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ÚJ ÉV, ÚJ KIHÍVÁSOKKAL
A 2018-as év terveiről, feladatairól és kihívásairól beszélgettünk
Mészáros Miklóssal, Balatonboglár Város polgármesterével.
Először is sikeres, boldog újévet kívánok a 2018-as évre! Itt vagyunk január elején, egy új évnek a kezdetén,
de nem lehet elmenni amellett, hogy
egy nagyon sikeres évet zárt Balatonboglár 2017-ben. Különösen az év
vége lett nagyon fényes,ha jól tudom.
Én is boldog újévet kívánok önnek, illetve
az olvasóknak, a bogláriaknak, a kislakiaknak. Valóban nagyon szép évet zártunk,
és ráadásul a legjobb hírek az év végén
érkeztek! Összességében azt lehet elmondani, hogy Balatonboglárra több mint egy
milliárd forint pályázati pénz fog érkezni, ami több forrásból adódik össze. Ezek
egy része már szerződéssel le is van kötve,
mintegy 300 millió forint már a város bankszámláján van, a többiről pedig a szerződésre várunk.
Amik biztosan megvalósulhatnak ebből
2018-2019-ben azok a Platán strandi fejlesztések. Az első körben 260 millió forintból fognak a sétányok tovább épülni, újabb
pavilonokkal bővülni. 60 millió forint körüli összegből tudjuk majd - illetve lehet,
hogy ehhez valamennyi önerőt is hozzá kell
tenni, hiszen közben az árak elszálltak - a
Platán Gondozási Központ Dózsa György
utcai épületét felújítani. Ez olyan komplex
felújítás lesz, mint amit az óvoda is kapott
néhány éve. Ha már itt tartunk, akkor el
kell mondanom, hogy az óvoda udvarára,
játékokra is jut ebből a pályázati pénzből.
A másik 615 millió forintos nagy csomag, a
„Zöld Város” pályázatunk. Ezt megítélték és
gyakorlatilag már csak a szerződéskötésre
várunk. Ennek keretében további 260 millió forintból kerülnek majd újabb attrakciók
a Platán strandhoz kapcsolódó területekre.
Az is nagy öröm, hogy 300 millió forintot
költhetünk a Varga Béla Kulturális Központ
régóta esedékes felújítására. További 55
millió forintból pedig a Vörösmarty tér, valamint az világháborús emlékmű környéke
fog megújulni. Azt gondolom, hogy ez egy
nagyon szép csomag. Én magam is nagyon
várom, hogy ezeket a következő években
meg tudjuk valósítani.
Év végén érkezett még egy jó hír: a beadott pályázatunk sikeres volt a Római
útra,tehát Kislak és Lelle között megújulhat
a mostani földút, egy szép aszfaltút lesz a
helyén. Egyébként ezeken kívül volt még
egy negyven millió forintos pályázatunk az
elmúlt év során, amit már el is költöttünk a
szintén a Platán strandon, ahol egy víztisztítót tudtunk beszerezni, építeni. Ennek köszönhetően az ottani kút vize most már beforgatható, így innentől nem kell ﬁzetnünk
a vízdíjat. Vízbelépők, családi öltözőfülke,
mozgássérült-zuhanyzó, kisebb javítások
is készültek még. Megújult a gumipálya és
a Buborékban is készült egy új gumiborítás. Az is nagyon szép lett, erről mindenki

meggyőződhet.
Most folyamatban lévő fontos fejlesztés
az is, hogy az okmányirodát az állam átalakítja kormányablakká. Ez ugyan nem a
város kasszájából készül, de mégis egy a
lakosság által használható, színvonalas, 61
millió forintos felújítás lesz. A Városházán
egyébként ezen felül is végeztünk 2017ben felújításokat: elkészült a klímarendszer,
valamint korszerűbb lett a fűtés és maga az
épület is. A Fischl-ház már balesetveszélyes homlokzata is megújult. Összességében sok olyan kisebb történet is volt a múlt
évben, amire büszkék vagyunk. Két strandi
WC-t építettünk 10 millióért, 25 millió volt
tavaly a járdaprogramunk és ezt szeretnénk idén folytatni. Nagyon pörög Boglár,
ezt mindenki látja.
Talán nem mindenkinek világos és
erről egy kicsit érdemes beszélni, hogy
mi a lényegi különbség az eddigi okmányiroda és a nemsokára nyitó kormányablak között?
Azon kívül, hogy jobban fog kinézni, természetesen a szolgáltatásaiban lesz más.
Eddig igazából csak igazolványokat, meg
kisebb ügyeket lehetett itt elintézni, útlevelet lehetett csináltatni. Persze, ez is fontos volt, mert nem kellett messzebb menni, de most megsokszorozódik azoknak
az ügyeknek a száma, amit itt lehet majd
intézni. Adóügyektől elkezdve mindenféle
olyan egyéb ügyben lehet majd ide jönni
Boglárra, amihez eddig el kellett menni valahova máshova, például Fonyódra. Tehát
minden képen változás lesz ebben is.
Tavalyról áthúzódó beruházás, ami
éppen elég látványos szakaszában
tart, az új ravatalozónak az épülete.
Ennek mikor lesz az átadása?
Valóban ez volt a tavalyi év legnagyobb
vállalkozása. 76 millió forintból, saját erőből, adóforintokból építjük, mert ehhez
nem kaptunk támogatást pályázatból. A
város napjára, június másodikára szeretnénk elkészíteni és a régi ravatalozót teljesen lebontani. Annak a helyén egy szép
burkolt felület fog készülni, illetve az új
ravatalozó egy kicsit mögötte lesz a mostaninak. Ez egy nagyon különleges, ovális
alakú épület lesz. Gratulálok Pór Péter főépítésznek és a kivitelező Steiner Kft-nek,
hogy helyiek vesznek részt a munkálatokban. Azt gondolom, hogy büszkék lehetünk.
Ez egy nagyon fontos feladata a városnak,
hiszen kötelező feladat a temetkezés és ezt
most száz évre megoldottuk ezzel az épülettel. Én is várom már, hogy megnézhessük, de használni azért mostanában még
nem szeretném…
Valóban ez az a hely, amit senki nem szeretne használni, de aztán mégis sor kerül
rá. Viszont tavaly komoly viták voltak a
szomszédos utcákban élőkkel, és ha jól tudom ez a végén nyugvópontra került.
Remélem, sikerült megnyugtatunk őket
azzal, hogy közvetlen közelükben a te-

metkezés a közeli és távoli jövőben is gyakorlatilag lehetetlen. Hiszen egy tíz méter
széles növénysávot ültetünk, ami hamar
erdőszerűvé válik, továbbá harminc méteres védőtávot vállalt a testület, amin belül egyáltalán nem tervezünk temetkezést
még a távolabbi jövőben sem. Reméljük,
ezzel megnyugodnak ott a kedélyek, és ezt
a Bem utcaiak is azt hiszem, hogy el tudják
fogadni.
Mindjárt év elején volt egy nagyon
szép rendezvény, talán az év első protokoll eseménye, amin a nagyadózókat
fogadta a város. Hogy sikerült? Mik
voltak a tapasztalatok?
Igen, az adóﬁzetés, ahogy ott is elmondtam, egy kötelesség, ami egyben dicsőség is és valójában egy felelősség is, hiszen nekünk felelősség elkölteni. Ilyenkor
év elején évek óta köszönetet mondok a
legnagyobb adózóknak. Akik itt ültek az
asztalnál, azok nagyjából 120 millió forintot adtak össze Balatonboglár fejlődéséhez
az adóforintjaikból és ezt köszöntük meg.
Közel negyvenen voltak a vállalkozók és
mindenki beszámolt saját cégének a jövőjéről, helyzetéről, úgy hogy nagyon kellemes beszélgetés volt. Egyébként ebben is
nagyot léptünk előre! Az adóbeszedésben a
hivatalt is meg kell, hogy dicsérjem, hiszen
csak az iparűzési adó 14%-kal emelkedett
az elmúlt évben. Kiugróan magas az idegenforgalmi adóbevételünk is, ami talán
országos rekord, mert 22%-kal emelkedett
egy éven belül. Tehát óriási! Azt gondolom,
hogy ez is mutatja, Balatonboglár nagyon
népszerű a turizmus területén. Az adatokban persze benne van az is, hogy javult az
adóﬁzetési morál és egyben talán konjunktúra is van.
Mik az adóval a tervek a 2018-as
évre?
Egy kicsit több pénzünk van, mint tavaly,
mert még áthúzódóan is elég jó évünk volt.
Még soha ilyen nem volt Balatonboglár történetében, hogy az évet 500 millió forint
plusszal zártuk. Hat-nyolc évvel ezelőtt
ezek a számok inkább csak negatív tartományokban voltak. Ennek egy része ugyan
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folytatás az előző oldalról
le van kötve már pályázatok megvalósítására, de a legnagyobb tervünk idén - azon
kívül, hogy befejezzük a ravatalozót- az útépítések és a járdaprogram, hiszen ezeken
a területeken van a legnagyobb lemaradás
és szeretnénk ebből sokat bepótolni. Azt,
hogy hol, nyilván a testülettel kell majd
megbeszélni,de lesz miből válogatni sajnos.
Lehetőség sok van, mert valóban elamortizálódtak útjaink, járdáink.
Közösségi felületeken vissza-vissza
térő téma a TESCO-nál lévő kereszteződés körforgalmasítása. Ezzel kapcsolatban vannak tervek?
Egyelőre csak a gondolkodás, mert arra
pénz még most nincs, hiszen az önmagában egy 100 milliós történet lenne. Vártunk rá pályázatot, de pontosan ebbe a
csomagba nem fért bele, nem találtunk rá
megfelelő pénzt. Gyakorlatilag azt is majd
valószínűleg, ha máshogy nem megy, saját
erőből kell megoldani. Viszont, arra még
gyűjtenünk kell, most az sok lenne. Valószínűleg erre néhány évet még várni kell.
Milyen évre számít 2018-ban? Vannak-e ennek az évnek már előrelátható, meghatározó pontjai?
Nagyon izgalmas év lesz még azon kívül is, hogy ebből az 1 milliárd körüli pályázati pénzből a fejlesztéseket elkezdjük
megvalósítani. Az év másik legérdekesebb
története azaz Urányival kapcsolatos, hiszen december 19-én kormánydöntés született arról,hogy megszeretnék vásárolni
a balatonboglári tulajdonrészt az Urányi
csarnoknál. Ez egy nagy összegű vásárlás
lesz. Itt nyilván milliárdos nagyságrendről
beszélünk. Ezzel kapcsolatban nyilván sok
kérdés is felmerül: mi lesz ennek a pénznek a sorsa, mibe fekteti a város? Hogyan

