Az önkormányzat havi magazinja
XXX. évf. 12. szám 2017. december
www.siofoki-hirek.hu
facebook/ Siófoki Hírek

VÁROSNAP

•

KULTÚRA

•

TESTÜLETI HÍREK

•

SPORT

TARTALOM

XXX. évf. 12. szám 2017. december
6.

Városnapi ünnepség.........................................................4.
Mézeskalács város Siófok: elindult a licit Nikolettáért......5.
A virágosítási verseny díjazottjai.........................................6.
Négycsillagos minősítést kapott a siófoki Galerius fürdő...6.
Siófok díszpolgára, Csiszár Elek ünnepi kiállítása..............7.
Hírek a testületi teremből.................................................8.
BOTTYÁN’ 60...................................................................11.
Keresztúti stációk a balatonkiliti templomkertben...........12.
Kiliti hívek a szentföldi zarándoklaton.............................12.
Hazajáró közönségtalálkozó Siófokon.................................13.
Diabetes világnapi kiállítás.............................................13.
Siófokra érkeztek „Makovecz angyalai”...........................14.
Diákhét a Perczelben......................................................15.
Razzia Siófokon..............................................................15.
A gyermekétkeztetésről napjainkban..................................16.
Kistermelők és gazdák segítője.......................................17.
Városi sakkbajnokság.....................................................18.
Karate kölyök.................................................................18.
Sporttörténelmi Tour de Hongrie.....................................19.
Jövő júniusban újra Nemzeti Regatta...............................20.

18.

4.

5.

15.

Impresszum
Siófoki Hírek
Önkormányzati magazin
Megjelenik évente 12 alkalommal
Kiadja a Balaton-parti Kft.
8600 Siófok, Petőfi stny. 3.
Szerkesztőség:
8600 Siófok, Fő tér 1.
Tel.: 84-504-162, sajto@siofok.hu,
szerkesztoseg@siofoki-hirek.hu

Főszerkesztő: Gáti Kornél
Munkatárs:
Milei Barbara
Partnereink:
siofok.hu, siofoki-hirek.hu, Part fm 92.6
Tördelő: By Line Kft.
Dizájn: Gáti Kornél, Aradi Péter
Tördelés: Németh Áron

Korrektor: Pálné Cserjés Györgyi
Hirdetés: Szabó Erzsébet
Tel.: +36 30 322-0174
E-mail: servus.erzsebet@gmail.com
Terjesztő: Magyar Posta Zrt.

A lapunkban megjelent kép–
és szöveganyagok bármilyen
formában és médiában csak
a kiadó vagy a jogtulajdonos
engedélyével hozhatók
nyilvánosságra.

Nyomda: By Line Kft.
Felelős vezető:
Zsolnay Csaba
HU ISSN 0238-8588

A hirdetések tartalmáért
a szerkesztőség felelősséget
nem vállal.
MÁRCIUS

4

5

Városnapi ünnepség

A Kálmán Imre Kulturális Központban november 24-én
délelőtt az országos és megyei versenyeken kiváló eredményeket elért diákokat jutalmazták, majd délután a
városnapi ünnepségen adták át a városi kitüntetéseket
és okleveleket. Dr. Lengyel Róbert polgármester ünnepi
beszédében a történelmi visszatekintés után az idei városnapon kitüntetettekről szólt:
- 1968. december 29-én várossá avanzsált Siófok, amit a
mi felelősségünk tovább építeni. Elsősorban a város vezetőié, de szerencsére ebben a munkában ma se vagyunk
egyedül. Sok-sok tisztességes ember tesz azért, hogy Siófok a térségi vezető státuszát minden nehézség ellenére
őrizze, hogy az itt élőknek még élhetőbb, az idelátogatóknak pedig még vonzóbb és visszatérésre csábítóbb legyen. Közülük ülnek ma itt néhányan az első sorban, hogy
jelképesen elismerhessük munkájukat, a közösség érdekében végzett tevékenységüket – emelte ki a polgármester.

során maradandót alkottak, tevékenységükkel Siófok
város gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt élők
életkörülményeinek javítását szolgálták, kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végeztek. Olyan személyek is
méltók a díjra, akik tevékenységükkel Siófok város hazai
és nemzetközi hírnevét öregbítették, erkölcsi példamutatásuk városunk lelki épülését, hitét, humánus értékeinek
gyarapodását szolgálta.
„Siófokért” érmet kapott Antal János vendéglátó, vállalkozó, étteremtulajdonos.

Fotók: Gáti Kornél

Siófok várossá válásának 49. évfordulója alkalmából az ünnepi Városnapon adták át a a Siófokértérmeket és a polgármesteri elismerő okleveleket.
Megnyílt a Jótékonysági Vásár, és felavatták a siófoki díszpolgárokról készült arcképcsarnokot.

Polgármesteri elismerő oklevelet vehetett át:
Barna Sándor vállalkozó, Berlinger Ágnes újságíró, a Helyi Érték Egyesület korábbi vezetőségi tagja, Bíró László, a
Magyar Cukorbetegek Siófoki Egyesületének elnöke, Bognár-Volenszki Betti gitártanár, Csuti Csaba siófoki énekes
előadóművész, Fekete Antalné utazási irodai ügyintéző, Kolumbán Zoltánné vállalkozó, fodrász, Kovács Tibor ács
és tetőfedő, Kozma Zoltán testépítő világbajnok, Stefán László, a Siófoki SZC Baross Gábor Szakgimnáziuma és
Szakközépiskola általános igazgató-helyettese, Vértes Imréné nyugdíjas, a valamikori ATI autósiskola volt igazgatója.

Király Johanna és Vargha Béla edzők, úszásoktatók megosztva részesültek a díjban. A díjat Vargha
Béla vette át.

jótékony kezdeményezés idén Gelencsér Nikolettát és
családját támogatja. A város főterén egész nap jótékonysági vásár várta az érdeklődőket. A kitelepült helyi
civil szervezetek és egyesületek saját készítésű ajándéktárgyakkal, süteményekkel készültek. A résztvevők
a nap során összegyűlt adományok 50 százalékát a Sió-

Mézeskalács város Siófok: elindult a licit Nikolettáért

Fotók: Gáti Kornél

A siófoki mézeskalács várost idén is több alkotó
segítségével építették fel. A kiállítás az adventi
időszakban lesz látható, ami alatt licitálni lehet a
mézeskalács épületekre. A bevételből idén is egy
beteg gyermeket támogatnak a szervezők.
Dr. Székely Zoltán szülész-nőgyógyász főorvos posztumusz részesült „Siófokért” érem elismerésben.
A díjat sógornője Székely Mária vette át.

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete októberi testületi ülésen döntött a november 24-i városnapi
kitüntetési javaslatok odaítéléséről. A döntés értelmében
a Képviselő-testület a Siófok Város Díszpolgára címet az
idei városnapon nem adományozott. „Siófokért” érem
elismerést kaptak azok a polgárok, akik Siófok város fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, a városhoz is
kötődő közéleti, tudományos, művészeti munkásságuk

foki Napraforgó Óvoda számára ajánlották fel.
Dr. Lengyel Róbert polgármester és Potocskáné Kőrösi
Anita alpolgármester a városnapi ünnepség keretében
avatta fel az önkormányzat aulájában a siófoki díszpolgárokról készült arcképcsarnokot.

