7.hely), míg a fi úknál Fűzfa Hen-
rik (23.hely) érte el. Nagy örö-
münkre szolgál, hogy az országos 
döntőről sem tértünk haza érem 
nélkül, hisz újonc lány csapatunk 
az előkelő második helyen érkezett 
a célba. A csapat tagjai: Pajor Esz-
ter, Szlatarics Eszter, Hotter Petra) 

Eredmények: Újonc/fi úk
19.Tóth Csanád Örs 5:46 - BÚI SZSE
59.Flaska Viktor 7:16 - BÚI SZSE

Újonc2/lányok
7.Pajor Eszter 8:37 – BÚI SZSE
9.Szlatarics Eszter   8:41 - BÚI SZSE
15.Hotter Petra 9:06 – BÚI SZSE
25.Szentpétery Szonja 9:35 – BÚI SZSE
31.Szabó Georgina 9:49 – BÚI SZSE
57.Szlatarics Luca 10:35 – BÚI SZSE
80.Pohner Gréta 12:05 – BÚI SZSE
Csapat: 2.hely – Pajor Eszter, Szlatarics Eszter, Hotter Petra

Újonc2/fi ú
23.Fűzfa Henrik 8:56 – BÚI SZSE
43.Tóth Bálint 9:23 – BÚI SZSE
73.Szabó Kevin Ramon 10:39 – BÚI SZSE
74.Bíró Levente 10:41 – BÚI SZSE
76.Szabó Balázs 10:44 – BÚI SZSE

Gyermek/fi ú
86.Ágoston Richárd 15:35 – BÚI SZSE
Gyermek/lány
38.Vass Martina 12:57 – BÚI SZSE
71.Szabó Gréta 16:16 – BÚI SZSE

III. BÚI Duatlon Országos 
Bajnokság és Mix – Váltócsa-

pata OB, Balatonboglár 

Harmadik alkalommal került megren-
dezésre a BÚI Duatlon verseny Balaton-
boglár városában. 2017 -ben  élvezve a 
Magyar Triatlon 
Szövetség bizal-
mát, országos 
bajnoki címmel 
bővült ki a BÚI 

– Nemzeti Tri-
atlon Központ 
által rendezett 
sportesemény.  
A kétnapos or-
szágos bajnok-
ság szombati 
napján az egyé-
ni küzdelmek 
zajlottak, míg 
másnap a mix - 
váltócsapat országos bajnoki címek kerül-
tek kiosztásra. A balatonboglári verseny 
első napján közel 700 fő, míg vasárnap 
több mint 60 csapat állhatott rajthoz. A 
nőknél abszolút első helyen - megvédve 
tavalyi címét – idén is Csomor Erika (FTC) 
duatlon világbajnok érkezett a célba. A 

férfi ak abszolút kategóriájában a PSN Zrt 
csapatának versenyzője Bicsák Bence áll-
hatott a dobogó legfelső fokára.  Balaton-
boglár versenyzői sem maradtak dobogós 
helyezések nélkül. Újonc 2 kategóriában 
Szlatarics Eszter a BÚI SZSE versenyző-
je a dobogó harmadik fokára állhatott fel. 

Az egyéni ver-
seny össze-
sített csapat-
versenyében 
az újonc lány 
csapatok közt 
a BÚI SZSE 
lány csapa-
ta (Szlatarics 
E s z t e r , 
Szentpétery 
S z o n j a , 
S z l a t a r i c s 
Luca) a har-
madik helye-
zést érte el.

A vasárnap szeles, de napsütéses pályá-
val fogadta a Mix-Váltócsapata OB részt-
vevőit. A technikás pályán több mint 60 
csapat mérhette össze erejét. A platán 
soron helyet foglaló versenyközpont új 
helyszínnel mutatkozott be a duatlonos 
társadalom számára. Az utánpótlás csa-

patok (UP-2) versenyében a Tiszaújváros 
Triatlon Klub csapata bizonyult a legjobb-
nak (Molnár Sára, Lehmann Csongor, Má-
tyus Lili, Fróna Ákos), míg a felnőtteknél a 
PSN Zrt. csapata (Bicsák Bence,Sárszegi 
Noémi, Tóth Szilárd, Fekete Hanga) tép-
hette át elsőként a  célszalagot. 

