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A BOGLÁRI „TERRORVESZÉLY”
MARGÓJÁRA...
Ha valami elromolhat, az el is romlik… Ez
talán Murphy híres törvénykönyvének legtöbbet idézett állítása. Ha ezt a magyar
sajtó viszonyokra szeretnénk értelmezni,
akkor talán így szólna: Ha valamit félre lehet érteni, akkor azt félre is értik. De ez
így nem pontos, hiszen a félreértés, az egy
nem szándékos történet, így talán a félremagyarázás lenne a helyesebb kifejezés.
Történt ugyanis, hogy a Balatonboglári
Szüreti Fesztiválnak – mint kiemelt tömegrendezvénynek – biztonsági tervet kellett
készíteni. Ez a terv tartalmaz nagyon sok
mindent, többek között a terület kiürítési
tervét, vagy a mentő bejutását a területre.
Ennek ma már része a terrorveszély megelőzése, bizonyos biztonsági kockázatok
előzetes elhárítása is. A tervet a rendőrséggel és a katasztrófa védelemmel is egyeztetni kell.
Idén ezt a biztonsági tervet a rendőrség
azzal a feltétellel engedélyezte, hogy a területre bevezető utcákat le kell zárni és a
rendezvény ideje alatt ezekben csak ellenőrzött, engedélyhez kötött közlekedés lehet. A döntést a város képviselői egy rendkívüli testületi ülésen megvitatták és más
választásuk nem lévén, elfogadták.
A döntés utáni következő lépés természetesen a lakosság mielőbbi értesítése és
a behajtási engedélyek kiadásának megszervezése. A tájékoztatás érdekében a
Polgármesteri Hivatal készített egy szórólapot, amit eljuttattak minden postaládába
és ugyanez megjelent a város honlapján is.
Egy ilyen tájékoztatásban pedig a döntést
indokolni kell, ami ez esetben így szólt:
„Tájékoztatjuk, hogy BB Szüreti Fesztivál
forgalmi rendjét a Rendőrség közlekedési,
közbiztonsági és terror elleni védelmi okokból a korábban megszokottakhoz képest
megváltoztatta.”
A rendezvény és a történtek után, utólag persze lehet azon vitatkozni, mennyire
volthelyes vagy hibás a biztonsági tervből
átvett okokat így egy mondatba szőve egy
tájékoztató szórólapra nyomni, de ismerve

KÍNAI KÜLDÖTTSÉG
BOGLÁRON
Magasrangú kínai küldöttséget fogadott
a Fischl-házban július 19-én Mészáros
Miklós polgármester és több képviselő.
Partnertelepülésünk, a mintegy 7 millió
lakosú, az ország déli részén, a vietnami

ÜNNEPRONTÁS
Aztán a „kedvenceink”:

a hivatali folyamatokat, azt senki sem gonKitiltották az autókat Baladolhatja komolyan, hogy ijesztgetni, vagy
tonboglárról – vezess.hu
negatív reklámot elindítani szerettek volna.
A szórólap internetre kerülése után eleinFigyelem!!Terror veszély van a
te csak a helyiek vitatkozgattak azon, hogy
Balatonnál!!! – hirzona24.com
szükséges vagy sem az utcák lezárása, illetve hogy miért kell a lakóknak bemenniük
És ami a „legütősebb”:
a hivatalba behajtási engedélyért, amikor
Terrorriadó a Balatonnál! – 888.hu
postán is kiküldhetnék. Volt, akinek az
Természetesen, a sor sokkal hosszabb,
okozott problémát, hogy honnan tudná az
érkező vendége autójának a rendszámát, csak szemezgettünk a kínálatból. Hatalmasat torzított például az origo.hu is, de a cikk
vagy miért csak négy engedélyt kap egy
már eltűnt az oldalról, ahogy a 888.hu is
háztartás...
takarított már.
Szóval, ment a tere-fere a közösségi
A zoom.hu pedig részletes, „oknyomooldalakon, mígnem a nyári uborkasze- zónak” álcázott összeállítást közölt arról,
zon legendásan hírszegény állapotában a
hogy a TEK mit sem tud a balatonboglári
hirbalaton.hu oldal lehozta, hogy „terror- terrorveszélyről, és óva intett ennek a foveszély” miatt kitiltották az autókat Bala- galomnak a reklámcélú használatától. Persze, hogy a közleményben ez a kifejezés
tonboglár több utcájából. Jó kérdés, hogy
hogyan lehet a „terror elleni védelmi okot” nem is szerepel, az már senkit sem érdekelt.
terrorveszélynek olvasni, de valószínűleg a
Mészáros Miklós polgármester elmondása
szerkesztőnek ez tűnt „ütősebb” megfogalszerint az első cikk megjelenését követően
mazásnak. Nos, ez a nyári hírhiányban akegész nap csengett a telefonja, mindenkorát ütött, hogy erre a nagyobb híroldalak
kinek próbálta elmagyarázni, miről is van
szerkesztői is felkapták a fejüket.
szó valójában, sikertelenül. Mint említettük,
Sorban jelentek meg a cikkek anélkül, lehet, hogy szerencsétlen volt a szórólap
hogy az eredeti közleményt elolvasták és
megfogalmazása, de a terror elleni védelem kifejezésről azért ma már illik tudni
értelmezték volna. Ráadásul, mindenki
egy kicsit még fokozni akarta, hogy nála – legalább a sajtónak - , hogy mit jelent
pontosan. Terror elleni védekezés például,
magasabb legyen az olvasottság, mint a
másiknál. Az ellenőrizetlen hír feltupíro- hogy nem vihetünk fel zsebkést és körömvágó ollót a repülőre, és ez mégsem jelent
zásának eredményeként aztán ilyen címek
közvetlen terrorveszélyt, hanem annak
születtek:
megelőzését.
Aztán eltelt pár nap és következett BarTerror fenyegetettség Balatoncelona…
bogláron? – kaposvarmost.hu
A történet hirtelen elült. Sajnos lett fontosabb hír. Balatonbogláron pedig elteltek
Terrorveszély miatt útlezárások
a Szüreti Fesztivál napjai. Arról pedig már
Balatonbogláron – hajozas.hu
nem folyik diskurzus a közösségi oldalakon,
hogy a lezárt utcákban lakók szomorkodTerrorveszélyre hivatkozva kitak, vagy örültek azon, hogy nem kellett
tiltották az autókat Balatonszabálytalanul parkoló autókat kerülgetniboglár utcáiról – index.hu
ük, vagy egy órát várniuk a vasúti átjárónál
kialakult dugóban…
Terrorkészültség: kitiltották az autókat Balatonboglárról – blikk.hu, atv.hu
sz.l.

határ közelében fekvő
Nanning delegációja
látogatott el hozzánk
Shu Hua úr, a helyi
tanács elnökének vezetésével.
A résztvevők között
voltak többek között
oktatási,
kulturális, egészségügyi és
külügyekkel,
befektetésekkel foglalkozó
szakemberek is.
A Kínára, keletre nyitás gazdasági szempontból is nagyon előnyös lehet számunkra,
így
mindenképpen
további egyeztetések
várhatóak.
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ELADÓSORBAN AZ URÁNYI
Az alábbiakban összefoglalót olvashatnak
majd a város Pénzügyi, Városfejlesztési,
Ügyrendi Bizottságának július 28-i nyilvános üléséről, melynek egyik legfontosabb
napirendi pontja egy olyan döntés volt, ami
–ha eredménye bekövetkezik – sok mindent
megváltoztathat a város életében. A döntés megértéséhez azonban nem elegendő a
szokásos összefoglaló, egy kicsit vissza kell
tekinteni a múltba.
A téma az Urányi János Sport- és Szabadidőközpont értékesítése a Magyar Állam
felé. Nos, ennek az első hallásra meghökkentő kérdésnek ma már közel két évtizedes háttere van. A kezdet még a 90-es évek
végére nyúlik vissza, amikor nagy vita volt
Balatonbogláron, hogy uszoda, vagy sportcsarnok épüljön? A képviselő-testületben
akkor patthelyzet alakult ki, így kompromisszumos megoldásként született meg az
uszoda és sportcsarnok építésének terve.
Az elindult beruházás azonban elakadt és
több kisebb-nagyobb botrány után kivitelezőt kellett váltani. A komplexum végül
csúszással ugyan, de elkészült, a város
birtokba vette. Ezután következtek az igazi gondok, hiszen az építkezéshez a város
svájci frank alapú hitelt vett fel, melynek
törlesztése a 2007-ben induló hitelválság
után csak nagy erőfeszítések árán volt lehetséges. Balatonboglárnak gyakorlatilag
alig maradt más fejlesztésekre fordítható
forrása, mert az évi 100 millió forintos tör-

