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GRÓSZ MIHÁLY KÖSZÖNTÉSE

KOVÁCS BENDEGÚZ KÖSZÖNTÉSE

KITÜNTETÉSEK ÉS UTCABÁL A VÁROS NAPJÁN
Az átadást követően, immár a hagyományoknak megfelelően a Fischl-házban
gyülekeztek a képviselő-testület tagjai, a
kitüntetések várományosai, a meghívott
vendégek és az érdeklődők. A Himnusz
közös eléneklése után Mészáros Miklós
polgármester köszöntötte a megjelenteket, köztük külön kiemelve Jerzy Snopeket,
Lengyelország rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét, Móring József Attila országgyűlési képviselőt, Mihályi Jeromos
tihanyi perjelt, dr. Rónayné Słaba Ewa
lengyel kisebbségi szószólót, valamint a
testvérvárosok közül megjelent horvát és
lengyel küldöttséget. A köszöntések után
megemlékezett a város-napi rendezvény
kezdetéről, amit 2011-ben még Vásárhelyi
Tiborral közösen találtak ki. A polgármester
szerint így, a ciklus végén, akár csak címszavakban is érdemes számba venni, hogy
az eltelt 9 év alatt mi minden történt a
városban: Szent Erzsébet Emlékpark, Borudvar, Balaton Csavargőzös Műemlékhajó,
lengyel emlékszoba, óvodafelújítás, ravatalozó, iskolaépületek, a városi konyha, a
Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ,
az átépítés alatt lévő kultúrház, a Fishlház és a strandok felújítása mind fontos és
meghatározó pontjai Balatonboglár megszépülési folyamatának. Elmondta, hogy
ezek csak a legfontosabbak, felsorolni is
nagyon hosszú lenne, hogy ezek mellett
hány utca, járda és tér készült el, és a Szőlőskislakon végzett beruházásokról sem
szabad megfeledkezni.
A folytatásban, a boglári zeneiskola növendékeinek fuvola-előadása után Jerzy
Snopek nagykövet úr kapta meg a szót,
aki ezúttal is azzal kezdte, hogy mindig
nagy örömmel jön Balatonboglárra, hiszen
ez a város Lengyelországnak is, de neki, a
személyes kötődések miatt is fontos hely.
Elmesélte, hogy van egy titkos terve: szeretné, ha Lengyelország nemzeti hősének,
Witold Pileckinek valami emlékhelye lenne
a városban. Ennek formáját majd egyeztetik Mészáros Miklós polgármesterrel. A
nagykövet után Móring József Attila országgyűlési képviselő beszélt arról, hogy
az ország eredményei összefüggenek a

HOSSZÚ ÉVEK ÓTA HAGYOMÁNY, HOGY JÚNIUS ELSŐ
HÉTVÉGÉJÉN ÜNNEPLI BALATONBOGLÁR A SZÜLETÉSNAPJÁT, AZAZ A VÁROS NAPJÁT. IDÉN, JÚNIUS 1-ÉN
RENDHAGYÓ MÓDON NEM ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉSSEL, HANEM AZ ÚJ STRANDI SÉTÁNYRENDSZER EGY
FONTOS ELEMÉNEK, A BORUDVART A KIKÖTŐVEL ÖSZSZEKÖTŐ GYALOGOS ÚTNAK AZ ÁTADÁSÁVAL KEZDŐDÖTT AZ EGÉSZ NAPOS PROGRAMSOROZAT.
települések eredményeivel. Megemlékezett arról, hogy pár évvel ezelőtt a BoglárFonyód-Lelle hármasból nem Boglárt emlegették fejlődésben az első helyen, de ez
ma már nem így van. Ebben pedig nagy
érdemei vannak mindenkinek, akik tettek
ezért, mind a polgármesternek, mind a
képviselőknek, mind a városban élő, a település ügyét szívükön viselő embereknek.
A szót átvevő Mihályi Jeromos tihanyi
perjel beszédét azzal indította, hogy annak a szerzetes-közösségnek az elöljárója,
amelyiknek 1211-ben kelt birtoklevelében
említik meg először Boglár nevét, s ennek
a városnapi ünnepnek is ez az alapja. Véleménye szerint, Wass Albertet is idézve,
a múlt és a jövő egymásba ér, átmenetet
képez, hiszen, amit ma teszünk, az holnapra már a múlt lesz. Elmesélte, úgy készült
a beszédre, hogy megnézte a város honlapját, melyen ez áll: Balatonboglár, ahonnan a legszebb a naplemente. Szerinte, ez
egy másik kapocs Tihany és Boglár között,
hiszen, mint mondta, Tihanyból pedig a
napfelkelte a legszebb. Számára pedig az,
hogy ez van egy város honlapján azt jelenti, az itt élők nem csak az épített, hanem
a természetes környezetüket is szeretik.
Ezért is reméli azt, hogy a város a jövőben tovább gyarapítja majd a terültén lévő
platánfák számát, mert ez az egyik legjobb
befektetés a jövőbe.
Dr. Rónayné Słaba Ewa lengyel kisebbségi
szószóló arról mesélt, hogy nagyon várta
erre az eseményre a meghívást, mert nagyon szeret Balatonboglárra jönni. Kiemelte, hogy sokat járja az országot, és el kell
mondania, hogy az a fejlődés, ami a vá-

rost jellemzi, az egyáltalán nem jellemző
az egész országra. Vannak területek, ahol
nem látja, hogy úgy újulna, szépülne a
környezet, mint Balatonbogláron. Ezért
nagyon fontosnak tartja, hogy az itt élők
tudják ezt értékelni, tudjanak ennek örülni,
mert ez egyáltalán nem természetes.
A beszédek után a város kitüntető címeinek átadására került sor. Közszolgálati díjat
kapott Szabó József (Bózsi bácsi) kereskedő és Jáki András, a Balaton-Út Kft. ügyvezetője. Sport díjat kapott Harmath Sándor Ferenc a város tenisz-életében végzett
több évtizedes munkájáért, valamint Harmath Gyula Ferenc szintén a teniszsportban végzett munkájáért. Pedagógiai díjat
kapott Csizmadia Sándor Ferencné (Kovács
Magdolna), a Mathiász János Szakközépiskola egykori matematika és kémia szakos
tanára, valamint Légliné Tomity Anna, a
Balatonboglári Általános Iskola pedagógusa. A Város Bora kitüntető címet idén a
Hujber Pincészet 2018-as Merlot/Cabernet
Sauvignon rose bora kapta. A díjat Hujber
Attila, a pincészet ügyvezetője vette át.
Az ünnepség végén a jelenlévők közösen
elénekelték a Szózatot, majd a város mindenkit vendégül látott egy koccintásra és
egy kis hidegtálas harapnivalóra. A program pedig délután, a Borudvar mellett felállított rendezvénysátorban folytatódott a
pedagógusnapi ünnepséggel. Ezt követően
több színpadi produkció következett, majd
808 adag ételt osztottak ki. Este utcabállal
zárult a rendezvény, melyen a Folk on 45
zenekar szolgáltatta a talpalávalót.
sz.l.

Mészáros Miklós újra indul
A Fidesz helyi szervezete egyhangú szavazással Mészáros Miklóst javasolta
polgármester-jelöltjének az őszi helyhatósági választáson. Mészáros Miklós a jelölést elfogadta.

BALATONBOGLÁR
VÁROS 2019. ÉVI
KITÜNTETETTJEI:
Közszolgálati Díj adományozásáról
döntött a képviselő-testület,

SZABÓ JÓZSEF
munkásságának elismeréseként. Mészáros Miklós polgármester úr az alábbi szavakkal méltatta a város kitüntetettjének
munkásságát:
Szabó József, vagy, ahogy Bogláron szinte mindenki ismeri, Bózsi bácsi 1938-ban
született a túlsó parton, Nemestördemicen.
Családjával nagyon kalandos úton kerültek Boglárra: éjszaka a Balatonon, a novemberi, jéghártyás vízen, motorcsónakkal.
1953. óta dolgozik a kereskedelemben.
Szervezte az ÁFÉSZT, 12 évig volt a cég

elnöke is, majd családjával magánvállalkozásba fogott immár több mint 30 éve.
Akik ismerik és szeretik, azoknak ő az
igazi kereskedő, élete és a szerelme a
szakma. 2019. február végén, a Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók Somogy
Megyei Érdekképviseletének ülésén egy
emlékplakettel is elismerték munkáját.
Családjával, feleségével, Marikával a balatonboglári iparcikk- és üvegbolt-üzleteket működtetik, nélküle, nélkülük szinte
elképzelhetetlen a város központja.
Szerinte három dolognak köszönhető,
hogy ennyi ideje a pályán van:
„Elsősorban szakmai szeretet, másodsorban a család összefogása, harmadsorban
pedig megmutatni, hogy a régi kereskedők megtanulták a szakmát, és szeretnének a lakosság igényeinek eleget tenni.”
Gratulálunk a díjhoz!
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Közszolgálati Díj adományozásáról döntött a képviselő-testület Jáki
András úr munkásságának elismeréseként. Dr. Sziberth László képviselő
úr az alábbi szavakkal méltatta a város kitüntetettjének munkásságát:

