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4Interjú

„Az Esztergom-víziókat
el lehet felejteni”

Dr. Lengyel Róbert polgármesterrel, Török Tünde 
készített interjút.

– Miért volt szükség rögtön vizsgálatokkal kezdeni a hi-
vatali munkáját, megállapítottak-e bármilyen visszás-
ságot, miért tett feljelentést ön a közelmúltban?

– Új polgármesterként alulról kell kezdenem az épít-
kezést, amihez az első lépés, hogy tisztán lássak. Emi-
att ragaszkodtam ahhoz, és ezzel a képviselőtestület 
is egyhangúlag egyetértett, hogy történjen gazdasá-
gi átvilágítás az önkormányzati cégeknél, intézmény-
nél, hivatalnál. Első körben a Balaton-parti Kft. gaz-
dálkodását vizsgálják külső és belső szakértők öt évre 
visszamenőleg.
Miután a vizsgálatoknak híre ment, több levelet is ka-
pott a hivatal feltételezett visszaélésekről. Az egyik-
ben annyi konkrét adat szerepelt, hogy nem volt mire 
várni, ezért tettem a közelmúltban feljelentést isme-
retlen tettes ellen jelentős értékre elkövetett sikkasz-
tás gyanúja miatt. Az ügyben a rendőrség elrendelte 
nyomozást, egyelőre ennél többet erről nem mond-
hatok a nyomozás érdekeire való tekintettel. A hivatal 
átvilágítása április közepén, az összes önkormányzati 
cég, intézmény átvilágítása várhatóan év végén zá-
rul le, ezek eredményéről ezt követően tájékoztatjuk 
majd a közvéleményt.

– Akadt település, amelyiknek beletört a bicskája 
abba, hogy a polgármestere egy vele ellenzékben 
lévő képviselőtestülettel kellett, hogy együttműköd-
jön. Önnek is hasonló feladat jutott, hogy tud együtt-
működni függetlenként a fideszes többségű képvise-
lőtestületével?

– Az Esztergom-víziókat el lehet felejteni, Siófokon 
eddig minden fél kész volt bizonyos kompromisszu-
mokra a város működésének megőrzéséért. Azokat a 
kompromisszumokat, amiket megtehettem az elveim 

feladása nélkül, én is megkötöttem, kizárólag a város 
érdekében. Ezt a formálódó együttműködni tudást 
tükrözik a testületi üléseken egyhangúlag meghozott 
döntések is, amelyeket persze kemény háttértárgya-
lások és egyeztetések előznek meg. Természetesen 
ettől még lehetnek, és bizonyára lesznek is viták, pen-
geváltások bizonyos témákban. Nagy kihívás, hogy 
ezek a tisztesség és a politikai kultúra elvárásainak 
megfelelően történjenek. Megértem, hogy a fideszes 
többségnek a pártja igényeit, utasításait is figyelem-
be kell vennie, amihez képest én előnyben vagyok, 
hiszen „csak” a lelkiismeretemnek és a siófoki embe-
reknek tartozom elszámolással.

– Hivatalba lépésekor vesszőparipája volt, hogy hangu-
latjavító intézkedésekre van szükség az önkormányzat-
nál, történtek-e intézkedések ennek jegyében?

– Közel negyven térfigyelő kamera pásztázta korábban 
a polgármesteri hivatalban törtéteket, amikből mára 
csak az a pár maradt, ami ténylegesen a biztonságot 
szolgálja. Ügyfélfogadási időben nincs lengőkapu a 
bejáratnál, vagyis az ügyfelek szabadon mozoghatnak 
a hivatal területén, ami értük van. A jegyzővel felülvizs-
gáltuk a korábbi jutalomosztási gyakorlatot, ahol elő-
fordulhatott, hogy valaki másfél év alatt 21 millió forint 
jutalmat vett fel. A jövőben jutalmazás a lehetőségek 
függvényében, önmérsékletet tanúsítva és teljesít-
mény arányosan kell, hogy történjen. 

– Napirenden van a költségvetési vita, illetve a város-
fejlesztés fő csapásirányainak meghatározása. Ön sze-
rint mely téren kell leginkább előre lépnie, vagy straté-
giát váltania a városnak?

– Az elmúlt idők nagy esőzései, belvizei nem hagynak 
kétséget afelől, hogy a csapadékvíz-elvezetés meg-
oldása prioritást kell élvezzen, hiszen nem tartható, 
hogy a település legveszélyeztetettebb részein napo-
kig térdig vagy combig vízbe gázoljanak az emberek a 
csapadékvíz-elvezetés elégtelensége miatt. Ez az ügy 
több száz siófoki családot érint.
Másik legfőbb feladat a munkahelyteremtés, amiben 
komoly restanciái vannak Siófoknak. A jó adottságai el-
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lenére nagy a munkanélküliség más városokhoz képest 
is. Ennek tudható be, hogy már ezrek vándoroltak ki, 
vagy kerestek munkát külföldön, és a nyári szezonok-
ban már nincs elég jó szakács vagy pincér. A helyzet 
orvoslására olyan ipari parkot kell létesíteni, amely jo-
gilag megfelelő a pályázati lehetőségek kiaknázására. 
Lépéseket kell tenni szolgáltatók, és könnyűipari vállal-
kozások idecsábítására.

– Mi a helyzet a turizmussal?

– Azok az idők elmúltak, amikor egy város meg tudott 
élni csak a turizmusából, ugyanakkor sok a tennivaló 
Siófok turisztikai potenciáljának jobb kihasználása ér-
dekében. A buliturizmust a város rákfenéjének tartom. 
Meg kell találni azokat a lehetőségeket, hogy nagyobb 
teret, több szolgáltatást kaphasson az igényesebb, fi-
zetőképesebb vendégkör. Nem jó, hogy a város egyik 
legértékesebb részét, a Petőfi-sétányt a bulituristák 
uralják, elriasztva más vendégeket. Tűzzel-vassal mi-
nimalizálni kívánom azokat a körülményeket, köztük a 
lepukkant szállodák éjszakánként ezer forintért kivehe-
tő szálláshelyeit, amelyek idevonzanak drogozó, piáló 
fiatalokat.
A nagy kérdés, hogy mit tud csinálni Siófokon a ven-
dég, ha rossz az idő. A Galerius fürdő, és a víztorony 
mellett az eddiginél több kulturális programot kell kí-
nálni. Nincs helytörténeti múzeum, és eddig nem élt 

a város azzal a lehetőséggel sem, hogy a hajózás és a 
halászat központja is Siófokhoz kötődik, vagyis ezekkel 
kapcsolatos gyűjteményeket, kiállításokat is be lehet-
ne mutatni. Régi adóssága a városnak a lakossága felé 
egy uszoda megépítése is. Komoly lehetőségeket lá-
tok a turizmusban a tömegsportok felé való nyitásban 
sportrendezvények meghonosításával. A sportolni vá-
gyók nagyon jó vendégek, hiszen sokat fogyasztanak 
és tudnak viselkedni. 

– Lesz-e változás a profi-sportban?

– Sem anyagilag nem bírható, sem a jogszabályok nem 
engedik, hogy a város gyakorlatilag egyedül tartsa el 
az NB II-es focicsapatát. Korábban Siófok fizetett, és 
várta, hogy akadjon szponzori támogatás, de most ez 
a trend megfordul. Ha rajtam múlik, akkor a jövőben a 
város csak akkor nyújt támogatást, ha a csapat fel tud 
mutatni olyan befektetőt, amelyik kész támogatni ezt a 
profi csapatot.
Ami a város komoly kézilabdás-életét illeti, az épülő 
sportcsarnok elkészülte után várhatóan tovább pezsdí-
ti azt, egyéb rendezvényeknek, programoknak is lehe-
tőséget biztosítva. 

– Hogy készül a város az idei szezonra, és milyen elvá-
rásokat támaszt a lakossággal szemben?

– A csapadékosabb időjárás miatt különösen fontos a 
vízelvezető árkok karbantartása, ami az ingatlantulaj-
donosok feladata. A városőrség egyik új feladata lesz 
ezek ellenőrzése, a másik pedig az elhanyagolt, be-
építetlen ingatlanok rendbetételének kikényszerítése 
akár hatósági eszközökkel. Egy turizmusban érdekelt 
település nem engedheti meg magának az olyan áldat-
lan állapotokat, amik több, frekventált helyeken lévő 
ingatlant is jellemeznek manapság. 
Probléma, hogy a prostituáltak ismét megjelentek a 
70-es útnál. Kiszorításukra a város erélyesebb fellé-
pést kér a rendőrségtől, ugyanakkor a jövőben támo-
gatni is kívánja a helyi rendőr-kapitányságot, cserébe 
bizonyos elvárásokat támasztva felé. A közbiztonság 
növelésére a város a térfigyelő-kamera rendszerét is 
fejleszteni kívánja.
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• Egyeztetett az önkormányzat
a háziorvosokkal •

A képviselő-testület 2014. decemberi ülésén a házi-
orvosi ügyelet átszervezésének szükségességéről 
és előkészítéséről született döntés. Dr. Lassu Gyula 
háziorvos már előző számunkban kifejtette aggá-
lyait azzal kapcsolatban, hogy a sürgősségi osztály-
ra kerüljön az alapellátás. Mint mondta, ez esetben 
a betegek várakozási ideje is megnövekedne, és ez 
a rendszer technikailag is nehezen lenne kivitelez-
hető. Véleményében szorgalmazta a párbeszédet a 
döntéshozók és a háziorvosok között. A január 21-én 
létrejött konzultáció során az önkormányzat és a há-
ziorvosok képviselői is egyetértettek abban, hogy 
az első és legfontosabb szempont az alapellátás fo-
lyamatos és gördülékeny biztosítása a lakosság szá-
mára. A konszenzus megalapozásaként a tárgya-
ló felek megállapodtak abban, hogy február 20-ig 
közvetlenül vagy képviseletük útján fogják eljuttatni 
alternatív javaslataikat az önkormányzat részére.