lesztés, valamint a csarnok fenntartásának
évi 30-35 millió forintos költsége elvitte a
keret jelentős részét.
A 2010-ben megalakult polgári kormány
célul tűzte ki az önkormányzatok adósságrendezését, melynek során Balatonboglár
is megszabadult hiteleitől, aminek teljes
összege több mint egy milliárd forint volt,
és ebből volt nagyjából 700 millió az Urányin lévő teher.
A történethez szorosan hozzátartozik a
2013-ban Balatonbogláron megalakuló
Nemzeti Kézilabda Akadémia, amely indulásánál a sportkomplexum tartós kibérlésével eleinte nagy terheket vett le a város
képzeletbeli válláról, de az évek során a
csarnok fenntartásához szükséges önkormányzati támogatás újra az eredeti szint
közelébe ért. Időközben, az Urányihoz tartozó telken megépült a NEKA saját csarnoka, és ez a terület a felépítményekkel
osztatlan közös tulajdonba került a NEKA
csarnokot üzemeltető Nemzeti Sportközponttal (NSK). Ráadásul, ugyanez a helyzet a volt Vasutas Üdülővel, amit az állam
előbb a város tulajdonába adott, majd a
NEKA szállásközpontjának megépítéséhez
50 évre visszabérelte. Emiatt ez a terület
is, a felépítményekkel együtt jelenleg osztatlan közösben van az NSK-val.
Úgy tűnik, hogy a NEKA fejlődésének
kicsit gátja (nemrég kértek újabb építkezéshez engedélyt) ez a közös ló történet.
Ráadásul, az új csarnokuk mellett továbbra
is szükségük van az Urányira. Emiatt nem-
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régiben az állami vagyont kezelő minisztérium bejelentkezett, hogy ingyenesen
állami tulajdonba vennék a sportközpontot,
hangsúlyozva, hogy azt amúgy is a Magyar Állam ﬁzette ki. Ezt az elképzelést a
Képviselő-testület elutasította, de egyúttal
ajánlatot tett, hogy ha az állam hajlandó
megfelelő árat ﬁzetni, akkor a város átadja
a komplexumot, és helyette másikat épít.
Ezek után kisebb szünet következett, míg
végül Mészáros Miklós polgármester találkozott az illetékes minisztériumi főosztály
vezetőjével, és ezen született egy olyan
ajánlat, hogy ha a város ingyenesen lemond a volt Vasutas Üdülő, ma már NEKA
szállásközpontban lévő tulajdonrészéről
(amúgy is ingyen kapta), akkor a Magyar
Állam az értékbecslő által megállapított
áron megveszi az Urányit.
Május végétől július végéig nem történt
semmi, mígnem a minisztériumból érkezett
egy sürgető levél az ügyben. Ennek hatására rendkívüli bizottsági, majd rögtön azt
követő testületi ülést hívtak össze, melynek összefoglalója a következőkben olvasható:

Összefoglaló Balatonboglár
Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának
2017. július 28-án a Fischlházban megtartott nyílt üléséről
(Kivonatos közlés. A jegyzőkönyv és a hatályos rendeletek
a Lukács Károly Városi Könyvtárban és a balatonboglar.hu
weboldalon tekinthetők meg.)
Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke megállapította, hogy az 5 tagú bizottságból 4 fő
megjelent, 1 fő igazoltan van távol, az ülés
határozatképes, ezért azt megnyitotta. A
bizottság nyílt és zárt jegyzőkönyvének hitelesítésére felkérte Keserű Zoltán és Türjei
Attila bizottsági tagokat, majd elfogadták
az ülés napirendi pontjait.
Ezek után elöljáróban Dr. Sziberth László
a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottsági,
illetve a testületi ülés összehívása nem felel meg az SZMSZ-nek, mert minimum 48
órával előbb ki kell küldeni a megtárgyalandó anyagot. Dr. Markó Péter jegyző erre
válaszul elmondta, hogy bizonyos anyagok
előző nap késő délután érkeztek meg, csak
azt követően tudta a hivatal továbbítani a
képviselők részére az előterjesztéseket.
Dr. Sziberth László erre kifejtette, hogy
többet nem fog a bizottság ilyen rövid időn
belül összeülni, és most is csak a város érdekének ﬁgyelembe vételével hajlandóak
rá. Majd rátértek az első napirendi pontra,
a Polgármesteri Hivatal 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendeletére. A napirendi pontot végül úgy fogadták
el, hohy az eredeti előterjesztéshez képest
2017. augusztus 7-18. közötti időszak lett

az igazgatási szünet időtartama.
bizonyos sportágak háttérbe szorultak egy
Következett a második napirendi pont, magasabb érdek miatt, a hosszú bérletben
melynek címe: A balatonboglári 1549/1 sem hisz, ezt az elmúlt időszak bizonyítothrsz-ú ingatlan (volt Vasutas Üdülő) té- ta. Célként kell kitűzni a labdarúgás fejrítésmentes állami tulajdonba adása és
lesztését, melyhez az eladásból származó
az 1267/17 hrsz-ú ingatlan (Urányi János
bevétel segítséget nyújthat.
Sportcentrum) értékesítése a Magyar ÁlDr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlam részére.
lesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke a haMészáros Miklós polgármester bevezető- tározati javaslatot kiegészíteni javasolta a
ül elmondta, hogy a Nemzeti Fejlesztési
következő szöveggel: „… a Magyar Állam
Minisztérium Állami Vagyonelemek Főosz- megvásárolja a most kézhez kapott érték
tályának vezetője a mellékelt e-mailben
meghatározó szakvéleményben felértékelt
megkereste a jegyzőt a Kodály Zoltán utca
áron az Önkormányzat tulajdonában álló
12-13 szám alatti 1549/1 hrsz-ú Nemzeti
Balatonboglár, Gaál Gaszton u. 58. szám
Kézilabda Akadémia Szállás, Kollégium té- alatti …ingatlant.”
rítésmentes, illetve a Gaál Gaszton u. 58.
Mészáros Miklós polgármester erre reaszám alatti 1267/17 hrsz-ú Nemzeti Ké- gálva elmondta, hogy az értéket meghazilabda Akadémia Sportcsarnok adás-vé- tározó szakvélemények nem az adás-vétel útján történő állami tulajdonba adása
telhez készültek, az állam ezt nem ismeri,
ügyében.
nem biztos, hogy elfogadja. Gáspár László
Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfej- referens szerint ezek a szakvélemények a
lesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke kifejtet- beruházási megállapodásban rögzített máte, hogy a testület részéről korábban már
sodik értékbecslések. Ugyanakkor néhány
felmerült az az igény, hogy minden ez irá- napja itt volt az MNV Zrt. képviselője, aki
nyú témáról bizottsági, illetve testületi szin- szintén értékbecslést készített érintett inten tárgyaljanak. Mivel nem került testület
gatlanokról.
elé, a polgármester nem volt felhatalmazAmúgy piaci árról nehéz beszélni a sportva, hogy megállapodjon a témában. Elfo- központok vonatkozásában, mivel adás-végadhatatlannak tartotta, hogy az előző nap
telük ritkán történik. A beruházási megáldélután megkapott anyagról aznap mun- lapodáshoz készült első értékbecsléseket
kaidő végéig kell döntenie a képviselő-tes- az építésrendészeti bírságokról szóló kortületnek. Mindezek ellenére – a települési
mányrendelet irányadó számai alapján haérdekre tekintettel - azt javasolta, fogadják
tározták meg. Ez a mostani értékbecslés
el tárgyalási alapnak, hogy az önkormány- sokkal korrektebb és pontosabb módszerzat térítésmentesen állami tulajdonba adja
rel készült.
a Kodály Z. u. 12-13. szám alatti ingatlant,
Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városha az állam illetékes szerve garantálja azt, fejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke tohogy a felértékelt áron megvásárolja az
vábbra is azt javasolta, kiindulási alap az
Urányi Sportcsarnokot, illetve a hozzá tar- abban foglalt érték legyen, illetve pontosíttozó földterületet. Ezt a két megállapodás- sák, hogy a beruházási megállapodásban
tervezetet kizárólag együttesen javasolta
rögzített második értékbecslésről van szó.
tárgyalni.
Kalász Zoltán képviselő kérte, hogy neveTovábbá Balatonboglár sportjának bizton- sítsék a pontos összeget a határozatban
sága érdekében az adás-vételi szerződés
(3.087.000.000,- Ft).
mellékleteként az önkormányzat kapjon
Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejgaranciát arra, hogy három év időtartamra
lesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke kérte,
bérleti jog illeti a várost az Urányi Sport- további módosítás legyen, hogy „az adáscsarnokra, az öltözőkre, illetve a labdarúgó
vételről szóló szerződések tervezeteit egy
pályára vonatkozóan.
időben, egyszerre terjessze jóváhagyásra
Mészáros Miklós polgármester szerint
a képviselő-testület elé a polgármester”.
megállapodás nem született, az ajánlatról Továbbá, a három éves bérleti jog garanpedig tájékoztatta a képviselő-testületet, tálását is tartalmazza a határozati javaslat.
illetve korábban nem lehetett testület elé
Végül a bizottság tagjai egyhangú szavavinni a témát, mivel a konkrét ajánlat csak
zással elfogadták a módosított határozati
most érkezett meg. Egyetértett a bizottság
javaslatot.
elnökének véleményével, hogy az önkorA harmadik napirendi pont volt a Platán
mányzat csak akkor adja térítésmentesen
strand komplex fejlesztése tárgyú pályázat
az állam tulajdonába a Kodály Z. u. 12-13. keretében öntött gumiburkolatú sportpálya
szám alatti ingatlant, ha létrejön az Urá- felújítását és a vizes játszótéren öntött gunyi Sportcsarnokra vonatkozó adás-vétel. miburkolat készítést végző vállalkozó kiváTermészetesen feltétel az is, hogy meg
lasztása.
kell egyeznie a két félnek a vételi díjban.
Gáspár László referens előadta, hogy a
Egyetértett továbbá a garancia beépítésé- „Platán strand komplex fejlesztése” című
vel a szerződésbe, illetve, hogy egy időben
pályázattal kapcsolatban az öntött gumi
kell a két szerződésről tárgyalni, dönteni.
burkolatú kosárlabda pálya felújítás (1.
Kalász Zoltán képviselő nehezményezte, rész) és a vizes játszótér területén készíhogy 50-60 oldalas anyagokat előző nap
tendő öntött gumi burkolat (2. rész) voküld ki a hivatal, miközben már korábban
natkozásában az ajánlatkérést a Képviseis rendelkezésre álltak. Szerinte már a
lő-testület korábban eredménytelennek
tárgyalások elején közölni kell az önkor- nyilvánította, mert nem érkezett megfelelő
mányzat igényét a másik fél felé. Korábban
ajánlat. Az öntött gumi burkolatok készí-

