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VÉGET ÉRT A NYÁR
A NYÁRI SZEZON TANULSÁ-
GAIRÓL, EREDMÉNYEIRŐL 
ÉS AZ ŐSZI FELADATOK-

RÓL KÉRDEZTÜK MÉSZÁROS 
MIKLÓST, BALATONBOGLÁR 
VÁROS POLGÁRMESTERÉT.

Idén a szokottnál is hosszabbra nyúlt 
a szezon, talán a lecsófőző versennyel 
zárult csak le.

De a jó időnek köszönhetően most is azt 
tapasztalom, tele vannak a boltok idegen 
emberekkel, eb-
ből látom, hogy 
még tart a sze-
zon. Szeptem-
ber eleje van, 
ezért nekünk 
ez kicsit furcsa 
is, de nyilván 
a jó idő hozta 
ezt. Egyébként 
jók a számok 
is. Mivel tud-
tam, hogy be-
szélgetni fogunk, 
megkérdeztem 
a pénzügyi osz-
tályvezetőnket, 
és nagyon jó 
adatokat mondott. Az idegenforgalmi adó-
bevételünk, ami tavaly is két számjegyű 
emelkedést mutatott, idén is emelkedni 
fog. Az augusztusi számokat összesítették, 
amiben a szeptember még nincs is benne, 
de már most látszik, hogy több lesz 55 mil-
lió forintnál is. A Buborék-fürdő bevétele is 
emelkedett 1 millió forinttal, ott is 21 millió 
felett vagyunk. Ez a két szám is jól mutatja, 
hogy sikeres volt a boglári nyár. A Gömb-
kilátóban is 110 000 feletti látogatószámot 
regisztráltak. Gondolom, hogy a vendéglő-
sök, a szobakiadók is, a vállalkozók is, és 
egyáltalán a bogláriak is jól érezték ma-
gukat a nyáron, és jól érzik magukat így 
ősszel, mert megvannak azok a bevételek, 
amire számítottak.

Ha már a Gömbkilátó szóba került, 
akkor el kell mondani, hogy a nyáron 
az év kilátója lett. Legalábbis egy sza-
vazáson a legtöbb szavazatot kapta, 
pedig elég nagy volt a verseny.

Így van. Erre is büszkék lehetünk, de 
azért azt biztosan tudhatjuk, hogy, bár sok 
kilátó van a Balaton-parton, de legtöbben a 
Gömbkilátóba látogatnak el.

Mennyire tesznek jót a bevételeknek 
a szezonvégi események? Gondolok 
például arra, hogy a halászléfőző-ver-
seny átkerült a nyár végére, vagy a 
TESCO Családi Napokon is rengetegen 
voltak.

A TESCO-t külön ki kell emelni, hiszen 
ez nagyon nagy pluszt ad a városnak az-
zal, hogy több mint 5000 ember itt van a 
városban az utolsó nyári hétvégén. Örülök 
annak a kezdeményezésnek is, hogy a Ba-
laton legyen négy évszakos, de legalább 
három. Nyilván sokat kell ezért nekünk is 
dolgozni. A szállás oldaláról látom a legna-

gyobb akadályát, mert nem igazán tudjuk 
elszállásolni az ide érkező őszi, téli, tavaszi 
turistákat. Nagyon kellene egy, legalább 
100 szobás szálloda Boglárra, vagy a kör-
nyékre, ahol lehetőség lenne a vendégfo-
gadásra a szezonon túli időszakokban is. Ez 
még várat magára sajnos.

Többször beszéltünk már róla, de 
most, az ősszel élesbe fordul a pályá-
zati pénzből a Platán feltöltött terület 
új sétányainak kialakítása, a terület 
rendbetétele. Ez mennyire lesz kiha-
tással a jövő évi szezonra?

A közbeszer-
zés folyamatban 
van, remélhe-
tőleg októberre 
lesz szerződé-
sünk is. Akkor 
talán november-
ben elkezdődhet 
a munka, és így, 
júniusra a sza-
lag-átvágásra 
is sor kerülhet. 
A Platán strand 
két ütemben fog 
500 milliót kap-
ni. Most az első-
ről, a 260 milliós 

csomagról beszélünk, 
de még a Zöld Város Programban is kap 
260 millió forintot. Ez meg fog látszani a 
strandon. Ez a terület már most is nagyon 
népszerű, de abban bízunk, hogy a fejlesz-
tések után még jobban kedvelt lesz, és ez 
meg fog mutatkozni, akár a vendégéjsza-
kák számában is. Boglár most is nagyon 
népszerű, mert június közepétől augusztus 
közepéig teljesen csúcson van, és ez na-
gyon jó érzés.

Az első ütemben mi fog elkészülni?

Sétány és pavilonépítés. Egységes lesz 
a csúszda melletti pavilon sor is. A parton 
pedig épül egy szép sétány, ami kellemes 
lesz a nézelődéshez. Ezenkívül, parkolók 
épülnek még, melyek egy része a környező 
utcákban kap helyet.

Úgy tudom, közben készül a gondo-
zási központ is.

Feltették a cserepeket, és kezd látványos 
szakaszba érni az építkezés. Minden re-
mény megvan arra, hogy terv szerint, az 
év végéig elkészüljön. Egy kisebb beru-
házás viszont már el is készült, csak nem 
nagyon beszéltünk róla. Az óvoda udvaron 
15 millió forintból új játszópark épült. Egy 
családi nap keretében hamarosan át fogjuk 
adni a gyerekeknek, és a szülők is meg-
nézhetik majd. Nagyon jól alakulnak ezek a 
pályázatok. Nagyon várjuk a Zöld Városnak 
a terveit, ami 600 millió forint felett van. 
Ha minden jól megy, akkor talán össze is 
futtathatjuk az első ütemmel, és talán jövő 
év elejére a művelődési ház építése is el-
kezdődhet.

Kicsit több mint egy hete nagyon 
szép ünnepség volt a Lengyel-Magyar 
Barátság Házában. Azon elhangzott, 
hogy az udvarán készülne egy emlék-

park.

Igen, átvettük egy olyan emlékparknak a 
köveit, tábláit, ami a magyar-lengyel kap-
csolatokról, barátságról szól. Az ünnepség 
előtt írtuk alá Gródek nad Dunajcem köz-
séggel azt a testvérvárosi szerződést, ami 
végre megadja Boglárnak is a lehetőséget 
a lengyelországi kapcsolatok felépítéséhez. 
Ezzel végre van élő kapcsolatunk a lengye-
lekkel, hogy egymást jobban megismer-
hessük.

Ezen az aláíráson úgy tűnt, hogy a 
lengyel polgármester nagyon elszánt 
arra, hogy működjön is ez a kapcsolat. 

Így van. Ennek a kapcsolatnak nem arról 
kell szólnia, hogy a képviselők egymáshoz 
eljárkáljanak, hanem be kell vonni a civil 
szervezeteket, az iskolákat. Tudtommal, az 
iskolaigazgatók már felvették egymással a 
kapcsolatot.

Volt egy másik találkozó is távol-ke-
leti vendégekkel. Úgy tűnik, hogy ez az 
irány is épül?

Ők szeretnek ide járni, de nem kell en-
nek túl nagy jelentőséget adni. Nyilván, ha 
jönnek, szívesen fogadjuk őket. Fontos le-
hetőség ez Magyarországnak és Boglárnak 
is, de a konkrétumok még messze vannak. 
De mindig van tíz percünk, hogy beszél-
gessünk velük. Jelenleg többről nem szól, 
de jelentősége még is van. Egyébként, na-
gyon magas rangú emberek látogatnak ide. 
Most is egy megyei elnök jött el. Ott egy 
tartományban 20-30 millió ember él, tehát 
kétszer akkora, mint Magyarország.

Hogyan állnak a saját erős beruházá-
sok?

Kettő járda is épül: az egyik a Szabadság 
utcában, az már kész, a másik az Árpád 
utcában félkész. A Gyep utca közbeszer-
zés után van, de szerződéskötés előtt. Azt 
majd Jáki András úr, azaz a Balaton-Út Kft. 
készíti el, talán még ennek az évnek a vé-
géig. Szintén ők készítik a Római utat, ami 
már folyamatban van, a földmunkák zajla-
nak. Terv szerint mind a kettő út év végéig 
elkészül. Ezen kívül a Fischl-házban lesz-
nek átalakítások.

A város nyár elején átadott hét ját-
szóteret, és azóta naponta lehet látni, 
hogy belakták a gyerekek. Lesznek 
még hasonló fejlesztések?

Ez nekem is nagyon jó érzés. Régóta ké-
szültünk erre, kicsit meg is csúsztunk. Saj-
náltuk a féléves csúszást, de örültünk, hogy 
végre találtunk megbízható szakembert. 
Reméljük, hogy ekkora sikere lesz majd a 
felnőtt játszótereknek is, mert kettő is lesz. 
Egyet már el is nyertünk, azt az NSK fogja 
felépíteni a Platán strandon. Több mint 10 
millió forintos berendezés lesz. Ezenkívül 
van egy beadott pályázatunk, ami elbírálás 
alatt van, ez pedig a könyvtár parkban lesz.

Hónapok óta lebeg egy történet, ami 
meghatározhatja a város további éle-
tének egy részét. Ez az Urányi János 
Sportközpont értékesítése. Van fejle-
mény?

folytatás a következő oldalon

Gyep utca kivitelezői szerződésének aláírása
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FŐZŐ VERSENYEK

HALÁSZLÉFŐZŐ VERSENY 

Tavaly a viharos idő miatt került a nyári szezon végére a ha-
gyományos boglári Halászléfőző-verseny, de ez annyira jó idő-
pontnak bizonyult, hogy idén már eredetileg is augusztus utolsó 
szombatjára tervezték a halléfőzők versengését. Ráadásul, a 
baljós előjelek ellenére az időjárás is megkönyörült közös pikni-
ken, amin végül 8 csapat próbálta bizonyítani, hogy ők a legjob-
bak ennek a hagyományos magyar ételnek az elkészítésében.
A délután kettőkor kezdődő főzőcskéhez a szervezők az alap-

anyagot, míg a nevezők a kondért, a tudást és a jókedvet ad-
ták, s ennek, valamint a boglári boroknak köszönhetően, mire 
az ételek elkészültek, addigra igazi baráti hangulat alakult ki a 
csapatok között. A zsűri pedig, mint általában mindig, ezúttal is 
nehéz helyzetben volt, hiszen nyolc igazán jól sikerült halászlé 
közül eldönteni, hogy melyik volt a legjobb, nem egyszerű fel-
adat.
A zsűri elnöke, Miseta Péter a díjátadáson elmondta, kifeje-

zetten jónak tartja, hogy a csapatok többsége a hallé mellett 
még valami más különleges halételt is készített. Végül a díja-
kat Mészáros Miklós, Balatonboglár város polgármestere adta 
át, aki köszönetét fejezte ki mindenkinek a részvételért és a 
fi nom ételekért. A versengést egyébként hazaiak, a Bugaszegi 
Horgászegyesületből verbuválódott társaság nyerte.  