• Somogyország kincse
a siófoki evangélikus templom •

Elnyerte a „Somogyország kincse” elismerést a siófoki 
evangélikus templom. Az erről szóló emlékplakettet 
a későbbiekben fogja átvenni a gyülekezet vezetője, 
Lampért Gábor, aki örömtelinek és megtisztelőnek ne-
vezte az eseményt, és az érdeklődés megújulását re-
méli az új címtől.
– Köszönjük a városnak, hogy a templomot felterjesztet-
te az elismerő címre, ami nemcsak az épületnek, hanem 
az azt gondozó és benne tevékenykedő gyülekezetnek 
is elismerés – fogalmazott a lelkész. A kormány két éve 
határozatot hozott Makovecz Imre Kossuth-díjas építész 
életművének gondozásáról, azután pedig műemlékké 
nyilvánították több alkotását, köztük a siófoki evangé-
likus templomot is. Az új elismeréssel az evangélikus 
templom nemcsak Siófok ismert épületévé, látványos-
ságává vált, hanem a megyéé is.  Kedvelt turistalátvá-
nyosság, miközben élő templomként rendszeresek az 
istentiszteletek is benne.

• Változott a bérlakásokra vonatkozó rendelet •

Januárban az önkormányzati lakások és helyisé-
gek bérbeadásáról szóló rendelet módosításáról 
döntött a testület. Ennek értelmében azokra az ön-
kormányzati lakásokra, amelyeket eddig csak szo-
ciális alapon igényelhettek a bérlők, mostantól ön-
kormányzati dolgozók, rendészeti szervek és városi 
intézmények dolgozói is pályázhatnak. A rendelet 
megváltoztatásával támogatni szeretnék a közfel-
adatokat ellátó állami intézmények vezetőinek mun-
káját azzal, hogy dolgozóik az önkormányzati bér-
lakásokban lakhatnak. Ezzel a lépéssel elősegítik a 
magasabb szintű munkavégzést, és a munkáltató 
javaslatára megbízható és teljesítőképes bérlők hosz-
szú távon is lakhatnak a lakásokban. A rendelet sze-
rint azt kell meghatározni, hogy a bérbeadói jogokat, 
illetve kötelezettségeket ki gyakorolja.

• Mindent könnyedén •

– Mindent könnyedén kell felfogni és nem kell kétség-
beesni – vallja a 90 éves Tóth Gézáné, akit születésnap-
ja alkalmából otthonában köszöntött fel Potocskáné 
Kőrösi Anita alpolgármester.
A jó kedélyű Ilona néni a vajdasági Zomborból ke-
rült Magyarországra, amikor 19 évesen férjhez ment. 
Gyermekkorában, a szerbek, magyarok és svábok lak-
ta területeken kisebbségi, német–magyar származá-
sa miatt üldözöttként kellett a háború borzalmaival 
szembenéznie. 
Első férjével rövid ideig Mohácson, Baján és Dunaúj-
városban is éltek, ahol vendéglátásban dolgoztak. Első 
házasságából született fia jelenleg külföldön, Német-
országban él. Második férjével együtt került Siófokra, 
az egykori SZOT-üdülőben dolgozott, míg férje sokáig 
a Fogas Étterem pincére volt. 
– Mindig azt nézem, hol nevethetek és nem esem 
kétségbe ha valamin nem lehet változtatni – mondja 
Ilona néni. Állítja, hogy jó kedélyét édesanyjától örö-
költe, akinek 5 gyermek gondozása mellett is maradt 
ideje a kertben játszani, labdázni velük, igazán boldog 
gyermekkort biztosítva neki és testvérei számára is.

Hírek
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Képviselők fogadóórája
Az önkormányzati törvény elég egyértelműen 
fogalmaz a képviselői kötelezettségekkel kap-
csolatban. Eszerint egy évben legalább egyszer 
tájékoztatni kell a választópolgárokat az elvég-
zett munkáról. 

Hogy a tájékoztatási kötelezettségüknek a képviselők 
milyen formában tesznek eleget, azt ők választhat-
ják meg. Az önkormányzat Szervezeti és működési 
szabályzata átveszi ezt a törvényi kitételt, kiegészít-
ve azzal, hogy természetesen ez nem zárja ki, hogy a 
képviselők fogadóórát is tartsanak a lakossággal való 
szorosabb kapcsolattartás érdekében. Ehhez az irodát, 
számítógépet, fénymásolót, nyomtatót… stb. a hivatal-
nak kell biztosítani. A Fidesz-frakció november elején 
fordult a polgármesterhez azzal a kéréssel, hogy bizto-
sítsa a fogadóórák feltételeit. Másfél hónappal később 
az a szűkszavú válasz érkezett, hogy ez ügyben a jegy-
zővel kell egyeztetniük a képviselőknek. 
- Az élet ennek ellenére nem állhat meg, hiszen fontos 
a választópolgárokkal a személyes kapcsolattartás. 
Ennek csak egyik formája lehet a fogadóóra, s mivel 
helyiséget még nem kaptunk, így ezer és egy módon 
találtak meg engem is a körzetemben lakó választó-
polgárok. A hivatalon keresztül, személyesen, telefo-
non és elektronikus levélben is felvették már velem a 
kapcsolatot, és sok problémára már megoldást is ta-
láltunk. A fogadóóra csak egy a kapcsolattartási for-
mák közül. Fontos, de a személyes találkozásnak van 
más, hatékonyabb módja is, mint ahogy azt már ta-
pasztalhatta több polgár is, akivel beszéltem szemé-
lyesen - mondta Szamosi Lóránt képviselő.
- Engem mindenki megtalál, aki keres - ezt már Lapos 
Gábor fogalmazta meg. – Az előző ciklusban többször 
tartottam fogadóórát, ezen általában ketten jelentek 
meg. Személyesen, telefonon, a közösségi oldalakon 
vagy éppen levélben sokkal többen kerestek, keres-
nek meg. Nemrégiben felvetettem, hogy minden 
képviselőnek csináljunk egy külön e-mail címet, amit 
csak a lakossággal való kapcsolattartásra használnánk 
– javasolta a képviselő.

Szajcz Adrián szeretne fogadóórát tartani, de mint 
mondta, erre még nincs meg a lehetőség.
– Mindenképpen szeretnék tartani fogadóórát, aztán 
majd az első vagy első két-három alkalommal eldől, 
hogy érdemes-e. Jelenleg azonban helyiséget még 
nem kaptunk. Ettől függetlenül sokan kerestek már 
meg elsősorban levélben és telefonon, több prob-
lémát sikerült is megoldani, vagy éppen folyamat-
ban van a megoldásuk – válaszolta kérdésünkre a 
képviselő.
Mezőfi Józsefné is hasonló tapasztalatokról számolt be:
– Legtöbbször személyesen keresnek meg, persze 
emellett levélben és telefonon is, és nem csak a lakos-
ság köréből, hanem például a társasházak közös kép-
viselői is. Régebben tartottam fogadóórákat, de eze-
ken egy-két ember jelent csak meg. A kapcsolattartás 
így is jól működik, sok problémát orvosoltam és külön 
öröm számomra, amikor köszönő leveleket is kapok – 
mondta a képviselő asszony.
Kérdésünkre Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző 
elmondta, hogy előzetes időpontegyeztetés után a 
hivatal egy irodát alkalmanként biztosítani tud azon 
képviselő részére, aki fogadóórát szeretne tartani.

Furcsa kérések
Sokszor a képviselőket olyan ügyekkel is keresik a 
polgárok, amelyek nem hozzájuk tartoznak vagy 
éppen nem tudnak azonnali segítséget nyújtani. 
A legtöbb ilyen megkeresés például a hivatal ható-
sági osztályára tartozik. Persze a képviselő ilyenkor 
megpróbálja elirányítani az érdeklődőt a megfele-
lő helyre, vagy ő maga néz utána az adott ügynek, 
hogy ne a probléma felvetőjének kelljen.
Azonban az olyan dolgokkal a képviselők sem tud-
nak mit kezdeni, amikor azt panaszolja valaki, hogy 
a szomszédjának túl fekete füst jön a kéményéből, 
és felszólítja a képviselőt, hogy azonnal menjenek 
át megnézni, menjenek be a szomszéd házába is. 
Egy másik lakos azt újságolta, hogy a szomszédja 
új piros autót vett, a kerítésen belül tartja, és a kép-
viselő menjen el vele megnézni és megkérdezni, 
hogy honnan volt erre pénze… 
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Lapunk és a pénzügyek
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság meghallgatta 
a Siófoki Hírek főszerkesztőjét a lap pénzügyi hely-
zetéről.

A meghallgatásra azért volt szükség, mert több félre-
vezető információ látott napvilágot a lap pénzügyeivel 
kapcsolatban. A rossz nyelvek szerint a lap több mint 
40 millió forintból készül egy évben. 
Ez az - egyébként valótlan - információ gyorsan elter-
jedt, egy névtelen író ki is számolta a közösségi lapján: 
„Összehasonlításul a Siófoki Hírek előállítása 2004-ben 
(önkormányzati adat) 16 309 000 forintba került, a mai-
val közel azonos formátumban, ugyanannyi címzett-
hez eljuttatva. Az inflációt bekalkulálva ez mai nominá-
lértéken 23 727 671 forint lenne.”
A bizottsági tájékoztatón kiderült, hogy a Siófoki Hírek 
(a Programajánlóval együtt) előző évi nyomdaköltsé-
ge  (amely tartalmazza többek között a nyomtatást , a 
tördelést, a melléklet beragasztását, a szállítást... stb.) 
21 000 000 forint volt. Ehhez természetesen hozzá kell 
adni a kapcsolódó kiadásokat (bér, terjesztés) amelyek-

kel együtt a lap teljes előállítási költsége 25 260 000 
forint egy évben. Itt azonban még nem állhatunk meg, 
mivel sem a pletykák nem említik, sem a polgármes-
ter által kért átvilágítás nem tartalmazza, hogy a Sió-
foki Híreknek hirdetésbevétele is van, ami múlt évben 
6 000 060 forint volt. Így tehát az összeg 19 259 940 
forint.
Ez 3 000 000 forinttal több a tíz évvel ezelőtti állapot-
nál, de nem szabad elfelejteni, hogy akkor a lap kisebb 
terjedelemben, belül fekete-fehér oldalakkal jelent 
meg. A jelenlegi lap legtöbbször 32 oldallal jelentkezik, 
melyek mind színesek, és az újság tartalmazza a Prog-
ramajánló mellékletet is. Tehát tulajdonképpen két 
kiadványról beszélünk. No és persze eltelt tíz év. 

