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Siófok vezérprojektjei
A képviselő-testület teljes egyetértésben szavaz-
ta meg, hogy a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Programban melyek legyenek Siófok 
gazdaságfejlesztési vezérprojektjei, vagyis mely 
területek fejlesztése kapjon prioritást a 2015-
2021 közötti uniós fejlesztési ciklusban.

A projektjavaslatok között első helyen ipari park lé-
tesítése szerepel mintegy 900 millió forintért, amely 
a kistérség gazdasági fejlődésének motorja lehet. 
Vállalkozóbarát üzleti infrastruktúrával és szolgálta-
tásokkal hozzájárul a betelepülő kis- és középvállalko-
zói szektor vállalkozásainak munkahelyteremtéséhez, 
illetve munkahelymegtartásához, továbbá a térség 
versenyképességének növeléséhez. Környezetbarát 
technikai megoldásai élő példát mutathatnak az alter-
natív energiagazdálkodás gyakorlati alkalmazására.
A második projektjavaslat egy vállalkozói inkubátor-
ház létesítése az ipari parkban mintegy 400 millió fo-
rintért. A vállalkozói  inkubátorház olyan telepszerűen 
létesített ipari, szolgáltató és kereskedelmi létesítmé-
nyek együttese, amely a mikro-, kis- és középvállalko-
zások számára a kor színvonalán biztosítja a korszerű 
gyártmányok előállításához, a modern technológiák 
alkalmazásához nélkülözhetetlen feltételeket. Felada-
ta, hogy olyan erőforrásokkal lássa el a hazai kis- és 
középvállalkozókat, amelyek javítják sikerük esélyeit. 
A vállalkozói inkubátor egyfelől a termelőtevékenység-
hez elengedhetetlenül szükséges fizikai infrastruktúra 
igénybevételét teszi lehetővé, másfelől pedig olyan szol-
gáltatásokkal (szellemi infrastruktúra) segíti a vállalko-
zókat, amelyek ma már nélkülözhetetlen részei a sikeres 
üzletvitelnek (ügyvitelszervezés; pénzügyi, számviteli 
ügyintézés, PR; marketing; logisztika; külkereskedelem 
bonyolítása; hitelügyintézés; beruházási, fejlesztési, jogi 
tanácsadás stb.). Az inkubátorház azoknak a vállalko-

zásoknak nyújt elsősorban lehetőséget, amelyek nem 
rendelkeznek jól megközelíthető helyen levő, megfelelő 
saját helyiséggel tevékenységük végzéséhez, valamint 
megfelelő irodatechnikai és kommunikációs beren-
dezésekkel vagy éppen tevékenységük, vállalkozásuk 
fejlesztéséhez tanácsadásra, különböző inkubációs 
szolgáltatásokra van szükségük,
A harmadik projektjavaslat vitorlás, illetve jachtkikötő 
megépítése mintegy 1 milliárd forintból, ami egyfelől 
új munkahelyeket teremt, másfelől a város vonzerejét 
növelő turisztikai attrakció. Fizetőképes vendégköré-
vel közvetlen bevételt generál az üzemeltetőnek és 
a szolgáltató szektornak, közvetetten pedig növeli  
a város adóbevételeit. Az új kikötőt igénybevevő la-
kosság elkötelezettebbé válik a természeti és kulturá-
lis értékek megőrzése iránt.
A negyedik projektjavaslat a Petőfi sétány 2. szaka-
szának (a Balaton Hotel – Club 218 közötti rész) to-
vábbá egy vízi-sétány kialakításáról szól 1,5 milliárd 
forintért. Ez a már meglévő sétálóövezetet hosszab-
bítja meg az Aranypart irányába. A beruházás meg-
valósításával nőne Siófok versenyképessége, hiszen 
vonzóbbá válna a partszakasza, továbbá javulni, illet-
ve bővülni tud Siófok kulturális és közösségi tereinek, 
szolgáltatóinak infrastrukturális és szolgáltatási mi-
nősége. Általa az integrált, közösségközpontú, alulról 
építkező, helyi partnerségen alapuló városfejlesztési 
programok, illetve a tartalmas szabadidő-eltöltés 
lehetőségeinek megteremtése is megvalósulhat.  
A közösségi igények szerint és a közösség aktív bevo-
násával fejlesztett tereket és szolgáltatásokat a lakos-
ság nagyobb hajlandósággal veszi igénybe és jobban 
kötődik hozzá, mert maga is részt vesz a fejleszté-
si folyamatokban.  A fejlesztések, illetve közösségi 
programok és projektek összességében elősegítik a 
népesség, kiemelten a fiatalok helyben maradását, il-
letve megtartását.
Az ötödik vezérprojekt javaslat a sóstói strand attrak-
tív fejlesztése minőségi szolgáltatások kialakításával, 

mintegy 250 millió forintért. A beruházás eredmé-
nyeként javulni, illetve bővülni tud Siófok sóstói ré-
szének infrastrukturális és szolgáltatási minősége, 
továbbá javulnak az ehhez kapcsolódó gazdasági 
feltételek. Lengyel Róbert polgármester a prioritást 
élvező fejlesztési célokkal kapcsolatban kifejtette, 
hogy bár a város korábbi vezetésének egyik vezér-

projektje a rekortán futópálya megépítése volt, az új 
vezetés úgy látja, fontosabbak a munkahelyteremtő 
beruházások. Csorba Ottó amiatt emelt szót, mert 
az Ezüstpart és az Aranypart között egyre nagyobb  
a kontraszt, vagyis szükség lenne a település nyugati 
részének fejlesztésére is kidolgozni valamilyen pro-
jektet a jövőben.

Szamosi Lóránt fejlesztési és beruházási tanács-
nok lapunknak elmondta, hogy három olyan 
tartóoszlopa lehet Siófok város jövőbeli fejlődé-
sének, amely akár azt is megalapozhatja, hogy  
a város az uniós források elapadása után ön-
erőből is tudjon folyamatosan fejlődni és fej-
leszteni. Ma is komoly tartalékokkal bír Siófok, 
amelyet fejlesztésekre tud fordítani, de ez a szint 
nem örök. Fokozatosan át kell alakítani a várost, 
újra kell gondolni a fejlesztési stratégiát.

- Az első fontos lépés a helyi infrastruktúra folyama-
tos fejlesztése, karbantartása. Utak, járdák, parko-
lók, akadálymentesített középületek és közterek. Az 
eddigi koncepcióval szakítanunk kell, és a belváros 
mellé a távolabb eső városrészeket is fel kell zárkóz-
tatnunk. A megközelíthetőség nagyon fontos, akár 
egy turisztikai célpontról, akár egy termelő üzem-
ről van szó, akár közintézményről vagy hivatalról. 
Ráadásul ezt az infrastruktúrát nekünk nem 25 ezer 
emberre kell terveznünk, hanem ennek a számnak 
akár a tízszeresére is a nyári vonzerő miatt. A máso-
dik oszlop a munkahelyteremtés. Termelő üzemek 
letelepítése egy önkormányzat által létrehozott és 
működtetett ipari parkban, de segítenünk kell az 
egyéb befektetési szándékot is. A kettőt összehan-
goltan kell segíteni és támogatni. Érdemes lenne 
olyan testvérvárosi kapcsolatban is gondolkodni 
Siófoknak, amely kifejezetten a befektetési szán-

dékot erősíti. Több működő vállalkozás, nagyobb 
adóbevétel a város számára, még több fejlesztési 
lehetőség. Lényeges, hogy a komoly üzemek jelen-
léte generálhat olyan speciális lehetőséget is, mint 
az üzleti célú turizmus kialakulása. A harmadik tartó-
pillére a város jövőjének egyértelműen a turizmus. 
A turizmus és az ahhoz kapcsolódó rendezvények, 
attrakciók is komoly munkahelyteremtő erővel bír-
nak.  A város fejlesztési koncepciójának (ITS) is alap-
vetően ezt a területet kell támogatnia. Tudnunk kell, 
hogy hova szeretnénk eljutni, és ehhez meg kell al-
kotnunk egy komoly turizmusfejlesztési koncepciót. 
Ebben a Hivatalnak és a hozzá kapcsolódó intézmé-
nyeknek, szakmai szervezeteknek közre kell működ-
ni, de elkészíteni egy ilyen koncepciót objektíven 
és szakmailag teljesen elfogulatlanul csak egy nem 
helyi szereplő tud. A városnak kell erről gondoskod-
nia és megbízni ezzel a feladattal egy külsős céget. 
Attrakciók kellenek, amelyeket koncentráltan, de az 
ahhoz tartozó környezet komplex fejlesztésével le-
het csak kialakítani. Ehhez szükséges egy szakmai 
lobbi is, amely a város turizmusban érdekelt szerep-
lőit tömöríti, egy irányban beszélnek a képviselői, és 
folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a Hivatallal és 
a képviselő-testülettel, valamint annak bizottságai-
val egyaránt. Ha a három terület egymást erősíti, s 
összehangoltan fejlesztjük azokat, akkor Siófok ver-
senyképes és egy folyamatosan gyarapodó város 
lesz – fejtette ki Szamosi Lóránt.

Fotó: Gáti Kornél
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Nagyszombaton indult  
a balatoni hajózási szezon

Április 4-én délelőtt indult Siófokról Balatonfüred-
re a Szent Miklós hajó, fedélzetén a balatoni hajó-
sokkal, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatójával, 
valamint Siófok és Keszthely városok küldöttsé-
gével. Az első balatoni hajó érkezését a hagyomá-
nyok szerint a túlparton Balatonfüred városának 
képviselete várta. 

