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Aktuális Aktuális

Szesztilalom

Itt a nyár, lassan megtelik a város, indul a parti 
a parton. A tömeg ellepi a Petőfi sétányt és kör-
nyékét, de aki ezt alkoholfogyasztás céljából te-
szi, az ne tegye! 

Először is tudni kell, hogy a közterületeken való alko-
holfogyasztás ellen nincsen semmilyen országos érvé-
nyű törvény. A kérdést a szabálysértési törvény, vagyis 
a 2012. évi II. törvény 200.§-a szabályozza, eszerint sza-
bálysértést követ el, aki „a szeszes ital árusítására vagy 
a közterületen történő fogyasztására vonatkozó – tör-
vényben, kormányrendeletben vagy önkormányzati 
rendeletben meghatározott – tilalmat megszegi”, de 
ilyen törvény vagy kormányrendelet nincs, a szabályo-
zás tehát tulajdonképpen önkormányzati hatáskör. 
Siófok képviselő-testülete is úgy határozott legutóbbi 
ülésén, hogy elsősorban a városban megjelenő törő-zú-
zó bulituristák miatt bevezeti a köztéri alkoholfogyasztá-
si tilalmat. Az ülésen Kónyáné Zsarnovszky Judit jegyző 

elmondta, hogy a nyári időszakban rengeteg fiatal érke-
zik a városba, és sokan nem a vendéglátóhelyeken fo-
gyasztják az alkoholt. Miután a partra leérkeznek - illetve     
úgy mennek le, hogy a hónuk alatt viszik a borosüveget, 
pezsgőspoharat - ezeket eldobálják, összetörik.
- Ezzel a rendeletmódosítással egy négyszög alakú te-
rületet céloznánk meg: a Tátra utca, Vasút, Krúdy sé-
tány és a Balaton által határolt területen. Az év bármely 
szakában - tehát ez nem csak kimondottan az idegen-

forgalmi szezonra vonatkozik - közterületen tilos lesz 
a szeszesital fogyasztása. Reméljük, hogy ezzel sok 
problémát fogunk megoldani, a rendeletbevezetéssel 
a Balaton-parton tevékenykedő és igen magas bérleti 
díjat fizető vendéglátósok érdekeit is fogjuk szolgálni. 
Reményeink szerint ez a városnak is költségcsökkenést 
fog eredményezni a másnap hajnali takarítás szem-
pontjából. Azt gondolom, hogy ez a rendeletmódosítás 
mindenkinek az érdekét fogja szolgálni - tájékoztatott 
a jegyző. Ez azt jelenti, hogy üveget lehet vinni, de ha 
az üveg nyitva van, az már ráutaló magatartásnak szá-
mít, a rendőrség és a közterület-felügyelők eljárhatnak 
az így korzózókkal szemben. A példa nem az ördögtől 
való, hiszen például Budapesten a legtöbb kerületben 
simán tilos a köztéri alkoholfogyasztás, így például pa-
píron az V. kerületben is az, volt is ebből ügy az Erzsébet 
térrel kapcsolatban. Emellett a nagyobb egyetemi váro-
sok testületei is rendeletben tiltják az alkoholfogyasz-
tást közterületen: Pécsen, Szegeden, Debrecenben, 
Miskolcon se próbálkozzon senki! A főváros értelmezé-
sében szeszes italnak számít 1,2% alkoholtartalom felett 
minden, ami nem gyógykészítmény, tehát még a citro-
mos sörök is. Csakúgy, mint Budapesten, Siófokon is, a 

szeszes ital fogyasztásának tilalma nem terjed ki a köz-
terület eltérő használatára vonatkozó közterület bérleti 
szerződéssel, hatósági szerződéssel rendelkező rendező 
által megrendezett rendezvény területére. 
- Ez a bulituristák kordában tartására is egy eszköz le-
het. Annyit érnek a szabályok, amit ezekből betartatnak, 
az előterjesztésben olvashattuk, hogy a városőrségnek 
ez komoly feladatot fog jelenteni, ezért tájékoztatni fo-
gom a városi rendőrkapitányt - hiszen szabálysértésről 

van szó - így a rendőrhatóság is eljárhat ez ügyben. Kérni 
fogom, hogy a főszezonban a helyi rendőrök és az ide 
csatlakozó vidéki rendőrkollégák is figyeljenek erre oda, 
tartassuk be ezeket a szabályokat. Legyen ez az első lé-
pés abba az irányba, hogy tanulják meg az ideérkező tu-
risták, az úgynevezett bulituristák, hogy azért mindent 
nem lehet ebben a városban - mondta az ülésen dr. Len-
gyel Róbert polgármester. 
- Egy hónappal ezelőtt szervezett a hivatal a vállalkozók 
számára egy összejövetelt, kifejezetten a nyári szezon-
ra való felkészülés és a változások kapcsán. Jómagam 
is részt vettem ezen a megbeszélésen, ez az igény ott 
fogalmazódott meg elég markánsan a vendéglátós vál-
lalkozók részéről - mondta Csorba Ottó képviselő. – Azt 
kérték, hogy a testület a rendeletet ilyen irányba módo-
sítsa. Így lényegesen nagyobb intézkedési eszköztára 
lesz a közrend fenntartására a rendőrségnek és a város-
őrségnek, ez alapján jogszerűen fognak tudni intézkedni. 
Nem lesz könnyű dolguk, hétvégén éjszakánként több 
ezer fiatal korzózik, ennek a betartatása szép, emberes 
feladat. Én azt kívánom, hogy tudjuk betartatni. Ahogy 
az az idegenforgalmi bizottság ülésén elhangzott, figyel-
jünk oda, hogy mind a vendéglátósok, mind a kereske-
dők számára többnyelvű tájékoztató kifüggesztését 
kérjük, amelyben tájékoztatják a vendégeket, vásárlókat 
erről a rendeletről - tette hozzá hozzá a képviselő.
Egyébként a helyszíni bírság általában 5 és 50 ezer forint 
között mozoghat, de ha feljelentik az embert, akár 150 

ezer forintja is bánhatja a köztéri illegális italozást. Azon-
ban a szabálysértési törvényben az is benne van, hogy az 
intézkedő közterület-felügyelő vagy rendőr éppenség-
gel büntethet; tehát nem kötelező a büntetés, a hatósá-
goknak megvan a mérlegelési lehetősége. Ez már csak 
azért sem baj, mivel - mint ahogyan a Facebookon szá-
mos hozzászólásban megfogalmazódott - nem minden-
ki randalírozó buliturista. A rendelet nyilvánvalóan a helyi 
lakosokat és sokszor a kulturáltan szórakozókat zavaró 
részeg ordibálók és szemetelők, törő-zúzó személyek 
ellen íródott. Szerkesztőségünk üdvözli is a rendeletet, 
mind magánemberként, mind munkánkból kifolyólag 
elég meredek dolgokat láttunk, fotóztunk, filmeztünk az 
elmúlt 16 évben. De ahogy a kommentelők írják: mi van 
akkor, ha egy- két ember vagy egy baráti társaság Siófok 
legszebb parkjában, a fűben fekve vagy éppen a parton 
a lemenő nap fényében szeretne kulturáltan elfogyasz-
tani egy üveg finom italt? A már említett Erzsébet téren 
is szinte zavartalanul ül az ifjúság mind a mai napig alko-
hollal a kezében a kulturáltság határain belül.