Járda- és útfelújítások
a városban

Dr. Lengyel Róbert polgármester többször is nyilatkoz-
ta, hogy mindenképpen szeretné, hogy a városi beru-
házásoknál nyílt közbeszerzési eljárás során dőljön el, 
hogy ki is végzi az adott munkát. Miután erre utasítást 
adott a beruházási és üzemeltetési osztály vezetőjé-
nek, ez jelenleg így is zajlik. 
A december 18-i testületi ülésen Szamosi Lóránt ta-
nácsnok arra hívta fel a hivatal illetékeseinek és a pol-
gármesternek a figyelmét, hogy – amellett, hogy a 
szándék egyértelmű és elfogadható – nem szabad a 
fürdővízzel együtt a gyereket is kiönteni, azaz nagyon 
kell figyelni, hogy a siófoki vállalkozók érdekei ne sérül-
jenek. Mint mondta, nyílt közbeszerzésnél az ország-

ból bárki bárhonnan pályázhat, így értelmesebb do-
lognak tartaná, ha erre valamilyen kompromisszumos 
megoldást találna a hivatal: tehát maradjon itt helyben 
a megrendelés, maradjon meg a siófoki vállalkozók 
erősítése, de természetesen az átláthatóság és a pártat-
lanság se sérüljön. Dr. Lengyel Róbert polgármester el-
mondta, hogy az elhangzottakkal alapvetően egyetért. 
A közelmúltban egy tatai cég nyerte el a Halápi utca fel-
újításának munkálatait nyílt közbeszerzési eljárás kere-
tében úgy, hogy három siófoki vállalkozó is pályázott. 
Több lehetőség is kínálkozik arra, hogy a felmerülő fej-
lesztéseket, beruházásokat siófoki vállalkozók végez-
hessék a jogszabályoknak megfelelően, és mint írtuk, 
az átláthatóság és a pártatlanság jegyében. A megol-
dás, úgy tűnik, még várat magára. 
Lapunk azt az információt kapta, hogy a tavasz egyik 
fontos beruházása lehet a Sió utcai SPAR előtt a parko-
lók rendbetétele. Szamosi Lóránt fejlesztési és beruhá-
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zási tanácsnok elmondta, hogy a jelenleg murvás, óriási 
kátyúkkal tűzdelt rész a belváros egyik szégyenfoltja, 
ezenkívül megnehezíti a parkolást, főleg esős időben; 
ezért szeretné, hogy ez a rész a szezonra elkészüljön.

A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és 
Városüzemeltetési Osztálya a siófoki lakosok türelmét 
kéri a Ságvári utca járda felújítási munkálatai, a Szigli-
get – Bethlen Gábor utca felújítási munkálatai, valamint 
a Koch Róbert utca 2-6. szám előtti parkolók kivitelezé-
si munkáinak befejezéséig.

A felújítások végső befejezési határideje:

Ságvári utca járda felújítása: 2015. május 20.
Szigliget – Bethlen Gábor utca felújítása:
2015. május 20.
Koch Róbert utcai parkolók kivitelezése:
2015. március 30.

Witzmann Mihály:
„Elég a három matrica!”

Számos ponton módosított a kormány az útdíjrende-
letén. Fónagy János NFM-államtitkár jelentette be a 
változásokat januárban. Ami számunkra leginkább ér-
dekes, hogy a rövidke Veszprém megyei szakasz miatt 
nem kell négy matricát vásárolni, elég a három Buda-
pest és a déli part között. 
Mint azt internetes oldalunkon megírtuk, levélben for-
dult dr. Seszták Miklós miniszterhez Witzmann Mihály 
országgyűlési képviselő az újonnan bevezetett me-
gyei autópályamatrica-rendszer ügyében. A képviselő 
levelében két problémára is megoldást kért. Az első 
inkább a helyben élőket érinti. A 2013. januárjában 
Somogy megyéhez csatlakozó Balatonvilágos autó-
pálya-lehajtója ugyanis Veszprém megyei területen 
fekszik, így hiába vásárolják meg a balatonvilágosi la-
kók, illetve az oda utazó somogyiak a rájuk vonatkozó 
megyei matricát, a lehajtót nem tudják igénybe ven-
ni, csak abban az esetben, ha a veszprémi matricát is 
megváltják. A másik probléma a Balaton déli partjának 
elérése a négymatricás rendszerben, amely elsősor-
ban a déli települések versenyképességét, pozícióját 
veszélyezteti, hiszen az északi part eléréséhez elég há-
rom matrica. Egyébként az egyik legtöbbeket foglal-

koztató kérdés volt az utóbbi időben, hogy az M7-esen 
a Balatonhoz hány megyei matricával lehet eljutni. 
A legfontosabb változás, hogy a megyematricák nem 
a megyék közigazgatási határáig, hanem a szomszé-
dos megye első csomópontjáig érvényesek. Ezzel az 
említett probléma is megoldódik: az M7-es rövidke 
veszprémi szakaszára nem kell külön veszprémi mat-
ricát venni, a szomszéd megyék matricái is érvényesek 
lesznek. A ma délelőtti sajtótájékoztatón Fónagy kü-
lön hangsúlyozta, hogy a Budapest–Siófok távra elég 
a három matrica.
- Természetesen örülök, hogy levelem pozitív fogad-
tatásra talált miniszter úrnál, és ezzel sikerült elérni, 
hogy a térségben lakókat és a Balatonhoz utazókat 
ne érje hátrány egy rövidke szakasz miatt. Plusz infor-
mációval is tudok szolgálni, amiről az eddigi híradások 
nem szólnak, nevezetesen, hogy az eddig megvásárolt 
Veszprém megyei matricák visszaválthatóak lesznek 
– mondta lapunknak Witzmann Mihály országgyűlési 
képviselő. 
Fónagy János bejelentette azt is, hogy kedvezményt 
kapnak a sokgyermekesek és a mozgássérültek, akiket 
azért érintett érzékenyen a rendszer, mert a hét fő fe-
letti járműveket átsorolták a drágább D2 kategóriába. 
Fónagy szerint azoknak, akiknek négy vagy több gye-
rekük van, illetve a mozgássérülteknek kompenzáció 
jár, áprilisi 9-ig megteremti a kormány a feltételeket, 
hogy visszakapják a különbözetet az érintettek.
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Nehéz helyzetben a BFC
A BFC vezetői már decemberben is kéréssel fordul-
tak a képviselő-testülethez a BFC Siófok Sportszol-
gáltató Kft. pénzügyi gondjai miatt.

A futballklub akkor 51 millió forintot igényelt az önkor-
mányzattól, a januári testületi ülésen viszont a 2014-es 
adatokkal kiegészített kimutatás szerint már 63,5 millió 
forintnyi tartozása halmozódott fel.
A Kft. január 20-ig esedékes kifizetetlen számlái szerint 
– az előző évek mérlegét áttekintve – tartozik a szállí-

Bővül a pályázók köre az
energetikai korszerűsítésekre 

A pályázaton eddig csak ipari technológiával épült 
házak lakóközösségei vehettek részt, most viszont 
a hagyományos technológiával épült társasházak, 
valamint a távhőszolgáltatást igénybe vevő és nem 
igénybe vevő társasházak is kapnak lehetőséget.

A város önkormányzata 2004-től támogatta az ipa-
rosított technológiával épült társasházak energetikai 
felújítását, mely a nyílászárók cseréjét, a homlokzati 
hőszigetelést és a fűtéskorszerűsítést foglalta magá-
ban. Az első években csak azok a társasházak voltak az 
önkormányzat által támogathatók, amelyek állami pá-
lyázaton indultak és távhőhálózaton keresztül oldották 
meg az épület fűtését és használati melegvíz-ellátását. 
Az állami pályázatok felfüggesztése, illetve hiánya mi-
att az önkormányzat később úgy döntött, hogy beru-
házás 30 % - ával, de lakásonként maximum 500.000 Ft 
erejéig támogatásban részesíti azokat az iparosított 

technológiával épült társasházakat is, melyek a kor-
szerűsítéshez állami támogatást nem igényelnek, de a 
távhőszolgáltatást igénybe veszik vagy állami támoga-
tást igényelnek, de a távhőszolgáltatást nem. Azokat a 
társasházakat, melyek hagyományos, falazott techno-
lógiával épültek, 2010-től az önkormányzat nem része-
sítette támogatásban.
Mivel idén újra elérhetőek a korszerűsítést támogató 
állami pályázatok, a 4-60 lakásos panel és tégla tár-
sasházak homlokzati hőszigetelésére, nyílászárók cse-
réjére, a fűtési rendszer korszerűsítésére, valamint a 
megújuló energiából nyert melegvíz-ellátásra és a tár-
sasházak fűtésének korszerűsítésére is nyújt pénzügyi 
támogatást az önkormányzat. Célja, hogy az érintett 
ingatlanok energiahatékonysága legalább két kategó-
riát javuljon.
A társasházak közös képviselői és az általuk képviselt 
lakók azt szeretnék, hogy a különböző korszerűsítési 
munkálatokat az önkormányzat a beruházás 30% – áig, 
de maximum lakásonként 500.000 forintig támogassa. 
A képviselő-testületi ülésen Csorba Ottó tanácsnok, a 
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság elnöke támogatta 
az előterjesztett anyagot, módosítási javaslatában vi-
szont arra kérte az önkormányzatot, hogy már a febru-
ári ülésre mérje fel és dolgozza ki a társasházi igénye-
ket, a 2015. évi költségvetésbe pedig 100 millió forintot 
tervezzen a társasházak energetikai korszerűsítésének 
támogatására.
A bizottsági elnök azzal indokolta a határidő előrehozá-
sát, hogy a kormány által energetikai korszerűsítésére 
kiírt tender határideje március 6-án lejár. Annak érde-
kében, hogy az állami pályázaton a siófoki társasházak 
is eredményesen vegyenek részt, szükségszerű, hogy a 
februári ülésre már kidolgozott anyag kerüljön a testület 
elé, több ezer lakos pályázati esélyét növelve.
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tóknak, a NAV-nak és munkavállalóinak is. Az iparűzési 
adó átütemezését és a bérleti díj elengedését is kérvé-
nyezte a sportklub a tulajdonos önkormányzattól. A 
Révész Gábor utcai futballstadiont tíz évig térítésmen-
tesen használta a Siófoki Bányász SE, bérleti díjat csak 
2014 nyarától kellett volna fizetnie.
A Társaság főkönyvi kivonatából kiderült, hogy ugyan 
az NB I-es bajnokságból kiesett, ám a 2014. évben sze-
mélyi jellegű ráfordításai a kétfős létszámcsökkenés 
ellenére sem csökkentek. Tovább nehezítette a társa-
ság helyzetét, hogy bevételei 45,6 millió forinttal meg-
csappantak. A reklámbevételek megrendelői 2014-ben 
kizárólag önkormányzati cégek voltak, a szponzorációs 
bevételek pedig 90 millió forintról 21,95 millió forintra 
apadtak. A csapat kiesése miatt a Társaság elesett 14,6 
millió forint tévés közvetítési díjtól, ezzel együtt pedig 
25,6 millió forint jogdíjbevételtől. Kizárólagos bevétel-
növekedést az önkormányzati, tulajdonosi támogatá-
sok jelentettek számára.
A siófoki fociklub az önkormányzati tulajdonban álló 
stadionon nemrégiben TAO-pályázat keretében fej-