A hajózási szezonnyitó alkalmával a balatoni hajó-
sok virágcsokorral köszöntötték Balatonfüred Nép-
tánc Egyesületének hölgytagjait, Füred városa pedig 
balatoni borral, egy üveg olaszrizlinggel üdvözölte a 
hajósokat. A megnyitó ünnepségen dr. Bóka István, 
Balatonfüred polgármestere köszöntötte a siófoki kül-
döttséget és a balatoni hajósokat, majd megnyitotta 
az idei balatoni hajózási szezont. Siófok város polgár-
mestere, dr. Lengyel Róbert ünnepi beszédét köve-
tően egy eredeti, 150 éves, anno 200 forint névértékű 
hajózási részvényt ajándékozott a füredi polgármes-
ternek. A hajósokat és a résztvevőket az ünnepélyen 
Keszthely város polgármestere, Ruzsics Ferenc és a 
Balatoni Szövetség elnöke, Balassa Balázs köszöntöt-
te. Dr. Halmos Gábor, a Balatoni Hajózási Zrt. vezér-
igazgatója ünnepi beszédében az idei fejlesztéseket 
emelte ki, köztük elsősorban a Siófok katamaránt. Az 
újjászületett hajó az idei év egyik legnagyobb újdon-

sága a hajófelújítások tekintetében. Magyarország 
első akadálymentesített hajója ideális mozgássérül-
tek számára, valamint gyerekbarát is, így megfelelő 
a családos utazóknak. A vezérigazgató beszámolt 
arról, hogy ezen a hétvégén nyitotta meg kapuit  
a hajózás 9 nagy vitorláskikötője is, megkezdődött  
a vitorlások vízre tétele, a szezonra való felkészítése.  
A szezonnyitó zárásaként a Füred város meghívására 
érkezett Siófoki Férfi Dalkör műsorát és a Balatonfüred 
Néptánc Egyesület bemutatóját láthatta a közönség. 
Az ünnepséget követően a Szent Miklós fedélzetén a 
Balatoni Hajózási Zrt. ajándékaként az utazóközönsé-
get díjmentes, egyórás utazás várta. Nagyszombaton 
három part menti városban, Siófokon, Balatonfüreden 
és Keszthelyen indult el a balatoni hajózási szezon. 
Siófok és Füred között a Magor gyorshajó szeli a vizet, 
és a Tünde nosztalgiahajó várja az utazókat. Húsvét 
hétvégéjén három napon át a három városból induló 
sétahajókon utazó gyerekeknek ajándék csokitojással 
kedveskedett a Balatoni Hajózási Zrt.

Húsvéti jótékonyság
Közel 800 húsvéti élelmiszercsomag talált gazdára a 
Siófokon, Tabon és Igalban szervezett jótékonysági 
élelmiszerosztás során.

Április 3-án a siófoki Kálmán Imre Étteremnél sorakoz-
tak a rászoruló családok a helyi alapítványok és egyhá-
zak Witzmann Mihály országgyűlési képviselővel közös 
húsvéti jótékonysági élelmiszerosztására.
- Húsvét közeledtével három, a választókörzetemben 
található városból kaptunk meghívást: Igalból, Tabról 
és Siófokról. Mindhárom településen civil szervezetek 
és egyházak kértek fel engem, mint a térség ország-

gyűlési képviselőjét arra, hogy a korábbi ruhaosztá-
si, élelmiszergyűjtési akcióikat folytatva, és az eddigi 
kapcsolatrendszerünket felhasználva próbáljunk meg 
élelmiszerosztással segítséget nyújtani. Húsvéti jóté-
konysági akciónkkal elsősorban a nagycsaládosokat és 
a szociális rászorulókat igyekeztük támogatni. A kez-
deményezés olyan jól sikerült, hogy néhány hét alatt a 
lakosság és a térségben működő vállalkozások bőkezű 
felajánlásai által 780 csomagot tudtunk összeállítani, 
amelyek összértéke megközelíti az egymillió forintot – 
nyilatkozta Witzmann Mihály országgyűlési képviselő.  
- Úgy hiszem, példamutató az az összefogás, amelyet 
a térségben élők és a vállalkozók mutattak annak ér-
dekében, hogy ismét meg tudjuk szervezni ezt a jóté-
konykodást. A tegnapi nap folyamán és ma is nagyon 

Hagyományőrző locsolkodás
Húsvét hétfőn a Fidelitas siófoki csoportjának tagjai 
népi jellegű ruhákban, lovaskocsival érkeztek több 
helyszínre, az általuk szervezett I. Hagyományőrző 
Húsvéti Locsolkodás keretében. 

A lovaskocsi először Potocskáné Kőrösi Anita alpol-
gármester lakásához érkezett, majd a Fő téren dr. 
Kovács Emőke stílusosan a könyvtár előtt kapta nya-
kába a hideg vizet. Mezőfi Józsefné pálinkával várta  
a fiatalokat, majd Samuné Csertán Valéria következett.  
A locsolók könnyeket csaltak a Máltai Szeretetszol-
gálat Idősek Otthonának lakói szemébe, akik kitörő 
örömmel fogadták őket. A hétfői locsolkodás tehát jól 
sikerült, a fiatalok már a jövő évit tervezik. Emellett a 

2008-ban alakult önszerveződésű, folyamatosan meg-
újuló országos ifjúsági szervezet tagjai – akik között 
országos junior trappbajnok, több kiváló labdarúgó 
és kosárlabdázó is megtalálható –, tervei között sze-
repel egy városi Ki mit tud szervezése, ahol a fiatalok 
megmutathatják tehetségüket; többnapos sportese-
mények rendezése, melyekkel szeretnék kimozdítani 
az ifjúságot otthonról. Elöl járnak a jó példával, hiszen 
focicsapatuk a városi labdarúgó tornák állandó részt-
vevője, ahol 5-ből 5 alkalommal sikerült dobogós he-
lyezést elérniük.
A csoport legfontosabb céljai között szerepel, hogy 
önkéntesei által a fiatalok érdekeit képviselje, mind 
az utcán, mind a helyi városvezetésben. Úgy gondol-
ják, hogyha aktívan kiveszik a részüket a nemzetépí-
tésben, akkor a fiatalabb generációk számára példát 
mutatva ők is érdekeltté válnak a közéletben.

jó volt látni, hogy a szociálisan rászorulók és nagycsa-
ládosok hogyan örültek a csomagoknak, hiszen ünnep 
alkalmából ajándékot kapni jó, de adni még jobb. En-
nek szellemében szerveztük az elmúlt időszakban a 
jótékonysági akciókat, és ennek szellemében kívánjuk 
folytatni a jövőben is – mondta el a képviselő.
Siófokon körülbelül 300 csomagot osztottak szét hús-
vét hétvégéjén. A csomagokba a cukor, liszt, étolaj, üdí-
tő, konzervek és különböző tartós élelmiszerek mellett 
a rászoruló családokban élő gyermekeknek az ünnep 
alkalmából csokinyuszi is jutott. 

HajózásHírek

Fotók: G
áti Kornél

Fotók: G
áti Kornél



8 9

ÁPRILIS

Fotók: G
áti Kornél

Március 15.
Nemzeti ünnepünkön városi megemlékezéssel, ko-
szorúzással, fáklyás felvonulással tisztelgett Siófok 
városa az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
hősei előtt. 

Hagyományosan a Siófoki Fúvós Egyesület Zenekará-
nak műsorával kezdődött el a városi ünnepség március 
15-én a Fő téren. Az ünnepi beszédet Siófok polgármes-
tere, dr. Lengyel Róbert tartotta, aki az ünnep kapcsán 
a magyar nép történelem során elszenvedett vesztesé-
geiről, valamint kiemelkedő diadalairól tett említést.

- A magyar népet sok szenvedés érte, számos külső 
és belső ellenség egyaránt támadta, de volt néhány 
olyan kiemelkedő történelmi eseményünk is, amikor 
a magyarság színe-java összefogott, felemelte a nem-
zet zászlaját, és büszkén vitte. Emlékezzünk vissza Hu-
nyadi János diadalára Nándorfehérvárnál vagy Rákóczi 

Ferenc szabadságharcára, és a mai napon 1848. már-
cius 15-ére, amikor a Párizsból indult forradalmi hul-
lám hatása Bécsen keresztül eljutott Pestre is – mondta  
a polgármester.
Dr. Lengyel Róbert a március 15-i események rövid ösz-
szegzése után kitért a forradalom és szabadságharc va-
lódi, napjainkra is kiható jelentőségére.
– 1848/49. történelmi eseményeit, azok kronológiáját 
ismerjük, számtalanszor hallgathattuk végig a maihoz 
hasonló megemlékezéseken. Kevesebbet hallottunk 
azonban ennek az időszaknak a valódi jelentőségéről, 
arról, hogy a társadalmi feszültségek, a sajtószabadság 
sárba tiprása, az elnyomás, a megaláztatások képesek 
volt a nemzet döntő többségét hosszú idő után újra 

magyarsággá tenni, nemzettársainkból egységet ko-
vácsolni. Ehhez kellettek persze a bátrak: Kossuth, Pe-
tőfi, de a lényeg a végeredmény volt, a nemzeti egység. 
Ez az 1848-as forradalom és szabadságharc fő üzenete 
az utókornak és a mi Magyarországunknak is – hang-
zott el a beszédben.

Idén tavasszal a város főterén a 167 esztendővel ezelőtti márciusi eseményekről a Perczel Mór Gimnázium Édes 
hazám, Magyarország című ünnepi műsorával emlékezett meg, melyet Szalayné Iby Klára állított össze.  A tanárnő 
kérdésünkre elmondta, hogy nem elsősorban az akkori események megidézése volt a céljuk, hanem azt szerették 
volna megmutatni, hogy még ma is lehet üzenete számunkra az 1848-as szabadságharcnak.  Műsorukba ezért a 
19. századtól napjainkig számtalan versből, énekből válogattak. 
92 diák heteken át szorgalmasan készült a felkészítő tanárok irányításával.  Bati Zoltán vezényletével a színpadon 
a szólóénekek (Lőrincz Judit, Szalay Ágnes, Szilágyi Zita), az énekkar és a zenekar gyönyörű élőzenével teremtett 
emelkedett, ünnepi hangulatot. Szalayné Iby Klára irányításával az irodalmi műsor szereplői (Bede Imre, Bodri Dá-
niel, Csek Gyöngyvér, Imre Viktor Petőfi szerepében, Köő Tamás, Szalay Ágnes, Szelényi Anna és Vörös Milán) vers-
mondással adták át a közönségnek a hazaszeretet érzését.  A színpadi műsort a téren mozgásformáció kísérte: 
Fogarassyné Orczy Zsuzsanna a nemzeti színű köpenyes koreográfiát tanította be, Kovácsné Dudás Andrea pedig 
az egész teret betöltő zászlóstáncot.  A tanárok és diákok egymást segítő, lelkes és kreatív munkája nélkül nem jö-
hetett volna létre ez a megemlékezés.

