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híRhéT FoTópályázAT!
Továbbra is várjuk magazinunk fotópályázatára 

a térség lakói által készített fényképeket 
„A település, ahol élek” 

címmel! A fényképek beküldési határideje: 
2014. január 15. 

A legjobb fotókat e-mailben, adatokkal ellátva 
küldjék el nekünk a palyazat@hirhet.hu címre. 

A beküldők között digitális fényképezőgépet 
sorsolunk ki és a nyertes képeket magazinunkban 

is bemutatjuk! 

íRjAnAK neKünK! TOVÁBBRA IS VÁRJUK 
VÉLEMÉNYEIKET, HOZZÁSZÓLÁSAIKAT! 

Ezúton is köszönjük leveleiket, véleményeiket és ötletei-
ket, amelyeket elküldtek magazinunknak! A későbbiekben 
is várjuk azokat a mindennapi életüket érintő eseményeket, 
történeteket vagy információkat és megoldandó feladato-
kat, amelyeket érdemesnek tartanak megosztani szerkesztő-
ségünkkel. Küldjék el nekünk e-mailben, a szerkesztoseg@
hirhet.hu címre! A közérdeklődés fókuszában álló témákat a 
későbbiekben is szeretnénk részletesen bemutatni és kitün-
tetett helyet adni számukra magazinunkban! 

Iratkozzon fel hírlevelünkre a www.hirhet.hu honlapján, vagy írjon e-mail-t a napihirmondo@hirhet.hu e-mailcímre, 
amennyiben fontos Önnek, hogy  minden nap jól informált legyen!
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Rugalmas szemlélet a siófoki szülészeten
Dr. Fenyőházi Jenőnek, a Siófoki Kórház új osztályvezető főorvosának legfontosabb célkitűzései a 
legújabb műtéti eljárások alkalmazása a nőgyógyászatban, az orvoskollégák rendszeres továbbkép-
zése és az alternatív szülési lehetőségek előtérbe helyezése. A műtéti eljárások tekintetében és a 

nőgyógyászat terápiás vonalán törekszik modernizációra, a kórház általános szemléletét a 
radikális műtéti eljárásokkal szemben az endoszkópos és rádiófrekvenciás műté-

ti beavatkozások alkalmazásával kívánja megváltoztatni. A szülészetben 
nagyobb szerepet kapnak az alternatív szülési lehetőségek, amelyhez 
az eszközök már adottak, de várható az országos dúla hálózat bevoná-
sa. A szülés így intimebbé válik és figyelembe veszik a kismamák külön-
leges igényeit is, életük legmeghatározóbb perceiben.

épülhet a kilátó Balatonföldváron  
Balatonföldvár magaspart zöldterületére ter-
vezték a város eddigi legnagyobb pályázati 
összeget elnyert projektjét. A 300 négyzetméter 
alapterületű épület Balatonföldvár magaspar-
ti területén kerül majd kivitelezésre. Első két 
szintjén hajózástörténeti kiállítást, a harmadik 
szinten pedig előadótermet és vendéglátóegy-
séget alakítanak ki, amelynek nagy része pano-
rámaterasz lesz, innen a kilátóba lehet majd 
feljutni. A pályázat 100%-os támogatással bír, 
amely az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Ope-
ratív Programjában kerül megvalósításra, 474 
706 844 Ft-ból. A projekt elemei a fent emlí-
tett hajózástörténeti kiállítás: terepasztalok, 
makettek, szimulátorok, 3d-s moziterem, gyer-
meksarok, a Balaton élővilágát bemutató akvá-
riumok és előadások biztosításával, és a kilátó, 
amely helyet biztosít a kiállításnak. Az 2 hektá-
ros, eddig hasznosítatlan zöldterület a pályá-
zat kivitelezésével rendezvényhelyszínként is 
funkcionál majd és játszótér, gyalogos utak, 
sétányok, közvilágítás kerülnek kiépítésre, 
mindamellett, hogy a fasorok és növénycsopor-
tok eredeti, ősfás jellegét megőriznék. A pro-

jekt nagyban hozzájárul majd 
a város és a régió turiszti-

kai vonzerejének növe-
léséhez, innovatív, 

komplex turisztikai 
kínálatot biztosít 

és munkahelye-
ket teremt.

Kedves olvasóink!
Az adventi időszak a békés, örömteli várakozás időszaka. Ilyenkor nem csak házainkat, városainkat, hanem 
lelkünket is ünnepi díszbe öltöztethetjük. A hétköznapok rohanásából kilépve, másként kezdjük szemlélni 
a környezetünket, több figyelmet fordítunk szeretteinkre és talán jobban odafordulunk és megindulunk a 
rászorulók láttán. Az emberi természet sajátossága többek között a jóság, a segíteni akarás, az önkéntes jóté-
konyság és a közösséghez való tartozás igénye. Álljunk meg egy pillanatra a lázasan kapkodó karácsonyi idő-
szakban és legyen az ünnep mindannyiunk számára ennek a felismerésnek az eszköze! 
ezúton is kívánunk Önöknek Békés Karácsonyi ünnepeket! A Szerkesztők

I. évfolyam 3. szám AKTuálIs

Összetartó közösség a polgári Kör siófokon
Közös kirándulásra utaztak a siófoki polgári körösök. Két busszal 
összesen 75 fő kirándulhatott Budapestre. Az utazás Witzmann 
Mihály, a Somogyi 4. sz. választókerület fideszes elnökének, Szalai 
István, a Fidesz városi csoportja vezetőjének, valamint helyi vállal-
kozók támogatásának köszönhetően valósulhatott meg. Az utazni 
vágyók tekintélyes létszámú csoportját a Siófoki Polgári Kör veze-
tője, Fábián Sándor vezette, de a programon részt vett Witzmann 
Mihály választókerületi elnök, és Szalai István városi csoportelnök 
is. Fábián Sándorék évek óta tartó lankadatlan lelkesedése az, ami 
összetartja a civilek ezen szerveződését. 
Havonta tartanak összejöveteleket, és évente több közös kirándu-
lást is szerveznek. Az sem véletlen, hogy a Békemeneten is min-
dig nagy számmal képviseltetik magukat a siófoki civilek. Az utazás 
első állomása az Országház volt, ahol dr. Gruber Attila, országgyű-
lési képviselő fogadta, majd kalauzolta a vendégsereget. Második 
állomásként a Mátyás templom megtekintésére nyílott lehetősé-
ge a résztvevőknek.

