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4Aktuális

Siófok új polgármestert
választott 

Siófokon az önkormányzati választások rendben lezaj-

lottak, említésre méltó, rendkívüli esemény nem tör-

tént. Az őszi választások egyik országos meglepetése 

lett, hogy a függetlenként induló dr. Lengyel Róbert 

legyőzte a várost 20 éven át vezető, a Fidesz-KDNP által 

indított dr. Balázs Árpádot. Az új polgármester a vok-

sok 62,16 százalékát szerezte meg 5982 szavazattal.

A régi városvezetőre a választópolgárok 35,06 száza-

léka, míg a harmadik indulóra, Kelemen László Zsoltra 

(független) 2,77 százaléka adta le voksát.

Az 1. számú választókerületből dr. Safar Ahmed

(Fidesz-KDNP) meggyőző fölénnyel, a 2. számú válasz-

tókerületből Csorba Ottó László (Fidesz-KDNP) a vok-

sok 29 százalékával, a 3. számú választókerületből Sza-

mosi Lóránt a szavazatok 41 százalékával, a 4. számú 

választókörzetből Lapos Gábor (Fidesz-KDNP) a voksok 

45 százalékával, az 5. számú választókörzetből Mezőfi  

Józsefné (Fidesz-KDNP) a szavazatok 41 százalékával, a 

6. számú választókörzetből Szajcz Adrián (Fidesz-KDNP) 

a voksok 39 százalékának, a 7. számú választókörzetből 

Ujvári István Tamás (Fidesz-KDNP) a szavazatok 32 szá-

zalékával, és végül a 8. számú választókörzetben Nagy 

Sándor Tamásné (független) a voksok 37 százalékának 

megszerzésével jutott önkormányzati képviselői man-

dátumhoz. Kompenzációs listán mandátumhoz jutott 

még a Jobbik részéről - az alakuló ülésen lemondó 

Gömbös Katalin helyett - Orbánné Wald Marianna, az 

Együtt Siófokért Egyesülettől Hamvas Csaba Péter és 

az MSZP-DK küldötteként Völgyi Lajos.

Mozgalmas volt
a képviselő-testület

alakuló ülése  
Megtartotta alakuló ülését Siófok új képviselő-tes-

tülete, amelyen esküt tett dr. Lengyel Róbert pol-

gármester és a 11 képviselő. Az alakuló ülés városla-

kók sokaságát mozgatta meg, a képviselő-testületi 

terem megtelt érdeklődőkkel, akik többször nem-

tetszésük kinyilvánításával zavarták a rendet.

A polgármesteri, valamint a képviselői eskütételt kö-

vetően 13 napirendi pont került a testület elé. A város-

vezető elöljáróban jelezte: rendkívül fontosnak tartja, 

hogy döntést hozzanak az alpolgármesterek megvá-

lasztásáról. A Fidesz-frakció kezdeményezésére végül 

ez a téma lekerült a napirendről csakúgy, mint az al-
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polgármester-választással összefüggő szavazatszám-

láló bizottság megválasztása, illetve az alpolgármes-

terek illetményének megállapítása. Az önkormányzat 

Szervezeti és működési szabályzatának módosításá-

ról szóló rendelet felülvizsgálatára is nemet mondott 

a képviselők többsége, a Fidesz frakció által indítvá-

nyozott SzMSz-módosítást azonban a város megbí-

zott jegyzője nem fogadta el, ehelyett törvényességi 

észrevételt tett.

Az alakuló ülésen a testület elé került egy javaslat a kép-

viselő-testület átmeneti intézkedéseiről, amely többek 

között létszámstopot fogalmazott meg a hivatal, illet-

ve a városi intézmények esetében. Az előterjesztésben 

a Fidesz-frakció javaslatot tett egyebek mellett arra is, 

hogy a köztisztviselők, közalkalmazottak felmentésé-

hez a testület ne biztosítson pénzügyi keretet, az ön-

kormányzati érdekeltségű gazdasági társaságokban 

pedig az önkormányzat mint tulajdonos képviseletét a 

Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság lássa el. A javaslat-

sor kiterjedt arra is, hogy a képviselő-testület zárolja az 

önkormányzat sajtóval, reprezentációval kapcsolatos 

kiadásait, a nemzetközi, valamint a polgármesteri ke-

retet; ezeket az előirányzatokat csak a testület hozzá-

járulásával lehessen felhasználni.  Az indítvány mind-

emellett azt is megfogalmazta, hogy új szerződések 

megkötésére, a meglévők felbontására a képviselő-tes-

tület hozzájárulása nélkül ne kerülhessen sor. Gömbös 

Katalin, a Jobbik képviselője kérdésére Csorba Ottó a 

benyújtott indítvány hátterét azzal indokolta, hogy in-

formációik szerint a munkavállalók zaklatottak, ezért 

javasolták a létszámstopot, míg a gazdasági társaságok 

tekintetében korábban is a Pénzügyi és Tulajdonosi

Bizottság látta el a felügyeletet. Az átmeneti intézke-

désekről szóló előterjesztéssel kapcsolatban a jegyző 

törvényességi észrevétellel élt, így a napirend megsza-

vazására nem került sor.

A bizottságok közül kizárólag az alapvető működésé-

hez szükséges Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság (el-

nök: Csorba Ottó, beltagok: Nagy Sándorné, dr. Ahmed 

Safar, Ujvári István, Völgyi Lajos) valamint az Összefér-

hetetlenségi és Etikai Bizottság tagjairól (Völgyi Lajos,

Mezőfi  Józsefné, Csorba Ottó, póttagok: Lapos Gábor, 

Gömbös Katalin) döntöttek a képviselők, a többi bizott-

ság létrehozását a következő ülésre halasztották.

Az alakuló ülésen a képviselők határozatot hoztak dr. 

Balázs Árpád leköszönt polgármester, valamint Démuth 

Pál, volt alpolgármester végkielégítéséről és szabad-

ságmegváltásáról, illetve megállapították dr. Lengyel 

Róbert illetményét, tiszteletdíját és költségtérítését.

Az ülés végén Gömbös Katalin, a Jobbik képviselője be-

jelentette lemondását, és Isten áldását kérte a képvise-

lők város érdekében végzett munkájára.

Dr. Lengyel Róbert polgármester azoknak a siófokiak-

nak mondott köszönetet, akik a választások alkalmá-

val bizalmat szavaztak neki. – Az elmúlt néhány óra is 

bizonyítja, hogy a munka nem lesz egyszerű és köny-

nyű. Továbbra is tartom, hogy baráti jobbot nyújtok 

azoknak, akik itt ülnek az asztalnál – fogalmazott a 

városvezető az első ülés végén. Csorba Ottó, a Fidesz 

-frakció vezetője a polgármester felszólalását követően 

azt mondta: ez most egy más időszak, most az együtt-

működés kialakításának keretei történnek. Csorba Ottó 

azt is kifejtette, hogy a város érdekeinek tekintetében 

a képviselő-testület egységes lesz. Utalt arra, hogy az 

elkövetkező időszakban pártszínektől függetlenül ér-

dekellentétekre kell számítani, hiszen a lakosságnak 

is különböző érdekei vannak. – Ha vannak és lesznek 



6Aktuális

viták, azok nem személyeknek szólnak, kérem polgár-

mester urat, hogy ezt kellő türelemmel viselje. Ha meg-

marad az egymás iránti tisztelet, akkor szépülni fog a 

város – fejezte be mondandóját Csorba Ottó, mire a 

polgármester azt mondta: a kellő türelem és az együtt-

működési készség részéről megvan.

A testületi ülés után dr. Lengyel Róbert polgármestert kér-

deztük, hogyan értékeli az első ülés történéseit.

- Az alakuló ülésnek az a lé-

nyege, hogy a protokolláris 

dolgokon kívül a polgár-

mester törvényi kötelezett-

ségeit teljesítse. Az egyik 

ilyen az, hogy terjessze elő, 

lehetőség szerint mindjárt 

az alakuló ülésen a személyi 

javaslatait. Itt most az alpol-

gármesterekről és a bizott-

ságok tagjairól, kültagjairól 

van szó. E javaslatokról én 

előkészítettem az anyagot, 

de a két alpolgármester vo-

natkozásában el sem jutot-

tunk odáig, hogy tárgyal-

junk róla, mert a testület 

úgy döntött, hogy ez a pont 

a napirendről kerüljön le. 

Ezzel kapcsolatban volt ne-

kem olyan refl exióm, hogy 

az alpolgármesterekre nagy 

szükségem lenne, hiszen itt 

vagyok új polgármesterként, rengeteg munka zúdul 

rám, és jelen pillanatban nincs segítségem.