A megnyitót követően a siófoki Perczel Mór Gimná-
zium Édes hazám, Magyarország című ünnepi műsorát 
tekinthette meg a téren összegyűlt közönség. A diákok 
versekkel, dalokkal, valamint nemzeti színű zászlókkal 
koreografált jelenetekkel idézték fel a 167 évvel ezelőtti 
márciusi eseményeket. Az előadás véget értével a meg-
emlékezésen részt vevők közösen vonultak át a Március 

15. parkba, ahol a Siófoki Férfi Dalkör és a Siófoki Fúvós 
Egyesület Zenekarának közreműködésével zajlott a ko-
szorúzás. Az ünnepi rendezvény végén, március 15-én 
este a Millennium parktól fáklyás felvonuláson vehettek 
részt az érdeklődők, majd a Március 15. parkban „Túl a ví-
zen...” címmel a siófoki 466. számú Magyar Tenger Cser-
készcsapat ünnepi műsora zárta a megemlékezést.

Együtt szavalt Siófok 
Közel 160-an vettek részt a siófoki Kálmán Imre 
Kulturális Központ versmondó versenyén, amelyet 
a magyar költészet napja alkalmából szerveztek.

Hazánkban évtizedek óta hagyományosan József At-
tila születésnapján, április 11-én ünneplik a magyar 
költészet napját. E jeles ünnep alkalmából Siófokon 
a Kálmán Imre Kulturális Központ évről évre vers-
mondó versennyel emlékszik vissza nagy magyar 
költőinkre. Az idei megmérettetés résztvevőinek egy 
ismert magyar szerző költeményével kellett készülni-
ük az április 10-i meghallgatásra. Pénteken 9 órakor 
a középiskolás kategória versenyére került sor, majd 
ezután a felnőtt kategória versenyzői következtek. 
A pedagógusokból álló zsűri – dr. Kovácsné dr. Du-
dás Andrea, Erdélyiné Zrínyi Ágnes és Birkás György 
- az elmúlt hetekben a helyi óvodákba és általános 
iskolákba is ellátogatott, ahol értékelte a jelentkező 

gyerekek produkcióit. A zsűri munkáját az óvodák-
ban Körtvélyesi Ildikó, Szipoláné Tóth Ilona (Maya), 
Gyárfás-Tóth Tamásné, az általános iskolákban pedig 
Takács Anita, Németh Klára, Veressné Horváth Eri-
ka, Nagy Dóra, Sajabó Helga, Gulyás Eleonóra, Elek-
né Homoki Annamária pedagógusok segítették. 
Az idei versenyen 93 óvodás, 41 általános iskolás, 14 kö-
zépiskolás és a felnőtt kategóriában 9 fő mérette meg 
magát. A résztvevők nagy száma mellett a korosztályok 
skálája is széles volt: a legfiatalabb, néhány esztendős 
óvodástól a legidősebb, 90 éves versenyzőig bezáró-
lag számos generáció jelentkezett a versmondásra. 
A legjobb szavalatokat egy gálaműsor kereté-
ben a közönség is meghallgathatta a színház-
teremben, majd a versenyt péntek délután 
hagyományosan egy közös versszavalás zárta a kul-
turális központ előtt. Az idei választás egy jeles év-
forduló alkalmából Nagy László Balatonparton című 
költeményére esett, Kossuth-díjas költőnk ugyan-
is ebben az évben ünnepelné 90. születésnapját.

Ünnep Ünnep
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• Megújul a 7-es belvárosi szakasza •

Siófokot is érintően több mint 34 kilométernyi fő- és 
mellékút újulhat meg még az idén Somogyban annak 
a programnak a keretében, amelyre országosan mint-
egy 68 milliárd forintot kíván költeni a kormányzat.  
A hazai forrás igénybevételével megvalósuló prog-
ramból Somogyra a megyék átlagánál több pénz, a 
becslések szerint 3,7 milliárd forint jut majd – jelen-
tette be siófoki sajtótájékoztatóján Witzmann Mihály 
országgyűlési képviselő, aki szerint Somogyban nem 
luxus, hanem létkérdés az utak állapota. Siófokon a 
65-ös és a 7-es főközlekedési utak egyes belvárosi 
szakaszai még idén új burkolatot kaphatnak az útre-
konstrukciós programnak köszönhetően. Witzmann 
Mihály elmondta: a 65-ös út felújítása régi igény. A 
tervek szerint két részre bontva, a 65-ös és 7-es út 
csomópontjától egészen az M7-es autópálya-fel-
hajtóig tartó szakasz rekonstrukciója várható, míg a 
7-es főút 1,4 kilométeren újulhat meg ugyancsak az 
úgynevezett „Mc Donald's kereszteződéstől” a foci-
pályáig. A képviselő arról is beszámolt, hogy új asz-
faltszőnyeget kap a 65-ös főúton Kilitől a repülőtér 
bejáratáig tartó kb. 2 kilométeres szakasz és felújítják 
Som határától a térségi hulladékkezelő központ be-
járatáig tartó mintegy 3,5 kilométernyi utat is. 

• Több gyereket fogadhat a jövőben  
a Nyitnikék óvoda •

A város vezetése úgy döntött, támogatja a Nyitnikék 
óvoda kapacitásbővítéséről szóló pályázatot, és biz-
tosítja az ehhez szükséges önerőt. A 38 millió forintos 
beruházás által 25 fővel bővül az óvoda férőhelyei-
nek a száma.  A nemzetgazdasági miniszter a belügy-
miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben hirdetett idén pályázatot óvodai ka-
pacitásbővítést célzó beruházások támogatására.  
A cél az, hogy a férőhelyhiány megszüntetése érde-
kében költségvetési forrást biztosítsanak az önkor-
mányzati fenntartású óvodák kapacitásbővítésére, 

illetve új óvodák építésére. Az illetékes siófoki intéz-
mény vezetőjével történt egyeztetés során kiderült, 
hogy az önkormányzat által működtetett helyi óvo-
dák közül a Nyitnikék óvoda bővítése szolgálja leg-
jobban a pályázatban előírt célok megvalósítását.  
A beruházáshoz szükséges önerő, amit a város az 
idei költségvetéséből biztosít a célra, valamivel több, 
mint 9,5 millió forint lesz.

• Változott a közbeszerzési gyakorlat•

Dr. Lengyel Róbert polgármester igazságosabbá kí-
vánta tenni a város közbeszerzési gyakorlatát. Ennek 
értelmében tavaly októbertől teljesen nyílttá tette 
azokat a közbeszerzéseket is, amelyekhez a jogsza-
bályok szerint elegendő lett volna három vállalkozást 
meghívni ajánlattételre (ez bizonyos értékhatárokig 
lehetséges). Korábbi testületi ülésen Szamosi Ló-
ránt tanácsnok arra hívta fel a hivatal illetékeseinek 
és a polgármesternek a figyelmét, hogy nagyon kell 
figyelni, hogy a siófoki vállalkozók érdekei ne sérül-
jenek. Mint mondta, értelmesebb dolognak tartaná, 
ha erre valamilyen kompromisszumos megoldást ta-
lálna a hivatal, tehát maradjon itt helyben a megren-
delés, maradjon meg a siófoki vállalkozók erősítése, 
de természetesen az átláthatóság és a pártatlanság 
ne sérüljön. Dr. Lengyel Róbert polgármester el-
mondta, hogy az elhangzottakkal egyetért. Fógl Szil-
via a Beruházási- és Üzemeltetési Osztály vezetője 
adott tájékoztatást a legutóbbi testületi ülésen ar-
ról, hogy egy közbeszerzési szaktanácsadó céggel 
közösen új rendszert dolgoztak ki, ezért a gyakorlat 
áprilistól némileg módosult. A jövőben a város újra 
élni fog a meghívás jogával az erre lehetőséget nyúj-
tó közbeszerzéseinél, viszont nem csak a minimális 
hármat, hanem valamennyi olyan helyi vállalkozást 
meghív ajánlattételre, amelyek profilja egybeesik az 
adott feladattal, beszerzéssel, kivitelezéssel és amely 
a regisztrálásával jelezte jelentkezési szándékát. A 
siófoki egyéni és társas vállalkozások a most induló 
beruházásokhoz április 10-ig regisztrálhattak az ön-
kormányzatnál, nyilatkozva a tevékenységi köreikről. 

Idén a tavalyinál jóval több közbeszerzési eljárásra 
számíthatnak hiszen a következő hónapokban több 
helyszínen lesz útépítés, útfelújítás, játszótérépítés, 
készül majd erdei tornapálya, és lesz, ahol felújítják 
a csapadékvíz-elvezető rendszert, erdőápolásra lesz 
szükség vagy térkövezést hajtanak végre. Mindez 
összhangban áll azzal a városfejlesztési koncepció-
val, hogy a beruházások tolódjanak a város központ-
jából a lakóövezetek felé.

• A város 250 milliós önerőt biztosít  
a sportcsarnok építéshez •

Teljes egyetértésben szavazták meg a képviselők, 
hogy a Siófok Kézilabda és Tenisz Club Kft. kapja meg 
a sportcsarnok építéséhez azt a 250 millió forintot, 
amit a város pályázati önerő biztosításához különí-
tett el a költségvetésében. A város idei költségveté-
sében a fejlesztési kiadások között szerepel egy 250 
millió forintos tétel, amit TAO pályázat önkormányza-
ti önrészének biztosítására lehet fordítani. A koráb-
bi döntés nem nevezte meg, hogy az önkormányzat 
ebből a keretből melyik pályázat önrészét kíván-
ja biztosítani. A Siófok Kézilabda és Tenisz Club Kft. 
ügyvezetője, Fodor János azzal a kérelemmel fordult 
az önkormányzathoz, hogy az elkülönített keretet a 
klubja kaphassa meg tulajdonosi hozzájárulásként. 
Az egykori kenyérgyár helyét a klub korábban 25 évre 
bérbe vette a várostól, és multifunkcionális sport-
csarnokot kíván építeni a területen. A beruházás 
eredményeként a város vagyona gyarapszik – érvelt  
a polgármester a döntés mellett. Az előzetes becslé-
sek szerint a fejlesztések az önkormányzati tulajdon-
ban lévő ingatlanok értéke összességében kétmilliárd 
forinttal emelkedhet.