SZEZONZÁRÁS LECSÓVAL Immár negyedik alkalommal zárták a 
nyári szezont Balatonbogláron közös le-
csófőzéssel. A Borudvar és a Varga Béla 
Városi Kulturális Központ közös szerve-
zésében, szeptember 1-én lebonyolított 
rendezvényen a szokásos 7-8 helyett idén 
ugyan csak 5 csapat nevezett, de jó han-
gulatban ennek ellenére nem volt hiány.

A bogrács körül sürgölődő, paprikát és 
egyéb hozzávalókat szelő résztvevők ez-
úttal igyekeztek valami különlegességgel 
meglepni a zsűrit. Ennek megfelelően ké-
szült francia, kolbászos és vega lecsó is. 
Természetesen, idén is legjobb dolga a kö-
zönségnek volt, akik a még nyitva tartó 
borászoknál kóstolgattak, amíg az ételek 

készültek, majd jobbnál jobbat ehettek az 
elkészült fi nomságokból.

A zsűrinek most sem volt könnyebb, mint 
máskor, de a hosszas kóstolgatás után vé-
gül a következő eredmény született:

I. hely  ÚTON ÉLŐK (Kovács Zoltán; 
Vass László)

II. hely PRÓBÁLKOZÓ VÁLLALKO-
ZÓK (Gál Zoltán; Durcsán Juszti-
na; Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna; 
Kőszeghy Miklós) 

III. hely KULTÚRKOMMANDÓ (Lé-
vai Adrienn; Barkóczi Gábor; Kovács 
Krisztián; Kovácsné Kormos Erzsébet; 
Kovács Nikolett; Kovács Brigitta)

Annyi, hogy ajánlatot kaptunk, mert el-
készült az értékbecslés. Az Urányi komple-
xumban 40%-os tulajdonrészünk van, erre 
lépett fel vásárlási szándékkal a Magyar 
Állam. Adtak egy árajánlatot az érték-
becslés alapján, ez kerül a testület elé 
a következő hetekben, és dönteni kell 
az ajánlatnak a sorsáról. Óriási pénz-
ről és felelősségről van szó, hiszen 
meg kell oldani a sportéletet is Bog-
láron, nem lehet lenullázni a BBSC-t. 
Sőt, inkább újabb lehetőségeket kell 
nekik adni. Ha meg tudunk egyezni, 
akkor továbbra is az Urányiban, ha 
nem, akkor máshol. Azt gondolom, 
hogy két dolgot kell egyszerre megol-
dani: Egyrészt, a pénzt el kell fogadni, 
mert óriási, a város éves költségve-
tését is meghaladó összegről van szó. 
Másrészt, hogy több száz ember spor-
tolását is a szívünkön kell viselnünk, 
tehát a kettőt együtt kell úgy össze-
hoznunk, hogy jól sikerüljön a végén.

Van háttértárgyalás arról, hogy a 
sportolók tovább használhassák a 
csarnokot?

Ezeket az igényeket felmértem, felmértük. 

A sportolók elmondták, hogyan szeretnék 
használni a továbbiakban az Urányi csarno-
kot, és ezeket az igényeket továbbítottam 
a vásárlók felé. Tegyenek le az asztalra egy 

olyan hosszú, vagy középtávú együttműkö-
dési lehetőséget, használati, bérleti konst-
rukciót a számunkra, ami alapján a dönté-
sünket könnyebben meg tudjuk hozni.

Szervesen idekapcsolódó kérdés a 

focipálya hitelesítése, ami már kíno-
san húzódik.

Igen, ezeknek a kínos dolgoknak is rende-
ződniük kell! A focipálya állapotát is fi gye-

lembe kell vennünk, illetve azokat az 
elmaradt dolgokat, amiket nyilvánva-
lóan pótolni kell. Ezekkel együtt, egy 
csomagban kell nekünk erről gondol-
kodni.

Milyen kihívások várhatók az 
őszre?

Remélem nyugodt őszünk lesz. Sze-
retnénk befejezni a jóváhagyott, saját 
erős beruházásokat. A pergolaépítést 
a Fő utcán, a zenepavilont, a Platán 
strandi épületetek tetőszerkezetét, 
a Fischl-házat. Nem egyszerű, mert 
nehéz iparosokat találni. Beruházá-
si szempontból mozgalmas ősz lesz. 
Persze, lesznek a szokásos rendezvé-
nyek, és megy tovább szépen az élet 
is. Remélem, hogy mindenki jól érzi 

magát itt, Bogláron.

Köszönöm szépen a beszélgetést!

folytatás az előző oldalról
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SZŐLŐSKISLAK

HUNYADI TÁBORÁBAN 
SZŐLŐSKISLAKON

A szőlőskislaki művelődési ház 
szervezésében, a nyár utolsó hetét 
különleges táborban tölthették el 
a helyi, iskolás gyerekek. A tábor 
programjait egy adott téma, mégpe-
dig Hunyadi Mátyás kora köré szer-
vezték. A résztvevő 15 gyermek en-
nek megfelelően kódexet írt, iniciálét 
rajzolt, várat ostromolt, vagy éppen 
pecsétviasszal lezárt levelet jutatott 

el futár-tempóban egy másik helyre.
A játékos feladatok mellett kirá-

lyi lakomákat is rendeztek, melyen 
ugyan nem vadkanból, de zöldség-
ből és gyümölcsből, nyársra fűzéssel 
tényleg pompás és látványos étel 
kerekedett. A tábor szervezője, Cse-
re Andrea elmondta, a program nem 
titkolt célja az volt, hogy a kislaki 
gyerekek, a nyaralás után megismer-
kedjenek egymással, hiszen a tábor 
bezárása után pár nappal már az is-
kola kezdődik.

SZEZONZÁRÓ PIKNIK
SZŐLŐSKISLAKON

A nyarat lezáró közösségi programot szerveztek 
augusztus 24-én a kislaki művelődési ház udvará-
ra a Szőlőskislakért Egyesület tagjai. A hangulatos 
péntek délutánon ezúttal az időjárás is a kegyeibe 
fogadta a közös szalonnasütős pikniket, melyhez 
a vendégek a szalonnát, a szervezők pedig a tüzet, 
a nyársat és a hangulatot biztosították. 

Míg a gyerekek az új játszóteret, addig a felnőt-
tek a tűz körül felállított padokat foglalták el, s 
míg az előbbiek főleg csúzdázással, addig az utób-
biak inkább beszélgetéssel töltötték az időt.

CIVIL KEREKASZTAL

A balatonboglári Helyiérték Egyesület évek óta működteti az úgy-
nevezett Civil Kerekasztalt, melybe negyedévente meghívják a vá-
rosban működő egyesületek és egyéb civil szervezetek képviselőit, 
hogy egymást informálják, tevékenységüket egyeztessék. Szalai 
Tünde koordinátor szerint ezek az alkalmak arra is kiválóak, hogy 
segítsék egymást az éppen aktuális pályázatokban, vagy, ha van 
valami egyéb, jogi tudnivaló, akkor azt is átbeszéljék.

A legutóbbi, szeptember 18-án megtartott találkozónak különle-
ges apropója a nemrégiben hatályba lépett rendelet, ami előírja, 
hogy a jövőben a helyi önkormányzatoknak, a település méretétől 
függően, úgynevezett Közművelődési Kerekasztalt kell létrehozni-
uk, melybe meghívják azokat a szervezeteket, amelyek ott, hely-
ben közművelődési tevékenységet látnak el. Ennek az új együtt-
működési rendszernek a létrehívásáról a város jegyzőjének kell 
gondoskodnia. A tanácskozáson jelenlévő Kánya Erika, a polgár-
mesteri hivatal munkatársa szerint, az ősz folyamán ez Balaton-
bogláron is meg fog történni.
Dóri Éva, a Helyiérték Egyesület tagja, aki maga is részt vett az 

új rendelet kidolgozásában, tájékoztatta a jelenlévőket a végrehaj-
tás részleteiről. Szalai Tünde szerint, ebben már most minden érin-
tettnek fontos dolga van: meg kell vizsgálniuk, hogy az alapsza-
bályuk megfelelő-e, illetve mielőbb közgyűlést kell összehívniuk, 
amiben döntenek a csatlakozási szándékról. A folytatáshoz pedig 
októberre egy újabb egyeztető fórumot beszéltek meg.
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LENGYEL EMLÉKEZET NAPJA BALATONBOGLÁRON

HAGYOMÁNYTEREMTŐ SZÁN-
DÉKKAL RENDEZTÉK MEG 
IDÉN ELŐSZÖR - DE NEM 

ELŐZMÉNY NÉLKÜL – A LEN-
GYEL EMLÉKEZET NAPJÁT BA-

LATONBOGLÁRON AUGUSZTUS 
31-ÉN, A II. VILÁGHÁBORÚ 

KITÖRÉSÉNEK ÉVFORDULÓJA 
ELŐTTI NAPON. A TÖRTÉNET 
ELŐZMÉNYE AZ, HOGY AZOK 
AZ EGYKORI LENGYEL DIÁ-

KOK, BOGLÁRCSIKOK, AKIK A 
HÁBORÚ ALATT ITT KAPTAK 
MENEDÉKET ÉS OKTATÁST, 
AZOK ÁLTALÁBAN A NYÁR 
VÉGÉN JÖTTEK MEGEMLÉ-

KEZNI ÉS TALÁLKOZNI. KÖ-
ZÜLÜK VISZONT MÁR CSAK 
NAGYON KEVESEN ÉLNEK, S 

AZOK SEM VÁLLALJÁK A HOSZ-
SZÚ ÚT NEHÉZSÉGEIT, ÍGY 
A LESZÁRMAZOTTAKRA MA-
RADT AZ A FELADAT, HOGY 
AZ EGYKORI TÖRTÉNÉSEK 

EMLÉKÉT ŐRIZZÉK, A HAGYO-
MÁNYT TOVÁBB VIGYÉK.