A bizottságok összetételére vonatkozóan volt infor-

mális egyeztetés, viszont ez kevésnek bizonyult, nem 

volt összhang a polgármesteri elképzelés egy része 

és a testület elképzelése között. Formális egyezte-

tés nem, informális történt. Én úgy értelmeztem, 

hogy a képviselők azt hiányolták, hogy formálisan is 

le kellett volna ülni külön-külön mindenkivel és így 

előkészíteni a javaslatot. Én nem ezt a megoldást vá-

lasztottam. Nekem volt egy elképzelésem, a testület 

többségi döntéssel arra az álláspontra helyezkedett, 

hogy sem a bizottságok létszámát illetően, sem a 

bizottsági összetétellel nem tudnak maradéktalanul 

egyetérteni. Ez egy következő fordulóban dől majd 

el, azaz a következő testületi ülésen az lesz a feladat 

– most már formálisan is előkészítve –, hogy ezek-

ben az ügyekben is döntés szülessen. Én úgy látom, 

hogy vannak olyan jelek, jelzések irányomba, ame-

lyek arra mutatnak, hogy van egyfajta kompromisz-

szumkészség. Ez most az én felelősségem lesz, hogy 

erre a kompromisszum-

készségre én is a megfelelő 

jelzést adjam.

Szamosi Lóránt képviselő

(Fidesz-KDNP) óva int mindenkit 

a téves vagy éppen ártó kijelen-

tések terjesztésétől, mint mond-

ta, a lényeg az egymás tisztele-

tén alapuló munkában van.

- Mozgalmassá vált a siófoki 

képviselő-testület október 

22-i ünnepi, alakuló ülése.

A város nagy többséggel 

megválasztott, független-

ként beiktatott polgármes-

tere híveinek jelenlétében 

tette le az esküt. A választók 

nem csak a polgármester 

személyét illetően nyilvá-

nítottak igen határozottan 

véleményt, hanem a kép-

viselő-testület összetételére 

vonatkozóan is. Itt egyértel-

mű, kormánypárti többség alakult ki, mint ahogy a lis-

tás szavazatok tekintetében is.

A munkához nyugodt körülmények kellenek, a fe-

szültség, a türelmetlenség állandó fenntartása nem 

használ közös jövőnknek. Ezért tartom meggondo-

latlan és kifejezetten ártó kijelentésnek, ha egyből 

Esztergomot kezdünk emlegetni. Sokszor tűnt úgy az 

ülésteremben ülve, hogy néhányan felesleges rossz-

nak vagy éppenséggel akadályozó tényezőnek tar-

tanak egy képviselő-testületet a város vezetésében. 

Ez nagyon komoly tévedés, hiszen az önkormányzati 

feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biz-
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tosítják. Ezek közé a „szervek” közé tartozik a polgár-

mester és az önkormányzati hivatal is, és nem fordítva. 

A FIDESZ-KDNP pártszövetség az együttműködésen 

és az egymás kölcsönös tiszteletén alapuló munká-

ban érdekelt, ahogy ez a testületi ülésen is elhangzott.

Lengyel Róbert polgármester úr szintén ezt az alapelvet 

vallja. Ez lényeges és pozitív a folytatást illetően. Ezért 

lesz elengedhetetlen a jövőben az, hogy tettekkel is 

alátámassza mindezt. Az alpolgármester(ek) személye 

és megválasztása nem érzelmi kérdés, hanem szakmai. 

Éppen ezért gondos, részletes és többszöri egyezte-

tés kell, hogy megelőzze kiválasztásukat. Ez sajnos el-

maradt a városvezető részéről, és ugyanez mondható 

a bizottsági elnökök és tagok esetében is. Ezt pótolni 

azonban soha nem késő. A jegyző helyettesítésével 

megbízott hivatali munkatárs hivatkozásával ellentét-

ben a FIDESZ-KDNP képviselőcsoport által benyújtott 

SZMSZ-t módosító javaslat, illetve az újként felvett ha-

tározati javaslat jogszerű volt, amely ki fogja állni a 

törvényességi vizsgálat próbáját. Az együttműködés 

rendszerét képviseli és ajánlja a város vezetőjének is a 

FIDESZ-KDNP képviselőcsoportja. Többen gondolják 

úgy, hogy a pártpolitikának nagyon nincs helye a he-

lyi ügyekben. Sokszor magam is ezt vallom. A polgárok 

azonban mégis (elsöprő többséggel) párthovatartozás 

alapján juttattak képviselőket a testületbe, és bizony a 

független polgármestert támogatók is különböző poli-

tikai csoportosulásokhoz, szervezetekhez tartoznak.

A siófoki FIDESZ-KDNP képviselőcsoportja a városról 

felelősen gondolkodó, azért mindig tenni kész tagok-

ból áll. Aki káoszt, vagy egy, az esztergomi helyzet-

hez hasonló szituáció kialakulását várja, az óriásit fog 

csalódni, mert ennek elkerülését és mindenáron való 

megakadályozását tartjuk egyik legfontosabb felada-

tunknak jelen pillanatban. Idő kell a mindenki számára 

új helyzet feldolgozásához. Várjuk a mielőbbi egyezte-

téseket polgármester úrral, hogy tehessük a dolgunkat 

tovább, a város és annak minden lakója érdekében.

• Távozik a hivatal éléről Siófok jegyzője •

Távozik posztjáról Siófok jegyzője. Dr. Pavlek Tünde 

azért ajánlotta fel lemondását dr. Lengyel Róbert pol-

gármesternek, mert úgy véli, a jegyzői poszt nemcsak 

szakmai, de bizalmi pozíció is egyben. Az új városve-

zető elismerve a jegyző szakmai érdemeit, elfogadta 

dr. Pavlek Tünde döntését, és úgy váltak el egymástól, 

hogy szükség esetén a jövőben segíteni fogják egymás 

munkáját. A megbízott jegyzői feladatokat Kónyáné dr. 

Zsarnovszky Judit látja el.

• Kamerák és gépkocsik •

Lengyel Róbert első intézkedései között gépkocsihasz-

nálat megszüntetéséről és kamerák leszereléséről is 

döntött.

– A polgármester, az alpolgármester és a jegyző részére hi-

vatali gépkocsi állt eddig rendelkezésre korlátlan magán-

használattal – mondta a siófoki polgármester. – Utóbbi 

lehetőséget megvontam, s a gépkocsi mostantól csak 

hivatali célra vehető igénybe. Ezenkívül kikapcsoltattam 

a városháza épületében azokat a kamerákat, melyekre 

szakmai vélemények szerint a vagyonbiztonság érdeké-

ben nem volt szükség.

• Technikai okok miatt egy napig szünetelt

az okostelefon-kedvezmény •

Minden érintett szíves elnézésétét és megértésétét kérte 

a hivatal, hogy a Siófok-kártyáról szóló rendelet alapján 

adható telefonokat 2014.10.20-tól technikai okok miatt 

nem tudták átadni az ügyfeleknek annak ellenére, hogy 

időpont-meghatározással ellátott sorszámot kaptak.

Dr. Lengyel Róbert polgármester szombaton azt kö-

zölte: „A raktáron lévő készülékek erőteljesen kifogytak a 

hivatalom átvételének napjára. Az újabb ütem lebonyolí-

tásának előfeltétele volt egy közbeszerzési szerződés alá-

írása. A nyers példányt az asztalomra is tették kollégáim, 

azonban amíg az előzményi iratokat (pályázati anyagot) 

nem tanulmányoztam gondosan át, addig nem is írtam 

alá, gondolom, ez érthető. Ma végeztem ezzel a munká-

val, és így már elhelyeztem a szignómat is."
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Ennek megfelelően október 20-ra elhárul a technikai 

akadály, ezért másnaptól, azaz október 21-től ismét át-

vehetik okostelefonjukat a Siófok-kártyát igénylők. 

Lapzártakor érkezett - Siófok-kártya kedvezmény-

nyel kapcsolatos tájékoztató

A Siófok-kártya iránt rendkívül megnövekedett igény 

miatt az eddigihez képest nagyobb költségvetésű 

közbeszerzési eljárásra és ugyanezen ok miatt tech-

nikai eszközfejlesztésre van szükség. Siófok Város

Önkormányzatának idei költségvetése 2014. december 

31 -ig van elfogadva, a jövő évre vonatkozóan várhatóan 

2015. március 1-jén lesz döntés. Jelenleg a tervezés sza-

kaszában van, ezért a végleges határozat elfogadásáig 

az önkormányzat felfüggeszti a sorszámok kiadását. Az 

előjegyzéssel rendelkezők kiszolgálása az elkövetkező 

időszakban (2014. december 31-ig) folyamatos lesz. Az 

ügyfeleket érintő valamennyi változásról tájékoztatni 

fogjuk a lakosságot.

• Tisztelgés a forradalom eszméi előtt

a nemzeti ünnepen •

Koszorúzással, gyertyagyújtással emlékeztek az 1956-os 

forradalom és szabadságharc évfordulóján az 58 évvel 

ezelőtti eseményekre Siófokon. A Könnyek Kútja emlék-

műnél a forradalom eszmeiségét idézték fel a megjelen-

tek. „Amikor percek alatt végbemegy mindaz, amihez 

máskor évek szükségesek, azt úgy hívjuk, forradalom. 