Eredmények:
3.Szlatarics Eszter  BÚI – SZSE
15.Szentpétery Szonja  BÚI – SZSE
21.Szlatarics  Luca BÚI - SZSE
24.Tóth Bálint  BÚI – SZSE
Csapat: 
3. BÚI – SZSE Újonc2 lány csapat 

(Szlatarics Eszter, Szentpétery Szonja, 
Szlatarics Luca) 

A közel 700 fős mezőny és a hozzájuk 
tartozó kísérők (kb 500 fő) elégedetten 
hagyták itt Balatonboglár városát, ahol 
két vendégéjszakát is eltöltve viszik to-
vább városunk hírét az országban. 

Ezúton is köszönjük a Bogláriak türelmét 
és megértését!

Balatoni Úszóiskola SZSE – 
Nemzeti Triatlon Központ
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FELHÍVJUK A SZÁLLÁS-
ADÓK FIGYELMÉT

hogy az idegenforgalmi adó mértéke 2017. 
01. 01-jétől 400.-Ft/fő/vendégéjszaka a Bala-
tonboglár Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének 21/2015. (XI.13.) számú rendelete 
alapján.

 Dr. Markó Péter jegyző

NŐI JUNIOR BAJNOKOK
LIGÁJA - DÖNTŐ

Magyarország–Norvégia 29-27 (16-12)
Papp László Budapest Sportaréna, já-

tékvezetők: Bíró, Kiss O.
Magyarország: Binó, Dányi, Herczeg, 

Suba (kapusok), Afentáler, Albek, Falu-
végi 1, Hornyák B. 4, Hudák 1, Klujber 
11 (3), Pénzes 2, Román 8 (2) Schatzl 
2, Tóvizi, Vörös. Szövetségi edző: Hajdu 
János

Norvégia: Alvem, Grönlund (kapusok), 
Bergum 3 (1), Gabrielsen 5, Fossheim, 
Helland 3, Huse 1, Lund 1, Lundebo 1, 
Motzfeldt 3, Olsen 2, Reisatd 6, Rostem, 
Syverud, Valle Dahl 2. Szövetségi edző: 
Vigdis Holmesetküzdenek és a hetedik 
helyről várják az utolsó három fordu-
lót. Az NBI-es ifjúsági csapat a tabella 
harmadik helyét foglalja el. Az éllovas 
Balatonfüred előnye már behozhatat-
lannak tűnik, a  második Tatabányával 

idegenben mérkőzik meg a NEKA május 
16-án.A kiemelt serdülő bajnokság rá-
játszásában szoros a küzdelem, hiszen 
egy-egy pont választja el az éllovasokat 
egymástól. A Pick Szeged, a Balmazúj-
város és a Balatonfüred mögött negye-
dik a NEKA, a hátra lévő hét fordulóban 
még javíthat és előreléphet a csapat. 

SPORT

KÉT BAJNOKI ARANY 
MÁR BIZTOS

Két bajnoki arany már biztos
A Nemzeti Kézilabda Akadémia NBI-es 

női junior és ifjúsági csapata már bajnoki 
címet ünnepelhet, hiszen olyan meggyőző 
fölénnyel vezetik a tabellát, hogy a rivá-
lisok nem tudják behozni hátrányukat. A 

Hajdu János 
által irányí-
tott juniorok 
pontveszte-
ség nélkül 
állnak az 
élen, a du-
naú jváros i 
g y ő z e l m e t 
k ö v e t ő e n 
pedig bebiz-

tosították az első helyet. Bohus Bea ifjú-
sági együttese ugyancsak Dunaújvárosi 
sikert követően ünnepelhetett aranyér-
met. mindkét csapat címvédőként indult a 
bajnokságban, így növeli a siker értékét, 
hogy egymás utáni két évben sem találtak 
legyőzőre. A NEKA a nagy rivális Ferenc-
várost, Győrt, Dunaújvárost előzték meg.

