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Pályázatból épülhet meg a siófoki uszoda
Az előzetes tervek szerint a balatonszéplaki
városrészben épülhet meg a siófoki uszoda, a
33x21 méteres sportlétesítményt pályázatból
valósítaná meg a város.
Siófok város képviselő-testülete 2014 óta többször is
foglalkozott a városi uszoda létesítésének ügyével,
melyben a márciusi testületi ülésen történt előrelépés.
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő egy pályázati lehetőséget javasolt a testületnek megtárgyalásra,
melynek eredményeként a siófoki képviselők egyhangúlag megszavazták a pályázat benyújtását egy 33x21
méteres sportuszoda létesítésére.

Fotó: Gáti Kornél

- Mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy egy régóta
várt és jogos igénye Siófok polgárainak és a környező
települések lakóinak egyaránt, hogy egy sportuszoda
létesülhessen a városban. Hosszú hónapok óta követem magam is figyelemmel, hogy történik-e előrelépés
ez ügyben, gyakorlati megoldás azonban ez idáig még
nem kínálkozott. Igyekeztem minden lehetőséget, alternatívát felkeresni annak érdekében, hogy milyen lehetőségünk lenne egy városi uszoda létrehozására, jó
néhány szakértővel konzultáltam, hozzáértő szakemberekkel folytattam megbeszélést. A tanmedencére
való igény sajnos nem megalapozott Siófok esetében,
a város önkormányzatának tulajdonában és működtetésében lévő Galerius fürdő ugyanis mind a mai napig
úgy hirdeti magát, hogy „Siófok talán az egyetlen város
az országban, ahol minden gyermeket megtanítunk
úszni.” A tanuszoda projektnek pontosan az a lényege,
hogy ahol ilyen lehetőség nincs, ott a kormány támo-

gatja tanmedencék létrehozását, így egy másik alternatívát kerestünk – szólalt fel a testületi ülésen Witzmann
Mihály országgyűlési képviselő.
Az előző városvezetés döntése következtében épített Galerius fürdőben van egy tanmedence, amely
az úszásoktatásra ugyan alkalmas, de a folyamatosan
bővülő gyereklétszám és a gyermekek körében az
úszás sport népszerűsítése érdekében a lehetőségek
bővítésére van szükség, így indokolt egy uszoda építése. A képviselő-testület az elmúlt időszakban több határozatot is hozott annak érdekében, hogy elősegítse
egy uszoda létesítését Siófokon, többek közt kijelölte
a balatonszéplaki helyszínt a projekt megvalósítására.
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő a márciusi ülésen a testület elé tárt egy pályázati lehetőséget,
mely alapján Siófok városa a teljes beruházási költség
30 százalékáért építhet uszodát.

- A pályázati határidők szorosak, így azt kérném, hogy
a siófoki városlakók és a környéken élők érdekében a
lehető legkedvezőbb gyors, szakszerű döntést hozzon
meg a városvezetés annak érdekében, hogy - képletesen fogalmazva - minél hamarabb megtehessük az első
karcsapást, az első tempót az uszoda létesítése ügyében – kérte a testületet Witzmann Mihály.
A TAO pályázat előre kalkulált összege bruttó 475 millió
forint, ennek 30 százalékát kellene az önkormányzatnak saját költségvetéséből a beruházásra fordítania.
Füzi András szakértő, a pályázat előkészítője a képviselőknek elmondta, hogy a beruházás teljes költségében
a közműcsatlakozás, a gépészet, a medencetelepítés,
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párátlanítás, az üzemeltetés, az öltözők, tehát a teljes
felépítmény szerepel.
- A beruházás a Graboplan Kft. szabadalma alapján
valósulhatna meg. Ez a speciális technológia nem építésiengedély-köteles, gyorsan telepíthető, könnyen
fenntartható, így az ára is kedvezőbb. Az ország több
pontján, például Győrben és Budapesten is alkalmazzák ezeknek az uszodáknak a működtetését. A siófoki
létesítményhez két-két öltözőt még hozzáterveztünk,
hogy a gyerekek úszásoktatásának igényeit is kielégítsük, illetve egy fogadóteret a porta részére – számolt
be a tervekről Füzi András.

Az ülésen az előterjesztést benyújtó Szajcz Adrián beruházási és fejlesztési tanácsnok tájékoztatta
a résztvevőket, hogy amennyiben a projekt teljes
költségét előre megfinanszírozza az önkormányzat,
akkor még ebben az évben megvalósulhat a beruházás, utófinanszírozás esetén 2018-ban valósulhat
meg az uszoda. A működtetéssel kapcsolatban Füzi
András felvetette, hogy a székesfehérvári vízilabda
sportegyesület társulásával akár TAO támogatással is
üzemelhet majd az uszoda. Minderről azonban csak a
későbbiekben dönt a testület.

A 2017. évi fejlesztések
Március végi ülésén tárgyalta a testület a 2017. évi
közbeszerzési tervezetet, melynek legnagyobb része építési beruházás.

Fotó: Gáti Kornél

A nyolcoldalas dokumentumban három részre bontották az ez évi fejlesztéseket: építési beruházásra,
árubeszerzésre és szolgáltatásra. Az útkarbantartási
feladatok az aszfaltos utak, zúzalékos utak, parkolók,
járdák, kerékpárutak karbantartását és az útburkolati jelek festését jelentik, ez négy utcát érint a városban. Csapadékvíz-elvezetés és járdaépítési munkák
két utcában fognak zajlani. További járdaépítések
három utcát érintenek, de javítják a meglévő nyílt
csapadékvíz-elvezető rendszereket is. A tervek szerint indulhat a Katicabogár óvoda felújítása - az
óvodafelújítási program keretén belül -, és közösségi
terek, játszóterek kialakítása is tervben van. Az árubeszerzés többek között az óvodák és a mentőállomás részére megvásárolandó eszközöket jelenti, a
szolgáltatás pont alatt pedig ugyancsak többek között megtalálni a kertészeti munkákat, virágosítást,
de a csapadékvíz-elvezető árkok körüli munkálatokat
is. A fejlesztésekkel kapcsolatban lapunknak Szajcz
Adrián a következőket mondta:
- Örömmel láttam az előterjesztést, hiszen részletesen bemutatja az idei évre betervezett közbeszerzési
eljárásokat. Remélem, hogy jó ütemben halad majd
a megvalósításuk, mert így a siófoki polgárok ebben
az évben nagyon sok új beruházásnak tudnak majd

örülni. Egy dolgot azért ki kell emelnem, mégpedig,
hogy amiket a 2017. évi közbeszerzési tervben látunk,
azok kivétel nélkül az előző évekből visszamaradt beruházások, ezeknek már rég meg kellett volna valósulniuk, ez a terv egyetlenegy idei évi új beruházást
sem tartalmaz - nyilatkozta a beruházási és fejlesztési
tanácsnok.

ÁPRILIS
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Védjük a Fő teret - új szabályzat vonatkozik a közterületekre
A képviselő-testület a márciusi ülésen elfogadta a
közterületek használatának szabályozásáról szóló
önkormányzati rendeletet. A jogszabály megalkotása során kiemelt feladat volt a Fő tér állapotának
megóvása.
A Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívással élt a közterületek rendeletetésüktől eltérő célra történő használatáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő közterületekben okozott
értékcsökkenés megtérítéséről szóló – többször módosított - önkormányzati rendelet miatt. A törvényességi felhívásban foglalt jogi problémákat a hivatal
megvizsgálta és megállapította, hogy a felhívásban
megfogalmazott aggályok helyesek. Emiatt szükségessé vált új szabályok kidolgozásával teljesen új
alapokra helyezni a rendeletet. Ezt a hivatal Hatósági
Osztálya és a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
készítette elő, és több változást is tartalmaz. Az egyik
lényeges elem a városközpontot érintette, itt a fő cél
az volt, hogy a Fő tér műszaki adottságaihoz igazítsák a közterület használatát, mivel a rendezvények
után a helyreállítási költségek egyre magasabbak
lettek. Az új szabályozás szerint a Fő téren a rendezvények ideje alatt „A” és „B” szektor kerül kialakításra. Az „A” szektorban kizárólag kézműves termékek
árusítását szolgáló építmények helyezhetők el, a „B”
szektorban kézműves termékek árusítását szolgáló és a vendéglátó-ipari, helyben fogyasztás céljából állított építmények helyezhetőek el. A rendelet
meghatározza azokat az építményeket is, amelyek
a Fő téren lebonyolított rendezvények során használhatók. A kézműves termékek árusítását szolgáló
építmény lehet faház, „kecskelábas” fa piaci árusító
asztal, fehér vagy vajszínű pavilon. A vendéglátó-ipari, helyben fogyasztás céljából állított építmény lehet
faház, „kecskelábas” fa piaci árusító asztal, fehér vagy
vajszínű pavilon, büfékocsi. A fenti építmények előtt
az építmény hosszában és minimum 2 méter szélességben a burkolat védelme céljából a közterületen
zöld színű kültéri műfű szőnyeget kell elhelyezni.
Amennyiben az építmény körül a fogyasztás céljából