Forrás: http://witzmann.fidesz.hu/



4

AKTuálIs 2013. december

AdóCsomAg 2014.

Kedvezmények, változások – 
jól járnak a családok!

A z adózás mindenkit érint, 2014. január 
1-jétől pedig több változás is várható az adó-
szabályozásban. A fontosabb tudnivalókat 

foglaltuk össze, a családi adózás, szja, adókedvezmé-
nyek, valamint az illetéktörvény tekintetében. 

Adó- és járulékkedvezmények
A személyi jövedelemadó alapra vonatkozó családi kedvez-

mény mértéke nem változik, kedvezményezett eltartottan-
ként 62 500 forint lesz egy és két eltartott esetén, míg 3 és 
minden további eltartott után 206 250 lesz kedvezményezett 
eltartottanként. Mindez adóban 10 ezer, illetve 33 ezer forint 
kedvezményt jelent gyermekenként. 2014-től, amennyiben a 
családi adókedvezményt teljes összegében nem lehet figyelem-
be venni a személyi jövedelemadónál, a fel nem használt részt, 
családi járulékkedvezmény formájában lehet érvényesíteni az 
egyéni egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékból. Így 
minimálbért kereső, 3 gyermeket nevelő szülő bruttó bére 
meg fog egyezni a nettóval. A családi adókedvezmény a törvé-
nyek legtöbbeket érintő része, mintegy 260 ezer családot fog 
érinteni. Ez 53 millió forint adókedvezményt jelent azoknál 
a családoknál, akik korábban nem tudták igénybe venni a 
kedvezményt, mert nem volt elég adóalapjuk. 

Kismamák 
A kismamák a gyermek egyéves kora után vállalhatnak 

részmunkaidőt a GYES/GYED folyósítása mellett. 

extra gyed
a testvér megszületése esetén mindkét gyermek után járnak 

az ellátások, így duplázódhatnak is.

diplomás gyed
A felsőfokú képzés nappali tagozatán két aktív félévet meg-

haladó hallgatói jogviszonnyal rendelkező anya a gyermek 
egyéves koráig gyedre szerezzen jogosult-

ságot, ezt követően pedig gyes mellett 
végezheti a tanulmányait. A diplomás 

gyed érinti egyrészt a felsőfokú alapképzésben, 
szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben és 

a szakirányú továbbképzésben tanulókat; ők a 
minimálbér alapján kapnak majd gyedet. Azok 

pedig, akik mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben 
vagy doktori képzésben végeznek, a garantált bérminimum 
alapján kapják meg a gyedet.

új Babakötvény 
2013. december 2-ától az új Babakötvényben az állam 

minden újszülött részére 42 500 forint életkezdési támoga-
tást helyez el a Magyar Államkincstárnál vezetett ingyenes 
Start-számlán. A Start-számlán lévő megtakarításokat a Kincs-
tár az új Babakötvénybe fekteti be. További befizetések esetén 
az összeg 10 %-át (évente legfeljebb 6000 forintot) az állam 
támogatásként jóváír a Start-számlán. Hosszú futamidejének 
köszönhetően az új Babakötvényt sokkal egyszerűbb lesz kezel-
ni, hiszen a kötvény a gyermek 18. születésnapjáig biztosan 
nem jár le és a kamatokat a Magyar Államkincstár automati-
kusan az új Babakötvénybe fekteti.

Foglalkoztatók adókedvezménye
A három vagy többgyermekes édesanyát foglalkoztató vál-

lalkozások számára kiterjesztik a munkavédelmi akciótervben 
már meglévő hároméves szociális hozzájárulási adókedvez-
ményt további két évvel; így a negyedik és ötödik évben csak 
az adó 50 százalékát kell a munkáltatóknak befizetniük az 
érintett munkavállalók után (az első három évben eddig sem 
kellett fizetniük semmit).

hús áfájának változása
2014. január 1-jétől az élő- és félsertés áfakulcsa 27%-ról 

22%-kal csökken, így 5% lesz.

Bankkártyás fizetés
2014. január 1-jétől az adott naptári hónapban bármely 

automata bankjegykiadó gépnél ingyenes lesz két készpénzfel-
vétel, melynek együttes összege nem haladhatja meg a 150.000 
forintot. A banknál nyilatkozni kell, hogy melyik bankszámlá-
nál szeretné az Ügyfél a kedvezményt igénybe venni! 

Illetéktörvény
Az illetéktörvény tervezett módosítása lehetővé teszi, hogy 

minden magányszemélyt automatikus, 12 havi pótlékmentes 
részletfizetési lehetőség illesse meg az első lakástulajdon szer-
zésénél.  �

Kép: http://www.magyartudat.com
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Mozgáskorlátozottak 
Somogy Megyei Egyesülete, 
Siófoki Csoport
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Az egyesület múltja
Az egyesület 1980-ban alakult Kaposváron, mindössze 13 

fővel. Létszámuk évről évre bővült, majd 1982-ben alakult 
meg a Siófoki Csoport. 10 év alatt 100-120 fős taggal rendel-
kezett, majd amikor, jelenlegi vezetőjük, Orbán Dénes 1992-
ben átvette az irányítását, egyfajta offenzívát indított el a helyi 
médiában, hogy bemutassa az egyesület tevékenységét, így az 
egyesület helyi csoportja lassan 600 fővel képviseltette magát. 
Jelenlegi taglétszáma közel 530 fő, ami 19 település tagjait fog-
lalja magába, Nagyberénytől Balatonszemesig, három városban 
és a környező településeken. A legnagyobb létszám Siófokon 
van, 260-270 fő, Balatonszárszón 57 fő, Nagyberényben 46 
fő, de budapesti tagok is részt vesznek a csoport munkájában.