JÁKI ANDRÁS
közlekedésépítő mérnök, akinek ma már
második otthona Balatonboglár, Bábonymegyeren nőtt fel - a szülői házból az embereken segíteni akarást kapta útravalóul
- ma Siófokon lakik feleségével és három
lányával.
Balatonbogláron az Ökobau műszaki vezetőjeként már 1998-tól részt vett a Platán
tér tervezésében, kialakításában. 2001ben alapította három társával a Balaton-Út
Kft-t, 15 alkalmazottal, boglári székhellyel.
Ma 20 fő dolgozik a vállalkozásnál, az alkalmazottak 80 százaléka kezdetektől. 23
önkormányzattal állnak kapcsolatban, és
70-80 magánudvart szépítenek évente.
Jáki András iránti bizalmat tükrözi, hogy
már a tervezések idején kikérik szakmai
véleményét. Felsorolhatatlan az a sok út,
járda, amit sok év során elkészítettek.
Amire különösen büszke: az Erzsébet Park
szakmai kihívása, a Munkácsy út felújítása
és a Platán tér, strand, park és környéke
folyamatos átalakításában való részvétel.
Elve, hogy a közterületek rendezettsége
pozitív hatást gyakorol a magáningatlanokra, illetve azok tulajdonosaira.
Istenhívő emberként vallja a következőket: életünk minden percében jól vagy
rosszul prédikálunk, jót vagy rosszat
árasztunk. Értékeljük, amink van - mert
ez nem természetes -, ne menjünk el a
környezeti és épített szépségek mellett
a napi rohanásban. Szerető családja és
a munkatársai nélkül nem ment volna,
hogy tisztességgel, becsülettel tudjon élni,
dolgozni. 20 éve működtetnek egy mozgássérültekkel foglalkozó alapítványt családjával, táborokat szerveznek, és segítik
hátrányos helyzetű embertársainkat.
Nagy tisztelettel köszönjük Jáki András
úrnak Balatonboglár és Szőlőskislak nevében, az immár 20 éve végzett, mindig önzetlen, segítőkész, pontos, precíz, alapos,
megbízható munkáját!

Sport díjat kapott a
testület döntése értelmében

HARMAT SÁNDOR FERENC
akinek a teniszsportban elért eredményeit és sportmunkásságát ismerték el ezzel. Keserű Zoltán képviselő úr az alábbi
sorokkal emlékezett meg munkásságáról:
Tősgyökeres boglári. A sport szeretete
lengi be már a gyermekkor hétköznapjait
is, családi tradíció a tenisz szeretete. Már
tíz évesen, 1960-tól teniszezik az úttörő
korosztályban testvérével együtt, ők voltak a legﬁatalabb és legtehetségesebb teniszcsemeték. Majd az ifjúsági korosztályban arat sikereket egyéniben és párosban
mind megyei, mind országos szinten.
Időközben a Fonyódi Gimnázium kosárcsapatában is hódol sportszenvedélyének.
1993-ig az OB II-es és OB III-as férﬁcsapat tagja Berkes Pállal, Harmath Gyulával
és Fekete Rudolffal együtt. Később – levezetésképpen – szenior versenyeken indult
– sikeresen.
Sokoldalú tehetség. Ha kellett, kisegítette a kézilabdacsapatot, több éven át a
MEDOSZ SE labdarúgója volt, Boglár és
Lelle egyesítéséig. A városrészek szétválásakor a BBSC néven szerveződő, boglári
sportegyesület létrehozásának szorgalmazója.
Részt vett a városi teremlabdarúgás
szervezésében, itt vezetőségi tag volt. A
Kék Tó névvel indult öregﬁúk focibajnokság szervezőbizottságának tagja, a boglári csapat csapatkapitánya, mellyel az első
évben bajnokságot is nyert Balatonboglár. 1982-től, az első Teniszbáltól egyik fő
szervezője e rangos eseménynek Sziládi
Sándor és Kovács Ferenc mellett. 25 éven
át vett részt e jó hangulatú és elegáns bálok szervezésében.
Példás magaviseletű sportoló, a ﬁatalok
példaképe. Ritkán reklamált, akkor is a
segítőkészség vezérelte, igazi sportolóként viselkedett, sportszerű volt, sportintelligenciája visszatükrözte a kor szellemét. 1960-tól 1993-ig, 43 éves koráig
aktív versenysportoló volt, majd 6 éven át
az öregﬁúknál focizott. Az aktív évek után
sem távolodott el a pályáktól, szívügyének
tekintette a teniszpályák állapotát, a klub
működését.

Szeretettel gratulálunk az elismeréshez!
Gratulálunk az elismeréshez!
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A helyi sportéletben betöltött szerepének, a teniszéletben való aktivitásának elismeréseként

HARMATH GYULA
FERENCNEK
is Sport Díjat adományozott a képviselő-testület. Dr. Németh Roland az alábbi
mondatokkal mutatta be a díjazott tevékenységét:
„Hari” bácsi, „Öcsi” bácsi, Balatonbogláron született, 1939-ben. Általános iskolába Balatonbogláron járt, Siófokon érettségizett. A Testnevelési Főiskolán 1962-ben
diplomázott. 40 évig, nyugdíjba vonulásáig a fonyódi gimnázium testnevelő tanára
volt. Több ezer, köztük sok balatonboglári
diákkal szerettette meg a sportot.
Édesapja, Harmath Lajos, a balatonboglári tenisz megalapítója teniszimádata
inspirálta arra, hogy már hatéves korában elkezdett teniszezni. A számos, általa
űzött sport közül ebben volt a legeredményesebb, és a sikerek még napjainkban is
tartanak.
Nyert ifjúsági vidékbajnokságot, második lett az országos bajnokságon, 1958ban vezette az országos ranglistát. A
magyar utánpótlás-válogatott tagja volt,
kilenc magyar főiskolai, bajnoki címet
nyert. Kosárlabdázott és focizott is, edzőként is segítette sportágait, ahogy a fonyódi gimnáziumban is, ahol ő alakította
ki az iskola sportproﬁlját.
1984 óta a senior teniszversenyeken indul. Nagy veterán versenyt is nyert egyéniben és párosban is. 2014-ben átvette
a Somogy Megyei Életmű Díjat. 80. életévében jelenleg is aktívan sportol, így
szándékában áll további veterán teniszversenyeken indulni, ahol Balatonboglár
hírnevét öregbíti ezzel, példát mutatva a
ﬁatalságnak.
Gratulálunk!

ÁTADTÁK A KELETNYUGATI SÉTÁNYT

Pedagógiai Díjat
adományozott a képviselő-testület

A képviselő-testület
pedagógiai díjat adományozott

LÉGLINÉ TOMITY ANNÁNAK

CSIZMADIA SÁNDOR
FERENCNÉNEK

akinek munkáját Szalai Tünde képviselőasszony többek között az alábbi mondatokkal ismerte el:
„A jó tanító olyan, mint a jó fecske. Tudásának fészkét állandóan építi, gonddal
rakja, gyarapítja.” - írta Fonay Tibor. A ma
kitüntetett pedagógus szakmai pályája is
ezt bizonyítja.
1983-ban költözött Balatonboglárra Buzsákból. Általános iskola után a fonyódi
gimnáziumban tanult, majd a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán kapott diplomát.
Hálás szívvel emlékezik első tanítójára,
Knézics Istvánné Anci nénire, akitől az indíttatást kapta, hogy ő maga is pedagógus
legyen.
Szakmai útja a teljesség igénye nélkül:
Dolgozott kisdobos csapatvezetőként,
tanulmányi versenyek első helyeit hozták
el diákjaival a területi és megyei megmérettetésekről, a Kazinczy Verseny megvalósításában nélkülözhetetlen személy. A
tanítási szünetek, a nyarak számára nem
a pihenést, hanem a gyerekekkel töltött
időt jelentette, vándortáborba, túrákra
vitte tanítványait, külföldi utakra kísérte
őket.
A lendületet, a kimeríthetetlen erőt állítása szerint a gyermekek adják, a kollégák, akik segítenek, a szülők, akik minden
ötletében, gondolatában partnerei voltak.
Örök gyereknek tartja magát, ami a játék
szeretetében, a tanítványokkal töltött időben mutatkozik meg igazán.
Nevéhez fűződik a „Vesd Bele Magad”
program. Diákjaival, a szülőkkel veteményeztek, blogot készítettek. Alsós munkaközösség-vezető volt 10 évig, 20 éven
át vezette a kicsiknek a magyar szakkört,
mentorpedagógus, szaktanácsadó, több
társadalmi munka kezdeményezője, aktív
résztvevője.
Kollégái a közalkalmazotti tanács elnökének választották. Iskolai pályázatok, programok aktív segítője, és még mindig tenni
akar, tanul, tanít, a közéletben is aktív.

Csizmadia Sándor Ferencné (Kovács
Magdolna) 1942-ben született Somogyváron. Ott járt általános iskolába, majd a
kaposvári Munkácsy Mihály Leánygimnáziumban érettségizett. Tanárképző főiskolán
matematika, kémia, műszaki ismeretek és
gyakorlatok szakon szerzett oklevelet, kémiából középiskolai tanár lett.
1964. szeptember 1-jén kezdte a tanítást
Balatonbogláron, az akkori Gyümölcstermelő- és Faiskola-kezelő Iskolában, a mai
Mathiászban. Sok kertész, gépész és szakmunkás osztályban oktatott matematikát
és kémiát, osztályfőnök volt és munkaközösség-vezető. Nemcsak diákjait, de ﬁatalabb kollégáit is segítette, vezette.
Az iskola neve, proﬁlja többször is változott, de ő képviselte az állandóságot
36 éven keresztül, egészen a nyugdíjig.
2014-ben vette át Pécsen aranydiplomáját.
Szeretettel gratulálunk az elismeréshez!

