
 XXVII. évf. 12. szám 2014. december Az önkormányzat havi magazinja

Fo
tó

: g
. k

.

Áldott karácsonyt
és boldog új esztendőt kívánunk!





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

A hirdetések tartalmáért  
a szerkesztőség felelősséget 
nem vállal.

TARTALOM XXVII. évf. 12. szám 2014. december

Impresszum
Siófoki Hírek
Önkormányzati magazin
Megjelenik évente 12 alkalommal

Kiadja a Balaton-parti Kft.
8600 Siófok, Petőfi stny. 3.

Szerkesztőség: 
8600 Siófok, Fő tér 1.
Tel.: 84-504-162, Fax: 84-504-102
sajto@siofok.hu

Főszerkesztő: Gáti Kornél

Munkatársak:
Csorba Nóra
Jankó Gábor
Szőnyi Gergely

Sajtóreferens:
Kolumbán Tünde

Tördelő: By Line Kft. 

Dizájn: Gáti Kornél, 
 Aradi Péter
Tördelés: Zsombor Ede

Korrektor: 
Pálné Cserjés Györgyi

Hirdetés: Szabó Erzsébet
Tel.: +36 30 322-0174 
E-mail: 
szaboerzsebet4@t-online.hu

Terjesztő: Magyar Posta Zrt.
Nyomda: By Line Kft.
Felelős vezető:
Zsolnay Csaba
HU ISSN 0238-8588

17.

9.

18.

9.

7.A siófoki lelki vezetők karácsonyi üzenete .............. 4.

Közeleg a szeretet ünnepe ....................................... 5.

Hajléktalanok karácsonya ........................................ 5.

Gyerekek karácsonya ................................................ 6.

Városnapi események .............................................. 7.

Szezonértékelés .....................................................10.

Fő téri burkolatfűtés ...............................................12.

Dolgozik a testület .................................................13.

Közterületek rendje ................................................15.

Ünnepi fények Törekiben is ....................................15.

A legvirágosabb hazai város ..................................16.

A Tolerancia Napja..................................................17.

Nyílt nap a Barossban ............................................18.

Galéria a volt könyvtárban? ...................................19.

Siófoki színházi évad népszerű darabokkal ...........20.

Sport .......................................................................23.



4Ünnep

A siófoki lelki vezetők
karácsonyi üzenete 

Wirth János,
a Siófok Római KatolikusPlébánia plébánosa:
Az első karácsonykor, ahogy János evangélista fogal-
mazott: "Az Ige testté lett...". Az ember számára elérhe-
tetlen, végtelen Isten védtelen kisgyermekként ember-
ré lett. Ezáltal sorsközösséget vállalt minden emberrel, 
megmutatta, hogy számára egyetlen ember élete sem 
közömbös. Így akar elvezetni minden embert az igazi 
boldogságra. Jézus születésével a földre költözött Is-
ten szeretete és békessége. Az a béke, melyre a koráb-
bi nemzedékek várakoztak. Karácsony ünnepe ennek a 
békének a felismerése és befogadása által lesz teljessé, 
igazán meghitté. Ez a béke hozza meg az igazi, tiszta 
örömet a szívekbe, a családokba, emberi életünkbe. A 
betlehemi Kisded békéjét kívánom a siófokiaknak és a 
Siófoki Hírek minden olvasójának.

Lampért Gábor,
a Siófoki Evangélikus Egyházközség lelkésze:
Azt kérdezheti magától a 21. század elején élő ember: 
vajon mi az, amit nem hallottam még a karácsonyról? 
Talán úgy tűnik, nem lehet újat mondani. Pedig bizo-
nyára meglepődtünk már olyasmin, amit állítólag milli-
ószor elmondtak nekünk halkan és hangosan, szelíden 
és ingerülten, mi azonban állítjuk, hogy most halljuk 
azt először... ráadásul akárhogy is igyekszünk felidézni, 

nem megy. Bizony nem a hír új, hanem az, hogy végre 
meghallom! Ezért hangozzék most e régi, igazi üzenet: 
karácsonykor emberi testünket magára öltve a min-
denséget teremtő és fenntartó közénk jött! Hogy szól-
na a születési értesítő SMS? Talán így:
„Szeretettel osztom meg az örömhírt mindenkivel, 
hogy megszülettem. Anyukám és én jól vagyunk. Apu-
kám is velünk együtt örül. Találkozzunk szenteste a szü-
linapi köszöntőmön!"
Mindenkit várunk szeretettel!

Bartha Béla,
a Siófoki Református Egyházközség lelkipásztora:
Ézsaiás 9,1;5-6. „A nép, amely sötétségben jár, nagy vi-
lágosságot lát ... Mert egy gyermek születik nékünk..."
Ézsiás próféta évszázadokkal a Messiás születése előtt 
kijelentést kapott arról a csodás eseményről, amely 
kétezer éve valóságos és kézzelfogható lett mindnyá-
junk számára: egy betlehemi kicsiny istállóban meg-
született a világ megváltója. Mikor egy gyermek meg-
születik, megmozdulnak a családot körülvevő rokonok, 
barátok, ismerősök, és együtt örülnek a nagy ese-
ménynek. Jézus születésekor nemcsak a föld, hanem a 
menny is megmozdult, mikor az angyalok a betlehemi 
mezőn dicsőítették Istent. A Fiú világosságot hozott és 
utat mutatott az akkoriaknak, de utat akar mutatni ne-
künk is, ma élőknek. Legyen idei ünnepünk Jézus meg-
találásának ünnepe! Találjunk rá a hozzá vezető útra, és 
ne elégedjünk meg a sötétséggel! Ámen.

D.T.
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A hajléktalanok karácsonya 
A siófoki hajléktalanszállón a karácsonyt hagyományo-
san december 23-án tartják, amire a bentlakók ünnepi 
műsorral készülnek egy szociális munkás segítségével 
– számolt be Csák Tivadarné, az intézmény szakmai 
vezetője. Azért is jó szenteste előtt megtartani az ün-
nepet, mert ilyenkor még nem kavarodnak fel az emlé-
kek a menedékhely lakóiban. Az írói vénával megáldott 
hajléktalanok sokszor saját versüket, írásukat is előad-
ják, majd az ünnepi asztalra a vacsorán kívül sütemé-
nyek és gyümölcsök is kerülnek az adományok jóvoltá-
ból. „Rengeteg szeretetet lehet ezektől az emberektől 
kapni, nagyon meghitt szokott lenni a hajléktalanok 
karácsonya” – mondta a szakmai vezető, aki arról is 
beszámolt, hogy idén először egymás megajándéko-

zásával is igyekeznek ünnepibbé tenni a hangulatot. A 
november elsejétől nyitva lévő, közelmúltban felújított 
és kibővített hajléktalanszállót az első hónapban 45-en 
vették igénybe. Lapzártánkkor telt házas volt, vagyis 
37-en lakták. Nagy hidegek idején további 8 embert 
tud befogadni az intézmény, amelynek lakói zömmel 
férfiak, 70 százalékban 50-60 év közöttiek. A rászorulók 
több mint háromnegyede visszatérőnek számít. Szent-
estén sincs hova menniük, így hát együtt maradnak. 
Csak pár olyan akad közülük, akit meglátogat a gyer-
meke vagy más közeli hozzátartozója. Leginkább hát 
egymással, a szociális munkásokkal és a látogatóba 
érkező ferences rendi nővérekkel beszélgetnek. Szeret-
nek olvasni is, így nem csak élelmiszer- és ruha-, hanem 
könyvadományokat is örömmel fogadnak – mondta az 
intézmény szakmai vezetője.

D.T.

Közeleg a szeretet ünnepe
Advent a béke, a szeretet és a várakozás időszaka. Vár-
juk, hogy hétről hétre meggyújthassunk egy újabb 
gyertyát az adventi koszorún; várjuk, hogy lehulljon az 
első hó; és várjuk, hogy eljöjjön az év legszebb ünne-
pe, a karácsony. A rohanó mindennapokat ilyenkor fel-
válthatja a nyugalom, akár egy-egy séta idejére, melyet 
az ünnepi fényekbe öltözött városban teszünk vagy 
egy-egy csendes, békés estére, melyet otthonunkban 
töltünk egy bögre forró tea mellett, vagy a kandallónál 
ülve. December közeledtével a karácsony hangulata 

mindenütt megjelenik: az adventi vásár ünnepi forga-
tagában járva, ajándékokat, karácsonyfát keresve, laká-
sunkat díszítve, bárhol ránk találhat. Az év utolsó hó-
napjában sokszor úgy érezhetjük, felnőttként lélekben 
újra gyerekké válhatunk. Ilyenkor felelevenednek gye-
rekkorunk karácsonyai, az izgatott várakozások, ahogy 
a napokat számláltuk az adventi naptáron, a lelkes ké-
szülődés, amikor még gyerekként igazán vártuk a Jé-
zuskát. Az idő, amikor előkerültek a színes karácsonyi 
mesekönyvek, az óvodában, iskolában karácsonyi ének 
szólt. Ahány család, annyiféle karácsonyi szokás: fenyő-
illat, díszek, mézeskalács, fények, minden házban más 
és más, hogyan készülnek az emberek a szeretet ünne-
pére. Ki nyugodtan, hétről hétre otthonát díszítgetve, 
ajándékokat válogatva; ki kapkodva, az utolsó percek-
re halasztva minden teendőt. Szenteste azonban eljön 
a békesség, a közös családi vacsora, az ajándékozás 
ideje, amikor meggyújtjuk mind a négy gyertyát az 
adventi koszorún, felgyúlnak a fények a karácsonyfán, 
és a család együtt, szeretetben ünnepel. Karácsonykor 
odafigyelünk egymásra, kilépünk a mindennapokból, 
mintha ezen a pár napon egy kicsit másképp telne az 
idő, ilyenkor nemcsak gyerekként, de felnőttként is vár-
juk a csodát. 

