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hírhéT FoTÓpályázaT!
Magazinunk fotópályázatot hirdet a térség lakói 

számára „a település, ahol élek”  címmel. 
Az elkészült fényképek beküldési határideje 

2014. január 15. 

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

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

is bemutatjuk! 

írjanak nekünk, továbbra is várjuk véleményeiket, 
hozzászólásaikat! Ezúton is köszönjük leveleiket, 
véleményeiket és ötleteiket, amelyeket elküldtek 
magazinunknak! A későbbiekben is várjuk azokat 
a mindennapi életüket érintő eseményeket, törté-
neteket vagy információkat, megoldandó felada-
tokat, amelyeket érdemesnek tartanak megosztani 
szerkesztőségünkkel. Küldjék el nekünk e-mailben, 
a szerkesztoseg@hirhet.hu címre! A közérdek-
lődés fókuszában álló témákat a későbbiekben is 
szeretnénk részletesen bemutatni és kitüntetett 
helyet adni számukra magazinunkban! 



Kedves Olvasó!

E zúton is szeretnénk megköszönni Önöknek azt a sok 
levelet, véleményt és pozitív visszajelzést, amelyet első 
számunk megjelenése után küldtek nekünk. Novemberi 

számunk már számos területen eltér az előzőtől. Nagyobb 
hangsúlyt fektettünk az aktuális, Önöket is érintő témákra, a 
hétköznapi életet is befolyásoló változásokra. Ennek jegyében 
egy-egy téma kapcsán kikértük olyan emberek véleményét is, 
akik – hasonlóan az Olvasókhoz – a saját bőrükön tapasztal-
ják a közéletben zajló változások hatásait, ezért megkérdeztük 
az érintett korosztály képviselőit az 55 év feletti női munka-
vállalók helyzetéről.

Fontosnak tartjuk továbbra is hírt adni a térséget érintő kul-
turális eseményekről, aktuális számunkban a balatonszárszói 
kötődésű, 100 éve született Rónay György íróra, költőre, 
műfordítóra emlékezünk. Szent Márton-nap hagyományait 
is bemutatjuk Önöknek, sport rovattal bővül novemberi szá-
munk és természetesen bemutatkozik egy megyei településünk.

Fotópályázatunkra továbbra is várjuk településükről, 
lakóhelyükről készített fényképeiket és ezután is várjuk szíves 
észrevételeiket és ötleteiket az Önöket is érintő témákkal, érde-
kességekkel kapcsolatban! 

Reméljük, novemberi lapszámunk is elnyeri tetszésüket és 
továbbra is olvasóink között köszönthetjük! �

A Szerkesztők

aKTuálIs
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új menedzsment a siófoki városi Kórház élén
A szakmai fejlesztésre koncentrálnak, céljuk a magasan kvalifikált, már bizonyított szakemberek, fia-
tal orvosok alkalmazása és európai színvonalú, a privát szféra színvonalát megközelítő, betegcentri-
kus ellátás biztosítása. Dr. Nagy Gábor, a Siófoki Kórház új orvosigazgatója tájékoztatása alapján a 
szakmai fejlesztésre szeretnének elsősorban koncentrálni. Terveik között szerepel az „egy napos 
részleg” létrehozása, így jelentősen csökkenne a betegek kórházban töltött ideje. Bevezetését 
több területen: a szemészeten, a sebészeti ellátásban, a baleseti sebészetben és a nőgyógyá-
szati ellátásban is alkalmaznák. Új osztályvezető, dr. Nagy Ákos került a 
sebészet élére, aki a laporoszkópiás eljárások alkalmazását bővíti majd. Az 
új orvosigazgató tájékoztatott arról is, hogy folyamatban van a 2009 óta 
már „Babarát” címet viselő Siófoki Kórház európiai akkreditációja, azonban 
hozzátette, a tervekről kevésbé, inkább a valós teljesítményekről és ered-
ményekről szeretne majd beszámolni.

elsők között kapott működési engedélyt a Dunántúli regionális vízmű zrt.
Kiadta az első víziközmű működési engedélyeket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). 14 szolgálta-
tó, közöttük a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.) kapott engedélyt a további működésre. A víziközmű-szolgáltatásról 

szóló törvény értelmében a jövőben csak az előírt feltételeknek megfelelni 
tudó vízművek végezhetnek víziközmű szolgáltatást. Arról, hogy mely szol-
gáltatók felelnek meg az előírásoknak, a Magyar Energetikai és Közmű-sza-
bályozási Hivatal dönt a benyújtott működési engedély kérelmek alapján. 
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 2013 májusában nyújtotta be kérelmét, 
a sikeres elbírálás alapján továbbra is fenntarthatja víziközmű-szolgáltatói 
tevékenységét. „Nagy öröm számunkra, hogy a Magyar Energetikai és Köz-
mű-szabályozási Hivatal alkalmasnak ítélte Társaságunkat a víz-és csatorna-
szolgáltatási feladatok folytatására. Feladatunk, hogy a fogyasztók számára 
továbbra is biztosítsuk a magas szintű szolgáltatást.” – mondta Winkler Tamás 
a DRV Zrt. vezérigazgatója. 

módosult a termőföld védelméről szóló törvény
A zártkerteknél is előírja a földvédelmi szabályok alkalmazását, de mentesíti 
ez alól a belterületi ingatlanokat és az erdőket a földvédelmi törvény hétfőn a 
parlamentben elfogadott módosítása. A jogszabály a zártkerti ingatlanoknál 
a hasznosítási kötelezettség elmulasztására vonatkozóan külön szabályokat 
vezet be. Eszerint az önkormányzat a hasznosítatlan zártkerti ingatlanokat 
kijelölheti a szociális földprogramban, illetve közfoglalkoztatási programban 
való részvételre, ha a hasznosításról szóló felszólítások eredménytelenek vol-
tak. Az alaptörvénnyel összhangban azt is kimondja, hogy a termőföldkészle-
tek védelme alapvető követelmény az ásványi nyersanyagok kitermelésekor. 
Újdonság, hogy a jövőben a kormány havária esetén rendeletben határozza 
meg a termőföldben bekövetkezett kár megtérítésének részletes szabálya-
it. A változtatások novembertől lépnek életbe. 