Országos híre lett a siófoki alkoholtilalomnak. Szin-
te nem volt olyan írott vagy elektronikus médium, 
amely ne számolt volna be a frissen elfogadott 
rendeletről. Lapzártánk idején a Népszabadság új-
ságírói például helyszíni riportot közöltek, a város-
őrséggel együtt járták végig az említett területet. 
Beszámolójuk szerint például a "rajtakapott" fia-
talok nem zúgolódtak a felszólítás miatt, megér-
tették a rendeletet hozók szándékait, azt azonban 
nem, hogy miért a békésen iddogálókat vegzál-
ják. Gyulai László, a siófoki önkormányzat ható-
sági osztályának vezetője egyébként azt mondta, 
hogy nem a kulturáltan pihenő, kikapcsolódó em-
bereket akarják piszkálni, hanem azokat fékeznék 

meg, akik randalíroznak, eldobják az üvegeket, 
törnek-zúznak. A szabályszegők – ahogy Gyulai 
László fogalmazott –, az együttműködők, szolidan 
iszogatók megússzák figyelmeztetéssel. Voltak 
olyanok is a parton, akik csak a türelmi idő miatt 
úszták meg a büntetést. Amíg nem készülnek el 
a közterületi alkoholfogyasztást tiltó, a zóna ha-
tárára kikerülő utcatáblák és a turistáknak készült 
tájékoztatók, addig a legkirívóbb esetben sem 
bírságolnak. Érdekes kérdést vetett fel ugyanak-
kor a már említett riport szerzője, ahogy írja: Ha a 
csendháborítás, a garázdaság és a szemetelés ed-
dig is szankcionálható volt, akkor miért épp a köz-
területi alkoholivás tiltásától remélnek megoldást? 
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Hírek Hírek

∙Siófoki tűzoltók mentettek életet 
szabadságuk alatt∙

A tűzoltó szolgálaton kívül is tűzoltó – és ez nem közhely, 
állítja az a két siófoki tűzoltó is, akik a minap Ausztriá-
ban mentették meg egy autós életét. Búvárkodni indult 
a baráti társaság Ausztriába – köztük két siófoki tűzoltó- , 
amikor egy szerpentines úton haladva keréknyomokra 
lettek figyelmesek. Megálltak és követték a nyomokat, 
egy szakadékban találtak rá az autóra. A jármű sofőrje 
eszméletlenül feküdt az autó mellett, arccal a földön.  
A két tűzoltó értesítette a mentőket, majd szabaddá 
tették a sérült légútjait és hozzákezdtek az újraéleszté-
séhez. A férfi életjelei visszatértek. Fél óra alatt érkezett 
meg a segítség, addig Saja István és Mészáros Ferenc 
igyekezett stabil helyzetben tartani a szerencsétlenül 
járt férfit, ami a meredek partoldalon nehéz feladat volt. 
A férfit végül mentőhelikopterrel kórházba szállították.

∙nem fog olcsóbban esketni hajón 
az anyakönyvvezető∙

Hiába kezdeményezte a jegyző, hogy legyen olcsóbb 
az anyakönyvvezető hajón rendezett esküvőkre való 
meghívása a jelenlegi nettó 80 ezer forintnál, a kép-
viselő-testület többsége ragaszkodott a régi árhoz.  
A város kedvező adottsága, a Balaton szép környezete a 
házasulandókat arra készteti, hogy a kiemelkedő családi 
eseményt exkluzív környezetben, hajón rendezzék meg. 
A házasságkötés egyébként is jelentős költségei sok 
párnak nem teszik lehetővé, hogy hajón mondják ki a 

boldogító igent. Ezért kezdeményezte Kónyáné dr. Zsar-
novszky Judit jegyző, hogy az anyakönyvvezető hajóra 
történő hívásának díját csökkentsék az eddigi 80 ezer 
forintról (+áfa) 50 ezerre (+áfa). Annak ellenére, hogy 
Szombathyné dr. Kézi Aranka arról számolt be, hogy Ba-
latonvilágoson, ahol bruttó 50 ezer forintot kell fizetni a 
kiszálló anyakönyvvezetőért, szívesen tartanak esküvő-
ket hajón, a testület elvetette a javaslatot. A pénzügyi 
bizottság vezetőjeként Csorba Ottó nem támogatta a 
kezdeményezést, majd a testület többsége is leszavazta 
azt (8 ellenszavazattal, két tartózkodással és két támo-
gató vokssal). Nem járultak hozzá a négy évvel ezelőtt 
megalkotott önkormányzati rendelet módosításához, 
vagyis maradt a régi ár.

(tt) 

∙Ismét hasznosítóra vár a Kodolányi épülete∙

Felbontották közös megegyezéssel azt a szerződést, 
amelyben a Kaposvári Egyetem megkapta Siófoktól 
a volt Kodolányi János Főiskola patinás épületét, hogy 
azt felsőfokú oktatási intézményként hasznosítsa. A Ka-
posvári Egyetemnek, amellyel még 2012 végén kötött 
megállapodást a város, nem sikerült akkreditáltatnia a 
Siófokra tervezett felsőfokú képzéseit. Ezért tavaly év 
végén szenátusi határozatot hozott arról, hogy kezde-
ményezi a használati szerződés felbontását, miszerint a 
volt Kodolányi János Főiskola épületét térítésmentesen 
használhatja.A szerződés felbontásához a siófoki tes-
tület is hozzájárult a legutóbbi ülésén. Ezzel egyelőre 
elszálltak a remények, hogy a Kaposvári Egyetem meg-
valósítja siófoki terveit (ezek felsőfokú szakképzések, 
főiskolai és egyetemi alapképzések, illetve ezeket kiegé-
szítő szakirányú képzések, felnőttképzési tanfolyamok 
Siófokra hozataláról szóltak, az ezekhez kapcsolódó 
rendezvényekkel). A kaposváriak szerették volna, ha Sió-
fok visszavásárolja azokat az általuk korábban 8,2 millió 
forintért megvásárolt bútorokat, eszközöket, amelyek az 
épületben találhatóak. A siófoki testület azonban úgy 
határozott, egyelőre nem fizet, mert előbb el kell dőlnie 
annak, miként hasznosul az ingatlan a jövőben, és szük-
ség van-e a régi bútorokra, eszközökre. Hamvas Péter al-
polgármester beszámolója szerint a Petőfi sétány elején, 

a vízpart közelében található értékes ingatlan haszno-
sítása iránt többen is érdeklődnek oktatási, illetve szál-
lodaüzemeltetési céllal. Egyelőre annyi tudható, hogy a 
város elsősorban oktatási intézményként kívánja az épü-
letet hasznosítani a jövőben.