Az egyesület tevékenysége
A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének 

legfőbb tevékenysége az érdekvédelem és a sérült emberek 
érdekképviselete. Az országos szövetség részt vesz a fogyatékkal 
élőket, megváltozott munkaképességűeket védő és szabályozó 
törvények és jogszabályok megalkotásában oly módon, hogy 
Dr. Hegedűs Lajos a MEOSZ elnöke személyében javaslato-
kat tehet a jogalkotóknak. Háttérszervezetként legfőképpen a 
segédeszközök beszerzésével, jogi tanácsokkal látják el a betege-
ket és fogyatékkal élőket. Ezeket a lehetőségeket a betegek sem 
orvostól, sem a hivatalos szervektől nem kapják meg. 

Fontos feladatuk a lelki segítségnyújtás, egy friss diagnózis, 
vagy amputáció, esetleg stroke után, hiszen ekkor jelentősen 
megváltoznak az ember életkörülményei. Segítenek az állapo-
tuk elfogadásában, a betegség utáni megváltozott élettempó 
kialakításában, a fejlesztési lehetőségekben, személyre szabott 
segítségnyújtással. Ennek érdekében a csoportvezetőnek tisz-
tában kell lennie a legújabb határozatokkal, ismernie kell az 
aktuális jogszabályi hátteret. Tanácsot adnak a súlyosan sérült 
betegek részére nyújtandó fogyatékossági támogatás intézésé-
ben, vagy a különböző ellátások igénybevételében.

eredményei
Az elmúlt időszakban elektromos segédeszköz beszerzésében 

13 embernek segített az egyesület, amelyhez megfelelő orvosi 
dokumentáció szükséges, a jármű szükségességének igazolására. 
Az új jogszabályok szerint autisták, mozgássérültek, vakok és 
gyengénlátók részére, gépkocsiszerzési támogatás használt gépjár-
mű esetében 600 0000 forint, új gépjármű vásárlásánál 900 000 
forint járhat, bizonyos hitelfelvételi kötelezettséggel. Az egyesü-
let környezettanulmányt végzett, javaslatot tehetett, hogy ehhez 
a támogatáshoz hozzájussanak, ily módon 5 személynek tudtak 
segíteni, mindösszesen 2 700 000 forinthoz juttatva őket, egy 
esetben gépkocsi vásárlása, három esetben használt autó vásárlás 
és egy gépkocsi átalakítás történt, mozgássérültek részére.

Az egyesület közössége
Mivel a szervezet karitatív tevé-

kenységet folytat, megítélése más 
elbírálás alá esik mint a legtöbb, 
önszerveződően létrejött civil szerve-
zeté. Orbán Dénes csoportvezető saját 
lakásában fogadja az egyesület tagjait, 
a lakás bejárata viszont nem akadály-
mentes. Segítségükre lenne egy olyan 
központi helység, ahol rendszeres, 
behatárolt időpontban tarthatna foga-
dóórát. Évente kerül megrendezésre a 
csoport közgyűlése, ahol alkalom nyílik a részletes beszámolóra, 
a közösségi alkalmak megbeszélésére. Ezeket közösen szervezik 
és együtt vesznek részt a lebonyolításában. A közös kirándulások 
alkalmat adnak a csoport közösségének fejlesztésére, gyógyfür-
dőket látogatnak meg egy hetes turnusokban, ahol kezelést is 
kapnak, kezelőlappal, beutalóval, később pedig a helyi neveze-
tességeket is megtekinthetik. A következő időszakban erdélyi 
utat szerveznek, a kitűzött cél Korond, Parajd, és a testvérváros 
Gyergyószentmiklós. Siófok Városa az utat 200 000 forinttal 
támogatja, amit a csoportvezető nagyra értékel, valamint azt az 
erőfeszítést is, amivel Siófok élen jár a mozgássérültek akadály-
mentesítésében a közterületeken és az intézményekben.

2013. november 29-én Orbán Dénes, a Siófoki Csoport 
vezetője, Siófok Város fejlődése érdekében végzett munkájáért, 
elismerésül „A 150 éves fürdőért a 45 éves városért” kitüntető 
címet vehette át. �

 T. Á.

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 
elérhetőségei:

Siófok és Környéke, Orbán Dénes elnökhelyettes,
8600 Siófok, Wesselényi utca 46.
Tel.: (06-30) 226-6830, (06-20) 248-5823, (06-85) 312-525
E-mail: orbandenes@freemail.hu

orbán dénes 
csoportvezető
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Somogyba látogatott 
Orbán Viktor miniszterelnök

O rbán Viktor miniszterelnök november 19-én Somogy 
megyében tett látogatása során Kaposváron beszédet 
mondott az Életfa ünnepségen, majd a Magyar Cukor 

Zrt. 3 milliárd forintból épült új silójának átadásán vett részt. 
A kormányfő az útja első állomásán, a kaposvári Városligetben 
található, a településen született gyermekek nevét őrző Életfá-
nál mondott beszédében hangsúlyozta: lehet, hogy a koráb-
binál jobban teljesít az az ország, ahol magasabb a temetések 
száma, mint a keresztelőké, de nem teljesít jól. 

Orbán Viktor 
felhívta a figyelmet 
arra, hogy a parlamentben 
hétfőn elfogadott gyed extrához hasonló kedvező szabályozás 
még nem született a kismamák számára, ezért azt ajánlotta az 
érintetteknek, tanulmányozzák azt, mert sokak életében új 
lehetőségeket nyit.

A magyar lehet Közép-Európa leggyorsabban növekvő gaz-
dasága az év végére, ha a negyedik negyedévben is folytatni 
tudja azt a munkát, amit a harmadikban végzett – mondta 
Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Cukor Zrt. új silójá-
nak átadó rendezvényén.

A miniszterelnök az eseményen szólt arról is: Magyarország 
akkor tud feljebb lépni az 1-2 százalékos gazdasági növekedés 
szintjéről, ha ezt a törekvést az önkormányzatok gazdaságfej-
lesztési tervek készítésével segítik. Hozzátette, a kormány ezért 
is köti gazdaságfejlesztési tervek készítéséhez a nagyvárosok 
teljes állami adósságátvállalását.

A gazdasági teljesítmény a harmadik negyedéves adatok 
alapján alakul, de még sokat kell dolgozni – mondta Orbán 
Viktor. 