orgonaavatás a siófoki 
református templomban

Október 12-én délelőtt hálaadó isten-
tisztelet keretében avatták fel a siófo-
ki református templomban a nyáron 
megvásárolt digitális versenyorgonát. 
A Phoenix típusú, angol gyártmányú 3 
manuálos, 45 regiszteres újszerű hang-
szerre Teleki Miklós Artisjus-díjas orgo-
naművész hívta fel Barta Béla lelkipásztor 
figyelmét, mert az újszerű hangszert 
7 millió forintos listaár helyett 2 millió 
750 ezer forintért árulta egy budapesti 
templom. Az elkötelezett vállalkozóknak 
köszönhetően 2 nap alatt 1,5 millió forint 
gyűlt össze a célra. A hiányzó összeget 
a gyülekezeti tagok adományai, illetve 
Solymár Tímea gitárművésznő és Teleki 
Miklós orgonaművész koncertjei segítet-
ték összegyűjteni. A nagyobb összeget 
adományozók nevét egy emléktáblába 
gravírozzák és az orgona oldalán helye-
zik majd el.
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Töreki: a városrész, amit 
szívesen felednének

A siófoki önkormányzat havilapja, októberi számában beszá-
mol arról, hogy 2014-ben jelentős átszervezésre lehet számítani 
a buszjáratok közlekedési rendjében. A változtatások elvi célja a 
költséghatékonyság és a környezettudatosság, a kérdés alaposabb 
vizsgálata után azonban kétségek merülnek fel… 

A Siófoki Hírek tájékoztatása szerint a városvezetés cél-
ja, rugalmas és integrált buszközlekedési rendszer kial-
akítása, melynek része a helyijáratos buszok átterelése 

a Dózsa György utcából a Széchenyi utcába. A döntés ered-
ményeképpen a város 5,3 millió forintot spórolna az útvonal 
rövidítésével. Milyen fogyasztási adatok alapján számolták 
ki a megtakarítás 5,3 millió forintos összegét és ennyit ér 
az ott élők egészsége?! 

A város honlapján, egy 2013. 03. 22-i bejegyzésben 
olvasható: „Siófokon a közlekedés átalakításával összességében 
a környezeti terhelés minimalizálása a cél„. Az Önkormány-
zat idézett célkitűzését mennyiben támasztja alá az intéz-
kedés, hogy a forgalom terhelését elviselő útról egy kisebb, 
szűk, nem könnyen levegőző utcába terelje át a forgalmat?  
A megnövekedett széndioxid kibocsátásról és zajterhelésről sem 
az ott élő lakosságot, sem az utcában található üzletek tulaj-
donosait, bérlőit nem tájékoztatták, véleményüket nem kérték 
ki, magazinunk megkeresésekor értesültek a változásokról. A 
lakók aláírásgyűjtésbe kezdtek a tervezett változás ellen, mely 

jelenleg is folyamatban van! Figyelembe vették annak tényét, 
hogy a Dózsa György utcai kereszteződés áteresztőképessége 
és a Széchényi utcai kereszteződés áteresztőképessége mek-
kora mértékben tér el? 

A járatok Dózsa György utcán történő közlekedése segítette 
a város keleti, idősek lakta területének buszjáratokkal történő 
lefedettségét. A Dózsa György utca – Tanácsház utca keresz-
teződését szélesítették a buszok kényelmes közlekedése érdeké-
ben, két megállót is létesítettek, ez a járdák szélesítésének 
költségét is jelentette. A megállók kihasználtsága eddig 
indokolttá tette a költséges beruházást. Ez pontosan mekko-
ra összeg volt? A távolsági buszok helyi járatos közlekedésbe 
való bevonása után melyik útvonalon fognak járni? 

Kérdéseinkre lapzártánkig a város önkormányzatától 
nem érkezett válasz. �

5,3 millió forint kontra tisztább levegőjű belváros

bérletet már megvásárolták! Ha nincs mobiltelefon és lefe-
dettség, kérjenek segítséget, vagy ne akarjanak a városba 
menni! A kormány rezsicsökkentésre törekszik, az embe-
rek rezsijét viszont ilyen módon közel havi kétezer forint-
tal növeli az önkormányzat? Jogosan merült fel többekben 
a kérdés: fűződik érdeke a városnak ahhoz, hogy a környék 
ellehetetlenüljön? Olcsón felvásárolják a telkeket, majd fej-
lesztik a városrészt?

Törekiben hétvégén egyáltalán nem, hétköznapokon maxi-
mum két busz közlekedik. A Siófoki Hírek októberi száma azt 
írja, egy főért is kimegy, holott eddig 15-30 főért sem indították 
el. Ha SMS küldéssel egy emberért kimegy a busz, az nem 
többletkiadás? Egy taxival összehasonlítva mennyi fenntar-
tási költséggel jár a busz elindítása egy emberért? Nem len-
ne egyszerűbb taxit, vagy minibuszt alkalmazni erre a célra? 

És ha már a kisbusznál tartunk: magazinunk előző 
számában beszámoltunk egy kis falu polgármesteréről, aki 
lemondott a fizetéséről, hogy az időseket szállító kisbuszt 
megvegyék. A képviselő-testület pedig lemondott a tiszte-
letdíjáról, hogy ezt a kisbuszt tankolhassák. A falu  nem-
hogy kompenzációra nem szorult, 
de 6 milliós pluszban van. Vajon 
egy olyan városban, mint Siófok, 
ez kivitelezhető? �

T    örekibe SMS-re megy a Busz. Lássuk be, már maga 
az ötlet is nonszensz, kivitelezése a bérlet megvásárlá-
sán túl többletköltségeket jelent a városrészben lakók 

számára. Töreki természetvédelmi övezet, halastavaival, kilá-
tójával, Cinege pihenővel kedvelt kirándulóhely, idegenforgal-
mi szempontból jelentős. Az ott lakók a buszjáratok sűrítésére 
aláírásgyűjtésbe kezdtek – második körben közel 250 aláírást 
gyűjtöttek – majd ombudsmanhoz fordultak. Démuth Pál, 
Siófok alpolgármestere megkeresésükre azt válaszolta: idén 
már nincs lehetőség a járatok változtatására, de január 
1-jétől, az új menetrend kialakításakor számolni fognak a 
lakosság kérvényével. Számoltak.