bútorokat helyeznek el, az általuk elfoglalt területet
is le kell takarni a zöld színű kültéri műfű szőnyeggel.
A fentiekben nem szereplő építmény a rendezvényeken nem helyezhető el a Fő téren, ezzel biztosítva az
egyes rendezvények egységes arculatát. Abban az
esetben, ha a rendezvény mérete és a résztvevő kiállítók száma miatt az „A” és „B” szektorban történő elhelyezésre helyhiány miatt nincs lehetőség, a jegyző
engedélyezheti további építmények kihelyezését az
abban meghatározott helyszínen. A rendelet kiemeli,
hogy a Fő tér gyalogos és kerékpáros övezet, amely
gyalogosok és kerékpárosok közlekedésére szolgál,
egyéb jármű közlekedése – jogszabályban meghatározott kivételekkel - kizárólag az Önkormányzati
Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályának
egyedi előzetes engedélyével történhet, valamint,
hogy a Fő téren lévő tárgyakat, különösen padokat,
lánckorlátokat, világítótesteket termékbemutatás
céljára használni tilos.
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Hol vannak az óvodák játékai?
A decemberi testületi ülésen a képviselők egy része
felajánlotta tiszteletdíját a siófoki óvodáknak,
emellett egy a játszóeszközökre vonatkozó
felújítási program is fut. Mindkét téma szóba
került a március végi ülésen, hiszen a játékoknak
egyelőre se híre, se hamva.
- Áprilist írunk, és a határozat december 15-én
megszületett, érthetetlen, hogy nem történt
semmi ezzel kapcsolatban. A határozat arról szólt,
hogy a képviselők egy része lemondott decemberi
tiszteletdíjáról, amit felajánlottak az óvodák
számára, hogy játszóeszközöket vagy egyéb olyan
dolgokat vásárolhassanak, amire szükség van.
Mindenki nagyon örült ennek az „adománynak”,
kaptunk is egy listát, hogy mire lenne szükségük az
egyes intézményeknek. Mivel nem közbeszerzésről
van szó, csupán beszerzésről, így teljes mértékben
értetlenül állok az előtt, hogy ez alatt a negyed év
alatt ezt nem lehetett megvalósítani. A testületi
ülésen szerettem volna megtudni, hogy hogyan
történhetett ez, ki ennek a felelőse, de választ
nem kaptam - mondta Szajcz Adrián beruházási és
fejlesztési tanácsnok.
A tanácsnok így fogalmazott: „Ha lehetőségünk
van rá, hogy pénzt tudunk juttatni a siófoki
gyerekeknek, akkor azt tegyük meg, és bocsánat
a kifejezésért, de ne tököljünk!” A város jegyzője
szerint a tárgyalt előterjesztés nem a felajánlásról
szólt, hanem egy ugyancsak decemberben tárgyalt
óvodákkal kapcsolatos határozati javaslatról,
amely a játszóeszközök felújítására, cseréjére
vonatkozott. Így tehát ennek nincs köze a képviselők
felajánlásához, az már megtörtént. Szajcz Adrián
válaszában elmondta, hogy valami nagy probléma
lehet a rendszerben, mivel ő azt a tájékoztatást
kapta a SVOB intézményvezetőjétől, hogy ezeknek
az eszközöknek a beszerzése még nem történt
meg. Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző
azt a tájékoztatást adta lapunknak a képviselő
felvetésére, hogy a hivatal a szükséges lépéseket
megtetette és meg is valósította annak érdekében,

hogy az említett KT-döntés végrehajtó legyen. Ezek
alátámasztására az alábbi információkat közölte
(mellékelve a megrendeléseket is):
A
Siófoki
Városi
Óvodák
és
Bölcsőde
intézményvezetőjével a hivatal még december
végén egyeztetett, hogy
a képviselők által
felajánlott tisztelet díj összegét milyen játékokra,
tárgyi eszközökre fordítaná. A vezető kérésének
megfelelően 2017. január 19.-én az alábbi tárgyi
eszközöket rendelte meg a hivatal:
- az Alex Fémbútor Kft.-től fémbútorokat, melyek
egyedi gyártásúak, szállításukat pedig április elejei
határidővel vállalta a cég, a Siófok-Kiliti Lakástextil
bolttól függönyöket, melyek elkészültek, a Borovi
Plusz Bt.-től bútorokat, melyek szintén elkészültek.
A BIBA Kft.-vel a PTB 48/2017. (II.17) számú döntése
értelmében 2017. II. 28. napján kötött a hivatal
szerződést különféle játszóeszközök és azok
biztonságos használatához szükséges dolgok
megrendelésére, felszerelésére. A szerződésben
áprilisi szállítást vállaltak.
Lapunk megkereste Somogyi Évát, a Siófoki
Városi Óvodák és Bölcsőde intézményvezetőjét,
aki kérdésünkre elmondta, hogy a képviselői
felajánlásból április elején érkezett a Pitypang
óvodába 2 db bútor, a Katicabogár óvodába pedig
függönyök, az összes többi eszköz, amit kértek kültéri játszóeszközök a többi óvoda részére - még
nem jutott el az intézményekbe.
A másik üggyel kapcsolatban, azaz a meglévő
eszközök felújítása és bontása tekintetében sincs
előrelépés. Ezeknél a kültéri játszóeszközöknél
szabványossági követelmény van, négyévente
felül kell vizsgálni őket és javítani, cserélni kell
az elhasználódott, nem megfelelő játékokat. Az
intézményvezető elmondta, hogy ő már tavaly
júniusban jelezte a problémát, azóta húzódik
az ügy, aláírt szerződés ugyan van egy céggel a
felújítási munkálatok elvégzésére, de eddig csak
kisebb javítások történtek, például a homokozók
fakeretének rendbetétele, amelyet a Thermofok
végzett el.
ÁPRILIS
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71 millió reklámra
Siófok Város Önkormányzata 2017-ben közel nettó
71 millió forintos marketingkeretből finanszírozza
a médiamegjelenéseket, beruházások, marketingeszközök kivitelezését, pályázatokat, kiállításokat,
konferenciákat, egyéb rendezvényeket és Siófok új
imázsfilmjének elkészítését.
Siófok Város Önkormányzata 2016-ban hosszú távú
koncepciót fogadott el a város turisztikai marketingjére „Itt kezdődik a Balaton!” címmel és a „Ha hétvége,
akkor Siófok” szlogennel. A koncepció gerincét a Siófok 2020 turizmusfejlesztési program adja. Ezzel összhangban a Siófoki Fürdőegylet - Turisztikai Egyesület
az önkormányzattal történt egyeztetések után elkészítette Siófok város 2017. évi nagy marketingkeretének
tartalmát és ütemtervét. A megvalósításért felelős jogi
személyekként az egyes tevékenységek megrendelésére az önkormányzatot és a Siófoki Fürdőegylet - Turisztikai Egyesületet mint TDM szervezetet jelölték meg. A
városmarketing tevékenységet az egyesület végezné

el a Ferling Kft. és a Siófok 2020 munkacsoport szakmai javaslatai alapján. Egyes tevékenységek esetében
a megrendelő a TDM lenne, más tevékenységek esetében a hivatal, de a szakmai munkát az egyesület látná
el. A teljes kommunikáció kétharmadát az egyes rendezvények hirdetésére javasolja az egyesület költeni, a
fennmaradó egyharmadot pedig azokra az anyagokra,
melyek átfogóan mutatják be a város kínálatát, illetve az
„Itt kezdődik a Balaton!” pozíció erősítését támogatják.
A cél hosszú távú együttműködések megkötése a különböző médiumokkal a kedvezőbb árú médiafelületek
érdekében. A tervezetben (bruttó összegek) többek között mintegy 17,5 millió forint szerepel országos tévécsatorna spotok és országos lefedettségű rádióhirdetések
vásárlására, emellett 8,5 millió forintot költenek a siófoki
városkalauzra, kerékpáros térképre, imázskiadványra
és éves rendezvénynaptárra. Új Siófok imázsfilm készül mintegy 3 millió forintból. Támogatásra (Tour de
Hongrie), szponzorációra (Rallye, Tour de Pelso) és egyéb
rendezvényekre mintegy 30 millió forintot költenek.

Az Év Turisztikai Kommunikációs Projektje díjat, két arany minősítést és egy shortlist jelölést nyert a Ferling
Kft. a 2017-es „Iránytű” turisztikai kommunikációs versenyen. A „Siófok - Itt kezdődik a Balaton!” komplex
idegenforgalmi kommunikációs program arany minősítést és az Év Turisztikai Kommunikációs Projektje címet
érdemelte ki, míg a kampányhoz készített városmarketing kiadványokat a maguk kategóriájában szintén arany
minősítéssel tüntette ki a zsűri. A pályázatokon a Ferling Kft. a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesülettel
együtt indult, és az immáron másfél éve tartó közös munkánk eredményét mutattuk be, melyet szigorú szakmai
követelmények alapján pontozott, majd díjazott a zsűri. Siófok számára kitűzött cél a város teljes turisztikai
kínálatának áthangszerelése, a szezonális kitettség csökkentése és a buliturizmus mellett új lehetőségek
keresése. Kulcselem, hogy nem egy intézmény akarja ezeket megvalósítani, hanem a város valamennyi
idegenforgalmi szereplőjének összefogására és együttgondolkodására építették a munkát.

15 éves a Kilitiért Egyesület
Laza baráti társaságként indult, hogy egy kis színt
vigyen a városrész életébe, ma már a kultúrától az
elesettek segítéséig mindenben tevékenyen részt
vesznek.
A kezdetekkor a baráti társaság tagja volt Nagy Sándor
és Ferenczi József is, akik többekkel együtt tevékenyen
részt vettek az új egyesület munkájában. A kezdeti cél

máig nem változott: a Kilitin élők életkörülményeinek
javítása a rendelkezésre álló eszközökkel, egy kis színt a
városrész életébe, Kiliti szebbé tétele, programok szervezése, sportrendezvények, a kulturális élet erősítése, fellendíteni a kiliti közéletet. Az egyesület első elnöke Ujvári
István volt, őt követte Némethné Erika, jelenleg Ráduly
Bagoly Tímea vezeti az egyesületet. 2002-ben az első
nagy rendezvény a kiliti focipályánál az új öltöző avató-
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jához kapcsolódott, egy főzőverseny szerveztek. Akkoriban nagy divatja volt ezeknek, hatalmas sikere is lett, és
sorra kapták a kéréseket, hogy csináljanak egy nagyobb
rendezvényt, mely végül falunappá nőtte ki magát.
- Úgy láttuk, a kiliti emberek jó néven vették tevékenységünket, próbáltuk bővíteni a kört, hogy mit tudunk
még tenni az egyesületben. Helytörténeti kiadványokat adtunk ki, Gárdonyi Máté, Dudás Károly, Herczegné
Csomai Lívia könyveit jelentettük meg. Mikulás-napi
rendezvényt szerveztünk, ez a mai napig élő resemény
ingyenes programokkal. Besegítünk a szüreti felvonulásba, a gazdanapba, minden tavasszal és ősszel kitakarítjuk az összes kiliti buszmegállót, ami egy nagyon
jó hangulatú dzsemborivá alakult. újítottunk fel játszóteret, időseknek szeretetcsomagot viszünk minden évben - sorolta Ujvári István.
Az egyesület taglétszáma 20 és 40 fő között mozog,
de rengeteg szimpatizánsuk van, sok segítséget kapnak a kilitiektől, a rendezvényeken mindenki úgy segít,
ahogy tud, van aki jegyszedő vagy éppen ruhatáros, de
van, aki főz. Az egyesület elnökei kiemelték, hogy 15 év
óta folyamatosan működnek, és még mindig megvan a
lendület, és nagyon jó a kapcsolatuk az egyházakkal, a