Ezért Balatonboglár város, az Országos 
Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal és 
az ország több pontján működő Lengyel-
Magyar Baráti Társaságokkal közösen dön-
töttek arról, hogy ezen az utolsó nyári na-
pon összejönnek és megemlékeznek a két 
nép barátságáról. Az idei első ilyen rendez-
vénynek pedig különleges aktualitást adott, 
hogy ezen a napon írták alá a Balatonbog-
lár és Gródek nad 
Dunajcem lengyel 
település közöt-
ti testvérvárosi 
megá l l apodás t . 
A Fischl-házban 
megtartott cere-
mónia megnyitó-
ján Mészáros Mi-
kós polgármester 
elmondta, ponto-
san a város lengyel 
kötődése miatt 
régóta szerették 
volna, hogy legyen 
egy ilyen kapcso-
lat, majd felolvas-
ta a megállapodás 
szövegét.
A szöveg ismer-

tetése után Józef 
Tobiasz, Gródek 
nad Dunajcem pol-
gármester, Józef 
Klimek, Gródek 
nad Dunajcem önkormányzatának elnöke 
és Mészáros Miklós, Balatonboglár város 
polgármestere aláírták a lengyel és ma-
gyar nyelvű változatokat, majd egy kéz-
fogással is megpecsételték a két település 
együttműködését. Józef Tobiasz polgár-

mester az aláírás utáni beszé-
dében elmondta, elkötelezettek 
az együttműködésben, melynek 
első lépéseként az oktatási és 
kulturális intézmények közöt-
ti kapcsolat építését tűzték ki 
célul. Dr. Neszményi Zsolt kor-
mánymegbízott pedig remé-
nyét fejezte ki abban, hogy a jó 
példát megragadva egyre több 
somogyi település keres majd 
hasonló kapcsolatokat Lengyel-
országban.
Józef Klimek önkormányzati 

elnök arról beszélt, hogy míg 
Balatonbogláron szőlőt termesz-
tenek, addig ők Gródek nad 
Dunajcemben babot, mégpedig 
igen jó félét. Ennek bebizonyítá-
sához szét is osztott pár kisebb 
zsákkal a vendégek között, majd 
adott hozzá lengyel kolbászt is, 
hogy azzal elkészítve, kis ma-
gyar paprikával megbolondítva 
fi nom étel készülhessen belő-
le. A ceremónia hivatalos része 
a Fischl-házban a behűtött BB 
pezsgők elfogyasztásával zárult, 
majd mindenki átvonult a római 
katolikus templomba, ahol Vár-
nai László plébános vezetésével 
és egy lengyel pap közreműkö-
désével kétnyelvű ünnepi misét 
tartottak.
A mise végén a lengyel ven-

dégek megkoszorúzták Varga 
Béla emléktábláját és Teleki Pál 
szobrát, majd további koszo-
rút helyeztek a Lengyel-Magyar Barátság 
Házának oldalán lévő lengyel emléktábla 
alatt is. Ezek után az épület nagytermé-

ben előadásokkal foly-
tatódott az emlékezés 
napjának programja. Az 
előadások sorát Mészá-
ros Miklós polgármester 
nyitotta meg, aki felele-
venített az egykor Bog-
láron működő Lengyel 
Gimnázium és Lyceum 
történetét. Hangsúlyoz-
ta, hogy ez az iskola 
nem jöhetett volna lét-
re, ha nem lettek vol-
na bátor lengyelek és 
magyarok, akik a né-
met nyomás ellenére is 
megszervezték. Kiemel-
te, hogy a befogadó 
helyiek is nagy bátor-
ságról tettek, s emellett 
vendégszeretetről, em-
berségről tettek tanúbi-
zonyságot.

Ezen a napon az elő-
adók közé várták pro-

fesszor Dr. Horváth Jánost is, aki végül idős, 
közel kilencven éves korára és egészségi 
állapotára hivatkozva lemondta az előadást. 
Helyette levelet küldött, amit lengyel és 
magyar nyelven egyaránt felolvastak. Ezt 
követően Dr. Jeszenszky Géza tanár úr, 
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egykori külügyminiszter és volt 
varsói magyar nagykövet foglal-
ta össze egy rövid előadásban, 
hogy mit is jelentett abban a 
korban a lengyel-magyar kap-
csolat. Beszélt a II. Világháború 
utáni helyzetről, a Jaltai Egyez-
ményről, amely deklarálta, hogy 
a népek maguk választhatnak 
majd, milyen államfelépítésben 
szeretnének élni, de ezt szov-
jet hatalom elszabotálta. Sem 
a lengyelek, sem a magyarok 
nem szerettek volna kommunis-
ta rendszerben élni.
Megemlékezett Varga Béláról, 

aki akkor a Magyar Nemzetgyű-
lés elnöke volt. A végsőkig kitar-
tott, de végül menekülnie kellett, 
majd a magyar emigráció egyik 
meghatározó alakja lett. Je-
szenszky Géza megemlékezett 
róla, mikor vendégtanár volt 
az Egyesült Államokban, akkor 
ifjabb Antall József tanácsára 
felkereste Varga Bélát, majd 
évekkel később, immár minisz-
terelnökként hívta meg Antall 
József, hogy megnyissa az első, 
újra szabad Országgyűlés ülését.
Varga Béla aggodalommal és 

reménnyel fi gyelte az újra szü-
lető demokrácia eseményeit. 
Úgy fogalmazott, hogy nehéz 
feladat vár a nemzetre, amivel 
csak akkor tud majd megbirkóz-
ni, ha mindenki felülkerekedik 
az egyéni érdekein és az egysé-

get, az összefogást munkálja. Az előadók 
sorában Dr. Cséby Géza író, műfordító kö-
vetkezett, akit amúgy is szoros kapcsolat 
fűz Balatonboglárhoz, hiszen például köz-
reműködött a Fischl-házban lévő lengyel 

emlékszoba kialakításában is, illetve ezen 
a napon tolmácsként is segített a progra-
mok lebonyolítását. Előadásának elején 
sorra vette azokat a történelmi eseménye-
ket, melyek szorosan kötik össze a lengyel 
és a magyar népet. Külön kiemelte az 56-
os Forradalom és Szabadságharc leverését 

követő időszakot, amikor Lengyelország 
több segítséget küldött az újjáépítéshez, 
mint a világ összes többi országa együtt-
véve. 

Rátérve az egykori boglári Lengyel Gim-
názium és Lyceum kérdésére, hangsúlyoz-
ta, hogy ennek az iskolának azt a fontos 
szerepet szánták, hogy a háború végén 
legyen majd kiművelt ember Lengyelor-
szág újjáépítéséhez. Majd elmesélte az 
emlékszoba kialakításának történetét, ami 
Balatonboglár Város Önkormányzatának 
és Lengyelország Nagykövetségének ösz-
szefogásával valósult meg, de fontos sze-
repet játszottak benne az egykori diákok, 
a boglárcsikok, akik fotókkal, dokumentu-
mokkal támogatták a tárlat kialakítását.

Egyébként a hallgatóság soraiban, a len-
gyel vendégek között többen is voltak, akik 
az egykori diákok valamelyikének leszár-
mazottja, gyereke, unokája. Közülük az 
egyik, Lucina Latalla asszony beszélt arról, 
hogy milyen volt a hatvanas években édes-
apjával a háború után először visszatérni 
Budapestre, majd Balatonboglárra. Ter-
mészetesen, betértek a boglári katolikus 
templomba is, ahol akkor alig páran voltak 
a misén. Szóltak a plébánosnak, hogy ők 
lengyelek és az édesapa itt volt diák a há-
ború alatt. Erre a plébános vezényletével 
a hívek elénekelték az Isteni lengyel hon 
című templomi éneket, amit akkor az édes-
apja a könnyeivel küzdve hallgatott végig.
A következő lengyel előadó mgs. Maria 

Gurgul volt, aki annak a Kazimierz Gurgul 
professzornak a menye, aki tanár volt a 
boglári lengyel iskolában. Gurgul profesz-
szort fi atal házasként érte a háború, s 
terhes feleségét hátrahagyva kellett bevo-
nulnia. Feleségével soha többet nem talál-
koztak, így fi át sem láthatta soha. Ugyan-
akkor, éveken át tartó hosszas levelezést 
folytattak, melyek megmaradtak és a pro-

fesszor feleségének ha-
lála után a meny, Maria 
könyvvé rendezte őket. 
Ebből a levelezésből 
sok minden kiderül, 
például, hogyan kap-
ta a matematika-fi zika 
szakos tanár azt a fel-
adatot, hogy Bogláron 
tanítson, vagy milyen 
nagy kihívás volt a tan-
könyvek beszerzése. A 
németek bevonulása 
után Gurgul professzor 
hamarosan egy meg-
semmisítő táborban 
találta megát, ahol az 
ellenállásban betöltött 
aktív szerepe miatt ki 
is végezték.
Az előadások végén 

egy felajánlás is el-
hangzott, ami szerint a Lengyel-Magyar 
Barátság Házának tervezett felújítása után 
egy lengyel emlékpark is létesül majd az 
intézmény udvarán, s ehhez a résztvevők 
az ország több pontjáról emléktárgyakat is 
adományoztak. 

sz.l.
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ÖSSZPRÓBA TÁBOROK - 2018

RÓMEÓ ÉS JÚLIA, AVAGY KI 
ETETI A KÓBOR MACSKÁT?