Hozzátette: a gazdaságfejlesztési tervek egyúttal iránytűként 
is szolgálnak ahhoz, hogy Magyarország élni tudjon a 2014-
2020 közötti európai uniós pénzügyi támogatások nyújtotta 
lehetőségekkel. �

10 éves a Cipősdoboz akció

A Cipősdoboz akció (vagy, ahogy szülőhazájában, Angli-
ában hívják, Operation Christmas Child) egy évtizede 
érte el hazánkat, akkor még Nyugat-Európából érke-

zett csomagokat kaptak karácsonyra – a Baptista Szeretet-
szolgálat közreműködésével – az arra rászoruló gyerekek. Az 
országos hálózattá nőtt akcióhoz az ország legkülönbözőbb 
helyszínein vállalatok, önkormányzatok, közösségek csatla-
koznak gyűjtőpontként. A Siófoki Baptista Gyülekezet hét 
éve hirdette meg először Siófokon a gyűjtőakciót, jelenleg a 
városban öt ponton és Tamásiban is leadhatók az ajándékok. 

Siófokon az elkészült ajándékdobozok idén a következő helye-
ken adhatók le: Siófoki SzuperInfó, (8600 Siófok, Kele u. 5. 
Nagy Ildikó 84/550-000 Hétfőtől-Péntekig 9-16, Kálmán Imre 
Kulturális Központ, (8600 Siófok, Fő tér 2., Telefon: (84) 311-
855, K-P: 12-18, Szo: 10-14), Perczel Mór Gimnázium, (8600 

Siófok Március 15. park 1., 
Telefon: 84/311-308), DML 
Európa Kft., (8600 Siófok, 
Jegenye sor 1. , Szollár And-
rás Telefon:(30) 411 2468,), 
Helen Doron Nyelviskola 

(8600 Siófok, Fő u. 45. I. em., Bálint Krisztina, telefon: 30 222 
5800, Naponta: 15.30 – 17.30 között, vagy Tamásiban a Gyu-
laj Erdészeti és Vadászati Zrt., (7090 Tamási, Szabadság u. 27. 
Kovács Tamás – 30/256-8150, Gutheil Magdolna – 30/947-
0897. Az ajándékok rászoruló kisiskolás gyermekek körében 
kerülnek majd kiosztásra. A jubileumi rendezvényen, a Siófoki 
Baptista Gyülekezet szervezésében a siófoki Perczel Mór Gim-
názium előcsarnokában fellép Henderson Dávid, vendégük lesz 
Révész Szilvia, a Baptista Szeretetszolgálat kommunikációs igaz-
gatója, aki a jótékonysági akció múltját, jelenét és a Szeretet-
szolgálat munkáját mutatja majd be a meghívott gyermekek és 
szüleik körében. Az ajándékok elkészítéséről bővebb informáci-
ót a www.ciposdoboz.hu honlapon találhatnak. �
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Mit gondol 
az utca eMbere?

Vasútfejlesztés a Balaton déli partján

A  Balaton körüli vasútvonal korszerűsítése 2015 nyarára 
megvalósul, melynek keretei között peronok, sínek újul-
nak meg és új átjárók és zajvédő falak létesülnek a szaka-

szon. A fejlesztések eredményeként tarthatóbb menetidő lesz, 
javul a közlekedésbiztonság, megvalósul az illegális átjárók fel-
számolása és az önkormányzatokkal egyeztetve újabb átjárók 
kivitelezése a vonalon. 

Balatonvilágos, Siófok és Zamárdi szakaszokon, 4 km hosz-
szan zajárnyékoló fal épül és 17 km hosszan rugalmas sínágy 
kerül kialakításra, melyeknek köszönhetően jelentősen csök-
kenni fog a zajártalom a térségben. Az összesen 100 milliárd 
forintos beruházás részeként megemelik a peronokat a sínek-
hez képest a könnyebb fel- és leszállás érdekében, létesül egy 
második vágány Szabadifürdő és Zamárdi között és Siófo-
kon, a Vitorlás utcában aluljáró épül, melynek köszönhetően 
függetlenedik a közúti közlekedés a vasúttól, jelentős mér-
tékben mérséklődik a nyári dugó és javul a közlekedésbiz-
tonság is. 2014 év végére készül el a Kelenföld-Tárnok vasúti 
szakasz teljes körű rekonstrukciója, melynek köszönhetően a 
Budapest-Siófok menetidő 45-50 perccel fog megrövidülni. 
A fejlesztés az Új Széchenyi Terv Közlekedési Operatív Prog-
ram finanszírozásában és a Kohéziós Alap társfinanszírozásá-
val valósul meg.

Völner Pál
infrastruktúráért felelős államtitkár 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
„A két ütemre bontott fejlesztés 

kivitelezési közbeszerzései jelenleg zaj-
lanak. Az eljárások eredményes lezárá-
sa esetén a munkálatok jövő tavasszal 
megkezdődhetnek Lepsény és Balaton-
szentgyörgy között, összesen 75 kilo-
méteren. A teljes Balaton-parti szakasz 
korszerűsítése 2015 nyarára befejeződ-
het. A most átadott fejlesztésnek is köszönhetően így két év 
múlva akár már 80 perc alatt Siófokra, 160 perc alatt Keszt-
helyre érhetnek a fővárosból a vonaton utazók.”

forrás: www.kormány.hu

Szalai István
a FIDESZ
Siófoki Csoportjának elnöke
„A projekt megvalósulása jelentős 

javulást eredményezhet Siófok város 
lakosságának életében. A közössé-
gi közlekedésre igénybe vehető vasút 
gyorsabb, kényelmesebb, és nagyobb 
járatsűrűségű lesz, színvonalas alterna-
tívája az egyéni gépjárművel történő 
közlekedésnek. A gépjárműforgalom egy részének kiváltásával 
csökkenhet az utak zsúfoltsága, így az ezzel járó kockázatok 
is. Idegenforgalmi szempontból jelentős és kedvező, hiszen 
az utazni vágyók a fővárosból már egy órán belül Siófokra 
érhetnek, így emelkedhet a településen eltöltött vendégéj-
szakák száma. Az elhanyagoltabb állapotban lévő külterületi 
állomásépületek rendbetételével és a második sínpár kialakítá-
sával egy rendezettebb városképet kaphatunk. Összességében 
a tervezett vasúti fejlesztéssel Siófok minden tekintetben csak 
gyarapodni fog.”