BOGLÁR MAGAZIN
MEGTEKINTHETŐ AZ
ALÁBBI LINKEN:

Június elsején délelőtt, Balatonboglár Város Napjának első, ünnepélyes programjaként adták át a Parti sétánynak a Borudvart
a Kikötő utcával összekötő, kelet-nyugati
irányban haladó, átépített részét. A beruházás a Somogy Megyei Közgyűlés által kiírt,
turisztikai pályázaton elnyert 260 millió forintos, és a város költségvetéséből hozzátett
mintegy 80 millió forintos keret egy részéből
készült el.
Az ünnepélyes átadón Mészáros Miklós polgármester elmondta, hogy ez a szakasz a
teljes beruházásnak csak egy része, a munkálatok, a Borudvartól északi irányba tartó
sétánnyal, többek között új pavilonok építésével is folytatódik tovább. A polgármester megköszönte Somogy Megye Közgyűlésének és a város képviselő-testületének a
közös munkát, majd név szerint köszönetet
mondott a kivitelezésben résztvevő szakembereknek, akik a következők voltak:
Tervezők: Pór Péter főépítész, Babinszky
Ágnes úttervező, Gazsó István parktervező,
Petrenkó Béla villamos terv
Közbeszerzés: Dr. Horváth Klaudia felelős,
akkreditált közbeszerzési tanácsadó
Projektmenedzser: Hibján Zoltán
Építők: A fővállalkozó, Balaton-Út Kft. részéről: Jáki András ügyvezető/felelős műszaki vezető, Séllei Gyula építésvezető és
Varga Csaba építésvezető.
Alvállalkozók: Vajda Lajos (Vajda és Társai
Kft.), Kólya Arnold,
Hivatali munkatársak: Csere Viktória pénzügyi osztályvezető és Gáspár László műszaki referens.
Móring József Attila országgyűlési képviselő beszédében megemlékezett arról, amikor nyaranta, ﬁatalként az egyik legjobb
program volt Somogyvárról leruccanni Balatonboglárra, a Platán strandra. Véleménye
szerint, talán jobb lett volna, ha a strandon
immár 20 éve zajló felújítás egyszerre történhetett volna meg, de erre sajnos nem
volt lehetőség, hiszen a pénzek csak apránként álltak rendelkezésre, ami viszont türelmet igényel a környéken élőktől és a strandolóktól. Ezek után gratulált a városnak, a
polgármesternek és a felsorolt közreműködőknek a sikeres kivitelezéshez.
Jáki András, a kivitelező, Balaton-Út Kft.
ügyvezetője arról emlékezett meg, hogy
1998-ban, amikor Balatonboglárra került,
akkor kezdődött a Platán tér rekonstrukciója, ami egyben az ő első, itteni munkája is
volt. Ezért is különös öröm számára, hogy
mintegy húsz évvel később is ők építhették
meg a folytatást. A beszédek után Mészáros
Miklós polgármester, Móring József Attila országgyűlési képviselő és Jáki András kivitelező közösen vágták át az átadást jelképező,
nemzeti színű szalagot, majd a megjelent
érdeklődőkkel közösen járták végig az új
sétányt. A szakaszon, a térkövezés mellett
új padok és szemétgyűjtők, valamint kerékpártámaszok is kikerültek, melyek mind a
járókelők kényelmét szolgálják.

Gratulálunk az elismeréshez!
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Az ülést Mészáros Miklós polgármester
nyitotta meg, és a köszöntés után megemlékezett Dr. Kovács Miklósról, aki az ülés
előtti napokban hunyt el. Ezek után a képviselők egyperces, néma felállással adták
meg a tiszteletet az egykori polgármesternek.
Ezek után Mészáros Miklós megállapította, hogy a képviselő-testületből 8 fő van
jelen, egy fő, Türjei Attila igazoltan távol.
A jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
után szavazásra bocsátotta a módosított
napirendet, amit a képviselők egyhangúlag elfogadtak. Az ülés rendhagyó módon,
Máté Márton cégvezető napirenden kívüli
tájékoztatójával kezdődött, melyben tájékoztatta képviselőket az elektromos autózás lehetőségeiről.
A tájékoztató után, a napirendnek megfelelően folytatódott az ülés, melynek kezdeteként Dr. Pasztusics Ákos rendőr alezredes, kapitányságvezető tájékoztatóját
hallgatták meg a város közbiztonságáról. A
kapitány, Kalász Zoltán képviselő kérdésére válaszul elmondta, hogy a nagymértékű
kábítószer-használat nem jellemző Balatonbogláron, inkább az internetről rendelt
ilyen-olyan szerek fordulnak elő.
Dr. Sziberth László, a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke megkérdezte, mi az oka, hogy a kimutatásban
növekedett a tulajdon elleni bűncselekmények száma a tavalyihoz képest? Dr.
Pasztusics Ákos válaszul elmondta, hogy a
testi sértések száma is nőtt. Bár egy személy ellen folytattak le eljárást az általános
iskolában, csak több sértett ellen követte
el a szabálysértést, amit viszont külön-külön esetként kell kezelni. Közben Türjei Attila képviselő is megérkezett, így a testület
létszáma 9 főre egészült ki.
A beszámoló megszavazása után, a folytatásban elfogadták a Polgárőrség, a Balatonboglári Tűzoltóság, valamint a Siófoki Hivatásos Tűzoltóság beszámolóját is,
majd rátértek a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti
fontosabb eseményekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről szóló tájékoztató megvitatására.
A témával kapcsolatban Dr. Sziberth László képviselő kifejtette, hogy szerinte hathatósabb ütemben kellene intézkedni a Településképi rendelet alapján. Tájékoztatást
kért a Minisztertanácsi Üdülő, a Kinizsi-udvar és a Kastélyszálló ügyéről. Mészáros
Miklós polgármester erre válaszul elmondta, hogy a Minisztertanácsi Üdülővel kapcsolatban a vagyonkezelő továbbra sem
válaszolt az önkormányzati megkeresésre.
A Kinizsi-udvar tekintetében tulajdonosváltás történt, hasznosításáról információ
nem áll rendelkezésre, tudomása szerint
apartmanok kialakítását tervezik. A Kastélyszálló szintén magántulajdonban van.
A napirendi pont elfogadása után megtárgyalták az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását, és elfogadták a 2018-as
év zárszámadását, valamint döntöttek a
2019-es év második felében végrehajtandó
beruházásokról, melyek a következők:

ÖSSZEFOGLALÓ BALATONBOGLÁR VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. MÁJUS 15-I ÜLÉSÉRŐL
Kivonatos közlés. A jegyzőkönyv és a hatályos rendeletek a Lukács Károly Városi Könyvtárban és a
balatonboglar.hu weboldalon tekinthetők meg.
Gaál Gaszton u. felújítás, ~ 5 cm vastag
aszfalt kopóréteg, kátyúzás, kiegyenlítés
után, fedlapok emelésével: 45.000 e Ft
Orvosi rendelőnél parkoló bővítése (+ dolgozók részére parkolóhelyek
létesítése) 12 férőhely bővítés, járda áthelyezés 360 m2: 5.000 e Ft
Tamás tanító u. déli végén
aszfalt útburkolat és csapadékvíz
elvezető árok építése: 2.000 e Ft
Római út külterületi szakaszán mészkő
zúzalékos padka készítése, a belterületi szakaszán mart aszfaltos padka készítése 0,5 m szélességben itatással, 4
helyen csapadékvíz akna készítésével,
Ifjúság utcában 1 db, Római úton 2 db
forgalomlassító építésével: 5.000 e Ft
Sétáló utcai pergola átépítése:
3.000 e Ft
Zenepavilon felújítása
(Platán tér): 3.000 e Ft
Temető előtti támfal
felújítás (180 m): 17.000 e Ft
Boglári Szüreti Fesztivál 2019. évi
működési támogatása: 15.000 e Ft
Mathiász János Szakközépiskola
homlokzati hőszigeteléséhez felújítási támogatás biztosítása: 15.000 e Ft

A folytatásban módosították az önkormányzat vagyonrendeletét, elfogadták
az éves ellenőrzési jelentést, de többségi
döntéssel nem fogadták el a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi beszámolóját.
Ehhez Dr. Sziberth László, a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke
annyit fűzött hozzá, hogy szerinte nem
történt változás a hivatali irányítás tekintetében, jó pár végrehajtást igénylő hiányosság merült fel az elmúlt időszakban.
Mindenkinek köszönet, aki tisztességesen
végzi a munkáját a hivatalban, de véleménye szerint, a munkatársak nem megfelelő
terhelése is hozzájárul a feladatok végrehajtásának hiányosságaihoz. A tervezési
feladatok megosztását tartja szükségesnek, a tervezett beruházások határidőre
történő megvalósítása érdekében. A továbbra is fennálló hiányosságokra tekintettel, a bizottság egyhangúlag nem javasolta
elfogadni a hivatali beszámolót.
Dr. Markó Péter jegyző válaszul elmondta, hogy az önkormányzat számlavezető
bankot váltott, mely zökkenőmentesen
lezajlott, az intézkedés megtakarítást is
eredményezett. Az idegenforgalmi adóellenőrök hatékonyabb munkája eredményeképpen nőtt az idegenforgalmi adóbevétel.