Volt két, nagy család Veronában, akik 
miatt kettészakadt a város. Illetve, volt 
egy bérház a XIII. kerületben, ahol a la-
kók egyik része etette a kóbor macskákat, 
a másik része pedig mélyen elítélte ezt. 
Mindkét helyen kölcsönösen utálták egy-
mást…
Így kezdődött az Összpróba Alapítvány 

diákszínészeinek táborzáró előadása, ahol, 
a Bogláron egy hetet táborozó, a színészet 
iránt érdeklődő fi atalok adhattak számot 
arról, hogy az előző napokban mennyit 
sikerült átvenniük tanáraiktól a szakma 
alapjaiból. A szervezők a záróelőadás fel-
vezetőjében elmondták, hogy nem csillog-
ni-villogni vágyó színészeket szeretettek 
volna képezni, hanem a szakma alapjait 
akarták átadni. A cél az volt, hogy a kö-
zel negyven táborozó megértse, a deszká-
kon elsősorban egymásnak és egymással 
játszanak. Ennek megvalósításához pedig 
érdekfeszítő feladat volt a Rómeó és Júlia, 
amihez a Beatles zenéjét választották, így 
a közönségnek izgalmas és újszerű elő-
adásra kell felkészülnie.
A rockkoncert hangulattal indított előadás 

elején gyorsan előkerült a már említett 
párhuzam, a középkori Verona és napja-
ink XIII. kerülete között. Az első tömeges, 
kardozós jelenetben nem igazán lehetett 
tudni, hogy most a veronaiak vagy a buda-
pesti macskások estek-e egymásnak. Így 
keveredett végig régmúlt és ma. Rómeó-
ról is megtudtuk, hogy bánatos, ezért csak 
csöpögős posztjai vannak a Facebook-on, 
és zenét is csak Youtube-on hallgat, pedig 
előfi zettek neki a Spotify-ra. 

A veronai történet szövetébe a diákok 
beleszőtték saját életüket is. Meséltek fé-
lelmeikről, a felnőtté válásról, az első sze-
relemről, az első csókról és az első csaló-
dásról. A nézőtéren helyet foglaló szülők 
pedig tágra nyílt szemekkel hallgatták 
gyermekeiket, akik talán itt őszintébben 
meséltek, mint otthon, az ebédlőasztalnál. 
Az első szerelmek történetét meghallgat-
ni lány, majd fi ú szemszögből, leplezetlen 

őszinteséggel mindenki-
nek tanulságos volt.
Aztán elértünk a törté-

net azon pontjához, ahol 
Páris meghal, és itt min-
den megfordult. Az addig 
bohókás történet komoly-
lyá vált, a szereplők pe-
dig sorban vallottak arról, 
hogy életükben mikor 
következett be az, ahol 
ráébredtek, az ártatlan 
gyermekkort felváltotta 
valami más. Eljött az a 
pont, ahol már a dön-
tésekért a felelősséget 
nekik kell vállalni, ahol 
már feladatuk van, ahol 
számot kell adni mindar-
ról, amit addig tanultak. 
Ez pedig mindenkinél 
máskor és más élethely-
zetben következett be. 
Egyiknél, amikor rábízták 
kistestvérét, másnál a 
szeretett nagybácsi halá-
la, megint másnál az első 
fi zetés átvétele.
Az előadás azonban, a 

szomorkás történetek 
ellenére is végül vidám-
ságba, közös táncba és 
éneklésbe fordult át. A 
színészeket pedig a fi l-
mes a tábor fi lmes szek-
ciójának a bemutatkozá-
sa követte, akik az egy 
hét alatt, Rómeó és Júlia 
utóhatás címmel készí-
tettek fi lmet. Ez a törté-
net tulajdonképpen ott 
kezdődik, ahol a Shakes-
peare-i történet véget ér. A néző egy nyo-
mozást lát, melyben a rámenős, az ügyet 
felderíteni akaró rendőr faggatja a szerep-
lőket arról, hogy került három holttest a 
kápolnába.

Ebben a mesében talán éppen az a leg-
meglepőbb csavar, hogy boldog véget ér, 
és Rómeó Júliával sétál el a fénybe, mint 
megannyi csepegős fi lmben, de itt ez még-

is más lett. A nem hozzátartozó, külső 
szemlélőben végül, mind az előadás, mind 
a fi lm tanulságaként az maradt meg, hogy 
nagyon sok tehetséges fi atal van, akikből 
értelmes célokat adva kihozható, ami ben-
nük van. Az pedig csak extra hab a tortán, 
hogy ez a csoda is évek óta Bogláron tör-
ténik meg… 

sz.l.
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SIRÁLY AZ ABLAKBAN

Láttam, láttam lappantyút. Éjszaka 
erdőn meglestem... Nem is tudom, 
miért ez jutott eszembe, mikor nem 
is erdőn, hanem a Házban, nem 
is lappantyút - sirályt, az éjsza-
ka (este) az igaz. Mását és az írót, 
Trigorint. Sok Mását és sok Trigorint. 
Kinek-kinek a személyes kivetítésé-
vel.

Ne gondoljanak összefüggő elő-
adásra! Ha valaki azt várná, az in-
kább most gondolja meg a maradá-
sát. Persze, hogy senki sem mozdult. 
Itt, ma szövegeket, jeleneteket 
fognak látni Csehov Sirályából. Azt 
sem tudjuk, hogy meddig fog tarta-
ni, még így együtt nem is lett elpró-
bálva. Ha netán hosszú lenne, akkor 
beiktatunk egy kis szünetet – mond-

ta Szász János, az ajtó előtt összegyűlt nézőknek: rokonoknak, hozzátartozóknak, 
nekem is. Aztán bementünk az előtérbe az üvegajtóig. Teljes sötétség. Az ajtó 
mögött, a legalsó üvegtábla alatt egy telefonnal megvilágított arc szólalt meg. 
Igen zamatos, csángó tájszólással, mintha a Vörös Rébékből lenne – intelemmel, 

aggodalommal, talán még el nem követett 
bűnök szemrehányásával is. - Telitalálat 
kezdés. Mindenkit megfogott, innen el sem 
eresztett.
A nők gyakrabban isznak, mint gondolja. 

Csak a kisebb részük iszik nyíltan, mint én, 
a többiek zugban. Igen. És mindig vodkát 
vagy konyakot. Egészségére! Ön olyan 
közvetlen ember, sajnálom, hogy el kell 
válnunk. Elhatároztam, hogy kitépem a szí-
vemből a szerelmet, gyökerestül kitépem. 
Hogy hogyan? Férjhez megyek Medvegyenkóhoz. A tanítóhoz? 

Mindez az Összpróba Alapítvány nyári, felnőtt táborának záróelőadásán történt. Bejártuk a 
Házat, mint Woyzeck bolyongta be tavaly. Tükörrel szemben, aztán háttal annak, a nézőtéren, 
a karzaton. Félkörben, s teljes körbe rendezett székekkel is. 27 ifjú, szinte csak amatőr jele-
neteit szemtanúként megélve - a kétgyerekes anyukától, 17 éves gimnazistáig, többségben a 
hölgyek. Jópáran észrevehető elhivatottsággal, mindnyájan önmaguk megtalálásának céljával, 
ismét Szász János tanár úr által formálva. Nem is lehet leírni igazán, ami ott született, s el is illant. 
Valami megfoghatatlan, valami sokszínű ünnepi rátalálást, valami őszinte elemelkedést hagyott 
maga után. Most, ahogyan ezt leírni próbálom, a Bartókon J. S. Bach 72. kantátája megy több 
karmester felfogásában, nagyon fi nomra hegyezett fülű elemzőkkel. Más-más korban: 1976-
os felvételtől 2002-esig, más-más karmesterekkel. Hétköznapi emberként talán meg sem iga-
zán érteném a különbségeket – Bach amúgy is lenyűgöző, de így, ahogyan az értelmezést hall-
gatva olyat is meghallattak, ami ezidáig rejtett maradt: s tényleg, ahogyan Mozart Requiemje 
is, most a 72. is J. E. Gardinerrel talán tényleg szebb. Véletlen is a bekapcsolva hagyott rádió, 
de jó vé-
letlen. Se-

gít megérteni a szépet, a mégszebbet, a fi nom 
művészit. Segít észrevenni, hogy még egy vé-
letlenül színpadközelben hagyott, lepusztult mű-
virágnak is emlékezetes szerepe lehet, hogy a 
művészi érzékenység milyen csodás környezetté 
tudja varázsolni a „lepusztult” kultúrházunkat, az 
ablakon nem csak kinézni lehet, hanem bejönni is 

– persze odaillően megteremtett dramaturgiával – 
mint hídról ugrani készülő lélekkel.
Kérd el apádtól a merdzsót! Odadja, ha kéred…
Elrepült két óra. Észrevétlenül. Jó lenne mind-

erről avatott személytől hallani, mert én csak …
meglestem, (rókavadásszal kettesben.)
(No persze az ifjúsági tábor záróját sem lehe-

tett kihagyni, a fi atalok, mai Rómeó és Júliáját, s 
azokat a személyes vallomásokat, amit mi, felnőt-
tek talán sosem hallgatunk végig, pedig mennyire 
fontos lenne… de erről mások is mesélhetnek.)

k.j.
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A KULTÚRA AZ ÉLETE

Szalai Tünde, illetve ahogy az 
egész város ismeri - a Tücsi, 
egész életét a kultúra és a ci-

vil szféra határozta meg. Örök 
civilsége ellenére az előző vá-
lasztáson mégis úgy döntött, 
indul a képviselőségért, talán 
éppen azért, hogy ez a terület 

még több fi gyelmet kapjon. 
Ehhez pedig a választók is 

bizalmat szavaztak. Jelenleg 
főállásban a Helyiérték Egye-
sület szervezője, motorja, de 

ezt biztosan sokan tudják. 
Ezért Tücsivel arról beszél-
gettünk, hogy így, a ciklus 
végéhez közeledve, hogyan 

ítéli meg az elmúlt időszakot.
Idén 20 éves a Helyiérték Egyesület. 

Hogyan érzi magát egy nagykorú, civil 
szervezet?

Szerintem jól. Sokat változott kezdetek 
óta a történet, változott a szolgáltatói ré-
sze, és a tagság is. Egy része folyamatosan 
rotálódik, és, ha nagyon kritikusak akarunk 
lenni, akkor ugye ez ifjúsági szervezetnek 
indult, most pedig a harminc év felettiek 
dominánsak a tagságban, de a kor nem 
számít, hiszen ők örökifjak. Mindenki any-
nyi éves, amennyinek érzi magát, és ná-
lunk szerintem mindenki 26-nak. Az elmúlt 
években költözködések voltak, de immár 
második éve az új helyünkön vagyunk, itt, 
a Szabadság utcában. Jó a hely, mennek 
a pályázataink. Azt hiszem, a 20 év arra 
jó volt, hogy eléggé elismert a szervezet, 
nem kell bizonygatni. Sokfelé járunk, sok-
felé dolgozunk, sok partner van, akik nem 
csak a környező településekről vannak. Azt 
gondolom, hogy a három fesztiválunk (Lég-
rádi Antal Tehetségkutató, a Méta Fesztivál, 
valamint a Jazz és a Bor Fesztiválja) azért 
nagyon viszi az egyesület hírét.