Női NBI junior bajnokság:
Dunaújváros–NEKA 26-27 (16-15)

NEKA: Dányi, Herczeg, Németh (kapu-
sok),- Giricz 1, Speth, Sallai 2, Tutti, FO-
DOR 3, KUTI 5, Laczkó, HORVÁTH L. 5, 
Péter,Máté, PÁSZTOR 3, VÁMOS P. 5/2, 
Román 3/2

Női NBI ifjúsági bajnokság:
Dunaújváros–NEKA 20-27 (8-19)

NEKA: HERCZEG, Magera (kapusok),- 
PÁSZTOR 2,SZÍJÁRTÓ 5, Puskás 1, Sza-
bó K.1, Simon, Vólent 1/1, VÁMOS P. 5/1, 

VÖRÖS 5, Schatzl 1, ROMÁN 6/2, Zámori 
A tavaly az NBII-t megnyerő együttes 

számára az idei egyértelműen a tanulás 
éve, jóval idősebb és erősebb játékosok 
ellen kell helyt állniuk az érettségire is 
készülő fi úknak. Az NBI/B junior bajnok-
ságban is idősebb ellenfelekkel kell meg-
mérkőzniük az Akadémia fi ataljainak, akik 
becsülettel küzdenek és a hetedik helyről 
várják az utolsó három fordulót. Az NBI-es 
ifjúsági csapat a tabella harmadik helyét 
foglalja el. Az éllovas Balatonfüred előnye 
már behozhatatlannak tűnik, a  második 
Tatabányával idegenben mérkőzik meg 
a NEKA május 16-án.A kiemelt serdülő 
bajnokság rájátszásában szoros a küzde-
lem, hiszen egy-egy pont választja el az 
éllovasokat egymástól. A Pick Szeged, a 
Balmazújváros és a Balatonfüred mögött 
negyedik a NEKA, a hátra lévő hét fordu-
lóban még javíthat és előreléphet a csapat. 

NEKA-SOK A BUDAPES-
TI KÉZILABDA-ÜNNEPEN

Nagyszabású, négynapos rendezvény-
sorozatot szervezett a Magyar Kézilabda 
Szövetség a budapesti női Final4 köré. Az 
eseményeken az Akadémia diákjai és szak-
emberei is aktív részt vállaltak, és a szép 
siker sem maradt el.

Május 4-én a Papp László Sportarénában 
lépett pályára a magyar férfi  kézilabda-vá-
logatott a Dánia elleni Eb-selejtezőn, me-
lyen a hazai szövetség jóvoltából a NEKA 
közel száz növendéke szurkolhatott a hely-
színen. Másnap a Hősök terén rendezett 
„Velünk kerek a világ! - A magyar kézilab-
dázás napja” elnevezésű programsorozat 
keretén belül a strandkézilabda, az ovikézi 

és több bemutató mérkőzés kapott helyet, 
itt a NEKA leány serdülő csapata vállalta a 
részvételt, Kiss Szilárd tanítványai az MTK 
ellen játszottak és nyertek 16-13-ra.

Az első ízben megrendezett junior váloga-
tottak Bajnokok Ligája döntőjében is szép 
magyar siker született, hiszen Hajdu János 
együttese az elődöntőben Macedóniát múl-
ta felül 37-20-ra, majd a döntőben Norvé-
giát is legyőzte 29-27-re. A magyar fi atalok 
ezzel elhódították a junior Final4 serleget, 
és visszavágtak a skandinávoknak a tavalyi 
vb-n elszenvedett vereségért. A keretben 
több NEKA-játékos szerepelt, akik remekül 
helyt álltak a két nap során.
A döntő előtt Kim Rasmussen adta át az 

Akadémia növendékének, Herczeg Lilinek a 
tavalyi év legjobb serdülő játékosának járó 
díjat

NEKA SIKEREK
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