Miközben az önkormányzat újsága maga számol be arról, 
hogy két vadonatúj busszal bővült Siófok buszparkja és a 
teljes buszállományt cserélni kívánják, a Töreki városrész két 
éve tartó kálváriáját,  jogos igényét arra, hogy a buszjáratok-
kal megoldják a gyermekek iskolába, szakkörökre vagy csak a 
városba jutását, a lakosok számára plusz költséggel tudják 
majd megoldani. 

Az utasok kifizetik a bérletet – ami ugyanannyiba kerül, 
mint a többi helyi járaté – ezen felül SMS-t kell küldeni, 
vagy betelefonálni. Megoldhatják autóval is – amikor a 



Fiatalok a közéletben Somogyban

Rekord szinten alacsony 
a munkanélküliség 
Magyarországon

aKTuálIs

2009 óta először csökkent 10% alá a munkanélküliségi ráta 
Magyarországon, alacsonyabb, mint számos másik Európai 
Uniós országban. Erről kérdeztük dr. Szalai Csabát, a KDNP 
ifjúsági szervezete, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség 
(IKSZ) országos alelnökét.

A  2010-es kormányváltást követő gazdaságpolitikai for-
dulat számos eredményt hozott, itt említhetném az 
IMF hitel törlesztését vagy a túlzott-

deficit-eljárás megszüntetését, de a foglal-
koztatottsági adatok is javuló tendenciát 
mutatnak. A KSH adatai szerint a munka-
nélküliségi ráta 10% alá csökkent, a 2013. 
augusztusi adatok alapján 3 millió 981 ezer 
fő bejelentett munkavállaló van Magyar-
országon, ami 67 ezerrel magasabb, mint 
egy évvel korábban és a rendszerváltás óta 
a legmagasabb szám. Ezekkel az eredmé-
nyekkel megelőzzük az Uniós tagállamok 
közül például Portugáliát, Ciprust, Szlová-
kiát, Horvátországot.  

– Komoly probléma minden Európai Uniós tagállamban a fia-
talok munkanélkülisége. Mi a helyzet Magyarországon ezen a 
területen? 
Sz.Cs.  A 25 év alattiak, közülük is kiemelten a pályakezdők 
munkanélkülisége sajnos összeurópai probléma. Nagyon jó 
hír, hogy Magyarországon a 25 év alatti álláskeresők száma is 
jelentősen csökkent. 2013 augusztusában az egy évvel koráb-
bi adatokhoz képest a munkanélküliségi adatok a 25 év alatti 

A  z „Új nemzedék 
jövőjéért” nevet 
viselő prog-

ram esélyt teremt 
azoknak, akik 

valamilyen hát-
ránnyal indul-
nak az életben 
és a program 

fő célja a fiatalok segítése jövőképük megfogalmazásában, 
illetve felkészítésük a zökkenőmentes munkaerő-piaci belé-
pésre. A program részleteiről beszélgettünk Tardi Tamással, 
az Új Nemzedék Kör vezetőjével, a Fidelitas országos alel-
nökével.

korosztályban 29,1%-ról 27,9%-ra csökkentek. Az eredmé-
nyek jó tendenciát mutatnak, de természetesen nem dőlhe-
tünk hátra, a megkezdett folyamatot folytatni kell. A kormány 
ezért 2013 januárjában két munkaerő-piaci programot indí-
tott melynek célközönsége – többek között – a 25 év alatti 
pályakezdők támogatása.

– Melyek ezek a programok?
Sz.Cs.  A Munkahelyvédelmi Akcióterv célcsoportjai a fog-

lalkoztatás szempontjából hátrányos helyze-
tű munkavállalók, így a 25 év alattiak, az 55 
év felettiek és a kisgyermekes édesanyák. Az 
Akcióterv a jelenlegi foglalkoztatottakra is 
érvényes, nem csak a frissen munkába álló 
dolgozókra. A foglalkoztatottak megtartá-
sát is segítik azok a kedvezmények, melyek 
a szakképzési hozzájárulás és a szociális hoz-
zájárulási adó mértékét érintik. A program 
a vállalkozók számára új, választható adózá-
si formákat, ill. finanszírozást, adminisztráci-
ót segítő intézkedéseket ajánl. A másik ilyen 

kezdeményezés az „Első munkahely garancia” 
program, melynek célja, hogy a pályakezdők első munkahe-
lyének megszerzését segítse és a szükséges munkatapasztalatok 
birtokába kerüljenek a fiatal munkavállalók. A célcsoport a 
szakképzetlen, vagy tartósan álláskereső fiatalok, akiket szemé-
lyes információnyújtással és munkaerő-közvetítéssel segítenek. 
A munkáltató kérelme alapján bérköltség- és járuléktámoga-
tás, ill. a munkába járáshoz szükséges utazási költségek meg-
térítése lehetséges 6 hónapon át.  �

– Miről szól az Új Nemzedék Jövőjéért Program?
T.T.  Az Új nemzedék Jövőjéért Program egy keretprogram, 
amely meghatározza a kormány ifjúságpolitikai céljait, a szük-
séges beavatkozási területeket, és a kívánt hatás eléréséhez 
nélkülözhetetlen intézkedések sorát. Az Új Nemzedék Plusz 
Program három területen valósít meg egybehangolt intézke-
déseket, úgymint az ifjúságsegítő intézményrendszer fejleszté-
se, egységes, korosztályos kommunikációs platform kialakítása, 
valamint az ifjúsági szolgáltatások bővítése.