Csákovics Gyula
Zamárdi Város 
polgármestere
„A vasúti közlekedés ezzel a fejlesz-

téssel föl fog értékelődni, hiszen nem 
mindenki szeret autóval utazni. Ezzel 
a programmal komfortosabbá válik 
a közlekedés és élhetőbbé válnak az 
érintett települések. Ami konkrétan 
érinti Zamárdit, az egyrészt a gyorsabb 
megközelítés, másrészt pedig Zamárdiban a vasúti csomópont 
átépítésre kerül és ezzel egy több évtizedes elképzelés valósulhat 
meg. A Honvéd utca folytatásába kerülne a csomópont és így 
keletkezik egy zárt belső városmag, ami illeszkedik a mi fej-
lesztési elképzeléseinkhez. Az önkormányzat egy térrendezést 
valósíthat meg, amely során létrejönne egy városi rendezvény-
tér. Fontos, hogy egy teljes, Balaton körüli fejlesztésre kerül 
sor, mert a térségre egy régióként kell tekinteni, amelynek 
egységesen érdeke ez a projekt.” �
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süveges gergő: Apaszem
Az Apa-kép-írás után, folytatásként jelent meg Süveges Gergő: Apaszem című könyve, a test-
vérré és szülővé válásról. Humorral és a tőle megszokott derűvel fűszerezve vetíti elénk a nagy 
család életét, a felelősséget és szabadságot, örömöt és a munkával, a gyermekekkel járó meg-
állíthatatlan életszervezést és életvezetést. Az immár négy gyermekes apuka szemével bete-
kintést nyerhetünk Borka, Marci, Annamari és Andris nevelésébe, a szülői feladatokkal járó, 
elengedő, mégis következetes nevelés nehézségeibe és titkaiba. Hogyan tudunk minőségi 
időt tölteni gyermekeinkkel, jelen lenni a legfontosabb életszakaszaikban és a felelősséggel 
járó nehézségek közepette is észrevenni azokat a pillanatokat, amelyek vidámságot, meleg-
séget varázsolnak velük az életünkbe? Apaszemmel, a Szerzőtől megszokott nyitottsággal 
és önreflexióval, harmóniában, hittel, hitelesen.

  ugron zsolna: erdélyi menyegző
Ugron Zsolna Úrilányok Erdélyben című regényével vált ismerté, majd a Szerelemféltők című 
levélregénye után megérkezett az első történelmi műve, az Erdélyi menyegző. A regény Báthory 
Anna életét dolgozza fel, de nem csak az ő korántsem eseménytelen hétköznapjaival ismerked-
hetünk meg, hanem bepillantást nyerhetünk a XVII. századi Erdélyi Fejedelemség viharos éveibe 
is. A három részre szakadt Magyarország kora ez, ahol mindent felülír az egyéni, az országos, vagy 
a vallási érdek. Hogyan tud ebben élni és túlélni egy kamaszlány, aki a fejedelem húga? Minek az 
árán marad életben Bethlen Gábor fejedelemsége alatt? Kivel és hogyan utazza be Európát a XVII. 
században? A történelmi regény kedvelőinek igazi unikum a kötet, a műfajban eddig annyira nem 
járatos Olvasónak pedig lebilincselő történet.

dr. Csernus Imre: A kiút
„Orvosként régóta stigmatizált emberekkel dolgozom. Olyanokkal, akik a saját poklukban for-
tyognak, és nem látják a kiutat. De vajon mit jelent a pokol? Mit jelent talpra állni, és felnőttként 
élni? Nekem meggyőződésem, hogy amibe egy ember önmagát juttatta, abból ki is mászhat. 
De hogyan? Mi az út? Ezekről a folyamatokról, az első lépésekről szól ez a könyv, különös tekin-
tettel a mai huszonéves fiatalokra, akiket divatos szóval Y generációnak is neveznek. Jó ideje 
érdekel már, hogy milyenek ők, milyen erők, kétségek munkálkodnak bennük, hiszen állítólag 
ők a jövőnk letéteményesei.”  

2013. december

Konstans – lemezbemutató koncert!

T örök-Zselenszky Tamás költő, zenész, előadóművész, 
író és filozófus, egy ország ismerte meg az Eleven Hold 
zenekar frontembereként. Számos módon próbálják őt és 

művészetét definiálni. Véleménye szerint ezek a titulusok csak 
annyit jeleznek, hogy milyen úton járva jött és távozott. Azért 
fontosak, hogy akiknek épp egy-egy ilyen állapot, állomás, 
helyzet tanulságaira van szükségük az útjuk adott szakaszán, 
ne legyenek egyedül a próbatételeikben.  „Észrevétlenül jönni, 
majd észrevétlenül kilopózni az emberi világból. Csak annyira 
„látszódni”, amennyi ahhoz kell, hogy a többieknek segíteni 
tudj ugyanebben.” – vallja Zselenszky Tamás. A költő, az ő 
véleménye szerint a tudatos gondolkodás helyett a lelkével 
csodálkozik, tűnődik és mereng. A költészet valójában egy 
ítéletmentes viszony a világgal és a költő feladata az, hogy 
ennek a viszonynak a megéléséhez segítse az embereket. 2013 
novemberében jelent meg régóta várt új szólóalbuma, Kostans. 
Állandóság, a lét eredete, alap, amelyhez mindig vissza lehet 
nyúlni, bújni, húzódni. „Ilyen konstans a Világosság, az Élet, a 

szeretet, a fizikusok szerinti informá-
ció, a hívők szerinti Isten, a művészek 
szerinti Szellem, a tudósok szerinti 
bölcsesség.” – hangsúlyozza Zse-
lenszky. A mű sosincs kész teljesen, 
mindig marad valami, amit csiszolni 
kellene ahhoz, hogy fényesebben csillogjon, de meg 
kell tanulni megállni, elfogadni, elengedni, és közkinccsé tenni. 

