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Kedves OlvasóinK!

Kérdés, hogy megteheti-e az adófizetők pénzén fenntartott önkormányzati szervezet, hogy a lakosok tájékoz-
tatását nem teszi lehetővé és nem válaszol a kérdésekre?

sajátOs infOrmációszabadság: siófOK nem válaszOl

Közérdekű információkat hallgathat el Siófok?

A z állami szervek és önkormányzatok számára a felvilá-
gosítási kötelezettséget törvény írja elő, ezért a konkrét 
újságírói kérdésekre kötelesek lennének hiteles, pontos 

és gyors választ adni. Az elmúlt időszakban több közérdekű 
témában hozzánk beérkező kérdéseket tettünk fel, de egyikre 
sem reagált az önkormányzat, és nem tudjuk biztosan: a hite-
les, a pontos vagy a gyors jelző okozhatott problémát számuk-

ra? A válaszadás elmaradt, nekünk viszont független sajtóként 
kötelességünk, hogy elősegítsük a társadalmi jelenségek közötti 
összefüggések megértését, és cselekvésre mozgósítsunk. Ezt 
eddig is igyekeztünk komolyan venni, a kíváncsi olvasók olda-
lát furdaló kérdéseket ezért nem csupán Siófok önkormányza-
tának, hanem a kormányzati, és egyéb közfeladatot ellátó szerv 
részére – így többek között az illetékes államtitkárságoknak, a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek, az Alapvető Jogok 
Biztosának a Balatoni Hajózási Zrt.-nek, az AVE Zöldfok 
Zrt.-nek, ...stb. – is elküldtük. Az állami és országos szervek 
részéről minden esetben kaptunk választ, a rendszerváltás előtti 
időszakot idéző hírzárlat és cenzúrázott tájékoztatás csak Siófok 
városát lengi körül: a város hallgat.

A közfeladatot ellátó szervek birtokában lévő adatok és 
információk a nyilvánosság számára hozzáférhetőek és szaba-
dok, kérdéseink legtöbbször azonban nem is ezekre irányultak. 
Lehet, hogy azokra, amelyeket az önkormányzat esetleg nem 
szívesen adna közre? Hitelt érdemlő válaszokat kötelessége 
lenne biztosítani azért, hogy mint a polgárokat képviselő szerv 
elszámoltatható legyen. A pontos, hiteles és gyors információ-
hoz jutás joga állampolgári jog és lehetővé teszi, hogy az embe-
rek megalapozottan formálhassanak véleményt a közhatalmat 
gyakorló szervekről. 

Ha az olvasónak nincs birtokában hiteles információ és nem 
tudja, hogy valójában mit tesz az önkormányzat az adófizetők 
pénzével, mi értelme lenne elszámoltathatóságról beszélni?   �

V iharos időket élünk, amint azt hűséges olvasóink tudják, 
sokan titokban, de vannak néhányan akik nyíltan is fel-
tették a kérdést, hogy hová tűntünk, mikor jelenik meg 

a következő lapszám, miért nem hallatjuk a hangunkat gyak-
rabban. Az ilyen erkölcsi támogatásokból merítünk erőt ahhoz, 
hogy folytassuk, és ez még több odaadást és figyelmet követel 
meg tőlünk az olvasók felé. Az újszerűség, a politikai pártoktól 
és önkormányzatoktól való teljes függetlenség számos előnye 
mellett, legalább annyi hátránnyal is jár. A rengeteg pozitív 
visszhang azonban mindvégig azt erősítette bennünk, hogy 
érdemes folytatni akkor is, ha sokszor akadályokba, gátakba 
ütközünk. 

Dolgunk továbbra is az új és részrehajlás mentes tájékoztatás – 
ami éppen ezért a megszokottól merőben új szemléletet képvisel 
a helyi médiában –, értékeinkben pedig, ha lehet még inkább 
jelen van az a törekvés, hogy képviseljük az emberi méltóságot, 
a hagyományos értékeket, és a látszat mögé is irányítsuk a figyel-
met. Mélyen elköteleztük magunkat emellett a változtatási cél 
mellett, és ha ellenszéllel szemben is, ezentúl is független tájékoz-
tatással szolgálunk, amihez csupán az Önök aktív figyelmét kér-
jük. Annak idején John Quincy Adams, amerikai politikus úgy 
vélte: „A bátorságnak és a kitartásnak van egy varázslatos taliz-
mánja, mellyel a nehézségek eltűnnek, és az akadályok levegővé 
válnak.” Osztozva e gondolattal, örömmel jelentjük, hogy itt 
vagyunk, és töretlen hittel és erővel folytatjuk a munkát. �

A Balatoni Hírmondó szerkesztői

KÖSZÖnTŐ
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Orbán Viktor márciusi látogatásakor elmondta: 
a kormány elvitt a városból 4,5 milliárd forintnyi 
adósságot, és 384 projekt keretében további 17,2 milli-
árd forintnyi összeg került a városba. 

még mindig Kérdéses a siófOKra 
Került 17,2 milliárd hOlléte

Milliárdok 
nyomában

N éhány héttel ezelőtt azt olvashattuk az önkormányzati 
propagandában a 4,5 milliárd forint „hatékony” fel-
használásáról, hogy „a pénz ott van, ahol lennie kell, 

ahol legnagyobb szükség volt rá”. A nagy elszámolásban kétel-
kedő olvasók a tényleges és valós szükségletekkel kapcsolatban 
és a szembetűnő aránytalanságok miatt kérdeztek, mi pedig 
nagyon visszafogottan fogalmaztuk meg és továbbítottuk az 
illetékeseknek. Úgy, ahogy eddig, az elszámolás kapcsán is azt 
tapasztaltuk, hogy a városi polgár józan gondolkodással bír, 
amit a város vezetése bizonyára nem vesz jó néven – ahogy 
többektől értesültünk – személyes fenyegetés is érkezik, ha 
megpróbálnak ellenvéleményt formálni. Annak hisznek amit 
tapasztalnak, pedig igen erősen és több felületen próbálják az 
önkormányzati propagandát az arcukba tolni (itt azért megje-
gyezzük, az erre a célra fordított pénzeszközökről sem esik szó). 