1956 októberének végén a tét az emberhez méltó élet, a 

gondolkodás szabadsága volt” – mondta ünnepi beszé-

dében dr. Lengyel Róbert polgármester. A városvezető 

az ünnepen szólt arról is, hogy az 1956-os forradalom 

történelmünk azon ritka pillanatai közé tartozik, amikor 

szinte az egész ország egy emberként lépett fel egy kö-

zös ügy érdekében. Hozzátette: ’56 méltóságát az adta, 

hogy hátterét az igazság jelentette.

A nemzeti ünnep előestéjén megtartott városi rendez-

vényen az egyéni megemlékezők mellett a helyi intéz-

mények képviselői, valamint civil szervezetek sokasága 

helyezett el koszorút a síró köveknél. A hagyományok 

szerint elsőként az 1956-os Vitézi Lovagrend tagjai és 

a Corvin Közi Baráti Szövetség tisztelgett a bajtársak, 

hősök előtt.

• Siófok gazdálkodása problémamentes •

Siófok Város Önkormányzatának pénzügyi egyensú-

lya rövid és középtávon biztosított – állapította meg az

Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentése még 2011-ben. Az 

ÁSZ azóta utóellenőrzést is végzett, amely nem tárt fel 

problémát az önkormányzat működésével kapcsolat-

ban, derült ki a képviselők október 9-i rendkívüli ülé-

sén. A jelentés szabálytalansági észrevételt és hiányos-

ságot sem tartalmaz, így az ÁSZ időszerű intézkedések 

megtételét sem írta elő. Az utóellenőrzésről szóló je-

lentésben a számvevőszék öt feladatot jelölt meg, eze-

ket az önkormányzat maradéktalanul teljesítette, igaz, 

az egyik időközben okafogyottá vált. Ez az intézkedési 

terv arra vonatkozott, hogy a városnak a hosszú távú 

adósságszolgálat teljesítése érdekében célszerű elkülö-

nített tartalékot képeznie. Az adósságállomány állami 

átvállalásával mára mindez időszerűtlenné vált, hiszen 

Siófoknak nincs adóssága. Az ÁSZ arra is felhívta az ön-

kormányzat fi gyelmét, hogy folyamatosan kísérje fi gye-

lemmel a város tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

hiteleinek alakulását és azok hatását az önkormányzat 

pénzügyi, gazdasági helyzetére. A számvevőszék ebben 

a tekintetben sem tárt fel hiányosságot, hiszen arra a 

következtetésre jutott, hogy a város a feladatot teljesíti.

A Balaton-parti Kft. adóssága a Termofok Kft. beolvadá-

sa óta is folyamatosan csökken, a 100 százalékos önkor-

mányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság hitelállo-

mánya egy év alatt mintegy 60 százlékkal lett kevesebb.
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Épülhet a csatorna
Törekiben és Sóstón

Október elején aláírták a kivitelezési szerződést, ez-

zel elkezdődhet az új siófoki szennyvíztisztító épí-

tése, valamint a csatornahálózat bővítése. A majd 6 

milliárd forintos beruházásnak köszönhetően a még 

csatornázatlan városrészek, így Töreki szennyvízel-

vezetése is megoldódik.

Az Ipartelep, Sóstó és Töreki csatornahálózatának ki-

építése és egy teljesen szennyvíztisztító telep építése 

is megvalósul annak a projektnek a keretében, amely-

nek indulására hosszú évek óta vártak a Balaton-part 

települései. – A projektet 2005-ben indították, de 

egészen 2011-ig halott program volt, ekkor kértek 

fel bennünket arra, hogy élesszük újra a programot.

A kivitelezést előkészítő munkálatok 2012 szeptem-

berében indultak, azóta lezajlottak a közbeszerzések, 

és számos problémával megküzdöttünk – mondta a 

kivitelezési szerződés ünnepélyes aláírásakor Hidvégi 

József, a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és –tisztítás 

Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás elnöke, 

aki arra is kitért, hogy a teljes dél-balatoni szakasz leg-

jelentősebb projektje a siófoki agglomerációt érintő 

beruházás, hiszen a városban épül meg az az új tisztí-

tómű, amely Balatonszemestől Balatonvilágosig szá-

mos település szennyvizét befogadja.  

Siófok szennyvízhálózata az elmúlt években éppen 

azért nem tudott bővülni, mert a régi tisztítómű ka-

pacitása nem tette lehetővé nagyobb mennyiségű 

szennyvíz befogadását. Ez az akadály az állam által át-

vett beruházásnak köszönhetően elhárul, így Töreki, 

Sóstó, az Ipartelep és a belváros még ellátatlan terüle-

tein is kiépül a csatornahálózat. Mindez azért is jelentős 

előrelépés, mert a Balaton törvény értelmében építé-

si engedély csak azokon a területeken adható ki, ahol 

megvan a lehetőség rákötni a szennyvízhálózatra.

A siófoki szennyvíztelep távolabbra kerül a lakóöve-

zettől, az új létesítmény a környezetvédelem, vala-

mint a turizmus terén is előrelépést hoz. A 6 milliárdos 

szennyvízprogram Siófok mellett a közvetlen tóparti 

települések, a város környéki falvak és a Sió partján 

fekvő területek hosszú távú fejlődését is szolgálja.

Mesterfogások
nyurgapontyból

A siófoki éttermek versenyével kezdődött, és hatal-

mas forgataggá nőtt mind napközben, mind este a 

második Siófoki Halfesztivál a város Fő terén. 

A kulturális központ előtti téren felállított sátor színpa-

dán foglalt helyet az ismert és elismert séfekből, gaszt-

ronómiai szakemberekből álló öttagú zsűri. A gasztro-

nómiai műsorokból ismert Lázár Chef, Papp Gergely, 

azaz „Pimasz Úr”, Csapody Balázs, a Kistücsök étterem 

tulajdonosa, Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Zrt. 

vezérigazgatója és Jókuti András, a Világevő című nép-

szerű gasztronómiai blog szerzője értékelte az étter-

mek ínyenc halas fogásait. A szakértők a pontozás so-

rán fi gyelembe vették a szezonalitást, a kreativitást, a 

tálalást, az ízharmóniát, valamint a technológiai módo-

zat helyes használatát. A vendéglőknek az idei verse-

nyen egy közismert halfaj, a nyurgaponty felhasználá-

sával kellett megalkotniuk ételeiket, melyek lehetőség 

szerint szezonális hozzávalókat is tartalmaztak. A nyur-

gaponty egy fürge mozgású balatoni hal, mely úszás 

közben minden felesleges zsiradékot ledolgoz ma-

gáról, ezáltal elkészítve karakteres ízvilágot ad – tud-
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hattuk meg a szakértőktől a versenyen. A fogásokat a

Somogyi TISZK Krúdy Gyula Középiskola diákjai tálal-

ták a zsűri elé. Az intézmény idén nemcsak segítőként 

vett részt a versenyen, hanem rácponty roládjukkal 

maguk is neveztek az éttermek sorában. A gasztronó-

miai megmérettetésen a Krúdy mellett a Bella Italia,

a Fregatt étterem, a Hotel Residence étterem, a Kili-

ti csárda, a Magyar halászcsárda, az Öreg Halász étte-

rem, a PiazzaAttila, valamint a Piroska csárda és foga-

dó küzdött a zsűri pontjaiért. Olyan különlegességek 

kerültek az ítészek asztalára, mint például a Bella Italia 

étterem nyurgaponty steak-je főtt burgonyagolyók-

kal, joghurtos parajsalátával, kis-balatoni nyurgaponty 

„Öreg Halász” módra, zöldségekkel töltött pontyfi lé 

kapormártással, puliszkával és zöldbabkévével körít-

ve, a Residence házi fűszerdobozban készített szőlő-

levélbe tekert pontyroládja vagy a Piroska csárda és 

fogadó sáfrányos sóban marinált nyurgapontyfi léje 

zöldteás füstön, zelleres daragaluskával, haltej papri-

kással, langyos rókagombasalátával, mézes karottával.

A Kiliti csárda előételként halkrokettel, majd főfogásként 

a mandulás nyurgaponty derék kékszőlő mártással és 

vadrizzsel nevű fogásával készült, a PiazzaAttila pedig 

halkocsonyájával szállt versenybe. A vendéglátósok az 

italokról sem feledkeztek meg, az ételek elfogyasztása 

közben a legjobb borokat kínálták a zsűrinek.

A szakértők az éttermek versenyén túl értékelték a 

Lázár Chef által életre hívott Street Food bajnokság 

résztvevőit. A Siófoki Halfesztiválra kitelepülő, ha-

las ételeket kínáló cégek között zajlott a küzdelem a

Balaton Street Food vándorserlegért, amelyet a zsűri 

által legjobbnak ítélt ételt készítő csapat kapott. Az ut-

cán kínált, kézből, sétálás közben is fogyasztható, úgy-

nevezett Street Food ételei közt szerepelt például halas 

hamburger vagy fi sh and chips is, és ezeket a közönség 

is tesztelhette és értékelhette. A rendezvényen Lázár 

Chef Street Food különlegességeit is megkóstolhatták 

az érdeklődők..