tésére ismételten ajánlatokat kértek. Az
ajánlattételi felhívásokat ezúttal 6 vállalkozónak küldték meg. A pályázatok beadásának határideje: 2017. június 20-án telt le.
A határidő leteltéig összesen 6 db ajánlat
érkezett be. Az ajánlatokat tartalmazó borítékok bontására 2017. június 21-én került sor a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
balatonfüredi irodaházában.
Az 1 rész (öntött gumi burkolatú kosárlabda pálya felújítása) vonatkozásában az
ajánlott legkedvezőbb összegű ajánlati ár
a TÜNDÉRKERT’97. Kertészeti Szolgáltató
Kft. 6.479.000,- Ft + 1.749.546,- Ft ÁFA,
azaz bruttó 8.229.346,- Ft összegű ajánlata volt. A „Platán strand komplex fejlesztése” című pályázatunkban az öntött gumi
burkolatú sportpálya felújítására és a pálya
bekerítésére összesen biztosított előirányzat összege bruttó 11.400.000,- Ft. A gumi
burkolatú sportpálya bekerítésére adott árajánlatok közül korábban már elfogadásra
került a Boglári Kék Bálna Kft. 1.000.000,Ft + 270.000,- Ft ÁFA összegű ajánlata. Az
öntött gumi burkolatú sportpálya felújítására kapott legkedvezőbb ajánlati ár és a
pálya bekerítésének együttes költsége:
bruttó 9.499.346,- Ft, amely az előirányzaton belül van.
A 2. rész (vizes játszótér területén öntött
gumi burkolat készítése) vonatkozásában
az ajánlott legkedvezőbb összegű ajánlati
ár a TÜNDÉRKERT’97. Kertészeti Szolgáltató Kft. 2.994.000,- Ft + 808.380,- Ft ÁFA,
azaz bruttó 3.802.380,- Ft összegű ajánlata.
A „Platán strand komplex fejlesztése”
című pályázatunk költségtervében a vizes
játszótér területén a meglévő felületre öntött gumi burkolat készítés előirányzata
bruttó 3.600.000,- Ft. A kapott legkedvezőbb ajánlat kis mértékben, 202.380 Ft-tal
meghaladja az előirányzatot. Az 1. részben
felhasználásra nem kerülő előirányzat a 2.
rész többlet forrásigényének biztosítására
a szükséges mértékig átcsoportosítható.
Mindezekkel együtt javasolta, hogy a
mindkét részre legkedvezőbb ajánlatot
tevő TÜNDÉRKERT’97. Kertészeti Szolgáltató Kft. ajánlatát fogadják el, amit a bizottság egyhangúlag meg is tett.
A nyilvános bizottsági ülés utolsó pontjaként a képviselők a Balatonboglári Szüreti
Fesztivál szerződésének kiegészített mellékleteit fogadták el, melyek tartalmazták
többek között az azóta elhíresült utca lezárásokat. A nyilvános bizottsági ülést rögtön
a testületi ülés követte, ahol ismét megerősítették a bizottság döntéseit.
A részletes vita
megtekinthető
a Balatonboglár
Város Youtubecsatornán, ami
a mellékelt QR
kód segítségével könnyedén
elérhető:
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VASÚT
VASÚTÉPÍTÉS:
MÁSODIK FELVONÁS
Még járnak a vonatok, de rövidesen ismét
a buszok veszik át az utasok szállítását. A
nyár elején ideiglenesen elindított vasúti
közlekedés, és az azt megelőző építkezés
azonban sok bosszúságot okozott a sínek
mellett élőknek.
Mint arról már a tavaly októberi számunkban, a Loppert Dániellel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. akkori szóvivőjével
készített interjúnkban beszámoltunk, Magyarország egyik kiemelt beruházásaként
zajlik a Balaton déli oldalán a vasúti pálya
felújítása. Ennek keretében lecserélik a síneket, felújítják az alapokat és fedett váróhelyet kapnak a peronok. A szóvivő, akkor azt mondta, hogy az új technológiának
köszönhetően a vasúti közlekedés halkabb
lesz, illetve zajvédő falakat építenek ott,
ahol ez szükséges.
Az építkezés 2016. őszétől 2017. júniusáig tartó szakasz nem kis zajjal és károkozással járt, ami elsősorban a Dózsa György
utcában és a Hunyadi utca elején élőknek
okozta a legtöbb bosszúságot. Volt akinek kerítését vitte el a markológép és volt
akinél rendszeresen tűntek el udvarából a
különböző dolgok. A Hunyadi utcában lévő
közparkba pedig szinte közutat tapostak a
töltésanyagot szállító teherautók.
Természetesen, egy ekkora beruházásnál elkerülhetetlen a por, a zaj és a környezet kisebb-nagyobb sérülése. Ezért is
készült állapotfelmérés az ingatlanokról
2016. májusában, és működtet panaszirodát a kivitelező. Ezek mellett azonban már
a tavasszal többeknek feltűnt, hogy a boglári szakaszon, pont a lakott területen nem
épül zajvédő fal. Ezzel szemben, Fonyódliget felé még a lakatlan területet is ilyen
berendezés védő a zajterheléstől.
Az idén június közepén látványos rohammunkával, a szezonra elindított vasúti
közlekedés azonban több meglepetést is
okozott. Ezek közül is a legkellemetlenebb,