• Siófok idén is megtartja a virágosítási akcióját •

Ennek részeként a város meghirdeti azt a kiegészí-
tő kedvezményt, amelynek során az igénylők Sió-
fok-Kártyájára 3.500 forintnak megfelelő pontot tölt 

fel. Azok részére, akik szálláskiadással foglalkoznak, 
az előző évi IFA felét, de maximum 15.000 forintot 
tud az önkormányzat pluszban jóváírni. Az igénylő-
lapok a hivatal portáján és ügyfélszolgálatán április 
14-től vehetők át, illetve a www.siofok.hu oldalról 
is letölthetőek lesznek. A virágosításhoz szükséges 
igénylőlapokat minden kedden és csütörtökön 7:30 
órától 12:00 óráig és 13:00 órától 16:00 óráig lehet 
leadni. További információt a 06-84/504 -278 tele-
fonszámon, a info@siofokkartya.hu vagy a siofokkar-
tya@siofokkartya.hu címeken lehet kérni.

• Egyeztetés a rendőri  
erősítésekről •

A jelenlegi hétvégenkénti és a nyári rendőri erősíté-
sekről egyeztetett dr. Lengyel Róbert polgármester a 
Somogy megyei rendőrfőkapitánnyal. A város vezető-
je kezdeményezni kívánja a városi rendőrkapitánnyal 
együtt a "bagoly vonatok" beszüntetését a MÁV-nál. 
A jelenlegi és a nyári szezon várható közbiztonsá-
gi kérdéseiről történt egyeztetésen a polgármester 
megköszönte a megyei rendőrfőkapitánynak, hogy 
a néhány héttel ezelőtti éjszakai verekedést köve-
tően komoly erőket mozgatott meg a köznyugalom 
helyreállításáért. A rendőrfőkapitány tájékoztatása 
szerint hétvégenként továbbra is erősítik Siófok köz-
területein a rendőri jelenlétet. A nyári hónapokban 
a tervek szerint közel száz plusz rendőri erő érkezik a 
városba, köztük több mint 20 bűnügyi nyomozóval.  
Elvi megállapodás született arról is, hogy a szezon 
kezdetére a város térfigyelő kameráinak végpontjai a 
városőrségtől a városi rendőrkapitányság épületébe 
kerülnek, ami a polgármester szerint hatékonyabb és 
takarékosabb megoldás lesz. Ettől kezdve a rendőr-
ség válik a rendszer gazdájává, bármikor hozzáférhet 
és felhasználhatja a közvetített vagy rögzített képe-
ket. Dr. Lengyel Róbert a siófoki rendőrkapitánnyal 
együtt rövidesen le kíván ülni a MÁV képviselőivel, 
hogy tárgyaljanak a nyári éjszakai, úgynevezett "ba-
goly vonatok" menetrend szerinti közlekedtetésének 
beszüntetéséről. 

Hírek Hírek
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Oktatás Fejlesztés

A globális turizmustól  
a Petőfi sétányig

Május elsejével a Nyitott Balaton rendezvényso-
rozattal elindul a tavaszi szezon, a városi rendez-
vények közül a tavaly debütált sikeres Vitorlás 
Szezonnyitó kerül megrendezésre, majd pünkösd-
kor a már hagyományos Balatoni Szezonnyitó. 

Az első tíz legnagyobb adófizető között lehet, hogy 
nincsen turizmussal foglalkozó vállalkozás, de ha job-
ban megnézzük az adóbevételek szerkezetét, illetve a 
foglalkoztatottak helyzetét, akkor azt láthatjuk, hogy 
mégiscsak az adóbevételek zöme – épp az adók, ame-
lyek szabadon felhasználhatóak, pl. idegenforgalmi adó, 
építményadó – jelentősen hozzájárulnak a költségve-
téshez. Siófokon és a vonzáskörzetében az emberek az 
túlnyomó többsége a turizmusban vagy a turizmushoz 
köthető iparágakban dolgozik, a kiszolgáló iparágak na-
gyon sok munkahelyet biztosítanak. A turizmusnak van 
szezonalitása, de egy egész évben generált kereslet már 
megjelenik Siófok viszonylatában. A város képes janu-
ár-februárban több tízezer vendégéjszakát generálni.  
A példa kedvéért: Balatonfűzfőn van annyi vendégéj-
szaka egy esztendőben, mint Siófokon januárban. Jó-
val nagyobb lehetőségek vannak a turizmusban, mint 
amennyit jelenleg kihasználunk. 
Hoffman Henrikkel, a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai 
Egyesület elnökével beszélgettünk.

-  Hogyan lehet vagy egyáltalán a jelenlegi helyzetben ki 
lehet-e aknázni a turizmusban rejlő lehetőségeket Sió-
fokon, és hogyan kapcsolódik a város az egy ideje már 
zajló átalakuláshoz, nevezetesen, hogy a szakemberek 
inkább turisztikai desztinációkban gondolkoznak?

- Rendre kiváló eredményeket ér el a vidéki turisztikai 
célpontok között a város. Akármilyen statisztikát né-
zünk, Siófok az első háromban van. Siófokon a turizmust 
érdemes és kell is fejleszteni, jóval nagyobbak a lehető-
ségek, mint amit jelenleg kihasználunk, és ez nem megy 
másként, minthogy egy közösen elfogadott és értelmes 

koncepció mentén fejlesztjük a várost.  Egy ilyen koncep-
ció létrehozatala egy fél év biztosan van. Talán jövőre le-
het belőle valami, ha most nekiállunk, és látjuk azt, hogy 
hova szeretnénk eljutni az elkövetkező 10 esztendőben. 
Addig minden út helyes lehet, és csak menet közben 
fogunk rájönni arra, hogy nem a megfelelő irányba tar-
tunk, és nem is biztos, hogy irányt lehet váltani ekkor, 
hanem vissza kell fordulni. Ez mindenképpen hátráltatja 
sok ezer családnak a lehetőségeit és veszélybe sodorja a 
megélhetését. Ezt el lehet érni akár a városi, akár a bala-
toni turizmusirányítás újragondolásával is. Érdemes ezt 
a kört kiszélesíteni, mivel ma már a legfontosabb trend 
a globális turizmusban az az, hogy a turisták nem egyes 
településeket látogatnak meg, egyes szolgáltatásokat 
vesznek igénybe, hanem inkább úgynevezett fogadóte-
rületre érkeznek. Ott a turistát kevésbé érdekli az, hogy 
akkor ő most Siófokon van vagy már elhagyta Siófokot, 
hiszen továbbra is a Balaton régió vendége, és az ebben 
a régióban fellelhető programokat keresi. Ma már nem 
szabad az egyes balatoni településeket egymás ellen 
pozícionálni, nem szabad a települések között versenyt 
generálni, hanem együtt kell más turisztikai desztináci-
ókkal versengeni.

- Tehát egy teljesen új, hosszú távú koncepció kell?

- Ez a struktúra, ami itt a Balatonnál kialakult, egyébként 
jónak tekinthető, csak egy probléma van vele: nehezen 
fenntartható, mivel nincs meg a forrásháttere. Az önkor-
mányzatokhoz kapcsolódnak az egyes turisztikai egye-
sületek, és rajtuk múlik az, hogy ezek az egyesületek 
mire kapnak lehetőséget, mekkora forrást biztosítanak 
hozzá. A legfontosabb törekvése a turisztikai egyesü-
letnek, hogy készüljön el végre egy olyanfajta turiz-
musfejlesztési koncepció, ami hosszú távon rajzol egy 
spektrumot a turizmus fejlődésének. Ez nem egy köny-
nyű dolog, és ilyet nem tud akárki írni. Egy olyan külföldi 
szakértői csapatot kellene ezzel megbízni, akik máshol a 
világon már bizonyítottak. 
Olyan csapat kell, akik kívülről érkeztek ide, és nem be-
lülről látják ezt a dolgot. Természetesen ezt meg kell, 
hogy előzze egy kutatás. Kutatni kell a vendégek elkép-
zelését például, hiszen gondolhatjuk mi azt, hogy mi is 
lenne jó a turizmus szempontjából, de nem hordjuk a 
zsebünkben a bölcsek kövét és érdemes megkérdezni 
a turistákat is. Be kell vonni természetesen a város ön-
kormányzatát és a helyi vállalkozásokat is. Egy ilyenfajta 
koncepciót csak az emberekkel együttműködve lehet 
elkészíteni.  A cél, hogy a politikai helyzet mindenkori 
megváltozása ne befolyásolja a turizmusban felrajzolt 
fejlődési spektrumot. Városvezetők jönnek- mennek te-
hát az előzőekben vázolt koncepciók teljesen elveszhet-
nek, feleslegessé válhat az előző évek munkája. 

-  Fontos a marketing is. Jelenleg a Fürdőegylet és a siofo-
ki-hirek.hu portál próbálja a maga eszközeivel a várost 
"reklámozni" 