lesztéseket hajtott végre, amelyhez az önrészt a saját 
kereteiből biztosította. A pénzügyi bizottság javaslatá-
ra a testület végül úgy határozott, hogy az önkormány-
zat kizárólag az önrész összegét, azaz csak a 19,5 millió 
forintot fizeti meg a sportklub részére.
– Működésre, fizetési nehézségekre egyetlen fillért se 
adjon a város. Tudni szeretnénk, hogyan működne a 
klub a jövőben, milyen partnerekkel és befektetőkkel 
– jelentette ki az ülésen Csorba Ottó, a pénzügyi bizott-
ság elnöke.
Lengyel Róbert polgármester egyetértett a bizottsá-
gi elnökkel abban, hogy látniuk kell, hogy a jövőben 
áldoz-e egyáltalán valaki a siófoki futballra. Hozzátet-
te azt is, hogy rosszabb esetben a csapat az NB III-ba 
kerül vissza.
– A legnagyobb szívfájdalom, hogy mi lesz a jelen-
legi utánpótlás és a jövőben a stadion fejlesztésére 
szánt 600 millió forint sorsa – mondta a polgármester 
a siófoki futball helyzetére utalva, ami jelentős meg-
határozója a tervezett létesítmény későbbi kihaszná-
lásának.

Újra felsőoktatás
Városunkban a felsőfokú oktatásnak már hagyo-
mányai vannak a Kodolányi Főiskola jóvoltából. 
Egy egyetemi, főiskolai képzés a város hírnevét, is-
mertségét nagymértékben tudja fokozni.

Ez egyben munkahelyteremtő program is, és várha-
tóan életet hoz a városba a szezonon túl is, hiszen 
éven át több száz diák, tanár és dolgozó élne a város-
ban. Egyfajta új, kulturális turizmus helyszíne lehetne 
a Balaton nyári fővárosa a jövőben. Hamvas Péter al-
polgármester dolgozik azon, hogy újra felsőoktatási 
intézménnyel gazdagodjon a város, erre pedig a leg-
utóbbi ülésen egyhangú felhatalmazást kapott a tes-
tülettől. 
– Véleményem szerint önkormányzatunk helyes dön-
tést hozott arról, hogy ebben az irányban is jelentősen 
gyorsítsuk fel a város helykeresését a munkahelyte-

remtésben, a szezonon kívüli forgalom növelésében, 
a város jó hírnevének és a hely értékének lényeges fo-
kozásában. A kezdeményezés nem teljesen újkeletű. 
Több neves szakemberrel, a Kaposvári Egyetemmel és 
más szakértőkkel folytattam már előzetes egyezteté-
seket és "piackutatást". A jelzések egyértelműen po-
zitívak. Elsősorban híres külföldi oktatási intézmény 
itteni karának létrehozásában gondolkodhatunk, le-
hetőleg a turizmusban vagy annak rokon területein. 
Úgy gondolom, hogy ez nem pár hónapos, inkább 
pár éves feladat, melyre megbízást kaptam. Állhatato-
san keresem a lehetőségeket Siófok felsőfokú oktatá-
si helyszínként történő új szerepköréhez. Ez egyben a 
világszínvonaltól lassan lemaradó, felhígult hazai tu-
rizmusképzés imázsának a javításához is nagymérték-
ben hozzájárulhat. Így Siófok egy új, országosan is je-
lentős szerepkörrel gazdagodhat majd. Itt szeretném 
megköszönni Szamosi tanácsnok úr támogatását, aki 
nélkül sajnos nem ment volna át az előterjesztésem – 
mondta lapunknak Hamvas Péter alpolgármester.
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Idősek parkja
Siófok szépkorú lakóinak egészségmegőrzését 
szolgálja az Újpiac téri Idősek parkja. 

– A siófokiak régóta várt álma válhatott valóra a mai 
napon, hiszen ezzel a közösségi térrel, az Idősek park-
jával a régebb óta fiatalok is megkapják a lehetőséget 
a rendszeres testmozgásra, a szabadidő hasznos eltöl-
tésére – mondta az átadón Witzmann Mihály ország-
gyűlési képviselő. 
A park létrehozásának ötlete hét évvel ezelőtt fogalma-
zódott meg, és a tervek idén végül megvalósultak. Az 
Újpiac téren, amely leginkább az idősebb korosztály ál-
tal lakott övezet, a korábbi játszótérből létrejöhetett az 
Idősek parkja. A beruházás a korábbi években főként a 
hajléktalanok jelenléte miatt nem jöhetett létre, azon-
ban másfél-két évvel ezelőtt a Fő utcai közösségi étke-
zés hajléktalanszállóhoz történő áthelyezésével egyre 
kisebb számban jelnetek meg hajléktalanok a környé-
ken. A park ezáltal jelenleg biztonságosabb környeze-
tet nyújt az időseknek.
– Egy társadalom fejlettségét az határozza meg, hogy 
hogyan gondoskodik az idősekről, azokról, akik lénye-
gében már egy élet munkájával megteremtették a je-
len és jövő generáció alapjait. A park elkészülte egy 
nagyon fontos mérföldkő a fejlesztésekben. Jelenleg a 
Balaton partján két másik hasonló is működik, és remé-
lem, hogy a jövőben még több valósulhat meg ezekből 
a fejlesztésekből. Mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy 
összetartóbb legyen a város civil közössége, nemcsak 
a szépkorúak, hanem a fiatalok esetében is. Látható, 
hogy az ilyen közösségi terekre igény van, és ha ehhez 

csak az eszközök szükségesek, azt mindenképpen tá-
mogatnia kell a városnak. Fontos, hogy legyen a jövő-
ben minél több hasonló városi beruházás, minél jobb 
megközelíthetőséggel, védhetőséggel – mondta Sza-
mosi Lóránt, fejlesztési és beruházási tanácsadó.
– Jó időben az önkormányzati közbeszerzési beruházás 
által létrehozott tér alkalmas lesz rá, hogy a civil szerve-
zetek birtokba vegyék, itt aktívan élhetik életüket. Az 
Idősek parkjában mozgáskoordinációs és izomerősítő 
eszközök egyaránt megtalálhatóak, ezek a saját test-

súlyunk segítségével működtethetőek. A gépek nem 
megerőltetik, hanem kimozgatják az ízületeket, meg-
erősítik az izmokat, az elkészült tekepálya több, az idő-
sek által kedvelt labdajátéknak is lehetőséget ad. Mind-
emellett a szellemi sportok szintén teret kaptak: van 
három sakkasztalunk, amelyek akár sakkversenyekre 
is alkalmasak. A filagóriában több padot helyeztünk el, 
ahol a mozgás után megpihenhetnek, beszélgethet-
nek az idősek – mutatta be a parkot a megnyitón Me-
zőfi Józsefné képviselő asszony.
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő a követke-
zőket mondta: – Azt gondolom, hogy ez a park kiváló 
lehetőségeket nyújt a környéken élők és az idelátogató 
vendégek számára egyaránt. A rendszeres sportnak kö-
szönhetően jókedvű találkozásokra is lehetőség nyílik, 
nem beszélve arról, hogy egy egészséges társadalom 
gazdasági produktivitás tekintetében is jobb eredmé-
nyeket tud elérni, mint egy beteg. Véleményem szerint 
Siófok a park létrehozásával valóban a jövőt kezdte el 
építeni. Hétmillió forintból egy olyan beruházás való-
sulhatott meg, amely azt gondolom, hogy a jövőben 
mindenki számára hasznos és kellemes kikapcsolódási 
lehetőséget fog nyújtani.Fo
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Hajózás

Balatoni Hajózási Zrt.:
„Kiugró év volt a tavalyi.”

Kiugróan jó évet zárt a siófoki központú Balatoni 
Hajózási Zrt. A forgalomnövekedésnek köszönhe-
tően áremelés nélkül is 5,8 százalékkal nőtt a bevé-
tele, így elégedett lenne a cégvezetés, ha idén meg 
tudná ismételni a tavalyi eredményt.

Halmos Gábor vezérigazgató beszámolója szerint az 
őszi hajózási szezon 5-8 százalékos emelkedést ho-
zott a korábbi évhez képest, de a tavalyi év sikerét a 
cég változó marketingstratégiájának, bővülő szolgál-
tatásainak, a hajózás szempontjából kedvezően alakult 
időjárásnak és az egyre több, színvonalasabb balatoni 
programnak köszönhette a társaság.