Strandfejlesztések
Pályázatból valósulhatnak meg fejlesztések a siófoki
nagystrandon, a sóstói strandon és a Gamásza strandon. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) 2017. április 1-jével pályázatot írt ki a Balaton-parti települések
strandjainak fejlesztésére. A pályázat a fizetős strand
kategóriába bevont strandokon megvalósuló fejlesztéseket támogatja, így Siófok a siófoki nagystrand, a sóstói
strand és a Gamásza strand fejlesztésére nyújt be pályázatot. Az MTÜ szakemberei helyszíni bejárásokat folytattak, amely eredményeképpen nyertes pályázat esetén
mindegyik strandon 2 fejlesztés összesen nettó 86,250
millió forint értékben valósulhat meg. Siófok képviselőtestülete márciusi ülésén hozzájárult, hogy az MTÜ által
kiírt strandfejlesztési pályázaton a Siófok strandjait üzemeltető, az önkormányzat 100% tulajdonában álló Balaton-parti Kft. nyújtson be pályázatot az említett strandok
vonatkozásában. A tervezett fejlesztésekkel jövő havi
számunkban részletesen foglalkozunk.

katolikus és református közösséggel is. Márciusban már
megvolt az első rendezvény, a Kiliti alkotó kezek kézműves kiállítás, áprilisban Szent György-napi búcsút és bált
szerveznek majálissal egybekötve. Májusban sort kerítenek Kiliti közterületeinek tavaszi nagytakarítására (játszóterek, buszmegállók), júniusban a siófoki fogathajtó
bajnokság, augusztusban kiliti gazdanapok szervezésében működnek közre, szeptemberben jön a már hagyományos szüreti felvonulás, októberben részt vesznek a
siófoki halfesztivál főzőversenyén, decemberben pedig
Mikulás-nap a kiliti gyerekek részére, és a rászoruló idős
emberek részére élelmiszercsomag összeállítása és kiszállítása karácsonyi ünnepek előtt. Szeretettel várják a
csatlakozókat!

Közszolgálati tisztviselők napja
A hivatalban dolgozók munkájának elismeréseként Siófok Város Önkormányzata munkaszüneti nappá nyilvánította július 1-jét, a
közszolgálati tisztviselők napját. A képviselőtestület által elfogadott új rendelet szerint a
hivatal köztisztviselői számára a közszolgálati
tisztviselők napja, július 1-je munkaszüneti nap
lesz. A rendelet megalkotására azért volt szükség, mert 2017. január 1-től módosult a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény azon része,
mely szerint július 1-je a jövőben nem munkaszüneti nap, azonban a helyi önkormányzatok
számára felhatalmazást adott a törvény módosítására, azaz ennek a napnak a munkaszüneti
nappá nyilvánítására.

ÁPRILIS
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Óvodai beíratások
Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy Siófok Város Óvodája és Bölcsődéjébe a 2017/2018-as nevelési évre az óvodai beíratás
Időpontja: 2017. április 25. és 26. (kedd és szerda)
8.00- 17.00
Helye: Nyolcszínvirág Óvoda Siófok, Bókay u. 2. Katicabogár Óvoda Siófok, Bókay u. 2/A. Micimackó Óvoda
Siófok Kossuth L. u. 20. Napraforgó Óvoda Siófok, Fő u. 130. Napsugár Óvoda Siófok Say F. u. 1. Nyitnikék Óvoda
Siófok Fő u. 218. Pöttyös Óvoda Siófok, Áchim A. u. 1. Pillangó Óvoda Siófok, Asztalos u. 20. Pitypang Óvoda
Siófok Csárdaréti u. 7.
A beíratáshoz szükséges iratok: gyermek nevére kiállított személyi igazolvány, gyermek lakcímét igazoló
hatósági igazolvány, gyermek TAJ-kártyája, szülő személyazonosításra alkalmas igazolványa, szülő lakcímet
igazoló hatósági igazolványa.
Az óvodába a 2014. augusztus 31. napjáig született gyermekek beíratása kötelező!

Montessori pedagógiai szemlélet a siófoki bölcsődében
A siófoki Csicsergő Bölcsőde szakmai programja
megújult tartalommal, továbbra is 122 bölcsődei
férőhellyel várja a 0-3 éves siófoki kicsiket.
Célunk olyan bölcsődei intézmény működtetése, ami
nemcsak a gyermekek nevelését-gondozását, hanem
a családok rendszerszintű támogatását célozza meg.
Célunk továbbá egy bölcsődei gyermekcsoportban
- ahol a csoportkialakítás szempontjából adott,
hogy a gyermekek a 2. életévüket betöltötték - ,ez
év májusától Montessori pedagógiai szemlélet
alkalmazása. A módszer lényege a pedagógiailag
előkészített tárgyi környezet, speciális játékeszközök,
ahol minden egyes kisgyermek a saját tempójának
és fejlettségi szintjének megfelelően fedezi fel a
körülöttünk lévő világot. Az ismeretszerzés útja
a szabad játék, az egyéni próbálkozás, gyakorlás,
amihez elegendő helyet, időt, lehetőséget
biztosítunk. A módszer lényege persze nem csupán
az eszközökben rejlik, hanem a mögötte lévő nevelési
elvekben, hiszen Montessori a személyiség olyan
értékeit kívánja felszínre hozni, fejleszteni, ami
gyorsan fejlődő világunkban elsődleges fontosságú. Önállóság, problémák felismerése, problémamegoldó
gondolkodásra nevelés, kreativitás, együttműködés

képességének alakítása. Montessori a tanulás új
formáját teremti: a kisgyermeknevelő feladata a
tapasztalatszerzés
feltételeinek
megteremtése,
a tevékenykedő gyermeket követve a szükséges,
egyénre szabott segítségadás. A módszer
alkalmazásával olyan értékeket tudunk realizálni,
amely már az intézményes kisgyermeknevelés első
éveiben is megkérdőjelezhetetlenek. - Tolerancia,
békés egymás mellett élés, biológiai sokféleség
felismerése, elemi összefüggések láttatása, a
fogyasztóvá neveléssel ellentétben a környezetünk
védelmére nevelés.
Bölcsődénk Montessori munkacsoportot alakított,
ahol az ismeretátadás, a belső tudásmegosztás a
napi gyakorlat fejlesztését, minőségi megvalósulását
szolgálja.
Felhasznált irodalom: Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje
Csicsergő Bölcsőde Szakmai Program 2017 munkaanyag
Somogyi Éva
intézményvezető - bölcsőde szakmai vezető
Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje
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Vízi játékkavalkád a Fő téren
Gyerekeknek szóló vízi játékkavalkáddal, koncerttel, vízkóstolással, laborbemutatóval ünnepelte a víz világnapját Siófokon a Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt.

Fotó: Gáti Kornél

Az idei víz világnap mottója a „Szennyvizek? Tiszta vizet!”,
így a DRV Zrt. elsősorban a szennyvíztisztítással kapcsolatos bemutatókkal, játékokkal várta az óvodásokat, kisiskolásokat a város főterére. A programok résztvevőit
Volencsik Zsolt, a DRV Zrt. vezérigazgatója köszöntötte,
aki a Föld vízkészletének megóvására hívta fel a figyelmet, valamint arra, milyen fontos a felnövekvő generáció
környezettudatosságra nevelése.

- A víz világnapja a vízi közmű szolgáltatás terén dolgozók számára az egyik legfontosabb ünnep, de ez az
a nap, amikor a felhasználók figyelmét is fokozottan a
vízre, a vízzel kapcsolatos közös felelősségünkre és a vizes szakmára irányíthatjuk. Az ENSZ 1993-ban jelölte ki
március 22-ét a víz világnapjának. A tagországok célja az
volt, hogy felhívják a világ figyelmét arra, hogy bolygónk
édesvízkészlete nem egy kifogyhatatlan forrás, tisztaságának megőrzése érdekében jóval nagyobb figyelmet
kell szentelnünk a környezetünk védelmére is. Jelenünk
és az eljövendő generációk sorsa is többek között azon
múlik, hogy miként gazdálkodunk a Földön meglévő vízkészleteinkkel, hogyan óvjuk és hasznosítjuk vizeinket. A
Föld felszínének közel kétharmada víz, de ennek csupán
3 százaléka édesvíz, melynek csak elenyésző része alkalmas emberi fogyasztásra. A víz fontosságára azonban
csak akkor figyelünk fel, ha túl sok vagy túl kevés van
belőle, mindennapos jelenléte természetes számunkra.
Idén a víz világnapja a szennyvíztisztítás köré épül, így a