Néhány dolgot kiemelünk a remekműből: kezdjük ott, 
hogy az önkormányzat 1,2 milliárdot költött az új könyvtár-
épületre. Indokolt volt-e ekkora beruházás, ha sem a látogatók 
száma (ami leginkább a demográfiai tényezőktől függ és lássuk 
be, valamiért inkább elmenekül az itt élő értelmiségi fiatal 
réteg), sem a könyvmennyiség nem nőtt számottevően az előző 
időszakban, a régi épület viszont azóta is, hasznosítatlanul áll a 
város közepén. Ezzel szemben kórházi eszközökre, az egészség-
ügyre mindössze 8 milliót költött a város – a kórház beruhá-
zása pedig hosszú ideig állt, és ezzel emberek életét kockáztatta. 
Legyen ez a nyolc milliós összeg a kiindulópont. A mobil 
színpad rekonstrukciója az egészségügyi beruházáshoz viszo-
nyítva igen tetemes összeg, 66 millió forint, míg a Galérius 
Fürdő beruházásaira 350 milliót szánt az önkormányzat – azt 
az olvasókra bízzuk, látnak-e számottevő változást a fürdőben 
az előző időszakokhoz képest, mindenesetre mi nem csodál-

koztunk azon, hogy többen is felkapták a fejüket a költségek 
súlyos aránytalanságain. 

Orbán Viktor a kommunikált hírek szerint új önkormány-
zati épületet ígért, az önkormányzat pedig gazdaságtalanságra 
hivatkozva bezárat egy óvodát, holott az oktatási intézmények 
felújítására az elszámolás szerint 25 millió forintot költött (arra 
nem kaptunk választ, hogy érintette-e ez az összeg a bezárásra 
ítélt épületeket is). A viszonyítás kedvéért azért megjegyez-
zük: az óvoda felújítására hozzávetőlegesen 2-3 millió forintos 
ráfordítás elég lett volna.

Úgyszintén a viszonyítás miatt kérdezzük: mekkora is ez 
a pénzmennyiség? Egy átlagos család el sem tudja képzelni, 
hogy mekkora méreteket ölthet a teljes összeg, aminek a nagy 
elszámolás 4,5 milliárdja csak a töredéke. A miniszterelnök 
által említett 17,2 milliárddal együtt ugyanis 21,7 milliárd 
forint került Siófokra, ami 10.850 köteg 20.000.- forintos bank-
jegy. Ennek súlya meghaladja az egy tonnát. Ha egymás mellé 
tennénk a kötegeket, akkor egy 760 méter hosszú pénzsétányt 
kapnánk, mely a szemléltetés miatt jegyezzük meg, hosszabb 
lenne a Siófoki Nagystrandnál! A kötegeket egymásra helyezve egy 
130 méter magas oszlopot kapnánk, mely a felújított Víztorony 
háromszorosa. A pénztéglák egymás mellé helyezésével, pedig közel  
12.000 m2-es teret kapnánk, mely többször lefedné a mediterrán 
hangulatú, fűtött Fő teret.

Példáinkkal azt szerettük volna csak illusztrálni, mekkora a 
miniszterelnök által elénk tárt pénzmennyiség, mellyel városunk 
vezetése a befolyt adókon és önkormányzati finanszírozásokon 
felül gazdálkodhatott. Megismételjük tehát tavasszal is feltett 
kérdésünket: hol van ez az irdatlan mennyiségű pénz? Hol vannak 
azok a kiemelt beruházások, melyek a város fejlődését, a turisztika 
fellendülését és az itt élők életminőségének javulását segítették? �

AKTUÁLIS
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Í géretek szerint még az év első felében megkezdődhet a 
Siófok központját déli irányban elkerülő út építése egy új 
Sió híddal együtt. A 2015-re időzített építkezést hirtelen 

gyorsasággal, a jelek szerint sikerül 2014 elején megvalósí-
tani – közölte a városatya. A beruházás évek óta húzódik és 
többekben felmerült az a kérdés, tényleg szükségszerű-e az 
út megépítése, ha gazdaságosabban is megvalósítható a város 
tehermentesítése. Az építkezéssel járó kellemetlenségeknek 
elejét lehetett volna venni, ha az M7-es autópálya siófoki sza-
kaszát díjmentesítik.  

„A projekt megvalósítása után a városközpont átmenő 
forgalmának jelentős csökkenése várható.” nyugtatott meg 
Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF 
Zrt.) kommunikációs vezetője, aki tájékoztatott bennünket 
arról is, hogy sikeres közbeszerzési eljárás és forrás biztosítása 
esetén a kivitelezésre a szerződés aláírását követően 18 hónap 
áll rendelkezésre. 

Minőségi útfelújításra azonban a kétmilliárdos beruhá-
zás ellenére sincs elég pénze a városnak, olyannyira, hogy 
a kátyúról kátyúra betömött lyukak és úthibák következté-
ben a Széchenyi utca frissen felújított aszfaltján nemrégiben 
balesetet is szenvedett egy kerékpáros, akit emiatt a Siófoki 
Kórházba kellett szállítani. Az úthibát a baleset után néhány 
órával az önkormányzat kijavíttatta, ami felelősségét tekintve 
feltehetően sem őt, sem a javítást végző vállalkozást nem 
mentesíti. 

Nemrégiben felkerestük az önkormányzat sajtósát, hogy 
feltérképezzük a közelmúltban történt útfelújítások minőségi 

hiányosságainak okát és szerettük volna a balesetveszélyre is fel-
hívni a siófoki önkormányzat figyelmét, kérdéseinkre azonban 
egyik alkalommal sem válaszolt. Az útfelújításokkal kapcsolat-
ban most e lap hasábjain szeretnénk feltenni nyilvánosan az 
alábbi kérdéseket az önkormányzat számára: Kivel végeztette 
az útfelújításokat Siófokon? Mikor végezték el itt, a Széchenyi 
utca szakaszán? Mennyibe került az útszakasz rekonstrukciója? 
Ki a felelős a nemrégiben felújított útszakasz jelenlegi hibáiért? 
Ki a felelős a balesetért? Javítják-e az esetleges, gyenge minő-
ségből adódó úthibákat, amelyeket a városlakók előre jeleztek? 
Mennyibe kerül ez az utólagos javítás a városnak? 

Útjára indítottuk hírportálunkon az olvasók számára a sza-
vazás és a véleményformálás lehetőségét, ahol az olvasók 56 
százaléka gondolta úgy, hogy a két milliárdos beruházás bizo-
nyos érdekköröket szolgál ki, azaz:  „valakinek nagyon megéri 
majd”, és ha a válaszadók zöme így gondolja, annak miértjén 
érdemes elgondolkodni. �

Úthelyzet Siófokon: kórházba szállították az 
úthibák miatt balesetet szenvedett kerékpárost!
Balesetveszélyesek a kátyúk és úthibák városszer-

te a néhány hete felújított utakon, de megépülhet 

az elkerülő út két milliárdból Siófokon.