A cég személyhajóin tavaly közel 20 százalékkal, a sé-
tahajókon 30 százalékkal többen utaztak, mint egy 
évvel korábban, és a komp forgalma is 5 százalékkal 
emelkedett. Még a vitorláskikötői üzletág bevétele 
is 3 százalékos emelkedést hozott, egyedül a cég két 
kempingjének forgalma csökkent 7-8 százalékkal. A 
társaság működteti a siófoki Hotel Mólót is, amelynek 
bevétele egy új szakmai stáb irányítása mellett 31 szá-
zalékkal nőtt.
Az önmagában veszteséges balatoni menetrend sze-
rinti hajózás működtetését a társaság többi üzletágá-
nak nyereségessége biztosítja. Az évi 2,1-2,2 milliárd fo-
rintos árbevételt produkáló cég a 2013-as évet 68 millió 
forintos, a tavalyit várhatóan 88 millió forintos nyere-
séggel zárja. 

Az idei tervekről szólva a vezérigazgató elmondta, 
hogy a Balatonnál a fittness-wellness turizmus, ezen 
belül is leginkább a biciklizés van fellendülőben. Ezt 
a hajózási társaság nem kívánja ölbe tett kézzel szem-
lélni, hanem igyekszik kiszolgálni a változó igényeket. 
Ennek jegyében biciklitárolókat fognak kialakítani a 
kompokon, és kifejezetten bicikliszállító hajójáratokat 
üzemeltetnek elő- és utószezonban.

A Balaton új hajója

Január 29-én érkezett meg a Dunáról a Sió-csatornán 
keresztül a Balaton legújabb, Lelle típusú hajója.
A Balatoni Hajózási Zrt. stratégiai beruházásai között 
szerepel az elavult vízibuszok cseréje, melynek egyik új 
szereplője a napokban megvásárolt úgynevezett Lelle 
típusú hajó. A jelenleg üzemképtelen, jelentőst felújí-
tást igénylő hajót a napokban a Dunáról a Sió-csator-
nán keresztül szállították fel a Hajózás siófoki telepére, 
ahol majd a Társaság műszaki szakemberei megkezdik 
az újjáépítését.
A hajó a Társaság másik három Lelle típusú személy-
hajójához, leginkább a Fonyód nevű hajóhoz hasonlít.
- Azért is esett erre a típusra a választás, mert kollé-
gáink már ismerik a jármű belső felépítését, rendsze-
rét, motorját. A hajó a hajnali órákban érkezett meg a 
Sió-torkolatba. Két napon át ment érte a vontató, majd 
újabb két napon át tartott, míg vontatmányával együtt 
visszaért Siófokra. Az utat ugyanis rengeteg természeti 
akadály korlátozta, köztük a hóvihar, a hideg és a köd 
nehezítette a munkát. Az utolsó lépések ma történtek 
meg, kinyitottuk a zsilipet, és az új hajó a Sió-csatorná-
ról jogilag is átkerül a Balatonra – nyilatkozta Halmos 
Gábor, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója.

Fotó: G
áti Kornél
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– Tavaly szeptember-október hónapokra terveztük a 
hajó ideszállítását, és ha az eredeti tervek szerint halad-
tak volna a munkák, akkor a 2015-ös szezonban már fel-
újított állapotában be tudott volna mutatkozni. A hajó 
januári érkezését követően legkorábban idén szeptem-
ber utolsó heteire készülhetne el, azonban ehhez feszí-
tett munkatempóra lenne szükség, így az új tervek sze-
rint a 2016-os szezonra újul majd meg teljesen. Ezzel 
a jövő év nyitóhajójává válhat, amikor teljes pompájá-
ban a közönségnek is bemutatjuk a Balaton új hajóját. 
– mondta el a vezérigazgató.

A hajó 1977-ben épült a Szovjetunióban, majd 1999-
ben utasszállítóként teljesített szolgálatot a Dunán, 
2011-től pedig az Operetthajó Kft. üzemeltette séta- és 
rendezvényhajóként. 2012-ben a Balatoni Hajózási Zrt. 
munkatársai javították a hajó tengelyeit és hajócsavar-
jait, akkor merült fel először a vásárlás terve.
A hajó befogadóképessége 180 fő, és a Hajózás tervei 
szerint azon túl, hogy menetrend szerinti járat lesz, 
olyan extra felszerelésekkel látják majd el, amelyek 
egy reprezentatív rendezvényhajóvá is alkalmassá 
teszik.

Rekord forgalommal zárta a 
múlt évet a Galerius fürdő

Igen jó évet zárt az önkormányzati tulajdonban lévő 
siófoki Galerius fürdő, 20 százalékkal nőtt a látogatott-
sága, a vendégek száma pedig elérte a 170 ezret, amire 
eddig nem volt példa.
Balogh Renáta igazgató beszámolója szerint tavaly 
országos szinten emelkedett a fürdők forgalma, de a 
Galerius Élményfürdő és Wellness Központé jóval fe-
lülmúlta az országos átlagot. Ennek több oka is volt. 
Egyrészt az esős nyár sok Balatonhoz érkező vendéget 
csalogatott az intézménybe, így a főszezonban több-
ször telt házzal üzemeltek, csak sorbaállással lehetett 
bejutni. (Júliusban közel megduplázódott a forgalom 
az egy évvel korábbi adatokhoz képest.)
A kedvező tendencia annak is köszönhető, hogy a Galé-
rius bekapcsolódott az Erzsébet programba, és Erzsé-

bet-kártya elfogadóhellyé vált. Az ilyen kedvezménye-
ket igénybe vevő nyugdíjasok adták a vendégkör 20 
százalékát, ami azért is jó, mert ők alapvetően az elő- és 
utószezonban éltek a lehetőséggel. A fürdővendégek 
javarészt magyarok, de nyáron szép számmal vettek 
belépőt szlovákok, csehek és németek is.

Nem utolsósorban a fürdő növekvő népszerűsége 
a programjainak, valamint az egyedülálló, komplex 
szolgáltatást nyújtó szaunavilágának is köszönhető, 
amelynek fejlesztését három éve kezdték el. Akadnak 
kifejezetten emiatt visszatérő vendégek az ország tá-
volabbi pontjairól is. Balogh Renáta elmondása szerint 
külföldi munkája, tanulmányai során látta, hogy meny-
nyire változatos tud lenni, és milyen sikeres a szauna 
Ausztriában, Németországban, innen jött az ötlet, 
hogy az ehhez kifejezetten jó adottságokkal bíró, két-
szintes siófoki fürdő is erre szakosodjon. Sikerült a 
színvonalas szolgáltatáshoz jó szakembereket is szer-
ződtetni, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy ta-
valy a fürdő egyik dolgozója nyerte az országos szau-
namester bajnokságot.
A fejlesztéseket illetően az elmúlt évre tervezett kül-
téri koktélterasz kivitelezése csúszott, az várhatóan az 
idei nyári szezonra készül el. Az 500 férőhelyes fürdő 
amúgy önfenntartó, vagyis működéséhez nincs szük-
sége önkormányzat támogatására, de fejlesztésekre 
már nem futja önerőből, ezért igyekszik pályázatok út-
ján forráshoz jutni, ha nyílik erre lehetőség. A legsürge-
tőbb a már meglévő 9 medence mellé egy újabb, kül-
téri családi medence megépítése lenne.
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Hajszobrász tanoncok sikere 
Pécsett rendezték a XXVII. Regionális Fodrász és 
Kozmetikus Tanulóverseny – VI. Hesz János Emlék-
versenyt, melyen a Baross középiskola fodrászta-
nulói ismét kiválóan szerepeltek. 

A megmérettetés nagydíját, a Simonyi-kupát szerez-
te meg kiemelkedő szaktudásával Kovács Dominika 
Orsolya, aki emellett hajfonás kategóriában regionális 
4. helyezést ért el. Szép teljesítményt nyújtott a verse-
nyen Mátyás Lilla, Króth Fruzsina és Takács Bianka is.
A diákok felkészítő tanára, Kovácsné Galambos 
Ildikó tanulói már sokadszorra bizonyítják tehetségü-
ket, szorgalmukat a fodrászok regionális döntőjében. 

2012-ben Bessenyei Lívia, 2013-ban Kalmár Viktória 
ért el 1. helyezést a pécsi szakmai versenyen, mely 
eredmény – az iskola magas színvonalú oktatása mel-
lett – a somogyi fodrászmesterek szakmai munkáját 
is dicséri.

Diákok a természetvédelemért 
Lezárult a Somogyi TISZK Baross Gábor Középisko-
la, Szakiskola és Kollégium, valamint a gyöngyösi 
József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollé-
gium közös, egy éven át tartó kooperációja, mely a 
TÁMOP-3.3.14-A projekt keretében valósult meg.

A Szakképző intézmények együttműködése a Sió és 
Mátra természetvédelméért című pályázat – a sikeres 

elbírálást követően – 2014 januárjában indult ötven sió-
foki és gyöngyösi diák és húsz siófoki és gyöngyösi pe-
dagógus részvételével.
Az iskolákat és a sikeres pályamunkákat bemutató feb-
ruári projektnyitó után a természetvédők két közös 
kiránduláson vettek részt: márciusban Budapesten a 
Füvészkertet és a Magyar Természettudományi Mú-
zeum kiállítását tekintették meg, míg áprilisban a Tápió 
– Hajta Tájvédelmi Körzetben lévő Farmoson jártak. A 
siófoki diákok emellett bebarangolták a zöld sávjelzé-
sű turistaútvonal segítségével Tihanyt is, jártak Zircen, 

Tudom, álmodsz a kiliti tájról
Dudás Károly Kilitiről szeretettel, kilitiek tollából 
című könyvének bemutatóját tartották a BRTK 
Könyvtár előadótermében, a Nyugdíjas Akadémia 
előadásainak keretén belül.