mai nap alkalmas arra, hogy egyrészt legfőbb természeti
kincsünk védelmére, mindennapi életünkben betöltött
szerepére hívjuk fel a figyelmet, másrészt bemutassuk a
szennyvízkezelés és –tisztítás jelentőségét, nélkülözhetetlen szerepét a környezet megóvásában – mondta el
Volencsik Zsolt vezérigazgató.
A rendezvényen Witzmann Mihály országgyűlési képviselő a térségben megvalósult és várható vízzel, szennyvízkezeléssel kapcsolatos fejlesztésekről, beruházásokról
számolt be.
- A szennyvízkezelés tekintetében az elmúlt évek óriási
eredményeket hoztak a térség és Siófok városa számára. Tavaly fejeződött be az a nagymértékű szennyvízberuházás, amely a Dél-balatoni szennyvízprogram nevet
viseli, és 18 településen, 5 agglomerációban, összesen 18
milliárd forintból valósult meg. Ennek egy utolsó jelentős
állomása volt a siófoki agglomeráció, ahol a csatornázatlan Siófok környéki települések csatornázására került
sor, és megépült a siófoki szennyvíztisztító telep, amely
az ország egyik legmodernebb ilyen jellegű beruházása.
Szennyvízkezeléssel kapcsolatosan a környező településeken, például Ádándon és Tabon is számos fejlesztés
történt. A Balaton fejlesztési csomag összességében 365
milliárd forintot irányoz elő a Balaton térségének fejlesztésére a Kormány határozata értelmében. Ebből az ös�szegből több mint 38 milliárd forintot a vízminőségre és
vízbiztonságra fordítanak, amelyből megvalósul többek
közt a szennyvízprogram folytatása, a Sió-zsilip rekonstrukciója, a Sió-meder rehabilitációja. Az elmúlt években
a térségben több mint 850 millió forintot tudtunk felhasználni ivóvízminőség-javító programokra, melyek 1,8
milliárd forintból idén tovább folytatódnak – sorolta a
fejlesztéseket Witzmann Mihály országgyűlési képviselő.
A víz világnapi rendezvény programjai elsősorban a
gyerekeknek szóltak, akik az Alma együttes koncertje előtt és után is lelkesen vetették bele magukat a vízi
játékkavalkád ügyességi játékaiba, a kitelepült siófoki
BRTK Könyvtár kreatív foglalkozásába. A játékos állomások, laborbemutatók után a kicsiket egészséges frissítő
várta a vízkóstolás sátornál. A DRV Zrt. óvodásoknak,
kisiskolásoknak meghirdetett rajzversenyén a legötletesebb, legkreatívabb pályamunkákat díjazták.
ÁPRILIS
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1956 hősei - rendhagyó történelemóra
Az 1956-os megemlékezés előadói személyes történeteken keresztül mutatták be a forradalom és
szabadságharc hőseit a siófoki végzős gimnazistáknak.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott emlékbizottság támogatásával
szervezte meg rendezvényét a Siófoki Perczel Mór
Gimnázium végzős diákjai számára a Siófoki Kosársuli
Egyesület. Március 9-én a BRTK Könyvtárban ’56 hőseiről szóló előadásokat hallgathattak meg a tanulók.
Katona Csaba történész egy kitelepített ügyvéd sorsát mutatta be, dr. Kovács Emőke történész Balatoniak 1956-ban címmel tartott előadást a fiataloknak.
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő a rendhagyó történelemórán anyai nagyapjának unokatestvére, Vidovics Ferenc történetét mondta el.
- Mindig küzdött a szélsőségek ellen, nemzete iránt
elkötelezett, ízig-vérig magyar ember volt – jellemezte a Független Kisgazdapárt egykori főtitkárhelyettesét, Somogy vármegye főispánját Witzmann Mihály.
Vidovics Ferenc több újság főszerkesztőjeként, társadalmi és sportegyesületek elnökeként is dolgozott, a
forradalom és szabadságharc idején átélt emlékeit az
Elszigeteltségben című könyv őrzi.
Szalai István, a Siófoki Kosársuli Egyesület elnöke Bala-

Dalkör köszöntötte a siófoki hölgyeket
A siófoki Nők Együtt Egyesület nőnapi rendezvényén a Siófoki Férfi Dalkör dalcsokorral, Witzmann
Mihály országgyűlési képviselő virágokkal köszöntötte az egyesület tagjait.
Nőnap alkalmából meglepetések várták a Kálmán
Imre Kulturális Központban gyülekező Nők Együtt
Egyesületét. Witzmann Mihály országgyűlési képviselő köszöntője mellé egy-egy nárciszcsokorral készült
az egyesület tagjai számára. A márciusi rendezvényen
a Siófoki Férfi Dalkör nőnapi dalcsokorral kedveskedett a hölgyeknek, akik süteményekkel, frissítővel fogadták a vendégeket.

tonkiliti hőséről, Kántor Jánosról mesélt, aki 18 évesen
halt hősi halált 1956-ban. Emlékét ma a balatonkiliti
temetőben állított emléktábla őrzi. A rendezvényt a
középiskolások körében meghirdetett pályázat díjátadója zárta.
- A pályázók fele egy-egy elképzelt hős történetét
mutatta be, de akadt olyan is, aki Siófok városához
kötődő hősökről emlékezett meg. A pályamunkákban
központi gondolat volt a forradalom eseményeiben
elképzelt valós sorsok alakulásával való azonosulás,
együttérzés, és az egy nemzet összetartó erejének
tisztelete – jellemezte a pályamunkákat Szalai István.
A pályázókat két kategóriában díjazták, az első három
helyezett oklevelet és értékes tárgyjutalmat nyert. A
pályázat minden résztvevője és felkészítő tanáraik
emléklapot és ajándékot kaptak.
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Nők és nők
Romantikus, színes beszélgetős estén mutatta be
legújabb könyvét Okváth Anna, siófoki születésű
írónő a BRTK Könyvtárban.

Március 8-án, nőnapon hozta el a siófoki közönségnek Szonáta gordonkára és kávédarálóra című könyvét Okváth Anna, aki ez alkalommal a könyvbemutató
mellett beszélgetőpartnerével, Veress Liza rádiós műsorvezetővel a nőket érintő témákat is elemezte.
- Fontos, hogy a nő önálló, erős személyiség legyen,
de mindemellett nő is maradjon – hangsúlyozta Veress
Liza, aki párkapcsolati mediátorként is tevékenykedik.
Meglátása szerint a kommunikáció hiánya a legnagyobb probléma a mai párkapcsolatokban, nem érnek

rá a fiatalok, nem fektetnek energiát a kapcsolatokba.
- Számodra milyen férfi a férfi? – tette fel a kérdést
Okváth Annának, aki egyből rávágta a választ: „Mint
apukám. ”
- Szomorú vagyok, hogy felnőtt egy olyan generáció,
akik nem tudják azokat az értékeket értékelni, mint a
hűség, a problémamegoldó készség. Sokan nem látták
a családban ezt a jó mintát – mondta el az írónő.
Felgyorsult a világ, az internetes társkeresők korszakát
éljük.
- Hova tűntek a régi férfiak, akik lovagok, katonák voltak? – vetette fel Okváth Anna. Beszélgetőpartnere szerint ez ma már nem trendi, a lányok inkább fiúsabbá, a
fiúk inkább lányosabbá válnak már óvodás korban.
Sokszor azt vesszük észre, hogy a rohanó világban már
sajnos az olvasás sem trendi, tömegével kapjuk nap
mint a nap a híreket, információkat. Mégis van a fiatal
generációnak egy rétege, a kamaszlányok, akik meglepő módon egyre többet olvasnak, elsősorban nekik
szól Okváth Anna legújabb kötete. A történetben az
írónő saját érzésein túl megjelenik saját szülővárosa,
Siófok is. A szenvedélyről és zenéről szóló regényét az
írónő a rendezvény végén dedikálta olvasóinak.

A nők szerepe 1956-ban
Szerelem és halál az 1956-os forradalomban címmel a háború idején született szerelmekről, a nők
forradalomban betöltött szerepéről tartott előadást Tóth Eszter Zsófia történész Siófokon.

fontos szerepet töltöttek be a forradalomban, köztük
fegyveres felkelőket, a gyermekekre vigyázó és a sebesülteket ápoló hölgyeket, asszonyokat.

A siófoki BRTK Könyvtár az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott emlékbizottság támogatásával megrendezett programsorozatának
utolsó előadójaként Tóth Eszter Zsófia történész, társadalomkutató tartott előadást március 20-án. A fotókkal
illusztrált prezentáció során a forradalom idején született szerelmek történetét mesélte el az előadó. A képeken láthatták az érdeklődők az 1956. december 4-i
nőtüntetés eseményeit, valamint azokat a nőket, akik
ÁPRILIS
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Orgonahangverseny-sorozat

Meseóra gyerekeknek
Hegyi Barbara színművésznő olvasott fel a siófoki
gyerekeknek a Nicsak, ki mesél? című meseórákon. A
Nicsak, ki mesél? című programsorozatban színművészek, énekesek járják az országot, és meseórákat tartanak ovisoknak, kisiskolásoknak. Hegyi Barbara, Jászai
Mari-díjas színművésznő két alkalommal is Siófokra
látogatott, először a Széchenyi István Általános Iskola kiliti iskolarészében, majd március 24-én a siófoki
intézményrészben olvasott fel meséket az alsós diákoknak. A játékos délutánokon a gyerekek Benedek
Elek-meséket hallgathattak, és a mesékkel kapcsolatos kérdésekre helyesen válaszolók jutalmat is kaptak.

Fotó: Gáti Kornél

A tavalyi sikerre való tekintettel Teleki Miklós Artisjusdíjas orgonaművész idén ismét megrendezi templomi
orgonahangverseny-sorozatát. Teleki Miklós a tavalyi
szezonban négy alkalommal rendezett templomi
hangversenyt Siófokon, melyek célközönsége a város
komolyzene iránt érdeklődő lakossága és a városban
tartózkodó vendégek. Tekintettel arra, hogy a zene
olyan művészeti ág, mely független a beszélt nyelvtől, a koncertsorozat a külföldi turistáknak is minőségi
zenei élményt nyújtott. Teleki Miklós az idei szezonra tervezett orgonahangverseny-sorozatát 400 000
forinttal támogatja Siófok Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete, a rendezvénysorozat így ismét
színesíti majd a város turisztikai kínálatát, és célközönségének különleges szórakozást biztosít.