ÍRJANAK NEKÜNK! VÁRJUK LEVELEIKET A SZERKESZTOSEG@HÍRHET.HU. E-MAILCÍMRE!
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Az újságot, és a hozzá kapcsolódó Hírhét hírpor-
tált azzal a céllal hoztuk létre, hogy a siófokiak 
olyan hírekhez, és információkhoz is hozzájuthas-
sanak, amit elzár előlük az egypólusú média.

A Balatoni Hírmondó és a Hírhét hírportál indulása óta meglehetősen sok 
találgatás indult el Siófokon a személyéről. Sokak előtt annyi ismeretes, hogy 
ő volt a RiseFM rádió és rövid ideig a Beach Club üzemeltetője, a szóbeszé-
deknek gátat szabva, most eddigi munkájáról, életéről, családról, elhivatott-
ságáról és motivációiról kérdeztük.

interjú szilágyi tamással, a beach club és a risefm rádió egyKOri vezetőjével

Egyszervolt... fergeteges 
szezon a RiseFM-mel

AKTUÁLIS

– Kevesen tudják, hogy már nagyon régóta dolgozol Siófokon és a 
Balaton parton, mivel foglalkoztál eddig? 
Sz.T. 2007-ben vásároltam meg és azóta üzemeltettem a 
RiseFM rádiót, egészen ez év januárjáig. A rádió segítségével 
az évek során rengeteg vendéget hoztunk a Balatonra, számos 
rendezvényt szerveztünk és több százezer embert szórakoztat-
tunk. 

– Emiatt vettél részt a Beach Club beindításában? 
Sz.T.  Igen, hiszen éveken át szorosan együtt dolgoztunk a 
CocaCola rendezvényszervezésével, mint piacvezető zenei 
rádiócsatorna. 2012 áprilisában, amikor egy bírósági döntést 
követően a Coke Club bezárt, Siófok városa segítségért kiáltott. 
Óriási presztízsveszteség lett volna a városnak, ha a Coke kivo-
nul, és egy üresen álló területet hagy maga mögött a Siófoki 
Nagystrand közepén, ráadásul mindezt nagy sajtóvisszhanggal. 
Mivel három nagy rendezvényünk már elő volt készítve, kézen-
fekvő volt, hogy minket kerestek meg, hogy segítsünk. Több 
tízmilliós befektetéssel ezt meg is tettük, annak ellenére is, hogy 
a területet csak a nyár kellős közepén, június végén vehettük 
birtokba. Mivel bevezető kampányra már nem volt idő, kita-
láltam a Beach Club nevet. Kemény munkánk eredménye volt, 
hogy közel 100,000 vendéget hoztunk a strandra.

– Jó volt a névválasztás, hisz sokan nem is tudták, hogy a Coke 
már nincs jelen, ez akkor igazi reklám bravúr volt. Miért adtad 
át a stafétát? 
Sz.T.  Abban állapodtunk meg, hogy csak akkor vállalom a 
terület újraüzemelését, ha azt 10 évre kapjuk meg. Szóbeli 
ígéretet ugyan kaptam erre, de sajnos a szó ebben az esetben 
is elszállt. Kis János – akit sokan a városban csak Ló-ként 
ismernek –, Bánki Erikre, a Fidesz régióigazgatójára, Kiss Sán-
dor pedig – akinek édesapját sokan az Adler Sió révén isme-
rik, mint a város legsikeresebb építési vállalkozóját – Balázs 
Árpádra hivatkozva közölték, hogy változott a helyzet, álljak 
félre, mert megállapodtak a Flört-öt üzemeltető társasággal.

–Rengeteg energiát fektettél a Beach Club üzemeltetésébe, ami 
Siófok számára sem volt utolsó szempont, az így elért forgalom-
növekedés miatt. Nem érezted úgy ezek után, hogy becsaptak és 
kihasználtak? 
Sz.T.  Először igen, de sokan megkerestek, és elmondták, hogy 
ezzel nem vagyok egyedül, Siófokon ez bevált módszer. Rövid-
del a távozás után történt egy baleset, egy vendég ujját olyan 
súlyosan rongálta egy napozóágy, hogy azt amputálni kellett. 
Ennek felelősségét rám akarták terhelni, amivel szemben felje-
lentést is tettem, de ismét egy helyi sajátosságba futottam: még 
csak el sem rendelték a nyomozást a polgármester bizalmas 
barátaival szemben. 

– Az újságot és a hírportált is te hoztad létre, mi volt a célod ezzel 
és mivel foglalkozol most? 
Sz.T.  Az újságot, és a hozzá kapcsolódó Hírhét hírportált 
azzal a céllal hoztuk létre, hogy a siófokiak olyan hírekhez, és 
információkhoz is hozzájuthassanak, amit elzár előlük az egy-
pólusú média. Tényszerűen, más szemszögből is megmutassuk 
a helyi eseményeket. Szeretném, ha végre Siófokon is megtör-
ténne a rendszerváltás, és nem a város lenne a városvezetésért, 
hanem olyan vezetés dolgozna, amely azért van, hogy a város 
fejlődjön, szépüljön, vonzó legyen az itt felnövő fiatalok szá-
mára is, érdemesnek találják arra, hogy itt telepedjenek le, és 
visszatérjen a város régi fénye. Később majd talán újra lehetne 
a Balaton fővárosa is. Több esetben képviseltem már elkesere-
dett, és tehetetlen siófokiak érdekeit, sokszor sikerrel, eredmé-
nyekkel, amit továbbra is vállalok, mert sikernek élem meg, ha 
segíteni tudok. Mindemellett sok jó embert ismerhettem meg, 
sok hasznos tapasztalatot szereztem, és megszabadultam, egy 
(becsületes üzemeltetés mellett) éveken át veszteséget termelő 
vállalkozástól. 