A könyvbemutatón dr. Lengyel Róbert köszöntöt-
te a résztvevőket és egykori kollégáját, a könyv íróját. 
A könyv a kiliti városrész eredettörténetével, a jódi tö-
rök templom legendájával nyit, és egészen személyes, 
lokálpatrióta szellemiségben említi meg a városrész 

számára fontos közösségi helyeket, családokat és sze-
mélyeket, akiknek neve összefonódik Kiliti történelmé-
vel, és akik munkájukkal, közösséget építő tevékenysé-
gükkel valamilyen formában hozzájárultak a városrész 
fejlődéséhez. Így állít emléket többek között a nemré-
giben elhunyt Csiki Sándornak, Nagy Sándornak, vala-
mint Hoci bácsinak, akinek sütödéjéből a kiáramló friss 
kifli illata évekkel később is beterítette az Asztalos ut-
cai házak és iskolák udvarát. Dudás Károly könyvében 
az 1950-es, ’60-as évek Kilitijéről szóló történeteket 
anekdoták és történeti leírások egészítik ki. A vidám 
visszaemlékezéseket és bohózatokat komolyabb, 
már-már melankolikus hangulatú versek váltják. 
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Szalagavató ünnepély 
2015. február 6-án a Kálmán Imre Kulturális Köz-
pontban tartotta a Somogyi TISZK Baross Gábor 
Középiskola, Szakiskola és Kollégium a szalagava-
tóját, mely során 104 végzős diák kapta meg a kék 
bársony Baross-szalagot.

A szavalatok meghallgatása, az osztályok kisfilmjei-
nek megtekintése és a diákok beszédei után Szamosi 
Lóránt főigazgató úr köszöntötte az ünnepelteket, a 
szülőket, a pedagógusokat, és osztotta meg humoros, 
mégis szívhez szóló, komoly gondolatait a végzősök-
kel. Az ünnepélyes szalagtűzés során a 12.A osztálynak 
Villányiné Csatos Éva osztályfőnök, a 12.B osztálynak 
Bors József osztályfőnök, a 2/12.D osztálynak Kovácsné 
Galambos Ildikó osztályfőnök, a 2/10.C osztálynak Kék-
né Maxmilian Renáta osztályfőnök, a 3/11.C osztálynak 
Schultz Tibor osztályfőnök tűzte fel az éretté válást jel-
ző szalagot. Az ünnepély a szalagavató táncok bemu-
tatásával folytatódott: a 12.A és 12.B osztály álomszép 

bécsi keringője után a 2/12.D osztály gyönyörű angol 
keringője következett, majd a 12.B osztály a diszkó vi-
rágkorát, a 12.A osztály a hiphop világát idézte meg a 
lelkes közönség számára. A szalagavatón az Egersze-
gi Akusztik (Egerszegi Virág, Dömötör Gábor, Lelovics 
Zsolt, Pécsi Tibor, Orbán Attila), a frissen alakult siófoki 
formáció a popzenei dalok, versfeldolgozások népze-
nei motívumokkal való ötvözésével teremtett meghitt 
hangulatot a színházteremben, és szerzett gyönyörű 
perceket a diákoknak. Az ünnepély végén a Baross 
középiskola pedagógusai adták elő meglepetés tán-
cukat, melyet a végzősök felállva tapsolva köszöntek 
meg tanáraiknak.

valamint a bakonybéli Pannon Csillagdában. A nyári 
vakáció ideje alatt is folytatták a munkát a projektben 
részt vevő fiatalok: augusztusban több napig a gyön-
gyösi csoport táborozott a Baross középiskolában, akik 
városnézés, hajókirándulás és Balaton körüli (Keszthely, 
Balatonederics, Szigliget, Balatonfüred) kirándulás ke-
retében ismerkedtek meg természeti és épített kör-
nyezetünk szépségeivel. A tanévkezdést követően a 
siófoki diákok újabb élményekkel gazdagodtak, hiszen 
a Kis-Balatonnál és a gemenci erdőben bővíthették tu-

dásukat, majd szeptemberben és októberben kétszer 
két napot töltöttek el Gyöngyösön. Lehetőségük nyílt 
a visontai Mátra Erőmű, a Recski Nemzeti Emlékpark, a 
kisnánai vár, az Orczy-kastély és a Mátra Múzeum meg-
tekintésére, sőt a gyöngyösi diákokkal együtt kaland-
parkban is jártak, és országunk legmagasabb pontját, 
a Kékestetőt is megmászták. A számtalan, életre szóló 
élmény mellett az iskolapadban is új ismeretekkel gaz-
dagodtak a tanulók: matematika, biológia, történelem, 
informatika és szakmai tárgyakból fejlesztő órákon és 
a természetvédelemmel kapcsolatos szakmákat be-
mutató pályaorientációs foglalkozásokon vettek részt, 
valamint a nemzetközi GLOBE és BISEL program kere-
tében a terepgyakorlatok során végeztek fontos mé-
réseket a diákok. Az eredményeket bemutató decem-
beri projektzárón Sinka Istvánné igazgató asszony és 
Szamosi Lóránt főigazgató úr is megerősítette, hogy 
a jövőben a két intézmény testvériskolai minőségben 
folytatja rendkívül sikeres együttműködését, melynek 
a barátokká váló fiatalok örültek a legjobban.

Fotó: G
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Siófoki lett az Év TDM 
Szervezete 

A 23. Turisztikai Díjátadó Gála és Évadnyitó Foga-
dáson vehette át a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai 
Egyesület képviselője a Magyar Turizmus Zrt. szak-
mai díját, az Év TDM Szervezete elismerést február 
1-jén a Budapesti Kongresszusi Központban.

A díjátadón több kategóriában adták át a 2014-es év ki-
emelkedő szakmai teljesítményéért járó kitüntetéseket 
a turisztikai szakemberek és szervezetek részére. Díjaz-
ták többek közt az év Tourinform iroda fenntartóját, az 
év tourinformátorát, az év turisztikai újságíróját, szer-
kesztő-riporterét, valamint az év TDM szervezetét és 
TDM menedzserét. 

Az Év TDM Szervezete és az Év TDM Menedzsere dí-
jakat 2011-ben alapította a Magyar Turizmus Zrt. A 
kitüntetésekre minden évben az állami szervezet re-
gionális marketing igazgatóságainak vezetői jelölnek ré-
giójukból egy TDM menedzsert és egy TDM szervezetet. 
A jelöltek közül a nyerteseket a díjak kiírója, a Magyar 
Turizmus Zrt. vezérigazgatója választja ki. Az Év TDM 
Szervezete díj jelölésénél figyelembe veszik például a 
jelölt szervezet tagsági körének reprezentativitását, fo-
lyamatos bővítését, a tervezett szakmai programokat és 
azok megvalósítását, a megalakulás óta felmutatott nö-
vekedést a vendégéjszakaszám tekintetében. Az elbírá-
lásnál előnyt élveznek azok a TDM szervezetek, amelyek 
Tourinform irodát tartanak fenn. A Siófoki Fürdőegylet 
Turisztikai Egyesület a kitételeknek megfelelően a 2014-
es évre sikeresen elnyerte a szakmai elismerést.  Az Év 
TDM Szervezete címre az állami szakmai szervezet vá-

lasztja ki a nyertest, így ez hazánkban egy hatalmas elis-
merésnek számít a turizmus terén. A díj egymillió forin-
tos marketingtámogatással is jár, amelyet az egyesület 
marketingcélokra használhat fel. 
- A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület mint TDM 
szervezet 1994-ben alakult, és 2010-től már a siófoki 
Tourinform irodát is működteti egy önkormányzattal 
kötött megállapodás alapján. Az egyesület közel 350 
tagot számlál jelenleg, amelyek közt a turizmushoz 
kötődő vállalkozások, szolgáltatók szerepelnek (étter-
mek, szálláshelyek, egészségügyi szolgáltatók, stb.). 
A TDM célja, hogy a helyi szolgáltatók érdekeit képvi-
selve törekedjen a helyi turizmus fejlesztésére, aktívan 
részt vegyen a turizmus irányításában, ezen túl fontos 
szerepet játszik a turisták informálásában – nyilatkozta 
Hávris Klaudia. 
Az egyesület elsősorban Siófok turisztikai fejlesztését 
tűzte ki célul a város határain belül és azokon túl is. 
- A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület életében 
kiemelendő, hogy a régiós szervezettel, a Balatoni Re-
gionális TDM Szövetséggel szorosan együttműködik. 
Aktívan részt veszünk a Nyitott Balaton kampányok-
ban és olyan kezdeményezésekben, amik a régió tu-
rizmusát előrelendítik. Az utóbbi két évben TDM pá-
lyázatokon is indultunk, és a nyertes pályázatainknak 
köszönhetően számos fejlesztést valósíthattunk meg. 
Az első pályázat összegét egyrészt a Víztorony felújítá-
sára fordítottuk, kialakítottuk az iroda infrastruktúráját, 
másrészt különböző marketinganyagokat készítettünk 
el. A második pályázat összegét nagyrészt marketing-
célokra fordítottuk, különböző kiadványokat készítet-
tünk, parkfitnesz eszközöket telepítettünk, animátoro-
kat foglalkoztattunk, és megnyitottuk új fiókirodánkat 
– mondta el az egyesület titkára. 

Turizmus

A Balatoni TDM Szövetség élére az idei évben ismét 
Hoffmann Henriket, a Siófoki Fürdőegylet Turiszti-
kai Egyesület elnökét, a Hotel Residence tulajdo-
nos-vezetőjét választották meg. Hoffmann Henrik a 
nemrég megjelent A turizmus 50 legbefolyásosabb 
embere című országos kiadványban is szerepelt, 
amellyel a magyar idegenforgalom legbefolyáso-
sabb ötven szereplője közé került.
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Óvodaválasztás, 
beiratkozás 

Változnak a jogszabályok, 2015 tavaszán már azo-
kat a gyermekeket is be kell íratni az óvodába, akik 
a 2015/16-os nevelési év közben, vagyis 2016. au-
gusztus 31-ig töltik be a harmadik életévüket.

Nagyné Panyi Judit, a városi óvodák intézményvezető-
je a beiratkozással és az óvodaválasztással kapcsolat-
ban elsősorban a jogszabályi háttér változásaira hívja 
fel a figyelmet. A köznevelési törvény 2015. szeptember 
1-jén hatályba lépő szabályai szerint ugyanis a kisgyer-
mekeknek már hároméves kortól kötelezően óvodába 
kell járniuk.
– Mivel a szülő joga a szabad intézményválasztás, így na-
gyon gyakran élnek azzal a lehetőséggel, hogy személye-
sen tájékozódnak az óvodák külső-belső adottságairól, a 
csoportok életkor szerinti összetételéről, az óvónőkről, az 
adott intézményben folyó óvodapedagógusi munkáról 
– tájékoztatott bennünket az intézményvezető. Hozzá-
tette, hogy minden óvodának vannak bizonyos erőssé-
gei, amelyek a személyi és tárgyi feltételekből adódnak, 
ezek az erősségek viszont szivárványszerűen osztódnak 
el a város óvodáiban, érdemes ezért alaposan tájékozód-
ni az egyes óvodák sajátosságairól. Az intézményvezető 
az óvodaválasztásnál több szempont figyelembe vételét 
javasolja. Befolyásolja a döntést az óvónők személyisége, 
bánásmódja, nevelési módszerei vagy az óvodalátoga-
tás alkalmával látottak alapján kialakult benyomások és 
a bizalom az óvodapedagógusok nevelő munkájában. 