Egyeztetett a környező településekkel, hogyan végzik ezt a munkát, Lellén például
nagyobb létszámmal látják el a feladatot.
A boglári ellenőrzési munka változtatása
eredményes volt, beváltotta a hozzá fűzött
reményeket. Türjei Attila hangsúlyozta,
hogy ő elégedett a hivatal munkájával, a
vezetés feladata, hogy a hivatal jól működjön. Ha a hivatal jól működik, akkor az irányítás is jól működik. Megköszönte a munkát, és elfogadásra javasolta a beszámolót.
A továbbiakban elfogadták a Dr. Török
Sándor Egészségügyi Központ, járóbeteg
ellátásról szóló tájékoztatóját, a háziorvosi ellátásról és a védőnői szolgálatról szóló
előterjesztéseket. Megszavazták az önkormányzati bérlakásokról szóló beszámolót,
valamint az önkormányzat, gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló tájékoztatást. Áttekintették a nyári szezonra való felkészüléssel kapcsolatos
kérdéseket
Ezzel kapcsolatban Dr. Sziberth László,
a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke kifejtette, hogy a bizottsági
ülésen felmerült, a főépítész bevonásával
meg kellene vizsgálni ideiglenes parkoló kialakításának lehetőségét a BAHART épület
mögötti területen, É-D-i irányban. De időközben megkapta a főépítész véleményét,
aki nem javasolja a területen ideiglenes
parkoló kialakítását. Szerinte szerencsésebb lenne a MÁV-val megállapodni a rakodóterületre. A bizottsági ülésen kérdésként merült fel, tervezi-e üzemeltető a piac
bővítését speciális vásár szervezésével? A
jelenlegi piac őstermelői és turisztikai piac,
minden más termékbővítési javaslat megvalósításához rendelet-módosítás szükséges, ezért kérte, hogy készüljön a rendeletmódosításra előterjesztés fenti javaslatnak
megfelelően. Továbbá a szezon kezdetéig
napirendre kell venni a város forgalmi
rendjének felülvizsgálatát.
Kalász Zoltán, a Humán Bizottság elnöke
elmondta, a bizottság támogatta Vadasfalvi
János bizottsági tag javaslatát a város forgalmi rendjének felülvizsgálatára vonatkozóan. Meggondolandó a Széchenyi és
Kazinczy utcában a kétoldali parkolás megengedése. A fejlesztések miatt kevesebb
lesz a parkolóhely. A parkoló-hiányra megoldást kell találni, a közterület-felügyelők
vezénylése kiemelt fontosságú. A Humán
Bizottság a 2019. évi turisztikai szezon előkészületeiről szóló beszámolót elfogadásra
javasolta.
Döntöttek az óvodai vezetői pályázatról,
melyben a testület egyhangú döntéssel a
jelenlegi vezető, Tormáné Burics Ágnes kinevezésének meghosszabbítását fogadták
el.
folytatás a következő oldalon
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Pályáztatni fogják a Platán strand - É-D-i
sétány, 3 db új pavilon bérbeadását, továbbá megszavazták a homokos pályán
tartandó sportverseny megtartásához az
engedélyt. Ezzel kapcsolatban a képviselők ismét felhívták a ﬁgyelmet arra, hogy
a hivatal ellenőrizze a parkolást a területen.
Kisebb eljárásrendi bonyodalmat okozott a
Szelence Gyermek Néptáncsoport kérelme,
akik a civil szervezeteknek kiírt pályázaton
technikai okok miatt nem indultak, viszont
most támogatási kérelemmel fordultak az
önkormányzathoz. Végül megszavazták a
támogatást, de ismét felhívták a ﬁgyelmet
arra, hogy minden civil szervezet tartsa be
az érvényben lévő pályázati rendet. Ugyanezzel a feltétellel fogadták el a Balatonboglári Hétház Gospel Egyesület támogatási
kérelmét is.
Megszavazták a folyamatban lévő beruházásokról szóló előterjesztést, viszont nem
döntöttek az EXIM KÁBEL Kereskedelmi Kft.
vételi ajánlatáról, az 1843 hrsz-ú Csejtei
utca 1841 hrsz-ú ingatlan előtti szakaszára,
mert a műszaki referens javaslatára meg-

kérdezik a másik, érintett ingatlantulajdonos véleményét is. Szintén megszavazták
a város elmúlt öt évének statisztikai öszszefoglalóját, a nyári gyermekétkeztetés
és nyári napköziről szóló előterjesztést.
Ennek megfelelően úgy döntöttek, hogy
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
részére ingyenesen biztosítja a szünidőben
az étkeztetést 2019. 06. 17-től – 2019. 08.
16. napjáig. A szünidei gyermekétkeztetés
biztosítása Balatonboglár Városi Konyhán
keresztül történik.
A nyári napközi igénybevételének feltétele, hogy a szülőknek nyilatkozniuk kell,
hogy munkavégzésük vagy egyéb ok miatt
a gyermekükről nem tudnak gondoskodni.
A szolgáltatást kérelemre lehet igénybe
venni, a Platán Szociális Alapszolgáltatási
Központ Család-, és Gyermekjóléti Szolgálathoz címezve (határidő: 2019.06.13.) A
szolgáltatást igénybevevők száma: maximum 30 fő.
A képviselő–testület, a kedvezményben

SZEMÉT ÜGY
- szerkesztői vélemény Gondnak, bajnak nincs gazdája! - szokták mondani, hiszen,
amíg a jó dolgoknak és a sikernek száz szülője is akad, addig egy
nagy halom, széttúrt szemétnél már mindenki a „másikra” mutogat. Így volt ez az idei lomtalanítás alatt és után is. De még el
sem kezdődött a lomtalanítás, már látni lehetett, hogy gond lesz,
hiszen több ingatlan elé kipakoltak olyan dolgokat, melyekről
előre megmondta a hulladékkezelő cég, hogy nem fogja elvinni.
Joggal adódik a kérdés, hogy, ha előre jeleznek, akkor mégis
miért teszik ki? Ha pedig kitették, akkor miért nem szól érte
valaki, még mielőtt a lomtalanítás megtörténne? De a lomtalanítás napjáig csend van, aztán mindenki rácsodálkozik a fűben
árválkodó, s immár közterületi, kiállítási tárgyként funkcionáló
WC csészére és mosdókagylóra. Gazdája pedig nincs, így a dolog
kézenfekvően legegyszerűbb megoldása lefotózni és a Facebookra feltenni.
De ez csak egyik szála a történetnek. A másik, az újrahasznosítók által széthányt kupacok kérdése. Nem védeni akarván őket,
de ebbe idén a szélvihar is besegített. A végeredmény pedig a

ARANYHÍD BARÁTSÁGNAP
Lassan harmincadik évébe ér az Aranyhíd Barátságnap rendezvény, amit 1997-ben Takács György és Horváth János, az akkori
nyugdíjas egyesület vezetői találtak ki, hogy a Révfülöp és Balatonboglár közötti révhajó-katasztrófára emlékezve legyen egy
olyan nap, amikor a szembe szomszédokkal együtt ünnepeljük a
barátságot, a Balatont és az összetartozást. Az eseményt pedig
úgy szervezték, hogy egyik évben Bogláron, a másikban pedig a
túlparton legyen. Bár, az alapítók már elköszöntek a földi
léttől, de a hagyomány megmaradt, így idén, június másodikán a városnapi ünnepség keretében fogadta a város
Révfülöp küldöttségét.
„Akkora túlerővel jöttünk, hogy akár el is foglalhatnánk
Boglárt.” – mondta Kondor Géza, túlparti polgármester, aki
ezúttal is Balatonboglár-címerrel díszített pólóban érkezett.
És valóban, a kikötő hajón tényleg többen foglaltak helyet,
mint ahányan várták őket, de a helyzet egy félórán belül,
a folyamatosan érkező, helyi nyugdíjasokkal gyorsan javult.
A kölcsönös üdvözlések után, a program a megemlékezéssel kezdődött, majd koszorút helyeztek el, a már említett
révhajó-katasztrófa emlékművénél. A Bárka kávézóban Kopasz Árpád látta vendégül az ünneplőket, akik ezt követően, az előző nap átadott sétányon vonultak át a felállított
fesztiválsátorhoz. Itt a program folytatásaként, a Balaton-

nem részesülő gyermekek részére, a 2019.
évi, nyári szünidőben biztosított felügyelet
ideje alatt nyújtandó étkeztetés díját bruttó
650.-Ft/fő összegben állapítja meg. A nyári
szünidei gyermekfelügyelet biztosításának
időtartama 2019. június 17. napjától 2019.
augusztus 16. napjáig tart, munkanapokon
8.00-16.00 óráig. A képviselő-testület a
nyári napköziben résztvevő kollégák anyagi elismerésére nettó 300.000.-Ft-ot biztosít a munkabéren felül.
A képviselők ezek után jóváhagyták a bizottságok átruházott hatáskörben hozott
döntéseit, majd Mészáros Miklós polgármester bezárta a nyílt ülést.
Az ülés teljes jegyzőkönyve a mellékelt
QR kód segítségével a balatonboglar.hu oldalon olvasható.