∙Labdarúgóstadion-építés: újratervezve∙

A kormány 600 millió forintot biztosít a siófoki stadion 
megépítéséhez, amelyre a város nem kíván ennél töb-
bet költeni.  Mivel a tervek a korábbi elképzelésekhez 
igazodva már elkészültek egy drágább stadion megépí-
téséhez, a beruházás folytatása érdekében új terveket 
készíttet a város. Hamarosan újabb tervezői közbeszer-
zési eljárást indít az önkormányzat annak érdekében, 
hogy a stadionépítés folytatódhasson. A kormány a 
Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításának 
részeként 600 millió forint sportlétesítmény–fejlesztési 
támogatásban részesítette Siófokot. A város korábbi ve-
zetése vállalta, hogy hozzárak ehhez a pénzhez, és egy 
C kategóriás, magasabb besorolású labdarúgóstadiont 
építtet. A tervező a korábbi elképzeléseknek megfele-
lően el is készítette a terveket, ami 12,6 millió forintba 
került. Tavaly év végén döntött úgy a képviselő-testület, 
hogy az MLSZ szabványok szerinti alacsonyabb be-
sorolású stadiont építtet meg a rendelkezésre álló 600 
millió forintos támogatásból, mégpedig úgy, hogy az 
ne kerüljön semmibe a városnak, vagyis nem biztosít 
önrészt a projekt megvalósításához. Emiatt szükséges-
sé vált újabb tervek elkészíttetése, ugyanis a beruházás 

jelentős műszaki tartalomcsökkenéssel valósulhat meg, 
ami döntően a játékosok kényelmét érintő változás lesz 
a korábbi elképzelésekhez képest. A régi épület átesne 
a szükséges felújításon, amin túl északi és déli oldali le-
látó, valamint egyéb, ezeket kiszolgáló létesítmények 
épülnének. Ez a stadion az MLSZ besorolás szerinti C 
kategória helyett D kategóriásnak számít majd. Mivel a 
megváltozott műszaki tartalom miatt az eredeti tervek-
ből nem használható fel szinte semmi, szükségessé vált 
a tervezés közbeszerzési eljárásának újbóli kiírása és az 
ezzel járó többletköltség vállalása, ami az előzetes becs-
lések szerint 6 millió forint körüli összegbe fog kerülni. 

∙Támogatás kézilabdásoknak∙

A város a Siófok Kézilabda és Tenisz Club Kft. szá-
mára 34,1 millió forint támogatást nyújt a TAO pá-
lyázati önerő biztosításához, és további nettó 10,4 
millió forintot ad villamosenergia-hálózatfejlesztésre  
– a képviselő-testület május végi döntése értelmében.  
A siófoki kézilabdásoknak a Magyar Kézilabda Szövetség 
korábbi határozata nyomán 157,8 millió forint támoga-
tást nyújt utánpótlás-nevelési feladatokra és az ehhez 
kapcsolódó személyi juttatásokra, amelyhez 34,1 millió 
forintnyi önerőt kell a klubnak biztosítania. Ehhez nyújt 
segítséget az önkormányzat. A klub megfelelő áram-
ellátásáért hálózatfejlesztésre van szükség az érintett 
önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, amelynek költ-
ségeit vállalta a város vezetése.

(tt)

∙újra színes az aluljáró∙

A Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola 
és Kollégium 9./A osztálya - Nikovics Tibor tanár úr ve-
zetésével - 2015. május 28-án a siófoki vasúti aluljáró 
festését javította. A tanulók 2013 júniusában két héten 
keresztül térszínesítették az aluljárót, amely vidámsága 
és látványossága miatt a graffitisek tetszését is elnyerte. 
A stilizált somogyi tájkép és a turisták kedvence, a Siófok 
felirat azonban mára megfakult, számos tag (firka) került 
a falakra. Ezt javították ki múlt hónapban a diákok.
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Egészségügy

Egészségügyi fejlesztések  
az alapellátásban 

Uniós pályázaton 51,1 millió forintos támogatáshoz 
jutott Siófok az egészségügyi alapellátás fejleszté-
séhez, eszközbeszerzéseihez, amely összeget 3,2 
millió forinttal egészíti ki az önkormányzat, hogy a 
teljes pályázat megvalósulhasson.

Egy éve jelent meg a Dél-Dunántúli Operatív Prog-
ram keretein belül egy felhívás, amelyben egész-
ségügyi alapellátás fejlesztésére lehetett pályázni 
önkormányzatoknak. A kiírás szerint a főbb alapel-
látási szolgáltatásoknak helyet adó, önkormányzati 
tulajdonban vagy vagyonkezelésben lévő ingatlanok 
infrastrukturális fejlesztésére, korszerűsítésére, vala-
mint a minőségi betegellátás biztosításához elenged-
hetetlen orvosi műszerek, gép, informatikai és egyéb 
eszközök beszerzésére lehetett maximum 60 millió 
forint vissza nem térítendő támogatást kérni. Siófok 
élt a lehetőséggel, és bár a beadott pályázata szakma-
ilag megfelelt, forráshiányra hivatkozva nem része-
sült támogatásban. Witzmann Mihály országgyűlési 
képviselő közbenjárására (komoly erőfeszítések árán, 

különböző maradványpénzeket kellett "összelobbiz-
ni") azonban 51,1 millió forintnyi támogatást még-
is megkaphat a város. A pályázat megvalósításához 
szükséges, támogatásban nem részesülő tevékenysé-
gek költségeinek fedezetét vállalta az önkormányzat.
A tervek szerint a beruházás részeként megtörténik 
a rendelőintézet tejes körű akadálymentesítése (lift, 
mozgáskorlátozottak részére mosdó, Braille-táblák, 
indukciós hurok, rámpa), új ügyeleti gépkocsit sze-
reznek be, egészségügyi eszközöket kap a  központi 
ügyelet, egészségügyi és prevenciós eszközökhöz jut 
a védőnői szolgálat, továbbá informatikai eszközök 
beszerzésére is sor kerül a központi ügyelet, valamint 
a védőnői szolgálat részére.