Lényeges, hogy felmerülő probléma esetén szívesen és 
bizalommal forduljanak az adott pedagógusokhoz a szü-
lők. A választásnál meghatározó lehet az adott óvodában 
kialakult szokásrendszer, a napirend és az óvodai szabá-
lyok, amelyek alapján a szülő biztonságosnak ítéli meg az 
intézményt, és nyugodtabban hagyja a pedagógusokra 
a gyermekét. Nem elhanyagolható szempont, hogy az 
óvoda könnyen, gyorsan megközelíthető legyen a lakó-
helyről vagy a munkahelyről.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges a gyermek sze-
mélyi azonosító igazolványa, lakcímkártyája, TAJ-kár-
tyája, egy orvosi igazolás arról, hogy a gyermek kö-
zösségbe mehet és szükségesek a szülők személyi 
okmányai és lakcímkártyái. Ha nincs mindkét szülő 
jelen a beiratkozásnál, akkor a hiányzó szülőnek nyi-
latkoznia kell arról, hogy hozzájárul a beiratkozáshoz. 
A beiratkozás időpontjait az önkormányzat határozza 
meg, a kisgyermekek szülei az óvodai nyílt napok al-
kalmával azonban már tájékozódhatnak az egyes in-
tézmények munkájáról.
– Intézményvezetőként aggódva hallom a szülők gya-
kori kijelentéseit, hogy ,,a gyermekünk fogja eldönteni, 
hogy melyik tetszik neki, majd ő választ". Pedagógusként 
úgy gondolom, hogy ezt egy hároméves kisgyermek 
nem tudja megítélni – teszi hozzá az óvodaválasztással 
kapcsolatban az óvodavezető. – A döntést, a választást a 
szülőnek kell meghozni, ez a szülő felelőssége.

Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje munkaterve 
szerint a következő óvodai nyílt napokon várják az 
érdeklődő szülőket:

Katicabogár Óvoda: 2015. 04. 22.
Napraforgó Óvoda: 2015. 04. 22.

Pitypang Óvoda: 2015. 04. 14.
Pillangó Óvoda: 2015. 04. 21.

Micimackó Óvoda: 2015. 04. 22.
Napsugár Óvoda: 2015. 04. 14.

Pöttyös Óvoda: 2015. 04. 21.
Nyitnikék Óvoda: 2015. 03. 27.

Nyolcszínvirág Óvoda: 2015. 04. 21.
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Kultúra

A 2015. év
rendezvénytervei 

Javában zajlik a nyári rendezvények előkészíté-
se: a Kálmán Imre Kulturális Központ szakemberei 
Györkös Marianna vezetésével nem csak a már ha-
gyománnyal bíró fesztiválokat szervezik, hanem új 
ötletek megvalósításán dolgoznak.

A tervek szerint az önkormányzat jóváhagyása esetén 
2015 során megrendezésre kerülnek a már hagyomány-
nyal bíró fesztiválok: így a Vitorlás Szezonnyitó, a Bala-
toni Szezonnyitó (amely már az egész nyár programjaira 
is felhívja a nagyközönség figyelmét), a Víztorony és a 
New Orleans Jazz fesztivál, az összevont Siófolk és Bor 
és Kenyér Ünnepe, valamint az egyre nagyobb sikereket 
elkönyvelő Halfesztivál. 
A minőségi programkínálat további erősítése jegyében  
a szakemberek szeretnének egy új kezdeményezést is 
elindítani, amely a világ több nagyvárosában már meg-
honosodott. Siófokon is megvalósítható lenne, hogy a 
város egy parkjában (pl. a Jókai parkban vagy a Millen-
nium parkban), nyaranta minden héten egy meghatáro-
zott időpontban ingyenes komolyzenei koncertet hall-
gathatna meg a közönség. Példának okáért Varsóban 

nyaranta minden vasárnap délután egy-egy zongora-
művész Chopin műveit játssza egy közpark közepén, a 
nagyközönség pedig a padokon, fűben helyet foglalva 
hallgatja. A kezdeményezés hosszú évek óta sikeres, és a 
zongoraművészek számára egyre nagyobb presztízs ott 
fellépni, a koncertezők várólistája egyre hosszabb. Ter-
mészetesen számolni kell azzal, hogy ennek köztudatba 
kerüléséhez, népszerűvé válásához idő szükséges, hosz-
szú távon viszont eredményesen formálná a Siófokról 
alkotott képet azzal, hogy Magyarországon különleges-
nek számító kezdeményezést indítana útjára.
Kálmán Imre örökségének ápolása jegyében - a KIKK 
javaslata alapján - a Siófoki Fürdőegylettel és a Bahart 
Zrt.-vel közösen egy operetthajót indítanának, amely-
nek különlegessége az lenne, hogy nem csupán Kál-
mán Imre műveit élvezhetné a közönség exkluzív kör-
nyezetben, hanem a zeneszerző kedvenc ételei által 
inspirált menüsort is. E projektben a KIKK a program 
kulturális részének minőségéért felelne.
Ahogy azt már megírtuk, a Balatoni Regionális TDM 
Szövetség a tavalyihoz hasonlóan idén is megszerve-
zi Nyitott Balaton elnevezésű akcióját, amelyre május 
1. és 10. között, valamint szeptember második felében 
kerül sor. Ezen akciók jóvoltából kiemelt figyelem jut a 
Balaton régióra, amelyet Siófoknak is érdemes kihasz-
nálnia. Ezért tavasszal ismét megrendezésre kerülne a 
tavaly debütált és pozitív visszhangot kapott Vitorlás 
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Szezonnyitó, amely egy új, fizetőképes keresletet je-
lentő célcsoport városba vonzását eredményezheti. 
Idén még a korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt kap-
na a szabadtéri színpad, hiszen ez a létesítmény ver-
senyelőnyt jelenthet a többi Balaton-parti várossal 
szemben.
A hagyományos Tavaszi fesztivál, idén is március-
ban kezdődik, ahol fellép Koncz Zsuzsa, koncertet ad 
Szentpéteri Csilla a siófoki művészeti iskola tanárai-
val közösen, a humorról Bödőcs Tibor gondoskodik, 
emellett kiállítások, gyerekprogramok várják majd a 
látogatókat.  
A programot biztosító produkciók meghatározó té-
nyezői a fesztiválok sikerének, hiszen a közönség el-
sősorban a rendezvények műsora alapján hozza meg 
döntését arról, részt vesz-e azon. Az elmúlt években 
az önkormányzati finanszírozású rendezvények eseté-

ben új törekvésként jelent meg, hogy a nagy fesztivá-
lok programjában kizárólag hangszeres, valódi élőze-
nés produkciók jelenjenek meg, ezzel is erősítve, hogy 
Siófok neve egyre inkább a minőségi szórakoztatással 
kapcsolódjon össze. A szakemberek a kizárólag élőze-
nés produkciók színpadra állítását ebben az évben is – 
és a jövőben is – folytatni szeretnék.

Kultúra 

A KIKK által szervezett 2015. évi rendezvények előzetes listája:
Vitorlás szezonnyitó, a Magyar Vitorlás Szövetséggel közösen, szabadtéri ingyenes komolyzenei koncer-
tek a Jókai (vagy a Millennium) parkban, Balatoni Szezonnyitó – a KIKK egy korábbi javaslata alapján a Fürdő-
egylet kész lenne ehhez kapcsolódóan egy nagyszabású, szezonnyitó bál megszervezésére, amely jó alkalmat 
kínálna a turisztikai szakma Siófokra invitálására, és ennek megfelelően a figyelem városra történő irányítására. 
A bál művészeti programját a KIKK biztosítaná.
Május végén a tervek szerint Siófok – sok más hazai településsel együtt – csatlakozna a Nemzeti Bor Maraton 
elnevezésű rendezvényhez, amely minden városban összekapcsolódna a Magyar Borászok Ünnepével. Az ese-
mény időpontján, valamint a részletes programon még dolgoznak.
Gyermeknap (Fő tér), Víztorony fesztivál (Fő tér), New Orleans Jazz fesztivál külföldi fellépőkkel, Siófolk 
fesztivál és Bor és Kenyér Ünnepe (hajóállomás), Siófoki Halfesztivál (Fő tér és környéke), Városnap, adven-
ti vásár (Fő tér), Siófoki Tavaszi Fesztivál, Kálmán Imre Emléknapok

A szabadtéri színpadon:
Június elejétől augusztus végéig Siófoki Nyári Esték, ezen belül:
ingyenes kiállítás és kertmozi egész nyáron, valamint színházi és zenés produkciók, koncertek 

Előzetes tervek:
Quimby-, Neoton-koncert, a Budapesti Operettszínház Csárdáskirálynő című előadása a mű bemutatásának 
100. évfordulója alkalmából – erről jelenleg is folyik az egyeztetés, Madách Színház – musical előadás, Kárpá-
tia (befogadott vendégprodukció), Popfesztivál 40
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Sport

Távírász siker 
2015. február 7-én rendezte meg a Magyar Rádióama-
tőr Szövetség Budapesti Szövetsége az idei Puskás Ti-
vadar Budapest Távírász Bajnokságot, mely minősítő 
verseny. Valamennyi kategória I. II. és III. helyezését a 
Siófoki Anyaklub és az ország első Női Rádióamatőr 
Klub siófoki sportolói hozták el a győzelmet jelentő 
csapatserleggel. A csapatok a következő hetekben lá-
zasan készülnek az országos bajnokságra, ami április-
ban lesz Cegléd városában. Ezt követően a legjobbak 
Macedóniába, Ohrid városába utazhatnak szeptember-
ben a 11. Nagysebességű Távírász Világbajnokságra. 
Ez feltételes mód, mert 6 versenyző jönne számítás-
ba, és a nevezési költség 300 euró/fő. Az utazást, ami 
oda-vissza közel 2000 km, saját finanszírozásból oldják 
meg, mint az elmúlt 20 évben.
A fiú versenyzők: Gyermek és serdülő kategória:
Gálfi Csaba, Horváth Bálint, Búza Tamás, Nagy Róbert 
általános iskolások. Ifjúságiak: Tóth Patrik, Fülöp Hunor 
és Lehel testvérpáros. Felnőttek: Kohán László, Majer 
György és a veterán, egyben csapatvezető, edző, gép-
kocsivezető, gyúró...stb. Turjányi József a veterán ka-

tegória örökös bajnoka. Női klub: Gyermek kategória: 
Csizmadia Renáta, Fejes Rebeka, Szamosi Lili. Ifi leány:
Szekrényesi Gréta és Farkas Nikolett. Felnőtt: Illés
Evelin, Surmanné Gorjanácz Éva. Old Lady: Varga
Mónika és a klub trénere, szakácsa és szponzora, a ve-
terán Turjányi Józsefné szintén még nem talált legyő-
zőre hazai mezőnyben.