NAGYADÓZÓK KÖSZÖNTÉSE
Január 9-én délután Fischl-házban az év
első nagyobb rendezvényeként Balatonboglár Város Önkormányzata egy közös
beszélgetésre, köszöntésre fogadta a város legtöbb
iparűzési adót beﬁzető
vállalkozóit. A fogadásra
az első negyven helyezettet hívták, akik összességében az adóbevételek
közel felét ﬁzetik be a közös kasszába.
Mészáros Miklós polgármester köszöntőjében elmondta, hogy adót ﬁzetni
nem könnyű kötelesség,
de egyben dicsőség is, hiszen ezekből a pénzekből
épül és szépül Balatonboglár. A másik oldalon pedig
a városnak kötelessége,
hogy jól költse el ezeket
a bevételeket. 2017-ben
összesen 284 millió forint
iparűzési adó érkezett be,

fogja fejleszteni a saját sportéletét? Ezért
ez ennek az évnek a másik legizgalmasabb
témája.
Továbbá, ott vannak a sajáterős beruházásaink is, melyekkel nyilvánvalóan nagy
terveink vannak. Nagyon izgalmas év lesz,
várom a fejleményeket.
Mennyire alakult ki jó együttműködés
vagy inkább mennyire lát rá a BBSC és
a NEKA viszonyára? Ha jól tudom, voltak, vannak kisebb súrlódások abban
a kérdésben, hogy a ﬁatalok melyik
egyesülethez csatlakoznak, hiszen ez
kihat a támogatási pénzekre.
Mint mindenhol, ahol együtt élnek az
emberek, vannak kisebb súrlódások, mert
gyakorlatilag mindig mindenki a saját érdekét védi. Azt gondolom, hogy hosszú távon
ez jól be fog állni. Tehát itt pénzkérdés nem
lesz ebből, hiszen azt gondolom, egyrészt
a NEKA sem feltétlenül azon gondolkodik,
hogy ki akarja túrni onnan a boglári sportolókat. Ha megvásárolja az állam az Urányit, attól függetlenül ott még szerintem
nyilvánvalóan helye van a boglári sportnak.
Természetesen, ha lesz rá pénz, márpedig
lesz, akár egy független alternatív sportközpontot is kialakíthatunk. Azt gondolom,
hogy hosszú távon a boglári sport fellendülőben lesz, ez egyértelmű. Várom, hogy
esetleg a felnőtt focicsapat újra megalakulhasson, sőt, egy fociakadémiáról is szó
volt már. Úgy gondolom,hogy a két sportág
egymást erősíteni fogja. Emellett erős a
teniszélet és a vízi sportok is, így igazán
sportváros lehet Boglár.
Mi kell ahhoz, hogy a felnőtt foci újra
induljon?

Pénz. Azon kívül pedig akarat, meg játékos. Tehát, ez egy soktényezős, sok ismeretlenes egyenlet, de ha az elhatározás
megvan a BBSC-ben és helyben is, hogy
a környékből játékosokat visszaszerezzünk,
vagy visszacsábítsunk, akkor ebből pénzkérdés nem lehet. Legyen meg az akarat és
az elhatározás, a többit utána lehet intézni.
Mikor indulnak a tervezett beruházások?
Jelenleg tervezés alatt vannak. A Platán
Központé talán a legelőrehaladottabb,azt
szerintem már tavasszal elkezdjük, az óvoda udvar is meglesz tavasszal, a többi legkorábban ősszel indul.
A művelődési központ felújítása
az együtt jár majd valami technikai
ráncbaszedéssel is?
Ebben a kérdésben valószínűleg hozzá
kell tennünk a pályázati pénzhez,mert a
300 millióba nem tudjuk,hogy beleférünk-e.
Az elmúlt évben ugyanis 15-20-30%-kal is
növekedtek az árak. Ezek a becsült összegek, amikre a pályázatok készültek, gyakorlatilag két évvel ezelőtti árak. Tehát ez
is valószínűleg 2018-2019-es történet lesz.
Igyekszünk természetesen még ebben a
ciklusban mindegyiket befejezni.
Összességében milyen évre számít?
Nyilván a turizmusban az időjárás fontos
tényező, de ha jó idő lesz, akkor ez a 22%os kurtaxaemelkedés azt mutatja, hogy valóban nagyon népszerű Boglár. Több mint
százezren voltak a Gömbkilátóban tavaly,
és ez reményt ad arra, hogy valóban egy
nagyon-nagyon erős év lesz remélhetőleg
az idei is, mint a tavalyi.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
sz.l.

amiből az első három legerősebb vállalkozás 65 millió forintot ad. A tavalyi évben is
a legnagyobb beﬁzető a Halker Kft. volt, a
második a csak nemrégiben Balatonbogláron üzemet nyitó Datalogic, míg a harmadik a Tesco volt.
Ezek után a polgármester tájékoztatta a
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vendégeket a különböző adónemekben érkezett bevételekről, azok felhasználásáról,
valamint a pályázati forrásokból tervezett
beruházásokról. Kitért arra is, örömmel
látja, hogy az első negyven helyezett között ezúttal vendéglátással és turizmussal
is foglalkozó vállalkozások is vannak, ami
szerint azt mutatja, ez a
terület is erősödik, Balatonboglár vonzereje növekszik. Ezt egyébként a
város idegenforgalmi adóból származó bevétele is
mutatja, ami a 2017-es
évben jóval az országos
átlag felett nőtt.
A köszöntő után közös
koccintás
következett,
majd a program a vacsorával és kötetlen beszélgetéssel folytatódott.
A
résztvevők szerint ez a
találkozó azért is fontos,
mert ezen lehetősége van
a városban tevékenykedő vállalkozóknak jobban
megismerniük
egymást,
ami akár üzleti kapcsolatot
is eredményezhet.

ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZEFOGLALÓ BALATONBOGLÁR VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
2017. DECEMBER 14-I ÜLÉSÉRŐL
Kivonatos közlés. A jegyzőkönyv és a hatályos rendeletek a Lukács Károly Városi Könyvtárban és a
balatonboglar.hu weboldalon tekinthetők meg.
Az ülést Mészáros Miklós polgármester
nyitotta meg és a köszöntés után megállapította, hogy a Képviselő Testület teljes
létszámban jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása után szavazásra
bocsátotta a módosított napirendet, melynek ennek megfelelően az első pontja a
„Tájékoztatás műfüves pálya létesítésére
vonatkozó pályázat benyújtásának lehetőségéről”. A képviselőtestület a módosított
napirendet egyhangúlag elfogadta, így az
előrehozott ponttal kezdődött meg az ülése.
A műfüves pálya létesítésének lehetőségeivel kapcsolatban Kalász Zoltán a Humán
Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság elviekben támogatja egy 20 x 40 m-es
kisméretű műfüves pálya megvalósítására
a pályázat benyújtását azzal, hogy a végleges döntést a helyszín meghatározásakor
hozza meg a testület. Dr. Sziberth László
a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke ehhez csatlakozott azzal a
felvetéssel, hogy a polgármester úr kérjen
állásfoglalást a Nemzeti Kézilabda Akadémiától arra vonatkozóan, hogy az esetleges
tulajdonosváltásra tekintettel vállalja-e a
műfüves pálya megvalósítására vonatkozó pályázat benyújtását a NEKA. A bizottság egyébként támogatta a műfüves pálya
megvalósítását, a pályázat benyújtásának
módjáról az erre vonatkozó - 227/2017.
(XII.06.) - határozatban kért állásfoglalás
ismeretében javasol dönteni.
A vendégként jelenlévő Mocsai Tamás, a
Magyar Kézilabda Alapítvány vezetője tájékoztatott arról, hogy a Nemzeti Kézilabda
Akadémia 2017. július 1-től Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítványként működik, melynek célja a kézilabda népszerűsítése, ezért nincs lehetősége futballpálya
létesítésére pályázatot benyújtani, továbbá azért sem mert csak egyesület, illetve
önkormányzat pályázhat. Ezzel szemben
lehetőség lenne a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt országos tornaterem felújítási programban részt venni, melynek
keretében kültéri 40 x 20 m-es többcélú
pályák felújításához lehet támogatást kérni, az önrész összegéről később tud felvilágosítást adni, de a szükséges TAO forrás
megszerzéséhez felajánlja segítségét. A
pályázat benyújtásának határideje 2018.
január közepe, vége.
Kalász Zoltán, a Humán Bizottság elnöke
szerint pontosítani kell, hogy azt a pályát