A Siófoki Halfesztivál már az első napon rengeteg láto-

gatott csábított a város Fő terére. Kora délutántól né-

zelődőkkel, halas fogásokat, ínyencségeket kóstolók-

kal telt meg a Víztorony körüli kirakodóvásár, és este a 

Noah's Ark, Tátrai Tibor és a Magyar Atom, valamint a 

Mystery Gang koncertje várta a fesztiválozókat a téren. 

A másnapi jó időben pedig alig lehetett mozdulni a Fő 

téren és környékén, este pedig "telt házas" volt mind-

egyik koncert.

Ússzon a hal a bográcsban!

A Siófoki Halfesztivál második napjának fő gaszt-

ronómiai eseménye a helyi egyesületek főzőverse-

nye volt. 

Az éttermek pénteki versenyét szombat délelőtt a vá-

ros civil szervezeteinek és egyesületeinek halászléfőző 

csatája követte. Siófok aktív közösségei kivették a részü-

ket a szabadtéri főzésből, ahogy a verseny szlogenje is 

hirdette, úszott a hal a bográcsokban, és forrtak a tűz 

felett a különböző ízesítésű halászlék a Városháza téri 

nagy parkolóban. Az egyesületek csapatai a halételek 

különlegessége mellett sátraik dekorálására is nagy 



11

NOVEMBER

Fesztivál

gondot fordítottak. A Nők Együtt Egyesületének tagjai 

például hangulatos rózsás terítéket és süteményt vará-

zsoltak asztalukra, mellette a bográcsban kavargatták a 

hölgyek az illatos bakonyias módon, gombával készülő 

harcsapaprikást. A főétel mellé túrós csuszát kínáltak, 

valamint rántott pontyot, sült keszeget és krumplisa-

látát is készítettek vendégeiknek. A résztvevők sorá-

ból messziről kitűnt még az Onogur Hagyományőrző

Egyesület pavilonja, akik nevükhöz méltón őseink életét 

bemutató sátrukat fegyverekkel, páncéllal egészítették 

ki, és korhű ruhákba öltözve készítették el hagyomá-

nyos balatoni halászlevüket. A hagyományőrzők a bog-

rácsos étel mellett busafi lét, pisztrángot és pontypatkót 

sütöttek, köretként bulgurt, más néven tört búzát tálal-

tak. Hosszú volt az idei résztvevők listája, csak néhány 

civil szervezetet említve bográcsban főzte halételét 

például a Siófoki Lovas Egylet, a Siófok Térségi Gazda-

kör, a Sióvölgye Földtulajdonosi Vadász Egyesület, a Ki-

litiért Egyesület, a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egye-

sület, a Nők a Balatonért Egyesület Siófoki Csoportja,

a Nőklub Konyhája, a Siófoki Rádióklub, a Siófoki Vá-

rosvédő és Szépítő Egyesület és az Együtt Siófokért

Egyesület. A helyi sportegyletek szintén megmutatták 

gasztronómiai tudásukat, többek közt a Balatoni Vasas 

Sport Egyesület és a Siófok KC Kézilabda Egyesület tele-

pült ki a rendezvényre, hogy bebizonyítsa, csapatuk a 

sport mellett a konyhában is otthonosan mozog. 

A remek hangulatú eseményen az elkészült fo-

gásokat a verseny zsűrije értékelte Abaházi Csa-

ba műsorvezető vezényletével. A gasztronómiai 

műsorokból ismert Kovács Lázár, azaz Lázár Chef,

Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Zrt. vezérigaz-

gatója, Antal János, a siófoki Páter étterem vezetője és

Démuth Pál, Siófok alpolgármestere kóstolta végig és 

pontozta a bográcsban főtt illatos halleveket.

Krúdy-napok szakmai
vetélkedőkkel

A Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Krúdy Gyula 

Tagintézménye minden évben megrendezi az iskola 

névadója tiszteletére a hagyományos Krúdy-napo-

kat. Az idei rendezvénysorozaton a tradíciókhoz hí-

ven szakmai versenyek várták a siófoki középiskola 

és a hasonló jellegű képzéssel foglalkozó intézmé-

nyek diákjait.

A Krúdy-napok célja, hogy a tanulók közelebb ke-

rüljenek az író sajátos világához, bővítsék szakmai 

ismereteiket, és a hasonló jellegű képzéssel foglalko-

zó intézmények között szorosabb kapcsolat alakul-

jon ki. Az október 20. és 22. között megrendezett 23.

Krúdy-napokon a vendéglátói, kereskedelmi, közgaz-

dasági szakmacsoportok tanulói egyaránt szerephez 

jutottak, és a hagyományok szerint a szépirodalom 

is a rendezvénysorozat fontos részévé vált az évek 

folyamán. A kereskedelmi szakképzéssel foglalkozó

intézmények és saját kereskedelmi szakos diákjai ré-

szére a siófoki szakközépiskola díszcsomagoló ver-
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senyt szervezett, melynek témái a nemzeti jelképeink 

színei voltak. A versenyzőknek az iskolában, háromfős 

csapatokban kellett elkészíteniük egy-egy nemzeti 

színekbe öltöztetett díszasztalt, rajta pedig különbö-

ző, kreatívan becsomagolt tárgyakat helyeztek el.

A közgazdasági szakmacsoport vetélkedője szintén 

a Krúdy csapataival és külsős nevezőkkel együtt zaj-

lott. A 9-10. évfolyamosok a pénz fejlődése, a forint 

története, nemzetek pénzei, euró bankjegyek és ér-

mék témakörökben mérték össze tudásukat, a 11-12. 

évfolyam tanulói pedig egy tőzsdejáték vetélkedőn 

vehettek részt.

„Vendégségben nálunk” mottóval indult a szakkö-

zépiskola gasztronómia versenye, amelyre cukrász, 

szakács és pincér kategóriában nevezhettek a diákok. 

A bajnokság célja Siófok és a régió jellegzetes éte-

lei, italai alapanyagainak megjelenítése, bemutatása 

volt.

Szakács kategóriában a tanulóknak négyfogásos 

ételsort kellett összeállítaniuk lakóhelyük jellegzetes 

ételeiből, alapanyagaiból. A zsűri elsősorban érdekes 

technológiai megoldásokat várt az elkészült verseny-

művek terén.

A pincér kategóriában jelentkezett résztvevők az isko-

la éttermében a szakácsok és pincérek által megszer-

kesztett négyfogásos ételsort ötfogásosra bővítették 

ki, hozzá megfelelő helyi régiós italsort ajánlottak. Az 

ételeket a korábban előkészített, menüsornak meg-

felelő, négy fő részére megterített díszasztalra szol-

gálták fel a tanulók.

A cukrász kategória versenyzőinek feladata két da-

rab 16 szeletes torta elkészítése volt, mely a nevezett 

diák lakóhelyének specialitása, a sütemény alapanya-

gainak pedig az adott régióra jellemzőeknek kellett 

lenniük. A cukrászok munkájuk második részében há-

romféle, tetszőleges töltelékkel megtöltött házi hú-

zott rétest készítettek.

A gasztronómiai versenyek fővédnöke a Magyar 

Nemzeti Gasztronómiai Szövetség volt, a tanulók tel-

jesítményét az MNGSZ által kijelölt szakmai bizottsá-

gok bírálták el.

A hazai (A Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 

Krúdy Gyula Tagintézménye) eredmények:

Pincér

Arany minősítés

Ágoston Rita

Lakatos Dominika

Szakács

Ezüst minősítés

Bozsik Tamás

Szűr Mariann

Cukrász

Arany minősítés

Harkai Viktória

Kiss Fruzsina

Csomagolóverseny

I. helyezett

Heró István

Nagy Eszter

Tendli Boglárka

II. helyezett

Balaskó Bianka

Laczi Ivett Katalin

Kovács Ildikó



OKTÓBER

13 Aktuális 

Nem látod? Tapintsd meg!
A siófoki Kálmán Imre Kulturális Központban ok-

tóber 13. és 17. között megrendezett Nem látod?

Tapintsd meg! című alternatív érzékenyítő program 

során az érdeklődők megismerkedhetnek a látásfo-

gyatékkal élők és vakok hétköznapjaival. 

A Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete 

Siófoki Kistérségi Csoportja a Kálmán Imre Kulturális 

Központtal együttműködve évről évre újra megren-

dezi érzékenyítő programsorozatát a városban, hogy 

a résztvevőknek megmutassák, milyen a világ az ő 

szemszögükből.