Milei Barbara
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Gyerekek karácsonya
Ács Krisztina 6. osztályos tanuló - Karácsony előtt min-
den évben kidíszítem a szobámat mécsesekkel, ünnepi 
díszekkel, az ablakomra hópelyheket ragasztok és még 
az ágyneműmet is karácsonyosra cserélem. A családom-
mal együtt szoktuk megsütni a mézeskalácsot és a sok 
finom süteményt, Szenteste közösen vacsorázunk, kará-
csonyi dalokat hallgatunk. 

mittermayer Ágota 6. osztályos tanuló - A karácsony 
előtti hetekben a családommal közösen sütögetünk, fel-
díszítjük a lakást, adventi koszorút készítünk. Karácsony-
kor a nagyszüleimmel közösen vacsorázunk, és erre az 
alkalomra anyukámmal együtt általában bejglit, mézes-
kalácsot, hólabdát, sajtos pogácsát készítünk és halász-
levet főzünk. 

Ábrahám Szimonetta 8. osztályos tanuló - Nálunk a 
család mindig együtt díszíti fel a karácsonyfát, míg a 
legkisebb öcsém alszik, hogy neki meglepetés legyen. 
A konyhában sütni-főzni leginkább anyukám szokott, 
én a lakás feldíszítésében szeretek segíteni. Szenteste 
otthon közösen ünnepelünk, másnap pedig a mamá-
mékhoz megyünk vendégségbe. 

Hartmann Gerda 3. osztályos tanuló - A karácsonyi 
készülődés mindig nagy örömmel tölt el bennünket, 
és izgalommal készülünk az adventi gyertyagyújtásra. 
Az iskolában ilyenkor arról beszélgetünk, kinek mit je-
lent ez az ünnep, mióta állítunk fenyőfát, ajándékozzuk 
meg szeretteinket, melyik országban milyen szokások 
kapcsolódnak ehhez az ünnepkörhöz. Otthon mézeska-
lácsot sütünk, karácsonyfát díszítünk, családtagjainkat 
az iskolában gyönyörű karácsonyi műsorral lepjük meg 
minden évben. Ilyenkor decemberben igyekszünk még 

több szeretetet adni a minket körülvevő embereknek, 
mint máskor, próbálunk még több figyelemmel, kedves-
séggel és türelemmel fordulni társaink felé.

Hartmann Lilla 4. osztályos tanuló - Nagyon várom már 
a karácsonyt, ilyenkor mindig feldíszítjük a lakást, mé-
zeskalácsot és sokféle süteményt sütünk. Szeretem, ha 
decemberben esik a hó, mert akkor kimehetünk hógo-
lyózni, és az adventi vásárt is mindig megnézzük. A szen-
testét otthon töltjük a családdal közösen, aztán másnap 
ellátogatunk az unokatestvéremékhez. 

Vas Olivér 2. osztályos tanuló - December elején min-
dig meglátogatjuk a Télapót apával a Fő téren, kapok 
szaloncukrot, és a mamámnál az ablakpárkányra kiké-
szített csizmákat megtölti a Mikulás. Karácsony előtt a 
nagypapámmal együtt megyünk el fenyőfát választa-
ni, és én szoktam belefűrészelni a tartóba a fa törzsét. 
Otthon segítek még az ajándékok csomagolásában és 
a hólapátolásban. Szeretek télen hógolyózni, a testvé-
remmel hófalat készítünk, ami mögül egymást dobáljuk 
a hógolyókkal vagy hóembert építünk. A Jézuskát is vá-
rom már nagyon, hogy anyukámnál a testvéremmel kö-
zösen játszhassunk az ajándékainkkal.

müller Ádám 7. osztályos tanuló - Én leginkább a dí-
szítésben szoktam segíteni otthon, a konyha általában 
anya vagy néha apa feladata. A karácsonyfát együtt 
szoktuk feldíszíteni a családdal, feltesszük a karácsonyi 
fényeket, és a városban közösen megnézzük az adventi 
vásárt. Szenteste otthon vagyunk, nálunk gyűlik össze a 
család egy nagy, közös vacsorára. Az ünnepi menü ka-
csa és halászlé szokott lenni, de más ételekkel is készül 
néha anya. A kedvenc süteményünk karácsonykor a kó-
kusztekercs, mézeskalácsot általában készen veszünk. 
Karácsonykor először a nagyszülőkhöz megyünk, majd 
a szűk családi kör ismét együtt ünnepel. 

Ünnep
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Városnapi események 
November 28-án egész napos rendezvényekkel ün-
nepelte meg Siófok várossá nyilvánításának 46. év-
fordulóját. A városnapon jótékonysági vásár, virá-
gosítási verseny díjkiosztás, a városi kitüntetések 
átadása, az első adventi gyertya meggyújtása, vala-
mint a város díszkivilágításának felkapcsolása várta 
az ünneplőket.

A hagyományok szerint Siófok városnapja az advent 
első vasárnapja előtti péntekre esik, amikor a telepü-
lés a karácsonyi ünnepkörrel együtt tartja városi rangra 
emelkedésének évfordulóját. A Fő téren péntek dél-
előtt megnyílt jótékonysági vásáron a helyi alapítvá-
nyok és jótékonysági szervezetek kínálják portékáikat 
egy nemes cél érdekében. A nap folyamán összegyűj-
tött bevételből idén a szervezők és az adományokat 
gyűjtő árusok a fogyatékkal élő fiatalok és szüleik támo-
gatását felvállaló Ments-Vár Alapítványt támogatják. A 
délutáni programok a városi virágosítási verseny díjki-
osztójával kezdődtek, ahol a legszebb kerteket, balko-
nokat felvirágoztató lakosokat tüntették ki. A 2014-es 
Virágos Magyarországért versenyen Siófok nyerte el a 
fődíjat, az ország legvirágosabb városa címet, amellyel 
a 2015. évi Európai Virágos Városok és Falvak versenyén 
képviselheti majd hazánkat.

A városnap hagyományos ceremóniája a Kálmán Imre 
Kulturális Központ színháztermében folytatódott a 
képviselő-testület által a városért idén legtöbbet tett 
polgároknak ítélt kitüntetések átadásával. Az ünnepi 
beszédek sorát Witzmann Mihály országgyűlési kép-
viselő nyitotta meg, aki elmondta, egy olyan ünnep a 
mai, amikor egy dinamikusan fejlődő várost és az itt 
élők tehetségét, szorgalmát, kitartását és tenni akará-
sát ismerhetjük el.

- Ahhoz, hogy ma itt közös sikerekről beszélhessünk, 
sok-sok jócselekedetre, összefogásra, a közösség 
akaratára és a közösséget alkotó személyek együtt-
működésére, együttgondolkodására volt szükség – 
kezdte beszédét a képviselő. - A mai városnapon nem-
csak arra emlékezünk, hogy 46 esztendővel ezelőtt, 

Ünnep
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 1968. december 29-én Siófok a magyarországi városok 
sorába lépett, hanem fejet hajtunk azok előtt is, akik a 
történelem során gazdagították, gyarapították és épí-
tették ezt a közösséget. A városnap ünnepi hangulata 
alkalmas arra is, hogy elgondolkozzunk közös céljaink-
ról, terveinkről, hiszen jövőkép nélkül nincs értelme a 
jelen küzdelmeinek.

Az ünnep alkalmával Witzmann Mihály összefoglalta 
azokat a sikereket, amelyeket az idei esztendő hozott 
a város számára.
- Az év első felének meghatározó pillanata volt, hogy 
Magyarország kormánya az önkormányzati konszolidá-
ció keretében Siófok adósságát is átvállalta, így a város 
több mint 4,5 milliárd forintnyi adósságtól, kötelezett-
ségvállalástól szabadulhatott meg. Az önkormányzati 
adósság megszűnésével párhuzamosan a Siófokra jut-
tatott fejlesztési források révén számos beruházás va-
lósulhatott meg, indulhatott útjára 2014-ben. A Perczel 
Mór Gimnáziumban egy korszerű, a természettudomá-
nyos oktatásnak modern körülményeket biztosító labor 
létesült, amely a jövő nemzedékének képzési, tanulási 
lehetőségeit gyarapítja. A közeli Somban egy környe-
zetbarát hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztés 
zajlik. A vasútfejlesztésnek köszönhetően megtörténik 
a siófoki vasúti pályaszakasz korszerűsítése, elkészül az 
az aluljáró, amely a biztonságosabb közlekedés felté-
teleit teremti meg. Az elmúlt év sikerei közé tartozik 
az új sportcsarnok építésének megkezdése, a balatoni 
szennyvízprogram elindulása. Az idei nyáron kevesebb 
volt ugyan a kánikulai napok száma, a város turizmusa 
mégis fejlődni, bővülni tudott. Siófok a programkínálat 
terén is példaértékű rendezvényekkel büszkélkedhet. 

A kellemes időtöltésnek feltétele a kulturált, esztétikus 
környezet is, Siófok a Virágos Magyarországért orszá-
gos versenyen elérte a Magyarország Legvirágosabb 
Városa címet.
Dr. Lengyel Róbert polgármester ünnepi beszédében 
Siófok múltjának jelentős állomásait emelte ki, mind-
azokat, amelyek az évszázadok folyamán elősegítették 
a település fejlődését.
- Immáron 46 éve annak, hogy településünk városi 
rangra emelkedett, eleink nagyon sokat tettek azért, 
hogy határainkon belül és azon kívül is sokaknak a Ba-
latont említve elsőként Siófok emlékképe jusson eszé-
be – mondta a polgármester. – Becsüljük meg a múltat, 
és építsük tovább a jövőt! Olyan jövőt építsünk, amely-
ben a fejlesztéseknek köszönhetően fizetőképesebb, 
igényes látogatóközönség adja az ide érkező turisták 
döntő hányadát, olyat, ahol a helyiek egész éven át 
munkára lelnek, nem kényszerülnek tömegével más 
településeken vagy külföldön keresni megélhetést csa-
ládjuknak. Olyat, ahol a közösség ereje sziklákat moz-
gat meg, ahol a gyerekeink jövője biztosított, ahol az 
emberek elégedett mosollyal sétálhatnak szebbnél 

szebb utcáinkon, tereinken. A feladat rendkívül nehéz, 
embert próbáló, de nem lehetetlen, töretlenül hiszem, 
hogy nem az. A megvalósítás egyik alappillére az alko-
táshoz szükséges nyugodt légkör lesz, melynek kialakí-
tása és fenntartása a városvezetés és a lakosság közös 
feladata és felelőssége. A másik alappillért elődeink jó 
példái szolgáltatják, de erőteljesen alapozhatunk mai 
ünnepeltjeinkre is, azokra, akik a közelmúltban a város 
közösségéért rengeteget tettek – mondta el beszédé-
ben dr. Lengyel Róbert.
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Az ünnepi díjkiosztót a színházteremben a Diótörő Ba-
lett Egyesület előadása követte, majd a Fő téren a Har-
mony Dance TSE táncprodukcióját, az adventi koszorú 
első gyertyájának meggyújtását láthatták a helyi lako-
sok és a város vendégei. Az adventi időszak kezdetén 
a város péntek este ünnepi fényekbe öltözött, a Vízto-
rony fényjátéka után felkapcsolták a városi díszkivilágí-
tást, végül a nap zárásaként a Blokk együttes koncert-
jét tekinthette meg a közönség.