Rendhagyó nemzeti ünnep

A Baross szakközépiskola diákjainak rendhagyó műsorával ünnepelte március 15-ét Siófok. Nemzeti
ünnepünkön a hagyományos térzene és dr. Lengyel
Róbert polgármester ünnepi beszéde után a Siófoki
SZC Baross Gábor Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája műsorát láthatta a közönség. „A nemzeti dal
diadala” című megemlékezésen a diákok rendhagyó
módon a város több helyszínén idézték fel 1848. március 15. eseményeit. Az előadás során a Lógó Üveg
kultkocsma Pilvax kávéházzá, a város Fő tere és a Kálmán Imre Kulturális Központ a forradalom fővárosi
helyszíneivé változott, végigkövetve a Nemzeti dal útját. Az ünnepi megemlékezést koszorúzás, fáklyás felvonulás és a Misztrál együttes műsora zárta. A Siófoki
SZC épülete előtt megkoszorúzták a Szapudi-asztalt,
és a nemzeti ünnepen a gyerekek szüleikkel közösen
egy családi napon is részt vehettek. A KIKK kézműves
foglalkozással és a Vaga Banda gólyalábas előadásával készült a legkisebbeknek.

Fotó: Gáti Kornél

Tánc, és ami mögötte van
A színpadi néptánc múltjáról és jelenéről tartott előadást dr. Diószegi László történész-koreográfus a
Balaton táncegyüttes március végi rendezvényén a
siófoki BRTK Könyvtárban.
- Régi meggyőződésem, hogy a néptánc sokkal több,
mint figurák, motívumok halmaza, ezért megtanulása
nem csupán a próbateremben kell, hogy történjen.
Éppen ezért tartom fontosnak és követendőnek a Balaton táncegyüttes kezdeményezését, mert a tánco-

15

sok és a néptánc iránt érdeklődők olyan ismereteket
szerezhetnek, amelyekkel táncos tudásuk is nagyon
sokat gazdagodhat – vallja dr. Diószegi László történész-koreográfus. A Balaton táncegyüttes „Tánc, és
ami mögötte van” című rendezvényének célja, hogy
bemutassa a néptánc történetét, múltját és jelenét.
Dr. Diószegi László fotókkal és filmvetítéssel színesített
előadása során megismerhette a közönség, milyen utat
járt be a néptánc a parasztemberek mindennapi életétől a színpadi megjelenésig.

PMG alapítványi est
A siófoki Perczel Mór Gimnázium alapítványi estjén
tánc- és zenei előadásokkal, versekkel színesített műsort
adtak elő az iskola tehetséges diákjai. A gálaműsort március 31-én a Kálmán Imre Kulturális Központban mutatták be a perczeles diákok, akik a rengeteg gyakorlás és
szorgalmas felkészülés után egy igazán színvonalas műsorral álltak színpadra. Az est első felvonásában a zene, a
tánc és a versek kerültek középpontba. A tanulók egyéni
és közös produkciói mellett vendégszereplőként lépett
fel a Siófoki Művészeti Iskola gyermekkórusa Bati Zoltán
vezényletével, Bati-Béleczki Anita zongorakíséretével.
A második felvonást egy zenei blokk nyitotta magyar
és külföldi slágerekkel, zárásként végül népdal- és néptánc összeállítást mutattak be a diákok. A műsort idén
is a Balaton táncegyüttes előadása zárta. Az alapítványi
estet jótékony céllal hozták létre több mint tíz évvel ezelőtt az iskola vezetői, pedagógusai. A színvonalas műsorszámok megtekintői belépőjegyeik megváltásával,
valamint a támogatójegyekkel évről évre a Perczel Mór
Gimnázium alapítványát támogatják.

Még látványosabb lesz Siófokon a Tour de Hongrie
A Tour de Hongrie június 27-én, Szombathelyen prológgal rajtol. A legnagyobb magyar kerékpárverseny
második napján, június 29-én Siófokon érnek célba
a versenyzők. A nemzetközi mezőny hat versenynap
alatt, tíz megyét érintve 750 kilométert tesz meg a
budapesti befutóig. Ebben az évben 20 csapat kap
meghívót, így várhatóan 20–25 ország 120 kerekese
áll rajthoz a magyar körversenyen. A siófoki nézőközönség idén még látványosabb versenyre számíthat,
mivel az üdülőövezetben egy 4,5 km hosszúságú
körpályán teker végig többször a mezőny a célba
érés előtt. Az érdeklődők számára kora délutántól
már ráhangoló sport és kulturális programok lesznek a befutó terület környékén. Részletes tájékoztatást a következő lapszámban nyújtunk, de már most
bizonyos, hogy az érintett területen a megszokottól
eltérő forgalmi rend és parkolási lehetőségek lépnek
érvénybe a verseny napján.

Tavaszi komposztládaosztás
A jó idő beköszöntével az önkormányzat újra meghirdetette az ingyenes komposztládaosztást. Az átvételre március 27. napjától minden hétköznap 07.30-15.30
között, a Kele utca végén a volt DÉDÁSZ sportpályán,
a Borsodi Kertészettel szemben nyílik lehetősége a
siófoki lakosoknak. A Siófok, Balatonvilágos és Zamárdi hulladékgazdálkodásának fejlesztése (KEOP1.1.1/C/13-2013-0033) című projekt keretében 9325 db
házi komposztáló láda kerül ingyenesen kiosztásra a
három település lakossága és üdülőtulajdonosai között. Siófokon eddig több mint 4000 db láda talált
gazdára. A családi házaknak 400 literes komposztáló
edényt biztosít az önkormányzat, személyenként 1
darabot, vagyis ha többen laknak egy ingatlanban,
akkor több darab is vihető. Külön igénylést nem szükséges leadni, a helyszínen kell nevet, címet bediktálni,
és aláírással igazolni az átvételt. A ládák kiosztása a
készlet erejéig tart.
További tudnivalók a komposztálásról:
www.siokomposzt.hu
ÁPRILIS
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Kreatív történelmi vetélkedő
Középiskolások történelmi vetélkedőjével zárult a
siófoki BRTK Könyvtár 1956-os rendezvénysorozata.

kórházként működött Péterfy Kórház egykori sebész
szakorvosa, valamint Jánosi György, a BRTK Könyvtár
történeti részlegének munkatársa értékelte.
A Hősök, 1956 vetélkedő helyezettjei:
Első helyezett:
Szőke Szabina
Berta Csaba
Sándor Pál
Krúdy Gyula Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjai

Tavaly októberben dr. Antal Miklós rendhagyó történelemórájával kezdődött, majd idén március végén a
BRTK Könyvtár és a Perczel Mór Gimnázium vetélkedőjével zárult a siófoki könyvtár programsorozata. Az
intézmény az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulójára létrehozott emlékbizottság támogatásával előadásokat, filmvetítéseket szervezett, melyek
előadói több szemszögből is bemutatták az ’56-os magyar forradalom és szabadságharc időszakát. A rendezvények elsősorban a fiatalokat szólították meg, de több
korosztály képviselői is részt vettek a programokon. A
március 28-i záró rendezvény az első alkalomhoz hasonlóan a város középiskolásainak szólt. A diákok csapatokban, kreatív történelmi feladványokon keresztül
mérték össze tudásukat.
A feladatok összeállításában tevékenyen részt vettek a
Perczel Mór Gimnázium tanárai. A vetélkedő levezetését
dr. Antal Miklós történelemtanár vállalta, és a megoldásokat dr. Oláh Vilmos, az 1956-ban háborús szükség-

Második helyezett:
Corvin közi fiúk csapata
Boda Roland
Hollósy Ádám
Jandó Balázs
Perczel Mór Gimnázium diákjai
Harmadik helyezett:
Molotov-koktél
Bakos-Galambos Patrícia
Fónai Loretta
Kersák Veronika
Perczel Mór Gimnázium diákjai
Negyedik helyezett:
Dósa Attila Dávid
Máté Virág Netta
Sereg Gergő
Baross Gábor Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjai

Textilalkotások tárlatával nyílt meg a Siófoki Tavaszi Fesztivál
Zsolnai Tímea textilszobrász erőteljes, mély emberi érzéseket bemutató kiállításával indult el a Siófoki Tavaszi Fesztivál közel egy hónapon át tartó
kulturális programsorozata.
A Kálmán Imre Kulturális Központ színes tavaszi
programkínálata, a Siófoki Tavaszi Fesztivál első rendezvényén Zsolnai Tímea textilszobrász és képzőművé-

szet-terapeuta mutatkozott be „Ha tested fázik, lelkem
rád adom…” című tárlatával.
- Színvonalas és sokszínű programsorozat gazdagítja közösségünket a következő hetekben, amely kínálat méltó
a városhoz és a térséghez is, kicsiknek és nagyoknak, a
könnyedebb és a komolyabb műfajok kedvelőinek egyaránt remek kikapcsolódást nyújt. A fesztivált megnyitó
kiállítás, melyen egy veszprémi művész alkotásait tekint-
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hetjük meg, egyfajta szimbólum, jelkép is. Jól mutatja,
hogy ez a hatalmas vízfelület, a Balaton, ami földrajzilag
ugyan elválaszt minket, de művészetileg, kulturálisan
annál inkább összeköti az északi és a déli partot. – emelte ki a március 17-i megnyitón Witzmann Mihály országgyűlési képviselő.
Zsolnai Tímea textilművész és művészet-terapeuta egy
megrázó családi tragédia hatására választotta ezt az
önkifejezési módot, a belső nyugalmat, a vigaszt, a lelki békét és a lelki öngyógyítás folyamatát az alkotásban
találta meg. Textilképeket, textilszobrokat és művészi
töklámpásait bemutató kiállítását ezúttal rendhagyó
módon nem egy művészettörténész, hanem Kálazi Ágnes reikimester nyitotta meg:
- Nemcsak a forma, a színek kavalkádja, harmóniája jelenik meg, ha odaállnak egy-egy alkotás elé, hanem
valami megmozdul a szívünkben is. A művésznő képei,
szobrai hatására erőteljes, mély változások indulhatnak
el bennünk, ezért is különlegesek munkái. Valamennyi
alkotása kinyitja a szívünket, hogy a legfontosabb érzésekkel, emberi értékekkel találkozzunk, a szeretettel, az
együttérzéssel, a segítő szándékkal, a szerelemmel, a
hittel és a bizalommal – beszélt a művekről Kálazi Ágnes.
Zsolnai Tímea Budapesten művészetet tanult, majd a
Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán képzőművészet-terapeutaként végzett, akril- és üvegfestészet
mellett gyapjúképeket készít, sokszínű alkotásai mély
érzelmeket tükröznek.
- Amatőr alkotóként életcélom a művészeti elemekkel
ötvözött segítő tevékenység. Alkotásaimmal azt próbálom bemutatni. hogy az egyszerű, mindennapos
alapanyagokból is létrehozhatunk egyedi és különleges