– Mi lenne az ifjúsági kontaktpont irodák feladata?
T.T.  A kontaktpont irodák a jövőben egységes hálózatként 
tanácsadással és információ szolgáltatással nyújtanak segítsé-
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névjegy
Dr. szalai csaba Siófokon 
született 32 éves jogász, az 
országgyűlési Fidesz frakció 
munkatársa, az útfelújításokért 
felelős miniszteri biztos kabinet-
főnöke, az Ifjúsági Keresztény-
demokrata Szövetség országos 
alelnöke.

folytatás a következő oldalon�

Új Nemzedék Program



get a fiataloknak. Céljuk egy olyan közösségi tér biztosítása, 
ahol a fiatalokkal kapcsolatos naprakész információ-áramolta-
tás, tanácsadás az elsődleges feladatunk. A kontaktpont iroda 

információ- és szolgáltatásnyúj-
tással, ismeretek átadásával, 
közvetítésével, képzések, kultu-
rális és szabadidős programok 
szervezésével, egyéni életpá-
lya tanácsadással egészíti ki az 
intézményekben folyó szakmai 
oktató-nevelő munkát. A prog-
ram egyik legfontosabb célki-
tűzése a fiatalok önismeretének 
fejlesztése, továbbá számukra a 
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�	folytatás az előző oldalról

névjegy
Tardi Tamás Kaposváron szü-
letett 26 éves közgazdász, a 
Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium miniszteri kabinet-
jének munkatársa, az Új Nem-
zedék Kör vezetője, a Fidelitas 
országos alelnöke.

arcok a megyéből

N  ógrádban született, katolikus családban. Már 12 éves 
korától kántor akart lenni, ezért gyermekkorában 
zeneiskolába kezdett járni. Gimnáziumi tanulmányait 

Esztergomban, a ferences gimnáziumban végezte. A hangszer 
javításában és készítésében szerzett tapasztalatát a gimnáziu-
mi évek alatt szerezte, szakmája később mégis orvosi műsze-
rész lett. Ebben a szakmában dolgozott a salgótarjáni Szent 
Lázár Kórháznál, ahol Ibolyával, feleségével megismerkedhe-
tett. Kántori tanulmányairól azonban nem mondott le, mun-
kaadója engedélyével elvégezte a négy éves kántorképzőt, ahol 
az alapozó vizsga után rögtön a második osztályban folytatta 
a tanulmányait. Mátraverebély-Szentkúton már kántorként 
dolgozott, ezután pedig Őrhalomban, 3 évig. 29 évvel ezelőtt 
került a Siófoki Római Katolikus (Sarlós Boldogasszony) Plé-
bániatemplomba, Milhoffer Miklós atya mellé, később Wirth 
János plébános mellett szolgált. Sem időjárás, sem kényelmi 
szempontok miatt nem mond vissza munkát. Közel hatvan 

orgona felújítása és készítése kötődik a nevéhez, felekezetek-
re való tekintet nélkül, miközben saját orgonája lassanként 
épül csak, siófoki otthonában. Sok helyen „vatikáni valutá-
ért”, vagy kizárólag az utazási költségért dolgozik, felségével 
együtt többre értékelik az emberi kapcsolatokat és a munká-
val, utazásokkal együtt járó élményeket. Két éve tagjai a Szent 
György Lovagrendnek, amely első a világi rendek családfáján. 

Fábián Sándor üzenete a következő generációnak a követ-
kező: „Szeressék az országot, és ne az anyagiakat nézzék, mert 
az ma van, holnap nincs. Manapság amit megteszel másokért, 
az örökre megmarad, ahol pedig a pénz diktál, ott az emberi 
értékek háttérbe szorulnak.”  �

T. Á.  •  Fotó: Szemesi Zsolt

„Amit megteszel másokért, 
az örökre megmarad” 
Fábián Sándor kántor portréja

 „1956 az igazság, a szabadság és az összetartozás ünnepe”

W itzmann Mihály, a megyei közgyűlés alel-
nöke az 1956-os eseményekre emlékezve 

kiemelte: „1956. október 23-án egy olyan titok-
zatos erő tört elő meggátolhatatlanul, amely össze-
húzta, és egymáshoz kötötte a magyarokat. 57 
évvel ezelőtt egy kifosztottan és becsapottan is 
életerős nemzet mutatott, egyedülálló példát az 
egész világnak.”

Siófokon október 22-én emlékeztek meg a 
város lakói és vezetői az 57 évvel ezelőtt történt 
eseményekről. A rendezvény keretein belül Witz-
mann Mihály a választókerület Fideszes elnöke-
ként helyezte el a Millenáris parkban található Könnyek kútja 
emlékműnél a tisztelet koszorúját.

Október 23-án, Balatonföldváron a megyei 
alelnök Holovits Huba polgármesterrel mondott 
ünnepi beszédet és leplezte le közösen az 56-os 
emlékművet az Európa parkban, majd Balaton-
szárszóra és Igalba látogatott el a települések által 
szervezett ünnepi megemlékezésekre.

„A harmadik alkalommal megrendezésre kerü-
lő Békemenetre választókerületünkből 5 buszt 
indítunk, amelyek örömünkre, teljesen megteltek. 
A Hősök terén így több mint 200 fő képviselheti 
a térséget, és állhat ki jelenlétével Magyarország 
megújítása mellett.” – mondta a siófoki indulásnál 

Witzmann Mihály, aki ünnepi programjait megszakítva szemé-
lyesen kívánt kellemes utat a résztvevőknek. �

megfelelő életút-tervezéshez szükséges információk biztosítá-
sa. Az országban felálló irodák az oktatási intézményekkel, az 
ifjúsági civil szervezetekkel szorosan együttműködve és a helyi 
ifjúsági kezdeményezéseket összefogva, befogadó kreatív térré 
alakulnak a fiatalok hétköznapjaiban.

– Milyen eredményt vár a kormány ettől a programtól?
T.T.  A kormány a programtól a magyar ifjúsági korosztály igé-
nyeinek megfelelő, egységes állami szolgáltatási rendszer kiala-
kítását várja, amely információnyújtással, ismeretek átadásával, 
közvetítésével, képzésekkel és tanácsadással, kulturált szaba-
didő eltöltésével, az ezekhez való egyenlő hozzáférés biztosítá-
sával, az iskolarendszerben elkallódó tehetségek felkutatásával 
hozzájárul az iskolai lemorzsolódás csökkentéséhez, a sikeres 
életkezdet és egyéni életpálya építés támogatásához. �
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november 11.