hogy a vonat
nem lett halkabb.
Sőt!
Az
eddigi
„megszokott”
zúgást a sínek mellett élők szerint
most éles, visító
hang váltotta fel,
ami egy nagyobb
sebességgel áthaladó
tehervonat
esetében
szinte
elviselhetetlen. A
mérőkészülékek
még bent a lakásokban
75-80
decibeles
értékeket mutatnak, az
udvarokon
pedig
a 100 feletti érték
sem ritka.
A lakók eleinte
úgy gondolták, hogy a vasúti közlekedés
hosszú szünete alatt elszoktak a zajtól és
majd visszatér a megszokott élet, de nyár
végéig nem sikerült megszoknia senkinek
a megnövekedett zajterhelést. Van olyan
lakó, aki elmondása szerint több mint 20
éve él a vasút mellett, de az eddig nem fordult elő, hogy éjszaka ne tudott volna aludni. Most viszont ez rendszeres, és sokszor
már sírni tudna a fáradtságtól. Van, aki azt
tervezi, hogy az őszi vasúti leállásnál eladja a házát, mert a csendben ez még sikerülhet, utána viszont már esélye sem lesz.
A vasút mellett élők szerint megoldást
a zajvédő fal jelenthetne, ezért a Dózsa
György utca lakói aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy egy így alátámasztott levéllel
keressék meg a város önkormányzatát.
Természetesen, tudják, hogy nem a város
vezetése az illetékes, de úgy gondolják, ők
nagyobb erővel képviselhetnék ügyüket a
kivitelező NIF Zrt. felé. A megkérdezett lakók közül Varga Zoltán elmondta, nagyon
várták, hogy beadványukat a júniusi rendkívüli testületi ülésen tárgyalják majd, de

ott nem került szóba.
Természetesen, az ügynek itt közel sincs
vége. A Dózsa György utca lakói napokon
belül közvetlenül a kivitelező NIF Zrt-nek
is megküldik majd kérelmüket. Mészáros
Miklós polgármester megkeresésünkre elmondta, hogy az ügy nem a városhoz tartozik, így minden beérkező lakossági panaszt ők is a kivitelező felé továbbítanak.
A lakossági panaszokról és a beruházás
további menetéről megkérdeztük Kiss Boglárkát, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. szóvivőjét, aki kérdéseinkre az alábbi
válaszokat adta:
Milyen készültségi állapotban van jelenleg a balatoni vasút beruházás?
Kiss Boglárka: Beszéljünk arról, ami önöket érinti, hogy mi a helyzet Balatonbogláron! 2017. őszén a város területén már
a befejező munkálatokat végezzük. Ennek
keretében esőbeállókat telepítünk, illetve
ahol még a terv szerint hiányzik, ott a zajvédő falak építését fejezzük majd be. Ezen
kívül, az út és a gyalogos átjárók építése,
és a vízrendezési munkálatok befejezése a
feladatunk. Ezek már valóban a végét jelentik Balatonbogláron a beruházásnak. Illetve, még a meglévő vasúti aluljáróba a
lift kialakítása is az ősszel készül majd el.
Ismét leáll a vasúti közlekedés?
Igen. Az ütemterv szerint szeptember 11től december elejéig lesz vágányzár ezen a
vonalon. Ennek első ütemében szeptember
11-től október közepéig a Balatonszentgyörgy-Balatonszemes közötti pályaszakaszon, majd október közepétől december
elejéig a Balatonszentgyörgy-Balatonboglár szakaszon. Ennek megfelelően az említett szakaszokon vonatpótló autóbuszok
szállítják majd az utasokat.
Nagyon fontosnak tartom azt elmondani,
hogy a mindenkor érvényes menetrendet
a vasútállomásokon megtalálják, illetve a
mavcsoport.hu weboldalon is mindig aktuálisak az információk. Az utazások előtt
érdemes ezeken a helyeken tájékozódni.
Akkor ezt úgy kell értelmezni, hogy
október közepétől, várhatóan Buda-
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pest irányába Balatonboglárról már
vonatok fognak közlekedni?
Az ütemezés szerint, jelen pillanatban ez
így van.
A vasút mellett élők aláírásgyűjtésbe
kezdtek, mert jelzéseik szerint a vonat
az ígérettel ellentétben nem halkabb,
hanem hangosabb lett, és hiányolják,
hogy a zajvédő fal Balatonboglár lakott részén nem épült meg. Várható,
hogy épül ilyen berendezés ezen a szakaszon, vagy ez így marad?
Azt mondanám erre – kicsit talán előzményként -, hogy a Lepsény-Szántód közötti szakasz 2014-15-ben épült meg, és a
beruházás műszaki tartalma hasonló volt a
boglári szakaszéhoz. Nos, ennek a pályarésznek már megtörténtek a visszamérései,
vannak már eredmények. Ezekből megállapítható, hogy a vasúti közlekedés által
okozott zaj és rezgés terhelés tökéletesen
megfelel a környezetvédelmi engedélyben
magszabott határértékeknek, azokon belül
marad.
Mint említettem, a jelenlegi beruházás,
a korábbival azonos műszaki tartalommal
épül meg. A mostani területen 1861. óta
változatlan vonalon halad a vasút, és itt
történik most az átépítés. Mi ugyanúgy
be fogjuk tartani az engedélyben maghatározott paramétereket, minden a környezetvédelmi engedélyben meghatározott előírásoknak megfelelően zajlik. Ezek
az előírások mindent részletesen leírnak.
Ezért van az például, hogy rugalmas sínágyazást használunk és ezért épülnek a
zajárnyékoló falak is. Fontosnak tartom
elmondani azt is, hogy ezen a szakaszon
2016. szeptemberétől 2017. júniusáig szünetelt a vasúti közlekedés. Így a korábban
megszokott zaj- és rezgésterhelés egy elég
hosszú időszakra megszűnt. A lakossági
bejelentések egy részének valószínűleg az
is az oka, hogy vissza kellett szokni a korábbi terheléshez.
A megvalósulást követően, 2018-ban a
jogerős környezetvédelmi előírás szerint
ismét mérni fogjuk, hogy a határértékek
betartása rendben van-e. A zajvédő falakról is azt tudom mondani, hogy ott építünk,
ahol a környezetvédelmi engedély ezt előírja. Ezektől az előírásoktól nem tudunk eltérni. Tehát, ahol a terveken szerepel ott
megépül, módosítani pedig nem tudunk
ezeken.
Ennek ellenére sokak számára érthetetlen az, hogy Balatonboglár és
Fonyód között, gyakorlatilag lakatlan
területen épül, míg az állandóan lakott
utcák mellett pedig nem. Ennek mi az
oka?
Ismét csak azt tudom elmondani, amit már
az előbb is. Mi meghatározott környezetvédelmi előírásoknak megfelelően, megfelelő
műszaki tartalmat kell, hogy megépítsünk.
Azokon a szakaszokon, ahol zajárnyékoló
falakat írtak elő, ott azt építünk, ahol pedig
nem, ott a rugalmas sínágyazás csökkenti
a zaj- és rezgéscsökkentést.
Ezek szerint a lakossági aláírásgyűj-

tés egy reménytelen akció?

tettek, ami ezeket érinti.

Én úgy tudom, hogy a tervekben nem lesz
változás. Kaptunk több ilyen levelet az önkormányzattól, ezekre a választ rövidesen
el fogjuk juttatni. Az előzetes álláspontunk
az, hogy a kötött műszaki tartalmat nem
áll módunkban megváltoztatni, de teszünk
lépést a problémák kivizsgálására.

Mi a beruházásnak a végső elkészülési időpontja?

A vasútépítés az előző fázisában elég
sok károkozással járt és a közlekedés
gyors beindítása már nem tette lehetővé ezek kijavítását. Ezeknek a helyreállítását mikorra tervezik?
Milyen károkra gondol?
Például, Balatonbogláron a Hunyadi
utcában lévő közparkot teljesen szétjárták a szállító teherautók. De több
lakossági panasz is érkezett. Volt akinek a kerítését vitte el a markológép…
Azért kérdeztem, hogy mi a panasz, mert
például a lakossági károk kezelésére a kivitelező panaszirodát tart fent. Minden ilyen
esetet ott kell jelezni és a bejelentések
alapján tudják majd az esetleges károkat
orvosolni. Azokat a károkat, amiket a depózások, szállítások okoznak a beruházás
végső szakaszában helyreállítjuk, illetve,
ahonnan menetközben levonulunk, azokat sem fogjuk úgy hagyni, hogy ezeket a
problémákat nem javítottuk ki. Ezért, ha
arra a területre már nincs is szükségünk
és van rá kapacitást, akkor a helyreállítást
elkezdjük.
Ezzel kapcsolatban a helyi önkormányzatokkal zajlik valami egyeztetés?
Én úgy tudom, hogy az önkormányzatokkal a területhasználatokat egyeztették,
illetve minden olyan beavatkozást egyez-

2018. ősze a beruházás teljes elkészültének a végső időpontja.
De ebben ugye az is benne van, hogy
jövő nyáron ismét közlekednek a vonatok?
Igen, természetesen! Ahogy ez idén is kiemelt szempont volt, úgy jövőre is ﬁgyelni
fogunk rá, hogy a munkák ütemezése úgy
menjen, hogy a nyári időszakban a balatoni közlekedés zavartalan legyen.
Köszönjük a beszélgetést!
sz.l. ; fotók: s.m.