Kitüntetettek:
Antal Sándor Árpádné
	 	a	 Somogyi	 TISZK	 Krúdy	 Gyula	

tagintézményének	tanára
Dr. Cseh Zita
  ügyvéd,	a	Siófoki	Helyi	Választási	

Bizottság	elnöke
Deák István
  nyugalmazott	rendőrségi
	 tanácsos
Dr. Dudás Károly
  a	 közterület-felügyelet	 nyugal-

mazott	vezetője
Gömbös Katalin
 volt	településügyi	képviselő
Györke Pálné
 fodrász
Horváth Kamilla
 a	siófoki	kórház	ápolója
Horváth Károly
 volt	alpolgármester
Kecskés István
  villamos	 és	 környezetvédelemi	

szakmérnök
Kele Sándor
 vendéglátó-ipari	vállalkozó
Dr. Kertész Éva
 fül-orr-gégész	orvos
Mészárosné Mádi Julianna
 volt	bizottsági	kültag

Molnárné Krejcsi Magdolna
  a	Pitypang	Óvoda	dajkája
Nagy Jenő
 vállakozó
Kovács Edina és Mészáros Gábor
 a Nosztalgia együttes tagjai
Nyári Péter
 volt bizottsági kültag
Raport László
 a Siófoki Kosársuli elnöke
Rózsás Sándor és Rózsás Sándorné
 a Rózsás biobolt tulajdonosai
Schmidtné Hesz Henriette
 volt bizottsági kültag
Suriné Szabó Melinda
 	a	Tanulóink	Egészséges	Jövőjéért	

Alapítvány	kuratóriumi	tagja
Szalai István
 volt települési képviselő
Tácsik Attila
 volt bizottsági kültag
Váczi Károlyné
 nyugdíjas adminisztrátor

Polgármesteri elismerő
oklevélben részesült:
Dr. Varga Erika
 gyermekorvos

Siófokért érmet kapott:
Csizmadia Mária Judit
 művészeti oktató
Dr. Gruber Attila
 képviselő
Dr. Zilahy Enikő
 közjegyző

A Siófok Díszpolgára címet 
dr. Oláh Vilmos a siófoki
kórház nyugdíjas sebész fő-
orvosa vehette át.
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Szezonértékelés:
van hova fejlődni

2014 nyara sokaknak okozott fejtörést a megta-
pasztalt időjárás miatt. A statisztikákra épülő hírek 
azonban kevésbé festettek tragikus képet Siófok 
vendégforgalmáról, hiszen a város a 2014-es nyári 
adatok szerint továbbra is egyike a legkedveltebb 
belföldi úti céloknak. A jövőre nézve mégis el kell 
gondolkodni azon, hogy milyen előrelépésekre 
van szükség ahhoz, hogy Siófok meg tudja őrizni 
vezető szerepét. Számos ötlet felmerült a szezont 
különböző aspektusokból értékelő beszámolók 
kapcsán, amelyek részletes bizottsági vitát köve-
tően kerültek a képviselő-testület elé.

Tíz városi nagyrendezvény, minden korábbinál
sikeresebb bérletes szezon

Tíz városi nagyrendezvény, a szabadtéri színpad Siófok 
Nyári esték című, szezonon átívelő kínálata, valamint 
18 befogadott program fűződött az idei szezonban a 
Kálmán Imre Kulturális Központhoz (KIKK). Ez derül ki az 
intézmény igazgatója által összeállított beszámolóból. 
Györkös Marianna az Idegenforgalmi és Rendészeti Bi-
zottság ülésén azt is elmondta: a bérleti színházi évad 

iránt minden korábbinál nagyobb volt az érdeklődés. 
A kulturális központ soha nem értékesített még annyi 
bérletet, mint idén ősszel. A szezonértékelő beszámo-
lóból kiderült: az intézmény a jövőben is arra fog tö-

rekedni, hogy mind a szabadtéri színpad, mind pedig 
az ingyenes fesztiválok esetében a minőségi, rangos 
díjakkal elismert, országosan népszerű élőzenés pro-
dukciók kapjanak helyet. Mindez elősegítheti a minő-
ségi turizmus meghonosítását, a fizetőképes vendég-
kör Siófokra vonzását.
A KIKK kapcsán a bizottsági ülésen Lengyel Róbert úgy 
fogalmazott, hogy az épületben elképesztő körülmé-
nyek uralkodnak. A városvezető véleménye szerint akár 
a jövő évi költségvetésből áldozni kellene arra, hogy ja-
vuljon többek között az öltözők állapota, és az intéz-
mény dolgozóinak is emberibb körülményeket teremt-
senek az épületben.

A szezont már nem lehet nyújtani, új szezonok
kialakítására van szükség

Már nem a szezon hosszabbítása a cél, hanem új sze-
zonok megteremtése ősszel és tavasszal – ezt mond-
ják a siófoki turisztikai szakemberek. A Siófoki Fürdő-
egylet Turisztikai Egyesület szezonbeszámolója szerint 
a tavaszi és az őszi, igen sikeresnek mondható Nyitott 
Balaton rendezvénysorozat is ezt a célt szolgálta. A 
szervezet vezetői által készített anyagból kiderül, hogy 
Siófok továbbra is vezető szerepet tölt be a Balaton ré-
gióban, a TOP listák éléről a város az idei nyáron sem 
mozdult el, ugyanakkor el kell gondolkodni azon, hogy 
a balatoni települések fejlődése és kínálata mellett Sió-
fok milyen új attrakciókat tud biztosítani az érdeklő-
dők részére, melyek vonzóbbá tehetnék a várost és az 
egész éves kínálatot. A beszámolóban az is olvasható, 
hogy a családosok kiszolgálása érdekében több att-
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rakcióra, gyerekprogramra lenne szükség a városban, 
mert a felújított strand a többi balatoni településen 
létrehozott modern strandok versenyében (pl. Gye-
nesdiás, Fonyód) a meglévő szolgáltatásaival már nem 
vonzó. Törekedni kell egy egységes városmarketingre, 
és országos megjelenésekkel erősíteni kell a kommu-
nikációt. Hoffmann Henrik, a Fürdőegylet elnöke sze-
rint, ha Siófok meg akarja őrizni vezető szerepét, nem 
egy, hanem másfél millió vendégéjszakát kellene tudni 
generálni. Véleménye szerint ehhez az előrelépéshez 
az önkormányzatnak és a Fürdőegyletnek együtt kell 
gondolkodnia.

Pro és kontra a fizetős és szabadstrandok mellett

A siófoki strandok látogatottsága az utóbbi évek ten-
denciájának megfelelően tovább nőtt – áll a Bala-
ton-parti Kft. szezonról készített beszámolójában. Az 
anyagból kiderül, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt 
fizetőstrandok látogatottsága csökkent, a szabadstran-
dok és az ingyenesen látogatható újhelyi strand vendé-
geinek száma azonban emelkedett az elmúlt nyárhoz 
képest. A Balaton-parti Kft. az esős nyár hatásait von-
zó programok szervezésével próbálta ellensúlyozni. Az 
idei nyár tapasztalataihoz az is hozzátartozott, hogy a 
strandok a hét utolsó napjain több mint kétszer annyi 
vendéget fogadtak, mint hét közben. A nagystrand lá-
togatottsága a fő napszakban kissé csökkent, a délutá-
ni, mérsékelt díjjal látogatható időszakban nagyobb 
volt a növekedés üteme. Az alacsonyabb belépődíjjal 
igénybe vehető sóstói strand látogatottsága nőtt, a 
díjmentesen látogatható újhelyi strandon szintén nö-

vekedett a forgalom. A legnagyobb mértékben a sza-
badstrandok forgalma emelkedett. A szezonbeszá-
moló bizottsági tárgyalásakor felmerült az a javaslat, 
hogy az Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság vizs-
gálhatná, hogy Siófok partszakaszán hol lehetne újabb 
fizetős strandokat nyitni a bevételek növelése érde-
kében. Baráth István, a Balaton-parti Kft. ügyvezetője 
Balatonfüredet említette példaként, ahol a belépődíjas 
strandok vannak többségben. – Siófoknak Balaton-
füreddel szemben éppen az az előnye, hogy hosszú 
szabadstrandi partszakasszal rendelkezik – jegyezte 
meg hozzászólásában Szamosi Lóránt tanácsnok. Mint 
mondta: nem támogatja azt az irányvonalat, hogy a 
város bővítse a fizetős strandok körét. Két bizottsági 
kültag is szóba hozta a sóstói strandot azzal, hogy az 
újhelyihez hasonlóan ott is a díjmentességen kellene 
elgondolkodni. Baráth István szerint a szabadstranddá 
minősítés azért sem lenne szerencsés, mert a fizetős 
környezet a vendégek szelektálását és az úgynevezett 
vadkempingezés visszaszorítását is szolgálja. 

még több térfigyelő kamerára van
szükség városszerte

Az idei nyáron a korábbi évhez képest is több rendőr 
biztosította Siófokon a nyári szezont, a rendőrkapi-
tányság is szinte szállodaként működött – idézte fel a 
szezont Király Richárd, Siófok rendőrkapitánya a rend-
őrségi szezonbeszámoló kapcsán. – Mintegy megdup-
lázódott a nyári hónapokban a kapitányság végrehajtó 
állománya – mondta a rendőri vezető, akinek írásos 
szezonértékelőjéből megtudhatjuk: június 1. és au-
gusztus 31. között közel 20 százalékkal csökkent a nyo-
mozás elrendelések száma a megelőző évhez képest. 
Továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények voltak 
többségben a nyári időszakban. E tekintetben a leg-
fertőzöttebbnek továbbra a strandok és a Petőfi sétány 
nevezhető. Itt, a rendőrség által vigalmi negyednek ti-
tulált területen történt egyébként a legtöbb rablás és 
garázdaság. A kapitányságvezető beszámolójában a 
bűnmegelőzés szempontjából fontos városi fejlesz-
tések megvalósítását kéri az önkormányzattól. Ilyen 
például a közvilágítás javítása, a kriminálisan fertőzött 
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szórakozóhelyek nyitva tartásának szabályozása. A ja-
vaslatok között szerepel emellett a városőrség illetve a 
Siófoki Polgárőrség erősítése, valamint a bűnmegelő-
zési diákcentrum további támogatása. A strandokon, 
valamint a közterületeken megelőző munkát végző 
középiskolásokról szólva Király Richárd, az Idegenfor-
galmi és Rendészeti Bizottság ülésén megjegyezte, a 
fiatalok lelkesedése mellett a program marketingérté-
ke is kiemelkedő. A rendőrkapitány fontos feladatként 
említette a városi térfigyelő kamerarendszer bővítését, 
amellyel Lengyel Róbert polgármester és a város kép-
viselői is egyetértettek. 