„A gyerekedet akkor is szereted, ha kócos” – mondja Tamás. 
Ha önmagát félreteszi, máris csak a többiek maradnak, és 
akkor vigyorog, mint Karácsonykor.  �

2013. december 29. 21:45 
Art Rock Café 
8600 Siófok, Fő utca 166.

http://zselenszky.blogspot.com

KulTúRA

KÖnyvAjánló
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jeles nApoK, hAgyományoK

november 30.: András-nap
Szt. András apostol napja, aki elsőként csatlakozott Jézush-

oz testvérével, Péterrel. A keresztényüldözés idején átlós keresz-
tre feszítették, innen kapta nevét az Andráskereszt. Ettől a 
naptól kezdődnek a disznóvágások.

december 1.
Advent első vasárnapja és az egyházi újév kezdete is. Adventi 

koszorú: az elsőt 1839-ben készítette Johann Hinrich Wichern, 
német evangélikus lelkész kocsikerékből 24 gyertyával, mely-
ből minden nap meggyújtott egyet. A napjainkban használt 4 
gyertyából álló koszorún a tradíció szerint 3 lila és 1 rózsaszín 
gyertya van. A lila a hit, a remény és a szeretet színe, míg a 
rózsaszín az öröm szimbóluma.

december 4.: Borbála-nap
Szt. Borbála a bányászok, tüzérek és hajadonok védősz-

entje. A boszorkányok ezen a napon szerezték be a rontáshoz 
szükséges ruhaneműket.

december 6.: miklós-nap
Szt. Miklós püspökhöz kötődik, aki 3 lányt mentett meg a sze-

génységtől azzal, hogy pénzt dobott be a házba a kéményen át. 

december 8.
Advent második vasárnapja.

december 13.: luca-nap
Fiatal lányok segítője és gonosz boszorkányjáró nap, a 

nőknek dologtiltó nap is egyben. Lucát édesapja megölte, 
mert nem ment hozzá pogány vőlegényéhez. Luca széke: 13 
féle fából készülő szék, melyet ezen a napon kellett elkezde-
ni készíteni. Karácsonyra készült el, az éjféli misén ráállva 
meglátták ki a boszorkány. Férjjóslás: 12 gombóc mindegyikébe 
egy-egy férfinevet kell elrejteni, és amelyik gombóc először a 
víz felszínére jött, abban rejlő néven fogják hívni a férjet. 
Luca-cédula: 12 cetlire neveket írtak és minden nap egyet-egyet 
a tűzbe vetettek, amelyik utoljára maradt úgy fogják hívni a 
jövendőbelit. Luca-napi kotyoló: a jó és sok tojás érdekében 
történt. A legények a házhoz érve kérdezték: „szabad-e kotyol-
ni?” Ha beengedték őket elmondták mondókájukat és ülniük 
kellett egy darabig egy helyben, ha nem engedték be őket, 
akkor rosszat kívántak a háziaknak.

december 21.: Tamás-nap
A legrövidebb nap az évben. Tamás apostol volt, aki kételke-

dett Jézus megfeszítésében és feltámadásában. Innen ered a 
„tamáskodás”, vagyis hiszem, ha látom szemlélet. Ezen a napon 
szentelték meg a karácsonyi étkeket, készülve az ünnepekre.

december 22.
Advent negyedik vasárnapja, kezdenek hosszabbodni a nap-

palok.

december 24.: szenteste
Kántáltak, énekelve köszöntötték a falu lakóit este a gyere-

kek, majd éjfélig a leányok és legények, majd misére mentek 
éjfélkor. Ünnepi vacsora: karácsony napján az Esthajnalcsil-
lag feljövetel után került rá sor. A hal rendszeresen megjelenő 
fogás volt, mely a pénzt és gazdagságot jelenti ugyanúgy, 
mint a bejgli mák és dió tölteléke is. Karácsonyfa: a gono-
sz lelkek elleni védekezésként került be az ünnepbe német 
kezdeményezésre a fenyőfa. Hazánkban a XIX. században ter-
jedt el Brunszvik Teréz közreműködésével. Kezdetben szárított 
gyümölccsel és mézeskaláccsal, majd szaloncukorral és üveg-
gömbökkel díszítették a fát.

december 25.: Karácsony
Hivatalosan a 4. századtól ünnepeljük, és Jézus születésére 

emlékezünk. A Betlehemezés napja, mikor fiatal gyerekekből 
álló csoport jelmezbe öltözve házról házra járnak és a betle-
hemi pásztorok történeteit mesélik el.

december 26.: Karácsony
Regölés kezdete, mely január 6-ig, Vízkereszt napjáig tar-

tott és az Istvánokat köszöntötték fel. A Regősök a falvat járva 
kántálták jókívánságaikat a következő esztendőre. Dalaik-
ban ősmagyar mitológiai elemek és Szent István is megjelent, 
először 1838-ban jelentek meg nyomtatásban a dalok.

december 27.: jános-nap
A borszentelés ideje, mágikus erőt tulajdonítottak neki. 

december 28.: Aprószentek ünnepe
Heródes megölette az elsőszülött fiúgyermekeket, abban a 

hiten, hogy köztük van Jézus. Ez a nap az ő emlékünnepük. �

deceMber: telelő hava, ÁloMhava, titkok hava

Adventi és karácsonyi népszokások 



Karácsonyi 
menü 

Rácponty hozzávalói: 1-1,5 kg-os tisztított ponty, 1 kg burgonya, 20 dkg 
füstölt szalonna 1-2 db zöldpaprika, 1-2 db paradicsom, 1 db vöröshagyma, 
liszt, fűszerpaprika, 2 dl tejföl, só

A szilvát a vízzel, ízlés szerinti mennyiségű cukorral 
és a vaníliarúd kikapart magvaival (az üres vaníliaru-
dat is tegyük bele) fedő alatt főzzük puhára. Vegyük 
ki a vaníliarudat, adjuk hozzá a bort és a tejszínt. Egy 
botmixerrel dolgozzuk simára. Jól behűtve tálaljuk 
– akár egy kevés tejszínhabbal is.

A karácsony közeledtével most egy hamisítatlan, a somogyi 
és balatoni tájra jellemző menüt állítottunk össze önöknek. 
Előételként vörösboros szilvaleves, főételnek pedig rácponty 
elkészítését javasoljuk az ünnepi asztalra.