(tt)

806 darab napelem  
a "kórháztornyon"

Régóta látható, nemrégiben információt is kaptunk 
"kórháztorony" napelemeiről. A modernizáció, környe-
zetvédelem és költségcsökkentés jegyében az Új Szé-
chenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program 
(KEOP) által, 150 millió forintos támogatásból a kórház 
nemrégiben 806 darab napelem beszerzését és tele-
pítését valósíthatta meg. A beruházás várhatóan több 
mint 7,1 millió forint/év kiadáscsökkenést jelent majd az 
intézménynek, az így előállított energia pedig a kórház 
villamosenergia-szükségletének 17%-át biztosítja majd.  
A projekt eredményeként mintegy 164 tonna mennyi-
ségben csökken a kórház szén-dioxid-kibocsátása.

Balatoni Szezonnyitó 
A hagyományokhoz hűen pünkösd hétvégéjén nyi-
tották meg Siófokon a 2015-ös balatoni nyári szezont.

A rossz idő közbeszólt ugyan, de a Balatoni Szezonnyitó 
hagyományos megnyitó programjai így sem maradtak 
el, csak új helyszínre költöztek. Május 23-án délelőtt dr. 
Zákonyi Ferenc emléktábláját még az eredeti helyszínen, 
a Kálmán Imre sétányon koszorúzták meg, az ünnepi 
műsor azonban a Millennium park helyett a Kálmán Imre 
Kulturális Központban kapott helyet. A rendezvényre ér-
kezőket az előtérben verklizene fogadta, a szezonnyitó 
ceremónia a színházteremben zajlott, ahol elsőként a 
Kálmán Imre-emlékplakettet adták át Lengyelfi Miklós 
szerkesztő-rendezőnek. A Magyar Televízió nyugalma-
zott rovatvezetője több szállal kötődik a Balatonhoz és 
Siófokhoz, életpályája során méltó módon gondozta 
Kálmán Imre hagyatékát. Az emlékplakett átadását köve-
tően a Kálmán Imre Műhely növendékei léptek színpad-
ra ünnepi műsorukkal, majd dr. Bóka István, a Balaton 
Fejlesztési Tanács elnöke, Balatonfüred polgármestere 
nyújtotta át „A nyár fővárosa” kulcsát Siófok polgármes-
terének, dr. Lengyel Róbertnek.  
- Immár második alkalommal nyithatom meg a szezont 

és adhatom át a kulcsot Siófok polgármesterének a Ba-
latoni Fejlesztési Tanács elnökeként - kezdte beszédét 
dr. Bóka István. - Nagy megtiszteltetés, hogy egy olyan 
városban adhatom át ezt a kulcsot, amelyhez többek 
közt olyan jelentős személyiségek kötődnek, mint pél-
dául Kálmán Imre vagy Varga Imre. Siófok a Balaton ré-
gió legnagyobb települése, a Balaton-parti települések 
közül a legtöbb vendégéjszakával rendelkezik. Ami Sió-
fokon történik, legyen az jó vagy rossz esemény, az min-
denképpen számottevő mind a helyi, mind az országos 
nyilvánosság előtt. Éppen ezért fontos, hogy milyen ké-
pet közvetítünk a Balatonról és Siófokról. Bízom abban, 
hogy a balatoni települések közti összefogás megmarad, 
de ugyanakkor lényegesnek tartom a települések közti 
inspiráló versenyt is. Hatalmas eredményeket értünk el 
az elmúlt időszakban: köztereink, útjaink, középületeink, 
műemlék épületeink, attrakcióink nagyon sok helyen 
megújultak, de természetesen még többet szeretnénk. 
Várjuk azt, hogy legyen balatoni kormányprogram a Ba-
laton tekintetében, amelyhez elsődlegesen nem pénzt, 
hanem lehetőséget kérünk. Szeretnénk elérni, hogy a 
kormány a koncepció és stratégia mellett elfogadjon 
egy konkrét Balaton programot, hiszen a tó környéki 
önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek sokkal 
aktívabbak az ország más területeihez képest. Úgy gon-
dolom, amennyiben a lehetőséget megkapjuk, nagyon 
szép eredményeket tudunk elérni a jövőben - mondta dr. 
Bóka István. Siófok város polgármestere, dr. Lengyel Ró-
bert „A nyár fővárosa” kulcsának átvételét követően egy 
jelképes ajándékot adott át a füredi polgármesternek a 
két város közötti együttműködés jelképeként. 
- Szeretném, ha az elkövetkezendő időszakban Balaton-
füred és Siófok kiváló partneri viszonyban működhet-
ne együtt, a szezonnyitó kapcsán pedig remélem, hogy 
hamarosan elmondhatjuk, a Siófokon élők létszáma 
megtöbbszöröződött, és néhány hónap múlva egy ki-
váló szezont zárhatunk - emelte ki dr. Lengyel Róbert.  
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Turizmus Fesztivál

Az ünnepélyes megnyitón került sor a Pro Turismo díjak 
átadására, amelyet a Siófoki Fürdőegylet javaslata alapján 
a város turizmusáért legtöbbet tettek vehettek át. A díja-
kat Hegyi Károly, Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület 
és TDM szervezet elnöke adta át az idei két kitüntetettnek.

Pro Turismo kitüntetésben részesült:
Pártényiné Guzslován Tünde, aki több mint 25 éve 
dolgozik a turizmusban, a Siófoki Fürdőegylet alapító 

tagja volt, jelenleg a Hotel Magistern szálloda veze-
tője, és a mai napig jellemzi a tenni akarás a város 
turizmusának előmozdítása, fejlesztése érdekében. 
Francesco Campana, aki 23 éve él Magyarországon, 
vállalkozását Siófokon a Bella Italia étterem üzemel-
tetésével kezdte el, majd létrehozta a Roxy éttermet, 
és a német-olasz pékséget. 2007-től szálláshelyet üze-
meltet a városban, valamint a Villa Italia étterem tulaj-
donosa és üzemeltetője. 