helyenként nagy területen szétszóródott szemét, amit viszont
nem fog összeszedni a kukásautó személyzete. Így a megoldás
ugyanaz, mint az előző bekezdésben.
A harmadik szál pedig az elfelejtett területek, mint például a
Gábor Áron utca, ahol valamiért minden évben ott marad a kupac. Ez viszont csak azért lehet, mert hagyománytisztelő népek
vagyunk. A végeredmény pedig két hét fotóposztolgatás a közösségi oldalon, majd a szemét elszállítása a városi kassza terhére.
Olyan játék ez, mint az egyszeri, magyar népmese, ahol mindenki tudta, mégse szólt senki, és mindenki megtehette volna,
de mégsem tette senki. Az ügyben természetesen megkérdeztük
Mészáros Miklós polgármester urat, aki elmondta, hogy a városhoz egyetlen konkrét bejelentés sem érkezett. Senki, még a ház
tulajdonosa sem látta, hogy ki tette ki a fajanszot. Senki nem
látta, hogy ki szórta szét a szemetet. De mindenki elvárta volna,
hogy a közterület-felügyelők – mind a kettő – tetten érjék őket…
Az elszállítás idén is megtörtént. A számla többszázezer forint
lesz. Közel annyi, mint amennyi például a városban működő civil
szervezetek támogatása. A folytatást pedig, a nagy sikerre való
tekintettel jövőre ismét megrendezik…
sz.l.
boglári Zeneiskola jazztanszakos növendékeinek évzáró koncertjét
hallgatták meg, melyben többségében népszerű, közismert dalok
jazzátiratai szólaltak meg.
A koncert után a város ebédre hívta meg a vendégeket és házigazdáikat, majd a boglári nyugdíjasok ünnepi műsora következett.
Ebben versek és dalok hangzottak el, és a végén egy női kórus is
szerepelt. A közeledő viharfelhők miatt viszont a vendégek előbb
búcsúztak a tervezettnél, és Szilágyi Miklós kapitánynak köszönhetően a Főnixszel vitorláztak vissza Révfülöpre.
sz.l.
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HÁROM NAPIG MENT A TÁNC
Idén 23. alkalommal rendezte meg a Helyiérték Egyesület
a Méta Fesztivált, ami gyermek
néptánc-koreográﬁa verseny
és egyben futó méta bajnokság is. A június 8-10. között
megtartott rendezvényre ezúttal is az ország minden szegletéből, sőt, még a határon túlról
is érkeztek csoportok.
A szervezők hagyományosan már pénteken birtokba vették az Urányi János Sportcentrumot, ahol a küzdőtér már kora reggeltől hangos volt a berendezés zajaitól:
színpadállítás, szőnyegteregetés, székek
és asztalok behordása. Kint az étkeztetéshez szükséges sátor és berendezése. Szóval, akadt munka, bőséges annak a több
mint száz önkéntesnek, akik többsége
évek óta visszajár, hogy részese lehessen
az eseménynek. Szalai Tünde főszervező,
koordinátor pedig minden évben könnyes
szemekkel mondja el, hogy ez a fesztivál
nem jönne létre nélkülük. Hogy miért jönnek? A hangulatért, társaságért és, hogy
részei legyenek valaminek, ami fontos,
aminek értéke van.
Másnap, szombaton már a csoportok is
érkeznek, működik a recepció, magyarázzák a csoportoknak, hogy mit, merre találnak. Ezen a délutánon már a futóméta
verseny selejtezői is elkezdődnek. Az sem
kis teljesítmény, hogy ezt a régi, magyar
sportot ilyen módon is életben tartják. Ennek megfelelően a focipálya lassan megtelik a versenyző csapatokkal és a szurkolótáborral, akik egy-egy gyors visszafutásnál
kiabálva biztatják társaikat. Még, hogy az

ÖRÖMKONCERT
BALATONBOGLÁRON
Május 12-én, vasárnap tavaszi örömkoncertre hívta a balatonbogláriakat a helyi, Seven
Houses Gospel Choir & Band az evangélikus
templomba. A vidám hangulatúnak ígérkező
programon ráadásul ismét vendég volt a Budavári Gospel Kórus, mellyel a helyieknek igazi
baráti kapcsolata alakult ki az elmúlt évek so-
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amerikaiaké a baseball!
Késő délután komolyabb programra várták, a már elkészült teremben az érdeklődőket. Novák Ferenccel, a Nemzet Művésze
címet viselő koreográfussal beszélgettek
pár évtizeddel ﬁatalabb, de szintén a néptánccal foglalkozó szakemberek, majd a
nézők, többségében gyerekek tehettek fel
kérdéseket. Azt nem lehet tudni, hogy a
kérdező apróságokat felkészítették-e, vagy
saját érdeklődésből merítettek, de nagyon
jó kérdéseket kapott a vendég. A beszélgetést követően pedig teljesen más műfaj, a
Pedrofon együttes rock&roll bulija következett. A twist és a rocky egyébként elég jó
bemelegítés a néptánchoz. Legalábbis ezt
mondják…
A feszes menetelés vasárnap délelőtt kezdődött, hiszen 11.00 órától, néhány rövid
szünettel megszakítva, egészen késő délutánig, összesen 28 koreográﬁát nézett
végig az 5 szakemberből és 3 társadalmi
tagból álló zsűri. A Méta Fesztivál különlegessége, hogy a verseny anonim, a pontozás pedig azonnali. Így nem az számít,
hogy mely híres koreográfusnak a csoportját látják, hanem, hogy akkor mit produkáltak a színpadon. Az utolsó fellépő után
pedig 15 perce van a zsűrinek, hogy a látottak alapján még korrigáljon, ha valakit
túl, vagy alá értékeltek. Nagyjából úgy,
mint a társastánc-versenyeken.
Aki még nem nézett végig egy ilyen napot, az most egy cikk alapján nehezen
tudja elképzelni azt a hangulatot, amivel a
gyerekek fogadnak egy-egy jobb pontszámot, vagy, ahogy szurkolnak egymásnak. A
levegő vibrál, az érzékenyebb felnőttek pedig sűrűbben törölgetik a szemüket. Anonimitás ide vagy oda, nem is igazi boglári,
aki a szelencés gyerekeket nem ismeri fel a
színpadon. Ők idén rábaközi táncokkal készültek, és nagyon jól szerepeltek. Produkrán. Így többször lépnek fel egymás rendezvényein.
A műsor a vendégek fellépésével kezdődött, és repertoárjukban afrikai és amerikai
gospelénekek is helyet kaptak. A közönséget
lenyűgözte a Budavári Gospel Kórus karnagyának, Szuhai Mónikának a hangja, aki több dalban szólót is énekelt. A blokk a két kórus közös éneklésével zárult, majd a Seven Houses
Gospel Choir, azaz leánykori nevén a Hétház
Gospel Kórus következett. Gáspár Sándor kar-
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ciójuk ezúttal harmadik helyet ért a legkisebbek között, az „A” csoportban.
Akinek nem volt elég a napközbeni, az
este még a táncházban is rophatta. Ezen
a programon általában egy vagy több csoport vezetője tanít valami új táncot a gyermekeknek. Pünkösd hétfőjének délelőttjén,
a fesztiválon hagyományosan a pünkösdi
király és –királyné-választást tartják. Ez
tulajdonképpen tréfás vetélkedő, melyre
a lebonyolító önkéntesek mindig valamilyen új kreativitás-próbával készülnek. Így
kellett már széket népviseletbe öltöztetni,
Boglárról verset írni, vagy minél több 5 forintost, adott idő alatt összeszedni.
Délután eredményhirdetés és gálaműsor,
melyen ezúttal Tücsi kevesebbet sírt és
többet beszélt a megszokottnál. Egy versenyen természetesen nem lehet mindenki
első, de a szervezők mindig nagy hangsúlyt
fektetnek arra, hogy senki ne menjen haza
üres kézzel, jó szó nélkül. Talán ezért is,
meg a hangulat miatt is van az, hogy a csoportok többsége évek óta visszatérő vendég, s a legtöbb helyen, ahol több csoport
van, ott háziverseny zajlik azért, hogy ki
mehet majd Boglárra. A gálaműsoron pedig kellemes meglepetés volt, hogy végre
a szokottnál többen voltak olyan bogláriak,
akik szántak rá időt és végignézték.

nagy a bevezetőben elmondta, hogy nemrég
jelent meg egy CD-jük Afrika hangjai címmel,
és ezen a napon főleg erről válogatták össze
a dalokat.
A helyiek programjában, ennek megfelelően
afrikai gospeldallamok és egy ismert, szintén
a fekete kontinensről származó népdal is szerepelt. Az összesen több mint egy órás örömkoncert végül újra a két kórus közös éneklésével zárult, melynek során még a közönséget is
megtáncoltatták.

PEDAGÓGUSNAP
Június elsején, a városnapi programok részeként idén is megköszöntötték a városban élő, vagy itt dolgozó aktív, vagy már nyugdíjas pedagógusokat. A Parti sétányon felállított rendezvénysátorban megrendezett ünnepségen Mészáros Miklós polgármester
köszöntötte a megjelenteket, és elmondta, ugyan a művelődési
ház építése miatt most csak egy sátorban tudják megvendégelni
az oktatásban dolgozókat, de ettől még a városnak ez fontos ünnepsége. Kiemelte, hogy a meghívottak számán is látszik, hogy
Balatonbogláron milyen sokan munkálkodnak a felnövő generációk nevelésén.
A beszéd után a polgármester, a jelenlévő képviselőkkel közösen minden jelenlévőnek átadta a város jelképes ajándékát,
majd egy mini, színházi előadás következett, melyben Nagy
Viktor színművész, Karinthy Frigyes írásaiból készült humoros
előadását láthatták, melyben egyfajta görbe tükörben, a diákok
szemszögéből nézhették meg az iskolai életet.