Tulajdonképpen ez a három fesztivál 
is az egyesülettel együtt nagykorú-
vá cseperedett. Mennyire rutinszerű 
ezeknek a működése? Vagy mennyi-
re lehet évente még is valamit újítani, 
újra lelkesedni?

Szerintem ez a rotációs dologba is be-
letartozik. Évek óta, szinte minden fesz-
tiválnál megjelennek új segítők. Fiatalok, 
új önkéntesek és azok, akikkel dolgozunk. 
Gondolom, sokan tudják, hogy a csapat, 

akikkel dolgozunk, többségében nem bog-
láriak, nem helyiek, így évente ez a három-
négy alkalom az, amikor együtt vagyunk. 
Ez egy ilyen örömmámor a tagságnak, leg-
alábbis remélem. Azért jönnek, mert sze-
retünk együtt dolgozni, szeretünk együtt 
lenni. 
Az újdonságok pedig abból születnek, 

hogy egy-egy zárás után előbukkannak 
újabb ötletek, és igyekszünk azt meg-
valósítani, de van pár olyan dolog, amin 
semmiképpen nem szeretnénk változtatni. 
Mondjuk, többször felmerült, hogy a Jazz 
és a Bor Fesztiváljának helyszíne miért 
nem a Balaton-parton van. Úgy gondolom, 
hogy ez olyan jellegű rendezvény, amiért 
küzdjön meg a kedves vendég, és, ha fel-
jön, akkor egyedi hangulattal találkozik. 
Nem szeretnénk beolvadni a többi fesztivál 
közé. Vannak igények, elképzelések, de azt 
gondolom, hogy némelyik túlmutat egy ki-
csit a mi technikai és anyagi hátterünkön.

Azt se felejtsük el, hogy évközben 
van sok kisebb programotok. Példá-
ul, ez a Koncertre fel programsorozat, 
ami előtte Jazz Klubként futott. Ezek is 
tovább folytatódnak idén?
Igen, mert kialakult egy olyan kapcsolati 

háló, hogy a zenészek szeretnek hozzánk 
jönni, ezért szinte muszáj megszervezni. 
Köszönet és nagy öröm, hogy a Nemzeti 
Kulturális Alap a kezdetek óta folyamato-
san támogatja a programokat, nélkülük 
nem menne. Azt szoktam mondani, hogy 
az egyesület néha olyan munkát végez, 
mintha szado-mazo buli lenne, mivel nem 
a nyereségorientált stílusokat fogtuk meg, 
hanem azokat, amik összességében réteg-
igényt kielégítő dolgok. Azt gondolom, egy 
szervezetnek, főleg egy nonprofi t szerve-
zetnek az legyen a feladata, hogy hiány-
pótló tevékenységet végezzen. Ha Balaton-
bogláron és a környéken élő embereknek 
nincs lehetőségük, pénzük vagy idejük, 
hogy elmenjenek egy jazzkoncertre Pécsre, 
Kaposvárra, akkor kaphassa meg itt, vidé-
ken, nálunk is. Tehát, ezek mennek tovább. 
Most éppen egy hetem van rá, hogy két 
pályázatot beadjunk a klubkoncert folyta-
tására.

Évek óta felbukkannak a pályakezdő, 
helyi zenekarok is. Tudatos cél őket ki-
csit szerepléshez juttatni?

Igen. Ha valaki emlékszik a kezdetekre, 
tulajdonképpen az Egyesület az Ifi  Klubból 
nőtt ki, amit a helyi fi atalok működtettek. 
Szabó Zénó, Pálffy Gábor, Szabó Tomi, Dóri 
Éva, akik akkoriban szervezték a klubokat, 

az volt a mag. Egy ide-
ig nagyon működött 
ez, hogy fi atal zeneka-
rok, amatőrök jöttek 
és léptek fel. Azt váltig 
állítom, hogy a zene-
oktatásban fellépő vál-
tozásoknak, és a sok 
művészeti iskolának 
köszönhetően annyi te-
hetséges és jól képzett 
zenész kerül ki iskolai 
körökből, hogy az ak-
kori amatőr színvonal 
ma már nem működik. 
Azt szoktam mondani, 
hogy még a szegény 
punkok is megtanultak 
zenélni. (Bocsánat!)

Volt egy hullámvölgy, 

amikor nem nagyon volt amatőr zenekar, 
nem nagyon voltak fi atalok, akik jöjjenek, 
akkor elindult az, hogy jöjjenek a nevesebb 
zenekarok. De itt vidéken vagyunk, és azt 
érzem, hogy nagyon fontos előkeríteni a 
környékbeli fi atalokat, mert ők hozzák a 
közönséget. Ez teljesen egyértelmű do-
log, ha Marcika fellép, akkor anyuka, apu-
ka, unokatestvér, szomszéd néni azért el-
jön. Vonzzák a helyieket. Ezért tavaly óta 
megint erőteljesen összpontosítunk arra, 
hogy a környékbeli fi atalok, vagy a helyi 
érdekeltségűek kapjanak minél több lehe-
tőséget. 

Hosszú éveken át művelődésiház-
igazgató is voltál. Lehet azt mondani, 
hogy az életedet a közművelődésben 
töltötted el?
Igen, igen…..

Azt lehet látni, hogy minden rendez-
vényen ugyanaz a réteg mozog. Mit 
gondolsz, miért ilyen nehéz az embe-
reket kimozdítani otthonról?

Bánatosak, szerintem sok otthonban 
számtalan a napi probléma, aztán amikor 
elérkezik a hétvége, vagy az este, akkor 
már annak is örül, ha nem kell kimozdul-
ni. De ezt én így nem fogadom el! Mindig 
azt szoktam mondani, hogy addig nehéz a 
történet, amíg oda nem érsz. Amikor már 
otthonról elindultál, és belépsz a helyszín-
re, ahol valami történik, akkor már jól ér-
zed magad, csak mindig ez a lendület kell. 
Erre van az a technikánk, hogy ha van va-
laki, akin látjuk, hogy mozdulhatna, látjuk, 
hogy Isten igazából lenne ideje eljönni, ak-
kor behúzzuk segítőnek. Könnybe lábadt 
szemmel odamegyek, és azt mondom, na-
gyon jó lenne, ha segítenél jegyet szedni. 
Ha eljön, és érzi, hogy szükség van rá, szí-
vesebben jön. Ha egy ilyent megfogsz, ak-
kor utána eljön a haverja, aztán lassacskán 
a baráti társasága. Természetesen, nem 
többtízezer emberről, hanem egy-két főről 
beszélünk, de sok kicsi, sokra megy.

Mit változtatott a dolgokon az, hogy 
bekerültél a képviselő-testületbe?
Talán vidámabb lett a testület, hogy én is 

ott vagyok.

Akkor felteszem úgy a kérdést, hogy 
miért döntöttél úgy, hogy belépsz, 
erre az inkább politikus térre?

Ez matematikai alapon történt. Miután 
megváltam a művelődési háztól, elég sok 
időm felszabadult. Eléggé lokálpatriótának 
tartom magam, és úgy éreztem, hogy ne-
kem ebből a sok szabadidőből marad annyi, 
hogy a városomért és azokért a dolgokért 
tegyek, amiket fontosnak tartok. Azt gon-
doltam, hogy a képviselősdi az egy olyan 
helyzet, amikor tehetek többet az ügyekért. 
Ebben a szerepben tudok olyan dolgokat 
képviselni, amik a körülöttem élő emberek-
nek fontosak. Ez így is van, és nagyon örü-
lök, és köszönöm mindenkinek, különösen 
a családomnak, akik lehetővé tették, hogy 
én képviselő legyek. 

A kultúra, az egy olyan terület, ami 
általában pozitív. Mindig ad valamit 
az embereknek, és te ebben élsz, éltél. 
Viszont a képviselői munkában több-
ször van olyan kihívás, ami megoszt, 
vagy vitát generál. Nem tartasz attól, 
hogy ezek a megosztó dolgok, amikor 
fel kell vállalni egy irányt, egy véle-
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ményt, és az emberek egy része kívül 
marad, mert ellenzi a döntést, az elvi-
szi a népszerűséged egy részét?
Azt gondolom, hogy nem. Amúgy teljesen 

mindegy, mert, amikor az ember egy köz-
művelődési intézményben dolgozik, ott is 
van, ami nem tetszik mindenkinek, ott is 
voltak megosztó dolgok. Aki annak szegő-
dik, az ne sértődjön meg. A legfontosabb, 
ami vezérel engem, hogy nyugodtan tudjak 
aludni. Az, amire én azt mondom, hogy a 
lelkiismeretem szerint igen, akkor azt én 
meg tudjam indokolni. Az a legnagyobb baj 
az ilyen történeteknél, hogy nem beszélnek 
róla az emberek, meg hogy hozzátesszük 
a saját elképzelésünket, ami nem úgy van. 

Nem hagyunk lehetőséget arra, hogy vi-
tázzunk. Mondjuk el, hogy miért nem! Tes-
sék engem meggyőzni! Ha valaki úgy látja, 
hogy az én döntésem nem jó, akkor jöjjön, 
és győzzön meg! Reményeim szerint ne-
kem is lesznek érveim, amire azt mondhat-
ja, hogy elfogadom. Olyan nincs, hogy min-
denkinek jó legyen. A döntésekben sem, 
és a kultúrában sem tudsz olyant csinálni, 
hogy mindenkinek megfeleljen, ezt nagyon 
jól tudjuk. Ez olyan, mint az élet, van pozi-
tív és negatív története is a dolognak.