A burgonyát héjában félpuhára főzzük, lehámozzuk, majd karikára vágjuk 
éppúgy, mint a zöldpaprikát, a lehámozott paradicsomot és a vöröshagy-
mát. Az előkészített pontyot 3-4 cm hosszan helyen bevagdossuk és a nyílá-
sokba, szalonnaszeleteket dugdosunk. A halat besózzuk és paprikás lisztbe 
forgatjuk. Egy tűzálló jénait kizsírozunk, kibéleljük a burgonyakarikákkal, 
ráhelyezzük a halat és mellé hintjük a vékony szeletekre vágott hagymával. 
Erre helyezzük a zöldpaprika 
és a paradicsomkarikákat, 
majd kevés olajjal meglo-
csoljuk. Középmeleg sütőben 
pároljuk, ha a hal félig meg-
puhult, megöntözzük tejföllel, 
majd pirosra sütjük. Tálaláskor 
bőréig bevagdosott, kakasta-
réj alakúra sütött szalonnasze-
leteket teszünk rá.

A híReK FoRRásA 2013. december

B irkás György mesterjelölt sakkoktató 10 éve rendez verse-
nyeket a sportágban, 46 Siófok-bajnokság megrendezése 
köthető a nevéhez. Jelenleg a Balatonszemesi sakkcsapat-

ban játszik. Számos eredménye mellett 2012 decemberében a 
Somogy megyei Egyéni Sakkbajnokság első helyezettje, vala-
mint a Lelle Kupa – rapid bajnokság – győztese lett. Siófokon 
fiatal versenyzőket készít fel – több megyei és korosztályos baj-
nokságon érnek el kiváló egyéni eredményeket –, de siófoki 
sakkcsapatot létrehozni támogatás és a rendszeres összejövetelek-
hez szükséges hely hiányában még nem sikerült. Táboroztat és 
sakk szakkört is vezet Siófokon. „A sakkban minden a verseny-
zőn múlik, a játékos nem hivatkozhat a szerencsére vagy rosz-
sz lapjárásra, egy nagyon szép játék.”- mondja. „Minden játszma 
mindenképp újat nyújt, soha nem egyforma, de számos megnyi-
tást, végjátékot meg lehet tanulni. Szellemi párharc zajlik és ez 
nagyon nagy kihívás, aki pedig győz, az a későbbiekben nagyobb 
kedvvel vág bele az újabb játszmába.” A mesterjelölt „200 játék a 

sakktáblán” című könyvében több ezer sakkváltozatból és sakk-
variánsból válogatott. Bármilyen szintű sakktudással rendelkező 
olvasó számára ajánlott, találhat benne képességeinek megfelelő 
játékot a sakkhoz közei variánsoktól egészen azokig a játékokig, 
amelyeket ugyan sakktáblán játszanak, de a sakk szabályaihoz és 
a sakkhoz nincs közük. A sakkoktató másik kiadványa a Sakkvi-
lág füzetek egyikeként jelent meg „Sakkvilág rekordok” címmel, 
amelyben érdekességeket találhatnak a legrégibb sakk-könyvtől 
a legjobb sakkjátékosig, a füzetben a leghosszabb, legrövidebb, 
legérdekesebb és legjobb játszmákból szemezgetett. A sportágban 
adottságok tekintetében nincs elvárás. Minden szinten játszha-
tó, akár már gyermekkortól, hiszen fejleszti a tűrőképességet és a 
logikát. A játékosnak szembesülnie kell azzal, hogy talán minden 
második partit elveszíti, de ezzel a kudarctűrő képessége fejlődik. 
Szellemi sport, amely a taktikai, stratégiai lehetőségek felismeré-
sét, gyors döntésképességet és a kreativitást is fejleszti.  �

T. Á.

A taktika, a gyors döntések 
és a kudarctűrés sportja

somogy ízeI 
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ReCepTeK
„Somogyi ízek” rovatunkba továbbra is várjuk kipróbált, hagyományos családi receptjeiket, amelyek jellemzően lakóhelyükhöz köthetők. 
Az elkészült ételek receptjeit fényképpel – esetleg hozzá fűződő kedves emlékükkel, történetükkel együtt – küldjék el nekünk 

a recept@hirhet.hu címre! 

A beküldők között értékes könyvnyereményeket sorsolunk ki, a legértékesebb történetek pedig megjelenhetnek magazinunkban!

vörösboros szilvaleves hozzávalói: 50 dkg kima-
gozott szilva, cukor ízlés szerint, vaníliarúd, 1 dl víz, 
1 dl vörösbor, 1 dl tejszín 

spoRT

Sakk
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Tab 
a megújult 
kisváros

„A település nagy előnye, hogy 
a legtöbb környező nagyváros 

elérhető közelségben van. 
Infrastrukturális ellátott-

sága nagyon jó, családi-
as jellegű a környezet, 
mégis megőrizte kisvá-
rosi jellegét.” – számolt 
be a polgármester. „A 
fiatalok megpróbálnak 

magasabb egzisztenciális szintet elérni, ezért gazdagabb 
településeken a nagyobb városokban keresnek munkale-
hetőséget, vagy külföldre költöznek. A családok számára 
viszont minden helyben van, az oktatási intézményektől – 
óvoda, iskola, középiskola – az uszodáig és az egészségügyi 
járóbeteg ellátásig. Figyelnek egymásra az emberek ezért a 
bűnözési statisztikák mutatói itt rendkívül jók.”

A   település neve a német Theobald személynévből alakult 
ki, Thob elnevezéssel említi legkorábban egy 1211-ben 
kelt oklevél. Elsődlegesen mezőgazdasági és ipari város 

volt. 1974-ben a járásközpont Siófokra költözött, a telepü-
lés ipara azonban jelentősen fejlődött. Fekvése rendkívül jó, a 
Koppány-völgye központi részén, Somogy megye Észak-Ke-
leti részén helyezkedik el, három domb ölelésében. Lakói-
nak száma megközelíti az ötezer főt, a 
kisváros a térség „fővárosának” számít. 
Tabon települt le a Flextronics Inter-
national Kft., amely a térség egyik leg-
nagyobb foglalkoztatója. A 40 évvel 
ezelőtt, Videoton névvel alapított cég 
kis sorozatok gyártására szakosodott, a 
Honeywell-től a Lenovo-ig számos már-
ka megtalálható a gyártószalagokon. 

nevezetességei
A Welzersheimb grófok birtokaihoz tar-

tozott régen, ma szociális otthonként funkcionál a 19. század-
ban, klasszicista stílusban épült kastély. Az intézmény 1949. 
augusztus 26-án nyitotta meg  kapuit, a társadalom elesett, men-
tálisan sérült tagjainak nyújtva menedéket. A faragó iparmű-
vész, szobrászművészről nevezték el a teljes életművét feldolgozó 
múzeumot, a Nagy Ferenc Galériát, amelyet az önkormányzat 
1999-ben újított fel és bővített ki. A somogyi fafaragó művésze-
tét később „Magyar Örökség Díjjal” ismerték el. 