- A turizmus irányítás és a felmerülő problémák kérdését 
el kellene osztani, hogy milyen feladat kinek a kompeten-
ciája. Persze ehhez a forrást is biztosítani kell. Ilyen kérdés 
például a településmarketing, amely elengedhetetlen. 
Eddig a város sajtósa foglalkozott ezzel, emlékezhetünk 
óriásplakát kampányokra, megjelenésekre országos saj-
tóban. Mivel egy ideje sajtós nincs, az általad említette-
ken kívül ezzel nem foglalkozik senki, a szezon pedig a 
nyakunkon.  Azt kell(ene) kommunikálni, hogy Siófok egy 
aktív turisztikai desztináció tavasszal, bicikliút-hálózattal, 

kirándulóutakkal, aktív lehetőségekkel teli  szállodákkal, 
hajózással, vitorlázással, egyszóval minden adott a tartal-
mas időtöltéshez. Nem csak a várost, hanem a városban 
meglévő turisztikai tartalmat is ki kell emelni. Emellett  
a gasztronómiát a borturizmussal együtt vagy éppen  
a fesztiválokat. De emellett lehet jóval nagyobb egység-
ben gondolkozni a Balaton vonatkozásában, ahogy az 
utóbbi időben tettük. A turizmus egy végtelenül érzékeny 
iparág. Láthattuk az elmúlt időkben, hogy hogyan változ-
tatta meg mondjuk a globális turizmus piacát szeptember 
11. vagy a Balaton viszonylatában egy vízszintcsökkenés, 
angolnapusztulás. Mindent lehet pozitív és negatív szín-
ben is feltüntetni. Hiszen azt, amikor elfogyott a víz a Ba-
latonból, lehet úgy is mondani, hogy kiszáradt a tó, de azt 
is lehet mondani, hogy milyen jó, homokos lett a part,  
a családok jóval nagyobb biztonság mellett engedhet-
nek gyerekeket a vízbe. Így van ez minden mással, főleg 
a közbiztonsággal, ez a turizmust végtelenül befolyásolja. 
Azokat a desztinációkat világszerte, amelyek közbizton-
ság szempontjából rosszak, nem tűnnek biztonságosnak, 
a turisták egyszerűen nem látogatják. Még akkor is, ha a 
városban a közbiztonsággal kapcsolatban problémák 
merülnek fel, mint ahogy az elmúlt időszakban is, akkor 
járunk el felelősen, ha nem verjük nagydobra. Siófoknak 
és persze más turisztikai célpontoknak az ilyenekre na-
gyon kell ügyelnie. Megvan erre az önkormányzatnak, 
a rendőrségnek, a belügyminisztériumnak a megfelelő 
eszközrendszere. Ha a turisztikai szezon előtt ilyenekről 
kezdünk el beszélni, akkor elriasztjuk a turistákat. A tu-
ristában nem az marad meg, hogy Siófokot biztonságo-
sabbá tették, és ott több lesz a rendőr – eleve egyébként 
a több rendőrnek nem biztos, hogy pozitív a képe - ha-
nem az marad meg, hogy ott probléma van, nem jó a köz-
biztonság, oda több rendőr szükséges. Más úti célt fog 
választani. Azt gondolom, hogy ha a településnek meg-
van a megfelelő közbiztonsága a turistákhoz mérten is, az 
önmagában nem siker, nem lehet sikerként kommunikál-
ni, hanem az a minimum elvárás.

-  Csak egy szó: buliturizmus.

- Végtelenül nehéz egyenlet. Én azt gondoltam annak 
idején, a kilencvenes évek  végén, amikor a teljes Bala-
ton turizmusa bedőlt, de ahonnan nem koptak ki telje-
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sen a vendégek, az Siófok volt, hogy ez nem másnak volt 
köszönhető, mint a Petőfi- sétánynak. Ez annak idején jó 
volt, legalább valamilyen formában létezett a turizmus.  
A buliturizmust egy kirándulóhelyen sem érdemes elvet-
ni teljesen. Nem lehet ezzel szembemenni, de lehet sokkal 
kulturáltabb keretek közé szorítani. Szabályozás kérdése. 
A Siófoki Fürdőegyletnek évekkel ezelőtt volt egy olyan 
javaslata, amiből aztán önkormányzati rendelet is lett – 
persze nem mi találtuk ki a spanyolviaszt, ez máshol is 
megtalálható –, azaz a köztéri alkoholfogyasztás tiltása. 
Mi akkor azt szerettük volna, hogy a város teljes területén 
este tíz óra után szeszes italt csak vendéglátó egységben 
lehetett volna mérni, de nem így fogadták el a javasla-
tot. Ennek két haszna lenne. Az egyik, hogy a szolgáltatók 
hasznát iparűzési adó terheli. A közértben eladott áruk 
után keletkező árrés és egy vendéglátó egységben el-

adott termék után keletkező árrés között akár többszörös 
is lehet a különbség. Ez iparűzési adóban is többszörös kü-
lönbséget jelenthet. Másik oldalról tisztítja a közönséget.  
Az lehet, hogy jól néz ki, hogy sokan vannak, de alapve-
tően a sokaságnak tartalma igazából nincs. Nincs igazi 
költőerő mögötte. De a város infrastruktúráját használják, 
terhelik, azon kívül idehozzák a boltban megvásárolt ita-
lokat, azokat elfogyasztják az autóban, és a szemetükön 
kívül itt mást nem hagynak, ne adj isten még randalíroz-
nak is. Ha a közterületi alkoholfogyasztás szabályozása 
változna, és be tudnánk tartatni – az persze nehéznek 
hangzik, ha oda kell menni valakihez, és el kell venni tőle 
azt az italt. Az nagy előrelépés lenne, lehetne egy meg-
tisztulás, és a vendégek kicserélődnének. Az elején furcsa 
lesz, de mindenki meg fogja szokni. Ez a világon számos 
helyen így van. Szükség van a buliturizmusra, csak nem 
azzal a közönséggel, aki jelenleg Siófokon szórakozik.  

A buliturista nem csak a randalírozó, utcán ivó fiatal, hi-
szen a magasabban kvalifikált A-B státuszú 25 és 45 év 
közötti embereknek is szükségük van szórakozásra, akik 
a barátaikkal, feleségükkel lemennének itt Siófokon, miu-
tán letették a gyereket, szórakozni, de nem a 16-20 éves 
utcán hányó részegek közé. Őket ez visszatartja, lehet, 
hogy kevesebben lennének, de az is lehet, hogy sokkal 
többet költenének. Egy nagyon szigorú szabályrendszert 
kellene alkotni. 

- Ebből következik is az amiről mindenkinek van véle-
ménye: a Petőfi sétány.

- A Petőfi sétány kérdése régóta húzódik, régóta állam az 
államban, és van egy olyan élete, amit a városi történések 
nem különösebben befolyásolnak, de nem feltétlenül él 
a legtisztább vagy a legigazabb kép a sétány jelenéről 
sem. Senki nem tudja, hogy mi történik ott vagy hogyan 
történik, de mindenkinek vannak prekoncepciói, véle-
ménye. A sétányon is vannak olyan vállalkozások, amik 
hosszú évekre terveznek, beruháznak, akikkel érdemes 
a Petőfi sétányt tovább csinálni, de nem biztos, hogy  
a jelenlegi formájában. Egy legalább akkora (koncepció) 
váltásra lenne szükség, mint amilyen nagyjából tíz évvel 
ezelőtt lehetett, amikor a porból kivakartuk a sétányt, 
és elnyerte a mai formáját. Most elérte az életciklusának  
a végét, most jött el az a pillanat, amikor át kell gondolni, 
hogy merre tovább. Csak egy példa: komoly szűrő lehet, 
ha az egész egy rendezvényterület lenne, és oda belépő-
díjjal lehetne bejutni. De itt van például a nyitva tartások 
megváltoztatása. Az a Petőfi sétány vonatkozásában is 
megengedhetetlen, hogy kifejezetten csak a főszezoni 
időszakban, június végén, közepén nyitnak ki a helyek, 
és augusztus végével bezárnak. Biztosan lehet olyan 
rendeletet alkotni, vagy legyen szó a működési engedé-
lyek kiadásáról, hogy legalább május közepétől-végétől, 
szeptember közepéig-végéig nyitva legyenek. Egészen 
más képe lenne a városnak, és lehet, hogy ezeknek  
a vállalkozóknak is megváltozna a gondolkodásmódja 
akkor, ha ezekben az időszakokban is rá kellene, hogy 
hajtsanak a vendégekre, és valami mást kellene, hogy 
kínáljanak, amit egyébként a főszezonban kínálnak. 
Sokkal átgondoltabb koncepciókat eredményezhetne 
ez, és nem feltétlenül lenne benne az éjszakai fókusz.

A tervezett ütemben zajlik és a nyári menetrend-
váltásig befejeződhet a dél-balatoni vasútvonal 
rekonstrukciójának első üteme. Március 24-én  
Siófokon ismét munkába állt az a 2000 tonnás óri-
ásgép, amellyel a Lepsény-Siófok közti szakaszon 
végzik majd a vasút-felújítási munkálatokat idén 
tavasszal. 

A dél-balatoni vasútvonal felújításának kivitelezése 
2014 szeptemberében kezdődött el. A Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium megbízásából a Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában Lepsény és 
Szántód-Kőröshegy között 32 kilométeren korszerű, 
szakaszonként kétvágányú vasúti pályává építik át  
a lassújelekkel teletűzdelt vonalat. Az érintett vasúti 
szakaszon március végén ismét munkába állított óri-
ásgép elsőként Siófok és Szántód-Kőröshegy között 
építette át az alépítményt, majd a felépítmény-cseré-
lő gép végezte el a zaj- és rezgéscsökkentő aljpapu-
csokkal előszerelt keresztaljak, sínek cseréjét. Ezzel 
párhuzamosan hagyományos, földmunkás techno-
lógiával kialakították a második vágányú szakaszok 
alépítményét, jelenleg a felépítmény fektetése zajlik. 
Az érintett helyszíneken folyamatban van az átlátszó 
elemekkel kombinált zajárnyékoló falak telepítése is.
- A PM-1000 URM géplánc 2015. március 23-án indult 
második útjára. Az elkövetkező 35 napban összesen 
több mint 15.500 méteren fogja a meglévő vágányt 
átépíteni. Ez naponta közel 450 méter előrehaladást 
jelent. Április elején érkezik a dél-balatoni fejlesztés 
helyszínére a Matisa P95 felépítmény cserélő gép-
lánc, ami a több mint 1000 méter hosszú géplánc 
nyomában fogja cserélni a betonaljakat és síneket.  
A gépláncok éjjel-nappal haladnak majd, hogy a nyári 

menetrendváltással újraindulhasson a szakaszon  
a vasúti forgalom – számolt be a kivitelezés részletei-
ről Loppert Dániel, a NIF Zrt. kommunikációs vezetője.
Siófokon a Vitorlás utcánál közúti aluljárót alakítanak 
ki, így csökken a nyári torlódás az üdülőövezet és 
a városközpont között. A folyamatban lévő fejlesz-
tésnek és a Kelenföld-Székesfehérvár közötti korábbi 
rekonstrukciónak köszönhetően Budapest és Siófok 
között a jelenlegi 105-114 percről már idén 80-89 perc-
re csökken az utazási idő.
- A dél-balatoni vasútvonal Magyarország egyik leg-
forgalmasabb vasúti szakasza, amelynek felújítása már 
régóta váratott magára. A térségben élők és az ide láto-
gató vendégek számára egyaránt nagy jelentőséggel 
bíró fejlesztés által a Balaton megközelítése Budapest 
irányából gyorsabbá és kényelmesebbé válik. A világ-
színvonalú kivitelezési technológia alkalmazásának 
köszönhetően a 32 kilométeres szakasz rekonstrukci-
ója már a nyári szezonra elkészülhet. Reményeim sze-
rint a beruházás az utazóközönség komfortérzetének 
emelkedését és a turisztikai ágazat további erősödé-
sét fogja eredményezni – mondta el Witzmann Mi-
hály, a térség országgyűlési képviselője, aki kiemelte, 
hogy a híresztelésekkel ellentétben a felújítás munka-
menete nincs csúszásban, az ütemezett menetrend 
szerint dolgozik a munkagép az érintett szakaszon. 
Tasó László, közlekedéspolitikáért felelős államtitkár 
hozzátette:
- A dél-balatoni vasúti korszerűsítés folytatódik, a vonal 
a következő években egészen Balatonszentgyörgyig 
megújul. Az újabb 53 kilométeren tervezett rekonst-
rukció lezárása után a Székesfehérvár vasútállomás fej-
lesztésével akár már 2016 végére 70 percre csökkenhet 
a menetidő a főváros és Siófok között. 