Aktívan részt veszel a képviselő-iro-
dának a munkájában. Ott is csapódnak 
le tapasztalatok?
Mi, a sokszor csak ötöknek titulált kép-

viselők, minden kedden várjuk a városban 
élő embereket. Amennyire tudjuk, minden 
fórumon bátorítjuk az embereket, hogy 
jöjjenek el, osszák meg véleményüket. A 
visszajelzések azt mutatják, hogy kevés a 
kapcsolattartás a lakossággal, de kettőn áll 
a vásár. Amikor nem jelentkezik be senki, 
akkor fel szoktam hívni azokat, akiknél úgy 
gondolom, van mit megbeszélni, és mon-
dom neki, gyere, itt vagyok, beszéljünk 
róla. Ez jó. 

Sok türelem kell hozzá, mert meg kell 
szoknia a lakosságnak, hogy ez a lehető-
ség valóban van. Korábban számtalanszor 
találkoztak olyannal, hogy meg van hirdet-
ve, aztán még sincs nyitva. Mi öten tény-
leg ott vagyunk, nyitva vagyunk. Meg kell 
szoknia mindenkinek, hogy ez egy létező 
szolgáltatás, és ezzel élni kell. Egyébként 
többségünk azt csinálja, hogy mászkál a 
városban, és beszélget az emberekkel. Én 
is szoktam ilyen rögtönzött fogadóórát tar-
tani, elsősorban a zöldséges előtt, a Gaál 
Gaszton utcában, mert ott sokan megfor-
dulnak, és bárhol az utcán. Azt hiszem, én 
vagyok az egyetlen képviselő, aki nem au-
tóval közlekedik, és könnyen le lehet rán-
tani a bicikliről. Ezt eddig is csináltam, nem 
újdonság.

Mennyire lehet az embereket bevonni 
kicsit a közéletbe is, hogy formáljanak 
véleményt? Ugyanolyan nehéz, mint 
elhozni a kulturális rendezvényekre?

Kicsit nehezebb. Ha nagyon szigorú va-
gyok, akkor azt mondom, hogy semeny-
nyire. De azért láthatjuk, hogy a vélemény 
nagyon megy a nem hivatalos csatornákon. 
A Facebook-on megmondjuk, de szemtől 
szembe nemigen. Amit az előbb is mond-
tam, hogy vitázzunk, beszélgessünk róla, 
ne üzengessünk. Persze, érzem azt is, hogy 
nem meri elmondani nagy nyilvánosság 
előtt, mert nem az a véleménye, amit elvár 
tőle a környezete, és inkább nem mondja.

Bent vagy az ominózus ötökben. Ha 

valami kellemetlen ügy van, akkor ti 
vagytok a hibásak. Ezt hogy viseled?

Nagyon sokat bír a hátam, és erre szá-
mítottunk is. Nagyon büszke vagyok arra, 
hogy a csapatunk együtt van, és keményen 
dolgozunk a városért, az itt élő emberekért. 
Ami nekem nagyon nagy büszkeségem, 
hogy mindenféle pártpolitikai nézetet félre 
téve küzdünk a városunkért. Azt gondolom, 
mindenki tudja, hogy nem egyforma párt-
platformról érkezett az öt ember, de közö-
sen dolgozunk azon, hogy a településünk 
ügyeit előre vigyük. 
A kényes ügyekben a felelősséget tény-

leg gyakran ránk hárítják. Ezzel az a baj, 
hogy az emberek nagyon könnyen veszik 
szentírásnak azt, amit itt-ott hallanak, és 
nem érdeklőnek utána. Ha neki szimpati-
kus, amit hall, akkor ő azt elkönyveli igaz-
nak. De arra is gondolnia kellene, hogy a jó 
dolgok, a fejlesztések sem jönnének létre, 
ha azt a többség nem szavazná meg, vagy 
nem tenne érte.

A város elég sokat fejlődött az elmúlt 
évek során. Azt lehet mondani, hogy 
kirívóan nagy feladatok, vagy kihívá-
sok nincsenek. Azért van valami irány, 
ami felé azért szeretnétek vinni a dol-
gokat?

A beruházások nagyon jók. Azt gondolom, 
hogy Balatonboglár rettentő sokat fejlődött 
az elmúlt években, viszont azt már sokan 
nem tudják, hogy a nem látványos dolgok 
is irdatlan sok munkába és pénzbe kerül-
nek. Most a magam nevében beszélek, és 
azt gondolom jó irány az, hogy nem csak 
a Balaton-parton, hanem a többi városré-
szekben is kellenek fejlesztések. Ami ör-
vendetes hír számomra, hogy egyre többen 
költöznek be a városunkba. Nagyon jó híre 
van városunknak, de ennek ellenére min-
dig van mit helyretenni. Persze, az lenne a 
jó, ha semmi dolgunk nem lenne, de soha 
nem lesz ilyen.

Az hogyan viselhető el, 
hogy képviselőként 90%-
ban a problémákkal talál-
nak meg? Jó dolgok, gon-
dolom, ritkán csapódnak 
le nálatok.
Ez egy érdekes dolog, mert 

az is egyértelmű, hogy akik 
engem megkeresnek, velem 
beszélnek, azok az embe-
rek, akik elfogadjak az én 
döntésemet, az én munká-
mat.  Ők is mondják, de el 
szoktam velük beszélgetni. 
Elmondom, hogy értem a te 
nagy problémádat, teljesen 
jogos, de mellette ez és ez 
van. Te mit csinálnál az én 
helyemben? Kérlek, mondd 
el! Te hogyan döntenél? Te 
melyik ujjadat harapnád? 
Nagyon sokszor az a refl exió, 
hogy tényleg várni kell erre. 
Ha az emberekre hagyunk 
időt, akkor lehet segíteni. 
Azért vagyunk, visszautalva 
az előző mondatomra, aki 
annak szegődik, ne sértőd-
jön meg.

Beszéljünk a másik szív-
ügyedről, a civilekről!
Ami nekem nagy öröm 

még, lehetőségem lett ilyen 

státuszt is kapni, hogy civil tanácsnok is 
vagyok. Azt is mindenki tudja, hogy a ci-
vil szféra elkötelezettje vagyok, és nagyon 
büszke is, hogy városunkban sok aktív, 
civil szervezet működik. Egyik fő célom, 
hogy próbáljuk meg egyre inkább terel-
getni egymás munkáját, és tevékenységét 
afelé, hogy közösen, összefogással oldjuk 
meg a dolgokat. Nagyon jó lenne, ha 25 
év után eljutnánk odáig, hogy nem szerve-
zünk ugyanarra a napra rendezvényt. In-
nen is üzenem, hogy ugyanaz a 300 ember 
jár minden rendezvényre. Saját magunkkal 
szúrunk ki, amikor egy időben rendezünk 
több rendezvényt, mert a 300 ember ketté 
fog oszlani. Tessék időt szánni rá, és ösz-
szefogni a dolgokat! Természetesen, ehhez 
egy kis tolerancia is kell, mert mindenki-
nek a saját rendezvénye a legfontosabb, ez 
egyértelmű. Csak kicsit szeressük egymást 
jobban!

Többször szerveztek kerekasztalt is. 
Működik?
A civil fórum az megy. Nagyon fontos, 

hogy tudjunk egymásról. Igen szépen jön-
nek a szervezetek képviselői. A Helyiérték 
Egyesület úgy döntött, hogy életre hívja a 
közművelődési kerekasztalt, és kezdjük a 
munkát. Jövő héten lesz az első fórumunk, 
ahol szakmailag is elbeszélgetünk, és az 
önkormányzat örülhet, mert nem kell ezt 
megszervezniük, hiszen törvény írja elő.

Milyen változást jelent majd a köz-
művelődési kerekasztal?
A lényeg, hogy nem lehet majd a közmű-

velődési ügyekben úgy döntéseket hozni 
felülről, hogy az érintettek azt ne hagyták 
volna jóvá. Ez pedig mindenképpen, a már 
említett együttműködést munkálja majd.

Köszönöm szépen a beszélgetést!

sz.l.
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A PLATÁN SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTA-
TÁSI KÖZPONT FELADATA SOKRÉTŰ. A 

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS, IDŐSEK NAPPALI 
ELLÁTÁSA, HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS MEL-
LETT CSALÁD-, ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOL-
GÁLTATÁST BIZTOSÍT. ENNEK KERETÉN 

BELÜL, NYÁRI SZÜNETBEN ELLÁTJA AZOK-
NAK A GYERMEKEKNEK A NAPKÖZBENI 

FELÜGYELETÉT, AKIKNEK SZÜLEI DOLGOZ-
NAK, NINCS CSALÁDI HÁTTÉR A GYERME-
KEK FELÜGYELETÉNEK A MEGOLDÁSÁHOZ.

Idén a nyári szünet idejére az általános iskola adott helyet a 
nyári napközinek. Az iskolai teremben folyamatosan volt lehe-
tőség rajzolásra, társasjátékra, egyéb, gondolkodtató ügyességi 
játékokra. Az udvaron focizással és más labdás játékokkal volt 
lehetőség a mozgásigény kielégítésére. Igyekeztünk a gyerme-
keknek a felügyelet biztosítása mellett programokat is szervezni. 
Jó időben rendszeresen lementünk a strandra, kézműveskedtünk, 
játszóházban voltunk, meglátogattuk a cirkusz állatait, sétáltunk, 
játszottunk. A városban megszervezett programokra is elvittük 
őket. Így amellett, hogy voltunk a Babel Soundon, a könyvtári 
Mókoló is kellemes elfoglaltság volt. A városban található játszó-
tereket is felkerestük, meglepődve tapasztaltuk, hogy a gyerekek 
nem ismerik ezeket a helyeket.

Már hagyomány, hogy a Tesco takarításban részt veszünk. Ösz-
szeszedtük a Tesco körül lévő eldobált szemetet, az üzlet jég-
krémmel köszönte meg a közreműködésünket. A szemétszedés-
nek két célja is van, egyik, hogy tisztább legyen a környezetünk, 
a másik, a gyerekek tanulják meg, hogy ne dobják el, mert azt 
valakinek fel is kell szedni.