SZENTEGYHÁZÁN JÁRT A SZELENCE
A Csoóri Sándor pályázatnak köszönhetően nagy álmunk válhatott valóra. Lehetőségünk nyílt a Szelence Gyermektánccsoporttal és szüleikkel elutazni egyik testvérvárosunkba, Szentegyházára. A Boglári Senior Néptánccsoporttal már 2011-ben volt
szerencsénk részt venni a Nárcisz Fesztiválon, ezért fontos volt
számomra, hogy a gyerekek is bemutatkozhassanak az ottani
közönség előtt, és átélhessék azt a magával ragadó vendégszeretetet, ami a székely embereket jellemzi.
A programok összeállításában segítségemre volt kedves szállásadónk: László Csaba, valamint György László, aki a Gábor Áron
Művelődési ház igazgatója, a Nárcisz fesztivál szervezője. Minél
többet szerettünk volna a gyerekeknek megmutatni Erdélyországból, hiszen ott még élnek a hagyományok, közvetlenek és
segítőkészek az emberek…
Május 16-án, este indultunk, és 17-én délutánra értünk Szentegyházas faluba, ahogy a helyiek hívják. A hosszú utazás miatt
erre az estére csak egy rövid próbát iktattunk be a gyerekekkel. Szombaton reggel traktorral indultunk a Vargyashoz, ami a
környékbeliek egyik legkedveltebb kirándulóhelye. Már a közel
egy órás traktorozás önmagában is nagy élmény volt gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Igazi túrán vehettünk részt, egy helyi túravezető segítségével. Végig a Vargyas folyó mentén, több
kilométeren keresztül kúsztunk, másztunk, függőhidakon mentünk át, majd a bátrabbak az Almási barlanghoz is felmentek.
Csodálatos látványban volt részünk mindvégig, leírhatatlan az az
élmény, ahogy a folyó mentén, több órán keresztül kirándultunk,
a fantasztikus erdélyi levegőről nem is beszélve. Visszaérvén a
traktorhoz piknikeztünk, aztán indultunk a helyi kürtőskalács
mesterhez, ahol már vártak minket. Igazi, faszénen készült kalácsokat kóstolhattunk, és még a készítés folyamatába is bepillantást nyerhettünk.
Vasárnap részt vettünk a szentegyházi huszárok által vezetett
felvonuláson, majd a 44. Nárcisz fesztiválon léptek fel a gyerekek 15 helyi és környékbeli, valamint más testvérvárosból érkezett csoporttal együtt. Ezután megnéztük a híres nárciszrétet is,
ahol páratlan kilátásban lehetett részünk. Az igazi meglepetést
a Szentegyházi Filharmónia vezetőjétől: Haáz Sándortól kap-

BRONZ MINŐSÍTÉS A SZELENCÉNEK
Május 5-én a Szelence Gyermektánccsoporttal részt vettünk a
XXXIV., Együd Árpád emlékére rendezett Somogy Megyei Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztiválon, melyet három helyszínen
rendez meg minden évben a Somogy Megyei Néptáncszövetség.
Mi ezúttal a kaposvári fordulón mértük össze magunkat a környékbeli tánccsoportokkal. A tavaly nyári Csámborgó Népművészeti
Táborban tanult rábaközi táncanyaggal érkeztünk. A koreográﬁát
Iker Józsefné és Maráz István készítették.
A szakmai zsűri rengeteg szempontot vett ﬁgyelembe a minősítések kiosztása előtt. A tagjai név szerint: Dr. Sándor Ildikó, a
Magyar Táncművészeti Egyetem docense, a Hagyományok Háza

tuk, aki meghívta csapatunkat, a saját maga által tervezett és
épített csűrből kialakított kalandparkjába. Kérésemre még egy
rögtönzött énekórát is tartott nekünk. Csapatunk egyik fele a
Gyerekﬁli „főhadiszállásán”, a Múzeum Szállóban lakott ezalatt
a néhány nap alatt, ami már önmagában is varázslatos hely, telis tele hangszerekkel, eredeti viseletekkel, rég feledésbe merült
használati tárgyakkal…
Hétfőn, a hazafelé vezető úton még megálltunk Korondon, valamint a Királyhágónál. Mindannyiunk nevében mondhatom, hogy
rengeteg élménnyel gazdagodtunk, csodás pillanatokat élhettünk
át, kicsit visszamentünk az időben, amikor még a valódi értékek
voltak fontosak az emberek számára a mindennapokban. Bízunk
benne, hogy a jövőben lesz még lehetőségünk Szentegyházára
utazni, minél többet tanulni az ottaniaktól, megismerni táncaikat,
népdalaikat, látni csodálatos hegyeiket, érezni újra a természet
és a vendégszerető emberek közegét…
Aki egyszer is járt már Erdélyben, és mindezt megérezte, az
örökké visszavágyik oda…

munkatársa, magyar-néprajz szakon végzett bölcsészdoktor, aki
számos kitüntetéssel is rendelkezik. Hudákné Farkas Sára etnográfus, néptáncpedagógus. Tóth Zoltán, többszörös nívódíjjal kitüntetetett koreográfus, néptáncpedagógus, aki 2016-ban megkapta az Örökség alkotói díját is. A felsorolásból is látszik, mely
a teljesség igénye nélkül készült, hogy egytől egyig elismert, komoly szakemberek bírálták a produkciót.
Bronz minősítéssel tértünk haza, és sok-sok jó tanáccsal a jövőt
illetően. Büszkék vagyunk a gyerekekre, hiszen évről évre látszik
a fejlődés, minden évben tanulnak újabb táncanyagot, a hozzá tartozó néprajz-viselet-népszokás anyaggal együtt, így folyamatosan
bővül ismeretük a mi hatalmas, kimeríthetetlen kincsestárunkból.
Katona Adrienn
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DR. SZIBERTH LÁSZLÓ KÉPVISELŐ TÖLTÖTTE A LEGTÖBB CIKLUST EBBEN A TISZTSÉGBEN. JELENLEG A PÉNZÜGYI, ÜGYRENDI
ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKE, ÉS AKTÍVAN RÉSZT
VESZ A VÁROS PÉNZÜGYEINEK
TERVEZÉSÉBEN, A KÖLTSÉGVETÉS FEGYELMEZETT VÉGREHAJTÁSÁBAN. EZÉRT IS KÉRDEZTÜK
MEG A CIKLUS UTOLSÓ, TELJES
ÉVÉNEK ZÁRSZÁMADÁSA ELŐTT
A PÉNZÜGYEKRŐL ÉS SOK MINDEN MÁSRÓL. MOST AZ INTERJÚ
MÁSODIK RÉSZÉT OLVASHATJÁK.
Lehet azt mondani, ki lehet azt jelenteni, hogy a következő testület mind
anyagilag, mind fejlesztési szempontból egy jó állapotban lévő várost fog
majd átvenni?
Ahogy én látom, egy nagyon jó állapotban
lévő várost fog átvenni, mind megvalósult
fejlesztések tekintetében, mind folyamatban lévő fejlesztések tekintetében, mind
a folyamatban lévő fejlesztések pénzügyi
fedezetét illetően, illetve a város működőképességének fenntartását biztosító pénzügyi eszközök is rendelkezésre állnak. A
rendszerváltás óta nem rendelkezett ilyen
anyagi kondíciókkal a város, mint ma. Reményeink szerint emelt fővel adhatjuk át a
következő testületnek.
Nagyon következetes gazdálkodást
vittetek végig ebben a ciklusban. De
nem okozott ez túl sok konﬂiktust?
Mert, amikor az ember következetes,
az jó a város költségvetésének, de
általában a városban működő szervezetekkel, emberekkel nem feltétlenül
konﬂiktusmentes ennek a betartatása.
Ez így igaz. Hiszek abban, hogy emberi
szóval és kommunikációval sok mindent
meg lehet oldani. Nagyon jó példa rá az
idei költségvetést megelőző tárgyalások.
Mindegyik intézményvezetővel leültünk, és
mindenki megértette egyetlenegy mondatból, hogy bizonytalan a pályázati önrészekhez szükséges összegek nagysága, ezért
azt kértük, hogy mindenki a 2018-as bázison tervezze a költségvetését. Le a kalappal, minden tiszteletem és elismerésem
az összes érintettnek, egyetlen kérésre
mindegyik teljesítette. Megértették, és ez a
lényeg. Természetesen, ütközési felületek
vannak, de mindenki látja azt, hogy mindent megteszünk azért, ami sok-sok évig
nem történt meg, hogy az intézmények
gyakorlatilag teljes felújításon menjenek át.
Érdekessége volt ennek a ciklusnak,
hogy „ellenzéki” többségű testület jött
létre, de ennek ellenére a város működőképessége megmaradt. Ez alapvető
cél volt?
Amikor összeállt a csapat, nem politikai
síkon álltunk össze. Mindenki láthatja és
tudhatja, hogy függetlenek álltak össze
Balatonboglárért, amitől viszont nem vagyunk függetlenek. Én szeretném, ha egyre több ember Boglár-függő lenne, és ez
abban nyilvánulna mg, hogy tenni is akar a
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INTERJÚ DR. SZIBERTH LÁSZLÓVAL - 2. RÉSZ
városért. Száz szónak is egy a vége, azért
álltunk össze, mert megvolt az elképzelésünk a település jövőjéről, és ezt az elmúlt
négy és fél év tükrözi is. Tettük ezt politikamentesen, de az egy másik kérdés, hogy
tudomásul vettük, minden politikai struktúrában adott egy elosztási rendszer, egy
pályázati rendszer, hogy milyen csatornákon keresztül tudnak az önkormányzatok
pénzhez jutni. Ezzel számoltunk, és ennek
tükrében alakítottuk úgy a működésünket,
hogy a település érdekében minél nagyobb,
felhasználható támogatáshoz jusson Balatonboglár. Amikor pedig a támogatás
megérkezett, akkor a testületi összetétel
birtokában, ennek felhasználásáról jórészt
a többség által javasolt döntés született,
amit - és ez a legfontosabb - 99%-ban az
egész testület támogatott. Reményeink
szerint olyan célokat fogalmaztunk meg,
ami politikamentesen, mind a kilenc képviselő által elfogadható és támogatható volt.
Nem hiszem, hogy bárkinek is célja lett
volna Balatonbogláron háborús viszonyok
kialakítása. Nekem biztosan nem, soha
nem is volt, mert csak békében lehet települést építeni. Sportnyelven szólva, azon a
pályán kell focizni, ami adott.
Az elért eredmények viszont egy csapatmunkát tükröznek, amiben rész volt mind
a kilenc embernek a testületben. Köszönhető az összes bizottságnak, külső, belső
bizottsági tagoknak, köszönhető a hivatal,
munkájukat rendesen végző alkalmazottainak, köszönhető az intézményi alkalmazottaknak, köszönhető, és személy szerint
muszáj, hogy kiemeljem a főépítész urat,
köszönhető minden civil szervezetnek és
köszönhető a helyi
vállalkozóknak. Itt külön kiemelném, nagy
eredménynek tartom,
hogy az elmúlt négy
és fél év összes beruházását helyi vállalkozók építették, ami
fontos szempontunk
volt. Éppen ezért üdvözlöm, és nagyon
örülök a helyi vállalkozói egyesület vagy
klub
megalakulásának. Nem tudom, mi
a hivatalos nevük, de
nagyon örülök, hogy
megalakultak. Éppen
ideje volt, és remélem, hallatják is majd
a hangjukat a település érdekében. Azt
hiszem, lenne feladat
bőven, amiben egyet
is értenénk.
A ciklus elején
ígéret volt, hogy elérhetők lesznek az
emberek számára.
Sikerült ezt megvalósítani?
Úgy gondolom, hogy
igen. Aki mozgott közösségi programokon,
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azt tudja, hogy mindenhol ott voltunk a
városban. Nagyon sokakkal találkoztunk,
nem csak fogadóórákon, nem csak fórumokon, hanem személyesen, telefonon,
E-mail-ben, közösségi oldalakon is elérhetők voltunk. Sok kérdés elhangzott, rengeteg ügy felvetésre került. És, ami a legfontosabb, ezeket az ügyeket mi igyekeztünk
lereagálni a lehető legrövidebb időn belül,
és nem csak reagálni, hanem meg is oldani.
Ez a legfontosabb, hogy nem csak ígéretet
tettünk nagyon sokaknak, hanem remélhetően elismerik nagyon sokan azt, hogy
ezért tettünk is ténylegesen.
És végül, de nem utolsó sorban, a közösségi oldalakon nagyon sok helyen megjelent egy halom kérdés, észrevétel a csapatot, a ciklust érintően. Én itt és most
felajánlom bárkinek, mivel a kilenc embernek fel kell vállalnia minden véleményét és
minden megszólalását a nyilvánosság előtt,
én itt és most felajánlom azt, hogy bárkivel nagyon szívesen leülök, a nyilvánosság
előtt, és nagyon szívesen beszélgetek, vitázok önkormányzati kérdésekről, ügyekről. Csak idő és egyeztetés kérdése, és
megtalálnak. Egyhez ragaszkodom, ahogy
én a nyilvánosság előtt szerepelek, és
felvállalok mindent, amit mondok és nyilatkozok, mindenki vállalja fel, ezért csak
a nyilvánosság előtt él ez a felajánlásom,
hogy bárkivel, bárhol, bármikor a hátralévő
ciklus idejében, nagyon szívesen beszélgetek, vitázok. Természetesen, önkormányzati ügyekről…
Köszönöm szépen a beszélgetést!
sz.l.