A díjátadót a Fischer Annie zenei-előadóművészeti
ösztöndíjas fellépők műsora zárta. Szabó Marcell, Junior Prima díjas zongoraelőadásával, Nyári László, Junior
Prima díjas hegedű, és Baranyai Barnabás Junior Prima
díjas gordonkabemutatójával kápráztatta el a közönséget. A Kálmán Imre Kulturális Központ előcsarnokában
a városnapra felépült a mesés Mézeskalácsváros. A mézeskalácsból készült siófoki épületekre licitálni lehet, a

Az idén egy kiliti kislányt, Gelencsér Nikolettát és családját szeretnék segíteni a mézeskalács Siófok megálmodói.
Niki oxigénhiányosan született, így a mindennapi küzdelemben és a szükséges rehabilitációs kezelésben nagy
segítség lenne a családnak a támogatás. A jótékonysági
árverés Nikolettáért indul tehát. Licitálni a "Mézeskalács
város Siófok" Facebook oldalán, a képek alatt, hozzászólásban! Árverés kezdete: 2017.november 24. 16:00
Árverés vége: 2017.december 10. 16:00
A licitnyertesek az édesanya, Gelencsérné Nagy Ágota
által megadott bankszámlaszámra utalhatják a felaján-

lott összeget. (Az alábbi számra árverésen kívül is küldhető támogatás.)
Unicredit Bank 11918001-00000160-31910003
A megnyert épületeket december 22-én adják át 16:30
és 17:30 között a kulturális központban.
A „Mézeskalács város Siófok” megálmodója:
Kótiné Molnár Szilvia.
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A virágosítási verseny díjazottjai
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Siófok díszpolgára, Csiszár Elek ünnepi kiállítása

Fotó: Gáti Kornél

A Kálmán Imre Kulturális Központ emeleti galériáján, a városnapon nyílt meg Siófok 85 éves festőművész díszpolgárának, Csiszár Eleknek az ünnepi
kiállítása. A kiállítást dr. Lengyel Róbert polgármester és a szervező Helyi Érték Egyesület elnöke,
Gyarmati László nyitotta meg.

Siófok minden évben nevez a Virágos Magyarországért versenyre, és a város lakói számára is virágosítási
versenyt hirdet, melynek győzteseit a november 24-i városnap alkalmából hirdették ki a városházán.
A 2017. évi városi virágosítási verseny díjazottjai kategóriánként:
Családi ház:
I. helyezett Kiss Éva Somogyi u.66.
II. helyezett Zsiga Vilmosné Kossuth L. u. 52
III. helyezett Barabás Ildikó Kele u.37.
Társasházi erkély:
I. helyezett Hauszgénusz Éva Dózsa Gy. u. 42/2 9
lh.3/8
II. helyezett Szili Zsuzsanna Tanácsház u.23/B.1/10.
III. helyezett Török Klára Nefelejcs u.26.
Egyéb:
Gondozási Központ Korányi u.1.
Pitypang Óvoda Csárdaréti u.7.
Üdülő:
Smohai Tibor János Bartók B. u. 13.

Különdíjban részesült:
Béndek Ottóné Fő u.36. Évek óta kiemelkedő
színvonalas kertfenntartási munkájáért,
Csendes Istvánné Puskás T. u. 3. Évek óta végzett
társadalmi munkájáért,
Szilák Ferencné Határ u.18. Évek óta végzett
társadalmi munkájáért,
Horváth Józsefné Kenedy F. u. 2. Évek óta végzett
társadalmi munkájáért,
Györök Tamás Zoltánné Mátyás K. u. 15. Évek óta
végzett társadalmi munkájáért.
Egyesületek által adományozott különdíjban
részesült:
Nabilek Ferenc Beszédes J. sétány 6.
Dajka Ildikó Jedlik Ányos u. 4/1.
Nyitnikék Óvoda Fő u. 218.
Németh Zoltán Vörösmarty u. 31.

Négycsillagos minősítést kapott a siófoki Galerius fürdő
Négycsillagos minősítést kapott a siófoki Galerius
fürdő. A minősítést igazoló tanúsító védjegyet a
Magyar Fürdőszövetség őszi közgyűlésén adták át
Mórahalmon – áll a fürdő közleményében.

Fotó: Gáti Kornél

A nemzeti tanúsító védjegyrendszer a szálláshelyek
mellett 2013 óta a hazai fürdőkre is kiterjed azzal a
szándékkal, hogy a megbízható szolgáltatók kiemelkedjenek a versenytársak mezőnyéből, megkönnyítve a fogyasztói döntések meghozatalát. A színvonal
szerinti megkülönböztetés pontozásos rendszerben

történik, amely a minimum feltételeken túlmutató
felkészültséget is vizsgálja, mint például a fürdő elhelyezkedése, megközelíthetősége, infrastruktúrája,
vízminősége, munkatársak képzettsége. A védjegy
működésének és kezelésének felügyeletét a mindenkori turizmusért felelős minisztérium látja el. A védjegytanúsítás pályázati úton történik, a létesítmény
minősítéséről a Magyar Fürdőszövetség szakértőiből
álló minősítő bizottság hozza meg a döntést, a védjegy-használati jogosultságot öt évre lehet megszerezni, mely jelentős piaci előnyökkel is járhat.

Csiszár Elek 1932-ben született Keszthelyen, 1959 óta
él és alkot Siófokon, 1998 óta Siófok Város Díszpolgára.
Művei megtalálhatók hazai és külföldi köz- és magángyűjteményekben, múzeumokban. A kiállításon a művészt siófoki alkotó éveiről kérdeztük:
- Keszthelyi származású vagyok, ahol már 1954 óta kiállítóművész voltam. 1959-ben érkeztem Siófokra, és
a Somogy megyei tárlatokra küldtem képeimet. 1961ben Rippl-Rónai-díjat kaptam, majd alig volt olyan év,
hogy ne díjazták volna alkotásaimat. A hivatalos művészetpolitika annak idején (a ’70-es, ’80-as években)
a „tűrt” kategóriába sorolt, többször felterjesztettek
Munkácsy-díjra, de emiatt nem kaphattam meg. Az
egyik legfontosabb díjamnak tartom azonban Somogy
megye Príma díját, melyet négy évvel ezelőtt vehettem
át, és azóta is én vagyok az egyedüli festő Somogyban,
aki ezzel a díjjal rendelkezik – mesélt büszkén kitüntetéseiről Csiszár Elek.
A festőművész a városnapon megnyílt kiállítása kapcsán lapunknak elmondta, hogy a tárlat legnagyobb
részét 2015 és 2017 között festette.

- Nagy öröm számomra, hogy még ecsetet tudok a kezembe venni, és olyan szinten tudok dolgozni, hogy a
képeim kiállíthatóak. Főleg olyan témáim vannak, amik
felborzolják a kedélyemet, akkor azonnal az állvány elé
állok és festek. Ilyen például a Rőzsehordó nő elfogása című képem, mellyel tisztelegni szerettem volna
Munkácsy Mihály előtt. A Munkácsy által megfestett
rőzsehordó nőt azonban, ha ma ülne ott az út szélén,
két rendőr felállítaná, a rőzsével együtt, ami tárgyi bizonyíték, bevinné a rendőrőrsre, és megbüntetnék.
Ha a rőzsehordó nőnek lenne annyi pénze, amennyi
büntetést kiszabnak rá, saját magának venné a tűzifát.
Egy másik festményem korunk hősét ábrázolja, akit egy
mikrofonerdő vesz körül, de az arca ki van kockázva. Ez
azt jelenti, hogy szívesen nyilatkozik, de nem vállalja az
arcát. Egy híres orosz költő versciklusa a Korunk hőse
köszönt vissza képemen a mai korra kivetítve, hiszen
korunk hőse ma az, aki beszél, de az arcát nem vállalja
– beszélt alkotásairól Csiszár Elek, aki a jövő évben még
két kiállítást tervez az addig készülő műveiből.
- Még két kiállítást szeretnék megcsinálni a jövő évben,
az egyik talán a keszthelyi Balaton Múzeumban, a másik a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban lehetne, ahol
1961-ben nyílt meg az első kiállításom, ezért véleményem szerint az lenne az igazi, ha az utolsó is ott lenne
– nyilatkozta a festőművész.
Csiszár Elek Siófokon nyílt kiállítása december 15-ig látogatható.
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Hírek a testületi teremből
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Testvérváros

A legutóbbi testületi ülés az eddigiekkel ellentétben nem maratoni tárgyalást hozott, a testület gyorsan
és vita nélkül tárgyalta a napirendi pontokat, ezekből szemezgetünk.