Az élelmiszerbankon keresztül a Tesco-ból és az Aldiból heti 
rendszerességgel megkapjuk a még felhasználható, de már az 
üzletlánc által nem forgalmazott termékeket. Így hetente három-
szor: hétfőn, szerdán és csütörtökön osztunk adományt az élelmi-
szermentő  programon keresztül. Főleg pékárut, kenyeret kapunk, 
de sok gyümölcs és zöldség is érkezik. Az élelmiszerosztásra eze-
ken a napokon reggel kilenc órára mindenkit szeretettel várunk.
Jelenleg ruhabörzét nem tudunk tartani - nincs szabad helyisé-

günk erre -reményeink szerint, januártól újraindítjuk.
Az idei nyár több, új dologban is eltért az elmúlt évektől. Intéz-

ményünk felújítása zajlik, folyik az építkezés. Az átalakítás idejé-
re a szolgáltatás telephelye az épület hátsó részében kapott he-
lyet. Itt működik jelenleg az idősek klubja is. A klubtagok részére 
lehetőség van az étkezés helybeni elfogyasztására, valamint van 
lehetőség tisztálkodásra és a ruhaneműk mosására is. Segítünk 
a hivatalos ügyek intézésében, és az idősek részére felügyeletet 
is tudunk biztosítani. Kapcsolatot tartunk a családtagokkal, házi-, 
és kezelőorvosokkal, a szociális ügyintézővel, a kórházi szociális 
munkással. Nagyon várjuk az építkezés befejezését, hogy szép, 
új környezetbe fogadhassuk a hozzánk fordulókat. Már van új tető 
az épületen, szépen halad a kivitelezés, várhatóan december kö-
zepére már beköltözhető állapotban lesz. Szeretnénk az új épü-
letbe az idősek részére új szolgáltatásokat is behozni, úgy, mint 
rendszeres mozi délután, gyógytorna, kézműves szakkör, sakk-
szakkör. Várjuk azon idősek jelentkezését, akik csatlakoznának 
hozzánk.
A szociális étkeztetés főzőhelye is változott az idei évben, már 

nem a Csehi Konyha, hanem a boglári Városi Konyha főz. Megosz-
lanak a vélemények, hogy melyik konyha főz ízletesebben. Jelen-
leg végzünk egy kérdőíves felmérést, mert kíváncsiak vagyunk az 
ellátottak véleményére az ebéd minőségével kapcsolatban.

Házi segítségnyújtás keretében gondoskodunk azokról az el-
esett, beteg, idős emberekről, akik önmagukat már csak segít-
séggel tudják ellátni otthonukban.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszöntsek min-

den kedves boglári és kislaki szépkorút, és jó egészséget kíván-
jak az Idősek Napja ( okt. 1.) alkalmából. (vers: Miatyánk..)

Koós Marianna

Tánczos Katalin: Az én Miatyánkom

Mikor a szíved már csordultig tele, 
Mikor nem csönget rád soha senkise, 
Mikor sötét felhő borul életedre, 
Mikor kiket szeretsz, nem jutsz eszükbe: 
Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne pusztulj bele! 
Nézz fel a magasba – reményteljesen, 
S fohászkodj: MI ATYÁNK! KI VAGY A MENNYEKBEN…

Mikor a magányod ijesztően rád szakad, 
Mikor kérdésedre választ a csend nem ad, 
Mikor körülvesz a durva szók özöne, 
Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne roppanj bele! 
Nézz fel a magasba, és hittel rebegd: 
Uram! SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED!

Mikor mindenfelől forrong a „nagyvilág” 
Mikor elnyomásban szenved az „igazság” 
Mikor elszabadul a „Pokol” a Földre 
Népek homlokára a „Káin” bélyege van sütve. 
Óh „Lélek”, ne csüggedj! Ne törjél bele! 
Nézz fel a magasba: hol örök fény ragyog, 
S kérd: Uram! JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD!

Mikor beléd sajdul a rideg valóság, 
Mikor életednek nem látod a hasznát, 
Mikor magad kínlódsz, láztól meggyötörve… 
Hisz a bajban nincs barát, ki veled törődne, 
Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne keseredj bele! 
Nézz fel a magasba – hajtsd meg a homlokod… 
S mondd: Uram! LEGYEN MEG A TE AKARATOD!

Mikor a kisember fi llérekben számol, 
Mikor a drágaság az idegekben táncol, 
Mikor a „gazdagság” milliót költ, hogy éljen, 
És millió szegény a „nincstől” hal éhen, 
Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne roskadj bele! 
Nézz fel a magasba, tedd össze két kezed, 
S kérd: Uram! ADD MEG A NAPI KENYERÜNKET!

Mikor életedbe lassan belefáradsz, 
Mikor hited gyöngül, sőt ellene támadsz, 
Mikor, hogy imádkozz, nincs kedved, sem erőd, 
Mikor lázad benned, hogy tagadd meg „Őt”… 
Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne egyezz bele! 
Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet: 
Uram! Segíts, - S BOCSÁSD MEG VÉTKEIMET!

Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek, 
Munkád elismerik, lakást is szereznek, 
Mikor verítékig hajszoltad magadat, 
S később rádöbbentél, hogy kihasználtak! 
Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne ess kétségbe! 
Nézz fel a magasba, sírd el Teremtődnek: 
Uram! MEGBOCSÁTOK AZ ELLENEM VÉTKEZŐKNEK!

Mikor a „nagyhatalmak” a békét megtárgyalják, 
Mikor a BÉKE sehol – csak egymást gyilkolják! 
Mikor a népeket vesztükbe hajtják 
S kérded: Miért tűröd ezt?! MIATYÁNK! 
Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne pusztulj bele! 
Nézz fel a magasba, s könyörögve szólj: 
Lelkünket kikérte a „Rossz”, támad, tombol! 
Uram! Ments meg a kísértéstől! 
MENTS MEG A GONOSZTÓL!

UTÓHANG

S akkor szólt az Úr Jézus, kemény – szelíden: 
Távozz Sátán! Szűnj vihar! BÉKE, SZERETET, 
És csend legyen! 
Miért féltek – ti kicsinyhitűek? 
Bízzatok! Hiszen Én megígértem Nektek: 
Pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek! 
Hűséges kis nyájam, Én Pásztorotok vagyok, 
És a végsőkig VELETEK MARADOK!

Lejegyezte Dr. Eőry Ajándok - 1999. november 18 
Forrás: Tánczos Katalin: Az én Miatyánkom,
Kairosz kiadó, 2012

ELMÚLT A NYÁR ...
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A SZEPTEMBERI ISKOLAKEZ-
DÉS MINDIG KOMOLY VÁL-

TOZÁST JELENT A CSALÁDOK 
ÉLETÉBEN, HISZEN A TANÉV 
NEMCSAK A DIÁKOK, HANEM 
BIZONYOS FOKIG A CSALÁD-
JAIK ÉLETÉT IS MEGHATÁ-

ROZZA. EZÉRT IS TARTOTTUK 
FONTOSNAK, HOGY A MOST 
KEZDŐDŐ TANÉV KIHÍVÁSA-
IRÓL, TUDNIVALÓIRÓL BE-
SZÉLGESSÜNK TÜRJEI ATTI-

LA ISKOLAIGAZGATÓVAL.
Milyen tervekkel, kihívásokkal indult 

a tanév?
Ebben az évben 330 tanulónk lesz. Az 

egyik legnagyobb kihívás, ami a boglári 
általános iskolában még soha nem fordult 
elő, hogy egyetlen első osztályunk van. Ez 
a probléma hosszú évek óta a levegőben 
volt, de eddig még mindig összejött a har-
minc körüli létszám, ami lehetővé tette a 
kettő alsó osztály indítását, de most csak 
egy osztály indult 22 fővel. Ez azt is jelen-
ti, hogy pedagógusból is kevesebbre van 
szükség, hiszen ez jelenti egy délelőttös 
osztálynak a kimaradását, és eggyel ke-
vesebb napközis csoportunk is van. Kettő 
kolléga elmegy nyugdíjba, így szerencsére 
nem kellett felmondani. Hosszú távon vi-
szont ez kihívás, mert ennek az évfolyam-
nak mindig csak egy osztálya lesz, feltöl-
tődni már nem fog. Ha a következő évben 
újra el tud két osztály indulni, akkor is 
lesz nyolc éven keresztül egy évfolyamunk, 
amiben csak egy osztály van.

Mik a kilátások a következő évekre?
Úgy tudom, hogy az óvodai csoportok lét-

számát fi gyelve, jövőre lesz esély a kettő 
osztály indítására. De ez nagy mértében 
függ attól, hogy a gyerekek betöltik ugyan 
a hatodik évüket, viszont gyakran előfordul, 
hogy maradniuk kell. Az óvónők most még 
nem tudják megmondani, hogy év végére 
melyik gyermek lesz iskolaérett. Bár van 
elegendő létszámú gyermek a két osztály 
indításához, de bekövetkezhet az, hogy 
vissza kell tartani annyi főt, hogy csak 
egyet tudunk indítani. Most arra készülünk, 
hogy a következő évben azért kettő lesz. 
A nyolcadik osztályban azonban a Kézilab-

da Akadémiának köszönhetően összejött 
annyi tanuló, hogy elindult egy harmadik 
osztály is. A két párhuzamos osztály mel-
lett összejött az a 15 fő, akiket nem tud-
tunk más módon elhelyezni, de ez tavaly is 
így volt. Tehát, ezek a létszámproblémák, 
azért érezhetőek.

A nevelőotthonnal sikerült megnyug-
tatóan megoldani a gondokat?
A tavalyi évben nagyon sok magatartási 

probléma volt, és magas szintre eljutottak 
ezek a kérdések. Észlelték a nevelőotthon-
ban dolgozó pedagógusok is ezeket, és ők 
is próbáltak megoldást keresni ezekre. Így 
vannak olyan gyermekek, akiket kiírattak, 
mert nem megfelelő hely számukra a mi 
iskolánk, hiszen az ő fejlődésüket sem se-
gíti egy olyan közösség, ahova nem tud-
nak beilleszkedni. Több olyan tanuló van, 
nem csak nevelő otthonos, akik magatar-
tási problémásak voltak, és kiiratkoztak az 
iskolából. Így talán a súlyos magatartási 

problémáktól mentesen kezdjük a tanévet. 
Hogy évközben milyen változások lesznek, 
azt nem tudom, de hét nagyon súlyosan 
problémás gyerek már nincs az iskolánk-
ban. Pedagógusként sajnálom, hogy nekik 
nem sikerült beilleszkedniük, de a maradék 
333 tanuló szempontjából viszont a helyzet 
most megnyugtató. 