A kamerák kérdése a városőrség beszámolójában is 
felmerült, hiszen az anyag is kitér arra, megfontolan-
dó, hogy a Jókai parkban felszerelt közel 60 készülék-
ből érdemes lenne a város más területeire áttelepíteni. 
Mint kiderült, erre konkrét terv még nincs, a városőrség 
a rendőrséggel egyeztetve készíti majd el azt. Szamo-
si Lóránt tanácsnok a bizottság ülésén lakossági meg-
keresésre is hivatkozva jelezte: a Vámház utcába és a 
Vásárcsarnok környékére is érdemes lenne kamerát fel-
szerelni, hiszen számos bűncselekmény történt már a 
területen.

Azt már Szajcz Adrián képviselő vetette fel, hogy bel-
város több pontján az illegális hulladéklerakás meg-
előzése, felderítése miatt is szükség volna további tér-
figyelők telepítésére. Lengyel Róbert polgármester a 
téma kapcsán arról beszélt, hogy a rendőrség szakmai 
iránymutatására mindenképp szükség lesz a kamerák 
ügyében. A városvezető szerint fontos e területen a fej-
lesztések megvalósítása, hiszen a képfelvevők a meg-
előzésben és a felderítésben is hasznosak.

Fő téri burkolatfűtés:
a balesetveszély elhárítása 

miatt fontos 
Vitatott kérdés, hogy miért van szükség a térburko-
lat fűtésére Siófok Fő terén. A válasz elsősorban a 
balesetveszély elhárításában rejlik, hiszen ez meg-
felelő megoldás arra, hogy havas, illetve ónos eső, 
valamint hóesés esetén a járókelők legalább egy jól 
járható sávban biztonságosan közlekedhessenek.

A Fő tér burkolatát nem lehet sózni, a térkövet a téli 
jeges, csúszós útviszonyok között legfeljebb homok-
kal lehetne kezelni. Ez azonban szakemberek szerint 
nem biztonságos megoldás, hiszen ha a csúszós jár-
dára szórt homokra újabb csapadék érkezik, a felület 
ismét síkossá válik. A térburkolat alatt a városházától az 

OTP fiókig, valamint az Földgázszállító Zrt.-től egészen 
a BRTK Könyvtárig távhővel ellátott rendszer működik. 
Az új Fő téren elektromos rendszer melegíti át annyi-
ra azt a mintegy 2 méter széles sávot, ahol a csapadék 
nem tud ráfagyni a felületre. Havazás esetén jól látszik, 
hogy a csövezés merre fut. 
A távhővel fűtött szakasz költségei a városháza fűtési 
költségeihez adódnak hozzá, vagyis nem a társasházak 
fűtési költségét növelik – tudtuk meg a Balaton-parti 
Kft. Termofok szolgáltató ágazatának munkatársától. 
A térfűtést a társaság kizárólag akkor indítja el, ha ha-
vazik, vagy fennáll a veszélye annak, hogy a csapadék 
ráfagy a járdára. A rendszer éves üzemideje minimális, 
a városkasszát túlzóan nem terhelik a működtetés költ-
ségei. (Idén még egyáltalán nem volt bekapcsolva a tér 
fűtése.) Meg kell jegyezni ugyanakkor azt is, hogy mivel 
a Fő tér a város egyik legforgalmasabb közterületének 
számít, ezért a balesetveszély elhárítása miatt nem el-
hanyagolható a biztonságos gyalogos közlekedés fel-
tételeinek megteremtése. 
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Dolgozik a testület, közeledtek 
az álláspontok

Az október 22-i alakuló ülés óta eltelt időszakban 
egy rendkívüli és egy rendes ülést tartott a kép-
viselő-testület, amelyeken már nem volt nyoma a 
kezdeti, felfokozott hangulatnak. Megválasztották 
az alpolgármestereket, és működnek már a bizott-
ságok is, amelyek a december 4-i képviselő-testü-
leti ülést megelőzően részletesen vitatták meg a 
napirendre került ügyeket.

„Siófoknak van két alpolgármestere” – jelentette be 
Csorba Ottó szavazatszámláló bizottsági elnök no-
vember 13-án megtartott rendkívüli ülésen. A képvise-
lő-testület tagjai közül Hamvas Pétert (Együtt Siófokért 
Egyesület) választották társadalmi megbízatású alpol-
gármesternek, míg a főállású alpolgármester Potocská-
né Kőrösi Anita lett, aki korábban az FGSZ Földgázszál-
lító Zrt. számviteli- és adószakértője volt. Személyét és 
a fizetését is egyhangúlag, azaz 12 igennel szavazta 
meg a testület, Hamvas Péter esetében 10 igen és 2 
nem volt az arány.

A két új alpolgármester mellett esküt tett Orbánné 
Wald Marianna, a Jobbik képviselője is, aki Gömbös Ka-
talin helyét foglalta el a testületben. (Gömbös Katalin 
lemondását az október 22-i alakuló ülésen jelentette 
be a polgármester és maga az érintett.)
– Megfeszített munka, nagyon-nagyon sok egyeztetés, 
nagyon-nagyon sok kompromisszum. Erről szóltak az 
elmúlt hetek, de végső soron a mai nappal természete-
sen elégedett vagyok. Ez volt az a cél, amit mindenkép-

pen szerettem volna elérni, hogy álljanak föl a bizott-
ságok, álljanak munkába az alpolgármesterek, mert a 
városnak működnie kell – nyilatkozta november 13-án 
dr. Lengyel Róbert polgármester.
A bizottságok az elmúlt évek struktúrájának megfelelő-
en működnek ebben a ciklusban is. A képviselő-testület 
elé kerülő ügyeket a jövőben is 5 szakbizottság tárgyal-
ja. A testületi üléseket megelőző előzetes egyeztetés-
nek kiemelt szerepe van a városvezető szerint, aki úgy 
tervezi, hogy épp emiatt részese kíván lenni a bizottsá-
gok munkájának is. 
Ugyancsak a november 13-i rendkívüli ülésen fogadták 
el az önkormányzat új Szervezeti és Működési Szabály-
zatát, amely szerint a bizottságok mellett fejlesztési, be-
ruházási tanácsnok is tevékenykedik a képviselő-testü-
letben. Ezt a feladatot Szamosi Lóránt látja el, aki egyben 
a megalakult Fidesz-KDNP frakciójának vezetője. 
A november 13-i rendkívüli ülésen az SZMSZ kapcsán 
Dr. Lengyel Róbert polgármester a Somogyi Megyei 
Kormányhivatal törvényességi észrevételéről tájékoz-
tatta a képviselőket azzal, hogy felolvasta a hivatal által 
megküldött levelet. – A kormányhivatal azzal kapcsolat-
ban fogalmazott meg aggályokat, hogy a múltkori kép-
viselőtestületi ülésen a Fidesz frakció által előterjesztett 
SZMSZ módosítás tekintetében megtörtént a szavazás 
ugyan, de a kihirdetést nem lett volna szabad megta-
gadnom. Itt megállapítottak egy mulasztást a részemről 
illetve a jegyzőnő részéről – az ülés után így összegezte 
a kormányhivatal észrevételét dr. Lengyel Róbert.
A november 13-án már körvonalazódott, konszenzus-
ra épülő munka december 4-én, a képviselők legutób-
bi rendes ülésén is folytatódott. Ezt a tanácskozást a 
polgármester azzal kezdte, hogy felolvasott egy 1126 
aláírással ellátott petíciót, amelyben a tiltakozók azzal 
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a kéréssel éltek a képviselő-testület felé, hogy a pol-
gármesteri jogkörök elvonását ne kezdeményezzék, 
korábbi kezdeményezéseiket pedig vonják vissza. A 
lakosság egy része által már több, nem hivatalos fó-
rumon is felvetett ügyet Szamosi Lóránt frakcióvezető 
úgy kommentálta, hogy nem a polgármesteri jogok 
korlátozásáról van szó, hanem arról, hogy azok jogok, 
amelyek korábban ideiglenesen a városvezetőhöz let-
tek delegálva, most visszakerültek a testülethez. 
A közeledő álláspontokat igazolta, hogy a FIDESZ-KDNP 
frakció átmeneti intézkedéseket tartalmazó javaslat 
csomagja 5-ről 2 pontra változott. Ez az előterjesztés 
az alakuló ülés óta harmadszorra került a testület elé, 
mivel a Fidesz-KDNP frakció továbbra is fenntartja: a ta-
karékosság, az ellenőrzött hivatali működés, és a szoros 
képviselő-testületi felügyelet jegyében szükség van az 
intézkedésekre.
 A képviselők végül mindkét javaslatra igent mondtak, 
így elrendelték a létszámstopot a siófoki önkormányza-
ti hivatalnál és az önkormányzati fenntartású intézmé-
nyeknél. Eszerint az üres vagy megüresedő álláshelyek 
a képviselő-testület döntéséig nem tölthetők be. A má-
sik javaslat a szerződéskötéseket érintette, mely szerint 
a már megkötött szerződések megszüntetéséhez vagy 
új szerződések megkötéséhez a képviselő-testület elő-
zetes hozzájárulása szükséges. 