Lengyelfi Miklós

Lengyelfi Miklós szerkesztő, rendező, a Magyar Televí-
zió nyugalmazott rovatvezetője Sopronban született, 
de somogyinak vallja magát, mert szellemi eszmélése, 
„szocializációja” Csurgóhoz és Siófokhoz köti. Pályája 
első évtizedében volt hivatásos táncos (Állami Népi 
Együttes), főiskolai tanársegéd (Színház- és Filmmű-

vészeti Főiskola), óraadó tanár (Állami Balettintézet), 
minisztériumi főelőadó (Népművelési Minisztérium), 
tudományos munkatárs (Kulturális Akadémia). Nép-
rajzosnak készült, majd pályát módosított, drámatör-
ténetet, dramaturgiát tanult. A Magyar Televíziónál 
szerkesztő, rendező, szerkesztőségvezető, rovatve-
zető munkakörökben dolgozott, az itt eltöltött 33 év 
alatt másfél ezernél több szórakoztató zenei műsort, 
dokumentumfilmet, zenei versenyt, vetélkedőt ké-
szített különböző műfajokban. Legnagyobb hatású 
a Röpülj páva..! című vetélkedő-(sorozata) sorozata 
volt, amely országos mozgalmat is teremtett (Rö-
pülj páva körök), és inspirálta a fiatalok újhangzá-
sú folkegyütteseinek létrejöttét a 70-es években.  
A két Nyílik a rózsa című énekesverseny a magyarnó-
ta-előadók két új generációját indította el a pályán. 
Operettműsorai közül megemlítendő a Kálmán Imre 
születésének 100.-ik évfordulójára az MTV-ZDF-ORF 
nemzetközi koprodukcióban készült, 12 országnak 
közvetített élő műsor (1982) és a siófoki szabadtéri 

Múltidéző gyermeknap 
A gyermekelőadások és a játékos programok mel-
lett hagyományos mesterségekkel ismerkedhettek 
meg kicsik és nagyok a siófoki Egyszer volt, hol nem 
volt… című múltidéző gyermeknapon.

Május utolsó vasárnapján a város Fő tere régimódi vá-
sárrá és játszóházzá alakult, ahol olyan hagyományos 
mesterségek mutatkoztak be, mint például a kovács, a 
fazekas, a molnár, a mézeskalács-készítő vagy a gyöngy-
fűző. A gyerekek közül sokan kipróbálták, hogyan kell a 
kézimalommal őrölni, vagy azt, hogyan készülnek kü-
lönböző tárgyak egy-egy forró vasdarabból. Az ügyes 
kezűek apró gyöngyökből fűztek láncot, többen agyag-
edényeket formáztak, és az édesszájúak megkóstolhat-

ták a saját kezűleg gyúrt és kisütött mézeskalácsokat. 
Azok a kisinasok, akik az összes mesterembertől elta-
nulták a hagyományos népi mesterségek fortélyait, és 
megszereztek minden pecsétet, a nap végére a Népmű-
vészet Legifjabb Mestere kitüntetést nyerhették el.
A gyermeknapi forgatagban játszóház, népi körhinta, 
kötélpálya és sok-sok helyben sütött finomság várta a ki-
csiket. A színpadi programokat gólyalábas maskarádék 
nyitották, népzenei koncertet adott a Kákics zenekar, a 
Népmese Színház Az aranyszőrű bárány meséjét hozta 
el, az Aranyalmapáros, a Madárdal zenekar és a Napra-
forgó együttes pedig sok-sok kisgyereket megtáncolta-
tott a Fő téren. A gyermeknap végén a szülőknek is járt 
egy kis kikapcsolódás, a nap zárásaként a Blokk zenekar 
varázsolt igazi koncerthangulatot a térre.

Képgalériánkat a  www.siofoki-hirek.hu oldalon találja

színpadon felvett Kálmán Imre gálaműsorok. Tele-
víziós műsorai, műsorsorozatai,valamint díjnyertes 
filmjei mellett számos lapban publikált, három köny-
ve jelent meg. Gyerekkora óta kötődik a Balatonhoz. 
Szülei Balatonújhelyen építették később családi ház-
ként funkcionáló nyaralójukat, majd 1948-ban állan-
dó siófoki lakosok lettek. Lengyelfi Miklós ekkor került 
Budapestre, az egyetemre, és közel fél évszázadig Sió-
fokra járt „haza”, nyugdíjazása után pedig ő is követte 
a családi hagyományt: feleségével Siófokra költözött. 
A ’70-es évek második felében az akkori Dél-balatoni 
Kulturális Központ művészeti igazgatója volt másfél 
évig. 1990-ben a város önkormányzata Kálmán Imre 
Alapítványt hozott létre a Kálmán hagyományok 

ápolására, és Siófokot az operett fővárosává kívánta 
fejleszteni. Az alapítvány kuratóriumának elnökévé 
Lengyelfi Miklóst választották. A város és a Magyar 
Televízió együttműködése által több városi rendez-
vény, illetve több televíziós produkció jött létre, majd 
a „Kálmánstadt Siófok” az 1994. évi önkormányzati 
választások után megszűnt. Lengyelfi Miklós felesé-
gével, Hortobágyi Judit előadóművésszel közösen 
2002-ben megalapította a Dél-balatoni Kulturális 
Központ irodalmi színpadát, ahol színészképzés he-
lyett vers- és prózamondás folyt. Az irodalmi színpad 
9 évadon át működött, 16 új bemutatóval lépett a kö-
zönség elé, köztük régi és kortárs magyar írók, költők 
műveivel, városnapi műsorokkal.
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Aktuális Testvérváros

A francia kapcsolat 
A Pünkösdi Szezonnyitó napján kedves vendége-
ket köszönthetett Siófok városa: Joseph Segura 
úr, Saint-Laurent-du-Var polgármestere és neje, 
valamint Nathalie Franquelin-Puente asszony, a 
nemzetközi és kulturális kapcsolatok tanácsosa lá-
togatott a városba.

Francia testvérvárosunk a Cote d'Azur gyöngyszeme, és 
fontos partnere a Nyár Fővárosának. 2014-ben mindkét 
városban új településvezető kezdte meg a munkát, ezért 
elsősorban az ismerkedés és a személyes kapcsolatfelvé-
tel volt a találkozó célja. 

- Joseph Segura, a francia város polgármestere be-
mutatkozó látogatásra érkezett hozzánk. A delegáció 
fogadására meghívtam Szamosi Lóránt gazdasági ta-
nácsnokot is, akivel a két település közötti gazdasági, 
oktatási kapcsolatok lehetőségét kívántuk felvetni. Egy 
jó hangulatú beszélgetésen megegyeztünk az együtt-
működés szorosabbá fűzésében és a látogatás viszon-
zásában, de konkrét megállapodás egyelőre nem 
történt. A beszélgetés során kiderült, hogy a testvér-
város elöljárója is (közigazgatásban dolgozó) rendőr-
tiszt volt, és szintén első ciklusát tölti polgármesterként 
- mondta dr. Lengyel Róbert polgármester.
A rendkívül rövid idő ellenére, melyet a városban töl-
tött a francia delegáció, sikerült érdemi és lényegretörő 
megbeszéléseket is folytatni, hiszen este Szamosi Lóránt 
tanácsnok folytatott megbeszélést a küldöttséggel.
- Áttekintettük az oktatási-kulturális kapcsolatokon 
túl a gazdasági együttműködés lehetséges területeit 