A zeneiskolában hogyan alakult a lét-
szám?
Jól sikerült a beiratkozás, a létszám meg-

egyezik a tavalyival, ami azért is jó ered-
mény, mert közben az iskola tanulói lét-
száma 10%-al csökkent. Így a zeneiskola 
eredménye akár növekedésként is felfog-
ható.

Jellemző az iskolára, hogy sok, kü-
lönféle szakkör van. Gondolom, ez 
idén is folytatódik.
Igen, nagyon sok, főleg sporttevékeny-

ségeink vannak délután. Természetesen 
vannak tanulmányi szakköreink is, de a 
sportfoglalkozásaink töretlenül népszerű-
ek. Sokan járnak futball, illetve kézilabda 
foglalkozásra, úszásra, atlétika szakkörre. 
Szép eredményeket érnek el a sportolóink, 
hiszen tavaly a diákolimpián a kézilabdá-
ban ezüstérmet, atlétikában aranyérmet 
hoztak el. De tanulmányi téren is jönnek a 
sikerek. Például matematikából kiváló or-
szágos eredmények születtek. 

A nyáron sok minden elhangzott ar-
ról, hogy lesznek tanrendi vagy tanter-
vi változások. Ezek megjelentek már?
Igen, lehet már ezzel kapcsolatban anya-

gokat olvasni az interneten. Ami a legna-
gyobb riadalmat okozta szakmai körökben 
az, hogy a természettudományok nem 
lesznek külön, hanem csökkentett óra-
számban, összevont természetismeret óra 
lenne. Ettől nagyon féltünk, de szerencsé-
re nem ilyen drasztikus a helyzet. A leg-
nagyobb változás, hogy lehetősége lesz az 
általános iskoláknak arra, hogy a fi zika, ké-
mia, biológia órákból lehet egy tudomány 
vagy természettudomány nevű órát csinál-
ni, és integráltan tanítani a tárgyakat. Ettől 
félt mindenki, de nem kötelező, hanem egy 
lehetőség. Mi továbbra is külön fogjuk ta-
nítani a tárgyakat, hiszen pont azt halljuk 
folyamatosan, hogy természettudományos 
és műszaki műveltségű értelmiségiekre 
van szükség Mi is így gondoljuk, és nem 
szeretnénk ebben a témában csökkenést 
sem a tananyag tartalomban, sem a szín-
vonalban.

Lesz változás az iskola hagyományos 
nagy rendezvényeivel kapcsolatban? 

Minden már hagyományos rendezvény-
hez ragaszkodunk, és szeretnénk folytat-
ni. Tavaly volt egy sporttal kapcsolatos új 
kezdeményezés, ami nagyon jól sikerült. 
Akkor megfogadtuk, hogy hagyomány 
lesz belőle, így szeptember végén idén 
is szervezünk egy sportnapot a gyerekek 
számára. A testvériskolai kapcsolatokat is 
bővítjük. A pétervásárhelyi iskolával, egy 
pályázat keretében volt egy testvériskolai 
kapcsolatunk, ami egy kicsit lelassult, mert 
elfogytak a pályázat anyagi lehetőségei, és 
saját magunk nehezen tudjuk fenntartani 
ezt. 

Balatonboglár egyre jobban kiépülő test-
vérvárosi kapcsolatai révén viszont, az 
iskola is hozzájut lehetőségekhez. Így el-
indult egy nagyon jó folyamat a szentegy-
házi iskolával. Ők már voltak nálunk egy 
hetet a nyáron, és ennek a tanévnek a vé-
gén mi megyünk el egy busznyi gyermek-
kel Szentegyházára. A másik pedig, hogy 
nagyon aktív kapcsolat kezd kialakulni a 
Lengyelországban levő új testvérvárosunk-
kal.  Az ottani iskola kifejezetten támogatja, 
hogy az ott lévő gyerekekkel a mi diákjaink, 
és az ő gyerekeik között kialakuljon baráti 
kapcsolat. Ráadásul, jóval közelebb van-
nak, mint Szentegyháza, ezért rövidebb 
időre is tudunk kirándulást szervezni. Az 
első lépés nem személyes, hanem a Tóth-
né Bán Gyöngyi tanárnő által működtetett, 
internetes kapcsolattartás lesz. A horvátor-
szági testvérváros pedig még közelebb van, 
akár egynapos kirándulás is lehet. 

Akkor el lehet azt mondani, hogy 
minden féle szempontból, egy ígéretes 
tanév kezdődik?
Így van, főleg, ha azt is fi gyelembe vesz-

szük, hogy a határtalan program rendkívül 
sikeres az iskolában. Idén lesz az ötödik 
év, hogy a teljes hetedik évfolyam határon 
túli gyerekekhez látogat el. Olyan terület-
re megyünk, ahol még nem jártunk. Eddig 
háromszor voltunk a Vajdaságban, egyszer 
jutottunk el Erdélybe, és az idei tanévben, 
október elején a Felvidékre mennek a he-
tedikeseink.

Köszönöm a beszélgetést, és sikeres 
tanévet kívánok!

ELINDULT AZ ÚJ TANÉV
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SIKERES IV.
NEKA-KUPA-NÁDORFI EMLÉKTORNA

Idén is nagy siker volt az immár negyedik alkalommal meg-
rendezett balatonboglári NEKA-Kupa – Nádorfi -Emléktorna elne-

vezésű kézilabdatorna. A 
bajnoki szezon előtti utolsó 
hétvége remek felkészü-
lési lehetőséget nyújtott 
a háromnapos viadalon 
résztvevő csapatok számá-
ra, így nem véletlen, hogy 
komoly játékerőt képviselő 
együttesek léptek pályára a 
Nemzeti Kézilabda Akadé-
mia Sportcsarnokban.
A megnyitón beszédet 

mondott az EMMI Sportlé-
tesítményekért és Sport-
kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkára, Sár-
falvi Péter, valamint Prof. Dr. 

h. c. Mocsai Lajos, a NEKA sporttudományos és szakmai főigaz-
gatója, aki egyben a torna fővédnöke volt. Az eddigi hagyomá-
nyoknak megfelelően a prominens vendégek – Mészáros Miklós, 
Balatonboglár polgármestere, Neszményi Zsolt kormánymegbí-
zott, Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke, Kovács 
Norbert, a Nemzeti Sportközpontok főigazgatója és a névadó fi a 
Nádorfi  Lajos – jelenlétében megkoszorúzták Nádorfi  Lajos már-
ványtábláját, akinek a nevéhez a balatonboglári kézilabdasport 
megalapítása fűződik. 
A tornán három korosztályban hirdettek győztest, a női serdülő 

és ifjúsági kategória mellett a férfi ak versenyében is megmérettek 
a csapatok. Izgalmas mérkőzések, látványos kézilabda jellemezte 
a viadalt, amely jövőre ismét várja a riválisokat és a szurkolókat. 

Fotó: Tompos Gábor - Forrás: neka.hu

TESCO CSALÁDI
SPORTNAPOK

Immár sok-sok éve, hogy a szezon utol-
só, nagy tömeget megmozdító eseménye 
nem a Szüreti Fesztivál, hanem a Tesco 
Családi Sportnapok, ami 17 éve indult és 
a boglári áruház megnyitása után került 
ide. Ebben nagy érdeme volt az esemény 
főszervezőjének, Szabó Balázsnak, aki 
akkor igazgatója volt a cégcsoport város-
unkban felépített egységének.
A rendezvényre idén is közel tízezren ér-

keztek az ország minden részéből az áru-
házlánc dolgozói és családtagjaik, hogy a 
nyár utolsó erőlködését kihasználva spor-
toljanak a parton, ússzanak a vízben és 
kikapcsoljanak a hétköznapok pörgéséből. 
Szabó Balázs szerint idén akkora volt az 

érdeklődés, hogy még Balatonlellén is le-
foglaltak minden még kiadó szálláshelyet, 
és így is többeknek még ennél is távo-
labbra kellett menniük. 
A kétnapos program augusztus 30-án 

pénteken a Platán strand feltöltött terü-
letén kialakított sportpályákon kezdő-
dött, ahol férfi  és női kispályás fociban és 
strandkézilabdában mérkőzhettek meg a 
különböző városok áruházainak csapa-
tai. Közben, a rendezvénysátorban sakk-
versenyen, a Balatonban pedig vízibicikli 
derbin csaptak össze a jelentkezők. Késő 
délutántól pedig egészen az éjszakai órá-
kig különböző koncerteken csápolhattak 
a résztvevők, akikhez az esti Halott Pénz 
fellépésre már sok boglári is csatlakozott.
Másnap a parton a döntőket tartották 

meg, majd a lezúduló eső okozott némi 
riadalmat, de ennek ellenére az esti kon-

certek nem 
m a ra d t a k 
el. A két 
nap pedig 
még utol-
jára meg-
pörgette a 
helyi ven-
déglátósok 
és a Borud-
var forgal-
mát.

sz.l.

CÍMLAPON:
VETERÁN VÍVÓK

BALATONBOGLÁRON

Balaton Kupa néven, veterán vívó-
versenyt rendeztek Balatonbogláron, 
a budapesti Szurka-Piszka Egyesület 
szervezői szeptember 8-án, a Tenisz-
csarnokban és környékén. A nemzet-
közi megmérettetésen rekordszámú, 3 
fegyvernemben összesen 107 veterán 
vívó jelent meg, köztük osztrák, német, 
francia, ukrán, macedón és orosz indu-
lókkal. A versenyen belül több, különbö-
ző kupáért vívtak, így a Szalay Györgyi 
Emlékverseny a 40+ női versenyzőknek, 
Gedővári Imre, egykori kard olimpiai- és 
világbajnok versenyző özvegye pedig a 
60+ férfi aknak ajánlott fel díjat.
A nap talán leglátványosabb program-

ja a Platán Parkban megtartott fl ashmob 
volt, amit a vívás világnapja tiszteletére 
mutattak be a vízparton, s ennek során, 
az összes résztvevő kiöltözve vívott egy 
kicsit, melyről közös fotó is készült. A 
döntőket pedig ugyanitt, a vízpart kö-
zelében bonyolították le mobil pástok 
használatával.
Jelinek Gabriella, a szervező egyesület 

képviselője szerint elképzelhető, hogy 
hagyományt teremtenek ebből a ver-
senyből, így várhatóan jövőre is szurkol-
hatnak majd a nézők a Balaton-parton 
vívó veterán harcosoknak.