Gazdálkodás és költségvetés

50 éves Siófok

Elsőként a város harmadik negyedévének
gazdálkodását tárgyalta a testület. Csorba,
Ottó a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság elnöke elmondta, hogy a hivatal által benyújtott beszámolóból az derült ki, hogy a város
gazdálkodása stabil, az előre megtervezett
költségvetési számokat a hivatal tartotta, veszélyt a bizottság a gazdálkodással kapcsolatban nem tapasztalt. Dr. Lengyel Róbert
polgármester a beszámoló egy részletét ismertette, mely szerint a gazdálkodás egyensúlya
fennmaradt, a célok megvalósítása a tervezett
ütemben halad, a feladatok ellátásához biztosítani tudták a szükséges forrásokat, emellett
a még visszalévő időszakban is biztosított a
biztonságos működés és a tervezett feladatok
megvalósítása. A város jövő évi költségvetésének koncepciója is a testület elé került, melyben többek között fő szempontként szerepelt
a pénzügyi egyensúly megteremtése, kötelező
önkormányzati feladatok prioritásának biztosítása, takarékos és hatékony gazdálkodás elve,
pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése
és tartalék biztosítása. Lapos Gábor és Mezőfi
Józsefné bizottsági elnökök hozzászólásukban
kiemelték, hogy különös figyelmet kell fordítani a város oktatási, nevelési intézményeinek
felújítására és fejlesztésére, az óvodafelújítási
program folytatására és a Krúdy iskola felújításának támogatására. Csorba Ottó bizottsági elnök javasolta, hogy az a 776 millió forint,
amelyet az idei évre is félretettek a Bahart tőkejuttatáshoz, jövőre is kerüljön a tartalékkeretbe. Természetesen ez a koncepció egyelőre
csak irányelveket fogalmaz meg a város jövő
évi működtetéséhez, többet arról, hogy mire
mennyi jut, a költségvetési tárgyalások után
lehet majd tudni.

A jövő évben ünnepli várossá válásának 50. évfordulóját Siófok, a jubileumi alkalomra a tervek
szerint egész éves programsorozattal készülnek
a szervezők. Az ünnepi programsorozat előkészítésével, szervezésével a Balaton-parti Kft.-t bízta
meg ügygazdaként Siófok Város Képviselő-testülete. A szervező a novemberi testületi ülésre adta
be koncepcióját, melynek lényege, hogy a 2018-as
egész év a jubileum jegyében teljen el. Az elképzelések szerint Siófok város könyvtára és a Kálmán
Imre Kulturális Központ is minden héten jelentkezne kiállításokkal, programokkal, érdekességekkel,
emellett a Tourinform irodának folyamatosan a városi marketingen keresztül a jubileumi évet kellene
előtérbe helyezni és hirdetni mindenki számára. A
tervek szerint minden városi rendezvény a jubileumi évről fog szólni, a Nyuladalomtól kezdve az adventi ünnepen át a szilveszteri záró rendezvényig.
A koncepció szerint a jubileumi év tetőpontját a
Pünkösdi Szezonnyitó adná, a 4 napos rendezvény
alkalmával új helyszínen, a nagystrandon egy pünkösdi pikniket rendeznének. A városnap alkalmával kerülne sor a díszpolgári címek átadására, ezen
rendezvényt is 3 naposra tervezik, úgy, hogy az
utolsó napja lenne az adventi időszak első napja
(az első gyertya meggyújtása). A koncepció lezárására egy nagyszabású szilveszteri parti keretében
kerülne sor, ahol méltóképpen zárulna le a város
50. éve. A jubileumi év egységes, a rendezvénysorozaton jól végigvihető arculatának kidolgozását a
Balaton-parti Kft. a Ferling Kft.-vel közösen végzi.
A testületi ülésen Mezőfi Józsefné, az IRB elnöke azt kérte, hogy a decemberi és januári ülésen
újra tárgyalják, az akkorra már konkrét és részletes
programokat. Pintér Tamás, a Balaton-parti Kft.
ügyvezetője elmondta, hogy már dolgozik a munkacsoport, és a decemberi ülésre már részletekkel
is tudnak szolgálni.

Siófok testvérvárosi kapcsolatot ápol a romániai
Gyergyószentmiklóssal, melynek polgármestere a
Szent Miklós-napi rendezvénysorozatukra várja városunk négyfős delegációját ez év december elején.
A küldöttség tagjainak kijelölése a képviselő-testület
hatáskörébe tartozik, a legutóbbi ülésen a polgármester javaslata alapján az a döntés született, hogy
Orbánné Wald Marianna, Mezőfi Józsefné és Völgyi
Lajos vegyen részt a kiküldetésben, a küldöttséget
Potocskáné Körösi Anita vezeti.

Emelkedhet a marketing keretösszeg
Siófok Város Önkormányzata még 2016-ban hos�szú 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. A stratégiai program többek között arra is kitért,
hogy a célok csak akkor teljesíthetők, ha ezekben
az években a városmarketingre szánt költségvetési
hányad is (jelentősen) emelkedik. Siófok pr-jére, városmarketingre és a rendezvényekre jövőre kétszáz
millió forintot költenének a szakemberek, valamint
további ötven millió forintot a „Siófok 50 éve város”
projektre. Csorba Ottó, a Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottság elnöke megjegyezte, hogy itt mégiscsak
negyed milliárd forintról van szó, és javasolta, hogy
mivel ez egy keretszám, és olyan feladatok lettek
meghatározva, melynek a részleteit nem látni még, a
pénz felhasználásáról és ütemezéséről a Pénzügyi és
Tulajdonosi Bizottság döntsön, azaz városi kontroll is
legyen az összeg felhasználásával kapcsolatban.

Színpart
A Kálmán Imre Szabadtéri Színpad továbbra is megtartja régi nevét, csak, mint helyszínmarketing és sales
szempontból egy könnyedebb, stílusosabb, a kornak megfelelő elnevezést, a Színpart nevet veszi fel.

Új brand is épül a Színpart elnevezés köré, melyet az
intézményt üzemeltető Balaton-parti Kft. szakmai
partnere, a Ferling Kft. támogatásával választott ki.
Az új fantázianév jól igazodik Siófok marketing stratégiájához, tartalmazza ennek egyik fontos elemét,
a játékosságot. A testületi ülésen javaslatként elhangzott, hogy a város turisztikai koncepciójába és
arculatához illeszkedő logót kell terveztetni a Színpartnak.

Elektromos töltőállomások
A magyar állami tulajdonban álló e-Mobi
Elektromobilitás Nonprofit Kft. a Nemzetgazdasági
Minisztérium kezdeményezésére, a kormány által
elfogadott Jedlik Ányos Terv végrehajtására jött létre. Legfontosabb feladata, hogy szakmailag hatékonyan elősegítse és támogassa az elektromobilitás
hazai fejlesztését és széleskörű elterjesztését, melynek részeként tevékenyen részt vesz közhasználatra
felajánlott elektromos töltőoszlopok közterületen
történő telepítésében. A programban két új elektromos töltőállomást telepítenek Siófokra is a Liszt
Ferenc sétány és Deák Ferenc tér találkozásánál lévő
parkolóban, valamint a Petőfi sétány 11-13. előtti
parkolósávban, mely helyszíneken a töltőállomáshoz
szükséges közterület használatát Siófok Város Önkormányzata közterület-használati díj megfizetése
alóli mentességgel térítésmentesen biztosítja.

Támogatás a Balaton Táncegyüttesnek
Az egyesület vezetősége fontos lépésnek tatja a
szakmai munka erősítését, hiszen jövőre a város
50. évfordulója alkalmából újabb koreográfiákkal,
produkciókkal készülnek. Ebből a célból 2017 októberében az egyesület Kádár Ignác táncpedagógust
szerződtette művészeti vezetőnek. A Balaton Tánc
Egyesület éves beszámolójában részletes tájékoztatást nyújtott a Balaton TE idén elvégzett közművelődési tevékenységéről, sikeres külföldi fellépéseiről,
melyeken a néptáncosok Siófokot képviselték.
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A testület elé került határozati javaslatban Siófok Város Képviselő-testülete a Balaton Tánc Egyesülettel
2018-ra ismét közművelődési megállapodást kötne
és 4 700 000 forint támogatást biztosítana az egyesületnek. Csorba Ottó bizottsági elnök azt javasolta,
hogy mint idén is, jövőre is 3 millió forint támogatást
kapjon az egyesület, a fennmaradó összegről pedig
a költségvetés tervezésekor döntenek.

Mikulás-ajándékok
Siófok Város Képviselő-testülete Mikulás-édességcsomagot ajándékoz több mint 100 bölcsődés és
több mint 720 óvodás kisgyermeknek. A siófoki óvodák és bölcsőde kisgyermekei december 6-ig kapják
meg az ajándékcsomagokat.