A program lényegéről a csoport vezetőjét, Vig Máriát 

kérdeztük:

- Október a látás hónapja és október 15. a fehér bot vi-

lágnapja, ezért minden évben, immár elmondhatjuk, 

hogy hagyományos módon megrendezzük az egyhe-

tes érzékenyítő progra-

munkat. A rendezvényt 

elsősorban általános és 

középiskolás osztályok-

nak szerveztük, de bár-

kit szívesen várunk, aki 

szeretne megismerked-

ni a vakok és gyengén-

látók világával. Vélemé-

nyem szerint a gyerekek 

a legfogékonyabbak 

erre a programra, és ta-

lán ha velük megismer-

tetjük csupán egy szele-

tét annak az életformának, ahogyan mi élünk, akkor 

egy kicsit elgondolkoznak azon, hogy sajnálat helyett 

inkább segítsenek minket, mert sajnos nagyon sok 

rossz tapasztalatunk van ezen a téren. Az évek során 

azonban azt is megtapasztaltuk, hogy ezek a gyere-

kek a következő alkalommal már olyan történetekkel 

jönnek vissza hozzánk, mint például hogy segítettek 

egy néninek átkelni az úton, vagy segítettek egy bá-

csinak a boltban. Ezek az apró dolgok olyan visszajel-

zések számomra, amikből azt gondolom, továbbra is 

megéri csinálni az egyhetes programot. A résztvevő 

gyerekek pedig, ha felnőttek lesznek, már másképp 

fogják kezelni a vakokkal kapcsolatos mindennapi 

helyzeteket, mint sok mai felnőtt. Elég nagy problé-

ma ugyanis országszerte akár a közlekedésben, akár a 

mindennapi életben, hogy az emberek többsége nem 

veszi észre, sokszor milyen nehéz egy látássérültnek. 

Lényeges lenne az is, hogy a vendéglátósok, tömeg-

közlekedésben dolgozók tudják azt, hogy a vakvezető 

kutyával mindenhová be kell engedni a vak embert, 

és a buszon az első üléseket fenn kell tartani számuk-

ra – nyilatkozta Vig Mária.

Az egyhetes programsorozatra számos csoport el-

látogatott, a nagyberényi és ságvári általános isko-

lák diákjai, a siófoki Vak Bottyán János Általános Is-

kola, Széchenyi István Általános Iskola, Krúdy Gyula

Szakközépiskola és Perczel Mór Gimnázium tanulói 

ismerkedtek meg a vakok és gyengénlátók világával.

- A részt vevők először megtekinthetik a beszélő se-

gédeszközeinket, a mindennapjainkat segítő tárgya-

kat, a Braille írógépet, 

majd a különböző fel-

adatok következnek.

Az egyes állomásokon a 

tanulók bekötött szem-

mel zoknit párosítanak, 

zöldségeket, gyümöl-

csöket, magokat kell 

felismerniük, rajzolnak, 

ügyességi játékokat pró-

bálnak ki. Idén eddig 

még a diákokkal érke-

ző összes pedagógust 

is sikerült rábeszélnünk, 

hogy tanítványaikkal együtt csinálják végig a progra-

mot, és mikor végeztek, mindig megdöbbentek, hogy 

bekötött szemmel, teljes sötétségben lenni ennyire 

nehéz – mondja Vig Mária.

Az érzékenyítő napok különlegessége idén egy kiál-

lítás, amelynek képeit a Vakok és Gyengénlátók cso-

portjának egyik tagja készítette. Bizsók László rajzai 

látásfogyatékossága ellenére aprólékosan kidolgo-

zottak, és munkái jól mutatják, hogy a gyengénlátók 

is képesek különlegeset alkotni.
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Siófokon, a kiliti 

városrészben nem 

csak a helybé-

lieknek nyitottuk 

2014 júniusában 

azt a HALBOLT-ot, 

melynek célja az 

volt, hogy kiegészítsük azokat a hiányosságokat, ame-

lyekkel a lakosság és a vállalkozók elég gyakran talál-

kozhattak. Pl.: élő hal vagy tengeri különlegességek hi-

ánya és állandó jelenlét egész évben! 

Nem utolsósorban fontosnak - talán a legfontosabbnak 

- tartjuk , hogy az emberek étkezési kultúráján, egész-

ségén tőlünk telhető módon javítsunk, hogy a tészta, a 

szárnyas és a sertéshús mellett legalább heti 1 alkalom-

mal valamilyen halféle is terítékre kerüljön! Tévhitnek 

tartjuk, hogy az egészséges étel - jelen esetben a  hal - 

nem megfi zethető, mert nem drágább az egyéb húsféle-

ségeknél! Sok családnak kedvezünk, ha egy gyors, friss és 

bőséges étkezést konyhakész halból készíthet el.

Győződjenek meg róla személyesen Önök is!

GARNÉLA HALKER
8600 Siófok-Kiliti, Asztalos J. u. 34. 

(Nagy húsbolttal szemben)

Nyitva: H-P: 8-17-ig Szo: 8-12-ig.

Tel.: +36 84 311 208 és +36 20 999 2270

garnelahalker@gmail.com



15

NOVEMBER

15 Kultúra

OKTÓBER

Tizennyolcadik századi Biblia
a könyvtárban

Az Országos Könyvtári Napok Találkozzunk a 

könyvtárban! szlogennel hívja a könyvtárakba 

azokat is, akik eddig nem látogatták rendszeresen 

ezeket a kulturális intézményeket.Emellett a siófo-

ki BRTK Könyvtárban bibliakiállítás is látható.

Az idén október 13. és 20. között, a Nemzeti Kulturális

Alap támogatásával az Informatikai és Könyvtári

Szövetség által megszervezett programsorozathoz 

az ország közel ezer könyvtára csatlakozott rengeteg 

programmal, kiállítással, előadással. Siófokon a BRTK 

Könyvtár a korábbi évekhez hasonlóan most október-

ben is részt vesz az akcióban rendezvényeivel.

- Az Országos Könyvtári Napok programjai az intézmé-

nyek számára fakultatívan alakulnak, de minden évben 

van egy adott témakör, amelyek köré szerveződnek, 

és idén ez az egészség volt. Ehhez két programunk is 

kapcsolódott a héten: a szerdai transzplantációs road-

show, amely a siófoki kórház társrendezvénye meghí-

vott orvos előadókkal, valamint a pénteki jeltolmács 

előadás Bertha Rozáliával, amelyet ugyan a gyermek-

részlegben tartottunk, de felnőttek számára ugyan-

úgy elérhető volt. Csütörtökön ingyenes beiratkozást 

biztosítottunk új olvasóink számára a felnőttrészlegen, 

ami szintén sikeresen zárult, és a folyamatosan zajló

Balaton Anno programsorozatunkat az Országos 

Könyvtári Napok rendezvényeihez integráltuk. Hétfőn 

a Káli-medencéről, jövő hét hétfőn pedig régi balatoni 

térképekről hallhatnak érdekes előadást a résztvevők. 

A kiliti biblia kiállítás a héten átkerült a könyvtárba, 

és egészen karácsonyig látogatható lesz, így szintén 

a programsorozat részévé vált. Az októberi akció a 

könyvtárak helyi rendezvényein túl átjárást is biztosít 

az egyes intézmények között, ennek keretében a héten 

Kaposvárra hívtak meg, ahol bemutathattam A régi 

idők Balatonja című könyvemet – mondta el dr. Kovács 

Emőke, a siófoki BRTK Könyvtár igazgatója.

„Jó dolog az Urat dicsérni”

A kiliti Szent Kilit katolikus templom különleges bib-

liakiállítása október 15-től a siófoki BRTK Könyvtár 

hírlapolvasó termében tekinthető meg egészen ka-

rácsonyig. A civil kezdeményezésre létrejött gyűjte-

mény Soós Ferencné gyűjtőmunkájának eredménye, 

aki a Siófoki Bányász Női Kar és a kiliti templom ak-

tív résztvevője. Idén szeptemberben nyílt meg Kilitin 

„Jó dolog az Urat dicsérni” címmel egy bibliakiállítás, 

amely októbertől már a BRTK Könyvtárban tekint-

hető meg. A kiállításon a kiliti és a siófoki hívek régi, 

megőrzött családi bibliáit, imakönyveit, énekesköny-

veit láthatják az érdeklődők.

- A 20. századi darabokon túl egészen a 18-19. századig visszanyúló példányok kerültek elő a gyűjtés során, 

rengetegen járultak hozzá, hogy kiteljesedjen a tárlat. A különböző korszakokból származó kiadványok közt 

több német nyelvű található, és ami fontos, hogy nem csak katolikus műveket vártak a gyűjtés folyamán. A 

különleges darabok közé tartozik a 20. századi kiliti plébános, Huchthausen Lajos Historia Domus kötete. A 

forrásértékű gazdasági naplóból néhány ’50-es évekbeli feljegyzés került elő, amely rengeteg adatot tartal-

maz a korszak pénzügyi és gazdasági helyzetére vonatkozóan Kilitiről, emellett sok utalás, elrejtett mondat 

van benne, például egy feljegyzés egy eltűnt paptársról. Az ehhez hasonló gyűjtőmunkáknak ez az egyik leg-

nagyobb jelentősége, hogy ráakadhatunk ilyen egyedi forrásokra, valamint közösségkovácsoló ereje is van, 

hiszen rengetegen részt vettek a gyűjtésben – nyilatkozta a bibliakiállításról dr. Kovács Emőke.
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Egy „Tökös nap” a Perczelben
Minden a sütőtök körül forgott a siófoki Perczel Mór 

Gimnáziumban, ahol a diákok és a pedagógusok a 

„Tökös nap” színes programjain vehettek részt.  