A lapzártánk idején zajló rendes testületi ülés kiegyen-
súlyozott hangulatban zajlott főleg miután dr. Lengyel 
Róbert egy felvetés kapcsán kijelentette: „ez azon rit-
ka alkalmak egyike, amikor teljes mértékben egyetér-
tek Csorba Ottó képviselő úrral”. E ritka alkalomról már 
nem mondhatjuk el, többé, hogy ritka, ugyanis több – 
elsősorban a nyári beszámolók és a jövő évi költségve-
tés témában – tárgyalt napirendi pontban és az azok-

hoz fűzött megjegyzésekben, javaslatokban is teljes 
volt az egyetértés. Összességében 26 témát tárgyaltak 
a képviselők, köztük a Siófok Kártyával járó mobiltele-
fon kedvezményt is. A testület egyhangúlag döntött 
arról, hogy a program nem folytatódik tovább. Azok, 
akik időpont előjegyzéssel ellátott sorszámmal rendel-
keznek, február 9-ig még átvehetik a Siófok Kártyához 
járó okostelefont, a kedvezmény-rendszer azonban ez-
zel megszűnik. 

A testület december 4-i üléséről szóló részletes beszá-
molónkat a www.siofoki-hirek.hu internetes oldalun-
kon olvashatják, illetve a következő lapszámunkban. 

Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság:
Csorba Ottó elnök; tagok: Nagy Sándor Tamásné,
dr. Safar Ahmed, Ujvári István, Völgyi  Lajos; bizottsági 
kültagok: dr. Balassa Béla, Frittmann János, ifj. Németh 
Lajos
 
Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság:
Mezőfi Józsefné elnök; tagok: Lapos Gábor, Nagy
Sándor Tamásné, Szajcz Adrián, Szamosi Lóránt; 
bizottsági kültagok: Egyedi László, Majoros Attila, 
Csák Gábor, Schulcz Tibor
 
Nemzeti Erőforrás Bizottság:
Dr. Safar Ahmed elnök; tagok: Lapos Gábor, Nagy
Sándor Tamásné, Szajcz Adrián, Ujvári István, Orbánné 
Wald Marianna; bizottsági kültagok: Dr. Nagy Gábor, 
Ráncsik László, Németh Zsolt
 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság: 
Lapos Gábor elnök; tagok: Szamosi Lóránt, Szajcz
Adrián, Ujvári István, Völgyi Lajos; bizottsági külta-
gok: Kersák György, Mayer László, Forgács Péter
 
Összeférhetetlenségi és Etikai Bizottság:
Völgyi Lajos; tagok: Mezőfi Józsefné, Csorba Ottó;
póttagok: Lapos Gábor, Orbánné Wald Marianna

Közbeszerzési Döntéshozó Testület:
Hamvas Péter alpolgármester; tagok: Lapos Gábor, 
Csorba Ottó, Orbánné Wald Marianna, Völgyi Lajos

Testület
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Ünnepi fények Törekiben is
Lakossági kezdeményezésre Siófok töreki városrészében 
is kigyúltak az ünnepi fények. Törekiben élő vállalkozók 
érezték úgy, hogy hajlandóak saját pénztárcájukból is ál-
dozni arra, hogy a karácsonyi díszkivilágítás a városrész-
ben is megvalósulhasson. A lakosság 300 ezer forint ér-
tékben 14 csillagdíszt vásárolt, amit az önkormányzat a 
belvárosból megmaradt 6 világítóval egészített ki. A vá-
ros emellett vállalta a díszkivilágítás létrejöttéhez szük-
séges műszaki költségeket (villanyszerelési dobozok és 
a felszerelés díja) is mintegy 1,1 millió forint értékben. Dr. 
Lengyel Róbert polgármester üdvözölte a töreki lakos-
sági, vállalkozói kezdeményezést, s mint mondta: az ön-
kormányzat megvizsgálja majd annak feltételeit, hogy 
az elkövetkező években az ünnepi fények karácsony kö-
zeledtével további városrészekben gyúlhassanak ki.

A közterületek rendje az ingat-
lantulajdonosok felelőssége is

Siófok köztisztasági rendelete számos olyan elő-
írást tartalmaz, amivel érdemes tisztában lenni, hi-
szen a helyi szabályozás számos kötelezettséget 
állapít meg. Ilyen például az is, hogy az ingatlanok 
előtti járda, zöldfelület, árok vagy útpadka tisztán-
tartása a tulajdonos vagy a használó feladata. 

A rendelkezés értelmében a házak előtti járdaszakaszt 
az ott lakóknak kell tisztán tartaniuk, télen az ingatlan 
tulajdonosának kell gondoskodnia arról is, hogy a havat 
ellapátolják és a járda ne legyen csúszós. A járda sepré-
sénél érdemes arra is odafigyelni, hogy a hulladékot a 
kukába tegyük és ne a parksávba, netán a vízelvezető 
árokba kerüljön. A kertekből az utcára nyúló ágak nye-
séséről is ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia, 
csakúgy, mint a járdán burjánzó gaz irtásáról. 
Számos ingatlan előtt a zöldsáv elhanyagolt képet mu-
tat, ennek talán az az oka, hogy sokan nincsenek tisz-
tában azzal: a házak előtti szakaszon mindenkinek ma-

gának kell gondoskodnia a járda melletti zöldsáv vagy 
a vízelvezető árok kaszálásáról egészen az út széléig. 
Tömbházak körül ugyanaz a helyzet, mint a többi a la-
kóingatlan esetében, vagyis az épület körül található jár-
dát, valamint a ház körüli területet a lakóknak kell rend-
ben tartaniuk.

Tilos az égetés egész évben 
Az őszi kertrendezés után felhalmozódott avartól, nö-
vényi nyesedékektől sokan égetéssel próbálnak meg-
szabadulni, pedig a város köztisztaságról szóló ren-
delete értelmében belterületen egész évben tilos az 
égetés. A zöldhulladék elszállításáról a szolgáltató de-
cember 1-jéig gondoskodott. Ugyan a házak elé kitett, 
összegyűjtött zöldhulladékot legközelebb tavasztól 
szállítják el a megszokott járatnapokon, azért év végé-
ig még van lehetőség ingyenesen megszabadulni a le-
vágott ágaktól, gallyaktól, fás szárú nyesedékektől. Az 
Ipartelepen található Kézműves utcai fatelepen (márci-
us 15. és december 31. között) szerdán délutánonként, 
szombatonként pedig délelőttönként adhatják le in-
gyenesen a fás szárú zöldhulladékot azok a városlakók 
és üdülőtulajdonosok, akik hulladékszállítási szerző-
déssel rendelkeznek. 

Aktuális
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megújult a kórház fizioterápiás 
részlege

A betegcentrikusság jegyében újabb előrelépés tör-
tént a siófoki kórházban. Ezúttal az intézmény fi-
zioterápiás gyógytorna részlege lett komfortosabb 
azért, hogy betegeknek az eddigieknél jobb körül-
ményeket teremtsenek.

A fizioterápiás részleg jelentős betegforgalmat bonyolít 
nap mint nap, hiszen mozgásszervi betegek kezelésében 
segítenek, de gyakori a műtétek utáni rehabilitáció is. – 
Naponta átlagosan 100 kezelést végeznek a kollegák, 
fontos, hogy a betegeket kulturált körülmények között 
fogadjuk – mondta dr. Inczeffy István főigazgató, akitől 

megtudtuk: a kórház saját forrásból újította fel a terápiás 
helyiséget. Az intézményvezető azt is elmondta, hogy az 
ellátási komfortot javító, következő jelentősebb fejlesztés 
a csecsemőrészleg rekonstrukciója lehet, ehhez azonban 
a fenntartó finanszírozási támogatására is szükség van. 
Sokadjára mutatkozik meg, hogy a siófoki kórház veze-
tői a kiegyensúlyozott gazdálkodás fenntartása mellett 
a folyamatos innovációra törekszenek, és az intézmény-
ben zajló nagyberuházás mellett azokra a részletekre is 
figyelnek, amelyek a betegek mindennapos komfortér-
zetét javítják – fogalmazott Witzmann Mihály, a térség 
országgyűlési képviselője. A fizioterápia megújítását dr. 
Lengyel Róbert, Siófok polgármestere is üdvözölte, s 
mint mondta: a betegközpontúság érdekében tett leg-
kisebb felújítás is sokat jelent, hiszen azt jelzi, hogy az 
intézmény valóban elkötelezett amellett a program mel-
lett, amit az ellátás javítása érdekében folytatnak.

A legvirágosabb hazai város 
Adventi ajándéknak nevezte a Virágos Magyarországért 
verseny országos első díját Lengyel Róbert polgármester, 
aki városnapi beszédében utalt arra, hogy a korábbi város-
vezetővel, Balázs Árpáddal közösen átvett díj újabb kihí-
vással is jár. A Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a 
Magyar Turizmus Zrt. közös fődíját november 28-án a Vár-
kert Bazárban megtartott díjátadón vehette Siófok egyko-
ri és jelenlegi polgármestere az 500 ezer forintos pénzjuta-
lommal együtt. Ahogy arról korábban beszámoltunk: az, 
hogy a zsűri döntése értelmében idén Siófok lett hazánk 
legvirágosabb városa, és ezzel jövőre településünk kép-
viselheti Magyarországot az európai versenyben, újabb 
kihívást jelent. Lengyel Róbert szerint összefogásra van 
szükség ahhoz, hogy Siófok 2015-ben Európa élmezőnyé-
ben az 1997-es sikert követően ismét bizonyíthasson. Az 
országos verseny díjátadójával szinte egyidőben vehették 
át elismeréseiket mindazok, akik sikerrel szerepeltek a vá-
rosi virágosítási versenyben. A városházán megtartott díj-
átadón Hamvas Péter alpolgármester köszöntötte mind-
azokat, akik saját környezetük ápolásával, szépítésével 
maguk is hozzájárultak az országos sikerhez. Elmondta: 
idén 139 magánszemély és 3 intézmény érezte fontosnak, 
hogy megmérettesse magát a városszépítő versenyben.