KÖZLEMÉNY
Megértésüket és türelmüket kérjük a fokozott zajterheléssel járó
vasúti munkavégzés ideje alatt.
Kérjük, hogy utazás előtt a részleges vágányzárakról és a pontos menetrendet illetően tájékozódjanak
az ELVIRA menetrendi keresőben, a
MÁV-csoport honlapján a vágányzári hírekben, a MÁVDIREKT telefonos
ügyfélszolgálatánál vagy az állomási hirdetményekből.
A Déli Part 2016 Konzorcium elérhetőségei:
panasziroda@vasuttechnika.hu
+36 30 641 06 01
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FESZTIVÁL

ILYEN VOLT A 41.
BALATONBOGLÁRI
SZÜRETI FESZTIVÁL
A tavalyi kerek évforduló után idén, több
szempontból is új korszak kezdődött Magyarország legnagyobb ingyenes fesztiváljának életében. Ennek egyik leglátványosabb és legnagyobb vihart kavaró lépése
volt a rendezvény biztonsági tervének elfogadása, ami a parti sáv több mint 20 utcájának forgalom előli elzárását jelentette. Az
intézkedés bejelentése után a hír túllépett
azon, hogy pusztán a helyi közösség szervezési ügye legyen, hiszen a terror elleni
védelemre való hivatkozás szinte benzin
volt a nyári uborkaszezon hírre éhes média
felületeinek.
Az előzetesen meghirdetett programban
viszont jelentős változás nem volt. Talán, a
megszokottnál kevesebb volt a civil fellépő,
és az ismertebb nevek pedig mintha kevesebben lettek volna. De az, hogy kinek mi
az ismert, az elég szubjektív, így nehezen
eldönthető. A területi elrendezés is hasonló

volt a korábban megszokottakhoz, a programok két színpadon, a terület két végén
kaptak helyet, közte pedig árusok, vendéglátósok és vidámpark.
Lőn este és reggel, nulladik nap…
Nem jöttök le a nulladik napra? – Kérdezte egy ismerősöm szerdán délután.
Nulladik nap? De olyan nincs a programban! – Válaszoltam.
De van, és most akciósan 500 forint a fürdőruha! – Erre már nem tudtam mit mondani, mert van, amikor meghajol az ember
az érvek súlya alatt. És valóban, szerda
délutánra a szorgos építőknek köszönhetően már állt és működött a vidámpark
és a vásárterület. Így színpadi programok
nélkül ugyan, de az olcsó fürdőruha vonzásának köszönhetően egy nappal korábban
beindult a 41. Szüreti Fesztivál.

akadályok, néha egy engedéllyel
behajtó lakó, rengeteg kerékpár
és az utca közepén sétáló gyalogosok. Mintha az egész terület egy
óriási sétáló utcává változott volna! Gyanítom, hogy ezt látva, az
ott lakók többsége már elfelejtette
a behajtási engedélyekkel kapcsolatos vitákat.
A vásározó utcát végigjárva sok
régről ismerős arccal lehetett találkozni. A krumpli hámozó csoda
tekerentyűtől, a kézműves szappanhegyeken át, a még talán kávét is főző, bármit elkészítő robotgépig minden megtalálható volt,
mi szem, száj és pénztárca ingere.
Két közismert embert is régi ismerősként lehet már köszönteni. Az
egyik Nagy Bandó András egykori
népszerű humorista, ma inkább
író, aki könyveit népszerűsítette a
várási forgatagban. A másik Ambrus Attila, alias Viszkis, aki pedig
immár jó útra tért és többek között Al Capone feliratú kerámiákat árul.
A vásáros utca után, a Borudvar felé haladva jobbára hurka, kolbász, szalonna,
de ezen ﬁnomságok mellett jól megfértek
a mobil tokok és az olcsó kalapok. A Borudvarban óriási pezsgés, bár a minőségi
borok ára rendesen szelektálja a közönséget. A vidámpark pedig a legzajosabb pont,
csak az egykedvűen körbe-körbe baktató
pónik tűrnek némán. Este az egyes színpadon a Bódi család több felvonásban, közönségük már egy órával előtte helyezkedik a
legjobb pontokért. Késő este a másik színpadon Majka és Curtis, majd a tömeg még
marad és iszogat.
Amikor a csap nehezen talál a lyukba

Másnap rekkenő hőség, ezért napközben
a fesztivál sátrai között alig néhányan lézengenek. Az árusok egymás portékáit néAndrás könyve és Viszkis kulacsa
zegetik, vagy unottan a telefonjukat nyomAki már gyakorlott fesztiválozó, annak
kodják. Hiába, csak vevő legyen, meg
idén az utcák lezárásának köszönhetően
egészen új arcát mutatta a város parti sáv- térerő!
A programok mindennap 16 órakor kezja. A lezárásoknál posztoló rendőrök, beton
dődnek, a fellépők pedig „erősorrendben”
követik egymást. Mi az egyes színpadnál
várunk, mert ide hirdették a megnyitót.
A színpadon egy dumaszínházas próbálja
megnevettetni a közönséget, de a nagy
melegben még a nemi élettel és a rossz
tévéműsorokkal kapcsolatos poénok sem
akartak működni. Hiába, a hőség nagy poéngyilkos tud lenni…
A megnyitó előtt még egy kis Opitz Barbara. Kedves, aranyos és tapasztalatlan, az
éneklés nem erőssége, de szerethető. Két
ráadás, majd balra el. A közönség már türelmetlenül várja a megnyitó utánra tervezett ingyen borosztást, de előtte még BB
kvíz, majd az ünnepség.
Idén a megnyitóra nem érkezett távolról
„nagy” ember. A színpadon Mészáros Miklós
polgármester és Kukola Zoltán, a BB főborásza. Kétségtelen, hogy a megnyitóhoz ők
ketten a legilletékesebbek. A város polgármestere rövidre fogta a beszédet, tudván,
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hogy a többség már türelmetlen. A vizes vb
szlogenjét egy kicsit átszabva, arra utalt,
hogy az itt lévőket most nem a víz, hanem
a bor köti össze. Kukola Zoltán reményét
fejezte ki, hogy a hangulat fokozásához a
többség BB borokat és pezsgőket fogyaszt
majd.
A muskotályos hordó csapra ütése viszont
a vártnál nehezebben ment, mivel hogy
először nem volt meg a csap, aztán az nem
illet a lyukba, végül a nedű nem akart kijönni a hordóból. A pillanatnyi nehézségek
azonban hamar megoldódtak, és a zenepavilon körül gyűrűben álló tömeg végül hozzájutott az ingyenes kóstolóhoz.
Egyes színpad Ismerős arcok, a kettesen
Szikora Róbert, gidástól, R-GO-stúl. Gyors
döntés: az egyesnek az eleje, a kettesnek
a vége, közte átvágás a vidámparkban tömörülő tömegen. A gidákkal magát ﬁatalon
tartó csikidam guru viszont csúcsformában
volt, így megért egy kis lökdösődést.
Borongós vonulás
Szombaton délutánra megjött az ígért hidegfront. A felhők már órákkal a 18 órára
meghirdetett szüreti felvonulás előtt gyülekezni kezdtek, de sokáig nem tűnt veszélyesnek a helyzet.
Ki fog tartani! – Mondták az eget szakértő
szemmel vizsgáló helybeliek és a rendezők
is ebben bizakodtak. Egy kisebb incidens
zavarta csupán a kezdést, a rendőrség őrizetbe vett egy az utcán késsel közlekedő,
zavartan viselkedő férﬁt, ami azért okozott
némi riadalmat a nézők között. A mindöszsze néhány perces akció után el is kezdődött a nagy menetelés a volt BB központtól
a Platán térig.
A szüreti felvonulás rendje és tartalma
nagyjából azonos volt az elmúlt évekével.
Így elől a mazsorettek, majd a borrendek,
végül a táncosok. Ha lehetne legeket kiosztani, akkor a leglátványosabb mazsorett
csoport a bicsérdi volt, akik artistamutatványokkal színesítették a vonulást. A legvidámabb tánccsoport a Szuloki Német Hagyományőrző Együttes volt, akik még egy
igazi fúvós bandát is magukkal hoztak, és
azok trottyogására végig ugrálták az utcát.
Férﬁ szemmel pedig a legérdekesebbek
a menetben részt vevő veterán traktorok
voltak. A legaranyosabbak pedig természetesen a szelencés kisgyerekek.
A felvonulás után a tömeg átsétált a Platán térre, ahol mindenki azzal szembesült,
hogy az erősödő szél miatt több program
is elmarad. Ennek megfelelően törölték a
Lord Együttes koncertjét és a tűzijátékot.
Ez legjobban talán azt a családot viselte
meg, akik még a kisbabát is Lord feliratú
pólóba öltöztetve, Szombathelyről kifejezetten a koncertre érkeztek. De hát, sajnos-sajnos…
A többség azonban nem a Lord, hanem
Mario miatt érkezett, de előtte még a szokásos borrendi avató ünnepség. Ez jól is
kezdődött, amíg Emese történetének mesélése közben meg nem jelent egy pillanatra Mario, akit a tömeg elkezdett a színpadra követelni. Ez viszont eléggé megviselte