ta a koncepciót azzal a felvetéssel, hogy
kér az általános és a középiskola vizesblokkjának felújításáról egy költségtervet.
A koncepciót egyébként a többi bizottság is
támogatta, így egyhangúlag elfogadták azt.
A folytatásban elfogadták a 2018. évi
belső ellenőrzési tervet, az önkormányzati
ASP rendszer szolgáltatási szerződését, valamint a 2018. évi városi rendezvénytervet.
Ez utóbbi szerint a kiemelt rendezvények
tervezett időpontjai az alábbiak szerint alakulnak:
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focisták tudják-e használni, illetve kérdés,
hogy a NEKA el tudja-e fogadni helyszínként az önkormányzat által javasolt területet? Mocsai Tamás erre válaszul kérte,
hogy a pályázat tartalmára később térjenek vissza, a javasolt terület pedig elfogadható. Ennek megfelelően Mészáros Miklós
polgármester javasolta a témát levenni a
napirendről, mert az új pályázati lehetőség
miatt okafogyottá vált annak tárgyalása. A
testület ezt egyhangúlag elfogadta azzal,
hogy a kérdésre a részletek tisztázása után
visszatérnek.
A képviselők így a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester két ülés közötti tevékenységéről szóló
előterjesztést tárgyalta. Ennek bevezetéseként Mészáros Miklós polgármester tájékoztatta a testületet a két ülés között történtekről. Kiemelte a beszámolóból, hogy a
Balatonboglári Okmányiroda kormányablak
lesz a közeljövőben, jelenleg átépítés, felújítás zajlik az irodákban. Másik örömteli
hír, hogy Balatonboglár a zöldváros pályázat keretében 615 millió forintot nyert, így
megkezdődhet a kultúrház, Platán Alapszolgáltatási Központ, Hétszínvirág Óvoda
és Bölcsőde udvarának, a főtérnek és a Platán strandnak a felújítása.
Dr. Sziberth László a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke köszönetet mondott Mészáros Miklós polgármester úrnak, illetve Móring József Attila
országgyűlési képviselőnek, hogy kapcsolatrendszerüket felhasználva a város ilyen
nagymértékű támogatást kapott. Kalász
Zoltán, a Humán Bizottság elnöke javasolta, a későbbiekben térjenek vissza arra a
kérdésre, hogy a Berkes Pál által létrehozott sportmúzeum méltó helyre kerüljön.
A képviselők a tájékoztatót egyhangúlag
elfogadták, majd a város hulladékszállítási
tervének tárgyalására tértek át. Ezt elfogadták azzal a módosítással, hogy május
15-től szeptember 15-ig a szolgáltató a
szelektív hulladékot havi egy helyett kétszer szállítsa el.
Ezek után tárgyalták és elfogadták a szolgáltatási és bérleti díjakról, valamint a reklámhordozók elhelyezésének követelményeiről szóló rendeleteket, majd áttértek a
2018. évi költségvetési koncepcióról szóló
előterjesztés megvitatására. Dr. Sziberth
László, a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke elfogadásra javasol-

2018. március 15. – Nemzeti Ünnep (Kossuth Vacsora)
2018. március 17. – Légrádi Antal
XXI. Tehetségkutató Rockfesztivál
2018. május 19-21. – XXII. MÉTA
Fesztivál
2018. június 2. – Város Napja
2018. június 30. – Balaton-átúszás
2018. július 11-14. – XIX. „Jazz és
a Bor” Fesztiválja
2018. augusztus 17-20. – BB Szüret Fesztivál
2018. augusztus 20. – Állami Ünnep
2018. augusztus 25. - Halászléfőző
Verseny
2018. október 13-14. – Töklámpás
Fesztivál
2018. október 23. – Nemzeti Ünnep
2018. november 30. - Gaal Gaston
születésének 150. éves évfordulója

A turisztikai szezon komplex értékeléséről szóló napirend kiegészítéseként Mészáros Miklós polgármester elmondta, hogy
az ülés napján érvényes számok szerint
az összesen 127.756 vendégéjszaka után
az idegenforgalmi adó bevétel összege
51.102.582 Ft, ez 23 %-os növekedést jelent a tavalyihoz képest.
Kalász Zoltán a Humán Bizottság elnöke a
Gömbkilátóról szóló beszámolóból kiemelte,
hogy 2016-ban 119.400 fő látogató mellett
a bevétel 26.868.700,- Ft volt, 2017-ben
pedig 122.600 fő látogató volt, a bevétel
27.592.300,- Ft lett. Köszönet mondott az
üzemeltetőnek, hiszen a bevétel fele az önkormányzatot illeti, egyúttal megköszönte
Keserű Zoltán turisztikai tanácsnok átfogó
értékelését. Keserű Zoltán, a Szőlőskislaki
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folytatás az előző oldalról
Településrészi Önkormányzat vezetője, turisztikai tanácsnok közös kiadvány megjelentetését javasolta a környező települések
bevonásával, egymás programjainak bemutatásával.
A napirend elfogadása után megtárgyaltak két vételi ajánlatot, majd a Bem utcai
lakók temető bővítéssel kapcsolatos kérését. Ezzel kapcsolatban a képviselők újra
leszögezték, hogy a testület tartja magát
ahhoz, hogy ebben a kérdésben maximálisan ﬁgyelembe veszik az ott élők szempontjait és a már korábban megígért elválasztó növénysávot megépítik. Ugyanakkor,

további határozatok meghozását a kérdésben nem látják szükségesnek.
A folytatásban döntöttek a Vodafone Zrt.
szerződésének módosításáról és a Balaton
Napja elnevezésű rendezvényen való részvételről. Kiválasztották az óvoda udvarának átalakítását végző vállalkozót. Ennek
megfelelően a munkát 36 hónap garancia
vállalása mellett a Balatonboglári Kék Bálna Kft. végzi.
Ezek után megtárgyalták a szociális étkeztetés biztosításáról szóló előterjesztést.
Támogatták a kollégium Szabóné Molnár
Bernadett pályázatát a kollégium igazgatói

VÁLTOZTAK A VÁROS
BANKSZÁMLA SZÁMAI
Balatonboglár Város Képviselőtestületének decemberi ülésén döntöttek arról, hogy
a város számlavezető bankja 2018. január
elsejétől a K&H Bank lesz. A váltásnál a képviselők ﬁgyelembe vették, hogy olyan pénzintézet legyen a kiválasztott, amelynek van
helyi ﬁókja, így ennek köszönhetően a be-

ﬁzetések, akár készpénzben is teljesíthetők
lesznek a jövőben.
A város a döntéssel jelentős pénzösszeget
takarít meg, hiszen a kiválasztott bank lényegesen olcsóbb ajánlatot adott versenytársainál. A megtakarítás másik lépcsője
pedig az, hogy a helyi ﬁóknak köszönhetően a Polgármesteri Hivatal idén a különböző adók és beﬁzetendők teljesítéséhez nem

fog csekket kibocsátani, január 1-től a beﬁzetéseket átutalással, vagy készpénzben a
bankﬁókban kell teljesíteni.
Ennek megfelelően, a tavaly kibocsátott
csekkek a számlaszám változása miatt már
nem érvényesek, így azokra már senki ne
teljesítsen beﬁzetést! A január 1-től érvényes bankszámlaszámok listája:

Balatonboglár „Zöld város” programja. Így
a város összesen 615 millió forintot nyert
a pályázatban megfogalmazott célok megvalósítására. Ennek megfelelően 300 millió
forintból megvalósul a Varga Béla Kulturális Központ régóta esedékes felújítása és
további forrás jut a Platán Strand melletti
feltöltött terület megújítására.
Karácsony után pedig újabb jó hír érkezett:
több mint 77 millió forintot nyert a város a
január

kormány év végi döntésének köszönhetően,
melyben a TOP program keretében a települések a külterületi útjaik rendezésére kaptak forrást. Balatonboglár ebből a pénzből
Szőlőskislakon a Római út szintén régóta
tervezett felújítását végzi el. Így összesen,
a 2017-es évben már korábban elnyert forrással együtt, Balatonboglár 2018-ban több
mint egy milliárd forintot fordíthat fejlesztésekre.

AZ ÉVVÉGE IS SIKEREKET
HOZOTT BALATONBOGLÁRNAK
A 2017-es év utolsó napjaiban több jó hír
is érkezett a város korábban beadott pályázatairól. A képviselőtestület december
14-i ülésén jelentette be Mészáros Miklós
polgármester, hogy előző nap megjelent a
Magyar Államkincstár internetes felületén,
és6ezzel
hivatalossá vált: zöld HÍREK
lámpát kapott
BALATONBOGLÁRI
2018.

posztjára, majd meghallgatták a bizottságok átruházott hatáskörében hozott döntésekről szóló tájékoztatókat. A képviselőtestület ezek után
zárt üléssel folytatta
a munkáját.
Az ülésről készült
vágatlan videó felvétel megtekinthető a
Balatonboglár Város
Youtube-csatornán,
ami az alábbi QRkód
segítségével
könnyedén elérhető:

TURISZTIKA
A TAVALYI ÉV TURISZTIKAI TAPASZTALATAI

Tavaly októberi számunkban három
Balatonbogláron működő utazási
iroda vezetőjét kérdeztük tapasztalataikról. A sorozatot folytatva ezúttal
Mészáros Miklósnéval, a város turisztikai referensével beszélgettünk.
Mióta foglalkozik turizmussal?
Nagyon régóta. Amikor a ﬁam megszületett nem mentem vissza tanítani, mert akkor idegenvezető is voltam, több irodának
dolgoztam. Közben megalakult a boglári
Turinform Iroda, ahol több átalakuláson keresztül, de 21 évet töltöttem már itt el.
Talán azt mindenki tudja, hogy a
Turinform Iroda megszűnt, jelenleg
más keretek között dolgoznak. Most
mi a hivatalosan megnevezése és jogállása az irodának?
Turisztikai Információs Iroda és közvetlenül az önkormányzathoz tartozik.
Tehát a Magyar Turisztikai Ügynökség felé függés nincs már?
Az már nincsen több mint öt éve.
Melyek a fő tevékenységei az irodának?
Nyáron a legfontosabb a turisztikai információ, de ez télen is igaz. Akik ide bejönnek, telefonálnak, e-mailt küldenek, azokat
tájékoztatjuk arról, hogy mit találhatnak,
ha ide jönnek nyaralni. Most már nem
nagyon kell a tágabb környéket mondani,
hiszen tulajdonképpen mindenkinek tudunk mindent és minden időben Bogláron
is ajánlani. Kiadványokat készítünk, átnézünk, javaslatokat teszünk. A helytörténeti
múzeum is hozzánk tartozik, ott is mi tartjuk az idegenvezetést, a tájékoztatást.
Rendezvények is tartoznak hozzánk. A
Város Napján, a Halászléfőző versenyen,
vagy például a szüreti fesztiválnál segítünk,
nem is beszélve a sok Fischl-házban tartott eseményről. Terjesztjük a szórólapokat,
mi visszük, küldjük máshova is. Rengeteg
napi telefonunk van, sok üggyel kapcsolatban minket hívnak, olyanokkal is, amelyek
máshova tartoznak, de ilyenkor is segítünk,
akár tolmácsolással is.
Hogyan kell egy évet elképzelni?
Gondolom, kora tavasszal indul meg
igazán az érdeklődés.
Nem. Igazából van olyan is, hogy augusztus 25-én megkérdezik,mikor lesz a következő szüreti fesztivál,mert ők már akkor
szeretnének házat foglalni. Vagy amikor
a Balaton-átúszás másnapján megkérdezik, hogy mikor lesz a Balaton-átúszás,
és akkor mondom,hogy jövőre. De nem
csak ezekkel a rendezvényekről, nem csak
szállásokról,hanem gyakorlatilag mindennel kapcsolatban megkeresnek és meg is
találnak minket és válaszolunk rá. Nagyon
extrém kérdések is elhangzanak időnként:
Mondjuk, hogy hol lehet raftingolni a Balatonon? Ilyen is volt már! Erre annyit tudtam csak válaszolni, hogy viharban esetleg

lehetséges, de azt nem ajánlom.
A nyári kitelepülések működnek?
Igen, nyáron is volt egy iroda a Platán
téren,amit közösen a KultKikötővel működtettünk. Ott délelőtt turisztikai információ volt, délután pedig a KultKikötő, de
tulajdonképpen együtt dolgoztak a lányok.
Ez úgy jött létre, hogy a pavilont Waltner
Zsolték adták ingyen a városnak.
Az elmúlt években hogyan változott
Boglár
megítélése?
Növekedett-e,
van-e fejlődés az idelátogatók számában? Mennyire látnak rá erre?
Erről mindent elmond az a kiugró növekedés, ami a 2017-es évben az idegenforgalmi adóbevételben volt. Balatonbogláron
ez azért is különleges a dolog, mert nálunk
nincsenek nagy szállodák. Tulajdonképpen,
amik vannak, azokat is csak panziónak nevezhetném, szállodának nem, és van még
a kemping. Mindenki tudja, hogy itt régi
kifejezéssel ﬁzetővendéglátók, magánszállások vannak. Ráadásul 18 éves kor alatt
nálunk Magyarországon nincsen kurtaxa,
Balatonbogláron pedig nagyon sok a család. Ide nagyon sok gyerek jön, akik után
nem kell ﬁzetni.
Én azt veszem észre, hogy egyre több a
család, nagyon jól bevált az a szlogenünk,
hogy mi a családok üdülővárosa vagyunk,
mert aki a gyerekeket szereti, az Balatonboglárra hozza őket. Ehhez tudunk programokat ajánlani, akár a kalandparkot, akár
a Buborék Fürdőt, akár mondjuk, hogy
menjenek ki a Csere Jani bácsihoz, akár a
kézművességet. Bármit tudunk már ajánlani jó időben, rossz időben, és nagyon szívesen jönnek ide Boglárra. Mondom, főleg a
családosok, és ehhez a nagyszülők is hozzátartoznak. Ez a Boglár kártyában is megnyilvánult, amit tavaly már többségében
nem a bogláriak váltottak ki, hanem az itt
nyaralók. Amúgy szinte mindegyik Boglár
kártya, amit eladtunk, családi kártya volt.
Volt olyan, aki öt gyerekkel jött.
Milyen a vendégkör összetétele? Inkább magyarok, vagy inkább külföldiek érkeznek? A külföldről érkezők öszszetételében van-e változás?
Én a magyart veszem észre, egyre többen vannak. Amikor elkezdtem, akkor
nagyjából 50-50% volt az arány, de most
a hozzánk betérők, érdeklődők 80%-a magyar. Míg régebben a külföldiek között a
németek voltak többségben, addig mára
ez megváltozott. Mi több lengyellel találkozunk, de ennek a fő oka valószínűleg az,
hogy itt van a múzeum és benne a lengyel
emlékszoba. Így hozzánk a környékről is
jönnek lengyelek, hogy megnézzék ezt az
emlékhelyet. Csehek kevesebben vannak.
Volt régebben Bogláron egy olyan utazási
iroda, aki cseheket üdültetett, de az ma
már nem működik. A szlovákokat pedig
nem mindig veszem észre, ugyanis, akik
Szlovákiából jönnek, azok többnyire magyarul beszélnek.

Hogyan látja, tud-e a város most már
elég széles szolgáltatás vagy szórakozási lehetőséget kínálni, vagy van, ami
esetleg még hiányzik?
Szerintem, amit kínálni lehet, tehát, ami
a nyaraláshoz kell, abban mi már sokkal
többet tudunk nyújtani, mint mondjuk egy
olaszországi, vagy egy horvátországi nyaralóhely. Nálunk tényleg minden megvan,
amire szüksége lehet a nyaralóknak. A kulturális, vásárlási, szórakozási lehetőségek
tényleg minden korosztály számára biztosítottak. Kicsi gyerekeknek is van, a nagyobbaknak is,a felnőtteknek is, az idősebbeknek is. Vannak zenei programok, kiállítások
és kulturális programok. Szerintem minden
korosztály megtalálhatja magának a megfelelőt, és fontos, hogy egy család együtt
lehet.
Csak a problémával találják meg az
irodát vagy érkeznek pozitív visszajelzések is?
Nagyon sok ilyen érkezik. Többségében
elégedettek, amit különösen akkor veszünk
ezt észre,amikor újra hívnak,vagy újra küldik az e-mailt,és azt mondják,hogy akkor
jövőre is ide szeretnénk jönni. Szerintem
ez a legpozitívabb jelzés.
Mennyire aktív a kapcsolat a városban
működő
vendéglátóhelyekkel,
szállásadókkal, a turizmusban tevékenykedőkkel?
A szállásadók közül nagyon sokan bejönnek, hogy a vendégeiknek vigyenek tőlünk
anyagot, tudják nekik kínálni a programokat, a lehetőségeket és vannak olyan
alkalmak,amikor mi keressük fel őket,mi
visszük be az anyagot nekik, felkeressük
személyesen a szolgáltatókat a Boglár Kártya kapcsán is.
Van-e olyan terület, amit fejlesztene,
változtatna?
Szerintem a legfontosabb, hogy ma már
nem a prospektusokra kíváncsiak az emberek. A praktikus dolog kell. Tehát, aki
már ide érkezett vendég, annak a térképet
kell odaadni,és azon rajta vannak a látnivalók, rajta vannak a lehetőségek, elérhetőségek. A legfontosabb, legsürgetőbb
feladat a weboldalak fejlesztése lenne. Ma
már a legtöbb vendég interneten keres, és
ott nézi meg, hogy hova jöhet,ott foglal. A
jelenlegi meglehetősen statikus és egyáltalán nem lakosság- és turistabarát honlapunk sajnos nem ilyen és nekünk csak
javaslataink lehetnek, lehetőségünk nincs
a javítására.
Nem biztos,hogy nagy prospektusokat
kell csinálni, kiállításokra menni. Nem biztos, hogy ez a célravezető. Szerintem, a
legfontosabb most már az internetes fejlesztés, internetes oldalak fejlesztése lenne, mert ez nem a jövő, hanem már a jelen
legkeresettebb ls legfontosabb platformja
a turizmusban.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
sz.l.
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POPSZAKMA
Bizonyára
Biz
ára sokan
kan emlékeznek
lék
ek a b
balatonboglári ﬁatalokból álló egykori
Duck Tape punk együttesre. A Szabó
testvérek által alapított zenekar tíz
éve új színt, hangzást és egyfajta
pezsgést hozott a város zenei életébe.
A srácok közben érettebbek lettek,
dalaik hangzása is változott, de a
lendület, a dinamika maradt. Az új
stílushoz új név is jár, ennek megfelelően ma már BOZO néven ismerik és
szeretik őket. Legutóbbi, „Idegenek
jönnek” című lemezük után pedig
több zenei portál is legígéretesebb
feltörekvő zenekarnak nevezte őket.
A mára már inkább budapestivé
vált zenekar még egy olasz taggal
is bővült. A most már nemzetközinek is nevezhető formáció egyre
népszerűbb és tavaly ősszel az A38
hajó színpadára is meghívást kaptak. Az ott adott koncertet pedig
most januárban a Magyar Televízió is
vetítette. A zenekar frontemberével,
a gyakorta Balatonboglárra látogató
Szabó Gyulát kérdeztük a folytatásról.