Szent Márton-nap 

kor, akinek tiszteletére libát öltek, Mars szent madarát. A keresz-
tény naptárban is ez alapján kapott helyet: a lúd római neve „avis 
Martis” (Mars isten madara), archaikusan „Márton madara”, 
így nem kellett eltérni a római szokásoktól. Szent Márton napja 
jelentette egyben a paraszti év végét is, ekkor zárták le az éves 
gazdasági munkákat, a haszonállatok az istállóba kerültek és kez-
detét vette a pihenőidőszak. A cselédek ekkor kapták meg egész 
éves bérüket és egy libát. Ekkor kóstolták meg az újbort és vág-

ták le a tömött libát. A liba hátsó részéből volt 
illendő küldeni a település papjának is, innen 
ered a „püspökfalat” szavunk. A Márton-nap a 
40 napos adventi böjtöt megelőző utolsó nap, 
amikor a lakoma még megengedett.

Újbor: Márton a nagyobb borvidékeken az 
Újbor védőszentje is. Novemberre fejeződik 
be a must borrá válása, így a libasült mellé 
meg lehet kóstolni az adott évi bort, melyet 
Libás-bornak, vagy Márton-bornak is nevez-
tek és gyógyító erőt tulajdonítottak neki.

Jóslások: Számos időjáráshoz kapcsoló-
dó jóslás is kötődik az ünnephez. Ha Már-
ton-napján esik az eső, akkor utána fagy, majd 
szárazság fog következni, de ha jeges eső esik, 
akkor korai tavaszra várható. A szőlőhöz kap-
csolódik az a hiedelem, mely szerint, ha Már-
ton-napon még zöld a szőlő leve, akkor enyhe 
tél következik.  �

P. M.

A  Legenda: Szent Márton a Római Biro-
dalom Pannónia tartományának Savaria 
(ma Szombathely) városában született 

316-ban egy római elöljáró fiaként. Katonaként 
szolgált Franciaország Amiens városban, mikor 
egy hideg téli estén köpenye felét egy koldusnak 
adta. Aznap éjjel álmában megjelent Jézus a 
koldus alakjában. Ennek hatására Márton meg-
keresztelkedett és misszionáriusként segítette az 
embereket és már életében legendák keringtek 
jóságáról. Amikor az egyház elöljárói püspökké 
akarták szentelni, a lúd ólba menekült, azonban 
a madarak elárulták gágogásukkal és szárny-
csapkodásaikkal. 371-ben szentelték püspökké, 
a tisztséget haláláig, 398-ig betöltötte és Tours-
ban segítette a rászorulókat.

Márton-napi lakoma: November 11-e a téli 
évnegyed kezdő napja, mikorra az újbor elké-
szült és a termésből is maradt még. A rómaiak 
Aesculapiust, az orvosistent ünnepelték ilyen-

hagyományaInK

el greco: szent márton 
és a koldus

Az 55 év feletti női munkavállalók támogatása

A   Nemzetgazdasági Minisztérium novembertől támogat-
ja azokat az 55 év feletti női munkavállalókat, akiknek 
kevesebb, mint 1 év hiányzik a nyugdíjig. Az állam átvál-

lalja azon 55 év feletti női munkavállalók bérét, akiknek keve-
sebb, mint 1 év hiányzik a 40 éves szolgálati munkaviszonyból 
a nyugdíjig. A program 12 hónapra szól, melyből 10 hónapig a 
Minisztérium fizeti a bruttó bért és a járulékokat, ha a munka-
adó 2 hónapig vállalja a foglalkoztatás költségeit.  

Orbán Veronika Katalin 
a siófoki Nők Együtt 
Egyesület elnöke 
Véleményem szerint az, hogy 40 

év szolgálati munkaviszony után 
nyugdíjba mehetnek, egy remek 
lehetőség azon hölgyek részére, akik 
örömest mennek nyugdíjba csökken-
tett összegű nyugdíjjal. A tapaszta-
lat az, hogy a nyugdíjas azután állást 
keres, mert kevés a nyugdíja. Az 50 
év feletti nők több tapasztalattal rendelkeznek és jobban 
ragaszkodnak munkáltatójukhoz, mint fiatal konkurenciá-
juk. Nagy valószínűséggel nem fognak már gyermeket szül-
ni, és nincsenek már kiskorú gyermekei sem, így sokkal több 
szabadidővel rendelkeznek. A program jó, de nem megol-
dás. Igen szűk rétegét érint és ideiglenes. Magyarországon 
az elhelyezkedés egyik fél számára sem könnyű, 50 év felett 
szinte lehetetlen.

Hancz Lajosné
Nők a Balatonért Egyesület (NABE)
A programot azért találom jó lehe-

tőségnek azon 55 év feletti és 39 évet 
ledolgozó nők részére akik el akarnak 
menni nyugdíjba, mert egyrészt így 
biztos a nyugdíjba menetel, másrészt 
a cégek részére amit a minisztérium 
kifizet a dolgozó után azt a cég meg 
tudja takarítani és az összeget fel tudja 
használni egy újabb fiatal, agilis dolgozó betanítására, elin-
dítására. Így plusz egy humán erőforrást biztosítanak ezzel a 
programmal.

Deveczné Orosz Márti 
A NABE Siófoki csoportjának elnöke
Azzal, hogy nyugdíjba mehetnek, 

nem biztos, hogy a következő években, 
évtizedekben meg tudnak élni abból a 
jövedelemből, amit utána kapnak. A 
nyugdíjnak kellene akkorának lenni, 
ami ezt biztosítja. Az embereknek nem 
segélyt, hanem lehetőséget kell adni a 
munkára. Jobban működne a gazda-
ság, mert jobban élnének az emberek. Az önkéntes mun-
kára nevelés sokkal fontosabb minden anyagi juttatásnál 
– hasonlóan a sporthoz, ami rendszerre, viselkedésre, szere-
tetre nevel.  �

aKTuálIs 2013. november
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robert capa: Kissé elmosódva emlékeim a háborúból 
Az eredetileg filmforgatókönyvnek készült regényt a világhírű magyar fotográfus 1947-ben írta. Sokat elárul az 
eleinte írónak készülő, világvándor fotósról is, akiről már életében tudták ismerői: bármily hihetetlen kalandok-
ba keveredjék, bármennyire közel kerüljön is a halálhoz, számára a valóság még mindig nem elég érdekes. Capa 
vérbeli mesemondó volt: egy kicsit színezett itt, egy kicsit hozzátoldott ott, és máris megszületett a remek sztori. 
A szellemes társalgót imádták a nők, olyan hírességek zsongták körül, mint nagy szerelme, Ingrid Bergman, bará-
tai között tudhatta Steinbecket, Hemingwayt, John Hustont, Billy Wildert és Picassót is. A Kissé elmosódva című 
memoárt a szerző több mint száz, fekete-fehér fotója illusztrálja.