– Mivel töltöd a szabadidőd? 
Sz.T.  Szerencsére nagyon sok szabadidőm van, két kislá-
nyom születését követően úgy alakítottam át az életemet, 
hogy részese lehessek a gyerekkoruknak. Minden nap velük 
tudtam lenni, akkor is, amikor az első lépéseket tették meg, 
és most is ott vagyok az iskolai matek versenyen, zongora 
koncerteken, és a táncversenyeken is. Nekem ez a legjobb 
módja a szabadidő eltöltésének, és rengeteg örömöt jelent 
számomra. �



6

EXKLUZÍV InTERjú 2014. július

folytatás a következő oldalon

Dr. Lengyel Róbert 2006 decemberében, egy nem-
zetközi szinten is elismert rendőrségi elit alakulat, 
a paksi Neutron Kommandó éléről érkezett vissza 
szülővárosába, Siófokra, hogy itt folytassa pályafu-
tását a város rendőrkapitányként. 24 évet töltött el 
a rendőrség kötelékében, ebből több mint öt évig –a 
rendszerváltás óta a leghosszabb ideig – a Siófoki 
Rendőrkapitányság első számú vezetője volt. A 2012-
ben történt leszerelését a városban sokan értetlenül 
fogadták és sajnálattal vették tudomásul. A jogász 
végzettséggel is rendelkező exkapitány jelenleg egy sió-
foki multi cég alkalmazottjaként dolgozik.

Komoly kihívója 
akadhat ezúttal 
Balázs Árpádnak 
októberben

A városban azóta is köztiszteletben álló Lengyel Róberttel 
beszélgettünk ambícióiról, több oldalról is megkeresték 
ugyanis azzal, hogy induljon el a siófoki polgármesteri 

posztért az őszi választásokon.

– Igazak a városban felröppent híresztelések az esetleges polgár-
mesteri jelölésével kapcsolatban? 
L.R.  Mit is szokás ilyenkor közhelyesen válaszolni? Hogy a 
hírt sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánom? Javaslom, 
szakítsunk ezzel a szokással és beszéljünk őszintén. Igen, való-
ban vannak megkeresések társadalmi szervezetek és magánsze-
mélyek részéről is, biztatnak, hogy induljak. 

– Mit gondol, miért pont önt találták meg ezek a magánszemélyek 
és szervezetek? 
L.R.  A válasz szerintem egyszerű: vannak, akik Siófokon mást 
akarnak, máshogy akarják és mással képzelik el. Ha mással 
képzelik el, kell egy, a választók számára is elfogadható jelölt. 
Szerintük én ilyen vagyok.

– És döntött már?
L.R.  Még nem. Sok mindent mérlegre kell tennem. Mindig 
megfontoltan, kellő megalapozottság után lépek akár előre, 
akár hátra, ez most sem lesz másként. Mert bár egyik oldalon 
ott a nyugodt, kiegyensúlyozott életem, a családi fészek melege, 
a szeretett munkám, munkatársaim, de csábító a kihívás és 

nagy a megtiszteltetés, lenne sok elképzelés, van ambícióm és 
rengeteg erőm. Érvek itt, érvek ott, érdemes átgondolni. De 
közelegnek a választások, rövidesen dönteni is fogok.

– Korábbi munkája és élete megkövetelte, hogy hivatalból párt-
semleges legyen. Most ezzel mi a helyzet?
L.R.  A politikától valóban távol tartottam magam, de nem 
voltam és nem vagyok vak. Én is itt élek, látok és hallok. Azt 
nem tudom, hogy más országokban mennyire romlott dolog 
ez, de nálunk nagyon, jelen állapotában egy igazi posvány. 
Viszont nem szükségszerű, hogy így legyen. Fel kell hígítani azt 
a sötét és átláthatatlan kotyvaszt, amit a jelenlegi politikusok 
egy része képez, új, hiteles embereket kell a tűzvonalba állítani 
és élhetőbbé kell tenni az országot, a településeket, még ha ez 
nekik nem is tetszik. Amennyiben indulok, ezt csak és kizáró-
lag független jelöltként vagyok hajlandó megtenni. 

– Azt mondja, ha elindulna, azt csak független jelöltként tenné. 
Az emberek fejében legtöbbször azonban nincs ilyen opció. Mit 
gondol erről? 
L.R.  Még, hogy nincs? Higgye el nekem, nagyon sok ember 
fejében egyre inkább ez az opció. Olyan szinten van elegük a 
pártokból és pártpolitikusokból, hogy csuda. Vegyünk például 
engem: a jelenlegi állapotok sok tekintetben, teljesen elfogad-
hatatlanok számomra, de a baloldali kormányzás időszaká-
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L.R.  Nem egy indokom volt, hanem sok halmozódott fel. 
Nézze. 4 éves voltam, amikor először mondtam a szüleimnek, 
hogy rendőr szeretnék lenni és ez később sem változott soha. 
Azért mentem a siófoki gimnáziumba, hogy a Rendőrtiszti 
Főiskolán tanulhassak majd tovább. A siófoki kapitányságon 
kezdtem a pályámat a ranglétra legalsó fokán. Vasakarattal 
tanultam, küzdöttem azért, hogy bizonyítsak, elsősorban 
magamnak. Csodálatos éveket töltöttem el egyenruhásként, 
rajongásig szerettem a hivatásomat. Én nem mentem nyug-
díjba, pedig a szolgálati éveim alapján ezt már rég megtehet-
tem volna. Aztán városi kapitányként szembesültem először 
olyan dolgokkal, amelyekkel korábban jellemzően nem. 
Rájöttem, hogy sorozatban olyan utasításokat kell végre-
hajtanom, amelyekkel nem tudok, majd már nem is akarok 
azonosulni. Ráadásul beleláttam olyan dolgokba, amelyekbe 
kevesen és amelyektől néha fortyogott a gyomrom. Megérez-
tem azt is, milyen, amikor a székébe betegesen kapaszkodó, 
egyébként szakmailag a feladatához fel nem növő felettes 
keseríti a mindennapokat. És egy idő után valóban eljutottam 
odáig, hogy ez a rendőrség már nem az a rendőrség, ebből 
én már nem kérek, köszönöm szépen. Nem kirúgtak, nem 
szóltak, hogy menjek, én kopogtam be az akkori főkapitány-
hoz, hogy szíveskedjen felmenteni. Keserűen, de emelt fővel 
jöttem el. Leszereltem és polgári foglalkozás után néztem. 
Egy új, de igen kiváló közösségbe kerültem és azóta is ott 
dolgozom. �

val kapcsolatosan is aggályaim voltak. És ha a megkeresések 
részben arról az oldalról is érkeztek, az iménti kritikát a füg-
getlenségemmel jelezném. A függetlenség azt is jelenti, hogy 
adott esetben nem pártkatonaként, az adott párt által ráncigált 
bábuként, egy holdudvart kiszolgálva kell dolgozni, hanem 
a saját elképzelések szerint. Akik az elképzeléseket és elveket 
elfogadják, támogatják, azokat Isten hozta, a többinek pedig 
további jó utat. Hogy a regnáló kormányok a „saját városaik” 
szekerét tolják? Nyilván, könnyebb egy meghatározó párttal 
a hát mögött ténykedni, de mindig, mindennek ára van, a 
pártkatonaságnak is, ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni.