fotók: Samu Beni

HARMADIK LEMEZÉT KÉSZÍTI BOZO

Milyen évet zárt a BOZO zenekar
2017-ben?
Úgy kezdődött… Illetve, már nem is tudom hogy kezdődött. Az biztos, hogy tavasszal nem is voltam itthon, de már májusban kijött a második lemez, amit még
hárman kezdtünk felvenni. Közben csatlakozott hozzánk Vincenzo, és végül ő is játszik már a lemezen, de eredetileg hárman
játszottuk fel. Minden esetre kijött a lemez
május végén.
Ez az Idegenek jönnek című lemez?
Igen. Aztán játszottunk a Waldorf Fesztiválon, Orfűn, Pesten meg kb. kéthavonta
szoktunk fellépni. Készítettünk három videoklipet, közben az Index dalversenyébe
is bekerültünk, ahol kb. így az elődöntőig
bejutottunk. Igazából azért is nem jutottunk tovább, mert nem voltam itthon, tehát, nem is tudtam volna játszani a döntőn.
Nyáron még nyomtuk itt a büfé turnén is
Bogláron. Egyébként Boglárral az a bajom,
hogy nagyon nehéz olyan helyszínt találni,
ahol a helyszín is jó, hangulatos is, és lehet hangoskodni úgy, hogy nem jelent fel
valaki.
Szüreti fesztiválon játszottatok már?
Nem, mert amikor játszottunk még Duck
Tape-ként a Szüreti Fesztiválon, akkor
délután három órás időpontokat kaptunk,
mert a helyiek ezeket az idősávokat kapják.
Ez elég gáz, mert akkor még a hangulat
nulla, hiszen mindenki a strandon és senkinek nincs kedve még koncertet hallgatni. Úgy gondoltuk, hogy ilyen minőségben
semmi értelme. Az tök jó lenne, hogy ha
lenne, lennének esti idősávok helyi zenekaroknak, mert akkor mutatna is valamit
magából a város, nem csak a délutáni, éppen már nem bugyit vásárló tömeg hallaná
véletlenül azt, amit nyomunk. Tehát, ezt
meguntuk, de amúgy 5-6-szor játszottunk
már a Szüreti Fesztiválon, csak a tűző napon tényleg semmi értelme nem volt. Úgy

hogy tavaly már nem nyomtuk, meg tavalyelőtt sem. Kiábrándultunk picit belőle.
De én a magam részéről még mindig szívesen játszanék Bogláron, csak tényleg
nincs olyan helyszín. A művelődési házba
nem jönnek el az emberek, a ﬁatalok, mert
olyan művelődési ház hangulata van. A ﬁatalság nem erre vágyik. Mondjuk a pavilon,
az tök jó lett volna nyáron, meg a Pálffyféle büfé ott a szabad strandon, csak azt
hiszem neki meg későn szóltam. A parton
meg van a fotós néni, aki mindig feljelentget a borudvarnál. A boglári fellépés után
kijött fotózni, mert a koncert után az ideérkező pesti ismerősök spontán diszkót tartottak a feltöltött területen. Ez egyébként
életemnek talán a legjobb bulija volt…
Egyébként rájöttem, hogy ez a nő igazából Balatonboglár legjobb party fotósa,
mert mindig akkor jelenik meg, amikor
már tök jó a hangulat, aztán készülnek a
képek. Gondolkodtam is rajta, hogy megkeresem, és elkérem tőle a képeket. Ha
jók, akkor legközelebb ﬁzetünk is neki.
Idén mik a tervek? Mondtad, hogy
lesz új lemez.
Ja igen, a tavalyi évet az A38 hajón zártuk, aminél magyarországi klub szinten
nincs jobb helyszín. Büszkék is vagyunk rá,
hogy eljutott ilyen helyekre a zenekar.
Hogy jött össze a hajós meghívás?
Az úgy sikerült, hogy az Idegenek lemezen énekel Csordás Zita, aki a Mayberian
Sanskülotts kimondhatatlan nevű együttesnek az énekese. Őt elhívtuk a lemezbemutatónkra, ami amúgy a Lánchíd lábánál
volt, egy gyönyörű helyen, és az volt kb.
így a nyár legjobb koncertje. Ráadásul, ott
nagyon sok turista megfordul, és ha ott valaki jól játszik, akkor egy nagy közönséget
tud megfogni. Ez sikerült is, és elhívtuk a
Zitát,mert énekel a lemezen, meg én már
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régóta az ő zenekaruk rajongója vagyok.
Az ő barátja pedig Szabó Benedek, aki eljött a koncertre, és neki meg marhára tetszett, ahogy játszottunk, úgy hogy elhívtak
az A38 hajós évzáró koncertjükre. Mert ők
most egy nagyon befutó zenekar.
Mindezt úgy, hogy egyikünket sem játszsza se rádió, se tv, mégis valahogy eljut
az emberekhez. Tízezerszer nehezebb nyilván, de ők már olyan szinten vannak, hogy
már meg tudták tölteni a hajót. Tehát mi
telt házzal játszhattunk, és ez borzasztó jó
volt. Nem egy olyan első hajós koncert volt,
hogy lézengett húsz ember, semmi hangulat, hanem tényleg tök jó. Úgy hogy kíváncsi vagyok a felvételekre.
Ja, az idei év. Most felvesszük az új lemezt, aztán én egy-két hónapra eltűnök
megint, hogy feltöltődjek napfénnyel, aztán visszajövök. Szerintem csak klubkoncertek lesznek a nyárig, és akkor próbálunk
minél több fesztiválra eljutni, őszre pedig
szeretnénk kiadni a harmadik lemezt. Ugye
nyáron nincs értelme, mert arányában sokkal kevesebben nézik a netet, mint ősszel.
Persze egy 5-10 állomásos országos turné
jó lenne, mi meg nagyon szeretünk vidéken játszani. Tervezünk sok klipet, hármat
minimum. Reméljük, hogy eljutunk Orfűre
is, annak ellenére, hogy volt az a mini botrány. Több zenekarom is van. Az egyiket
nagyon be akartuk szervezni a tószínpadhoz, és évek óta beszéltünk róla. Körül ugráltuk a Lovasit, mondtuk, hogy na, de az
tényleg jó volna. Erre megadta az E-mail
címét, hogy küldjük az anyagot, és lehet
hogy csak átkormolt minket. Aztán még
sem kerültünk be, és kitaláltuk, hogy mi
akkor is játszunk Orfűn a fesztivál ideje
alatt. Végül a pizzáshoz szerveztünk egy
koncertet a fesztivál bejáratától úgy 5070 méterre. Ott én is játszottam egy má-

sik zenekarommal, és hát nem
tudom, hogy emiatt játszhatok-e
majd a Bozo-val. Bár, a tavalyi
koncerten kijelentettem, hogy aki
ott a parkolóban zenélt és játszott,
azaz ikertestvérem volt.

részemről, amit még nem tettem meg. De
szerintem a német számok lesznek a legjobbak.
Mit csinálsz civilben?
Évközben kertészkedek, itt Balatonbogláron, folytatom apám munkásságát, mert
apám is kertész, meg nagyapám is kertész
volt. A lehető legjobb érzésekkel, mert volt
már vagy harminc munkám, de azért a legjobb a természetben dolgozni, mert annak
látványa is van. Mivel most már mindenki
ügyvéd, meg pszichológus, és senki nem
nyírja le a füvet, így relatív jó pénzt is lehet
érte kérni. Tehát tökre élem a kertészkedést, meg jó kikapcsolódás, szellőzik, az
agyam, közben pedig hobbi szinten szörfözök, hangszerészkedek, mindent csinálok.
És még néha a nőkre is jut idő.

Mi lett ebből a mini botrányból?
Egy Index videó, amit kb. harminc ezren megnéztek, és eléggé
a botrányra éleződött ki. Emiatt
nem annyira voltunk elégedettek
a végeredménnyel, mert ők azt
emelték ki, hogy mi ezzel lázadunk. De mi csak azért mentünk
oda, mert imádunk Orfűn játszani! Az a hangulat, ami ott van, az
elég egyedül álló itthon fesztivál
szintem, mert nem a lehúzásról
szól, hanem a zenéről. A pia árak
sem drágák, ott az a tó, ami gyönyörű. A nyárnak tényleg a kezdetét jelöli.
Amúgy gondoltunk rá, hogy ennek a balhénak tök jó ismétlése lenne, ha a Sziget
Fesztivál idején meg a közeli Auchan Áruház parkolójában játszanánk, de aztán
végül nem csináltuk meg. De idén ismét
szeretnénk a Waldorf Fesztiválon játszani,
mert a tavalyi is tök jó volt. Talán összejön
Orfű, a Bánki, meg kisebb fesztiválok. Sziget, meg a Volt, ezek már lelketlen fesztiválok. Ezeken szívesen nem is játszanék,
legfeljebb rohadt sok pénzért, de annyit
meg nyilván nem adnak, mert még nem
tartunk ott.
De szeretnétek?
Azt hiszem, hogy én már megtaláltam a
számításomat az underground-ban. Már 13

Mi a tervetek a Bozo-val? Meddig szeretnétek eljutni?
éve benne vagyok, és én már nem szívesen
adnám el a lelkem. Jó zenét szeretnék csinálni, jó helyeken fellépni. Amúgy van egy
instrumentális zenekarunk a Key Meeen,
azzal tervezünk külföldi turnékat. Ebben
nincs szöveg, csak zene, így nem fogják
azt mondani, hogy de gagyi az akcentusod.
Tavaly bárhol játszottunk megvadultak tőle
az emberek, mindenkinek tetszett. Amúgy
a zenekar nevét félre szokták írni (valószínűleg mi is), de már megszoktuk.
Mi lesz az új lemez címe?
Hát azt még nem tudom. Ugye négy nyelven van, ezért arra gondoltam, hogy olyan
szót kellene találni, ami mind a négy nyelven ugyan az. De olyan szót találni, ami
németül, angolul, olaszul, meg magyarul
ugyan az, az alapos kutató munkát igényel

Én nagyon örülnék, ha játszana a rádió,
mert nem érzem azt, hogy politikailag,
vagy bármilyen szinten kompromittáló volna bárkinek. Most a médiákat eléggé körbehálózza a politika, de engem ez hidegen
hagy, mert húsz éve is disznók voltak a
politikusok, meg most is. Már régen belefáradtam, hogy ﬁgyeljem, ki gonoszabb, ki
nem. Igazából én a Bozo-t mindenképpen
országon belül tartanám. Nagyon szeretem
az országnak a különböző városait, imádom Pécset, Szeged hihetetlen, nagyon
szeretem. Annyi szép hely van az országban, hogy én ezzel ellennék életem végéig.