Oktatás

Ismét munkában az óriásgép a dél-balatoni vasútvonalon
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Hajózás Aktuális KultúraKultúra

Válogatás
Fa- bronz- és porcelánszobraival mutatkozott be 
a siófoki Kálmán Imre Kulturális Központban nyílt 
Válogatás című kiállításán Bognár László szobrász-
művész március 30-án.

Az 1954-ben Pápán született művész legelső önálló 
kiállítására már 14 éves korában sor került, gyermek-
korától kezdve érdekelték a szobrok és a régi bútorok. 
Tanulmányait ennek szellemében végezte, a szobrá-
szat mellett a mai napig is régi bútorok restaurálásával 
foglalkozik. Több mint 150 egyéni és csoportos kiállítá-
son mutatkozott be, alkotásai hazánkban és külföldön 
egyaránt népszerűek. Fából, bronzból és esetenként 
porcelánból készült művei hazai és külföldi köz-, illet-
ve magángyűjteményekben találhatóak meg. A Ma-
gyar Köztársaság Művészeti Alapjának, majd a Magyar 
Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja lett. 
Munkásságával több országos és nemzetközi díjat 
szerzett. 1982 óta Felsőörsön él és dolgozik, a város-
ban tekinthető meg állandó kiállítása a Galéria BL-ben. 
A szobrászművész Válogatás című siófoki kiállítását 

Prof. dr. Görög Mihály tanszékvezető, egyetemi tanár 
nyitotta meg, aki beszédében kiemelte, a művészeti 
alkotásoknak fontos szerepük van életünkben, ugyan-
is ezek a művek mintát tartanak elénk. A tanszékvezető 
elmondta, Bognár László a mindennapi élet mozzana-
tait jeleníti meg alkotásain keresztül: láthatjuk, ahogy  
a sportolókat vagy művészeket ábrázoló szobrok bemu-
tatják a környezettel egyé válva céljáért küzdő embert, 
a gyermeküket ölelő szülőalakok pedig az összetarto-
zást jelképezik. A megnyitó zenei részében a Siófoki 
Művészeti Iskolából Bihari Dávid előadását hallhatta  
a közönség. Bognár László szobrászművész kiállítása 
egészen április 29-ig lesz látogatható a siófoki Kálmán 
Imre Kulturális Központ galériáján.

A Nagy Háború emlékére
„Nem virág hull, de bomba. Utazz a Balatonra…” 
címmel rendhagyó kiállítás nyílt április 1-jén a sió-
foki Kálmán Imre Emlékházban az I. világháború 
jubileumi emlékéve kapcsán. A tárlat különleges-
sége, hogy a Nagy Háborút bemutató korabeli 
sajtóorgánumokon, fotókon, képeslapokon túl a 
kiállítótermekben helyet kapott a SYMBEL 2014-
2018 kiállítás, amely az öltözékkultúra nyelvén idé-
zi meg a háborús évek emlékét. 

Dr. Kovács Emőke, a BRTK Könyvtár igazgatója megnyi-
tó beszédében a következőképp mutatta be a több célt 
is szolgáló kiállítást:
- Egyfelől így szeretnénk csatlakozni a Nagy Háború 
(1914-1918) jubileumi emlékéveihez, másfelől szeret-
nénk egy sajátos megközelítési módot alkalmazni. 
Az első világháború esetében a legtöbbet - joggal - a 
harctéri eseményekről, a katonák sorsáról, a szövetségi 
rendszerek alakulásáról, a bel- és külpolitikai változá-
sokról, birodalmak bukásáról s új országok születéséről 
beszélnek. Kevesebb szó esik a hátországról, a minden-
napokról, a nőkről, a gyermekekről, a mikrokörnyezet-
ről, a háborús szépirodalomról, a békebeli Balatonról 
– mondta el a könyvtárigazgató.
A könyvtár munkatársai, Démuth Réka és Pusz-
tai Fruzsina Olívia által összeállított kiállítás 
megvalósításához és sikeréhez nagymértékben hoz-
zájárultak az intézmény olvasói féltve őrzött családi 
fényképeikkel, valamint Tóth-Baranyi Antal gyönyörű 
korabeli képeslapjaival. Az emlékház falain szereplő 

képek közt a fronton harcolt katonákról készült, csa-
ládi hagyatékokból előkerült fotók is sorakoznak. 
- Ez a tárlat a maga módján egyedülálló, hiszen a lokális 
történet, az országos történet és ennek egy nem tör-
ténészi újragondolása jelenik meg a termekben – nyi-
latkozta Katona Csaba, a kiállítást megnyitó történész. 
-  Hármas egységre osztottuk fel a kiállítást: egyszer-
re szerettük volna megjeleníteni a lokális helytörté-
netet, Siófok történetét, magát a világháborút, illetve 
azt, amit 100 év elteltével gondolunk róla. Az első te-
remben megjelenik az a polgári világ, amit szétzúzott  
a világháború, és ezt szimbolikusan nem más jeleníti 
meg, mint Siófok egyik leghíresebb szülötte, Kálmán 
Imre. Az operettkirály Csárdáskirálynő című műve  
a világháború éveiben született meg, majd került be-
mutatásra 1915-ben Bécsben, majd 1916-ban Buda-
pesten. Egyfelől tehát a Csárdáskirálynőn és Kálmán 
Imrén keresztül mutatkozik meg a háború által dara-
bokra szabdalt békeidő, másrészt pedig hátországból 
fennmaradt képeken, emlékeken át. A második terem 
már magáról a háborúról szól, a frontkatonák mellett 
leginkább a hátországra helyezve a hangsúlyt. A ka-
tonák által írt levelek, általuk küldött fényképek által 
azt próbáljuk bemutatni, hogy hogyan szembesült  
a hétköznapok embere azzal, hogy mi zajlik a fronton, 
hogy a békés korszakba hogyan szivárgott be a há-
ború gondolata. A kiállítás harmadik egysége a SYM-
BEL nemzetközi divatcsoport divatkiállítása, amely  
a világháborút egyfajta szimbolikus eszközzel jelení-
ti meg, a divat eszközeivel mondja el, hogy szerintük 
mit jelenthetett a világháború – mondta Katona Csaba. 
A SYMBEL 2014-2018 az I. világháború ihlette öltözék-

Sikeres Tavaszi Fesztivál
Nyolc előadást és egy kiállításmegnyitót láthatott 
a közönség a Siófoki Tavaszi Fesztivál ideje alatt. 

A szervezők természetesen minden korosztályra   gon-
doltak, hiszen két gyermekelőadás is látható volt, emel-
lett stand up előadás és három koncert is színesítette 
 a rendezvényt.

A produkciók legnagyobb része teltházas volt, olyany-
nyira, hogy több előadásra még a pótszékek is elkeltek.
Felső fotónkon Koncz Zsuzsa látható, aki a teltházas 
estén többször megénekeltette a közönséget, alsó ké-
pünkön a parádés szereposztásban színpadra kerülő 
Agatha Christie: És már senki sem (Tíz kicsi néger) a Já-
tékszín előadásában. 
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Legyen más a szenvedélyed! 
– Ami nem elszigetel, hanem 

összeköt!
Siófokon a Krúdy Gyula Szakközépiskolában ren-
dezték meg a Legyen más a szenvedélyed! roads-
how-t. A város három középiskolájából mintegy 
150 diák vett részt a rendezvényen.

A diákoknak szervezett roadshow nyolc hónap alatt 
országosan több mint 50 településen jelenik meg.  
A helyszínek között szerepel megyeszékhely, kisvá-
ros és kis település is. A diákok megszólításában fon-
tos, hogy a pozitív üzenetet, azaz a drogmentes élet 
fontosságát saját kortársaiktól kapják. A programban 
megjelennek olyan szakemberek, sport vagy művé-

szeti területről ismert személyek, akiknek élete hiteles 
példát mutat a fiataloknak, miközben maguk a gye-
rekek is lehetőséget kapnak, hogy bemutassák saját 
szenvedélyüket társaiknak.
A program szeretné megszólítani a kábítószer-hasz-
nálat által veszélyeztetett csoportokkal érintkezőket: 
szakembereket, pedagógusokat, a szociális ellátásban, 
a rendvédelmi, igazságügyi és büntetés-végrehajtási 
intézményben dolgozókat, valamint a sajtó munka-
társait is. A program három országos konferencia és 
számos workshop szervezésével támogatja munká-
jukat, hiszen az ő szakmai segítségük elengedhetet-
len ahhoz, hogy az üzenet hitelességet, erőt nyerjen  
a fiatalok körében, és megtartsa őket azon az úton, ahol  
a szenvedélyek nem elszigetelnek a világtól és egy-
mástól, hanem összekötnek és építenek.
A rendezvény Potocskáné Kőrösi Anna alpolgármester 
asszony beszédével kezdődött, majd Dusáné Emma 
iskolaigazgató asszony köszöntőjével folytatódott. 

kultúra kiállítás. Alkotói mai ruhákat terveztek, erős 
érzelmi többlettel megszólítva a ma emberét. Első so-
rozatuk a történelmi események ihletésében készült 
kronologikus-historikus, a második pedig egy szim-
bolikus sorozat. Utóbbi, a Valkűr címet viselő kollekció 
néhány darabja érkezett meg a kiállítás alkalmával Sió-
fokra. A Valkűr az északi mitológia nőalakja, aki a halott 
hősöket emeli a csatatérről a Valhallába. A kollekcióban 
a külföldi és hazai tervezők a finom részletekkel fejezik 
ki az ártatlanság pusztulását. Nem korabeli ruhákat, jel-
mezeket terveztek, hanem a ma embere által hordható 

darabokat, amelyekkel átérezhetőbbé válik a hábo-
rú átélése a közönség számára is. A SYMBEL azt vallja, 
hogy a ruha az első réteg az ember és a világ között, így 
minden más tárgynál alkalmasabb a lelki többlet meg-
jelenítésére. A siófoki BRTK Könyvtár kiállítása az in-
tézmény I. világháborúról szóló felhívása kapcsán jött 
létre, amelyre egész évben várják a háborús katonák-
ról, hősi halottakról, katonai áldozatokról, a Szovjetuni-
óba hurcolt politikai foglyokról, kényszermunkásokról 
fennmaradt emlékeket, fényképeket, naplókat, levele-
ket és történeteket.