a ceremóniát levezénylő Losoncziné Sandra Klára nagymestert, akinek többször is
türelemre kellett intenie a zúgolódó közönséget. Ennek ellenére a borrendi vizsgát
végül mindkét jelölt sikeresen letette, így
a tagok közé választották Bíró Norbertet, a
Somogy Megyei Közgyűlés elnökét, Balogh
Krisztiánt, a Mathiász János Szakközépiskola igazgatóját és Kukola Zoltánt a BB Rt.
főborászát.
Az avatás után viszont bombaként robbant a hír, hogy Mario ismeretlen okok miatt elutazott, nem lép fel. Így Tóth Gabira
hárult az a feladat, hogy mentse a menthetőt…
Éjszaka a klubban
Érdemes megemlíteni, hogy a Platánsoron üzemelő Club Bastille-ban a szüreti
vígassággal párhuzamosan a Rádió 1 szervezett programokat, amik nagyon népszerűek voltak. Jellemzően már este 10 órakor
hosszú sor kígyózott, hogy bejuthasson az
épületbe. A fellépő dj-k között pedig olyan
ismert nevek szerepeltek, mint Bárány Attila, Hamvai P.G., Newl és sokan mások.

És végül
Az utolsó napon a hűvösebb idő nem elriasztotta, hanem inkább a Balaton távolabbi
helyeiről is idevonzotta a látogatókat. Ennek oka, hogy a hagyományosan szezonvégi zárónapon a strandoláshoz nem volt már
megfelelő az időjárás. Estefelé kicsit már a
szél is csitult, így végül az Old Boys koncert
után a kilövésre váró tűzijáték rakétákat is
az égbe küldték.
Összegzés
Annak ellenére, hogy sok vita van a Balatonboglári Szüreti Fesztivál körül, az kétségtelen, hogy a Balaton egyik kiemelkedő
vonzerővel bíró tömegrendezvényéről van
szó. Valószínűleg, sok település bármit
megadna egy ilyen rendezvényért. Ennek
ellenére, látva, hogy milyen indulatokat
kelt, a folytatásban előbb-utóbb biztosan
szükség lesz egy olyan fórumra, ahol az
itt élők elmondhatják észrevételeiket, ötleteiket és ahol valami közös konszenzusra
sikerül jutni.
De lehet, hogy erre semmi esély…
sz.l.
fotók: Szentes Dániel
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AUGUSZTUS 20

AUGUSZTUS 20-I ÜNNEPSÉG BALATONBOGLÁRON
Idén is az elmúlt évek hagyományainak
megfelelően, a katolikus temploma mellett álló Szent István szoborhoz szervezték
meg az államalapítás ünnepét. A részvevők a Gaál Gaszton Cserkészcsapat zászlós tiszteletadása után közösen énekelték
el a Himnuszt, majd Várnai László római
katolikus eseperes-plébános lépett a mikrofonhoz.
A plébános szerint Szent István nemzetteremtő életműve kiállta az idők próbáját.
Véleménye szerint, ugyanakkor napjaink-

ban külső és belső erők is rombolni akarják
azt, amit az ősök felépítettek. Felvázolta,
hogy ismét az iszlám világgal állunk harcban, akik a kultúránkat nem, csak a javainkat akarják. Meggyőződése szerint, ideküldött ügynökökről van szó, akiknek feladata
a nyugati világ bomlasztása, elpusztítása.
Várnai László szerint a betörés sikerét az
európai kereszténység gyengülése segíti,
ami együtt jár az ehhez kapcsolódó értékrend pusztulásával. Szerinte, ma az anyagi
javak kerültek előtérbe, elnyomva az emberi értékeket. Felvázolta a magabiztosság
különböző szintjeit, hangsúlyozva, hogy az
Istenbe vetett bizalom az, ami megtartja
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az embert. Majd István király intelmein keresztül rátért a jövő évi választások kérdésére, amely a jelenlegi, szerinte a nemzetet
építő kormány, vagy az áruló, nemzetromboló erők közötti választás lesz.
Az ünnepi beszéd után az Esztrád Színház társulata adott elő egy versekből, idézetekből és dalokból álló összeállítást a
magyarság múltjából. Végül elhelyezték a
megemlékezés koszorúit államalapító királyunk szobránál, majd az ünnepség a szózat közös eléneklésével ért véget.
Az ünnepség teljes felvétele a Balatonboglár Város Youtube-csatornán az alábbi
QR kód segítségével megtekinthető:

HALÁSZLÉ
SZEZONZÁRÓ HALÁSZLÉFŐZŐ-VERSENY
Mint arról már előző számunkban beszámoltunk,
idén júliusban elmaradt a hagyományos halászléfőző verseny a rossz időjárás miatt. Volt ugyan egy
a mozgáskorlátozottak által szervezett halászlénap Szőlőskislakon, de a Platán téri közös főzőcske még váratott magára. Aztán augusztus elején
felröppent a hír, hogy augusztus utolsó hétvégéjén
mégis csak megtartják a rendezvényt.
Úgy tűnik, hogy még az időjárás is hallé párti, hiszen igazi nyárvégi, de kánikulai melegben vágott
bele a nevező 15 csapat a halhúsba és a tűzrakásba. Ennek köszönhetően elég hamar ﬁnom illatok
töltötték meg a Borudvar melletti árnyas területet.
A többségében boglári indulók mellett pedig versenybe indult három kaposvári és egy kálmáncsai
csapat is.
A használt receptek változatosak voltak, a balatoni, bajai és szegedi klasszikusok mellett sokan
a maguk által kikísérletezett, vegyes megoldássokkal indultak. Persze, az esemény csak kevésbé
szólt a versengésről, inkább a jó hangulatról, barátságról, ismerkedésről. Ennek megfelelően nem
csak a paprika, hanem a pálinka is apadni kezdett.

Az elkészült halleveket pedig Miseta Péter főszakács, szakértő zsűri elnök mellett neves laikusok, Gráf József ex-miniszter, Kopasz Árpád elnök, Légli Ottó borász és Szamosi Lóránt főigazgató bírálták.
A verseny végül helyi sikerrel zárult. Első lett a Bugaszegi Halastó
csapata, második a Mozgássérültek Egyesületének Bice-Bóca Csapata és harmadik a Senior Néptáncegyesület Csapat. A különdíjat
az először induló kálmáncsai csapat vitte el, akik egy egész halétek
sort tálaltak a bírálók elé.
sz.l.
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BÚCSÚ

JANKOVICH-TELEP NAPJA
Idén ismét hagyományosan Nagyboldogasszony ünnepén, a Jankovich-telepi búcsú
napján, augusztus 13-án vasárnap rendezték meg az üdülőtelep napját. A Szent
István téren álló templomban lévő ünnepi
mise után a téren tartott
koszorúzással kezdődött
a patinás városrész ünnepe.
A Himnusz közös eléneklése után Mészáros Miklós polgármester
mondott
ünnepi
beszédet, melyben köszöntötte az üdülőtulajdonosokat, majd büszkén mesélt az utóbbi
időszak balatonboglári
pályázati sikereiről. Köszöntőjének végén pedig mindenkit meginvitált az ünnepség után
kezdődő közmeghallgatásra és az azt követő
közös ebédre. A beszéd
végén Mészáros Miklós polgármester és
Vadasfalvi János, a részönkormányzat vezetője közösen megkoszorúzták a téren
álló Szent István szobrot, majd a megjelentek elénekelték a szózatot. Ezek után
mindenki átvonult a vendégházhoz szervezett közmeghallgatásra.
Az általában viharos Jankovich-telepi fórumot ezúttal az időjárás is azzá tette, hiszen erős szélben, ráadásul az áramszünet
miatt hangosítás nélkül kellett elkezdeni a
programot. Elsőként Vadasfalvi János, a
Jankovich-telepi Részönkormányzat vezetője vázolta fel, hogy mik is történtek tavaly augusztus óta. Véleménye szerint a
2016-os évet az üdülőtelep szempontjából
legjobb lenne elfelejteni, hiszen a terület
parkfenntartási anomáliái sok bosszúságot
okoztak az üdülőtulajdonosoknak.
Ugyanakkor, jó dolgokról is be tudott számolni, hiszen az ősszel elkészült például