bánffy miklós: egy erdélyi gróf emlékiratai
A XX. század egyik legkiemelkedőbb polihisztorának visszaemlékezéseit gyűjtötte kötetbe a Helikon Kiadó. Gróf 
Bánffy Miklós az egyik legrégebbi arisztokrata család sarjaként született és szocializálódott a századforduló Magyar-
országán. Volt országgyűlési képviselő, külügyminiszter, író, az Operaház és a Nemzeti Színház intendánsa, festő 
és ő rendezte az utolsó magyar király, IV. Károly koronázási ceremóniáját. Életének sokszínűsége gondolatiságára 
is rányomta a bélyegét. Visszaemlékezéseiben rávilágít arra, hogy semmi sem fekete-fehér és a politikában kife-
jezetten nem. Ő volt művészeti rendezője a koronázásnak, ám a király visszatérését a magyar trónra nem támo-
gatta a forradalom után, annak ellenére, hogy ő alapította a Magyar Királyság Pártját. A kötet bemutatja Bánffy 
összetett gondolkodását és képességét, az érdekek és értékek képviseletét a korabeli politikai gondolkodásban.

O  któber 8-án a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művé-
szeti Társaság a 100 éve született Rónay György író-
ra, költőre és műfordítóra emlékezett, balatonszárszói 

nyaralójánál. Rónay György (1913-1978) a Nyugat „harmadik 
nemzedék”-éhez tartozó költő és író. Elsősorban Babits Mihály 
költészete ösztönözte, de hatottak rá az ún. neokatolikus iroda-
lom legnagyobb alakjai is (pl.: Paul Claudel). Keresztút című 
regényének megjelenése után (1937) támadások pergőtüzébe 
került, és évekig különböző álneveken írhatott csak tanulmá-
nyokat katolikus folyóiratokban. A vallásos irodalom komoly 
művelője volt és Sík Sándorral karöltve küzdött a vallásos 
témájú irodalom egyetem irodalomtörténet részeként történő 
műveléséért. Harcot folytatott az aktuális hatalommal a téma 
elismertetéséért, az esztétikai minőség minden mást felülíró 
létjogosultságáért, például Pilinszky költészetének esetében. 

Verseiben a világ szépségeire, a természetre rácsodálkozó, 
azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regé-
nyeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Mint esszéíró, 
elsősorban a Nyugat íróiról rajzolt portrékat. Az olvasó naplója 

A 100 éve született Rónay 
Györgye emlékeztek

lackfi jános: Kapjátok el Tüdő gyuszit!
Lackfi János költő legújabb verseskötete a Móra Kiadó gondozásában jelent meg az idei könyvhétre. A 

kötet alcíme szerint Versek felnőttes gyerekeknek és gyerekes felnőtteknek a könyv tartalma. A kiadó nem 
titkolt szándéka az, hogy a kamaszok számára is adjon ki könyveket, bevonva őket az irodalmi olvasók tábo-
rába. Lackfi János könyve ennek az igénynek maradéktalanul eleget tesz: legújabb versei a kamaszokról és 
a kamaszokhoz szólnak. Mindenről beszél, ami ezt a korosztályt érdekli, a testről, a jóról, a rosszról, a halál-

ról és a fogyatékosságról. Tüdő Gyuszi, a főszereplő maga akarja megtalálni a válaszokat az őt érdeklő kérdésekre a felnőttek világá-
ban, nyitottan fordul a világ felé és kérdéseivel,  válaszaival görbe tükröt tart a felnőttek társadalma elé. 

címmel több, mint 
egy évtizedig rend-
szeresen áttekintette 
a kor magyar irodal-
mának legfontosabb 
műveit, legjellem-
zőbb törekvéseit. 
Műfordítóként első-
sorban francia, olasz 
és német írókat for-
dított. 

Pomogáts Béla, irodalomtörténész, a Társaság elnöke 
méltatta beszédében a Baumgartner-díjas Rónay Györgyöt. 
Matyikó Sebestyén József, saját versét mondta el, majd meg-
koszorúzták az épületen található emléktáblát. Az Országos 
Könyvtári Napok keretében került megrendezésre Vasvári Zol-
tán Mint kútmélybe kő című Rónay-tanulmányokat tartal-
mazó könyvbemutatója a szántódi Tüskés Tibor Közösségi 
Könyvtárban. A kötetet Baranyi Ferenc Kossuth-díjas író, köl-
tő és műfordító mutatta be. Vasvári Zoltán könyvének borító-
ját Bihari Puhl Levente festőművész tervezte, akinek kiállítása 
balatoni témájú festményeiből december 15-ig tekinthető meg 
a Közösségi Könyvtárban. �

P. M.  •  Fotó: Levy
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Löszpincesori 
marhapörkölt 
bográcsban

hozzávalók: 2 kg marhahús, a pácolásához 
borókabogyó, őrölt babérlevél, egész fekete-
bors, ecet. 5 dkg szárított vargánya, 30 dkg 
sertésvelő, 20 dkg mangalica zsír, 2 fej vörös-
hagyma, 3 paradicsom, 3 zöldpaprika, 3 gerezd 
fokhagyma, 1 evőkanál mustár, 1 evőkanál 
csípős paprikakrém, só, bors, 5 dkg füstölt 
mangalica szalonna, 4 evőkanál őrölt fűszer-
paprika, 1 dl vörösbor.A nokedlihez: 50 dkg 
liszt, 3 tojás, só, 1 csokor apróra vágott  kapor.