– Végzettségét tekintve bűnügyi nyomozó és jogi doktor, a helyi 
rendőrség első embere volt. Azzal a bizonyos politikai posvánnyal 
nem sározódott. De erre mondhatják, hogy nincsenek politikai 
tapasztalatai. 
L.R.  És akik úgymond „profi politikusok”, ők a helyzet magas-
latán állnak? Velük előrébb vagyunk? Tessék körülnézni, a 
sajtóban tájékozódni és kapunk a profizmusból ízelítőt bőven, 
csak győzzük kapkodni a fejünket. Sok éves vezetői tapasztalat-
tal, megfelelő végzettséggel, kellő emberismerettel és gondosan 
kiválogatott munkatársakkal talán meg kéne ijednem a kihí-
vástól? Nem gondolnám, hogy ez önmagában visszatartana. 

– Biztosan hallott arról, hogy Miskolcon már tényként kezelik 
egy ottani volt rendőrkapitány, Pásztor Albert baloldali jelölését 
és máris komoly támadások kereszttűzében áll. Van erről megoszt-
ható véleménye?
L.R.  Természetesen hallottam és véleményem is van. A lejá-
rató kampányon nem csodálkozom. A beszélgetésünk elején 
már utaltam a politikára, meg arra a bizonyos posványra. 
Lehet, hogy a mai interjúnk után már az Én „fekete listám” is 
készül? Komolyra fordítva a szót: személyesen nem ismerem 
őt, de amiket annak idején szakmai berkekből hallottam róla, 
az csak jó volt. Nincs okom kétségbe vonni az alkalmasságát 
és mint volt kollégámnak szurkolok is neki. 

– Több hír és szóbeszéd is megindult annak idején a leszerelésével 
kapcsolatban. Ha úgy alakul, a helyzet majd megkívánja a válasz-
tópolgárokkal szembeni őszinteséget. Elmondja, hogy valójában 
milyen indokkal távozott annak idején a rendőrkapitányság éléről?
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Munkában a térségi képviselők
AKTUÁLIS

Az áprilisi választások óta eltelt egy kis idő, a választókerület képviselőit, Harangozó Gábort és Witzmann 
Mihályt arról kérdeztük, hogyan képviselték a választóikat az elmúlt időszakban.

Witzmann Mihály   az Önök által többséggel megválasztott 
országgyűlési képviselő részére elküldtük kérdéseinket, lap-
zártánkig nem kaptunk választ. Elképzelhető, hogy a siófoki 
körzetre jellemző struccpolitika ebben az esetben a parlament 
újoncára is igaz? Mi lehet a háttérben, amit titkolnia kell? 
Nem zárjuk ki, hogy rosszul tettük fel a kérdéseket, esetleg 
nem tettük világossá a válaszadás formáját sem. Hibánkat 
ezúton korrigáljuk, kérdéseinket e lap hasábjain közzétesz-
szük, a tisztelt somogyországi honatyát pedig arra kérjük, 
hogy hogy válaszait a küldje el szerkesztőségünk részére, az 
általa is jól ismert elérhetőségekre. Képzelt riportunkat a 

tőlünk megszokott formában, a siófoki önkormányzathoz 
hasonlóan közöljük, vonja le mindenki a maga következ-
tetéseit. 

– Az országgyűlési választások előtt elmondtad, hogy a választóke-
rületed 71 településének mindegyikébe szerettél volna még egyszer 
eljutni, mennyire sikerült ezt a törekvést megvalósítani akkor és 
mi a helyzet a választások óta? Mennyi időt szánsz a vidéken élő 
emberekkel történő kapcsolattartásra, problémáik megoldására? 
A választókerületedben a vidékfejlesztés, térségfejlesztés, agrár 
ágazat, a turizmus és helyi feldolgozóipar felemelkedése érdekében 
mennyire tartod szem előtt a javaslataikat, igényeiket és szükség-
leteiket a mintegy 46 milliárdos forrás elosztásában? 
W.M.  ...
Az EU-s választások előtt azt nyilatkoztad: a Fidesz-KDNP nem-
zeti érdekeket képviselő kormányzat, amely az európai közép felé 
igyekszik. Milyen mértékben látod ezt megvalósulni? Mennyire 
tudod magadénak vallani ezeket az irányelveket és milyen eszközök-
kel szeretnéd saját választókerületedben megvalósítani? Mennyire 
vallod magadénak a Fidesz-KDNP értékrendjét (családtámogatás, 
demográfiai mutatók javítása, hagyományos értékrend megterem-
tése, nemzeti érdekek képviselete)? Látsz-e hiányosságokat ezen a 
területen a saját választókerületedben, ha igen, milyen megoldási 
javaslataid vannak ezek megoldására? 
W.M.  ...
Az elmúlt időszakban arról szóltak a hírek, hogy országos viszony-
latokban nőtt, Somogyban azonban csökkent a házasságkötések 
száma. Tervezel lépéseket tenni a mutatók javulása érdekében? 
Ha igen, milyeneket? 
W.M.  ...
Milyen szavazásokon vettél részt a választásokat követően a parla-
menti időszakban, és hogyan képviselted Somogyországot? Igennel 
szavaztál az egri skeenhead vezér országgyűlési alelnöki posztjára, 
mivel indokolnád ezt a lépésedet? Hogyan szavaztál a paksi szer-
ződéssel kapcsolatosan? Mivel indoklod a döntésedet? 
W.M.  ...
Bizonyára ismeretes előtted, hogy vesszőparipánk a siófoki óvo-
da bezárásának ügye. Úgy értesültünk, a szülők több alkalom-
mal is felvették veled a kapcsolatot annak érdekében, hogy az 
önkormányzatra hatást gyakorolj. Te, mint az önkormányzat 
felett álló képviselő, milyen eszközökkel tudod betartatni azo-
kat az ígéreteket amelyeket az önkormányzat a szülőknek tett? 
Szándékozol-e lépéseket tenni abban az esetben, ha mégsem 
tenné?
W.M.  ...
Újraindították a fejlesztést a Siófoki Kórházban és Dr. Zombor 
Gábor egészségügyért felelős államtitkár elmondta: az elkövetke-
ző időszakban fokozott figyelemmel lesznek a folyamatban lévő 
egészségügyi beruházásokra, valamit szóvá tette azt is, hogy a 
tervezési ciklus a vége felé jár, és reméli nem lesz több meglepetés. 
Mit értett ez alatt az államtitkár? Milyen megoldásokat javasolsz 
a hasonló jellegű problémák megoldására? �

folytatás a következő oldalon
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Harangozó Gábor   az MSZP Országos választmányának 
elnökhelyettese, a Parlament Földművelésügyi Bizottságának 
alelnöke, az MSZP Somogy Megyei Területi Szövetségének 
elnöke és az agrártagozatának elnökhelyettese.