Vonóstalálkozó
A Siófoki Művészeti Iskola Zene-Bona Alapítványa
2018. január 19-én 8. alkalommal rendezi meg a Balaton körüli megyék vonóstalálkozóját, mely a Zeneés Művészeti Iskolák növendékei számára szóló nívós
komolyzenei esemény. A Siófoki Művészeti Iskola
rendezvénye az évek során regionálissá nőtte ki
magát. Célja a komolyzene népszerűsítése, és a minőségi kultúra biztosítása nemcsak a Siófokon élők,
de a városba látogatók számára is. A testület a rendezvény támogatására 150 000 forintot biztosított a
2017. évi költségvetés rendezvénykerete terhére.

Jutalom
A novemberi testületi ülésen Kónyáné dr. Zsarnovszky
Judit terjesztett elő határozati javaslatot a polgármester jutalmazásáról, melyben egyhavi bruttó bér
szerepelt. Szajcz Adrián hozzászólásában elmondta,
hogy a polgármesternek a képviselőkhöz benyújtott
programja, koncepciója nincs. Ezért nehéz dolog ez a
téma, hiszen jutalomat adhat a testület, ha a törvényben meghatározott feladatokon túl van olyan plusz tevékenység, eredmény, ami indokolja. Azt is elmondta,

hogy szerinte a hulladékgazdálkodással kapcsolatban
elvégzett munka indokolja az egyhavi jutalmat, bár ez
a feladatkör beletartozhat a kötelező feladatok közé, de
ettől eltekinthet a testület. Völgyi Lajos szerint ugyan
program nincs, de a testület elfogadta a város koncepcióját, melyet a polgármester terjesztett elő, amelyre
közvetetten lehet azt mondani, hogy program. A jutalmat a testület tíz igen és egy tartózkodás mellett megszavazta. Dr. Lengyel Róbert polgármester lapunknak
elmondta, hogy a hulladékgazdélkodással kapcsolatban elvégzett munkája nem kötelező feladat, azt külön
díjazás nélkül, lelkiismeretesen látja el.
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BOTTYÁN’ 60 – hatvanéves lett a város legrégibb iskolája
Fennállásának 60. évfordulójáról emlékezett meg
a Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola. November 17-én ezt a
jeles napot ünnepelték az iskola diákjai és pedagógusai. Változatos programokkal tették emlékezetessé az évfordulót.

Tour de Balaton
Jövő tavasszal Siófok lesz a rajthelyszíne a Tour de
Balaton kerékpáros rendezvénynek, melyet a Tour
de Hongrie kerékpárverseny szervezője, a Vuelta
Sportiroda rendez meg. A McDonald’s BringaMánia
Tour de Balaton egy 3500 fős kerékpáros túra (5 távon), ahol a résztvevők saját, kényelmes tempójukban, kisebb nagyobb csoportokban haladnak, kb.
15 km/órás átlagtempóval. Több alkalommal megállnak frissíteni, hosszabb-rövidebb időre. A túrán
nincs időmérés, így eredmények sem születnek,
eredményhirdetés sincs. A résztvevők a balatoni
bringázás élményéért ülnek nyeregbe, és nem versenyeznek egymással, hiszen a célba érkezés után mindenkinek ugyanolyan emlékérem kerül a nyakába. A
túratávokat úgy alakították ki, hogy kortól és konditól függetlenül mindenki találjon olyan távot, amin
végig tud tekerni. A rendezvény célja a mozgásra
ösztönzés és a kerékpározás népszerűsítése. A Tour
de Balaton rendezvény időpontja 2018. május 19.,
mely egybeesik a siófoki szezonnyitó rendezvénnyel,
annak kiegészítő eseménye lehet. A képviselő-testület novemberi ülésén megszavazta, hogy támogatja
a jövő évi rendezvényt, és a pénzbeli támogatáson
túl térítésmentesen biztosítja a rendezvény lebonyolításához szükséges területet és infrastruktúrát azzal
a kiegészítéssel, hogy a rendezvényen szerepelnie
kell a „Siófok 50 éve város” logónak, a rajthelyszín
pedig a Kinizsi utcai parkoló legyen.

1955-ben kezdték meg egy 12 tantermes és 2 előadótermes iskola építését Siófok község központjában.
1957-ben adták át az új iskolaépületet, melyet Vak
Bottyán János generálisról neveztek el. A jeles kuruc
hadvezér híres erődvonala húzódott a településen az
1705-ös dunántúli hadműveletek idején. Az új iskolaépület már az átadása után is kicsinek bizonyult: a
felső két előadóteremben is szükség volt tantermeket
kialakítani. Így is volt olyan időszak az iskola életében,
amikor több osztály a város különböző pontjain (Balatonszabadi, 4-es iskola) járt órákra. 1967-ben adták át
a „lapos tetejű” épületet, akkor vált szét az iskola 1-es
és 2-es, azaz a mai Vak Bottyán János és a Széchenyi
István Általános Iskolára. 1994-ben alakították ki az
első informatikatermet, a következő évtizedben pedig
újabb kettőt, valamint két nyelvi tantermet. 2000 után,
már a 21. században került sor a sportudvar kialakítására, a pályafelületek burkolására. 2004 őszén kapott új
burkolatot a sportpálya melletti játszóudvar. Az iskolaépület fejlesztése a mai napig tart. Az előző tanévben
készült el az épület energetikai felújítása, mely a főépület komfortos fűtési rendszerét biztosítja.

2017 novemberében a 60. évfordulót 26 tanulócsoport
ünnepelte, több mint 640 tanulóval. A megemlékezés központjában az a gondolat állt, hogy az ünnep
kösse össze a múlt és a jelen bottyános diákjait. Több
olyan szülőt, nagyszülőt sikerült bevonni az emlékek
felidézésébe, akik saját iskolás koruk relikviáit: fotókat, okleveleket, tablóképeket, úttörőjelvényeket, igazolványokat, értesítőket küldtek be az iskolatörténeti
kiállításra. Múltidéző írások is érkeztek a jubileumi pályázatra: például egy nagypapa visszaemlékezése a
’60-as évek iskolaéletére, a híres régi tanárokra; olyan
szülők emlékképei saját bottyános diákkorukról, akiknek gyermekei is a Vak Bottyánba járnak; vagy az ötödikes kisdiák riportja idősebb testvérével, aki szívesen
megosztotta vele diákéletének titkait.
A november 17-i Bottyán-nap is úgy kezdődött, mint
a többi: ünnepi műsor szólalt meg a Bottyán-szobor
mellett, de ebből az alkalomból nem a névadó, hanem
az iskola volt a főszereplője. Ezen az eseményen avatják az elsősöket is: megható végignézni, ahogy feltűzik a „nagyok”, a nyolcadikosok a megilletődött, tágra
nyílt szemű elsősöknek az iskola jelvényét. Az avatást
különböző programok követték. Az alsó tagozatosok
együtt készítettek ajándékokat a másnapi „tekergő”
napra, mikor a leendő első osztályosokat látja vendégül az iskola, lehetővé téve, hogy az óvodások kötetlen
formában pillanthassanak be az intézmény életébe.
A felsősök plakátokat készítettek változatos technikai megoldásokkal, történelmi totót töltöttek ki Vak
Bottyánról, illetve játékos sportvetélkedésben vettek
részt, hogy eldőljön, az egyes évfolyamokon melyik
osztály a legügyesebb. A jubileumi napon partnerintézmények is csatlakoztak a rendezvényekhez: a városi
könyvtárban a régi Siófokról vetítettek filmet a diákoknak; a Perczel Mór Gimnázium laborja pedig helyet
adott azoknak a biológia- és kémiaóráknak, melyek
természettudományos kísérletekkel kötötték le a 21.
századi tanulóifjúságot. Az iskola udvarán régi diákok
tartottak hagyományőrző bemutatót az érdeklődő
gyerekeknek. A jubileum alkalmából az Ákombákom
címet viselő iskolaújság is fölkerült az iskola honlapjára,
benne közhírré téve: „60 évesek lettünk!”
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Keresztúti stációk a balatonkiliti katolikus templomkertben
A Balatonkiliti katolikus templomkertben épült fel a
környék első, teljes, 14 stációs keresztútja.
A balatonkiliti katolikus templomkert, mely 15 évvel
ezelőtt még elhanyagolt terület volt, mára a műemlék
templomhoz méltó környezet és a városrész lakói által
szívesen látogatott park lett. A 150 éve épített Kálváriához, amely Krisztusnak és a vele együtt megfeszített két
latornak keresztjeit jelképezi, 2017 nagypéntekje (ápr. 14.)
óta csatlakozik a keresztúti ájtatosság imádkozására szolgáló 14 stáció, a jeruzsálemi Via crucist megjelenítő állomások sora. Eddig Siófok város területén, de a környéken
sem volt teljes, 14 stációs keresztút. A kezdeményezés a
balatonkiliti egyházközség képviselő-testületétől indult,
az építményeket a helybéli Kónya Károly és családja állította, az egyes állomások képei a hívek adományaiból
készültek el. A stációs domborművek alkotója ÁgostonPapp Mónika keramikusművész, aki a Tolna megyei Murgán alkot. A megszokott keresztúti ábrázolást magyar