A főzés előtt egy nappal a kockákra vágott marhahúst a fűszerekkel bepácoljuk, ecetes vízzel felöntjük, és ebben állni hagyjuk, hogy más-
napra jól átpuhuljon. A szalonnát kockákra vágjuk, és a zsírban 1 teáskanál sóval megszórva kisütjük. A hagymát is apróra szeleteljük, és a 
szalonnás zsírban üvegesre pároljuk. Kicsit félretesszük hűlni, majd elkeverjük benne az őrölt paprikát, és beleöntjük a felkockázott mar-
hahúst. 5-10 percnyi pörkölés után hozzáadjuk a karikákra vágott zöldpaprikát és paradicsomot, összesütjük, majd felöntjük fél liter vízzel. 
Zúzott fokhagymával, őrölt feketeborssal, sóval, paprikakrémmel, és mustárral ízesítjük a szaftját. Kicsit pároljuk, majd beledobjuk a vargányát. 
Amikor már majdnem megpuhult a hús, 1 dl vörösborral nyakon öntjük, és belekeverjük a sertésvelőt. Együtt készre főzzük. Közben a hozzávalók-
ból a szükséges mennyiségű víz hozzáadásával nokedli tésztát keverünk, amit forró, sós vízben kifőzünk, és az elkészült  pörkölt mellé kínálunk.

K.SZ.   A tavalyi csapatból amit lehetett, azt kihoztuk. 7 felnőtt 
játékosunk volt amikor ide kerültem, de fiatalokkal mindig ki 
tudtuk egészíteni. Alapvetően a reális cél az volt, hogy bennma-
radjunk és ezt sikerült teljesíteni. Ami továbblendít a mélypon-
tokon az, amiért edző is lettem: a kézilabda szeretete.
– Lányok, miért csapatjátékot választottatok, miért nem egyéni 
sportot és mi motivál benneteket?
Fanni  Csapatban sokkal jobb nyerni. Nem egyedül örülsz és 
segíthetsz a másiknak is. Szeretnék bekerülni a válogatottba, ez 
az ami motivál.
Dia   Kapusként egyedül „játszom” a kézilabdában, szeretek csa-
patban játszani és tudom, hogy számíthatok a csapattársaim-
ra és szeretném, ha ezen a poszton ők is számíthatnának rám. 
Az a legfontosabb, hogy szeressünk kézilabdázni, én már kicsi 
koromban eldöntöttem, hogy szeretném verseny szinten is csi-
nálni.

Kiss Szilárd, a Siófok KC – Galériusz Fürdő Kézilabdacsa-
patában I. osztályú csapat megvalósítására törekszik, valamint 
a kézilabda akadémia létrehozására. A következő „generáció” 
pedig reményeik szerint már az NBI-ben is részt vehet majd. �

T. Á.
A teljes riportot a www.hirhet.hu honlapon tekinthetik meg.

S omogy megye egyetlen NBI-es női csapata, a Siófok Kézi-
labda Club, hét év alatt küzdötte fel magát a kézilabda har-
madik vonalából az élvonalba. A közel 50 éve edzősködő 

Kiss Szilárd, egy éve került a Siófok csapatához. Őt és két ígé-
retes versenyzőjét kérdeztük, az átlövő poszton játszó Mihályi 
Fannit (16) és a kapus Lakatos Claudiát (16). Fanni édesanyja 
kézilabdázott, profi szinten játszott, ő pedig egészen kicsi korá-
tól fogva lejárt edzésekre, meccsekre. Jelenleg vendéglátást tanul 
a siófoki Krúdy Gyula Vendéglátói Szakközépiskolában. Clau-
dia Kecskeméten sportiskolába járt, ahol a kosárlabda és kézi-
labda közül választhatott. Testvére is kézilabdázott, Dia pedig 
követni akarta őt ebben, ezért negyedik osztályban úgy dön-
tött: kézilabdázni fog. Angol-Kommunikáció szakon szeretne 
továbbtanulni. Spanyolul tanult Kecskeméten, a nyelvek isme-
retét nagyon fontosnak tartja.

– Azt nyilatkozta, hogy szeretné, ha a Siófok előbbre léphetne és 
szeretné a csapatot fejleszteni szervezeti szinten. Mennyire sikerült 
ezt a célját megvalósítani? 
K.SZ.  Több vonalon kell elindulnunk, a szervezettséget spor-
tiskolai szintűre kell felfejlesztenünk és minden korcsoport szá-
mára korosztálynak megfelelő csapatot létrehozni. Szeretnénk 
egy kézilabda akadémiát létrehozni, hiszen ma már közel 200 
gyermekkel foglalkozunk. 

– Voltak mélypontok a csapat irányításában? Mi az, ami tovább-
lendíti ilyenkor?

somogy ízeI

recepTeK
„Somogyi ízek” rovatunkba továbbra is várjuk azokat a kipróbált, hagyományos családi recepteket, amelyek jellemzően lakóhelyükhöz – 
településükhöz vagy a Somogyi térséghez – köthetők. Az elkészült ételek receptjeit fényképpel – esetleg hozzá fűződő kedves emlékük-
kel, történetükkel együtt – küldjék el nekünk a recept@hirhet.hu címre! A beküldők között értékes könyvnyereményeket sorsolunk ki, a 
legértékesebb történetek pedig megjelenhetnek magazinunkban!

szÓláD
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Taszár

Az elfeledett támaszpont
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A  Somogy megyei Taszár a 61-es főút mentén, Kapos-
vártól 8-km-re fekszik. Neve szláv eredetű, azt jelenti: 
„ácsmunkát végezni”, vagy „ácsok falva”. Az első levél-

tári adat a helységről Szent István idejéből való, aki előírta, 
hogy minden tíz falunak kötelezően templomot kell építenie. 
Hitbizományi birtok volt, a piarista rend kezelése alatt, később 
államosították, számottevő változás azonban az 1950-ben meg-
épült reptér létesítése után következett be a település életében. 
Később, Magyarország NATO csatlakozása után a nemzetközi 
és hazai figyelem központjában volt – a délszláv válság miatt 
1995-ben az IFOR majd később az SFOR csapatok logisztikai 
bázisa lett, 2003-tól pedig itt képezték ki az iraki önkénteseket 
–, egészen az amerikai kontingens kivonulásáig és a reptér 
bezárásáig, azaz 2005 végéig. 

látványosságai
A Repülőmúzeumot 1973-ban alapították, gyűjteménye 

folyamatosan bővül. Kuriózum a szabad téren kiállított repü-
lők mindegyike, egy MIG–15, egy MIG–19 és két MIG–21-
es repülőgép, amelyek Taszár emblematikus gépei. A múzeum 
udvarán egy kopjafa, valamint a pilóták emléktáblája emlé-
keztet a szolgálatban elhunyt hősökre. A tárlat a repülőtér 
történetét mutatja be, amelyet kezdetben kereskedelmi céllal 
hoztak létre, katonai célokra 1939-től használták. 2013-tól 
rendelkezésre áll egy Integrált Közösségi Szolgáltató Tér, amely 

az FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program pályázatának útján jöhetett lét-

re. A közösségi szolgáltató központot 

márciusában adta át Witzmann Mihály, a Somogy Megyei 
Közgyűlés alelnöke. 