Mindketten a diákok számára útmutató és értékes üze-
neteket közvetítettek. Siófokon a sportot és a táncot 
emelték ki a szervezők, mint szenvedélyt. Az első be-
mutatót a helyi karate egyesület tartotta 20 percben 
Kálóczi József vezetésével, mely egy rendkívül szín-
vonalas és egyben motiváló sportbemutató volt a di-
ákok számára, és láthatóan célba ért náluk, akik közül 
többen is érdeklődtek az egyesülethez való csatlako-
zás lehetősége iránt. Ezután a Krúdy Gyula Szakközép-
iskola és Szakiskola diákjainak verses-zenés előadása 
következett: Babits Mihály Messze, messze című versét 
Tuli Patrik és Bene Máté adta elő gitárkísérettel. Ezt kö-
vetően Fogarasy Gabriella projektvezető asszony szólt 
a diákokhoz, tolmácsolva a projekt üzenetét. A Krúdy 
Gyula Szakközépiskola és Szakiskola 4 diáklányának 

egyéni koreográfiájú táncbemutatóját követően az ál-
landó fellépő, Leo a Stereo 2.0-ból előadta legújabb 
két dalát, majd a Perczelből érkezett 50 diák közül 8 
lány készült egy 8 perces tánc produkcióval, mely még 
gazdagabbá tette a műsort, és egyben népszerűsítette  
a freestyle hip hop táncstílust. A táncot Kincsesné Deim 
Tünde tanította be. 
Sótonyi Vivien éneke következett, aki a Hazám című 
dalt adta elő a közönségnek zenei kísérettel. Az Ani-
mal Cannibals fellépésének köszönhetően még job-
ban és viccesebben zárult a siófoki program, hiszen a 
kannibálok még a közönséget is megénekeltették, és 
kihívták a vállalkozó szelleműeket, akiknek a mikro-
font is átadták, kedvet csinálva nekik ezzel az éneklés-
hez és magához a zenéhez.

A napokban Fiatalok szerhasználata címmel megjelent kutatás egyik fontos következtetése, hogy a szerfogyasz-
tás tekintetében nem a tágabb környezet, hanem a család és a barátok által követett minták a legmeghatározób-
bak a fiatalok számára. Míg a szert nem használó válaszadók 84%-a állította, hogy a családja összetartó, addig  
a szert már próbálók között csak 54% volt ez az arány. Elgondolkodtató az is, hogy a „szüleim számára fontos, hogy 
egészségesen éljek” kérdésre az előbbi csoport 93%-os eredményéhez az utóbbinál csupán 72%-os ez az adat. Nem 
meglepő a fentiek alapján, hogy a következtetések szerint elsősorban olyan megelőző programokra van szükség, 
amelyek többek között a családok összetartását, az iskolai közösségeket erősítik, konstruktív szabadidős tevékeny-
ségeket állítanak a középpontba, és a deviáns életszemléletek egészséges alternatíváját mutatják fel a fiataloknak.

Aktuális Aktuális

Víz Világnap a Perczelben
Laboratóriumi kutatás, vízminőség vizsgálatok, 
valamint a vízzel kapcsolatos előadások szerepel-
tek a siófoki Perczel Mór Gimnázium Víz Világnapi 
rendezvényének programjai között. 

A gimnázium tanulói március 24-én az intézmény au-
lájában előadásokon, kísérleteken vehettek részt a 
Víz Világnapja alkalmából. A Balatoni Hajózási Zrt-től 
Baráth Zsuzsanna a Balatonról és a hajózásról tartott 
bemutatót a diákoknak, akik ezt követően Koczorné 
Bódis Anikó, a Népegészségügyi Intézet egészség-
nevelő munkatársának prezentációját hallgathatták 
meg a víz világnapjáról és a globális környezetvédelmi 
problémákról. A bemutatókon túl a vízzel kapcsolatos 
kutatásokat, kísérleteket is láthattak az érdeklődők a 
gimnázium laborvezetője, Hollósy Eszter jóvoltából. 

- A nap folyamán a Balaton, a Cinege patak, valamint  
a csapvíz minőségét hasonlítottuk össze főleg a víz ke-
ménysége alapján. Egy klasszikus analitikai módszer-
rel, a titrálással végztünk összkeménység kimutatást 
mindhárom vízmintából, illetve gyorstesztek segítsé-
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Diák Közérdekű

gével szennyezést jelző paramétereket keretsünk, mint 
például az ammónium vagy a nitrát tartalom. A Cinege 
patakból származó minta segítségével biológiai vízmi-
nősítéssel határoztuk meg a vízminőséget. Ez egy bel-
ga módszer, melynek lényege, hogy egy kaparóháló 
segítségével veszünk vízmintát az adott területen, és 
az ebben fellelhető makrogerinctelen fajokat keres-
sük. A Cinege patak esetében ezek a fajok például a 
szitakötőlárvák, bogárlárvák, kagylók és csigák. Fontos 
a makrogerinctelen fajok mennyisége a vízben, mert 

minél több található meg belőlük annál tisztább a víz. 
Mindemellett további vizsgálatok során az egysejtűe-
ket nagy mikroszkópokkal is megnézhették a diákok, 
lárva állapotban láthatták az említett fajokat. – számolt 
be a Víz Világnapi programokról a gimnázium laborve-
zetője, Hollósy Eszter.
Az osztályok a nap során váltakozva érkeztek a gim-
názium aulájába, hogy megtekintsék a vizsgálatokat,  
a legérdeklődőbb tanulókat pedig az intézmény ter-
mészettudományi laboratóriumában kutató óra várta.

Nagyon Baross
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon, áp-
rilis 1-jén tartotta a Somogyi TISZK Baross Gábor 
Középiskola, Szakiskola és Kollégium a 2015. év 
diáknapját, a tradicionális, 1997 óta megrende-
zésre kerülő, immár XIX. Baross-napot.

A „Nagyon Baross” elnevezésű vidám rendezvény a 
megnyitóval kezdődött, melyen Szamosi Lóránt fő-
igazgató és Kalóz Dávid Balázs, a Diákönkormányzat 
elnöke köszöntötte a fiatalokat. Ezt követően labda-
rúgó-bajnokságon, kosárlabda-bajnokságon, LAN 
bajnokságon, Rubik-versenyen, pókerversenyen, 
szkander versenyen, petanque bajnokságon, kidobós 
kupán, műszaki próbálkozón és a hagyományos tör-
ténelmi csapatversenyen, a Baross-vetélkedőn mér-
ték össze tudásukat, tehetségüket, rátermettségüket 
a diákok. A programokon a dobogós helyezettek ok-
levelet kaptak és tárgyjutalomban részesültek.
A diáknapon – a versenyek mellett – számos színes, 
izgalmas program várta a tanulókat. Irodalmi teaház-
ban, kézműves foglalkozáson, filmvetítésen vehettek 
részt a középiskolások, valamint kipróbálhatták a régi 
idők méltánytalanul elfelejtett játékait, játszhattak a 
Meló-Diák képviselői által szervezett mini bajnoksá-
gokon, falatozhattak a Strand büfében és az Onogur 
Hagyományőrző Egyesület sátrában a korabeli har-
cászattal, kézművességgel, életmóddal ismerkedhet-
tek meg. 11 óra után kezdődött a Baross tér – Tiéd 
a színpad! Hallasd a hangod! című produkció, me-
lyen először DJ Fenyő Dávid, majd a Harmony Dance 

tánccsoport (Sikentáncz Cintia, Sikentáncz Loretta, 
Csepregi Brigitta, Kelemen Debóra, Bimbó Panna, 
Mármarosi Flóra, Horváth Fanni és Mányoki Berna-
dett) valamint Pajor Beatrix énekes és a 9/B osztály az 
Osztályfőnöki óra című abszurd humorú színdarabjá-
val szórakoztatta a nagyérdeműt.
A XIX. Baross-nap az Onogur Hagyományőrző Egyesü-
let bemutatójával, egy élő küzdelemmel zárult, amely 
után a fiatalok az elért eredmények miatt büszkén,  
a változatos programok miatt élményekkel gazdagab-
ban, jókedvűen kezdték meg a tavaszi szünetet.

Ili nénit köszöntötték
Szabó Ilonát köszöntötte 90. születésnapja alkal-
mából Hamvas Péter alpolgármester.

Varga Lajosné, Szabó Ilona Ádándon született 1925-
ben. Később itt is dolgozott a községházán, majd 
miután 1949-ben férjhez ment, Nagyberénybe költz-
tek, ahol szintén a községházán dolgozott. 1971-ben 
költöztek Siófokra, ahol nyugdíjazásáig, 1982-ig a  
GAMESZ-nél dolgozott. 1997- ben elvesztette férjét és 
fiát is. Leánya ma már nyugdíjas óvónő, a Kossuth Lajos 
utcai és a Fő utcai óvodákban dolgozott. Két unokája 
van fiúgyeremke után és szintén kettő a leánygyerme-
ke után. Jelenleg a „szomszédban” pár házzal arrébb 
élő leánya gondozza. Tiszta, gondozott családi portán 
él, a ház körül már nyílnak a virágok a kertben, ahol 

minden nap dolgozik egy kicsit. A családja, leánya és 
unokái szeretete biztosítja számára a békés boldogsá-
got. Elmondása szerint szeretné ha Siófok fejlődése tö-
retlen maradna, szeretné még megérni, hogy a Fő utcai 
járdákat is rendbe teszik. Bízik benne, ha elkészül a vas-
úti aluljáró, akkor a járdák is elkészülnek.