népi motívumokkal ötvöző domborműveken a Krisztus
megváltó szenvedéséből erőt merítő keresztény hívőt
egy-egy kismadár - ősi lélekszimbólum - jelképezi. Az új
stációkat dr. Gárdonyi Máté plébános áldotta meg az első
keresztútjárás alkalmával, melyen a nagyszámú hívősereg mellett részt vett a térség országgyűlési képviselője,
Witzmann Mihály, Somogy megye közgyűlésének elnöke, Bíró Norbert, a város képviseletében Hamvas Péter alpolgármester, valamint a kiliti városrész képviselői, Nagy
Sándorné és Ujvári István.

Kiliti hívek a szentföldi zarándoklaton
A Siófok-Balatonkiliti Plébániáról 25 hívő vett részt
szentföldi zarándoklaton november 2. és 10. között
dr. Gárdonyi Máté plébános vezetésével.
A siófoki City Holiday utazási iroda által szervezett utazáson a csoport meglátogatta a bibliai szent helyeket Betlehemben, Jeruzsálemben, a Jordán-folyó völgyében és
a Genezáreti-tó környékén, szentmisét tartottak a betlehemi Születés-bazilikában, a jeruzsálemi Szent Sír-bazilikában és az Olajfák-hegyén, Jerikóban, Mária Magdolna
szülőhelyén Magdalában, a Tábor-hegyen és Tel Aviv Jaffa Szent Péter-templomában. A zarándoklaton részt
vett a plébánia hat középiskolás ministránsa is, akik számára ez egyfajta „tanulmányút” volt.
A társaság az utolsó két napot a tengerparton töltötte
Siófok testvérvárosában, Netanyán. A Siófok-Netanya
baráti társaság helyi vezetője, Zeev Oren szokásos szívélyességgel fogadta a siófokiakat, akik megismerkedhettek a Netanyán lakó Visel Józseffel, aki elmesélte Izraelbe
kerülésének drámai körülményeit. Visel úr szülei azon 500

szlovákiai magyar zsidó közé tartoztak, akik 1940-ben a
cionista ifjúsági mozgalom szervezésében menekültek el
az üldözések elől a Pentcho nevű gőzhajón. A 150 főre tervezett, rossz műszaki állapotú hajó Pozsonyból indult lefelé a Dunán, majd a Fekete-tengeren át az Égei -tengerig
jutottak, ahol egy görög szigetnél hajótörést szenvedtek.
Az őket kimentő olaszok a dél-itáliai Ferramonti lágerbe
deportálták őket - Visel úr ott született -, és csak 1944-ben
tudtak eljutni Palesztinába.
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Hazajáró közönségtalálkozó Siófokon
A Hazajáró közönségtalálkozó körútjának egyik állomásaként Siófokra érkezett a turisztikai-honismereti magazinműsor-sorozat két szereplője, Kenyeres
Oszkár és Jakab Sándor.
A Nők a Balatonért Egyesület meghívására november
14-én a siófoki BRTK Könyvtárban tartottak közönségtalálkozót a Hazajárók. A népszerű turisztikai magazinműsor két szereplője, Kenyeres Oszkár és Jakab
Sándor mesélt a népes közönségnek a forgatások
kulisszatitkairól, a Kárpát-medence varázslatos tájairól. A Hazajáró stábja hétről hétre útnak indul, hogy
megismerje hazánk természeti és kulturális értékeit,
néphagyományait, történelmi emlékeit, betekintést
nyerjen az Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján, Délvidéken, Muravidéken, Őrvidéken és Belső-Magyarországon élők mindennapjaiba. Az előadók fotókon
és videókon keresztül mutatták be a stáb tagjait, a
forgatások körülményeit, az utazások nehézségeit és
szépségeit. Az eddigi epizódok forgatási helyszíneire
általában kisbusszal, de nagyrészt gyalog tették meg

az utat, ugyanakkor előfordult már, hogy lovon, szekéren, motoros szánon, siklóernyővel vagy hőlégballonnal utaztak. A Hazajárók a Kárpátok kétezer méter
feletti csúcsainak 80 százalékát meghódították már.
Küzdöttek a mínusz 20 fokkal, vadállatokkal, nyájakat
védő pásztorkutyákkal, de a csúcson mindig csodás
látvány tárult eléjük. A naplementével záruló forgatások azonban a stáb számára még közel se jelentik a
munka végét. A csapat csak ezután tér vissza a több
ezer méteres magasságokból, majd a 2-3 napos forgatás után következik a gyakran két hétig is elhúzódó
utómunka, hogy a közönség egy valódi élményt nyújtó 26 perces epizódot láthasson hétről hétre a Duna
Televízió és az M5 csatornákon. A szerkesztő beszámolója alapján a műsor turizmusra gyakorolt hatása is
jelentős, 2015 nyarán megalakult a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet. A stáb több mint 6 éve forgatja
az epizódokat, és több mint 320 élménybeszámolón
vannak túl. A számos díjat nyert Hazajárót idén ősszel
Prima Primissima díjra is jelölték.

Diabetes világnapi kiállítás
A Magyar Cukorbetegek Siófoki Egyesülete tagjainak kézimunkáiból, alkotásaiból, rajzaiból nyílt
kiállítás a diabetes világnap alkalmából a siófoki
Kálmán Imre Kulturális Központban.
Siófok egyik legaktívabb egyesülete a Magyar Cukorbetegek Siófoki Egyesülete, melynek első kiállításán az egyesületi tagok mutatkoztak be különböző
alkotásokkal. A kiállított darabok közt rajzok, kézimunkák, gobelinek, versmondó oklevelek, sőt még
egy modellvasút is helyet kapott. A sokszínű alkotásokból álló tárlatot november 8-án a rendezvény
fővédnöke, az egyesület tiszteletbeli elnöke, dr.
Lengyel Róbert polgármester nyitotta meg. A megnyitón Potocskáné Kőrösi Anita alpolgármester a
szűrővizsgálatok fontosságára, Bíró László, az egyesület elnöke az egészségtudatos életmódra hívta fel
az érdeklődők figyelmét. A cukorbetegség ugyanis

egy nagyon lappangó betegség, melyről még többet megtudhatnak a kiállítás látogatói, akik az egészséges táplálkozással is megismerkedhetnek a diétás
tanácsok és étrendi ajánlások által.Az ünnepélyes
megnyitót versek, hegedű előadás és a Kálmán Imre
Műhely zenés darabja színesítette.
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Siófokra érkeztek „Makovecz angyalai”
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Diákhét a Perczelben

A Makovecz Imre Kossuth-díjas építész által tervezett épületekben, templomokban zajló Héttorony
fesztivál a zenei programok mellett a „Makovecz
angyalai” kiállítás megnyitójával érkezett Siófokra.
A Héttorony fesztivál az idén 25 éves Sevillai pavilonból ered, ahol Makovecz Imre, a magyar organikus építészet megteremtője megalkotta a Héttornyot. Ekkor
készült el a Héttorony hangjai című zenemű is, melyet
Kiss Ferenc, a fesztivál művészeti vezetője álmodott
meg. Az első Héttorony fesztivált 2002-ben rendezték meg, majd néhány évvel ezelőtt a programok új
elemekkel gazdagodtak. Ma már 11 településen zajlik
a vándorfesztivál, melynek első napja általában a november 5-i Imre-nap, záró rendezvénye pedig november 20., Makovecz Imre születésnapja. A hazai és
határon túli Makovecz-épületekben a fesztivál idején
helyet kapnak a rangos népzenei és világzenei előadók

produkciói, valamint a kortárs képzőművészeti, táncos,
filmes és építészeti műhelyek, alkotások is. A siófoki
evangélikus templomban (Makovecz-Templom) november 17-én kiállításmegnyitóval kezdődtek el a fesztivál programjai. A Szerbiából érkezett Braca Teofilovici,
és a Cimbalom Brothers koncertje közben „Makovecz
angyalai” vigyáztak a közönségre. Makovecz Imre angyalokat ábrázoló rajzvázlatai az adventi időszakban is
láthatóak lesznek a siófoki templomban.