a partvédőmű kőszórása, aminek eredményeként a vihar nem tud a korábbihoz
hasonló rombolást végezni a strandi rész
pázsitjában. A régi-új parkfenntartó pedig
elvégezte a terület egyengetését és újra
füvesítését. A strandon a balesetveszélyesnek ítélt fákat kivágták, ezek pótlására

idén ősszel kerül majd sor. Véleménye szerint, a terület szebbé tétele mindenkinek
közös feladat, amiből ki kell venni a részét
a részönkormányzat, az üdülő egyesületnek és a parkfenntartónak is.
Ezek után az üdülőtulajdonosok képviseletében Mráz Ágoston Sámuel vette át
a szót. Elmondta, hogy előző nap többen
összeültek és 16 témakört állítottak öszsze, amiről beszélni kellene. A jó kezdés
érdekében, három pontban előre vették a
dicséretet, mint például, hogy szép lett a
part, remek az új mosdó és a zajfogó fal
is megfelelő. A negyedik pontban viszont
már azt ﬁrtatták, hogy a 6 millió forint +
ÁFA összegű kőszórás miből állt össze pontosan. Véleménye szerint, ugyan látszik,
hogy van új kő a parton, de az elvégzett
munkát nem érzék a kiﬁzetett összeggel
arányosnak.
A fák kivágásával kapcsolatban hiányol-
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ta a kommunikációt. Azt megértik, hogy
a veszélyes fákat ki kell vágni, de ha ezt
nem tudják előre, akkor az ijedtség és a
felháborodás az első reakció, amikor ezzel szembesülnek a parton. Hiányolják a
Radnóti utca végén kialakult nádas kezelését, amiben nyáron szemét és büdösödő
haltetemek vannak. Erőteljesebb és határozottabb jelenlétet várnak a közterületfelügyelőktől a szemetelőkkel, valamint a
szabálytalanul kerékpározókkal és kutyát
sétáltatókkal szemben. Bár, ez utóbbi kérdésben messze nem egységes a közösség,
mert a kutyatulajdonosok teljesen más véleményen vannak.
Az egyik legnagyobb téma a horgászat
kérdése volt, amiben egyelőre még azt
sem lehet tudni, hogy a nyári időszakban
a strandi területen lehet, vagy sem. Többek között, az ebben a kérdésben való állásfoglalásban is kérték az önkormányzat
segítségét. A másik értelmezési kérdés a
magánstégek ügye, amiben tisztázni szeretnék, hogy kinek lehet és milyen feltételekkel. Nehezményezték azt is, hogy a
Jamai patak hídjához telepített, Jégállomás
nevű büfé engedélyt kapott, miközben a
telepesek egyáltalán nem szeretnének ilyet
látni a strandon.
Az önkormányzat részéről
jelenlévők, Mészáros Miklós
polgármester és Dr. Markó
Péter jegyző a kérdések felsorolásának végén jelezték,
hogy ezekre itt azonnali választ nem tudnak adni, és
majd 15 napon belül írásban válaszolnak. Erre a telepesek győzködni kezdték
őket, hogy azért mégis csak
mondjanak valamit, mert a
félválasz is több a semminél.
Az idei fórum újdonsága
volt, hogy a fő út déli oldalán lakók is több fővel
képviseltették magukat. Ők
elmondták, hogy a Suzuki
motorokat javító szervizből
jövő zaj már elviselhetetlen, és nem is értették, hogyan lehet egy
üdülő területen ilyen tevékenységet engedélyezni. Majd, mikor ennek utána néztek,
akkor derült ki, hogy az a rész már régóta
nem üdülő-nyaraló, hanem kereskedelmi
övezet. Bár, ennek értelmezésében voltak
keveredések, mert időnként az iparterület
kifejezés hangzott el, amit viszont a Balaton-törvény kizárna.
Sérelmezték továbbá, hogy véleményük
szerint a város részéről évek óta senki rá
sem néz arra a területre, az utak kátyúsak,
a csapadékvíz elvezetése pedig megoldatlan. Ez utóbbit pedig súlyosbította a Suzuki kereskedés építkezése, mert a feljebb
töltött területről leömlő csapadékvizet a
szemben lévő árok képtelen elvezetni.
Mészáros Miklós polgármester válaszul elmondta, hogy a város elsősorban pályázati
forrásokból tud fejleszteni, és a felsorolt
problémákhoz - mint a csapadékvíz és az

SPORT

A BOGLÁRI KÉZIS LÁNYOK
ISMÉT A LEGJOBBAK KÖZÖTT

útépítés – jelenleg nincs ilyen lehetőség. A
város elindított egy út és járdaépítési programot, amire saját forrást használ, de az
évi nagyjából 100 milliós összeg egy-két út
és járda megépítését teszi lehetővé. Ezért
egyelőre a frekventáltabb helyek élveznek
előnyt, ahol nem egy-két család, hanem
a város lakóinak nagyobb része tudja azt
használni.
Dr. Markó Péter jegyző elmondta, a terület átminősítése ugyan 13 évvel ezelőtt
történt, de biztos abban, hogy az akkori
hivatal betartotta az érvényes előírásokat.
Ezt a kijelentést kisebb morgás fogadta,
mert többek szerint csak a hivatali hirdetőtáblán szerepelt anno, személyes értesítést
nem kaptak.
Szóba került a József Attila utcában lévő
járda állapota, melyre válaszul elhangzott,
hogy már zajlik a tervezése az új kerékpárútnak, ami valószínűleg ismét arra megy
majd. Ennek köszönhetően több felvette
probléma meg fog oldódni.
A megbeszélés végén Mészáros Miklós
polgármester röviden minden ponthoz hozzáfűzött egy gyors választ azzal a megjegyzéssel, hogy teljesen pontos és hivatalos
választ írásban fognak kapni. Ez némileg
enyhítette a feszültséget. A fórum végén
az áram is és Fekete Rudolf is megérkezett,
így elkezdődhetett a közös ebéd, zenével
és tánccal.
A közmeghallgatás teljes, vágatlan anyaga
a Balatonboglár Város Youtube-csatornán
az alábbi QR kód segítségével megtekinthető:

Augusztus 7-én ismét Balatonbogláron rendezték az Országos Strandkézilabda Bajnokság döntőjét, melye a területi elődöntőkön sikeresen szereplők
juthattak tovább. A BBSC női kézilabda csapatából szerveződött csapat Katona Sándor edző vezetésével Balatonalmádiban kiharcolta a továbbjutást, így
a hazai pályán várhatták a folytatást.
A döntő csoport köreiben a boglári csapat megállíthatatlanul ment előre,
végül veretlenül jutottak az elődöntőbe. A döntőbe kerülő ütközetben azonban, mintha elfogyott volna a lendület, az első menetben nehezen találtak
magukra a lányok. A forduló után pedig már hiába küzdöttek, sőt, majdnem
fordítottak is, de nem sikerült a győzelem.
Ennek megfelelően a boglári lányok végül a negyedik helyen zárták a döntőt,
ami ismét az ország legjobbjai közé emelte a csapatot. Ezúton is gratulálunk
nekik!
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SPORT
ÜNNEPÉLYES NEKA-ÉVNYITÓ
A Nemzeti Kézilabda Akadémia 2013as megalakulása óta immár az ötödik
bajnoki szezont kezdik el idén a növendékek. Az ünnepélyes évnyitón résztvevő
új diákok lelkesen gyülekeztek a NEKASporcsarnokban, mely hamarosan az
edzések és a mérkőzések helyszíne lesz.
Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos, az Akadémia szakmai és tudományos főigazgatója,
a Testnevelési Egyetem rektora kiemelte,
hogy a már meglévő és a jövőben épülő
létesítmények Európában is egyedülálló
feltételeket biztosítanak a ﬁatalok képzéséhez.
Az iskolaigazgatók tájékoztatása után
Nagy Miklós, a Nemzeti Kézilabda Akadémia Kollégiumának új igazgatója mondta
el a következő idényben érvényes szabályokat, majd a bajnoki szezon feladatairól

fotó:
Tompos Gábor
is szó esett. Ez utóbbiakat ifj. Kiss Szilárd
és Imre Vilmos ismertette a női, illetve a
férﬁ szakág nevében.
Dr. Kersch Ferenc, a Magyar Kézilabda
Szövetség főtitkár-helyettese elismerően
szólt a NEKA eddigi sikereiről, és kiemel-

zilabda Akadémia számára, egy
visszajelzés, hogy jó úton haladunk. A negyedéves teljesítmény
értékelésénél ﬁgyelembe vették,
hogy a NEKA csapatai a 2016/17es korosztályos bajnokságokban
két arany-, három ezüst- és két
bronzéremmel zártak, amire büszkék vagyunk. Bízunk abban, hogy
a következő szezon hasonlóan sikeres lesz” – értékelt Mocsai Ta„Ez egy elismerés a Nemzeti Ké- más, a NEKA ügyvezetője.

te, hogy a jövőben is minden támogatást
megkap az Akadémia az MKSZ-től.
A különböző adminisztrációs teendők
után megtörtént a beköltözés, hétfőtől
pedig elkezdődött a 2016/17-es bajnoki
szezonra való felkészülés.