Zöldterületek ellenőrzése
Lezárult a Közterület-felügyelet szokásos évi akci-
ója, melynek során a zöldterületeket ellenőrizték

A Közterület- felügyelet dolgozóinak egyik fontos fel-
adata a közterületek és magáningatlanok ellenőrzése a 
helyi rendeletben szabályozott köztisztasági szempon-
tok alapján. Mint minden évben, idén is elvégezték az 
ellenőrzést, felderítették a gazos, elhanyagolt zöldterü-
leteket- az ingatlanok előtt is- valamint feltérképezték, 
hol található nagyobb mennyiségű hulladék, akár köz-
területen, akár ingatlanok udvarán és előtt. 
Ez évben 174 olyan helyszínt találtak,  melyek esetében 
intézkedésre volt szükség. A felszólítások és eljárások 
megindítása folyamatos, eddig 94 esetben indították 
meg a szükséges eljárást. Első körben a gondozatlan, 
elhanyagolt, vagy éppen szemetes terület tulajdonosai 
felszólítást kapnak, amelyben megjelölik azt a határ-
időt, mely időpontig a területet rendbe kell tenni. Ezt 
újbóli ellenőrzés követi, és amennyiben a tulajdonos 
nem tett eleget a felszólításban foglaltaknak, úgy öt-
ventől százötvenezer forinttig terjedő bírságra számít-
hat. Ez természetesen nem mentesít a munka elvégzése 
alól, de a hivatal szakemberei intézkedhetnek a tulajdo-

nos költségviselése mellett a terület rendbetételéről.  
 A fő probléma, hogy az eljárás akár négy- öt hónapot 
is igénybe vehet, hiszen sokan nem veszik át a felszólí-
tást, így azt újra ki kell küldeni, amit megint nem biztos, 
hogy átvesz az érintett. Ezután kezdődhet a jogorvos-
lati időszak, de a tulajdonosnak még így is 15 napja van 
rá hogy rendbetegye a kérdéses területet. Ezután jöhet 
a bírósági szakasz, ahol újrakezdődik az egész tortúra. 
Így fordulhat elő, hogy akár több hónapig is szemét-
kupacok vagy gazos területek rombolják a város képét. 
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194 kilométer
24 óra alatt egyedüli siófoki egyéni indulóként Szi-
geti Attila futotta körbe a Balatont az idei négy na-
pos BSI szupermaratonon. A siófoki Perczel Mór 
Gimnázium testnevelő tanárával a versenyre való 
felkészülésről, a maratoni futás élményéről beszél-
gettünk. 

Hogyan zajlott a felkészülés? 

- A sport sosem állt távol tőlem, hiszen atléta voltam 
régen, majd a különböző labdás sportágak, mint a 
kosárlabda, fallabda kezdtek el érdekelni. Jelenleg 
testnevelő tanárként dolgozom és aktívan sportolok, 
visszatértem az atlétikához, a futáshoz. Rendszere-
sen 5-6 évvel ezelőtt kezdtem el a hosszú távú futást, 
és erre a versenyre az elmúlt fél év során egy speciális 
edzéstervvel készültem fel. Heti 4-5 alkalommal edzet-
tem külön a szupermaratonra, hétköznap rövidebb, 
hétvégenként hosszabb, 20-30 kilométeres futásokkal. 

Milyen élményt adott számodra a verseny? Végig kitar-
tottál elhatározásod mellett, hogy teljesíted a szuper-
maratont? 

- Egyik legnagyobb élményem a rajtnál volt, amikor ki-
jöttek a diákjaim szurkolni, a másik pedig a célnál ért, 
ahol tanár kollégáim és 4 hónapos kisfiam vártak rám. 
Az amatőr mezőnyben futottam, összesen 194,2 kilo-
métert, és az az elhatározásom, hogy lefutom ezt a 
négy napot egészen a legvégéig kitartott. Sokan futnak 
körülötted, ami még inkább ösztönöz arra, hogy ha fá-
radt is vagy, végigcsináld, és tarts ki a célig. Egy-egy na-
pon 30-40 kilométer után, ha a fáradságon túllendülsz, 
már mindegy mennyit futsz még le, beállsz egy tempó-
ra, és a végtelenségig tudnál futni. Számomra a legne-
hezebb a második nap volt idén, az volt a leghosszabb, 
53 kilométeres szakasz. Aznap volt egy kisebb térdsé-
rülésem is, így néhány óra igazán a túlélésre ment. A 
befutót ráadásul a szigligeti várnál helyezték ki, amely 
egy kimondottan nehéz terep. Hosszútáv futás eseté-
ben a harmadik nap már mindig könnyebb, az utolsó 
nap pedig már kifejezetten örömfutás. 

Mit szeretsz leginkább a 
futásban? 

- A csendet, békét és nyu-
galmat, főleg itt a Balaton 
parton. Az iskolai tanítás 
után ez a sport kikapcso-
lódást jelent számomra, 
amellett hogy edzettsé-
get, sportteljesítményt ad, 
fejben teljesen kikapcsol. 
Véleményem szerint az 
egyik legfontosabb, hogy 
a tanár példát mutasson 
a diákoknak, legyen szó 
testnevelő tanárról, vagy 
bármilyen más pedagó-
gusról, hiszen a gyereknek 
fontos, hogy felnézhessen 
tanárára. 

Milyen célkitűzéseid vannak még a futás terén? 

- Jövőre természetesen újra indulok majd a BSI szu-
permaratonon. Tavaly is végigcsináltam, és idén már 
nem is volt kérdés, hogy induljak-e. Terveim közt sze-
repel, hogy hazánkban és a környező országok nagy-
városaiban (Bécs, Pozsony, Zágráb, stb.) minél több 
maratonon elinduljak, a következő nagyobb célom a 
Kékes Csúcsfutás. A legnagyobb hosszú távú tervem 
pedig az egynapos Balaton körüli futás, az Ultra Bala-
ton. Ez egy 212 kilométeres, megállás nélküli verseny, 
amelynek során akár 36 órán át kell bírni a futást, így 
több éves komoly edzést, felkészülést igényel.  

Az idei versenyen 840 futó nevezett a négyna-
pos tókerülésre, csaknem százan futottak csa-
patban, de a többi versenyszámmal együtt 2000 
felett volt az összlétszám. További siófoki indu-
lók más versenyszámokban:  Györfi István, Sallai 
Csaba, Szollár Andrásné

Sport
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Siófok, Fő utca 47-53.
nyitva tartás: 

H-P: 08 :00-18 :00 Szo: 08 :00-12:00
 telefon: 84/316-281

• Magas tápértékének köszönhetően a Chlorella remek 

kiegészítője a mindennapi egészséges étrendnek. 

• tisztítja az emésztőrendszert, elsősorban a vastagbelet, tá-

mogatja a hasznos bélflóra kialakulását, javítja a bélműködést, 

és támogatja a normális perisztaltikát • támogatja a szerve-

zet természetes ellenálló képességét  •  megtisztítja a testet 

a mérgektől, a nehézfémektől és a kemikáliáktól  • pozitívan 

befolyásolja a vérképzést, és támogatja a fehérvérsejtek 

tevékenységét  •  rendkívüli hatással van a szövetek rege-

nerálódására, valamint a sejtosztódásra és - növekedésre  •  

csökkenti a belső környezet pH - ját   •  csökkenti a máj, de a 

vér koleszterinszintjét is  •  tisztítja a vért, éppen ezért kiválóan 

védi a májat és a vesét   •   semlegesíti a szabad gyököket, las-

sítja a szervezet öregedésének folyamatát  •  fiatalító hatással 

bír, elősegíti a szervezet teljes regenerálódását  •  javítja a bőr 

minőségét és egészségi állapotát  •  minden fontos vitamin, 

ásványi anyag és aminosav (beleértve a nélkülözhetetlen 

aminosavakat is) megtalálható benne. 

méregtelenítés felsőfokon: chlorella alga

VÁRJUK A FEDÉLZETEN!
2015. április 11-12., 18-19., 

április 25 – től minden nap.
SÉTAHAJÓZÁS
A „TÜNDE” nosztalgiahajó 1 órás sétahajózásra indul a siófoki kikötőből 
11:00, 12:30, 14:00 és 16:00 órakor.

EGYÜTT A CSALÁD!
A 11:00 órakor induló sétahajón a szülőkkel együtt utazó 
gyerekek (0-14 év) ingyen hajózhatnak!

MENETRENDSZERINTI járat. Balaton Régió 
(Siófok és környéki települések) állandó lakosainak 25% 
kedvezmény! 
A kedvezményre való jogosultságot lakcímkártyával 
igazolni kell! 

GYORSHAJÓ körjárat. Újdonság a szakaszjegy! 
Élményhajózás a MAGOR gyorshajóval!

Gyerek- és diákcsoportok számára kedvezmény!
KÜLÖNLEGES HELYSZÍN 
RENDEZVÉNYÉHEZ! 
Tegye emlékezetessé családi vagy 
céges eseményét, rendezvényét, 
válassza hajóink fedélzetét!

BALATONI HAJÓZÁSI ZRT.

 & : +36 84 310 050 E-mail: forgalmi@balatonihajozas.hu
www.balatonihajozas.hu www.facebook.com/balatonihajozasizrt



Az angol, mint második anyanyelv.
Játszva, egyszerűen - igazán gyerekjáték!
Nyelvtanfolyamok 6 hónapos kortól 18 éves korig. 
ÚJ!! Teen English 12 éves kortól. 
Nyári intenzív kurzusok tiniknek
Nyelvvizsga felkészítés

Bálint Krisztina, 30/222-5800
Cím: Siófok, Fő u. 45., E-mail: b.kriszti@gmail.datanet.hu

www.helendoron.hu, www.gyerekangol.hu

ÖN MILYEN JÖVŐT SZÁN GYERMEKÉNEK?
Tanulj angolul és tiéd a világ!

Kedves Szülő!
Hozza el gyermekét ingyenes bemutató foglalkozásunkra.