Arany János-emlékest

Megnyílt a JátékKuckó

A Thália Művészetbarát Egyesület társulata idézte fel a
magyar irodalom egyik legismertebb és legjelentősebb
alakja, Arany János emlékét november 17-én a Kálmán
Imre Kulturális Központ színpadán. A balatonszabadi
egyesület „Toldi írójához elküldöm lelkemet…” című
darabját Arany János születésének 200. évfordulója
alkalmából mutatta be. Az emlékest során a közönség
Arany János lírai, prózai művei mellett levelezéseiből,
cikkeiből ismerhette meg a költő eddig kevésbé ismert arcát, személyes kapcsolatait, politikai-közéleti
állásfoglalását és sajátos humorát is.

A siófoki ovisok boldogan vették birtokba a város új
JátékKuckóját az élményház november 20-i megnyitóján.
A régi könyvtár emeleti olvasótermét igazi játékbirodalommá alakította át a Kálmán Imre Kulturális Központ,
ahol az óvodásokat és kisiskolásokat csúszda, golyótenger, libikóka, hatalmas építőkockák és még sok-sok játék
várja. A JátékKuckó november 20-án a gyermekek jogainak világnapja alkalmából nyílt meg. A megnyitó napján
óvodás csoportok és családok is érkeztek az élményházba, ahol a nyitás alkalmából a siófoki MagicBox játékbolt
logikai, ügyességi játékait is kipróbálhatták a gyerekek. A
Siófoki Nőklub Egyesület tagjai süteményekkel kedveskedtek minden vendégnek. A siófoki és a városba látogató családok a későbbiekben előzetes bejelentkezés után
ingyenesen használhatják az új játszóházat.
Az ENSZ közgyűlése 1959. november 20-án fogadta el a
gyermekek jogairól szóló nyilatkozatot. Ezen határozat
célja, hogy a „gyermek gyermekkora boldog legyen”. A
határozat kimondja, hogy minden gyermeknek joga van
a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.

Retrobuli, kaszinó, western hősök és rendőrök - a
végzős gimnazisták idén is kitettek magukért a Perczel-napokon.
Óriási bulival zárult pénteken a Siófoki Perczel Mór Gimnázium diákhete. A Kálmán Imre Kulturális Központ színpadán mutatták be kampánytáncaikat, kampányfilmjeiket
és kampánybeszédeiket a diákigazgatói címért harcoló
végzős osztályok. A Perczel Kabaré fináléjában még a tanárok is táncprodukcióval készültek. A november 6. és 10.
között zajló Perczel-napokon sok különleges programmal várták a tanulókat a végzősök és a diákönkormányzat
tagjai. Az iskolában egész héten át sportversenyek, foci,

kosárlabda-bajnokság, e-sport bajnokság, hastánc, salsa,
jóga, kötélhúzás, Perczel-kupa, bemutatók és előadások
színesítették a diákok mindennapjait. A programokból a
tanári kar sem maradt ki, a balatonszemesi Kistücsök étterem sommelierje tartott számukra borkóstolót. A pedagógusok a főzőversenyből is kivették a részüket, csapatuk
bográcsételét, és az osztályok által készített gulyásokat,
pörkölteket, grillételeket Nótár László chef, Kok Balázs
történelemtanár és Szendrey Sándor, a Sándor étterem
tulajdonosa zsűrizte. A végzősök az iskolai folyosójukat
teljesen átalakították, az ide betérő diákok igazi retro és
western hangulattal, egy kaszinóval, sőt még a Keresztapával is találkozhattak.

Razzia Siófokon
A szabályos közlekedésre hívták fel a figyelmet
a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai november 8-án, Siófokon. A közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében több mint
száz autóst igazoltattak – számolt be sajtóközleményben a rendőrség.
Az ellenőrzések a balesetek megelőzésének céljából,
kiemelten a megengedett legnagyobb sebességre
vonatkozó jogsértések visszaszorítására, a passzív
biztonsági eszközök előírásszerű használatára, az ittas állapotban és a vezetési képességre hátrányosan
ható szer befolyása alatt történő járművezetők forgalomból történő kiszűrésére irányultak. A végrehajtott célellenőrzések során a rendőrök több mint száz
járművezetőt igazoltattak, amelynek során 13 esetben szabtak ki közigazgatási bírságot biztonsági öv

használatának elmulasztásáért, 3 esetben gyorshajtásért, egyéb közlekedésrendészeti szabályszegés
elkövetése miatt pedig 2 esetben indítottak eljárást.
Az egyenruhások az igazoltatások során hasznos tanácsokkal látták el a közlekedésben résztvevőket és
a – döntő többségben – szabályosan közlekedőket
különböző baleset-megelőzési, láthatósági eszközökkel ajándékozták meg.

DECEMBER

16

A gyermekétkeztetésről napjainkban
November 23-án Siófokra érkezett a Gyermekvendéglátás Közössége Roadshow, ahol a Hungastcsoport szakemberei a közétkeztetésről, a
speciális táplálkozási igényekről tartottak konferenciát a helyi intézményvezetők, pedagógusok,
szülők számára.
A siófoki önkormányzatnál megrendezett idei konferencia középpontjában az évről évre egyre több gyermeket érintő ételallergiák és ételintoleranciák álltak,
melyekkel kapcsolatban dr. Kovács Franciska gyermek
gasztroenterológus tartott előadást. A diétás étkeztetés az utóbbi években egyre nagyobb hangsúllyal szerepel a Hungast szolgáltatási rendszerében is, ennek
megvalósulásáról Páger Zsolt üzletfejlesztési igazgatót kérdeztük:
- Szolgáltatási rendszerünkben az elmúlt négy évben
megháromszorozódott a diéták száma. Ez sok mindenre visszavezethető, egyrészt valóban több a diétás
igény, másrészt sok településen elindultak a szűrőprogramok. A gluténérzékenységgel kapcsolatban
például sok településen már a 6-7 éves gyermekeket
is szűrik, amikor a betegségnek még nincsenek tünetei, de ez a genetikailag meghatározott betegség jelen
van a gyermekben. Ez egy kiváló megelőzés, hiszen,
miután a szűrés megállapította a gluténérzékenységet,
azonnal bekerülhet a gyermek a diétás ellátásba.
Ugyanakkor bízunk benne, hogy a diétás étkeztetéssel
kapcsolatban nálunk megnövekedett igény annak is
köszönhető, hogy próbálunk nagyon jó minőségű diétás ételeket szolgáltatni. Ránk ez nagyobb terhet ró,
sok helyen volt már arra szükség, hogy nagyobb diétás
konyhába költözzünk, sok szakembert kell foglalkoztatnunk. A szakmai hátterünk alapvetően mindennemű diétához megvan, ugyanakkor a rendelet azt teszi
kötelezővé az egyes élelmiszer összetevők eliminálásával kapcsolatban, amik dedikált módon allergénnek
minősülnek. Mindig az adott szolgáltatási területre, dietetikusra van rábízva, hogy ezen túlmenő eliminálást
tud e vállalni – mondta el a téma kapcsán Páger Zsolt.
Az üzletfejlesztési igazgató a konferencián a közétkeztetést érintő jogszabályokról beszélt.