is. A francia város ipari parkjában mintegy 250 vállal-
kozás működik, köztük olyanok is, melyek terveznek 
közép-európai termelésbővítést, munkahelyterem-
tést. Ez több, mint biztató. Siófokot mint befektetési 
célpontot nyomatékosan ajánlottam polgármester úr 
figyelmébe. Saint-Laurent-du-Var egyik lényeges bevé-
teli forrása a tengeri kikötőjéből származó jövedelem, 
amely egyben a város kereskedelmi kapuja is - mond-
ta Szamosi Lóránt. - Érdekes volt azt is hallani, hogy  
a francia önkormányzatok sem tervezhetnek költségve-
tési hiánnyal, illetve az állam közvetlenül nem ad sem-
miféle támogatást a települési önkormányzatoknak.  
A kulturális kapcsolatok eddig is intenzívek voltak  
a két város között, kórusok, kulturális csoportok, cser-
készek tettek kölcsönös látogatást egymásnál. Mindkét 
fél egyetértett abban, hogy - a kulturális szál erősítése 
mellett - sokkal intenzívebbé kell tenni a két település 
gazdasági kapcsolatait. Konkrét és mérhető gazdasá-
gi eredményekkel járó projekteket kell összehoznunk, 
melyek középpontjában a Siófokot megcélzó francia 
befektetések kell, hogy álljanak. A rapid látogatás vé-
gén még egy éjféli "városnézésre" is volt szerencsém 
elkísérni a francia mini delegációt. Minden érdekelte 
testvérvárosunk polgármesterét, dinamikus és energi-
kus volt még egy ilyen fárasztó nap végén is - mesélte 
Szamosi tanácsnok. 
Segura polgármester úr felajánlotta segítségét és hi-
vatalából eredő kapcsolatrendszerét is ahhoz, hogy 
minél előbb látható sikereket érhessen el a két fél az 
említett gazdasági kapcsolatokban. Már most jelez-
te, hogy a siófoki delegációnak intenzív és "fárasz-
tó" programot fog összeállítani odahaza, hogy minél 
több kézzelfogható eredménnyel térhessen vissza vá-
rosunk delegációja. 

Balaton-parti Kft: az Állami 
Számvevőszék vizsgálódhat

Siófok város képviselő-testülete legutóbbi ülésén 
döntött az önkormányzati cégek átvilágításáról.  
A testület felkérte a polgármestert és a jegyzőt, 
hogy kezdeményezzék az Állami Számvevőszéknél 
az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági tár-
saságok ellenőrzését.

A legutóbbi testületi ülésen Lengyel Róbert polgármes-
ter bejelentette, hogy feljelentést tett a Balaton-parti 
Kft. gazdálkodásával kapcsolatban, és a rendőrség már 
el is rendelte a nyomozást az ügyben.
Az ügy előzménye, hogy elkészült a Balaton-parti Kft. 
átvilágításáról szóló jelentés, azonban a testület fi-
deszes többsége a korábbi testületi ülésen szakmai 
kifogásokkal élt, nem fogadta el a jelentést, és kezde-
ményezte, hogy az Állami Számvevőszék végezze el a 
vizsgálatot. A polgármester szerint ez „időhúzás és a 
szennyes takargatása a képviselő-testület többségének 
részéről”, mivel a jelentés válaszokat ad azokra a kérdé-

sekre, amelyeket korábban együtt hagytak jóvá.
A polgármester a feljelentést folytatólagosan elkövetett 
hűtlen kezelés, többrendbeli magánokirat-hamisítás, 
lopás, csalás, többrendbeli sikkasztás, a hulladékgazdál-
kodás rendjének megsértése, valamint hivatali vissza-
élés gyanúja miatt tette meg. Kilátásba helyezte, hogy 
az adóhatóságnál is feljelentést tesz a számvitel rend-
jének megsértése miatt. A rendőrség jelentős vagyoni 
hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt rendelt el 
nyomozást a siófoki önkormányzat cégénél.
A  Fidesz frakció szerint már korábban is felvetődött, 
hogy a hivatal egyes tisztségviselői, valamint külsős 
személy által 3 hónapon keresztül végzett vizsgálat 
egyoldalú, hiányos, a gondos szakmaiságot nélkülözi és 
a készítők szándéka és elfogulatlansága is megkérdő-
jelezhető. Elmondták továbbá, hogy a frakció elsődle-
ges célja, hogy a siófoki lakosok tiszta és objektív képet 
kapjanak a városi cégek működésével kapcsolatban.  
A korrekt, független és magas szakmai színvonalú je-
lentés érdekében döntöttek arról, hogy a vizsgálatot az 
erre a célra létrehozott Állami Számvevőszék folytassa 
le. A lakosok korrekt tájékoztatása érdekében fontosnak 
tartják, hogy a városvezetéstől független, szakmailag 
elismert ellenőrző szerv végezze el ezt a munkát.

Parkolási helyzet
Újra ráfordult a parkolás témára a testület. Mint azt 
előző lapszámunkban megírtuk, dr. Lengyel Róbert 
polgármester április elején jelentette be, hogy in-
gyenessé tenné a parkolást a Balaton-parti sávban, 
valamint a nemrég elkészült Sió utca - Sorház utca 
kereszteződésben található parkoló esetében.

Az ezt megelőző testületi ülésen felmerült, hogy en-
nek bizonyos akadályai vannak, ezért a témát a leg-
utóbbi ülésen újratárgyalta a testület. 
- Időközben kiderült, hogy a szóban forgó parko-
lókat pályázati pénzből építettük, illetve visszaigé-
nyeltük az ÁFA összegét - elemezte a helyzetet az 
ülésen Kónyáné Zsarnovszky Judit. 
- Ilyen esetben a parkolókat üzemeltetni kell, tehát 

bevétele kell legyen a városnak, különben a pályá-
zati pénzt és az ÁFA összegét teljes egészében visz-
sza kell fizetni - mondta a jegyző. Szó esett arról is, 
hogy van-e lehetőség kedvezményes parkolódíjat 
megállapítani, de mint kiderült, ez komoly terheket 
róna az önkormányzatra, ezenkívül az áfatörvény-
ben megtalálható, hogy piaci áron haszonisítani kell 
azt, aminek az áfáját visszaigényelték. Ezek alapján 
a képviselő-testület azt a döntést hozta, hogy a Be-
szédes utcai parkolók június 20. és augusztus 25. 
között fizetősek lesznek, a Balaton-part felé vezető 
kis utcák - ahol eddig parkolódíjat szedtek - pedig 
ingyenesek, emellett a többi parkoló sem kerül ki a 
fizetős körből. Szóba került még a parkolóórák kap-
csán a rendszám , a türelmi idő és a chipkártyák is, 
ezekről ezekről következő számunkban adunk tájé-
koztatást, addig is a www.siofoki-hirek.hu oldalon 
olvashatnak a témáról.
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Hajózás Hajózás

Hibrid gyorshajó 
Hamarosan egy új, személyhajózásra és élmény-
hajózásra egyaránt alkalmas hibrid meghajtású 
gyorshajó szeli a Balaton vizét.