FOTÓS TÖRTÉNELMI SÉTA A KÖNYVTÁRBAN
Május 16-án, délután ismét egy történelmi előadásra hívták a balatonboglári Kossuth Klub szervezői az érdeklődőket. Ezen a napon, dr.
Lengyel Beatrix, a Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár főmuzeológusa tartott előadást Kossuth és az itáliai emigráció címmel. Már a
témaválasztás is nagyon izgalmas volt, hiszen valószínűleg csak nagyon kevesen ismerik a 48-as Forradalom és Szabadságharc leverése
után, az Itáliába emigrált honvédek sorsát és szerepét a Garibaldiféle szabadságharcban. Az előadó pedig mindezt a fennmaradt fotók
alapján mutatta be.
Ennek megfelelően, a kivetítőn láthatók voltak a Kossuth Lajosról
készült utolsó fotók sétákról, küldöttségekkel való találkozásokról,
vizitkártyákról. Az előadás másik részében pedig olyan egykori honvédeket mutatott be az előadó, akik aktív résztvevői voltak az új
Olaszország megalakításának. Némelyikük egész komoly rangig, beosztásig vitte. Végül, Görgei Artúr tábornok időskori fotóin lehetett
látni, hogy a közgondolkodásban csak nehezen rehabilitált hősnek
milyenek is voltak élete utolsó évtizedei.
sz.l.

SZERZŐI EST SZŐLŐSKISLAKON
Vers és dal címmel szervezték meg május 15-én, Szőlőskislakon,
a József Attila Művelődési Házban Bátki Fazekas Zoltán és Gallai
Attila szerzői estjét. A program külön érdekessége volt, hogy a
műsorban az érkező művészek mellett helyi előadók is szerepet
kaptak, így többek között felléptek a zeneiskola fuvola-növendékei, valamint verset mondott az estet szervező Boglár-Kislak Irodalmi Kör több tagja is. Szekeresné Éva szervező elmondta, hogy
rokoni kapcsolaton keresztül keresték meg az előadás ötletével, és
pályázati forrásnak köszönhetően vált ingyenes programmá.
A magas színvonalú előadás többségében Bátki Fazekas Zoltánnak, Gallai Attila által megzenésített verseiből állt, de felcsendültek a zeneszerző egyéb művei is, a már említett helyi, zeneiskolás
növendékek előadásában. Bátki Fazekas Zoltán 1968-ban született Szegeden. Költő, tanár, aktív közéleti ember, és a Magyar Állami Operaház énekese. Megjelent verseskötetei: Eladott országban, Fényben születő, Könnycseppek. Operaénekesként fellépett
Európa legtöbb országában, de szerepelt Japánban és az Egyesült
Államokban is. Családjával a Szeged melletti Zsombón él.
Gallai Attila zeneszerző, klarinétművész, zenetanár. Édesapja 14
éves korában katonazenésznek adta, ahonnan csak tíz évvel később tudott leszerelni. Ezután elvégezte a Zeneakadémiát, majd
24 éven át volt a MÁV Szimfonikus Zenekar tagja. Zenekari nyugdíjba vonulása után a Monori Zeneiskolában tanított, és igazgató
is volt. 1991-ben megalakította az Alkotó Muzsikusok Társaságát,
melynek 27 éven át volt az elnöke. Nagybőgőre, fuvolára és klarinétokra írt műveit a világ minden táján játsszák. Ezen a kislaki
esten elsősorban zenei művei és kantátái voltak hallhatók.

A műsor stílusosan az Ima a zenéért című verssel kezdődött,
amit Kiss László szavalt el, majd a boglári zeneiskola fuvolásai
közül Milosákovics Hanna, Kovács Zsóﬁa és Szabó Jázmin adtak
elő egyet Gallati Attila, Könnyű triók fuvolára című sorozatából.
A folytatásban verset mondott még Gáti Anna és Kaczúrné Szalai Edit. A kantátákat Bátki Fazekas Zoltán és Gheorghita Orsolya
énekelték el, Bálint Alexandra zongora, Fábián Tímea fuvola és
Lendvay Krisztina nagybőgő zenei kísérete mellett.
A szívbemarkoló, sokak szemébe könnyet csaló műsor után a
közönséget a Boglár-Kislak Irodalmi Kör tagjai vendégül látták
egy kis boros-pogácsás beszélgetésre, melyen többen elmondták,
hogy ilyen minőségű komolyzenei előadást eddig nem sokat lehetett látni a környéken.
sz.l.

KARÁCSONYI KORNÉL
KÓRUSTALÁLKOZÓ
Idén május 19-én, Balatonbogláron, a római katolikus
templomban immár 23. alkalommal rendezték meg a Balaton Vox Kórus elődjének, az Iparos Dalkörnek egykori
karnagyáról elnevezett kórustalálkozót. Az eseménynek
idén két fellépője volt. Az egyik, az immár fesztiválkórusi
minősítéssel rendelkező, balatonboglári Balaton Vox Kórus,
a másik pedig, a szintén nagy hagyományokkal bíró Siófoki Férﬁ Dalkör volt.
A találkozó fellépőinek műsora az
alábbi QR kód segítségével megtekinthető a Balatonboglár-város
Youtube-csatornán.
sz.l.
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GYERMEKNAP
Május utolsó vasárnapja hagyományosan a gyermekeké, így a korábbi
évek hagyományainak megfelelően is várták Balatonbogláron, a Platán
téren az aprókat és nagyobbakat egy közös játékra, szórakozásra. A
május 24-én, pénteken délután megrendezett programon aszfaltrajzverseny, arcfestés, luﬁ fújás, mászó járgány és színpadi programok fogadták a lurkókat, akik talán a jó időnek is köszönhetően, kifejezetten
aktívak voltak.
A színpadon Mikola Péter gyermekműsora sok mosolyt csalt az arcokra, majd ezt követően a közönség változott egy óra hosszára fellépővé. Ezt követően a Tündér és a Kobold címmel zenés, interaktív
mesejátékkal szórakoztatta a kicsit nagyobbakat, a nap végén pedig
kölyökdiszkóval zárult a program.
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BAJNOK A KAPOSVÁR-BALATON VK!
Véget értek a Dunántúli Vízilabda Bajnokság, Gyermek III. Korcsoportjának csatározásai. Ahogy az elmúlt évben, idén is a dobogó legfelső fokára állhatott a Kaposvár és Balatonboglár közös
csapatának egyik korosztálya. Idén, a 2006-ban születettek érték
el ezt a szép sikert. A záró fordulót hazai közönség előtt, a kaposvári medencében játszhattuk, abban a biztos tudatban, hogy a két,
hátralévő mérkőzésből elég az egyiket megnyerni, és bajnokok
vagyunk. A gyerekek nem elégedtek meg ennyivel, mindkét mérkőzést fölényesen nyerték meg.
A Kanizsa ellen, a kapusokon kívül mindenki góllal járult hozzá
a győzelemhez.