Köszönöm szépen az interjút!
sz.l.

BALATONBOGLÁRI HÍREK 2018 január 9

SZŐLŐSKISLAK
Lakossági fórum Szőlőskislakon
Január 19-én pénteken este a Boglár nem
magánügy képviselői csoport „Tartjuk a szavunkat!” címmel lakossági fórumot tartott
Szőlőskislakon a József Attila Művelődési
Ház nagytermében. A
megjelent érdeklődőket Szalai Tünde képviselő asszony köszöntötte, majd Keserű
Zoltán a Szőlőskislaki
Részönkormányzat
vezető adott tájékoztatást a választások
óta elért eredményekről. Kiemelte, nagy
eredménynek
tartja
a
részönkormányzat
megalakulását,
ami
sokkal több lehetőséget ad arra, hogy a
szőlőskislakiak érdekei
jobban megjelenjenek
Balatonboglár
Város
Önkormányzatának
döntési folyamatában.
Részletesen
ismertette azokat a beruházásokat, amiket az
elmúlt évek során sikerült a városrészben
megvalósítani.
Megemlítette a tavaly első alkalommal megrendezett Szőlőskislak Napja rendezvényt,
amit idén folytatni szeretnének. Végül
megosztotta azt a december végén született pozitív pályázati döntést, aminek köszönhetően aszfalt burkolatot kaphat az

LAKOSSÁGI FÓRUM SZŐLŐSKISLAKON
igen csak leromlott állapotú Római út.
Ezek után az E-mailben beérkezett kér-

désekre reagáltak. Ezek többsége a közés magánterületek itt-ott elhanyagolt állapotával volt kapcsolatos, mint például
a temető parkolója, egy magánház előtt
utcarész, valamint ugyanannak a háznak
az udvara, melynek elhanyagolt fái már

A 2017-ES ÉV BOGLÁRI SPORTOLÓI
December 16-án szombaton rendezték meg Balatonbogláron az
Urányi János Sportcentrumban a hagyományos sportbált, melynek
keretében átadták az év sportolója elismeréseket. A BBSC sportolói
közül a díjazottak a következők voltak:

Lovas és Fogathajtó Szakosztály:
Az év felnőtt fogathajtója: SOMOGYI JÓZSEF

a szomszédságot veszélyeztetik. Keserű
Zoltán ezekre reagálva elmondta, hogy a
részönkormányzat következő ülésén jegyzőkönyvbe fogják venni a gondokat, és azok megoldására
a jegyzővel közösen megkeresik a megnyugtató
megoldást.
Végül a hallgatóság is
kérdéseket tehetett fel.
Többen elismerően szóltak arról, hogy az elmúlt
években több probléma
is megoldódott. Kérdésként hangzott el, hogy mi
lesz az E-ON munkatársai
által lemetszett faágak
elszállításával? Amire válaszul az érkezett, hogy a
közterületen lévő ágakat
a város, illetve a Közterület-fenntartó Szervezet
fogja elszállítani. A másik
fontosabb probléma a Dr.
Török Sándor Egészségház
laborjának szűkös vizsgálati lehetősége volt, mert
a jelenlévők elmondása
szerint szinte lehetetlen időpontot szerezni.
Erre válaszul Kalász Zoltán elmondta, hogy
Dr. Balázs Lajos, az intézmény vezetője
már tárgyalásokat folytat a siófoki kórház
laborjával arról, hogy több vizsgálati anyagot vehessenek át Balatonbogláron.

Az év U9 labdarúgója: HORNUNG HUNOR ZOLTÁN
Az év U11 labdarúgója: PÁLFFY PÉTER
Az év U13 labdarúgója: TÓTH OLIVÉR
Kézilabda Szakosztály:
Az év felnőtt női kézilabdázója: GYÁNÓ KINGA
Az év strandkézilabdázója:
KATONA-KISS ERZSÉBET ÉS NAGY RENÁTA

Az év utánpótlás fogathajtója: KONCSAG LAURA
Triatlon és Úszó Szakosztály:
Az év utánpótlás ﬁú úszója: TULI BOTOND
Legjobb eredménye: Delﬁn Úszó
OB 50m gyors 8. hely
Az év utánpótlás leány úszója: JUHÁSZ ANNA
Legjobb eredménye: Úszóverseny Székesfehérvár 50m gyors 4. hely,
Ezerjó Kupa Nemzetközi Úszóversenny 50m
hát 4. hely; 100m vegyes döntő 5. hely
Labdarúgó Szakosztály:
Az év U17 labdarúgója: SILIMON TAMÁS

10 BALATONBOGLÁRI HÍREK 2018. január

Az év U13 női kézilabdázója: CINGOLÁNI KLAUDIA
Az év serdülő női kézilabdázója: LUJBER NIKOLETT
Az év ifjúsági női kézilabdázója: HAJÓS PETRA
Az év felnőtt férﬁ kézilabdázója:
SCHMALL PÉTER ÉS SCHRAUFF BENCE
Az év U12 férﬁ kézilabdázója: HORVÁTH BENCE
Az év U14 férﬁ kézilabdázója:
BOGNÁR PATRIK ÉS ZSÍROS BERTALAN
Gratulálunk a sportolóknak és sikeres évet kívánunk 2018-ra is!

EZ + AZ
FELHÍVÁS
Tisztelettel kérjük Balatonboglár és Kislak lakóit, hogy nyújtsanak segítséget a Lellei Kishegyen belső felújításra váró kápolna kiadásaihoz,
pályázati önrész biztosítására.
Kápolna külső felújítása 2014 évben már megtörtént. Most a költséges barokk oltár restaurálása, elveszett szobrok pótlása, szúette részek
kicserélése, biztonságos őrzés megteremtése, belső festés, javítás van
soron.
Szt. Donát kápolna 1747-ben épült, a katolikus egyház tulajdona, de
Lellén létrejött Hegyszépítő Társaság Alapítványa működik közre a pályázat megvalósításában.
Alapítvány számlaszáma: 67000193-16200821 Balatonlelle Takarékszövetkezet.
Lelleiektől kapott támogatás eddigi összege 2 millió Ft, ezt szeretnénk
az Önök támogatásával tovább növelni.
A teljes bekerülési költség 15 millió Ft.
Ez a védett műemlék kápolna a Balatonboglári Borvidék jelképe is, közös kincsünk.
Szent Donát a gazdálkodók, szőlészek, borászok védőszentje, búcsú
napja augusztus 7-én van, villámcsapás és jégeső távoltartásáért imádkoznak a hívek és szőlőtermesztők.
Köszönet minden adományért.
Balatonlelle, 2018
Szücs László
ALAPÍTVÁNY ELNÖKE

TÁJÉKOZTATÁS AZ
IDEGENFORGALMI
ADÓ VÁLTOZÁSÁRÓL
Felhívjuk a szállásadók ﬁgyelmét, hogy
az
idegenforgalmi adó mértéke 2018. 01.
01-jétől
450.-Ft/fő/vendégéjszaka
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 21/2015.
(XI.13.) számú önkormányzati rendelete alapján.
Dr. Markó Péter - jegyző

BALATONBOGLÁRI HÍREK
A Városi Önkormányzat közérdekű lapja
ISSN 1587-8805 (nyomatott)
ISSN 2061-8301 (online)
Felelős kiadó: Mészáros Miklós polgármester
Felelős szerkesztő: Szentes László
Szerkesztőség, tördelés, nyomdai előkészítés:
Paradoxon Kft - 8630 Balatonboglár, Sétáló u. 4.
T.: 06-70/9086207; E-mail: boglartv@gmail.com
Nyomdai munka: TRADEORG Nyomda Fűzfőgyártelep
Felelős vezető: Tóth Zoltán
Elektromos médiánk a www.balatonboglar.com
Rövidítések:
sz.l. - Szentes László; s.m. - Samu Mihály

BALATONBOGLÁRI HÍREK 2018 január 11

JEGYZŐ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEINEK
ÁLLANDÓ RÉSZTVEVŐJE, A DÖNTÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK FELELŐSE,
A JOGSZABÁLYI MEGFELELÉS ŐRE
ÉS SOROLHATNÁNK A FELADATKÖRÉBŐL ADÓDÓ JELZŐKET. Ő DR.
MARKÓ PÉTER BALATONBOGLÁR
VÁROS JEGYZŐJE, AKIVEL MUNKÁJÁRÓL KÉSZÍTETTÜNK INTERJÚT.