- Minden hónapban egy-egy világnap kapcsán egész-

ségnevelési rendezvénnyel készülünk a tanulóknak, 

amelyeken előadásokat hallhatnak, különböző prog-

ramokon vehetnek részt. Október az élelmezés és a 

kenyér világnapja. Két évvel ezelőtt kenyérvilágna-

pot tartottunk, most pedig ezzel a „Tökös nap”-pal 

próbáltuk kicsit színesíteni a diákok mindennapjait, 

a gyerekekhez egy kicsit közelebb hozni a tökből ké-

szült ételeket. Programjainkkal az egészséges táplál-

kozást, a zöldség- és gyümölcsfogyasztást igyekszünk 

kicsit népszerűsíteni a fi atalok körében – nyilatkozta 

Soósné Csík Erzsébet, a Perczel Mór Gimnázium és a 

Baross Gábor Szakközépiskola védőnője.

Az október 15-i „Tökös nap”-on két kategóriában hir-

dettek versenyt a szervezők, a gyerekek és a pedagó-

gusok egyaránt részt vehettek a tökből készült ételek 

vetélkedőjén és a tökfaragó versenyen.

- A nevezett versenyzők kreatív fogásokat készítet-

tek el erre a napra. A tökös ételek közül az első helye-

zést Dudás Andrea tanárnő mini tökös pitéje nyerte 

el, második helyen „tök jó süti” névvel Kerényi Emese 

11.A osztályos tanuló alkotása állt, és a harmadik he-

lyet a tökös pizza érdemelte ki, amely a 11.B osztályos

 Csonka Nikolett remekműve. A zsűri különdíjas verseny-

zőt is választott, ez a 10.B osztályos Lőrincz Judit sütőtö-

kös narancsos süteménye lett. A zsűri soraiban Kopári 

Krisztina tanárnő, Szilágyi Attila tanár úr, Marsóné Pere 

Krisztina tanárnő, a diákok részéről pedig a DÖK- elnök 

szerepelt, ők értékelték a tökfaragó versenyt is – mesélt 

a nap programjairól Soósné Csík Erzsébet.

A győztesek nemcsak elismerésben, hanem értékes 

nyereményekben is részesültek. A gimnázium diák-

jai a versenyeken túl az egészséges életmódról szóló 

előadást hallgathattak meg Koczorné Bódis Anikó, a 

Népegészségügyi Intézet egészségnevelő munka-

társának köszönhetően. Az intézmény természettu-

dományi laborató-

riumában szintén a 

tök volt a főszereplő, 

a tanulók különböző 

biokémiai kísérletek 

során vagy éppen 

mikroszkóp alatt 

közelebbről ismer-

hették meg a sütő-

tököt. A „Tökös nap” 

a Perczelből tovább 

vándorol, pénteken 

a Baross Gábor Szak-

középiskola diákjai 

mutathatják meg sü-

tő-főző tudásukat és 

kreativitásukat.

Szépkorúak művészeti gálája
Közel 400 résztvevővel rendezték meg Siófokon 

az idősek hónapjában a Szépkorúak 19. Művésze-

ti Gáláját. 

Somogy megye északi régiójának 34 szépkorú mű-

vészeti csoportja lépett fel október 18-án a siófoki

Kálmán Imre Kulturális Központban. Az esemény a tava-

szi kistérségi gálák záróműsora volt, amelyre a megyei 

csapatok legjobbjai jutottak tovább. A rendezvény-

sorozat néhány hónapja alatt 4500-5000 szépkorút is 

megmozgatott a megyében.

- Aktív hónapok, verejtékes, átdolgozott délutánok és 

esték húzódnak meg a produkciók mögött, hiszen már 

a téli hónapok alatt elkezdődnek a próbák, a felkészü-

lés. Fontos része ez a mindennapoknak, mert elfelej-

tődnek a napi gondok, oldódik az ízületekben rejlő fáj-

dalom, és ébren tartja a szürkeállományt. Tudjuk, hogy 

itt már nem a profi zmus dominál, de a tehetség min-

denütt tetten érhető – vallja Jánossy Gábor, a Siófoki 

Nyugdíjas Egyesület elnöke. A szombati gálán a lelkes 

fellépők produkciói között néptánc, szólóének, kórus-
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művek, vers, próza, hagyományőrző előadás, sőt még 

modern tánc is szerepelt.

- A résztvevők fontos építőkövei a települések köz-

életének, hiszen szerepléseikkel színesítik a rendez-

vényeket, példát adva a fi atalabb generációknak is. 

Szintén követendő példa, hogy a csoportok kicseré-

lik egymás között a műsorszámokat az ”összejárás” 

során, a falunapokon, évfordulós rendezvényeken, 

egymástól is sokat tanulva. Éltető ereje ez a minden-

napoknak, és nem túlzás, ha a saját berkeinken be-

lül a „hungarikumok” közé soroljuk. Fontos eleme a 

rendezvénynek a hagyományos népviselet, a korhű 

koreográfi a és az emberi háttér. A közönség most eb-

ből láthatott egy jókora csokorra valót. Becsülni kell 

a korosztály, a szépkorúak művészeti élményt adó 

rendezvénysorozatát, mert az élet igenléséről szól, 

és nem utolsósorban a közösségformálásról, hogy ak-

tív részeivé váljanak a települések vérkeringésének – 

mondja Jánossy Gábor.

A műsorszámok mellett a rendezvényen került sor két 

Szépkorúakért kitüntetés átadására, melyek közül az 

egyiket Gábriel Fülöpné, a Siófoki Nyugdíjas Egyesület 

női énekkarának vezetője kapta.

Szüreti mulatság
Lovas kocsis felvonulással, néptáncosokkal és jóté-

konysági bállal ünnepelték a kilitiek a szüretet.

Siófok-Kilitin évről évre minden ősszel megrendezik a 

hagyományos szüreti felvonulást és jótékonysági bált, 

amelyen a városrész legtöbb lakója részt vesz. Az idei, 

nyolcadik alkalommal sorra kerülő mulatságra a tra-

díció szerint lovas kocsikon érkeztek meg a fellépők a 

menet első állomására, a Béke térre, ahol az összegyűlt 

közönséget Siófok polgármestere és a szüret kisbírója 

köszöntötte. A programot a hagyományos magyar népi 

viseletbe öltözött táncosok színesítették. A fellépők 

közt szerepeltek a kiliti iskola tanulói, a kiliti óvodások, 

a Kilitiért Egyesület Szőlővirág tánccsoportja, a Szeibert 

táncegyüttes és az MMSZE Gondviselés Háza Fogyaték-

kal Élők Nappali Intézetének napközisei. A műsorok köz-

ben a kiliti lányok, asszonyok pogácsával, üdítővel, bor-

ral kínálták a nézőket, tollat szórtak és korommal kenték 

be az ünnepség résztvevőinek arcát, ami népi szokás 

szerint szerencsét hoz. A táncos csoportok bemutatói 

után a fellépők ismét lovas kocsikra szálltak, így indul-

tak tovább a szüreti felvonulás következő megállóihoz 

körbejárva Kiliti utcáit. A szüreti mulatság a hagyomá-

nyok szerint az esti jótékonysági bállal ért véget, melyet 

a Széchenyi István Általános Iskola kiliti iskolarészének 

tornacsarnokában rendeztek meg. A felvonulás vidám 

hangulata az este folyamán tovább fokozódott, az íz-

letes vacsora elfogyasztását követően a bál résztvevői, 

fi atalok és idősebbek együtt mulattak, táncoltak a szü-

reti eseményen. Este 9 órakor az országos rendezvény-

hez („Itthon vagy - Magyarország, szeretlek”)  kapcsoló-

dóan látványos tűzgyújtásra is sor került.

A Tanulóink Egészséges Jövőjéért Alapítvány, mint fő-

szervező köszöni minden résztvevőnek, támogatónak a 

segítséget a rendezvény sikeres lebonyolításához.

Az alapítvány a befolyt bevételt az iskolába járó gyer-

mekek támogatására fordítja.
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Pályázat útján eladásra kijelölt ingatlanok

A pályázatban szereplő ingatlanok kikiáltási árai nettó értéken szerepelnek. 

Érdeklődni lehet, ill. a részletes pályázati kiírás átvehető az alábbi címen:
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Kabinet (Siófok, Fő tér 1. I. emelet 109.)