aki meghívást kapott a korosztályos válogatottba.
Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik támogattak és
megbíztak a munkámban, emellett szeretném megköszönni mindazoknak, akik végig kitartottak a csapatunk mellett, és nem adták
fel. Külön köszönet Prikidánovics Nándor kollégámnak a tudatos
szakmai munkájáért. Tanulságos év volt, azt hiszem, örök emlék
marad számomra. Hasonlóan szép sikereket kívánok az elkövetkezendőkben a játékosoknak.
Pallagi Péter - edző

Kanizsa VSE - Kaposvár-Balaton VK 5-24
Mezőﬁ Levente, Somogyvári Ádám 2, Vadas Ákos 2, Sztrapek
Előd 2, Vargha Krisztián 3, Füzi Péter 2, Klinger Bálint 1, Gyenes
Mátyás 4, Brunner Milán 2, Szűcs István 3, Kalafatics Péter 1, Pete
Kristóf 1, Török Márton 1, Szilágyi Gábor
Kaposvár-Balaton VK - Balaton VK 21-0
Sinka Marcell, Somogyvári Ádám 8, Vadas Ákos 1, Sztrapek Előd
3, Vargha Krisztián, Füzi Péter, Klinger Bálint 4, Gyenes Mátyás 1,
Brunner Milán, Szűcs István 1, Kalafatics Péter 1, Pete Kristóf 2,
Török Márton, Szilágyi Gábor
Mindkét csapattal, a bajnokság során izgalmas mérkőzéseket
játszottunk, de, ahogy az eredményekből is látszik, a mi játékosaink kiemelkedően sokat fejlődtek ebben a szezonban.
Külön kiemelném csapatunk húzóemberét, Somogyvári Ádámot,
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ÉVADOT ZÁRT A BBSC
KÉZILABDA-SZAKOSZTÁLY
A női felnőtt és a lány utánpótlás-csapatok is egyaránt a középmezőnyben végeztek. Ugyan most férﬁ csapat nincs, de
ennek ellenére a ﬁú utánpótlás-csapatok is
jól szerepeltek, és nekik is sikerült megmaradni a középmezőnyben. A szakosztályban
végzett munkáról, és a most zárult évadról
kérdeztük a vezetést és az edzőket.
Ebben a lapszámban a legkisebbeké és a
lányoké a főszerep, a jövő hónapban pedig az erősebb nem, a ﬁúk fognak mesélni munkájukról. Tervünk, hogy a jövőben
rendszeresen bemutassuk, mi történik a
BBSC háza táján.
Szabó György szakosztályvezető:
Mozgalmas és sikeres évet zártunk. 8
edző és munkatárs, 12 csapat (és jövőre
14 csapatunk lesz), több mint 150-200 játékos. Több száz mérkőzés és több ezernyi
óra edzés áll mögöttünk. Sok-sok munka.
Mindannyiunk „szívcsücske” az utánpótlásunk 8, 9, 10 éves kislányai, akik lelkesen tanulják a kézilabda alapjait. Hiszek és
drukkolok az utánpótlás-csapatainknak, a
harcos lányoknak és ﬁúknak. Bízom a serdülő és iﬁ csapatokban, mert ők fogják átvenni a stafétát a felnőttektől. Büszke vagyok az NB II-s női kézilabdázóinkra, akik
a stabilan állják a sarat a bajnokságban.
Férﬁ csapatunktól a megyei bajnokságban
is várjuk a jó eredményt. És tisztelem a
szenior „Törekszem” csapatot, akik csak elkezdeni tudták a kézilabdát, de befejezni
már nem.
Köszönetet kell mondanom sokaknak.
De ehhez egy külön lapszám kellene. Ezért
csak így, ahogy a helyiértékesek mondják:
Egy nagy taps, egy nagy KÖSZÖNÖM mindenkinek!

szakág csapatai mindenhol megállták helyüket, biztos résztvevői bajnokságuknak.
Az utánpótlás csapatai folyamatosan fejlődnek, egyre jobb eredményeket érnek el.
A gyerekek és a ﬁatalok közül egyre többen
jönnek kézilabdázni. A sportágnak nőtt a
presztízse, ez számunkra kiszámíthatóságot, tervezhetőséget és fejlődést biztosít.
A jövő évre azt tervezem, hogy fejlesztünk, fejlődünk és felkészülünk. Tovább
fejlesztjük a játékosok technikai tudását
és erőnlétét, fejlődnünk kell a játékban, a
pályán, hogy „fejben is ott legyünk” és fel
kell készülnünk az új kihívásokra, a jobb
eredmények elérésére.
Rendszeresen mérjük játékosaink erőnléti állapotát. Az egyik gyakorlat a „guggolás
erőpróba”. A feladat, hogy időkorlát nélkül,
egymás után a játékos hány darab szabályos guggolást tud elvégezni. Mikor Kis Alexandra, az egyik NB-II-s játékosom a 483.
(!) guggolását teljesítette, szóltam, hogy
elég lesz, mert elfáradtam a számolásban.
Ő még csinálta volna……
Katona-Kiss Erzsébet, a női serdülőés iﬁcsapat edzője:

Az elmúlt évben arra vagyok a legbüszkébb, hogy az elmúlt évben sikerült a gólkirálynői címemet megvédenem! Persze, a
kézilabda csapatjáték, ezért köszönetem a
játékostársaimnak is!
A jövő évre azt tervezem, hogy az utánpótlással, egy komplexebb felkészülés után
komolyabb eredményeket érünk el a középmezőnyben. De az igazán nagy tervem
a visszatérés! A tavasszal történt sportsérülés, és az azt követő műtét után azon
dolgozom,
hogy
teljesen felépüljek,
visszatérjen a régi
erőnlétem. Sok biztatást, támogatást
kapok csapattársakKoroknai Viktória edző:
tól, ezért eldöntötAz elmúlt évben arra vagyok a legbüsz- tem, nem adom fel.
Úgyhogy,
reszkeskébb, hogy 32 nyolc, kilenc illetve tíz éves
gyerekkel szerettettük meg a kézilabdá- senek az ellenfelek,
zást, tanítottuk meg a játék alapjait. 6 *I will back*!
versenyen, 24 mérkőzésen álltunk helyt.
Tóth
Piroska
Ezekben a korosztályokban bajnokság van, szurkoló, a BBSC
de a mérkőzések nem eredményesíthetők, volt játékosa, jeitt még a játék megszerettetése és a tanu- lenleg játékvezető:
lás a fontos!
A jövő évre azt tervezem, hogy a gyeAz én kedvencem
rekeknek minél több sikerélménye legyen, ebben a bajnokságtovább ügyesedjenek, fejlődjenek. Olyan
ban a boglári, női NB
alapot szeretnénk teremteni, amely akár II-s kézilabdacsapat
a sportban, akár az élet más területén is
volt. Szerintem, a
sikerrel hasznosítható, hiszen a sport a leg- sikerük kulcsa az a
jobb tanító. Ezek a gyerekek tehetségesek, csapatszellem, ami
van jövőjük a kézilabdában. Városunk iga- a pályán és a pályán
zán értékes polgárai. Büszke vagyok rájuk.
kívül is megmutatKatona Sándor, a felnőtt női kézilab- kozik. A mérkőzéseken technikásak,
dacsapat edzője:
erősek, úgy küzdeAz elmúlt évben arra vagyok a legbüsznek, mint a harcos
kébb, hogy Balatonboglár Magyar Kupa
amazonok. Aztán a
győztes lett női strandkézilabdában, és
meccs végén levoerre az egész város büszke lehet! Ez Banulnak, és együtt
latonboglár első csapatsportban megnyert,
mennek el bulizni.
országos kupagyőzelme!
Ott már nem harArra vagyok még büszke, hogy a női
cosok, hanem ﬁatal,
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vidám csajok. Maradjanak ilyenek! Gratulálok!
Tények, érdekességek a BBSC kézilabdaszakosztályról (lányok):
- Minden edző rendelkezik a megfelelő
edzői képesítéssel, és az ez mögött lévő
szaktudással. Folyamatosak a továbbképzések, az új, korszerű tudás elsajátítása.
- 2020-tól nem lesz hiányos korosztály, így
minden bajnokságban szerepelnek a BBSC
leány kézilabdázói.
- Minden korosztályban, ahol csapataink
játszanak, stabil pozíciónk van. Az U14-es
leánycsapat a régióbajnokság II. helyezettje lett az évben.
- A BBSC kézilabda-csapatai meghatározó
erőt képviselnek a régióban. A mérkőzéseinkre ellenfeleink kiemelten készülnek.
- Örömünkre (és néha bánatunkra, hogy a
tehetséges játékosoktól meg kell válnunk)
a régió fontos utánpótlás-nevelés szakmai
műhelyévé váltunk. A NEKA, az NB-I, NBIb-s klubok igazolják le játékosainkat. Wald
Kíra, az EHF KUPAGYŐZTES Siófok KC játékosa is a BBSC kézilabdázója volt.
- Tavalyi statisztika alapján, a távozó játékosok 85%-a továbbra is aktív sportéletet
folytat, vagy a sporttal kapcsolatos tevékenységet végez.
A senior férﬁ kézilabdacsapat pedig törekszik…
A balatonboglári „Törekszem Somogy”
nevű férﬁ kézilabdacsapat második lett az
országos senior bajnokságon! Gratulálunk
ﬁúk!