alkotásokat, további célom pedig az emberek figyelmét
felhívni a művészet, az alkotás gyógyító erejére, lélekápoló hatására. Első alkotásaim 20 évesen elhunyt Máté
fiam emlékére készültek, melyet sorstársam, Gősi Vali
verseivel közösen mutattunk be „Anyák, ha sírnak….”
címmel az ország több városában is, bízva abban, hogy
munkáinkkal reményt, támogatást adhatunk sorstársainknak a talpra álláshoz. Meditatív jellegű alkotásaim
mindegyike egy-egy belső utazás eredményeként született. Készítésük közben igyekeztem magam mögött
hagyni a múlt árnyékát és a jövővel kapcsolatos szorongásomat, aggodalmamat. Próbáltam lelkemben megteremteni egy lecsendesített világot, ahol csak magamra
figyelhetek; az érzéseimre. Igyekeztem megragadni a jelen pillanat varázsát és meglelni az abban rejlő örömöt,
szabadságot. Nem törekedtem a realisztikus ábrázolásra, csak hagytam a fantáziámat és lelkemet szárnyalni mutatkozott be a veszprémi művész.
Zsolnai Tímea textilszobrai a művész saját életútját
mutatják be, a bronz és rézhatású textilből készült
szobrok jól tükrözik, hogy egyszerű alapanyagokból
igazi képzőművészeti kincseket képes varázsolni. A
kiállításmegnyitót Székely Zsuzsa versekkel, Egerszegi
Virág és Pécsi Tibor zenei előadással színesítette.

Divatkollekció és képzőművészeti alkotások a KIKK-ben
A WHYNOT menswear férfi divatkollekció
darabjai mellett festményekkel, grafikákkal,
kerámiamunkákkal mutatkozott be Barabás Ildikó
rajztanárnő egykori tanítványaival a siófoki Kálmán
Imre Kulturális Központ emeleti galériáján.
Az „Egyedül állók” címmel március 2-án nyílt tárlaton
Barabás Ildikó az egykori Dél-balatoni Kulturális Központ rajz-szakkörének vezetője és néhány tanítványa

hozta el az érdeklődőknek művészeti alkotásait:
Barabás Ildikó a Pécsi Tudományegyetem Tanárképző
Kar rajz-földrajz szakos tanáraként végzett. Siófokon
rajzszakkört vezetett, számos kiállításon mutatta be
festményeit, textilszövéseit.
Ella Kekezovits pályakezdő designer, művész, hobby
fotós és blogger a kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskolában végzett textilrajzoló és
modelltervező szakon. 2016 végén a Mod’Art InterÁPRILIS
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national Hungary divattervező szakán diplomázott,
megálmodta saját márkáját, a WHYNOT menswear
férfiak számára készült kapszula-kollekciót, mely
sajátos, alternatív látásmódjának és világának külső
kivetülése. Számára a divat művészet és önkifejezés
egyben, szeret a klasszikus sémákkal szembemenni,
közel állnak hozzá a formabontó és szokatlan megoldások.
Hetényi Zsuzsanna nyugdíjas pedagógus, a siófoki
Vak Bottyán János Általános Iskolában tanított, kézműves szakkört vezetett. Jelenleg kerti kerámiákkal
kísérletezik, érdekli a kerámia mint térplasztika.
Séllei Nóra a Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskolában érettségizett. A Budapesti Metropolitan
Egyetem képi ábrázolás alapszakán végzett, ahol jelenleg tervezőgrafika szakon folytatja tanulmányait,
főként a könyvillusztráció területe érdekli.
Katona Márton a Konzervatórium jazz szakán végzett,
a zene mellett az olajfestészetben fejezi ki önmagát.
Turupoliné Mészáros Gabriella, okleveles építészmérnök a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki
karán végzett. A Somogy Megyei Építész Kamara aktív tagja. Az elmúlt években több siófoki kiállításon is

bemutatta festményeit.
A márciusi tárlatot dr. Lengyel Róbert, Siófok polgármestere nyitotta meg, a művészek személyes bemutatkozása mellett a Siófoki Művészeti Iskola diákjainak
műsora és Németh Gábor zongora előadása színesítette a rendezvényt.
- Akinek van kedve, leülhet közénk, megmutatjuk, mi
az a művészet, amivel mi foglalkozunk – invitálta vendégeit a szövés és a kerámiai alapjainak kipróbálására
Barabás Ildikó. Az interaktív kiállításmegnyitót követően március végéig megtekinthetőek a KIKK galériáján a „Siófoki Egyedülállók”.

Búcsúzott a Révfülöp, szolgálatba áll a Nemzeti Regatta és a Kossuth
A Balatoni Hajózási Zrt. Révfülöp nevű vízibuszától
búcsúzott március elején. A társaság az idei
hajózási szezont újabb felújított hajóval, a Nemzeti
Regattával indítja, és a főidényre szolgálatba áll a
megújult Kossuth komp is.
A Balatoni Hajózási Zrt. újabb vízibuszát zsilipelte át
a Sió-csatornára, míg tavaly februárban az Akali, idén
március elején a Révfülöp búcsúzott a társaságtól. Az
1963-ban a Magyar Hajó- és Darugyár váci egységében gyártott, 3011-es típusú, Révfülöp nevet viselő vízibuszt a Budapesti Közlekedési Vállalat vásárolta meg
a Baharttól. A hajó a Sió-csatornán, majd a Dunán hajózva érkezik Budapestre, hogy felújítását követően a
főváros víziközlekedését szolgálja a továbbiakban.
- A Balatoni Hajózási Zrt. a flottafelújítás keretében
kínálta eladásra az utóbbi években már elsősorban

tartalékhajó funkciót betöltő vízibuszát, a Révfülöp
motorost. A hajó 80 fő befogadására alkalmas, 26,5 m
hosszú, legnagyobb szélessége 5,3 m. Több évtizedes
szolgálata során elsősorban menetrend szerinti hajójáratként üzemelt a Balaton nyugati medencéjében. A
hajó új tulajdonosával, a BKV-val idén kezdődtek meg
azok a tárgyalások, melyek végül az adásvételt eredményezték. A kedvező időjárási és vízállási körülmények
pedig lehetővé tették, hogy a hajó a Sió-csatornán
keresztül a Dunára kerülhessen. A Révfülöp vízibusz
üzembiztonsági és műszaki szempontból is kifogástalan állapotban áll majd szolgálatba a fővárosban, ahol
bekapcsolódva a közlekedési és turisztikai kínálatba,
még hosszú éveken keresztül biztosíthat színvonalas
hajózási lehetőséget az utasoknak - mondta el az eseményen Veigl Gábor, a Bahart gazdasági és stratégiai
vezérigazgató-helyettese.
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Fotó: Gáti Kornél

A Balatoni Hajózási Zrt. a 2020-ig szóló stratégiájában
foglaltaknak megfelelően, az idei évben kiemelt saját
beruházások keretében folytatja hajóparkjának megújítását, modernizálását. A hajózási szezon tavalyi kezdetéhez hasonlóan – amikor a teljesen felújított Siófok
katamarán ünnepélyes felavatására került sor – idén
ismét új hajót állít szolgálatba a Balatoni Hajózási Zrt.
hajóflotta megújítási programja keretében. A kizárólag
saját forrásból újraépített Nemzeti Regatta nevű motorost 2017. április 14-én, nagypénteken bocsátja vízre
a Bahart. A társaság saját forrásokat felhasználó beruházása a korábbi Beatrix nevű hajón zajlik. A balatoni
utazási igényeket lényegesen hatékonyabban, gazdaságosabban kielégítő, 180 férőhelyes teljesen átalakított,
akadálymentes felső fedélzettel ellátott hajót nagypénteken bocsátja majd vízre a Bahart. Új nevet is kap a hajó,
mely a társaság által tavaly megrendezett eseményhez,
a Nemzeti Regattához – Magyarország településeinek
vitorlás fesztiváljához kapcsolódik. A 2016. évi vitorlásversenyen komoly küzdelemben végül a házigazda
település, Siófok város aratott győzelmet, így a Bahart
felajánlásából a számos értékes nyeremény mellett arra

is jogot szerzett, hogy a társaság 2017. április 14-én forgalomba álló új hajójának a nevét viselje az idei hajózási
szezonban. Az új hajó neve ennek megfelelően az idei
évben: „Nemzeti Regatta - 2016 Siófok” lesz.
A települések kétnapos versenyére – 50 csapat részvételével – június elején ismét sor kerül, az idei győztes nevét
majd a következő, 2018. évi hajózási szezonban viselheti
ugyanez a hajó. A Bahart siófoki telephelyén eközben
gőzerővel zajlik a Kossuth komp teljeskörű megújítása. A projektet a főidény kezdetéig fejezi be a társaság,
amikorra a forgalom növekedése már mindenképpen a
4 komp egyidejű üzemeltetését igényli a révátkeléshez.