Pályázatok beadásának határideje: 2014. december 15. (hétfő) 900

1. Fonyód, Niklai utca
gyep (legelő)
10068 hrsz. 8 ha 3469 m2

Vételár: 75.000.000.-Ft

2. Fonyód, 7-es főút déli oldalán
kivett mocsár, árok, erdő és út
10077/23 hrsz. 27 ha 7351 m2

Vételár: 50.000.000.-Ft

3. Balatonboglár, 7-es főúttól délre
rét
0100/2 hrsz. 13 ha 0472 m2

Vételár: 50.000.000.-Ft

4. Siófok, Május 1. u.
beépítetlen terület
8744/27 hrsz. 2755 m2

Vételár: 45.416.670.-Ft

5. Siófok, Lidó és Zamárdi u.
beépítetlen terület
8744/28 hrsz. 2473 m2

Vételár: 39.568.000.-Ft

6. Siófok, Lidó és Zamárdi u. 
beépítetlen terület
8744/30 hrsz. 2338 m2

Vételár: 37.408.000.-Ft

7. Siófok, Zamárdi utca 
beépítetlen terület
8744/22 hrsz. 1 ha 5622 m2

Vételár: 117.165.000.-Ft

8. Siófok, Semmelweis utca 2. 
iroda
9672/1/A/46 hrsz. 165 m2

Vételár: 16.250.000.-Ft

9. Siófok, Fő utca 200.
6479 hrsz. 29,5 m2

ún. népkonyha
Vételár: 7.100.000.-Ft

10. Siófok, Szigliget utca 11.
beépítetlen terület
6989 hrsz. 2094 m2

Vételár: 58.000.000.-Ft

11. Siófok, Batthyány utca 10.
kivett lakóház és udvar
6646 hrsz. 2031 m2 
Vételár: 104.000.000.-Ft
Helyi védelem alatt áll. A vételárból a 
vevőt helyi rendeletben szabályozott 
kedvezmény illeti meg, amennyiben 
két éven belül az előírások szerinti 
felújításokat elvégzi.

12. Siófok, Bláthy O. u.
beépítetlen terület
8985/3 hrsz. 701 m2 
Vételár: 5.900.000.-Ft

13. Siófok, Szőlőhegy utca
beépítetlen terület
8985/12 hrsz. 940 m2 (394/940-ed 
tulajdoni hányad)
Vételár: 3.600.000.-Ft

14. Siófok, Foki-hegy
(Szőlőhegy-Eperfa-Birs utca által 
határolt területen)
beépítetlen terület
8988/33 hrsz. 716 m2

Vételár: 5.600.000.- Ft

15. Siófok, Foki-hegy 
 (Szőlőhegy-Eperfa-Birs utca által 
határolt területen)
beépítetlen terület
 8988/34 hrsz. 741 m2

Vételár: 5.800.000.- Ft

16. Siófok,
Kálmán Imre sétány 13.
Teremmozi fi lmszínház
6620 hrsz. 548 m2

Vételár: 50.000.000.- Ft

17. Siófok, Fő tér 10/B. 
garázs
6294/1/A/1 hrsz. 7. hely
Vételár: 1.500.000.- Ft

18. Siófok, Fő tér 10/B. 
garázs
6294/1/A/1 hrsz. 8. hely
Vételár: 1.500.000.- Ft

19. Fonyód, Kopaszdomb
lakóház, udvar, erdő, rét, erdő
033 hrsz. 29500 m2

Vételár: 27.500.000.- Ft

20. Siófok,
Szent László utca 13.
4077 hrsz. 3353 m2

kivett üzem és üzemi épület
4076/1 hrsz. 268 m2

kivett beépítetlen terület
Az ingatlanok együttes 
Vételára: 150.000.000,- Ft

21. Siófok, Fő utca 162.
6273/3/A/7 hrsz. 33,1 m2

üzlethelyiség
Vételára: 8.500.000 Ft

22. Siófok, Bláthy Ottó utca 22.
9337/2/A/25 hrsz. 91 m2 

egyéb helyiség 
Vételára: 14.000.000 Ft

23. Siófok, Fő tér 5. I/1.
6602/1/A/13 hrsz. 34,9 m2 
kivett lakás
Vételára: 8.000.000 Ft

24. Siófok, Kazinczy Ferenc utca 54.
1900/2 hrsz. 359 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.360.000 Ft

25. Siófok, Madarász Viktor utca 
10-12.
1893/2 hrsz. 600 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.900.000 Ft

26. Siófok, Diós tér 12.
83/2 hrsz. 402 m2 
kivett beépítetlen terület 
Vételára: 2.800.000 Ft

27. Siófok, Diós tér 13.  
83/3 hrsz. 400 m2 
kivett beépítetlen terület
Vételára: 2.700.000 Ft

28. Siófok, Diós tér 15.
83/5 hrsz. 494 m2 
kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.500.000 Ft 

29. Siófok, Diós tér 16.
83/6 hrsz. 541 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.000.000 Ft

30. Siófok, Diós tér 17.
83/7 hrsz. 588 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.400.000 Ft

31. Siófok, Stromfeld Aurél utca 13/B. 
1914/1 hrsz. 627 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.900.000 Ft

32. Siófok, Stromfeld Aurél utca 13/A.
1914/2 hrsz. 446 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.200.000 Ft

33. Siófok-Töreki, 0179/21 hrsz. 
5744 m2 (4270/5775-öd tulajdoni 
hányad) kivett szántó, legelő
Vételára: 4.500.000 Ft

34. Siófok, Fő utca 200. 
6479 hrsz. 36,7 m2

kivett lakás
Vételára: 4.200.000 Ft 

35. Siófok, Batthyány Lajos utca 46.
6668 hrsz. 1197 m2

kivett irodaház és udvar és egyéb 
épület 2 db
Vételára: 114.000.000 Ft

36. Siófok, Alsó utca 2. 
5433 hrsz. 379 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.800.000 Ft

37. Siófok, Sándor utca 42.
5514 hrsz. 596 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.300.000 Ft

38. Siófok, Semmelweis utca 
a.) 9675/7 hrsz. 1211 m2

vételára: 20.000.000 Ft
kivett beépítetlen terület
b.) 9675/8 hrsz. 1211 m2

vételára: 21.000.000 Ft 
kivett beépítetlen terület
c.) 9675/9 hrsz. 1211 m2

vételára: 19.000.000 Ft
kivett beépítetlen terület 

39. Siófok, Töreki utca 30-32. 
12177 hrsz. 8.365 m2

kivett gazdasági épület, udvar 
Vételára: 28.400.000 Ft 

40. Siófok, Szent László utca 214.   
üdülőépület és udvar
2629/1 hrsz 841 m2

Vételára: 20.600.000.- Ft

Pályázat útján
bérbeadásra
kijelölt ingatlanok
1. Siófok, Endrődy Sándor utca 
3778/88 hrsz., kivett közterület, 
1097 m2

Éves bérleti díja: 
500.000,- Ft + ÁFA

A pályázatban szereplő ingatlanok 
kikiáltási árai nettó értéken 

szerepelnek.
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„Ferenc Jóska fújatja a trombitát...”
Az első világháború százéves évfordulójának al-

kalmából Siófokra érkezett az a programsorozat, 

amely katonadalok által méltó módon emlékszik 

vissza a korszak áldozataira.

A HírBeleBumm Szociális Szövetkezet egy székesfehér-

vári szervezet, amely célul tűzte ki, hogy a centená-

riumi évben méltó megemlékezéssel tisztelegjen az 

első világháború áldozatai előtt. Az Első Világháborús

Centenáriumi Emlékbizottság támogatásával és 

együttműködő partnerükkel, a Kákics zenekarral 

együtt egy olyan programot hoztak létre, amely bepil-

lantást nyújt a világháború katonáinak életébe, a csata-

térre és a harcokon túl zajló valóságba. A „Ferenc Jóska 

fújatja a trombitát…” című programsorozat az orszá-

got járva a különböző hadszíntereken született, meg-

énekelt katonadalokon keresztül mutatja be az első 

világháború eseményeit időrendi sorrendben.

A fehérvári Kákics együttes turnéjuk újabb állomásához 

érkezett, október 24-én a siófoki Kálmán Imre Kulturális 

Központ Teátrum kávéházában mutatta be új megköze-

lítésben a háború mozzanatait. A zenekar műsorának kü-

lönlegessége, hogy a zenészek a dalok mellett korabeli 

feljegyzésekből, levelekből, jelentésekből olvasnak fel, 

és a közönség számára az élményt a családi fényképek-

ből összegyűjtött vetítés teszi még hatásosabbá. Vissza-

idézte a múltat az októberi estén, a kávéházi különös 

hangulatban a katonák és bajtársak fekete-fehér fotói-

nak látványa, valamint a dalok szövegei, melyek az élet 

és halál közt lebegő ember reményvesztettségét, néhol 

reményét is tükrözték. Az előadott dalok kezdetben bi-

zakodóak, energikusak voltak, aztán a körülmények 

romlásával váltak fokozatosan elégikussá. A sokszínű 

együttes hangszerelésében is tökéletesen illeszkedett a 

korszakhoz: műsoruk során nemcsak vonós hangszere-

ket használtak, hanem előtérbe helyezték a parasztság 

által használt hangszereket is, mint például a tekerőlant, 

a bőrduda, a gyimesi ütőgardon, a különböző furulyák, 

a koboz. A közkatonák a parasztság köréből kerültek ki, 

tehát a dalok szerzői is ebből a társadalmi rétegből szár-

maztak. A Kákics zenekar korhű hangszerek megszólal-

tatása mellett a történelmi Magyarország tájegységeiről 

játszott összeállításokat mutatott be az azokra jellemző 

hangszerelésében.