Az áprilisi választások óta a parlamentben több alkalommal is 
felszólalt a vidéken élő emberek, gazdaságok érdekében, és konkrét 
javaslatokat is tett a kistelepüléseken élők munkanélküliségének 
csökkentésére és az agrár ágazat fejlesztésére. Milyen elképzelései 
voltak?
H.G.  Ma a vidéket növekvő elszegényedés, kilátástalan mun-
kanélküliség jellemzi. Az eddig alkalmazott módszerek nem 
hoztak érdemi eredményt. Új uniós ciklus indul, az elkövet-
kező hét évre lehetőségünk lehet a támogatási szabályok meg-
változtatására, ami meghatározza a mezőgazdasági szerkezetet 
is. A kormány a terület alapú támogatást meg akarja vonni a 
nagyobb gazdaságoktól, így az állattenyésztőktől is. Ez végzetes 
hiba lenne, mert több tízezer legális, bejelentett munkahely 
megszűnését jelentené. Ezért azt a javasoltam, hogy 45 millió 
forint felett csak az kapjon támogatást, aki embereket foglal-
koztat és csak annyit amennyi a bérköltsége. Így azok, akik 
hatalmas területen gazdálkodva csak néhány embernek adnak 
munkát vagy elvesztik a támogatást, vagy foglalkoztatnak. 
Ezzel akár meg lehetne duplázni a mezőgazdaságban foglal-
koztatottak számát.

A közmunkával szemben a szociális szövetkezetek létrehozását 
javasolta és egy, a szövetkezeteket a közigazgatási rendszeren belül 
koordináló intézményrendszer megvalósítását. Miért jobb ez a 
forma?
H.G.  Ma kétszázezer ember dolgozik közfoglalkoztatottként, 
amire az állam 200 milliárd forintot költ. Értéket ritkán terem-
tenek, az egész csak akkor működik, ha az állam éppen ad rá 
pénzt. Ezzel szemben az uniós előírások szerint működtetett 
szociális szövetkezeti modell nonprofit jellegű, értékteremtő 
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vállalkozás, és nem közmunka, ezért a beruházásaik, és a mun-
kabér költségek is megfinanszírozhatóak uniós forrásból. A 
tagokat érdekeltté lehet tenni a sikeres működésben, ha lejár 
az öt éves ciklus, önfenntartókká válhatnának, és így valódi 
munkahelyek jönnének létre. Persze csak akkor, ha nem hagy-
juk magukra őket, nem bízzuk a véletlenre mi lesz velük. 
Szaktanácsadásra, szállítmányozásra, logisztikai háttérre, piac-
építésre, számvitelre, és még sok minden másra is szükség van 
a sikerhez. Ehhez megfelelő támogató-segítő intézményrend-
szerre is szükség van, és mi ennek struktúráját is kidolgoztuk, 
ami a közszférában, ügynökségek formájában valósulhatna 
meg. Külföldön, Hollandiában, Ausztriában és Elzászban ezek 
működő gazdasági modellek. A közmunkára költött közpénz 
jelentős részét az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentésére 
kellene szánni, ami abban is segít, hogy ne érje meg az élelmi-
szeriparban a feketegazdaságot működtetni.

Milyen lehetőségeket lát a választókörzetében, a térség adottságait 
is figyelembe véve?
H.G.  Ez egy nagyon jó adottságokkal rendelkező térség, ren-
geteg kihasználatlan lehetőséggel. Ilyen például a megújuló 
energia is. A napsütéses órák száma az országos átlag feletti, 
ami a napenergiáknak kedvez, és a tabi térségben már adott 
egy tervekkel rendelkező szélerőműpark lehetősége. Csodálko-
zom azon, hogy a Balatontól néhány kilométerre ebben nincs 
előrelépés, mert a környező gazdaságokat, és a helyi vállalko-
zásokat is helyzetbe hozná.
Milyen az együttműködés a kormánypártok részéről a közös 
munka során?
H.G.  Azt gondolom, a kormánypárti politikusokkal konszen-
zusra tudunk jutni ezen a területen. Nem szeretem a szem-
beszegülő politikát, az Európai Parlamentben megtanultam, 
hogy szövetségeseket kell keresni az egyes célok elérése érde-
kében, ott a politikust a teljesítménye alapján ítélik meg, nem 
a politikai színezete miatt. Szívesen dolgozom együtt a kor-
mánypárti képviselőkkel, de fel fogom hívni a figyelmet abban 
az esetben, ha korrupciót látok. A trafikpályázatokkal, vagy a 
földbérletekkel kapcsolatban például nyilvánvaló az, hogy nyílt 
pályázatok esetén ilyen eredmények nem jöhettek volna ki, 
ezért több alkalommal is tartottam sajtótájékoztatót. Mindig 
megfenyegettek azzal, hogy feljelentenek rágalmazásért, eddig 
azonban egyszer sem tették meg.