Családi ház kategória 
I. helyezett Palanovics János   
II. helyezett Kiss Éva 
III. helyezett Hanyecz Eszter  
Családi ház előkert
I. helyezett Stocker József Attila 
II. helyezett Pusztai Márics Ilona  
III. helyezett Takács Zsuzsanna  
Üdülő ingatlan kategória
I. helyezett Fridrichné Kovács Mária   
Társasházi erkély kategória
I. helyezett Horváth Erzsébet 
II. helyezett Csonka Imréné  
III. helyezett Toronyi Zoltán József 
Egyéb kategória
I. helyezett Napsugár Óvoda  
Városi különdíjak
Zsiga Vilmosné    
Krasznainé Tikkel Tünde 
Egyesületi különdíjak 
Városvédő és Szépítő Egyesület - László Józsefné 
Nők a Balatonért Egyesület - Nagy Lászlóné  
Nyugdíjasok Siófoki Egyesülete - Vörös Ferencné 
Siófoki Nőklub Egyesület - Dr. Kisteleki Andrásné

Aktuális
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A Tolerancia Napja
A Balatonkiliti Református Egyházközség a Tole-
rancia Nemzetközi Napja alkalmából vasárnap 
rendhagyó interaktív istentiszteletet és érzéke-
nyítő programot szervezett a siófoki Széchenyi 
István Általános Iskola kiliti telephelyének sport-
csarnokában.

A közel tíz éve rendszeresen megrendezett program 
egyre népszerűbbé vált, így idén már kinőtte a temp-
lomot és a közösségi ház épületét, és új helyszínen, az 
iskolai sportcsarnokban rendezkedett be. A fogyaté-
kossággal élő sérültek elfogadásáért létrehozott ese-
ményről a vasárnapi rendhagyó istentiszteletet vezető 
kiliti lelkipásztor mesélt lapunknak:
- A Tolerancia Nemzetközi Világnapja az Unesco kez-
deményezésére jött létre közel 20 évvel ezelőtt. En-
nek kapcsán Siófok-Kiliti városrészében a Balatonkiliti 
Református Egyházközség évről évre közösségi prog-
ramokat szervez, melyeken a fogyatékosság területei-
nek más-más szegmenseit vesszük sorra. Tavaly a Re-
formátus Egyház Siket Missziója jelnyelven tolmácsolt 
istentiszteletén vehettek részt az érdeklődők, idén ke-
rekesszékes embertársaink életével ismerkedhettünk 
meg. Rendezvényeinket több egyesület is támogatja: 
kiliti viszonylatban a Kiliti Keresztyén Ifjúsági Csoport, 
azaz a Kikerics Egyesület biztosít lehetőséget arra, 
hogy pályázat útján anyagi fedezet is rendelkezésre 
álljon egy-egy ilyen nagyszabású rendezvényünk lebo-
nyolításához, és eseményeinkhez a siófoki székhelyű 
Ments-Vár Alapítvány szintén rendszeresen hozzájárul 
támogatásával – mondta el Bozsoki-Sólyom János.

A vasárnapi istentiszteleten a Tolerancia Nemzetközi 
Napja alkalmából elhangzott:
Kilitin példás együttműködésről, a másik elfogadásáról 
tesznek bizonyságot az itt működő intézmények: óvo-
da, iskola, nappali intézmény, idősek otthona és a ke-
resztyén felekezetek.
A vasárnapi formabontó istentisztelet kiváló alkalmat 
nyújtott arra, hogy egy kicsivel közelebb kerüljünk 
azon embertársainkhoz, akik mások, mint mi. Ők azok, 
akik megváltozott élethelyzetükből fakadóan valame-
lyest óhatatlanul rá vannak utalva mások segítségére, 
néha meg az épkézláb embereket is megszégyenítően, 
hősök a maguk módján. Vállalják esetleges hiányossá-
gukat vagy éppenséggel többletüket, hiszen olyanra 
is képesek, amire mások néha nem: nap mint nap küz-
denek és helytállnak a nem éppen elfogadó és befo-
gadó „egészségeseknek mondottak” társadalmában. 
Tanulnak, egyetemet végeznek, munkát keresnek és 
találnak, családot alapítanak, gyermeket nevelnek. És 
mindezt úgy, hogy az „átlagemberhez” képest jelentős 
hátránnyal kell indulniuk.
A rendezvényen számos egyesület közreműködött, 
köztük a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
(siófoki integrált intézményei közül) a Fogyatékkal 
Élők Nappali Intézményének, a zalaegerszegi Mandu-
lavirág Fogyatékkal Élők Református Gondozóházá-
nak, az ipolytölgyesi Római Katolikus Egyházi Szere-
tetszolgálat Szent Erzsébet Otthonának gondozói és 
gondozottjai. A Roll Dance Budapest Kerekesszékes 
Kombi Táncegyüttes bemutatója során ép és sérült 
táncosok közös előadását láthatta a közönség, és az 
érdeklődők kézműveskedésen, valamint játékos ülő-
röplabdán vehettek részt a nap folyamán sérült tár-
saikkal közösen. Két „érzékenyítő” kisfilm is vetítésére 
került, így Nick Vujiciccsal, a karok és lábak nélkül szü-
letett emberrel ismerkedhettek meg a nézők. A közös 
ebédet követően a Tiszai Luca szociális testvér vezet-
te Nádizumzum zenekarral és a budapesti Kodály Zol-
tán Magyar Kórusiskola középiskolás diákjaival együtt 
táncházra hívták a vendégeket. Az ebéden és a prog-
ramokon a kaposvári Lorántffy Zsuzsanna Református 
Gimnáziumának, a Somogyi TISZK Krúdy Gyula Tag-
intézményének pedagógusai és diákjai nyújtottak se-
gítséget a szervezőknek.
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Nyílt nap a Barossban
Tedd meg az első lépést! címmel november 14-én 
tartotta nyílt napi rendezvényét a Somogyi TISZK 
székhelyintézménye. A gyönyörű panorámával 
büszkélkedő, a szakmai képzés terén is méltán 
nagy múltra visszatekintő siófoki iskola program-
ja idén is szép számú látogatót vonzott.

A megnyitón a TISZK vezetősége, Szamosi Lóránt fő-
igazgató, valamint Ferencziné Becske Ibolya, Kispéter 
Sándor és Keszthelyi László főigazgató-helyettesek 
köszöntötték a megjelenteket, és a szakközépiskolai, 
szakmai képzésekkel, HÍD programmal, gyakorlati ok-
tatással kapcsolatos tudnivalókról, változásokról tá-
jékoztatták az érdeklődő szülőket, pedagógusokat 
és a pályaválasztás előtt álló tanulókat. A megnyitót 
követően a tornateremben – a Mesterségem címere 
elnevezésű rendezvényen – a már érettségi vizsgá-
hoz kötött autószerelő, fodrász, épületgépész, vala-
mint az újra három év alatt elsajátítható asztalos, fes-
tő, karosszérialakatos, központifűtés- és gázhálózat 
rendszerszerelő szakmákat mutatták be interaktív 
módszerrel a szakmai tanárok. Itt kaphattak bővebb 
felvilágosítást a felvételizők a hiányszakmának szá-
mító, ösztöndíjas (10-30 ezer Ft/hó) gépi forgácsoló, 
szerszámkészítő, hegesztő és a most induló női sza-
bó szakmákról is. Az iskola interaktív táblákkal, LCD 
televíziókkal, új eszközökkel felszerelt szaktermeiben 

további szakközépiskolai szakokat mutattak be a pe-
dagógusok. A laborokban a környezetvédelmi tech-
nikus, a számítástechnikai tantermekben a műszaki 
informatikus képzésről tájékoztattak a mérnöktaná-
rok; az előbbi programot biológia bemutató óra, az 
utóbbit informatikai verseny és a szövegszerkesztés-
re fókuszáló gyakorlati óra követte. A szakmai órák 
mellett különleges közismereti és nyelvi órákba is 
bepillantást nyerhettek a diákok. Történelemórán a 
Csodaszarvas Népe Hagyományőrző Egyesület idézte 
meg a tanulók számára az avar kort, míg a nyelvi labo-
rokban a pedagógusok közreműködésével bővíthet-
ték tudásukat, fejleszthették kommunikációs képes-
ségeiket a nyolcadik osztályosok. A bemutató napot 
több színes program kísérte: kézműves foglalkozáson 
például őszi dekorációt készíthettek a fiatalok, akik 
az egész iskolát behálózó kincskereső versenyen is 
indulhattak. A tornateremben lévő rendezvényen a 
székhelyintézmény kiemelt partnerei is bemutatkoz-
tak: a programra a Siófoki Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség a tűzoltóautó felszerelésének megismerteté-
sével és érdekes felszerelések, ruházatok felpróbálási 
lehetőségével, a Munkaügyi Kirendeltség pályaorien-
tációs felméréssel készült. Emellett a Budoka Kyokus-
hin Karate Klub, az Aranypart Kollégium és az iskola 
közössége által örökbefogadott Nyim község is külön 
standon illusztrálta tevékenységét. A Somogyi TISZK 
2010-ben 370 millió forintból felújított Központi Kép-
zőhelyén (Siófok, Fő utca 258.) 11 órától várták az 
érdeklődőket. A CNC forgácsoló, az asztalos és a he-
gesztő tanműhelyben, az autódiagnosztikai műhely-
ben és az épületgépészeti mérőteremben a gyakor-
lati oktatást is megtekinthették a pályaválasztók. A 
Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola 
és Kollégium a „második lépésig” – a jelentkezési lap 
februári beadásáig – az általános iskolákba kihelye-
zett interaktív bemutatókon, a pályaválasztási szülői 
értekezleteken, valamint a SuliLes program kereté-
ben is bemutatkozik a felvételizők számára.
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Tisztelt Siófoki Polgárok! 
Kedves Barátaim!

Közeledik a Karácsony, az önkormányzati választások 
óta immár két eseménydús hónapon is túl vagyunk. 
Siófok utcái és terei a Városnap alkalmával ünneplőbe 
és karácsonyi fénybe öltöztek, a Jótékonysági Vásár 
pedig újra lehetőséget adott a bemutatkozásra azok-
nak a közösségeknek, amelyek évek óta a város ér-
dekében tevékenykednek. Ők a város mozgatórugói, 
nekik és önkéntes, segítő tevékenységüknek mind-
annyian sokat köszönhetünk.