Kulturális és közösségi élet
A közösségi szolgáltató tér létesítése a település kulturális 

életében is fontos mérföldkőnek számít. Kézműves foglalko-
zások, kiállítások, változatos programok zajlanak itt – inter-
júnk alatt a Garabonciás Együttes gyermekkoncertjének 
előkészületei folytak éppen, több száz gyermek szórakozta-
tására – valamint ide tartozik egy 30 ezer kötetes könyvtár 
– a taszári könyvtári szolgáltató hely a kaposvári Megyei és 
Városi Könyvtár mozgókönyvtári ellátórendszerének tagja. 
Internethasználati lehetőséggel és nyilvános programokkal vár-
ják a látogatókat az épület földszintjén. A község az „Itthon 
vagy – Magyarország, szeretlek!” programban is részt vett. A 
nemzeti ünnepek, jeles napok és hagyományok megrendezé-
sét fontosnak tartják, a Taszári Turul Egyesület Rozmaring 
Asszonykórusa a közelmúltban 27 kórus találkozóját szervezte 
meg a községben. 

Taszár kiemelt egyesületei a terület honvédségi és repülős 
múltjához kapcsolódnak: a Magyar Veteránrepülő Szövetség 
Somogy Megyei Egyesülete, a Kacsógép Sportegyesület, a Taszár 
Honvéd Sportegyesület és a Taszári Turul Egyesület, amelyek 
aktívan részt vesznek a község társadalmi, kulturális életének 
színesítéséhez. Rendszeres program volt a Horvátországi test-
vérvárossal karöltve a Taszár-Okucani Emlékfutás, a 200 km 
hosszú futás azonban idén, épp a rendezvény 15. évfordulóján, 
a korlátozott anyagi lehetőségek miatt nem valósulhatott meg. 

A településen 2000 fő él, iskolájába több mint 250 gyermek 
jár a Göllei tagintézménnyel együtt és óvoda, bölcsőde is műkö-
dik helyben. Többen mégis Kaposvárra viszik gyermekeiket, 
mert munkalehetőség ott van, így a közlekedés és munkahely 
megközelítése is egyszerűbb. Taszáron a szociális és egészség-
ügyi alapszolgáltatások, a gyógyszertár, védőnő, fogorvosi ellátás 
adott. 2010-ben 3 játszótér újulhatott meg 40 millió forintos, 
Európai Uniós forrásból, a település 3 pontján. �

T. Á.  •  Fotó: Szemesi Zsolt, Zeinkó Géza

TelepüléseInK

pataki sándor, Taszár polgármestere 11 évig volt a tele-
pülésen hivatásos katona. Tájékoztatása alapján a község 
fénykorában 2000 ember dolgozott itt, csatorna épült, infra-
strukturális ellátottságai megelőzték a környező települése-
két, pezsgő közösségi életet éltek, majd miután megszűnt a 
bázis, a fejlődés is lelassult. A 2003 óta harmadik ciklusát töltő 
polgármester szerint legfontosabb szempont Taszár számára 
az állami tulajdonban lévő repülőtér hasznosítása és fejleszté-
se lenne. A 16 hektáros ingatlan, valamint a 44 épületből álló 
laktanya felhasználására különböző alternatívákat már pró-
báltak találni, befektetők is jelentkeztek. Ez mindeddig nem 
járt sikerrel, a reptér állapota viszont rohamosan romlik, az 
önkormányzati tulajdonú laktanya fenntartása pedig jelen-
tős költségekkel jár.

pataki sándor, Taszár polgármestere



KereszTrejTvényeK

novemberi 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.

suDoKu

KeresD a párjáT!Töltse ki az ábra üres mezőit 
1-től 9-ig terjedő számokkal 
úgy, hogy minden sorban és 
oszlopban, valamint a vastag 
vonalakkal határolt területe-
ken belül minden szám pon-
tosan egyszer szerepeljen! 
Küldje be a pirosan számo-
zott mezőket sorrendben!

A zöld színű betűből kiindul-
va, és az egyenesek mentén 
körről-körre haladva, olvasd 
össze a betűket! Ha jó utat 
választottál, akkor a betűk-
ből egy közmondás alakul 
ki. Ennek jelentése: ne hig-
gyük, hogy azért, mert val-
aki igazat mond, sérteni 
akar vele. Küldje be a gyer-
mek kereszt nevét, élet-
korát és a megfejtést! 
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sKanDI

A rejtvényben Széchenyi István 
idézetét rejtettük el: 

„Sokat kell tanulnia 
az embernek ahhoz...”

Az idézet második felét rejtvé-
nyünkben megtalálhatják!

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. november 20. 

az előző számunk megfejtései:

POÉNVADÁSZAT:
„A sakkbajnokot pingpongban, a pingpongbajnokot 

pedig sakkban győztem le.”

SUDOKU:
A pirossal számozott mezők sorrendben:

9, 6, 4, 4, 6, 5, 1, 7, 9

GYEREKEKNEK: A virág

az októberi somogyi hírmondó rejtvényének nyertesei:

poénvadászat: Deák Péter, Halászné Prokop Gizella, 
Szigeti Anikó, Blehó József, Végh Györgyné

Gyermekrejtvény: Anga Zsófia, Schwind Márk, Schwind Anna, Hermecz László, 
Petrus Tamás, László Levente

A nyerteseket a nyeremények átvételével kapcsolatban hamarosan értesítjük!