A helyi, városi adottságokat tekintve milyennek látja a helyzetet 
a turizmus területén?
H.G.  Azok a térségek tudnak a turizmusból profitálni, ame-
lyek „ki vannak találva”, specializálódtak. Siófokon a belváros 
épül, de a turisztikai desztinációs térképen nincs pozicionálva, 
nem mondják, hogy: „Siófokra azért megyek, hogy...” Egy-
másnak ellentmondó profilok alakultak ki, egyrészt a buli-
turizmus, annak is egy kevésbé jól profitáló válfaja, viszont a 
régió sajátosságai sokkal inkább adottak lennének a családi, 
kisgyermekes turizmus megvalósítására, ennek infrastruktúrája 
azonban nem alakult ki: játszótér, fedett strand, kapcsolódó 
szolgáltatások formájában. A két profil nagyon üti egymást 
és el kellene dönteni, miből akar a város pénzt csinálni és a 
környező településekkel hogyan tud ebben együttműködni. 
Külföldön egyébként a turisztika területe is együttműködésen 
alapul. �
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– Hogyan határozza meg személyiségünket, hogy 
hányadik gyermeknek születünk?
– Miért van az, hogy ugyanazon szülőknek tel-
jesen különböző személyiségű gyermekei lesz-
nek? Nemde közel ugyanazt a genetikai örökséget kapták, és 
viszonylag hasonló elvek mentén nevelték őket? Az egyik sza-
bálykövető, pedáns, és komoly karriert fut be, a másik meg a 
családjának él, és olyan rendetlenség van nála, hogy alig merünk 
körülnézni. Nem is beszélve a harmadik vagy többedik gyer-
mekről, aki folyton különféle csínytevésekbe keveredik, csak 
kínkeservesen tudja elvégezni a középiskolát – ám a családi alkal-
makon mindig ő a Humor Herold, a társaság középpontja… 
Aztán egy konferencián hallottam egyszer Kevin Leman szü-
letési sorrend elméletéről. Ennek az alapgondolata az, hogy az 
ember személyiségfejlődését befolyásolja, hogy első, második vagy 

A város egyik kiemelt jellegzetessége a Makovecz Imre, 
Kossuth-díjas építész által tervezett Siófoki evangélikus 
templom. Az organikus építészeti stílusban épült, túl-

nyomórészt fából készült építményt 1992-ben szentelték fel, 
a fa építőanyag nagy részét Oulu, Siófok finn testvérvárosa 
biztosította, ezért hálából a gyülekezet a templom előtti parkot 
a testvérvárosról nevezte el.

Az építmény szimbólumrendszere az építészre jellemzően 
igen gazdag: a templom négy bejárata a négy égtáj felé mutat, 
a főbejárat fölött angyalszárnyak vigyázzák a belépőt. A 120 
férőhelyes templomban, az oltár fölött Péterffy László alkotása, 
A feltámadott szobra nevet viseli. A torony tetején, a mitológiai 
életfából nő ki a kereszténység jelképe, a kereszt, amely a régi és 
új összefonódását és a golgotai kereszt örökkévalóságát jelképezi. 
A Makovecz Imre által tervezett templomot a Belügyminiszté-
rium rendelete alapján nyilvánították műemlékké. �

utolsó gyermekként, esetleg egykeként jön-e a 
világra. Hiszen ezekben a különböző esetekben 
nagyon eltérő az a környezet, amely körülveszi. 
Az első gyermek körül még csak felnőttek van-

nak. Ők a látszólag tökéletes óriások, akiket utánozni akar, és ez 
az igyekezet nemritkán maximalizmussá érlelődik benne. Erre 
még a szülők is rátehetnek egy lapáttal, amikor különféle elvá-
rásokat akasztanak a nyakába, mivel neki kell beteljesítenie az 
álmaikat, és egyáltalán: ő a kísérleti nyúl, akin a nevelést tanulják. 
Ehhez képest a második gyerek már jóval lazább keretek között 
mozoghat, és ráadásul már nemcsak felnőtteket lát maga körül, 
hanem a bátyját vagy a nővérét is, aki etalonná válhat számára. 
Ő már nem úgy nő föl, hogy mindig a tökéletesre kell töre-
kedni. Emellett sokszor igyekszik is megkülönböztetni magát a 
nagyobb testvérétől azzal, hogy direkt másmilyen lesz, mint ő.  
Az utolsónak született gyermeket, a család benjáminját könnyen 
elkényeztetik a szülők: hiszen ő a „kicsi” a családban, aki még túl 
fiatal ahhoz, hogy ezt vagy azt megtegye, és amúgy is, ott vannak 
a nagyobbak, akik gyorsabban, biztosabban tudják elvégezni az 
adott feladatot. Aztán egy konferencián hallottam egyszer Kevin 
Leman születési sorrend elméletéről. Ennek az alapgondolata az, 
hogy az ember személyiségfejlődését befolyásolja, hogy első, máso-
dik vagy utolsó gyermekként, esetleg egykeként jön-e a világra. 

Markovits-Somogyi Rita teljes írását a családból hozott mintákról, a 
születési sorrend meghatározó erejéről, a Family Magazin 2014. májusi 
számában olvashatják! Kevin Leman Születési sorsrend című könyve a 
Harmat Kiadó gondozásban látott napvilágot a közelmúltban. �

éLETMÓD

család

A maximalista, 
a laza és a bohóc

Műemléki védelmet 
kapott „Krisztus hajója”
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OLVASÓI LEVéL

vaKOK és gyengénlátóK sOmOgy megyei egyesülete

Siófoki Kistérségi Csoport

A kistérségi csoport elnöke Vig Mária. Megyei 
szervezete a látássérültek érdekvédelmi 
szervezeteit érintő országos átalakulási 

folyamat részeként jött létre, a siófoki cso-
port az öt kistérségi csoport közül az egyik 
legaktívabb. Az évek során a központi és a kis 
térségi egyesület körül is szerteágazó, stabil és 
folyamatosan bővülő kapcsolati háló alakult 
ki, amely az önkormányzatokra, a szociális és 
civil szervezetekre, a más fogyatékosokat tömörítő 
érdekvédelmi szervezetekre és az ellátó intézményekre 
is kiterjed. 

A szervezet kiemelkedő feladata az információ közvetíté-
se a hasonló fogyatékossággal rendelkezők részére, és az új 
tagok felkutatása. Az egyesület tanácsadóként vesz részt a 
térség akadálymentesítési munkáiban és koordinálja a helyi 
tagság segédeszköz ellátását. Hangsúlyozott feladata a társa-

tisztelt szerKesztőség!