A polgármesteri megbízatás számomra Siófok fejlő-
déséért és jövőjéért végzett szolgálat és – ígéretem-
hez híven – szeretném a tisztesség, a becsületesség és 
a rend jegyében képviselni az itt élő embereket, akik 
ezzel a megtisztelő feladattal felruháztak. A követke-
ző hónapokban még rengeteg a tennivalónk, a dol-
gos hétköznapokat azonban most rövid időre felvált-
hatja a várakozás öröme, a békés adventi készülődés 

időszaka. A karácsonyi hangulatban csendre, nyuga-
lomra és békességre vágyunk és az otthon melegé-
ben azokkal is tölthetünk egy kis időt, akik a legkö-
zelebb állnak hozzánk: szeretteinkkel, családunkkal. A 
hétköznapok nyugtalanságát felválthatja a várakozás 
és a Karácsony szelíd hangulata. 

Kívánom Önöknek, hogy a szeretet és a békesség te-
gye széppé az elkövetkező napokat, segítsen a testi, 
szellemi és lelki megújulásban és a feltöltődésben, 
hogy az előttünk álló esztendőt megújult erővel 
kezdhessük el. Engedjék meg, hogy Szilágyi Domokos 
gondolataival kívánjak Siófok minden lakója számára 
áldott várakozást és örömteli, békés ünnepet: 

Ne	a	hóban,	csillagokban,
Ne	ünnepi	foszlós	kalácson,

Ne	díszített	fákon,	hanem
A	szívekben	legyen	karácsony!

Dr. Lengyel Róbert
polgármester

A mozgáskorlátozottak Somogy 
megyei egyesülete siófoki

csoportjának bemutatkozása
A sérült emberek érdekvédelmét, érdekképvi-
seletét tartja ma is a legfontosabb feladatának a 
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei egyesüle-
tének siófoki csoportja. Az 1982-ben alakult szer-
vezet aktivitásnak egyik legfontosabb területe az 
információátadás, amellyel a sérült társaik életét 
szeretnék megkönnyíteni. 

A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületé-
nek siófoki csoportja 1982-ben alakult, első vezetőjük 
Szalai Erzsébet volt. A csoport életében 1992-ben ve-
zető váltás történt, az új vezető fő feladatának tekin-

tette, hogy a 19 települést magába foglaló csoportot, 
és annak tevékenységét megismertesse a valamilyen 
sérültséggel élő emberekkel. Ebben az időszakban 
még a különböző helyi médiumok is érdeklődtek a ci-
vil szféra tevékenysége iránt, ilyen volt a Somogy Hír-
lap(akkor Néplap) a Sió TV, a Siófoki Hírek. A média-
érdeklődés eredményeként az érintettek megtalálták 
az egyesületet, mint azt a fórumot, ami az érdekeiket 
próbálja képviselni. A szervezet taglétszáma ebben az 
időben ugrott meg jelentősen. Ma 470 fő képviseletét 
látják el.
– A csoport fő feladata a sérült emberek érdekvédel-
me, érdekképviselete, ezt tartjuk ma is a legfontosabb 
feladatunknak – mondta a Mozgáskorlátozottak So-
mogy Megyei Egyesületének alelnöke, egyben a siófo-
ki tagszervezet csoportvezetője. – Ezt a munkát csak 
az önkormányzatokkal való együttműködéssel tudjuk 
megoldani, gondolok itt, a közösségi épületek, járdák 
akadálymentesítésére. Mindez persze nemcsak a sé-
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Siófoki színházi évad népszerű 
darabokkal

A siófoki Kálmán Imre Kulturális Központ a 
2014/2015-ös színházi évadban ismét híres szín-
társulatokkal, népszerű klasszikusokkal és új da-
rabokkal várja a felnőtt- és gyermekközönséget 
egyaránt. Az idei évad újdonságairól Györkös Ma-
riannával, a KIKK igazgatónőjével beszélgettünk.

Melyek a legkeresettebb bérletek az idei évadban?
Évek óta a Jókai-bérlet előadásai a legnépszerűbbek, 
ez idén sem változott, e bérleteink fogytak el leghama-
rabb. A tavalyi évad a Jókai-bérlet esetében gyakorlati-

lag telt házzal zajlott, és most ősszel már a bérletmeg-
újítási időszakban szinte minden nézőnk megújította 
bérletét, emellett néhány új tagot is köszönthettünk. 
A Jókai-bérletelőadásain tehát nézőink 98%-a bérletes 
lesz, így szinte már csak pótszékre tudunk majd jegye-
ket eladni - nagyon korlátozott számban. Ugyanakkor 
nagyon nagy öröm számunkra, hogy a Karinthy-bérlet 
népszerűsége szintén nőtt, ez a bérlet is egyre több né-
zőt vonz.

Milyen szempontok alapján választották ki az évad 
során látható darabokat?
A bérletek összeállításánál igyekszünk figyelembe ven-
ni, hogy minden korosztálynak megfelelő szórakozási, 
kikapcsolódási lehetőséget nyújtsunk, ezért komo-
lyabb és könnyedebb darabok egyaránt szerepelnek a 
kínálatban. A Karinthy- és Jókai-bérlet összeállításának 
elvei megegyeznek, nem szeretnénk nagy különbsé-
get tenni közöttük, mindegyikben igyekszünk a né-
zők ízlését és igényeit figyelembe venni, amit a tavaszi 
kérdőíveinken keresztül is felmértünk. Évek óta azt ta-
pasztaljuk, hogy a Madách Színház előadásaira a leg-
nagyobb az érdeklődés, ezért idén először úgy döntöt-
tünk, hogy egy előadást megkettőzünk: mind a Jókai-, 
mind a Karinthy-bérlet esetében láthatják majd a nézők 
a Madách Színház Furcsa pár című darabját. Fontosnak 
tartjuk, hogy kiszolgáljuk törzsközönségünk igényeit, 
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rülteknek, hanem az időseknek vagy a babakocsit toló 
kismamáknak is könnyebb közlekedést jelent – tette 
hozzá Orbán Dénes. A csoportvezető lapunkat arról 
is tájékoztatta, hogy munkájuk legfontosabb részé-
nek az információk átadását tekintik, amivel a sérült 
ember életvitelét megkönnyíthetik. Ezek közé tarto-
zik a parkoló kártyákkal, a fogyatékossági támogatás-
sal, vagy a lakások akadálymentesítési támogatásával 
kapcsolatos felvilágosítás. A szervezet segítséget tud 
nyújtani abban, hogy az ügyintézést hol, mikor és mi-
ként kell folytatni, emellett a gépkocsi-szerzési támo-
gatásban is tudnak segíteni. – A városban érezhetően 
megnőtt az utcai elektromos mopeddel közlekedő 
idős, nehezen járó emberek létszáma, ebben többnyi-
re a mi segítségünk mutatkozik meg – büszkélkedett 

Orbán Dénes. 
A segítségre szorulók tájékoztatása jelenleg a cso-
portvezető (nem akadálymentesített) lakásán tör-
ténik, ami sok gondot okoz a vidékről érkezőknek, 
illetve a nehezen mozgó, kerekesszékkel közlekedő 
siófokiaknak. – Nagy szükségünk lenne a városköz-
pontban egy akadálymentes helyiségre, ahol heti két-
szer egy órában fogadóórát tudnánk tartani. Ígéretet 
kaptunk Polgármester úrtól a helyzet megoldására, 
ami azért lenne fontos, mert számos információt csak 
tőlünk kapnak meg az érintettek – fejtette ki a cso-
port vezetője, akinek nagy bánata, hogy a környező 
települések polgármestereit hiába hívják meg rendre 
a közgyűléseikre. – Huszonkét év alatt egyszer sem 
tiszteltek meg bennünket, hogy meghívásunknak ele-
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de emellett nagy öröm, hogy új bérlettulajdonosokat is 
köszönthetünk. Idén sok fiatal is érkezett hozzánk, akik 
az előző évad hírét hallva döntöttek úgy, hogy ebben 
az évben ők is vásárolnak bérletet.

Melyek azok a legnagyobb színházak, színtársula-
tok, melyeket kiemelne a széles választékból?
Nézőink számára fontos, hogy neves színházakat és 
népszerű színészeket láthassanak a Kálmán Imre Kul-
turális Központban. Az évadban Siófokra érkezők közül 
kiemelném például a Madách Színházat, amely évtize-
dek óta minőségi előadásokat állít színpadra. A Játék-
szín két darabbal érkezik hozzánk, igazi sztárparádéval: 
a Jókai-bérletben a Nyolc nő című darabot, a Karinthy 
-bérletben pedig az Agatha Christie regénye alapján 
készült És más senki sem (korábbi címén Tíz kicsi né-
ger) című előadást láthatja tőlük a közönség. Az Orlai 
Produkció új bemutatóit hozza el, például az Ama-
deust Kulka Jánossal, a Hitted volna című darabot 
Hernádi Judittal és Kern Andrással. Ismét szerepel a 
kínálatban a tatabányai Jászai Mari Színház, idén az 
Öldöklés istene című darabbal készülnek, amely talán 
kicsit kevésbé ismert, viszont az Egyesült Államokban 
számos díjat elnyert mű alapján készült, és amely-
ből Roman Polanski rendezésében nagyszerű film is 
született Kate Winslet és Jodie Foster főszereplésé-
vel. Hosszú évek után érkezik újra Siófokra a Radnóti 
Színház a Vágyvillamos című darabbal, Kovács Adél és 
Csányi Sándor főszereplésével.
Természetesen az is célunk, hogy kínálatunkkal felkelt-
sük a gyerekek érdeklődését, hogy később a kicsik a 
színház iránt fogékony felnőtté váljanak majd. Éppen 
ezért a gyerekeknek szóló előadások esetében peda-
gógusokkal egyeztetve, észrevételeiket figyelembe 
véve állítottuk össze az évad kínálatát, így például a 
diákok kötelező olvasmányaihoz, tanulmányaihoz kap-
csolódó műveket választottunk, hogy ezeket más meg-
közelítésben is megismerhessék. Az óvónők, tanítók 
minden évben összegyűjtik a bérletek iránti igényeket 
a szülői értekezleteken, majd a gyerekekkel rendszerint 
csoportokban érkeznek hozzánk. Az óvodások délelőt-
ti és a kisiskolások kora délutáni előadásaira egyaránt 
jellemzőek e csoportos látogatások, a gyerekek így kö-
zösségi élményként élhetik át a színházat, és később az 

iskolában, óvodában közösen dolgozhatják fel, beszél-
hetik meg a látottakat. Emellett természetesen egyéni-
leg is több kisgyermek látogat hozzánk rendszeresen 
szüleivel, nagyszüleivel.
Az évadban öt bérletet indítottunk, 20 gyermekelőadás 
lesz összesen, három különböző korosztálynak. Az óvo-
dásokat a Mazsola- és Manócska-bérletek, az alsó ta-
gozatosokat a Süsü- és Mirr-Murr-bérletek, a felsősöket 
pedig a Fekete István-bérlet előadásai várják. Műfaji-
lag sokszínű darabokat válogattunk össze számukra, 
a választékban így szerepel táncszínház, zenés darab, 
mesejáték, bábjáték. A legkisebbek évada egy klasszi-
kussal indult ezen a héten, a Péter és a farkas című me-
sés táncjátékot a Pannon Várszínház hozta el. A Feke-
te István-bérletben ugyancsak a Pannon Várszínház a 