Sok sikert kívánunk az idei versenyévadra mindkét klub 
versenyzőinek! 

Öt góllal nyertük a párharc 
első felvonását 

Öt góllal nyerte a Siófok KC-Galerius Fürdő együt-
tese a női kézilabda KEK nyolcaddöntős párharc 
első felvonását az osztrák Hypo ellen. 

A találkozó előtt Németh András szövetségi kapitány 
latolgatta az esélyeket.
- Véleményem szerint a Siófok jobb csapat, nagyobb a 
tudása, a Hypo mellett viszont a több rutin szól a pár-
harc kezdete előtt. Az osztrákok az ősszel a Bajnokok 
Ligájában szerepeltek, ahol egy  mérkőzést nyertek. 
Főként saját otthonukban erősek, jobb teljesítményt 
nyújtanak, mint idegenben. Úgy gondolom, hazai pá-
lyán kell a siófokiaknak olyan eredményt elérni, hogy 

reális esélyük legyen a továbbjutás kiharcolására a 
visszavágón. A két csapat ismeri egymást: a siófokiak 
folyamatosan elemezhették ellenfelüket a BL-meccsek 
kapcsán, és azt gondolom, hogy a Hypo is jól felkészült 
a magyar együttesből. Az SKC egyik alapembere, a bra-
zil Piedade éveken át játszott az osztrák klubban, így ő 
is tud hasznos információkkal szolgálni a többieknek. 
Bízom benne, hogy a párharc után a Siófok várja majd 
a negyeddöntő sorsolását. 
A magyar együttes telt ház előtt, Such Nelli találatával 
szerezte meg a vezetést, és a folytatásban is előrébb 
járt az ősszel még a Bajnokok Ligájában szereplő bé-
csieknél. A hazaiak védekezése nagyszerűen műkö-
dött az első félidőben: húsz perc alatt mindössze négy 
gólt kaptak, mégsem lehetett felhőtlen az örömük. A 
támadások befejezésébe és a megítélt büntetők érté-
kesítésébe ugyanis a kelletnél többször csúszott hiba. 
Ráadásul a tapasztalt orosz kapus, Sanko kiváló védé-
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sekkel tartotta meccsben csapatatát. Németh találata 
után így is 10-5 állt a táblán, a második félidőt pedig 
háromgólos előny birtokában kezdhette az SKC.
Golovin Vlagyimir tanítványai a szünet után nem akar-
ták elkövetni azt a hibát, amit a januári magyar baj-
noki rangadókon, így nem ragadtak be a rajtnál, és a 
43. percben, amikor Pastrovics kapus hosszú passzát 
a válogatott szélső, Erdősi gólra váltotta, már 19-12-re 

vezetettek. A különbség azonban nem nőtt tovább, 
ehelyett a pontosan dobó Acimovic három gólra hozta 
fel csapatát és Léránt is többször beköszönt volt csapa-
tának. Az utolsó másfél percben, 25-20-as állásnál a so-
mogyiak megpróbáltak még egy gólt lőni, de kimaradt 
a lehetőség és le is járt a játékidő.
„Nem vagyok elégedett: sajnos nagyon sok helyzetünk 
kimaradt, így nehéz lesz a visszavágó az otthonában 
erős Hypo ellen – mondta a lefújás után a kilenc gó-
lig jutó siófoki csapatkapitány, Orbán Annamária. – A 
védekezésünk alapvetően jó volt, a támadások befe-
jezésében kell javulnunk. Természetesen továbbra is a 
továbbjutás a célunk.”

SIÓFOK KC-GALERIUS FÜRDŐ – HYPO NÖ 25-20 (12-9)

Golovin Vlagyimir: Megnehezítettünk a saját dolgun-
kat, de ez még csak a párharc első része volt. Túlzottan 
lámpalázasok voltunk, ennek tulajdonítom a sok ki-
hagyott ziccert. Sajnos a második félidőre sem sikerült 
igazán rendezni a sorokat: hiába léptünk el hét góllal, 
nem tudtuk megőrizni az előnyt. Nem szeretnénk szá-
molgatni, győzelmi reményekkel lépünk pályára a visz-
szavágón is.

Kovács Ferenc: Tudtuk, hogy egy jó csapat lesz az el-
lenfelünk a nyolcaddöntőben, és fel is készültünk ren-
desen. Voltak jobb és rosszabb periódusaink, és abban 
bízunk, hogy a visszavágó jobban sikerül majd. Remé-
lem, le tudjuk dolgozni a hátrányunkat saját ottho-
nunkban.

A cikket és a képeket a www.siofokkc.hu - tól kaptuk.
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Nyártól 20+ HD csatorna
érkezik a térségbe 

2015. január 1-jétől Siófokon és a környező telepü-
léseken a Vidanet Zrt. vette át az internet-, kábel-
tévé- és telefonszolgáltatás biztosítását a SUPRA 
Kft.-től. Sejben Zsoltot, a vállalat dél-dunántúli 
régiójának vezetőjét kérdeztük a Vidanet helyi ter-
veiről, a kínálatban várható változásokról.

A Vidanet a dunántúli régióban számos más településen 
is kínál internet-, kábeltévé- és telefonszolgáltatást, de ott 
teljesen más csomagokkal van jelen, mint a siófoki régió-
ban. Tervezik a kínálat egységesítését?

Sejben Zsolt: Igen, terveink szerint nyártól több lép-
csőben átalakítjuk a siófoki térségben termékkínála-
tunkat. Ez az internet-szolgáltatás szempontjából azt 
jelenti, hogy be fogunk vezetni új, gyorsabb csomago-
kat. Jelenleg maximum 15Mbps sávszélességet tudunk 
biztosítani, de a hálózatfejlesztésünket követően a leg-
nagyobb csomagunkban már 60Mbps sávszélesség is 
elérhető lesz. A digitális kábeltévé kínálatot is jelentő-
sen bővíteni fogjuk. Folyamatosan állunk át a központi 
fejállomásunk digitális kínálatára, melynek köszönhe-
tően a térségben is elérhető lesz több mint 100 digitá-
lis csatorna, köztük több mint 20 HD csatorna. Ahhoz, 
hogy ezeket a fejlesztéseket meg tudjuk valósítani, 
márciustól átfogó hálózatrekonstrukciót és a siófoki 
központi berendezéseink cseréjét kell elvégezni.

Ezek a munkálatok hogyan fogják érinteni a helyi elő-
fizetőket?

Sejben Zsolt: Arra törekszünk, hogy az ügyfeleink mi-
nél kevesebb kellemetlenséget tapasztaljanak, ugyan-
akkor az eszközök cseréje, az átépítés, a rendszerek be-

állítása elkerülhetetlenül együtt jár néhány időszakos 
szolgáltatászavarral, illetve -kieséssel. Ezért ezeknek a 
munkáknak a többségét a hajnali órákban végezzük.

Említette, hogy sor kerül például eszközök cseréjére is. 
Hogyan kell elképzelnünk, mi történik még a hálózatre-
konstrukció keretében?

Sejben Zsolt: Hálózatunk átépítése során ellenőrizzük 
a kábeleket, csatlakozásokat, a nem megfelelő eszkö-
zöket cseréljük, javítjuk, továbbá szükséges lesz az erő-
sítők egy részének cseréjére. A hálózatrekonstrukciós 
munkák idejéről és az érintett területekről honlapun-
kon tájékoztatjuk majd ügyfeleinket.

Ezeken túl terveznek még más változtatásokat a 
régióban?

Sejben Zsolt: Alapvetően a legfőbb célunk a hálózat 
kapacitásának és minőségének javítása, hogy magas 
színvonalú internet-, kábeltévé- és telefonszolgáltatást 
tudjunk nyújtani az előfizetőink számára. Ezen túl az 
ügyfélkiszolgálás minőségére is nagy hangsúlyt fek-
tetünk, ennek érdekében siófoki irodánkat jelentősen 
modernizálni fogjuk, emellett a 1203-as telefonszámon 
is ügyfeleink rendelkezésére állunk.

A Vidanet Zrt. által
átvett települések:

Ádánd, Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonlel-
le, Balatonőszöd, Balatonszabadi, Balatonszárszó, 
Kőröshegy, Ságvár, Siófok, Siójut, Szántód, Szólád, 
Tab, Zala, Zamárdi.





50%
kedvezmény

a lencsére

50%
kedvezmény

Az akció 
február 1–28-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!
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ÖKODESIGN
kiállítás

MÁRCIUS 02 – 14.

TERET KAP A 
FORMABONTÓ FANTÁZIA!
Nézd meg, mire képes a kreativitás és a környezet- 
tudatos gondolkodás! A kiállításon olyan újjá született 
eszközöket láthatsz, melyek remek tippeket adhatnak 
megunt tárgyaid újrahasznosításához.

A programváltozás jogát fenntartjuk.

A KIÁLLÍTÁS
MEGTEKINTÉSE

INGYENES