- A közétkeztetés terén a jogszabályi környezet az elmúlt három évben változott, ugyanakkor ennek még
be kell érnie. A három év soknak tűnik, de a szakmának
is fel kell erre készülnie, és a fogyasztói elvárásoknak
is ehhez kell idomulnia. Úgy gondolom, hogy mindez nagyon jó irányba halad, a fogyasztók is látják azt,
hogy fontos az egészséges táplálkozás, ami a mindennapok során erőfeszítés nélkül is megvalósítható. Nem
kell szélsőségekben gondolkozni, amikor egészséges
táplálkozásról beszélünk, az egészséges táplálkozás
alapvetően a változatos, kiegyensúlyozott táplálkozást jelenti, azt, hogy adott élelmiszercsoportokat milyen gyakorisággal, milyen rendszerességgel, milyen
mennyiségben fogyasztunk. A táplálkozás-egészségügyi rendelet az elmúlt 3 évben négyszer módosult,

a legutolsó változás január 1-jével lépett hatályba, és
élelmiszerbiztonsági, higiéniai oldalon is vannak jogszabályi változások. Azt kéri a jogszabály, hogy amilyen élelmiszerbiztonsággal, élelmiszerminőséggel
összefüggő ellenőrzéseket végez egy élelmiszervállalkozás, így egy közétkeztető is, azt tegye egy rendszerbe, jól láthatóvá téve, hogy milyen rendszerességgel
milyen ellenőrzéseket végez saját tevékenységében –
fejtette ki Páger Zsolt.
A közétkeztetésben szereplő ételek tekintetében az
idei újítások a Hungast gasztronómiai igazgatójához,
Végh Tamáshoz tartoznak, aki minden hónapban három, részben új típusú vagy újragondolt ételt alkot
meg. Ezek kiemelésre is kerülnek az étlapokon, és a
receptúrájukat is közzéteszik.
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- A menzával kapcsolatos alapvető elvárás ma is ugyanaz maradt, a lényeg, hogy a menza olyan legyen, mint
otthon. És mi az, ami változott? Már nem mindig főzünk otthon, a felgyorsult világban a junk food előtérbe került, amit azonban csökkenteni kéne. Fontos az
otthoni példamutatás, ismertessük meg gyerekeinket
a különböző alapanyagokkal, például a főzeléknövényeinkkel. A pedagógusok annyiban tudnak segíteni,
hogy felébresztik a gyermekben a vágyat, hogy kérje
mindezt otthon. Ma már a táplálkozási kultúránk kialakítása is áttevődött az intézményekre, sokszor az

evőeszközök helyes használatát sem otthon tanulják
meg a gyerekek. Rá kéne vezetni gyermekeinket arra
is, hogy az étkezést a levessel kezdjük, és a gyümölc�csel fejezzük be – számolt be Végh Tamás napjaink étkeztetési problémáiról, és arról, mennyire fontos lenne
ma is az otthon terített asztala. Az előadások után az
érdeklődőket ételkóstoló várta, az egészséges ételekben gazdag terített asztalon helyet kapott többek
közt a gyerekek által közkedvelt joghurtos sütemény,
és különböző pogácsák is.

Kistermelők és gazdák segítője
A siófoki és tabi járás kistermelői, családi gazdaságai
számára nyújtott segítő hatósági munkája
elismeréseként az Év Segítő Hatósági Szakembere
kitüntetésben részesült dr. Kovács Péter, Siófok
hatósági állatorvosa.
A Kisléptékű Termékelőállítók Érdekképviselete és a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közreműködésével idén is átadták az Év Segítő Hatósági Szakembere elismerést és díjat, mellyel a kistermelők, családi
gazdaságok, vidéki turisztikai szolgáltatók segítő hatósági munkáját és hozzáállását értékelték. Az elismerő díjakat az OMÉK keretében adta át Papp Gergely, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai főigazgatóhelyettese, dr. Bognár Lajos, a Földművelésügyi Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes
államtitkára, a NÉBIH képviseletében dr. Nemes Imre
elnökhelyettes és Szabadkai Andrea a Kislépték Egyesület elnöke.
A díjazottak közt szerepelt dr. Kovács Péter, Siófok hatósági állatorvosa, aki a Siófoki Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályánál
2004 óta segíti a kistermelőket és gazdákat.
- Mint hatósági személy szerencsés helyzetben vagyok,
mert állattartókkal foglalkozom, akik nagyon értékes
emberek. Az állattartás felelősségre, gondoskodásra
nevel, az állattartók dolgos, értékteremtő emberek,
akiket munkájukban támogatni kell. A hatóság szóról
először a bírság, az ellenőrzés jut eszébe az embereknek, de számomra ez a munkakör egyfajta nevelés és

segítés is. Az azonnali bírság helyett inkább segítem a
gazdálkodókat abban, hogy megértsék a szabályokat,
ezáltal sokkal könnyebb az együttműködés. Ma már a
mezőgazdaságban akár az állattenyésztés, akár a növénytermesztés területén jelentős mértékű támogatásokat lehet igénybe venni, melyekhez azonban meg
kell felelni bizonyos feltételeknek. Ezek leigazolását
végzem többek között, tanácsokat adok az állattartóknak a papírmunkával kapcsolatban. Véleményem szerint a támogatások a szabályok betartását is elősegítik,
és a rendszeres támogatások ma a haszonállattartás
motorját képezik – nyilatkozta dr. Kovács Péter.
A hatósági állatorvos szerint a siófoki járásban ugyan
kevés állattartó telep van, a tabi járás viszont az extenzív állattartás területe, rengeteg marha-, birka
állomány van, melyek tartására a somogyi dombok
kiválóan alkalmasak. Dr. Kovács Péter arról is beszélt,
hogy a kistermelői, családi gazdaságok esetében látható a fellendülés, sok fiatal próbál állattartással foglalkozni, mely a vidék működéséhez nagyban hozzájárul.
DECEMBER
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Városi sakkbajnokság
20 felnőtt és 24 általános iskolás mérte össze erejét
villámsakkban Siófok Város 51. Sakkbajnokságán.
A Sió-Sakk S.C. november 18-án a Kálmán Imre
Kulturális Központban rendezte meg Siófok Város 51.
Sakkbajnokságát, melyen felnőtt és ifjúsági sakkozók
számára egyaránt versenylehetőséget biztosított. A
felső és alsó tagozatos általános iskolások, valamint
a felnőttek 9 fordulós svájci rendszer szerint, 10-10
perces villámsakkban mérték össze erejüket. Felnőtt
korcsoportban Haszon Dávid (Balatonboglár) lett
a győztes, akit Lódi László (Iregszemcse) és Birkás
György (Siófok) követett. Az alsósoknál Varga Márton
(Siófok) és Beznicza Mira (Nagykanizsa), a felsősöknél
Léránt Boglárka (Kéthely) és Salamon Zsigmond
(Keszthely) nyert. A győztesek az oklevelek mellett

Együttműködési megállapodás a siófoki iskolával
tárgynyereményekben is részesültek, a siófoki Hexa
Café logikai játékokat ajánlott fel az iskolás csoportok
nyerteseinek. A legjobb siófokiak, köztük a felsős
korcsoportból Végh Benedek, a KIKK által felajánlott
színházjegyeket nyerték.

A megállapodás értelmében a fent említett iskola költségek nélkül használhatja klubunk létesítményeit a tanórák megtartására. A Siófok KC infrastrukturális lehetőségeinek köszönhetően kimagasló körülményeket tud
biztosítani a gyerekek mozgás tudatos életmódjához, ezért a klub célja az, hogy a jövőben még több környékbeli iskolának tudjon segítséget nyújtani a létesítmények használatba adásával.

Bekerült a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI)
2018-as versenynaptárába a Tour de Hongrie, méghozzá az eddiginél magasabb, 2.1-es kategóriával.
Hazánkban még sohasem rendeztek ilyen magas
besorolású profi viadalt, melynem prológja lehet
majd a városban.

Hardi Balázs ebben az évben kor, és súlycsoport váltást
követően minden versenyét megnyerte, és megvédte
bajnoki címeit.
2017. február Diákolimpia Régiós elődöntő I. hely
2017. március Diákolimpia Országos Döntő I. hely
2017. május XXI.Nemzetközi J&S SPEED Kupa Tata I.hely
2017 október Utánpótlás Magyar Bajnokság I. hely
Balázs edzője Shihan Kálóczi József.