Ghymes alapítójával, Szarka Gyulával közösen állította 
színpadra a Toldi című előadást. Az ovisoknak és az al-
sósoknak decemberben a Jégkirálynőt mutatjuk be az 
évszakhoz kötődően. A kicsikhez jövőre érkezik majd 
a Terülj, terülj, asztalkám!, valamint a Bozsik Yvette 
társulat előadásában a Csillagokkal táncoló Kojot. Az 
alsósokat klasszikus szerzők művei várják, például We-
öres Sándor Csalóka Péter című műve és Fekete István 
Vuk című regényének táncszínházi feldolgozása, de 
elhozzuk nekik a népszerű Ruminit is a Kabóca Szín-
háztól. A felső tagozatosoknak szóló előadások közül 
érdemes még megemlíteni A dzsungel könyve című 
musicalt, a Koldus és királyfi előadását és a Csodaszar-
vas című darabot is.
 
A színházi évad fő támogatója az FGSZ Földgázszállító 
Zrt., kiemelt támogatói pedig a Kristály Kft. és a Maxtel 
Consulting Kft.



Karaván

Kellemes karácsonyi ünnepeket kíván a Pizza Karaván!
06 84/313-836

BALATONI HAJÓZÁSI ZRT.
www.balatonihajozas.hu

Várjuk a fedélzeten
2015-ben is!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Békés, Boldog Új Évet kívánunk!
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Siófokon a szabad ég alatt 
mozoghatnak a sportkedvelők

A szabadtéri fitnesz (outdoor fitness) külföldön 
(Németország, Anglia, Amerika, Kína) már sokkal 
ismertebb, mint hazánkban. Kínában például a leg-
több parkban napi rendszerességgel használják a 
felnőttek ezeket a berendezéseket és edzenek a 
szabad ég alatt az egész napos munka megkezdése 
előtt és után egyaránt. Mostantól Siófokon, a Bala-
ton partján is lehetőség van erre.

A parkfitnesz eszközöket korosztálytól függetlenül 
bárki kipróbálhatja, valamennyi fitneszgép tökéletes 
lehetőséget nyújt a test könnyű átmozgatására. Az 
eszközök működésének alapelve hasonló a fitneszter-
mekben is megtalálható gépekéhez, azzal a különb-
séggel, hogy ezekre nem lehet súlyokat tenni, és az 

ellenállás sem állítható...stb. Mivel az eszközök segít-
ségével megerőltetés nélkül lehet a testet átmozgatni, 
ezért használatuk nem igényel szakmai felügyeletet.  
Előnyük továbbá, hogy hasonlóan a gyermek játszóte-
rekhez, ingyenesen használhatók. A telepített parkfit-
nesz eszközök lehetővé teszik, hogy használói minden 
izomcsoportjukat átmozgathassák, erősíthessék, s így 
egy teljes edzésprogramot vigyenek végig a bemele-
gítéstől a levezetésig. A strandokra telepített köztéri 
fitneszeszközök funkcióját és használatuk módját in-
formációs táblákon olvashatják a vendégek magyar, 
angol, német és orosz nyelven. Az egyik felnőtt játszó-
tér a Club 218 előtti partszakaszra került, míg a másik 
a Bakony utca végén (a Baross iskolánál) szintén vízkö-
zelben található. A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egye-
sület az „Innovatív szolgáltatásfejlesztés a Siófoki TDM 
szervezetnél” című pályázattal 47.171.649.-Ft összeget 
nyert az Új Széchenyi Terv keretében. Az egyesület a 
pályázat során a 6-6 db parkfitnesz eszköz telepítését 
ebből az összegből valósította meg.

Hardi Barnabás újabb 
bokszsikere

Hardi Barnabás 3. lett a hónap elején rendezett Ifjú-
sági Ökölvívó Magyar Bajnokságon.
2014 novemberében került megrendezésre az Ifjúsági 
Ökölvívó Magyar Bajnokság Debrecenben.
Hardi Barnabás a korosztályos versenyen, 69 kg-os 
súlycsoportban indult, a Vajmi Csaba vezette Ring SC. 
Kaposvár-Siófok színeiben. (Hardi Kaposváron tanul, a 
Munkácsy Mihály Gimnázium élsportoló osztályában.) 
45 klub mintegy 120 versenyzője vett részt a megméret-

tetésen, Hardi súlycsoportja a verseny egyik legerősebb 
mezőnye volt 14 versenyzővel, de a selejtezőket így is 
magabiztos küzdelmekkel nyerte meg a siófoki fiú. Az 
elődöntőben a későbbi magyar bajnok debreceni fiúval 
került össze, ahol mindent megtett a győzelemért, de 
a bírók pontozással a debreceni fiút látták jobbnak. Így 
Barnabás az előkelő 3. helyen végzett.
 
Ez évi mérlege a nagyobb versenyeken:
Nemzetközi Szalacska Kupa I. hely + a legtechniká-
sabb ifjúsági ökölvívó különdíj
Nemzetközi Sió-kupa I. hely + a legjobb hazai ver-
senyző + a legjobb siófoki versenyző különdíj
Ifjúsági Ökölvívó Magyar Bajnokság III. hely



magyar bank
fióknyitása Siófokon

A kaposvári székhelyű Dél-Dunántúli Takarék Bank 
Zrt. siófoki fiókját ünnepélyesen december 5-én nyi-
tották meg. A rendezvényen részt vett dr. Neszmé-
nyi Zsolt kormánymegbízott, Jakó Gergely, a Somogy 
Megyei Közgyűlés elnöke, Witzmann Mihály ország-
gyűlési képviselő és Hamvas Péter alpolgármester. A 
bank tagja a magyar tulajdonú regionális bankcso-
portnak, amely takarékszövetkezeti hagyományokat 
megtartva fejleszti szolgáltatásait. A bank a siófoki 
nyitással a Balaton déli régiójának pezsgő gazdasági 
életű városában kíván piaci pozíciót építeni. A taka-
rékszövetkezeti múltú kereskedelmi bank a regioná-
lis pénzintézetek között a legnagyobb fiókhálózattal 
rendelkező bankcsoporthoz tartozik. 

A bank elnöke, Illés András elmondta, kihívásnak tekin-
ti, hogy a nemzetközi láncokhoz tartozó vetélytársak 
mellett megmutassa a vállalkozóknak és a lakosságnak, 
hogy nyitottak a hazai vállalkozók finanszírozási igényei-
re és rugalmasak az egyedi megoldásaik befogadására 
is. A bank fő üzleti célja, hogy a régióban a lakossági és 
a KKV szektorokban növelje részesedését és erősítse 
társadalmi szerepvállalását. Folyamatosan fejlesztenek, 
például új termékeket kínálnak az induló vállalkozások-
nak és a pályakezdő fiataloknak. Hitelezési tevékenysé-
gükben jövőre is meghatározó lesz az MNB Növekedési 
Hitelprogramja, valamint a deviza alapú kölcsönök fo-
rintra váltását célzó termékeik.



B.U.É.K. SIÓFOK 2015.
Hagyományos Év Végi Sportrendezvény

2014. december 13. szombat
Általános Iskoláink tréfás Vetélkedője / Beszédes Iskola

2014. december 27. szombat
KOSÁRLABDA NAPJA / Beszédes Iskola
 10.00-13.00 Utánpótlás csapatok mérkőzései
 13.30-15.30 Öregfiúk és Öreglányok mérkőzései
 16.00 Siófoki Kosársuli - PINKK-PÉCSI 424
   (Magyar Női Bajnokcsapat) Bemutató Mérkőzése

2014. december 28. vasárnap
LABDARÚGÁS NAPJA a barátság jegyében / Beszédes Iskola    
 8.30-14.00 Balatoni Vasas - B.F.C. Utánpótlás mérkőzések
 14.00-16.00 B.Vasas - B.F.C. Edzők, Szakvezetők mérkőzése
 16.00-16.45 Marci Pékség - Royal Pékség mérkőzése
 17.00  Tűzoltók, Rendőrök, Önkormányzat, Kórház csatája 

2014. december 29. hétfő
 10.00 Galérius Vízi Váltóverseny / GALÉRIUS FŰRDŐ
 17.00  2014 LEGJOBB SPORTOLÓINAK DÍJÁTADÓ GÁLÁJA
   / KIKK Kultúrház

2014. december 30. kedd
KÉZILABDA NAPJA / DÉLI U. S.K.C. SPORTCSARNOK!
 10.00 Utánpótlás mérkőzések 
 14.00 Edzők, Szülők, Öreglányok Funklub mérkőzések

2014. december 31.szerda
PAP DÁNIEL PEZSGŐFUTÁS / Siófok Város Főtere
 10.00 Óvodások versenye
 10.30 Felnőttek versenye

A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!!!







50%
kedvezmény

a lencsére

50%
kedvezmény

Az akció 
december 1–31-ig tart.

A részletekről érdeklődjön
üzletünkben!

Egészségpénztári kártya
elfogadó hely.

Siófok, Vak Bottyán u. 27., TESCO
Nyitva: H.–Szo. 9.00 – 20.00, V. 9.00 – 19.00

Telefon: 06-84/322-674

a keretre

A páratlan, páros
            ajánlat!