Vihar idején is felkészülten
Április 1-jén indult el az országos viharjelző rendszer
hazánk nagy tavain, melynek megfelelő működését
a szezon előtt tesztelték a szakemberek.
A viharjelző szezonban április 1. és október 31. között
a Balaton, a Velencei-tó, a Tisza-tó és a Fertő-tó körül a
jól látható, sárga színű lámpák folyamatos villogással
jelzik a vihar közeledtét. Első fokú jelzés esetén
percenként 45, másodfokú jelzés esetén percenként
90 villanás figyelmeztet a veszélyre. A viharjelző
rendszerről, a vízi közlekedés és a vízen tartózkodás
szabályairól, valamint az idei fejlesztésekről az
országos viharjelző rendszer tesztelése kapcsán
tartottak sajtótájékoztatót a katasztrófavédelem,
az Országos Meteorológai Szolgálat és a Balatoni
Vízirendészeti Rendőrkapitányság szakemberei.
Bartók Péter tűzoltó ezredes, a Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
gazdasági főigazgató-helyettese a 17 éve működő

viharjelző rendszert mutatta be, mely az emberek
életének, testi épségének, anyagi javainak védelmét,
biztonságát szolgálja:
- Az OMSZ gyűjti, elemzi, értékeli Magyarországon
azokat az adatokat, amelyek alapján kiadják az
időjárás-előrejelzést, a viharjelzést. A vízirendészet
viharjelzés idején az állampolgárok biztonsága
érdekében a követendő magatartást szabályozza.
Április 1. és október 31. között működik az országos
viharjelző rendszer a Balatonon, a Velencei-tavon,
a Tisza-tavon és a Fertő-tavon. Országosan 55
viharjelző állomás működik, ezen belül a Balatonon
jelenleg 31 stabil telepítésű viharjelző állomás,
valamint az ezt kiegészítő mobil viharjelző állomások
üzemelnek. Három éve megvalósult a Balaton három
medencére osztása, mely lehetővé teszi, hogy az
egyes térségekben külön-külön adják ki a viharjelzést.
A viharjelző rendszert kiegészítő alkalmazás a
Tavihar nevű applikáció, amivel mobiltelefonon
ÁPRILIS

20

keresztül nyomon követhető a viharjelzés, valamint
a VÉSZ alkalmazás, mely nemcsak a viharjelzést
szolgálja,
hanem
a
katasztrófavédelemhez
tartozó valamennyi veszélyforrást jelzi. A 2017-es
fejlesztésekkel kapcsolatban Bartók Péter elmondta,
hogy folytatódik a ledes jelzőrendszerre való
áttérés, októbertől Balatonakali, Zánka, Révfülöp és
Ábrahámhegy viharjelző állomásainak lámpáit is a
korszerű ledes technológiára cserélik. Siófokon és
Tihanyban a viharjelző állomáson egy-egy kamerát
helyeznek el, mellyel az időjárási körülményeket
az Országos Katasztrófavédelem honlapján élőben
nyomon követhetik a felhasználók. Új viharjelző
állomást telepítenek Velencén, továbbá fejlesztik a
VÉSZ alkalmazást. A távolabbi célok közt szerepel
a ledesítés folytatása, ledes viharjelzők telepítése a
tavon fixen és bójával, és egy új állomás kialakítása a
Tisza-tavon.

- Az OMSZ felkészült a viharjelzési szezonra –
kezdte beszámolóját Tölgyesi László, az Országos
Meteorológai Szolgálat informatikai és módszertani
főosztályának vezetője.
- A Balaton térségének pontos előrejelzéséhez
legalább az európai kontinens időjárási viszonyait
át kell látni. Műholdak, radarok méréseit, pontszerű
méréseket alkalmazunk. Kiemelten fontos a Balaton
partján működő szélmérő műszerek, valamint a
Siófoki Meteorológai Obszervatórium állomásának

mérései. Szeretnénk megőrizni a Siófoki Meteorológai
Obszervatórium környezetét, mert ha beépítjük
épületekkel, akkor már nem a Balatonra jellemző
időjárást reprezentálja, veszélyezteti az előrejelzés
pontosságát, az éghajlatváltozás megfigyelését –
hangsúlyozta az OMSZ szakembere.
A MET honlapján tavaink időjárása, a viharjelzés
állapota és előrejelzések is megtalálhatóak. Újdonság,
hogy idén már nemcsak a széllel kapcsolatos
mérések, hanem a hőmérséklet, csapadékviszonyok,
hullámmagasság is több napra előre, órás bontásban
olvasható az oldalon. A MET mobil alkalmazása,
a Meteora megmutatja az időjárással kapcsolatos
veszélyjelzéseket, a pillanatnyi időjárási viszonyokat,
valamint időjárás-előrejelzést is tartalmaz. Horváth
László rendőr ezredes, a Balatoni Vízirendészeti
Rendőrkapitányság vezetője a sajtótájékoztatón
kiemelte, hogy négy nagy tavunkon, a Balatonon,
a Velencei-tavon, a Tisza- és a Fertő-tavon a viharelőrejelzésnek is köszönhetően a vízbefulladások
száma a legalacsonyabb. A Balatonon a legerősebb
a viharjelzéssel való ellátottság, a tavon 31 viharjelző
állomás működik. A tavalyi évben országosan 111
vízbefulladás történt, ebből a négy nagy tavon csak
13 eset volt. A Balatoni Vízirendészet szakemberei
tavaly több mint 300 ember életét mentették meg.
Az idei fejlesztésekről Horváth László elmondta,
260 millió forint összegű közbeszerzés kapcsán 10
új mentőhajót kap a vízirendészet, ebből öt hajó a
Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitánysághoz kerül,
melyek már a nyáron megjelenhetnek a Balatonon.
Ezenkívül két új, valamint két felújított mentőhajó
áll majd szolgálatba. Az idei szezonban is folytatódik
a zászlós vízi viharjelzés, a Balatoni Vízirendészeti
Rendőrkapitányság szolgálati hajóin kitűzött sárga és
piros zászlók is a viharra figyelmeztetnek a tavon.

Virágosítási verseny és kedvezményes virágvásár
Több évtizedes múltra visszatekintve 2017-ben is meghirdetjük helyi virágosítási versenyünket. Különböző
kategóriában lesz lehetőségük nevezni, melyre várjuk nevezésüket. Felhívjuk továbbá a lakosság figyelmét,
hogy 2017. április 28-tól május 12-ig kerül sor a kedvezményes virágvásárra. További részletek a siofok.hu oldalon
olvashatók.
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A siófoki diákok környezettudatosak

A Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola tanulóira
büszkék lehetünk, hiszen az iskolában zajló energetikai
korszerűsítés projektben, valamint a szemléletformálási
napokon lelkesen és nagyon tudatosan vettek részt.
Az iskola épülete közel 125 millió forintból újul meg, a
támogatást a Liechtenstein, Izland és Norvégia által
létrehozott EGT Alap biztosítja. A projekt része szemléletformálás, melynek jegyében a gyerekek ötletes színi
előadásokkal, prezentációkkal, rajzokkal és esszékkel,
sőt újrahasznosított elemekből készült makettekkel
hívták fel a figyelmet a környezettudatosság fontosságára. A gyermekek mintaként szolgálnak a lakosság
és más intézmények, szervezetek számára, hiszen a jó
példa követendő. Bolygónk eltartóképessége véges,
a kimerülő erőforrások és a pazarló magatartás már
nem megengedhető, mialatt a társadalmi komfortszint
fenntartása elvárásként jelenik meg. Ezeknek a problé-

máknak a szükségszerű feloldása kizárólagosan egy új
szemlélet elterjesztésével és meghonosításával érhető
el. A XXI. század és a jövő felnövő generációi számára a
fenntartható fejlődés, hatékonyság és környezettudatos
gondolkodás olyan megkerülhetetlen gondolkodási
keretrendszerek, melyek nélkül még az életszínvonal
fenntartása sem feltételezhető, nemhogy növelése! A
projekt sikeres lezárása az iskola háromszintes épületét
energetikailag korszerűbbé teszi - ezáltal jelentős mértékben csökken az intézmény rezsiköltsége; a hálózatra csatlakozó napelemrendszer telepítésével, az iskola
éves villamos energia igényét nagyrészt a Nap által biztosított megújuló energia fogja biztosítani. A fejlesztés
keretében egy épületfelügyeleti és menedzsment rendszer is kiépítésre került, ami lehetővé teszi a fejlesztéssel
érintett gépészeti és villamos rendszer korszerű működtetését és energiafogyasztás-optimalizálását. Az épület
fűtési és villamosenergia-ellátási rendszere ennek köszönhetően on-line eléréssel, akár egy tableten keresztül is vezérelhetővé és programozhatóvá válik. A projekt
teljes költségének összege 439 286 euró, azaz 124 493
655 forint. A Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola
energetikai korszerűsítése című projekt az EGT Alapok
támogatásával valósul meg.

Fekvenyomó bajnokság: jól debütált a siófoki helyszín

Fotók: Gáti Kornél

„Minden flottul ment, jövőre is jó lenne Siófokon
rendezni egy versenyt, immár háromfogásossá
bővítve” – nyilatkozta Kromek András, a Magyar
Erőemelő Szövetség elnökségi tagja, a Magyar
Fekvenyomó Válogatott szövetségi kapitánya az NB
II-es fekvenyomó magyar bajnokságról.

Kromek András beszélt arról is, hogy a résztvevők
visszajelzései szerint megfelelt a nemzetközi
színvonalnak a Siófoki Fürdőegylet, valamint a helyi
önkormányzat szervezésében és a Kozma Gym
rendezésében megtartott verseny. Hosszú évek
óta Siófokon rendeztek először olyan országos
ÁPRILIS
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fekvenyomó bajnokságot 2017. március 11-én, amely
kifejezetten a II. osztályú versenyzőknek kínált
lehetőséget a megmérettetésre. A versenyzés és a
sportág népszerűsítése mellett a tehetségkutatás is
fontos célja volt az eseménynek, amit a Beszédes József
Általános Iskola tornacsarnokában rendeztek meg.
A 74 versenyző az ország legkülönbözőbb pontjáról
érkezett (Tab, Orosháza, Budapest, Szigetszentmiklós,
Tiszaújváros, Jánoshalma, Nagytétény, Isaszeg, Vésztő,
Baja, Mérk (Szabolcs-Szatmár-Bereg), Ózd, Siófok).

A verseny rendezője, Kozma Zoltán (Kozma Gym)
testépítő világbajnok megköszönte, hogy Siófok
polgármestere a kezdeményezésük mellé állt, és
útjára indította ezt az eseményt. Elismerően szólt a
szervezőkről is, akiknek köszönhetően precíz, pontos és
gyors volt a verseny lebonyolítása. A siófoki Kozma Gym
két versenyzőt indított - Mérhay Enikőt és Pais Bencét -,
mindkettőt első alkalommal, és mindketten 4. helyezést
értek el a saját kategóriájukban. A klub szeretne jövőre
több versenyzővel részt venni a bajnokságon.