Minden városban, így Balatonbogláron is érdekes helyzetben van a
polgármesteri hivatal. Elvileg az önkormányzat döntését hajtják végre,
másrészt viszont az Önkormányzati
Törvényben meghatározott feladatokat is teljesítenie kell. Ez a két feladat
mekkora terhet ró az itt dolgozókra?
Igen, ez valóban így van, hogy részben
önkormányzati, részben állami, államigazgatási feladatokat látunk el és a fenti
törvényen kívül még több száz törvény, illetve jogszabály szabályozza a munkánkat.
Évente átlagosan 7.000-7.500 ügyirat érkezik a hivatalba, amiket el kell intéznünk,
ezen kívül évi átlag 20 testületi ülés és
ugyanennyi bizottsági ülés is megtartásra
kerül, aminek az előkészítése és a döntések végrehajtása szintén a hivatal feladata.
A hivatal most is, ahogy korábban is ellátja
ezeket a feladatokat.
Tehát a súrlódások oka, a határidők
csúszása?
Ezt így nem mondanám, mivel az eljárási
törvény szabályozza az egyes ügyek elintézési határidejét, amit nekünk szigorúan be
kell tartani, illetve a testületi döntéseknél
is mindig megjelölik annak felelősét és határidejét, amit az eljárás során betartunk.
Problémát inkább a nagyobb projektek,
beruházások előkészítése okoz, amibe külső céget, vagy cégeket, pályázatíró céget,
közbeszerzési szakembert, mérnököt vagy
mérnököket is be kell vonni és az ő munkájuk koordinálása időigényes feladat.

AZ AJTÓ MINDIG NYITVA
A másik, rendszeresen visszatérő
probléma, a közterület-felügyelet kérdése, vagyis a közterületen lévő szabályok betartása. Ilyen például a magánterületek gondozatlansága, vagy
éppen a strand területén való parkolás.
Ebben sikerült az elmúlt időszakban
előre lépni?
Úgy tapasztalom, igen. Jelenleg
2 közterület-felügyelő dolgozik a
hivatalban. Ők folyamatosan végzik ezeket az ellenőrzéseket. A
magánszemélyek esetében több
mint kétszáz felszólítást küldtek
ki és meg is bírságolták azokat
az ingatlantulajdonosokat, akik
a felszólítás ellenére sem tették
azt rendbe, illetve nem vágták le
a parlagfüvet. A szabálytalanul,
vagy tilosban parkoló autósokat
is folyamatosan megbírságolták.
Itt az a probléma, hogy nyári
szezonban is csak két közterületfelügyelőnk van. A testületnek
ugyan volt egy döntése, hogy a
nyári időszakra felvehetünk még
három embert melléjük, meg is
hirdettük ezt az álláshelyet, de mindössze
egy ember jelentkezett. A tavalyi évben,
ahhoz, hogy az idegenforgalmi szezonban
is hathatósabban végezhessék a munkájukat át kellett szervezni a beosztásukat így
nyáron, júliusban és augusztusban minden
nap dolgoztak szombaton is és vasárnap is
este 8-ig folyamatosan ellenőrizték a közterületeket. Két emberrel ennél többet nem
tudunk ellátni és ennél jobban nem tudom
átszervezni a munkájukat, ez a maximum
amit el tudunk érni.
Egyébként mit lehet tenni annak érdekében, hogy a külterületi szemétlerakás megszűnjön?
A külterületen lévő illegális szemétlerakás
ellenőrzése a mezőőr feladata, aki nem a
hivatal dolgozója, őt az önkormányzat alkalmazza.
Mennyire tud érvényt szerezni a hivatal a jogszabályoknak? Tehát, ha valaki nem kaszálja a háza előtt a füvet
vagy nem teszi rendbe az udvarát és
ez már nyomasztja a szomszédokat,
akkor hogyan tovább? Érkezik egy bejelentés, a hivatal felszólít, aztán?
A munkatársaim tavasztól őszig folyamatosan ellenőrzik a magáningatlanokat.
Az első esetben egy felszólítást küldünk a
tulajdonosoknak és felszólítjuk, hogy 8 napon belül tegyék rendbe az ingatlant, tehát
nem a büntetés az elsődleges cél, hanem
az, hogy rendben legyenek az ingatlanok
és az esetek döntő többségében ezt meg
is teszik az emberek. A tavalyi évben több
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mint kétszáz felszólítást küldtünk ki és közel félszáz bírság kiszabására is sor került.
Az is probléma még, hogy Balatonbogláron nagyon sok nyaralótulajdonos van, ők
pedig többnyire nincsenek itt egész évben.
Ők az ország különböző pontjain élnek és
gyakran lakcímnyilvántartás alapján kell kikeresnünk, hogy ki a tulajdonos, kit is kell
megkeresni és ez időigényesebb feladat.
Sokszor visszatérő felvetés a lakosság részéről, ami leginkább a
Jankovich-telepi
közmeghallgatásokon szokott felmerülni, hogy úgy érzik
az emberek, beadnak kérelmet vagy
javaslatot, észrevételt és csak nagyon
sokára vagy egyáltalán nem jön a válasz. Közben a hivatal pedig azt mondja, hogy mindenre válaszoltak, hol sikkadhat el ez a történet?
A Jankovich-telepi meghallgatáson mindig megkérjük a hozzászólókat, akinek bármilyen problémája van, hogy a hozzászólása előtt a jegyzőkönyv számára mondja
meg a nevét és adja meg a címét is. Ha
olyan kérdést tesz fel, amire helyben tudunk válaszolni, megadjuk a választ, illetve
a felvilágosítást. Nagyon sokszor olyan kérdések vetődnek fel, ami sok évvel ezelőtti
problémára nyúlik vissza, nyilván ezekre
nem tudunk helyben választ adni. Ebben
az esetben 30 napon belül írásban adunk
választ a felvetett kérdésekre. Itt valóban
előfordult, hogy elküldtük a levelet a kérdező által megadott címre, ami visszajött
a hivatalba, tehát feltehetően rossz címet
kaptunk vagy mi érthettük félre. Egyébként ezt a problémát már sikerült orvosolni,
a Jankovich-telepiek képviseletében Mráz
Ágoston Sámuel juttatja el az ott összegyűjtött felvetéseket a hivatalnak, mi közvetlenül neki küldjük meg a választ és ő
továbbítja az érintetteknek.
Mit lehet tenni annak érdekében,
hogy a helyi lakos, amikor valamilyen
ügye van, akkor ne érezze magát elveszettnek a hivatali útvesztőben? Jut-e
az ügyintézőnek elég ideje arra, hogy
megadja a kellő felvilágosítást és segítséget?
Természetesen bele kell, hogy férjen az
idejébe. Nagyon kevés az olyan visszajelzés volt, hogy bármely kollegának az
ügyintézésével probléma lenne. Korábban
volt erre példa, de oda ﬁgyelek arra, hogy
ilyen ne legyen. Egy ügyintézőnek soha
nem fogyhat el a türelme. Egyébként felkészültek a kollegák, jogszerűen járnak el
az ügyek intézése során, szakszerűen végzik a munkájukat, amit ezúton is köszönök
valamennyiüknek.

Nagyon szép sikereket értek el a tavalyi évben az adóbeszedéssel kapcsolatban, ez minek volt köszönhető?
Nemcsak a tavalyi évben, hanem folyamatosan 2014 óta, amióta itt dolgozom és
különösen az idegenforgalmi adónál szembetűnő a változás. Átszerveztem a korábbi szisztémát és ellenőrzési rendszert, új
embereket is sikerült alkalmazni és bevezettem a heti rendszerességű kontrollt is.
2014-ben 34 millió forint jött be az idegenforgalmi adóból, a tavalyi évben pedig közel 52 millió forint. Ez elég jelentő változás
és mi ezt az ellenőrzést négy emberrel végezzük, míg a szomszédos településen 11
fő látja el ugyanezt a feladatot. Ha a korábbi évet nézzük, akkor 2016-ban 41 millió
forint volt a bevétel, 2017-ben majdnem
52, ez közel 25 %-os növekedés, ami országosan is igen jó arány.
A hivatal munkájából fakadóan, gyakran van porondon a testületi üléseken,
ennek ellenére milyen a viszonya a
képviselő-testülettel?
Közel 30 éve dolgozom a közigazgatásban, ebből majdnem 20 évet mint jegyző.
Én minden hivatalban, minden képviselővel
jó munkakapcsolatot tudtam kialakítani, itt
is erre törekszem. Ha bárkinek problémája,
gondja van, bejön, elmondja és közösen
meg tudjuk keresni a megoldást. A hivatal
végzi a maga feladatát és a képviselők is
a sajátjukat, de a hivatal helyett a képviselőknek nem kell és nem is lehet feladatot átvenni, ez pont fordítva van, a hivatal
végzi el azokat a feladatokat, amiket a képviselők meghatároznak.
Akkor a konﬂiktusok általában elsimulnak?
Úgy gondolom, hogy olyan munkahely,
hivatal vagy olyan testület nincs, ahol ne
lennének konkﬂiktusok. Nyilván mindenki
a város érdekében dolgozik és lehet, hogy
valaki úgy érzi, többet kellene vagy jobban
lehetne csinálni. Ez természetes dolog. Ha
ez a város érdekét szolgálja, akkor ez jó is
lehet. Nyilván egy képviselőnek más szempontjai is vannak, őket a választópolgárok
választják, őket képviselik és adott ciklusban szebbé, jobbá akarják tenni a várost és
sok mindent szeretnének megváltoztatni,
ami természetes és érthető törekvés. Lehet, hogy ők úgy érzik, ebben nem kapják
meg a maximális segítséget, de higgye el,
hogy megadjuk, mert nekünk is ez az érdekünk.