A Balatoni Hajózási Zrt. gyorshajókból álló flottája 
2014-ben két új taggal bővült, és szinte minden vára-
kozást felülmúlva teljesített a személyszállítás és az él-
ményhajózás területén. Ezeken a sikereken felbuzdulva 
született meg a döntés újabb hajó beszerzéséről, ám 

ezúttal belföldről és vadonatúj technikával. A WIA330 
Panoráma típusú hibrid meghajtású gyorshajó készí-
tői már az utolsó munkafázisokat végzik az üzemben.  
A hajó kétfajta motorral rendelkezik, egy elektromos 
és egy hagyományos dízelmotorral. Elektromos meg-
hajtás esetén a káros anyag kibocsátása nulla, és üze-
meltetése is nagyon alacsony költségből megoldható.  
A hibrid hajtás a dízelmotor ciklusain túlmenően egyéb 
karbantartást nem igényel. A hibrid meghajtású hajót 
a fedélzeten több ülőhellyel szerelték fel, így kiválóan 
alkalmas személyszállításra, valamint élményhajózásra 
is. A hajó meghajtását a 300 LE-s FNM HPE300 típusú 
dízelmotor, valamint 20 kW teljesítményű elektromos 
motor biztosítja. Az eredetileg tervezett 240 LE-s Lom-
bardini dízelmotor helyett a 25%-kal erősebb motor 
beépítése az üzemeltetési szokások ismeretében va-
lósult meg a motor hibamentes működése érdekében.
A hajó alapadatai:
hosszúság: 10,37 méter
legnagyobb szélesség: 3,4 méter
befogadóképesség: 25 fő
merülés: 70 centiméter

Megújul a Siófok katamarán 
Vadonatúj dizájn, és az ország első teljesen akadály-
mentesített hajója. Megújul a Siófok katamarán.

Nagy tempóban halad a Siófok katamarán újjáépíté-
se. Felismerve, hogy a 70-es évek végén forgalom-
ba állított katamaránok konstrukciója mára elavult,  
a Balatoni Hajózási Zrt. úgy határozott, hogy felújítja a 
hajót. Az elvárás a társaság részéről a következő volt: 
többféle funkció: azaz utasszállítás, lehetőség ren-
dezvények lebonyolítására, éjszakai szórakoztatás. Ez  
a tervezők elképzelése szerint a formavilág, a design, 
a modern 21. századi trendek követése és a funkciona-
litással való összehangolás formájában öltött testet.
A külső formaterv és belső elrendezés kialakításával 
egy budapesti építész csapat lett megbízva. A tel-
jesen új koncepció a hajó körbejárhatóságát, a zárt 
terek átjárhatóságát és több irányból való megköze-

líthetőségét hangsúlyozza. Az áramvonalas külső fe-
lületek, a legömbölyített, íves vonalak, a bababarát 
helyiségek, a kerékpártárolási lehetőség újszerű tér-
kialakítási egységet képez.
Ez lesz egyben Magyarország első teljesen akadály-
mentesített hajója is, a két fedélzeti szint között pél-
dául lépcsőlift működik. A hajó legfelső szintjén egy 
prémium kategóriás kávézó lesz kialakítva, amely  
a menetrendi hajóállomáson való várakozás során a 
nem utasként a fedélzetre lépő vendégeket is fogadja.

új vezér a hajózás élén
Élete egyik legnehezebb és legszebb kihívásaként 
jellemezte Kollár József új munkakörét, nevezete-
sen a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatói posztját.  
A hajózás közgyűlésén mindössze egyetlen önkor-
mányzat nem támogatta kinevezését. 

Minden tulajdonos önkormányzat a részvényhányadá-
nak megfelelő szavazati joggal bír, így a vezérigazga-
tó- választás során 99,65 százalék volt az igenek és 0,35 
százaléknyi a nem aránya, tehát valószínűleg egy ekko-
ra tulajdoni hányaddal rendelkező település képviselője 
szavazott nemmel, elmondható tehát, hogy a döntés 
egyhangú volt. Mint azt az ülés után Kollár Józseftől 
megtudtuk, nem idegen számára az új munkaköre. 
- Az eddigi feladataim is az önkormányzatokhoz kap-
csolódtak, a DRV Zrt. önkormányzati divíziójának igaz-
gatójaként közel négyszáz önkormányzattal álltam 
kapcsolatban, ennek során viszonylag széles körű ta-
pasztalatra tettem szert szolgáltatás-értékesítés, jogi, 
gazdasági és alapvető műszaki vonatkozásait illetően.
Emellett megtapasztaltam a közösségi tulajdonú vál-
lalatok működésének sajátosságait, hiszen jókora kü-
lönbség van például egy multicég menedzseléséhez 
képest, de említhettem volna több más cégformát is. 
Ezzel együtt úgy gondolom, hogy a vállalatirányítás 
alapjai a cégek esetében alapvetően megegyeznek, 
ugyanazokat kell figyelnünk - nyilván eltérő üzlet-
ágaknál - azaz elsősorban eredményességet, stratégiát 
kell kialakítani, szervezetet kell építeni, vizsgálni kell a 
szervezet belső struktúráját, működési mechanizmu-
sait, folyamatait. Ezeket a dolgokat és sok mást nyilván 
tanultam is, de meg is tapasztaltam, és nem is kis cég-
nél, hiszen a DRV Zrt. egy 17 milliárd forintos árbevé-
telű vállalat kétezer dolgozóval - mondta Kollár József. 
Ezzel együtt egy új vezérigazgatónak azért az első idők-
ben a cég működését kell áttekinteni. 
- A három legfontosabb dolgot kell megemlíteni, amit 
el kell végeznem az elején. Azok közül a legelső és leg-
fontosabb, hogy vizsgáljuk azonnal azt, hogy megvan-
nak-e a működési feltételei az ez évi terv teljesítésének, 
gondolok itt akár személyi, akár tárgyi feltételekre. Ez a 