BUÉK 2017.
Siófok ismét sportosan búcsúztatja az évet!
A 11 éves Hardi Balázs a Széchenyi István Általános Iskola
tanulója, és emellett a Siófoki Budoka Kyokushin Karate
Klub versenyzője, sportolója immáron 6 éve. Ez idő alatt
már számos versenyt megnyert, melyek között nemzetközi megmérettetések is akadtak szép számmal.
Az elmúlt évek eredményei:
2015. Magyar Bajnokság I. hely
2016. Diákolimpia Régiós Elődöntő I. hely
2016. Diákolimpia Országos Döntő I. hely
2016. Magyar Bajnokság I. hely

A Siófok KC együttműködési megállapodást kötött a Vak Bottyán János Általános Iskolával, amelynek célja a felek közötti hatékony együttműködés biztosítása és a tanulók mozgás tudatos életmódra nevelése.

Sporttörténelmi Tour de Hongrie

Karate kölyök
A 11 éves Hardi Balázs idén mindegyik versenyét
megnyerte.
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December 28.
9.30 Általános Iskolák Váltóversenye
11.00 Civil Egyesületek Váltóversenye
December 29. 10.00-19.00
Kosárlabda,kézilabda,labdarúgás napja.
18.00 Úszóválogatottak mérkőzése
December 31. Pap Dániel Pezsgőfutás
10.00 Óvodások rajtja
10.15 Pezsgőfutás

2018-ban tehát nem befutó helyszín lenne a város,
hanem prológ helyszín, már csak azért is mert a jövő
évi versenyt 2018. augusztus 14. és 19. között rendezik.
Mint ahogy a testületi ülésen elhangzott, ebben az időszakban a város egy részét, főleg a parti utcákat lezárni
majdnem lehetetlen, így a szervezőkkel együtt arra a
döntésre jutottak, hogy prológ helyszínként szerepeljen a város.
A tavalyi évben 7 millió forint támogatást szavazott
meg a testület az idei és a jövő évi versenyhez, idén
10 millió forint támogatást kértek a szervezők a 2018as futamhoz. A prológ alatt a csapatok bemutatása is
Siófokon történne, a box utca, azaz a csapatok kamionjai is a városban lennének, így minden érdeklődő
megtekinthetné ezeket, nem beszélve arról, hogy a
prológhoz nem kell akkora helyszínt biztosítani, mint
a befutóhoz.
Potocskáné Kőrösi Anita alpolgármester elmondta,
hogy a szervezők ígérete szerint a prológ utáni két
szakasz után is Siófokon töltenék az éjszakákat a versenyzők, így turisztikai szempontból is indokolt a plusz
3 millió forint támogatás megítélése, mindezek mellett
a szervezők már a prológ előtti két napot is a városban
töltenék.

Csorba Ottó elmondta, hogy egyelőre nem tisztázott,
hogy ez az összeg a jövő évi 250 milliós városmarketing összegbe számít-e bele, vagy azon felüli összegről
van szó. A megjelenés szempontjából ugyanazokat a
feltételeket lehetne megszabni, mint a másik kerékpáros versenynél, tehát a város 50 éves jubileumához
kapcsolódóan a logó megjelenítése, és az évforduló
kommunikációban való megjelentetése. Csorba Ottó
azt mondta, hogy meg kell vizsgálni, hogy belefér-e
a városmarketing összegbe a plusz 3 millió forint.
A testület végül egyhangúan elfogadta, hogy prológ
helyszíne legyen a város és a marketing keret terhére
3 millió forint plusz forrást biztosítsanak a versenyhez.
- Nagyon sokat dolgoztunk érte, hogy elérkezzünk
idáig- ezt már Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie
szervezőbizottságának elnöke mondta a jövő évi verseny bejelentésekor - Az öröm miatt azonban csak egy
pillanatra állhatunk meg, hiszen a magasabb kategória
még több követelményt támaszt elénk. Minden erőnkkel azért dolgozunk, hogy 2018-ban megmutassuk,
méltóak vagyunk egy ilyen rangos esemény megrendezésére. Szeretnénk, hogy erről az egész világon tudomást szerezzenek, így nemcsak a hazai élő televíziós
közvetítés, hanem az Eurosport programjában való
szereplés is a legfontosabb célok között szerepel. Abban is bízunk, hogy már jövőre sikerül egy-egy igazi világsztárt a magyar versenyre csábítani” – fogalmazott
a szervezőbizottságának elnöke.
– A csapatok meghívását illetően például kapuk nyílnak
ki és záródnak is be előttünk. Immár lehetőségünk lesz
meghívni olyan csapatokat is, akiket a legnagyobb keDECEMBER
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rékpárversenyeken, a Tour de France-on, a Giro d’Italián
vagy a Vuelta a Espanán láthatunk. A korábbi években
is nagyon komoly volt a nemzetközi érdeklődés a verseny iránt, többszörös túljelentkezést tapasztalhattunk
a külföldi csapatok részéről, a kategória emelésével ez
tovább fokozódhat- mondta Szilasi László, a csapatok
meghívásáért is felelős versenyigazgató.
A versenyigazgató kitért rá, hogy a nemzetközi verseny-

naptárba kiválóan illeszkedik az augusztusi időpont,
amely a nyár végén kezdődő Vueltára és a megújuló
Német Körversenyre készülő sztároknak is jól jöhet. A
magyar kerékpárosok szempontjából azonban nehezebb lesz rajthelyet szerezni a Tour de Hongrie versenyén, mint a korábbiakban, itthon is nagyobb értéke
lesz a Magyar Körversenyen szerepelni.

Jövő júniusban újra Nemzeti Regatta
Hivatalosan is bejelentette a Balatoni Hajózási Zrt.,
hogy jövőre is megszervezi a Nemzeti Regattát, Magyarország településeinek vitorlás fesztiválját. Kijelölték a kétnapos esemény időpontját is, amelyre
2018. június 9-10-én várják a települési csapatokat,
illetve az érdeklődőket. A BAHART azt ígéri, hogy
az ismét MOL Nagyon Balaton rendezvénysorozat
keretében megrendezendő családbarát fesztiválra

még tartalmasabb, színesebb és izgalmasabb programokkal és versenyszámokkal készül. A szervezés
megkezdődött, a BAHART a következő hetekben
felveszi a kapcsolatot a településekkel, hiszen cél,
hogy jövőre stílszerűen 50 település mutatkozzon
be ezen az országos seregszemlén, Siófok várossá
válásának 50. évfordulójának apropóján.

Szemüvegkeretekre és vé
konyított
szemüveglencsékre ünnep
i kedvezmények!

-40%
Siófok, Vak Bottyán u. 27., TESCO

OPTIKA

Nyitva: H.–Szo. 9.00 – 20.00, V. 9.00 – 19.00
Telefon: 06-84/322-674

Az akció december 1–31-ig tart.
Ajánlatunk meghatározott
szemüvegkeretekre és
szemüveglencsékre vonatkozik.
A részletekről érdeklődjön
üzletünkben!

Készüljön a karácsonyra
fehér mosollyal!
A világelső Zoom2! professzionális, biztonságos lámpás
fogfehéritő eljárással garantáltan fehérek lesznek a fogai.

Év végi akciónk keretében
120.000 Ft helyett 50% kedvezménnyel
CSAK 59.900 Ft!
Ne csak vágyakozzon a szép mosoly után, tegye meg az első
lépést és kérjen időpontot ingyenes konzultációra!

Telefon :+36 20 553 66 22
E-mail: globedental.zamardi@gmail.com
Zamárdi, Eötvös u. 15./1. · www.globedental.eu
Érvényes: a hirdetés felmutatásával 2017. dec. 15-ig

Kaduceus Gyógyszertár
Címünk: 8600 Siófok Zamárdi u 4 .
KÖZVETLENÜL A LIDL ÁRUHÁZ MELLETT, A 7-ES FŐÚTON!
TEL: 84/310-935 • www.kaduceusgyogyszertar.hu

A Kaduceus Gyógyszertár
dolgozói nevében
kívánunk Önöknek Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és
sikerekben gazdag
Boldog Új Évet!
Vásárlóink bizalmát
hálásan köszönjük,
várjuk Önöket
szeretettel a jövő évben is!
Karácsonyi AKCIÓKAT MEGTEKINTHETI A WWW.KADUCEUSGYOGYSZERTAR.HU WEBOLDALON,
vagy személyesen a patikában!
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