A fehérvári együttes célja az első világháborúval 

kapcsolatos általános elképzelések helyreigazítása, 

továbbá a kisember, a közkatona keserű sorsának 

bemutatása, ami egyben felemelő és hősies. A mű-

sor a katonaszerzők dalaival nemcsak élményt nyújt, 

hanem tanít is, megismerteti a fi atalokkal, diákokkal 

a haza szeretetének, megbecsülésének fogalmát, hi-

szen a jövő csak nemzet formájában létezik. A zenekar 

felkészülten, a koncertek előtt végzett kutatómun-

kával állította össze műsorát, könyvtárakban, levél-

tárakban kerestek anyagokat a fehérvári 17-es gya-

logezredről, és az emberi történeteket beépítették 

előadásukba. Így hallhatott a közönség például arról, 

miként ünnepelt együtt húsvét vasárnap az orosz és 

a magyar katona, beszélgetve, pálinkával és vodkával 

koccintva, hogy aztán este az ágyúszó jelzésére min-

denki visszatérjen a sáncokba, és kezdődjön elölről az 

öldöklés. Az előadók azonban elsősorban zenészek, 

így számukra a katona mint ember áll a középpont-

ban, a harcosok érzelmei, a 17-esek háborús történé-

sei a program fő elemei.
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Lerakták az ezerfős
sportcsarnok alapkövét

Lerakták a Kiss Szilárdról elnevezett siófoki sport-

csarnok alapkövét, hamarosan elkezdődik az 1000 

fős multifunkciós sportcsarnok építése. A társasá-

gi adó felhasználásával, mintegy 800 ezer forint 

TAO-támogatást elnyert fejlesztés nemcsak az 

utánpótlás-nevelés terepe lesz, hanem rendez-

vénycélokat is szolgál majd.

Az október eleji eseményen dr. Simicskó István spor-

tért felelős államtitkár úgy fogalmazott: Siófok ezzel a 

beruházással nemcsak a Nyár fővárosa lesz, hanem a 

magyar sport egyik fontos bástyája is. – Siófokon ko-

moly célkitűzés fogalmazódott meg, az új csarnoknak 

köszönhetően a sport erősödik és gazdagodik. Egy 

fellegvár alakul itt, ahol több mint 200 gyermek is edz 

– mondta Simicskó István, hozzátéve, a kormányzat 

arra törekszik, hogy minél több magyar gyermek spor-

tolhasson, és minél többen szurkolhassanak kulturált 

körülmények között. Jakó Gergely, a Somogy Megyei 

Közgyűlés alelnöke beszédében annak a reményének 

adott hangot, hogy Somogy a hazai kézilabda meg-

határozó megyéjévé válik annak köszönhetően, hogy 

hamarosan három kézilabdacsarnokot avathatnak fel. 

A Városi Sportcentrum szomszédságában, az egykori 

kenyérgyár helyén létesülő sportkomplexum 24x44 

méteres küzdőtérrel és számos kiszolgáló helyiséggel 

rendelkezik majd. A sportcsarnok megépítésével az 5 

látványcsapat sportág között szereplő kézilabda to-

vább fejlődhet Siófokon, és újabb sikerek érhetők el 

úgy az élvonalban, mint az utánpótlás-nevelés terén.

A csarnok a Siófoki Kézilabda Club edzőjének nevét vi-

seli majd. Kiss Szilárd az ünnepségen azt mondta: nagy 

megtiszteltetésnek tartja, hogy névadója lehet a léte-

sítménynek. – A rájátszás következik a kézilabdás éle-

temben, és ezt szeretném eredményesen kihasználni 

– nyilatkozta Kiss Szilárd.

A multifunkcionális sportcsarnok megépítése Siófok

egyik hiányosságát pótolja. Az önkormányzat a 

TAO-pályázathoz szükséges önrész biztosításával, 200 

millió forinttal segítette elő, hogy a beruházás megva-

lósulhasson – mondta dr. Balázs Árpád az alapkőletétel 

alkalmával. – Van egy nagyszerű klubunk, amelynek 

lesz otthona is. A komplexum ugyanakkor rendezvény-

központként sport- és kulturális rendezvények hely-

színeként is szolgálhat, a város lehetőségei szélesedni 

fognak. Köszönet illeti azért a 

Siófok Kézilabda Club veze-

tőit és valamennyi munkatársát, 

hogy a terveket kidolgozták. 

Vetési Iván, a Magyar Kézilab-

da Szövetség elnöke szerint a 

sportcsarnok megépülésével 

Siófok kézilabdás élete újabb 

gyöngyszemmel bővül azután, 

hogy nemrégiben elkészült 

az ugyancsak TAO-támogatás 

felhasználásával épített mun-

kacsarnok, míg Fodor János, 

a klub vezetője arról beszélt, 

hogy az elmúlt években a klub 

sok feladatot valósított meg. 

Megjegyezte: a felnőtt női ké-

zilabdacsapat a 6. NB I-es évét 

kezdte el idén.
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Szervezetfejlesztés a siófoki 
önkormányzatnál

SZERVEZETFEJLESZTÉS A SIÓFOKI ÖNKORMÁNY-

ZATNÁL AZ „ÁROP-1.A.5-2013 SZERVEZETFEJ-

LESZTÉS KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LEVŐ ÖN-

KORMÁNYZATOK SZÁMÁRA” CÍMŰ PÁLYÁZAT 

KERETÉBEN

Lezárult a Siófoki Önkormányzat Európai Uniós 

támogatással megvalósított szervezetfejlesztési 

programja. Siófok 2013 októberében közel 40 mil-

lió forint vissza nem térítendő támogatást nyert 

szervezetfejlesztésre az ÁROP-1.A.5-2013 Szerve-

zetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkor-

mányzatok számára című pályázaton.

A program megvalósítását az tette szükségessé, hogy 

az önkormányzat az elmúlt időszakban megváltozott 

feladat-ellátási rendben és fi nanszírozási környezetben 

is ésszerűen és fenntarthatóan szervezett szolgáltatás-

kínálattal vehessen részt. 

A 100 százalékos pályázati fi nanszírozással megvaló-

sult projekt keretében 2014. október 21-én konferenci-

át tartottak a siófoki városházán. A rendezvényen több 

közeli település képviselőjének is lehetősége nyílt arra, 

hogy betekintést nyerjen a projekt eredményeibe, a 

szervezetfejlesztési program során megvalósultakba. 

A konferencián elhangzott: az önkormányzatok műkö-

dését az elmúlt időszakban több, jogszabályból eredő 

körülmény befolyásolta. A helyi önkormányzatokról 

szóló törvény, a járások kialakításával összefüggő fel-

adatváltozások illetve a gazdasági válság kapcsán ho-

zott stabilitási intézkedések okán változások következ-

tek be az önkormányzati feladatok fi nanszírozásában. 

A program célja többek között az volt, hogy feltárja 

azokat a területeket, ahol megfelelő beavatkozások 

végrehajtásával javítható a közszolgáltatások színvo-

nala és a szervezet működésének hatékonysága. 

A projekt keretében meghatározásra kerültek az ön-

kormányzat kötelező és önként vállalt feladatai, azok 

költségvizsgálata. Emellett a költségvetés strukturális 

elemzésére is sor került, meghatározták a költségcsök-

kentés illetve a bevételnövelés irányait. 

A program megvalósítása során elkészült 5 tanulmány, 

amelyek többek között a támogató infrastruktúrát, a 

szerződéses kapcsolatokat elemzik, bemutatják a ha-

tékonyságnövelés lehetőségeit valamint a folyamat-

elemzést, optimalizálást dokumentálják.

A projekt mindemellett lehetőséget nyújtott a hivatali 

ügyintézéssel kapcsolatos elégedettség-felmérés elké-

szítésére, amely során a lakossági igények is feltárásra 

kerültek. A program részeként az önkormányzat egy 

költségvetést előkészítő szoftvert is vásárolt, amely a 

hatékony pénzügyi tervezést támogatja majd az elkö-

vetkező időszakban.

Önkormányzat















szerencsét
CSOMAGOLJUK A

Most minden 5000 Ft feletti vásárlásnál melléd állhat 
a szerencse! Vásárolj bármely üzletünkben a Nyerő 
napok ideje alatt egy összegben 5000 Ft felett, keresd 
a földszinten felállított nyerő automatánkat, vedd 
át a sorsjegyedet, és ha szerencséd van, azonnal 
megnyerheted értékes ajándékaink egyikét!

Nyerő napok: 2014. november 3. és 16. között

A részletes játékszabályzatot és a nyeremények listáját keresd a sioplaza.com honlapon! 
A programváltozás jogát fenntartjuk.

8600 Siófok, Fő tér 6., a Víztoronynál www.sioplaza.com