TÁNCHÁZZAL INDULT
A FARSANGI SZEZON
A farsang orra címmel és hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a Szelence Alapítvány január 13-án szombaton
azt az ugyan folkpótszilveszternek
hirdetett programot, ami valójában mégis inkább
a farsangi szezon
első
eseménye
lett. Ha pedig farsang, akkor volt
is minden ehhez
szükséges kellék:
élő zene, tánc,
jó hangulat és a
Megértés Nyugdíjas
Egyesület
szorgos kezeinek
köszönhetően többféle fánk is.
Katona Adrienn szervező elmondta, hagyományteremtő szándékkal rendezték
meg ezt a farsangi szezont elindító délutánt, mert szerettek volna egy olyan

ÚJÉVI
ORGONAKONCERT
BALATONBOGLÁRON
Különleges zenei csemegével indult az
Újév Balatonbogláron, a Balatonboglári Orgonáért Alapítvány szervezésében
január 6-án este Dankos Attila orgonaművész adott koncertet. Az előadáson
közreműködött a ﬁatal és nagyon tehetséges Guelmino Kamilla fuvolán. Kamilla
egykor a Balatonlellei Zeneiskola növendéke volt, jelenleg a „kis konzervatóriumnak” nevezett budapesti Bartók Béla

eseményt, ami mindjárt az év elején lehetőséget ad arra, hogy a szülők és a táncos
gyerekek, valamint az érdeklődők együtt
jól érezzék magukat. Az összefogással
megvalósult program pedig a tánc mellett Csere Andreának köszönhetően lehetőséget adott egy kis kézműveskedésre,
a nyugdíjasoknak
köszönhetően
pedig egy közös
fánksütésre.
A tánchoz az élő
zenét immár hagyományosan
a
Szabó Zsolt vezette Dió Banda szolgáltatta.
Egyébként a gyermekek
a táncon kívül népi
játékokkal is megi s m e r ke d h e t t e k ,
ami
tovább
fokozta az amúgy is
meglévő jó hangulatot. A kora esti órákban pedig a felnőttek is csatlakoztak egy
nagy közös táncházra.
sz.l.

Zenetagozatos Középiskolában folytatja
tanulmányait.
Az előadáson népszerű, ismertebb művek hangzottak el. Elhangzott többek között J.S. Bach F-Dúr Tokkátája, Telemann
C-Dúr szonátája, valamint Vivaldi Négy
évszak című művéből a Tél, melynek második tételét Guelmino Kamilla játszotta
el fuvolán Dankos Attila pedig az alapot
adta orgonán.
A műveket Molicsné Takács Teréz konferálta fel, a koncert végén pedig a Megértés Nyugdíjas Egyesület tagjai által
készített szerencse pogácsákba sütött
üzenetekkel távozhatott a hallgatóság.

Köszönöm szépen a beszélgetést!

sz.l.
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KÖSZÖNET
SIKERES ÉS EGÉSZSÉGBEN BŐVELKEDŐT KÍVÁN A BALATONBOGLÁRI HELYIÉRTÉK EGYESÜLET MINDEN KEDVES PARTNERÉNEK, RENDEZVÉNYEIK LÁTOGATÓINAK.
ÚJ ERŐVEL ÉS LENDÜLETTEL INDULUNK AZ EGYESÜLET 20. ÉVÉNEK!
EZÚTON KÖSZÖNJÜK MEG MINDAZOKNAK, AKIK NÉLKÜL NEM SZOLGÁLTATHATTUNK VOLNA, KÖZEL 5000 LÁTOGATÓNAK, NEM SEGÍTHETTÜK VOLNA A TEHETSÉGES FIATALOK SOKASÁGÁT.
KÖSZÖNET TÁMOGATÓINKNAK, PARTNEREINKNEK! NÉLKÜLÜK NEM MENT VOLNA!:
Aldi magyarország

Hanguru Kft

Nemzeti Együttműködési Alap

Babel camp

Hujber Pince

Nemzeti Kulturális Alap halmos béla Programja

Babel SOund

Hűtőcentrum-Balatonboglár

Nemzeti Kulturális Alapprogram

Bakonyi Róbertné Kapitány Mária

Ifjúsági szolgáltatók országos szövetsége

Ordacsehi Önkormányzata

Balaton út kft

Ignáczy Pince

Országh pincészet

Balatonboglár Város Önkormányzata

KALANDPARK-Boglári bob

Balatonboglári Városüzemeltetési Szervezet

Kalász pincészet

Öröm a Zene Projekt -Nemzeti Kulturális Alap
Cseh Tamás Programja

balatonboglári városvédő egyesület

Kalória Üdülő

Balatoni Hajós Kultúráért Egyesület

Katona Borház

balázs vendégház

Kék Bálna kft

Bendegúz Büfé

Kis Szieszta Étterem és Vendégház

Boglár Coop Üdülő

Konyári Pincészet

Boglár TV

KÖSZI TÁBOR

SOMOGY
kaposvár

Boglári Kollégium

Lajkó Hangszerbolt – Siófok

Stakisz Zöldség, Gyülölcs

BUJDOSÓ PINCÉSZET

Légli Ottó

STEINER DÁNIEL

Búzavirág Gyermektábor - Töreki
Civilkontroll Aapítvány

Légrádi Család

Steiner Dezső
SZENTPÁLY PINCÉSZET

Csaba vendégház
Eurutrade kft –Húsbolt-balatonboglár
FLÓRA VIRÁGSZALON
FOKI - Fonyódi Kulturális Intézmények
Hangszeresek Országos Szövetsége

KARÁCSONYI MŰSOROK
„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza
minden későbbi tevékenységét, az életnek
olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok
bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az
élet szépségét, s ami benne érték, azt mind
meghatványozza.” (Kodály)
Az ünnepeket megelőző hetekben az általános iskola növendékei ismételten megörvendeztették a közönséget csodálatos
előadásukkal. A zeneiskola klasszikus tagozatának növendékei tartalmas, meghitt dalokkal léptek színpadra a Varga Béla Városi
Kulturális Központban. A felcsendülő dallamok igazi ünnepi hangulatot varázsoltak a
terembe, ahol természetesen teltházas közönség fogadta a művészpalántákat. A szóló
produkciók mellett duók, kamaraegyüttesek,
gitárkvartett és zongora hatkezes formáció
is bemutatkozott. Most sem maradhatott
el a különlegesnek mondható „csengettyűs
előadás” sem, mely igazi színfoltja a karácsonyi koncerteknek. Idén is megszólaltak
hagyományos karácsonyi dalok, énekek különféle változatokban, de hallhattunk részleteket híres operákból is. (Webber: A bűvös
vadász, Verdi: Nabucco, Rossini: Tell Vilmos)
A fantasztikus zenei művek tartalmas kikapcsolódást, valamint ráhangolódást biztosítottak az ünnepekre, hiszen feledhetetlen

Lukács Károly Városi Könyvtár
Máté Zoltán
Melis pékség - Balatonlelle
Nagy Róbert
Narrator Records

muzsikálást hallhattunk. Zárásképpen pedig
a közönséget is megénekeltette a szervezőség.
Szintén hagyományosnak mondható a jazz
tanszak karácsonyi koncertje, mely igényes
könnyűzenével szórakoztatta a közönséget.
Zenekarban zenélni egyáltalán nem könnyű.
Nem csak önmagadra, hanem a zenésztársaidra is ﬁgyelni kell, hiszen a harmóniák
igazi varázsa csak akkor mutatkozik meg
igazán, ha a zenész összhangban van önagával és társaival egyaránt. A kora este
kezdődő koncert remek hangulatban telt. A
gyerekek könnyedén, lelkesen és vidáman
muzsikáltak együtt. A különféle improvizatív
szólókkal mindenki megmutathatta tehetségét, zenei világát. Az est egyik színfoltja
Türjei Attila és Szalay Kornél kettős volt, kik
bizonyították, hogy igenis van közük a zenéhez, hiszen elismerésre méltóan szólaltatták
meg hangszereiket. Természetesen idén is
öröm volt látni a színpadon az „öreg diákokat”. A zeneiskola volt tanítványai (Körmendi
Péter, Szendrődy Szecső, Muszti Anett, Nagy
László, Szendrődy Csobán) megmutatták,
hogy proﬁ módon képesek zenélni azok,
akik a boglári zeneiskolát választották egykor. Chameleon, Watermelon man (Herbie
Hancock)
A napközis gyerekek minden évben izgatottan várják a karácsonyi műsort. A művészek
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Pálffy Gábor
Platán sportszálló
Pócz Pincészet- balatonlelle
Podmaniczky Alapítvány
Sajtözön KFt
MEGYEI

NÉPTÁNCSZÖVETSÉG-

Tesco Balatonboglár
TÖRÖK BÉLA - budapest
URÁNYI JÁNOS Sport és Szabadidőközpont
Varga Béla Városi Kulturális Központ

lelkesen, szorgalmasan készülnek minden
évben, hiszen céljuk az, hogy olyan karácsonyi műsort adjanak az iskolának, mely örök
emlék marad. Az idei karácsonyi műsor különlegesnek mondható. A produkciók rendkívül változatosak voltak és ilyenkor mutatkozik meg igazán, hogy az általános iskolás
gyerekek mennyire sokoldalúak. A nagyérdemű közönség színdarabot, gyermekkórust, szóló produkciókat, táncokat láthatott
és hallhatott. Albániából az iskolában tanuló
Giggolaj testvérek hoztak egy különleges
dalt a magyar gyerekeknek. Meglepetésképpen az artistások karácsonyi produkciója
zárta az előadást. A sötét teremben páratlan
mutatványokat mutattak be különféle fénygömbök és világító eszközök segítségével. A
teljes karácsonyi műsor sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint a percekig tartó vastaps,
vagy a második osztályosok visszatapsolt
táncprodukciója. Idén is igazán tartalmas,
bensőséges, ám vidám és szórakoztató előadást láthattunk a gyerekektől. Havas táj
ugyan sajnos nem volt, de a hangulatot ezek
a gyerekek garantáltan meghozták az ünnepek előtt.
A szülők, rokonok és a boglári lakosok köszönik a felkészítő tanárok lelkes, türelmes
munkáját. Nélkülük nem lett volna ilyen csodálatos egyik műsorszám sem.