A NEKA A HÓNAP MŰHELYE

A 2017-es év második negyedévében
nyújtott teljesítményéért a csapatsportok képviselői között kiosztott elismerés
az Nemzeti Kézilabda Akadémia sportolóit illette. A Magyar Olimpiai Bizottság, a
Decathlon és az Utánpótlássport.hu által
alapított „A hónap műhelye” díjat és az azzal járó Decathlon sportszervásárlási utalványt ünnepélyes keretek között adták át a
NEKA képviselőinek. Mocsai Tamás ügyvezető és Siti Bea edző mellett lánynövendékek is megjelentek az eseményen.

SZÉP MAGYAR SIKEREK
A VILÁGVERSENYEKEN
Az elmúlt hetekben több helyszínen bizonyíthattak a magyar korosztályos kézilabda-válogatottak, melyek remek eredményeket értek el NEKA játékosaival és edzői
irányításával.
A Győrben megrendezett Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon aranyérmes lett a
női ifjúsági válogatott, melyet Bohus Bea
és dr. Woth Péter vezetett, a keretben
négy játékos szerepelt: Schatzl Natalie,
Vámos Petra, Simon Armilla és Magera

Noémi. Ugyanitt a férﬁ serdülő-csapatunk
7. lett. A korábbi edzőnk, Vágó Attila által
irányított ﬁú-válogatottban hatan kaptak
helyet a NEKA-sok közül: Bálint Bence,
Győri Kristóf, Kecskés Bence, Kovács Gergő, Papp Bence és Tóth Péter.
Emelt fővel távozhatott az algériai U21es világbajnokságról a magyar férﬁ kézilabda-válogatott, miután a torna 5. helyén
zárt. A negyeddöntő hosszabbításában
egyetlen góllal győzött Spanyolország, a
mieink ellen. Gyurka János és Kopornyik
Zsolt együttesében Gábor Marcell mellett
az idén végzett Török Ádám és Kovács

MAGYAR-NORVÉG
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉS BOGLÁRON

fotó: Tompos Gábor

Egyhetes edzőtábort tartott Balatonbogláron a magyar és a norvég
női kézilabda-válogatott. Görbicz
Anitáék az edzések mellett különböző felmérő teszteken vettek részt,
melyek során a játékosok ﬁzikai állapotáról kaptak képet a szakemberek. A jellemzően erőnléti foglalkozásokon kívül két edzőmérkőzés is
szerepelt a programban a világ- és
Európa-bajnok norvég válogatott
ellen. A zárt kapus meccseken nem
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fotó: Szalmás Péter/MOB

Márk képviselte az Akadémiát.
A szlovéniai U19-es női Európa-bajnokságon negyedik lett a magyar válogatott.
Hajdu János szövetségi edző mellett kapusedzőnk, Bartalos Béla is a stáb tagja
volt, míg a keretben Szabó Kitti jelenleg,
Fodor Csenge, Pásztor Noémi, Giricz Laura, Kuti Bettina, Román Dorina, Hornyák
Bernadett pedig korábban volt a NEKA növendéke.

A női ifjúsági válogatott jelenleg
a szlovákiai Eb-n szerepel, és már
a középdöntőben bizonyíthat.
elsősorban az eredmény, hanem a különböző taktikai elemek gyakorlása volt fontos. Ennek ellenére mértékadó lehet, hogy
a 22-22-es döntetlent követően a második
találkozót 25-22-re a mieink nyerték a decemberi világbajnokságon is csoportellenfél
Norvégia ellen.
„Nagyon hasznosak voltak ezek a napok,
hiszen a világ egyik legjobb csapata ellen gyakorolhattunk. Elvégeztünk minden
munkát, amit előzetesen elterveztünk. Balatonbogláron minden adott volt a nyugodt
felkészüléshez, a létesítmények felszereltsége minden igényünket kielégítette” – értékelt Kim Rasmussen szövetségi kapitány.

SZEZONZÁRÓ HALÁSZLÉFŐZŐ!VERSENY.
ÍRÁSUNK A 11. OLDALON

BESZÁMOLÓ A SZÜRETI FESZTIVÁLRÓL A 8. OLDALON

A KÁPOLNA TÁRLATOK IDEI UTOLSÓ KIÁLLÍTÁSA
NYÍLT MEG AUGUSZTUS 18!ÁN KOVÁTS FERENC ÉS
BODOR TIBOR ALKOTÁSAIBÓL LÉPÉSVÁLTÁS CÍMMEL

VASTAGBÉLRÁKSZŰRÉS BALATONBOGLÁRON!
A FONYÓDI SIKERBŐL KIINDULVA BALATONBOGLÁRON IS MEGSZERVEZZÜK A VASTAGBÉLRÁK SZŰRÉST.
NE FÉLJEN A RÁKTÓL, TEGYEN ELLENE! JELENTKEZZEN A SZŰRÉSRE!
TISZTELT BALATONBOGLÁRI LAKOSOK! A közelmúltban Fonyódon történt
vastagbélrendszeri megbetegedések és halálozások miatt VASTAGBÉL VIZSGÁLATOT VÉGZÜNK bélrákszűrés céljából székletvér vizsgálattal. Javasolt minden 50 év feletti személynek, valamint 45 év felett abban az esetben, ha a
családban egyenes ágon gyomor-, bélrendszeri daganat fordult elő.
Széklettartály igénylés telefonon: 06-30/5888-327 (Topos Hajnalka 9:00 16:00 óra között). Úgy történik, hogy Ön felhívja ezt a telefonszámot, időpontot egyeztet és bejön személyesen a széklettartályért. Ott megkapja az
utasításokkal együtt és majd visszahozza ugyanoda a diéta betartása után
vett székletmintát tartalmazó dobozt. Ezt követően megtörténik a laboratóriumi vizsgálat, majd értesítjük Önt az eredményről e-mail-ben, telefonon vagy
postán.
Jó tudni: Magyarországon évente 8.000 ember hal meg bélrákban azok közül,
akiknél nem történik meg ez a vizsgálat! A bélrák igazából a legkönnyebben
szűrhető rákfajták egyike, mert a székletben található vér időben jelezheti
a bélpolipusok jelenlétét, amelyekből évek alatt kialakul a sok esetben gyógyíthatatlan, halálos vastagbélrák. A bélpolip eltávolítása után megszűnhet a
bélrák oka!
Figyelem! A vastagbélrák szűrés panaszmentes állapotban a leghatékonyabb! Tanuljon ismerősei kárán, ne halogassa, éljen a lehetőséggel és jelentkezzen a szűrésre! A vizsgálat ára széklettartállyal, lebonyolítással, kiértékeléssel és szaktanácsadással együtt 6.500
Ft / fő. A széklettartály mellé adunk egy csekket, amelyet be kell ﬁzetni.

ÉLJEN A LEHETŐSÉGGEL, MERT MEGHOSSZABBÍTHATJA MINŐSÉGI ÉLETÉT ÉS MEGMENTHETI
MAGÁT A KORAI FELESLEGES BETEGSÉGTŐL, HALÁLTÓL. GONDOLJA VÉGIG, AZ ELMÚLT ÉVEKBEN
HÁNY ISMERŐSÉT TEMETTEK EL HASONLÓ BETEGSÉGBEN AZOK KÖZÜL, AKIK EGÉSZSÉGESNEK
HITTÉK MAGUKAT.
Orvosi kérdések 06-30/288-1111! A rákszűrést az I.C.C. Kft. bonyolítja le!