Néhány hónapja, a közösségi portálon megosztottam vélemé-
nyem a frissen felújított móló, viharok miatt felszakadt friss bur-
kolatáról. A siófoki móló végén elhelyezett emlékmű talapzatát a 
Siófokon regnáló polgármester neve ékesíti, ezért kutyakötelessége 
lenne a partról odáig vezető útvonal minőségéért is felelősséget 
vállalni, amit a közösségi oldalon többen kifejtettünk, majd maga 
a polgármester kapcsolódott be mondván: a mólón végzett munká-
latokért és áráért az általam is nagyra becsült, volt hajózási vezér-
igazgatónál, dr. Horváth Gyulánál érdeklődjek, és hozzáfűzte: ”Az 
avatás pár nappal a vezető váltás után történt. Az új vezérigazgató 
udvariasságból a réginek adta át az avatási ceremóniát, mivel ez 
még az ő idejében épült. Tehát a helyes megszólítás: Gyuszika!” 
azon kívül azt írta: „a móló felújítása az ő dicsősége és szégyene 
is egyben.” Amellett, hogy véleményem szerint polgármesterként 
nagyobb tisztelettel kellene adóznia dr. Horváth Gyulának azért 
a munkáért, amit a Balatoni Hajózásért az elmúlt évek alatt 
végzett, ő egy azóta nyugdíjba vonult vezérigazgatóra hárítja a 
felelősséget. Azt gondolom, hogy mint polgármesternek, erkölcsi 
felelőssége vigyázni a város javaira, és egy ilyen gesztus, a közösségi 
felületeken történő magyarázkodás és egyesek megszégyenítése – 
legyen az bárki –  nem méltó egy polgármesterhez, elveszi az időt 
az érdemi munkától! Remélem – tudva, hogy a siófoki önkormány-
zat többségi tulajdonos a Balatoni Hajózási Zrt. részvényeiben – 
nem feltételezi, hogy elhiszem, hogy nem tudja milyen összetételű 
volt a móló munkálataiért felelős kivitelező cég, azt pedig pláne 
nem hiszem, hogy az önkormányzat ne lenne felelős. Azt írta: 
„megírom privibe”, de mint a nagy többség által választott népkép-
viselő, aki közbizalmat élvez, nem titkolózhat. Kérem, hogy adjon 
meg nyilvános forrást, ha már nyilvánosan válaszolt a közösségi 
oldalon, hiszen a közbeszerzési eljárások sem titkosak. Mi más oka 

dalmi szemléletformálás – több napos érzékenyítő 
alkalmakkal a Fehér bot napja alkalmából, vagy 

tapintható kiállítások formájában – amely a látó 
embereket, a látássérültséget szimuláló inten-
zív tapasztalati élményhez juttatja, ezeken a 
résztvevők száma évről-évre nagyobb. Segítik a 
Siófokon és környékén élő látássérültek reha-

bilitációját, munkába állását, életminőségük és 
mentális helyzetük javulását, életviteli nehézsé-

geinek leküzdését, és integrációját. Hozzásegítik 
tagjaikat az elemi és foglalkozási rehabilitációhoz, és 

az ingyenes jogi tanácsadáshoz. A kistérségi csoportban az 
összejövetelek, és a kirándulások rendszeresek, a klubélet előa-
dásokkal, és segédeszköz bemutatókkal bővül. �

Elérhetőségek: 
Vig Mária – Siófoki Kistérségi csoport 06-30/8560683

www.somogyivakok.hu

lehet a titkolózásra? Az emberekben ez kételyeket, bizalmatlansá-
got kelt, nyilvános közösségi portálon olvasva azt feltételezhetik, 
hogy az eljárás nem zajlott megfelelően. Tiszteletteljes kérdésem 
ezek után: vállalt garanciát a kivitelező? Az új vezérigazgatónak 
nem bántja a szemét a javítás után is balesetveszélyes felület? Ha 
a polgármester közszereplőként nehezen viseli, hogy a polgárok-
nak van véleményük és a demokrácia jegyében kinyilvánítják, 
ne vállalja többé ezt a posztot, segítse ezzel a város fejlődését! Itt 
szeretném emlékeztetni arra az idézetre, amit a honlapján hirdet: 
„A városépítéshez idő kell, olyan társadalom, amelynek igénye van 
a város kényességére, amely az utódok által megbecsülteti egy-egy 
nemzedék városművét.” �

Tisztelettel:
Kelemen Zsolt 

https://www.facebook.com/zsolt.kelemen.169



júliusi számunk rejtvényeinek helyes megfejtéseit és a nyertesek nevét a 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.

A postásnak a leveleket kézbesítenie kell az A pontból kiindulva, és a  
G pontba kell eljutnia, útjában pedig minden házat egyszer kell érintenie.  
Az ábrán feltüntettük a házak közötti távolságot. Melyik a legrövidebb 
útvonal? A hét állomásból álló betűsort kell beküldeni!

2014. július

SKAnDInÁV
Skandináv rejtvényünkben ez-
úttal Martin Luther King, a for-
radalmi gondolkodású amerikai 
lelkész és polgárjogi aktivista 
híres mondatát rejtettük el, mely 
így kezdődik: 

„Aki elfogadja a rosszat és nem 
tesz ellene semmit, az ugyanúgy 

részt vesz benne...

Önöknek az idézet végét kell 
beküldeniük!
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REjTVény

RECEPT

Rejtvényeinkre a helyes megfejtést e-mailben beküldők között 
értékes ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Tündérkert Biobolt 
felajánlásával!

e-mail: rejtveny@balatonihirmondo.hu
Beküldési határidő: 2014. augusztus 10.  

gyERMEKEKnEK

Könnyű és gyors nasi: Sport szelet
Hozzávalók: 50 dkg darált keksz, 4 evőkanál kakaó-
por, 25 dkg margarin, 20 dkg kristálycukor, 2 dl tej, 
rum vagy rumaroma.

A darált kekszet a kakaóporral összekeverjük, majd egy 
edényben a margarint, a cukorral és a tejjel összemelegítjük 
annyira, hogy a vaj és a cukor elolvadjon. Ráöntjük a kakaóporral össze-
kevert kekszre és hozzáadjuk a rumot vagy a rumaromát. Jól összekeverjük a masszát 
és egy tepsibe vagy jénaiba nyomkodjuk. Betesszük a hűtőbe, a csokimázhoz pedig gőz felett 
2 tábla tortabevonót 2 ek. étolajjal felolvasztunk, rákenjük masszára és hűtőbe rakjuk. Amikor 
megdermedt, forró vízbe mártott késsel szeleteljük.

Sokszor a legváratlanabb idő-
pontban toppannak be a roko-
nok, barátok családostul a 
Balatonra, mi pedig ott állunk 
a vendégváráshoz adott jó szán-
dékkal és üres kamrával. A sport 
szelet ilyenkor sütés nélkül, 
olcsón és gyorsan elkészíthető.