Az „Édes Erdély – Drága Somogyország” című Néprajzi Gyűjte-
ményben cserepeket, kézimunkákat, abroszokat, fafaragásokat, 
használati tárgyakat tekinthet meg a látogató. A Tabtól 2 km-re 
elhelyezkedő Zala településen található a Zichy Mihály Emlék-
múzeum, Zichy Mihály szülőháza. 

Civil szervezetek, közösségek
A városban közel harminc szerve-

zet működik, a kulturális- és sportegye-
sületektől a szociális-, egészségügyi és 
mezőgazdasági profillal rendelkező civil 
szervezetekig. Őket az önkormányzat 
pályáztatás útján, mindösszesen 10 mil-
lió forinttal támogatja, amivel a pályázat 
lezárása után kell elszámolniuk. Vallási 
felekezetek tekintetében Tabon három 
egyház képviselteti magát: a legna-
gyobb taglétszámmal rendelkező evan-

gélikus, a katolikus és a református egyház.

Kulturális élet
A Zichy Mihály Művelődési Központ frekventált helyen, 

a város központjában épült és a város  lakóinak, különböző 
iskolán kívüli, öntevékeny csoportjainak és egyesületeinek ad 
működési lehetőséget. Koordinálja az közösségek munkáját és 
a város közművelődését: konferenciák, fesztiválok, kulturális 
rendezvények szervezésével. A Tavaszi Fesztivál itt rendszere-
sen, minden évben megrendezésre kerül. Tab szülötte Takács 
Gyula költő, a város díszpolgára, nevét a helyi általános isko-
la és az óvoda is büszkén viseli.

A kisváros fejlődik, intézményeit, iskoláit maga tartja fenn 
– így a felújítást, az épületek hőszigetelését is saját források-
ból finanszírozza – utak, járdák rekonstrukciójára kerül sor. A 
2-3 milliárd forintos költségvetéssel rendelkező kisváros, évi 
100 millió forintos szabad forrással dicsekedhet, amit város-
rehabilitációra fordít. Program indul a szén-dioxid kibocsátás 
csökkentésre, alternatív energia felhasználásra, „2014 novem-
berében az erre vonatkozó tervek elkészülnek” – tájékoztat 
Schmidt Jenő, a város polgármestere. Tab a közelmúltban csat-
lakozott a „Segítő kezek” projekthez, az időskorúak szociális 
megsegítésére. Ezzel a programmal a város 4 fő elhelyezkedé-
sét biztosítja. „A település lélekszámának rohamos csökkenése 
megállt, és vannak beköltözők, de sajnos a felkapott turiszti-
kai helyek népszerűségével a város nem vetekedhet.” – mond-
ja a város vezetője. �

Fotó: Szemesi Zsolt

schmidt jenő, 
a város polgármestere

TelepüléseInK



KeReszTRejTvényeK

decemberi számunk rejtvényeinek helyes megfejtéseit következő számunkban közöljük!
A rejtvény beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a kiadó reklám tartalmú információkat küldjön az Ön részre. 

Adatait a prodg Impex Kft. bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek nem adja ki.

szóBeíRó

gyeRmeKeKneK
Helyezze el a felsorolt sza-
vakat, betűcsoportokat – 
egy kivételével – az ábrában! 
Segítségül egy betű helyét 
megadtuk. Önöknek az egyetlen 
kimaradt szót kell beküldeniük!
Kétbetűsek: ES, SE, SÉ, ZR. Három-
betűsek: ÁLL, ENA, ILI, ING, LEN, 
RÉT, SEM, TÁP, YES, ZIL. Négy-
betűsek: ARNO, ESTI, LÖSZ, 
NASA, PIPA, ZSEB. Ötbetűsek: 
ARGON, ATOMI, CSILI, DERES, 
ÖCSÉM, RIMAY, SKALP, SZÉNA, 
TASAK, TIARA, TIMIN. Hatbetűsek: 
ACETIL, ADIDAS, KATÁNG, 
SZIMAT. Hétbetűsek: AJÁNDÉK, 
ALASZKA, EKETALP, GYARMAT, 
KIRAKAT, ORBITER, ROSSINI, 
STEMPLI, SZONÁTA, TITANIC.

melyik van egyedül? Min-
den kis rajz többször elő-
fordul, kivéve egyet. Keresd 
meg, és küld be az ennek 
megfelelő betű-szám párost.

2013. december

sKAndI

A rejtvényben Pilinszky János 
egyik, a karácsonyhoz kapcsoló-
dó gondolatát rejtettük el:

„Az ádventi várakozás lényege 
szerint: várakozás arra, Aki van; 

ahogy a szeretet misztériuma 
sem egyéb, mint vágyakozás az 

után...” 

Önöknek az idézet utolsó részét 
kell beküldeniük!

Rejtvényeinkre a helyes meg-
fejtést SMS-ben vagy e-mailben 
beküldők között értékes könyv-
nyereményeket sorsolunk ki! 

sms: (06-20) 989-0909, 
e-mail: 

rejtveny@somogyihirmondo.hu

Beküldési határidő: 
2013. december 20.  

Az előző számunk megfejtései:

SKANDI: 
Az előző számunkban Széchenyi István idézetét rejtettük 

el:  „Sokat kell tanulnia az embernek ahhoz...
az idézet második része, azaz a megfejtés:

...hogy megtudhassa, milyen keveset is tud.”

SUDOKU: A pirossal számozott mezők sorrendben:
6, 6, 2, 7, 6, 1, 5, 3, 2

GYEREKEKNEK: Tréfából is lehet igazat mondani.

A novemberi somogyi hírmondó rejtvényének nyerteseit 
a nyeremények átvételével kapcsolatban 

hamarosan értesítjük!

A nyertesek: 
Felber Gyula, Taszár; Mezőfi Gyula, Ráksi; Horváth Andrea, Tab; 

Palotai István, Bábonymegyer; Pál László, Tab
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