Kosársulisok farsangi jutalma
Farsang alkalmából jelmezbe öltözve kosaraztak a
Siófoki Kosársuli Egyesület fiatal tagjai az egyesület
bázisán, a Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakgimnázium
és Szakközépiskolájában.

Fotó: Gáti Kornél

- Közös jutalom ez, hiszen sokat dolgoznak a gyerekek,
megérdemelték a kötetlen, vidám farsangi délutánt és
az azt követő pizzázást – mondta el a rendezvényről Szalai István, az egyesület elnöke.
A Siófoki Kosársuli Egyesület több mint 70 ifjú kosarasa bizony egész évben keményen dolgozik, és a kitartó
munkát versenyeredményeik is jól tükrözik. A felnőtt és
az U16-os korosztályt Pákozdi Zsolt, az U14-es korosztályt Hunya Balázs, a fiatalabbakat pedig Kövér Balázs
készíti fel a bajnokságokra.
- Több korosztályban is versenyeztetünk gyerekeket. Az
U12-es korosztály a Fejér megyei régióban versenyez,
jelenleg ötödik helyen állnak. Az U14-es serdülő korosztály játékosai az alapszakaszban 8. helyen végeztek. Múlt
hétvégén ugyan kiestek az A csoportból, de hamarosan

régiós döntőt vívnak, majd a régiós győztesek tornáján is
részt vehetnek. U16-ban alsóházi rájátszásban vagyunk,
a tavalyi egy nyertes mérkőzéshez képest már hármat
összehoztunk. Tavaly indult el 15 fővel felső tagozatos
kortól vegyes korosztályban a lánycsapat, akik meghívást
kaptak egy fehérvári házibajnokságra. NB II-es felnőtt
férfi csapatunk folyamatosan részt vesz a hazai bajnokságokon – sorolta az eredményeket Pákozdi Zsolt.
Az országos versenyeken szereplő gyerekek létszáma 60
fő körüli, ezenkívül 15 lányversenyző edz az egyesületnél. A Siófoki Kosársuli csatlakozott az MKOSZ Dobd a
kosárba! programjához, így a városban előkészítő edzéseken vehetnek részt az alsós diákok.
- 1-2. osztályos és 3-4. osztályos korcsoportokban edzenek
a gyerekek a Széchenyi István Általános Iskola tornatermében. A programot idén a Széchenyi iskolán túl kibővítettük
a Beszédes iskolára is, összesen 60 gyermek vesz részt az
edzéseken, melyek célja, hogy megszerettessük a kosárlabdát a fiatalokkal, és idővel növeljük az utánpótlás csapatok tagjainak számát – mondta el Pákozdi Zsolt.

Jubileumi Balaton Szupermaraton
Több mint 1000 indulóval rajtolt el Siófokon a jubileumi Spuri Balaton Szupermaraton mezőnye, a
négynapos verseny első napján a Siófok és Fonyód
közötti 48,2 km-es távot teljesítették a futók.
A tókerülő szupermaratonra idén összesen 1013-an
neveztek, a versenyzők március 23. és 26. között váltócsapatban, párban vagy egyéni indulóként vállalkoztak
arra, hogy teljesítik a 193,3 kilométeres távot. A „4 nap
futás – 4 nap barátság – 4 nap buli – 4 nap csoda” jel-

mondattal elindult jubileumi verseny nevezői négy nap
alatt lefuthatják a Szupermaratont Siófoktól Siófokig,
vagy két nap alatt a FélBalatont Badacsonytól Siófokig. A
mezőnyhöz bármelyik nap lehet csatlakozni, külön versenyszámokként pénteken Keszthelyről indul az Öböl
Félmaraton, szombaton pedig Badacsonytomaj és Balatonfüred közt a Maraton Füred mezőnyében futhatnak a
versenyzők. A 10. Spuri Balaton Szupermaraton újdonsága, hogy minden négy-, illetve kétnapos váltó versenyszáma beleszámít a 2017-es Fut a cég sorozatba is.
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Egészség oldal – Inzulinrezisztencia – a cukorbetegség előszobája
Lassan itt a strandszezon, ilyenkor a nők többsége
szeretné gyorsan formába hozni magát. Vannak
azonban olyanok, akik a legnagyobb erőfeszítések
ellenére sem tudják eltüntetni a hastájékon, csípőn
elhelyezkedő zsírpárnáikat.
Ha a túlsúlyhoz más tünetek (erősebb szőrösödés, hajhullás, száraz bőr, rossz közérzet, fáradékonyság, depresszió, éjszakai izzadás, fejfájás, fertőzések gyakori
előfordulása, menstruációs zavarok, PCOS, meddőség)
is társulnak, a háttérben cukoranyagcserét érintő probléma, az inzulinrezisztencia (IR) is állhat. A betegség
lényege, hogy a sejtek inzulinérzékelő receptorai nem
működnek megfelelően, így a hasnyálmirigynek nagy
mennyiségű inzulin hormont kell termelnie, hogy a
vérben keringő cukor bejuthasson a sejtekbe. Az inzulinérzékelő receptorok eltompulásához a genetikai hajlamon túl sok esetben a mozgásszegény életmód és a
helytelen táplálkozási szokások vezetnek, nagymértékben emelheti a kockázatot a szervezet nem megfelelő
D-vitamin ellátottsága is. Más szénhidrát-anyagcserével
összefüggő probléma, mint a pajzsmirigy betegségek,
a különböző ételintoleranciák, a gyomor- és bélrendszeri megbetegedések ugyancsak
növelhetik az IR
megjelenésének
esélyét. A diagnózis cukorterheléses
labor vizsgálatot
követően állítható
fel. Megfelelő kezelés nélkül a hasnyálmirigy kifáradása miatt az IR az
évek előrehaladtával nagy eséllyel 2-es típusú cukorbetegséggé alakulhat. Ennek megakadályozására teljes
életmódváltásra van szükség. Sok esetben gyógyszeres
kezelés nélkül, rendszeres testmozgással és megfelelő
étrenddel normalizálható az állapot. A stabil vércukorszint biztosítása céljából figyelembe kell venni az
inzulinérzékenység napszakos ingadozását, ezért kezdetben mindenképpen érdemes szakember segítségét
kérni az étrend kialakításában. Előnyben részesülnek
a lassú felszívódású szénhidrátforrások, mert ezekkel
az emésztőenzimeknek többet kell dolgoznia, hogy
egyszerű cukrokká alakuljanak, így a cukorfelszívódás
fokozatossága miatt csak mérsékelt vércukorszint emelkedés alakul ki. A Rózsás biobolt polcain rengeteg alapanyag elérhető, mely beilleszthető az IR diétába, többek
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között: teljes kiőrlésű lisztek, graham liszt, maglisztek,
hajdinaliszt, kölesliszt, csicseriborsóliszt, sárgaborsóliszt, cirokliszt, amarántliszt, zab- és zabpehelyliszt,
zabpehely, kókusz- és mandulaliszt, konjakliszt, teljes
kiőrlésű darák, korpák, útifűmaghéj, búzasikér, olajos
magvak (pl. kesudió, tökmag, mandula, földimogyoró, napraforgó, paradió, pekándió, makadámia dió). A
fehér rizs kiváltására bulgur, kuszkusz, köles, hajdina,
amaránt, quinoa, barna rizs és vadrizs is választható. A
növényi tejek közül a kókusz- és a mandulatej fogyasztható IR-ben. Édesítésre természetes cukorhelyettesítőket (eritrit, stevia, xilit) javaslunk. Kutatási eredmények
szerint a sejtek inzulinérzékenysége esszenciális zsírsavak fogyasztásával növelhető, ehhez halolajat tartalmazó készítmények vagy hidegen sajtolt növényi olajok
fogyasztását javasoljuk. IR-ben a magas vércukorszint
és a megnövekedett inzulinszint miatt a szervezetet folyamatos stresszterhelés éri, ezért nagy hangsúlyt kell
fektetni a megfelelő vitamin, ásványi anyag (króm, cink,
magnézium, vanádium) és antioxidáns bevitelre. Terápiánkat kecskeruta tea fogyasztásával is kiegészíthetjük, melynek hatóanyaga kémiailag nagymértékben
hasonlít az IR-ben alkalmazott Metformin gyógyszer laboratóriumban előállított hatóanyagához. Kérdéseivel
forduljon bizalommal szaktanácsadóinkhoz! A témáról
részletesebben a facebook.hu/rozsasbiobolt oldalunkon olvashatnak.
Kovács Zita szaktanácsadó

2O17. május 2. keddtől

változik a nyitvatartásunk!
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Invitel Pont Siófokon
Tévé-, internet-, telefonszolgáltatások értékesítése
és ügyintézés lakossági és kisvállalati ügyfelek részére
Siófok, Fő u. 174-176. (Átrium üzletház)
Értékesítőnk, Iró Vilmos a +36 20 424 4610, vagy a (06 84) 610 710
telefonszámon várja hívásukat!
invitel.hu

Fogászati kezelésre
van szüksége?
Miért nem választja Ön is a
megbízható, magas minőséget képviselő Globe Dental
Fogászati Centrumot?

Győződjön meg arról, hogy az
ÁRAINK A FÖLDÖN JÁRNAK!
Vegyen részt ingyenes fogászati állapotfelmérésen.
Több ezer elégedett páciens, sok éves szakmai tapasztalat.
Kérjen időpontot a 06 70 420 05 85 –ös számon!

Zamárdi, Eötvös u. 15./1. · www.globedental.eu

Már Budapesten is megtalál minket a Parlament mellett!

OPTIKA

Siófok, Vak Bottyán u. 27., TESCO
Nyitva: H.–Szo. 9.00 – 20.00,
V. 9.00 – 19.00
Telefon: 06-84/322-674

Az akció március 15-től ápri
lis 30-ig,
illetve a készlet erejéig tart.
A részletekről érdeklődjön
üzletünkben!
Egészségpénztári kártya elfog
adó hely.

Részletek az üzletben. Érvényes 2017. 04.30-ig bejelentett autók esetén!

Siófok, Vak B. u. 24. (M7 körforgalomnál) • +36 30 377 9337 • centrumautokft@gmail.com • www.centrumauto.hu