legfontosabb, hiszen látnunk kell, hogy az üzleti tervet 
tudjuk-e teljesíteni, vagy szükségesek bizonyos korrek-
ciók. Másodszor a cég belső struktúráját, folyamatait 
kell megvizsgálnunk és átalakítani majd olyan módon, 
ahogy a legjobbnak gondoljuk. A harmadik pedig nyil-
vánvalóan az, hogy egy új stratégiát kell Készítenünk. 
Időben azért ez elhúzódik, így ebben a szezonban je-
lentősebb korrekciókra már nem tudunk sort keríteni.
Úgy tervezem, hogy ősszel vagy év vége felé előállítjuk 
a Bahart új stratégiáját, nyilván kitérve az egyes részte-
rületekre kiemelten a marketingstratégiára, amire úgy 
gondolom, hogy égető szüksége van a vállalatnak - rész-
letezte az új vezérigazgató.
A beszélgetés során szóba került, hogy fontos meg-
vizsgálni, hogy a legutóbbi év jó eredményét egyszeri 
hatás okozta-e, vagy olyan megalapozott hatásoknak  
volt a következménye, amelyek a jövőre nézve is tartha-
tóak lesznek. A hajózás összes bevételének körülbelül a 
30%-át a komp hozza, némileg ettől elmarad a kikötő 
üzletág, majd következik a személyhajózás. Ez utóbbi 
üzletágat mindenképpen fel kell virágoztatni - hiszen ez 
van a középpontban, a köztudatban a hajózás kapcsán 
- ha ez kap egy új lendületet, egy fiatalosabb arculatot, 
meg lehet fogni olyan rétegeket, amelyek most talán ki-
maradnak. A szálloda- és kempingfejlesztések is fonto-
sak, kutatni kell, hogyan lehet bevonni uniós forrásokat, 
amelyek például a szálloda fejlesztését teszik lehetővé.
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www.lakaskulcs.hu
INGATLAN  HITEL  ÜGYVÉD
Miért érdemes a Lakáskulcs-direct  
Ingatlanirodát választania?
•	 10	éve	az	ingatlanpiac	aktív	szereplőjeként	jelen	vagyunk	a	balatoni	ingatlan	piacon
•	 Széleskörű,	naponta	frissülő	belvárosi	és	vízparti	ingatlankínálattal	várjuk	Önöket
•	 Kitűnő	szakmai	és	ingatlanpiaci	ismerettel,	a	hozzá	szükséges	képzettséggel,	 

engedélyekkel	rendelkező	megbízható	tanácsadóink	segítik	Önöket
•	 Gyors,	hatékony,	megbízható,	elvárásoknak	megfelelő	értékesítés
•	 Helyi vállalkozás, siófoki munkatársakkal
•	 Professzionális és egyben bizalmas hozzáállás 
•	 Az	értékesítéshez	szükséges	vezető	eszközök	használata
•	 Díjmentes	hitel	/	lízig	ügyintézés	(PSZAF	engedéllyel)
•	 Megvásárolt	ingatlanok	többféle	konstrukcióban	történő	nyári	vagy	egész	éves	 

üzemeltetése,	hasznosítása	referenciákkal

Keresse munkatársainkat, irodánkat és  
a megbízhatóság emblémáját.

Több	mint	1.200	db	eladó	ingatlannal,	saját	országos	ingatlan	adatbázissal	a	Lakáskulcs-direct	 
a	vezető	helyi	ingatlanszolgáltatók	egyike.	Ízelítő	kínálatunkból:	

Garázzsal

Medencés

Tökéletes otthon

Igényes
Vízparti

Tökéletes befektetés

Északi parton
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33,5 M Ft

59,9 M Ft 37,85 M Ft  105 M Ft  32,5 M Ft 23,5 M Ft15,9 M Ft

Luxus

Siófokon a Balaton parttól egy utcányira 
eladó luxus társasházban lévő 1. eme-
leti 50 m2-es erkélyes lakás. A lakáshoz 
tartozik egy saját tároló és parkoló is.

Siófokon a Balatontól pár perc sétára, 
minden igényt kielégítő, nappali+3 szo-
bás, belső boros pincés, medencés, lu-
xus családi ház a kényelmet és a szépet 
kedvelőknek!

Balatonakarattyán igazán jó elosztású, szép 
környezetben lévő, nappali+2 szobás, önálló 
nyaraló. Amennyiben beleszeret annyira a 
helybe, hogy akár éven át is ott lakna, arra 
is szívesen figyelmébe ajánlom!

Siófok újépítésű városrészében 2014-ben 
elkészült, 114 nm-es, nappali + 3 szobás, 2 
fürdőszobás családi ház eladó. Jellemzői: 
padlófűtésre állítható vízteres kandalló és 
gáz-cirkó kombi kazán, légkondicionáló be-
rendezés, riasztó, kaputelefon, igényes ko-
vácsoltvas kerítés.

Siófokon exkluzív környezetben, vízpart 
közelben, rendkívül igényes, tágas és vilá-
gos terekkel, kitűnő beosztással rendelkező 
családi ház gondozott kerttel eladó. Kandalló, 
klíma, riasztórendszer, kaputelefon, automa-
ta kapuk, garázs, automata öntözőrendszer.

Aranyparton 1.emeleti, nappali+3szobás, 
Balatonra panorámás lakás eladó. Gépkocsi 
beálló, tároló, gáz-cirkófűtés, klíma, riasztó, 
egyedi bútorok, beépített gardróbszekrény, 
gépesített konyha, minőségi csaptelepek és 
hidegburkolatok, alacsony közös költség.

Vízparti, liftes társasházban 3.emeleti, nyá-
ron és télen is jól kiadható, nappali+2 szobás 
szépen felújított lakás eladó. Zárt, parkosított 
kert, játszótér, grillező, konditerem, autóbe-
álló, közvetlen szabadstrand, panoráma a 
Balatonra. Kiadását bízza irodánkra!!!

Siófok a Fokihegyen eladó 160 m2-es, 
kertkapcsolatos, garázzsal rendelkező 
sorház jellegű lakás, amely teljes mű-
szaki és esztétikai felújításon esett át.

Balatonföldváron 167 m2-es, kitűnő ál-
lapotú igényes, garázsos családi ház 
eladó. A ház kertje 600 nm, szépen par-
kosított, medence szolgálja a kényelmet. 

Siófokon a belvárosban panelprogra-
mos (körbeszigetelt, új lift, egyedi mé-
rős fűtés) társasházban első emeleti, 2 
szobás, erkélyes, tárolós lakás, akár 
bútorozottan is. 

Siófok rohamosan fejlődő területén, luxus 
lakóparkban földszinti, kis kertkapcsolat-
tal rendelkező, amerikai jellegű kony-
ha-nappalis, 2 hálószobás lakás lakni is 
és nyaralni is tökéletes megoldás lehet!

Siófokon rendkívül jó elosztású, hatal-
mas erkéllyel megálmodott, gyakorlati-
lag örök panorámás, nappali+2 szobás, 
3. emeleti lakás kihagyhatatlan befekte-
tési lehetőséget kínál!

06 (20) 535 6044 29,9 M Ft

Kód: 8803   

Kód: 8718 Kód: 8731

Medencés

Központban

Befektetés

Panorámás
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Kód: 8210      Kód: 8806   Kód: 8794 Kód: 8785 Kód: 5062

Kód: 8408 Kód: 8537 Kód: 4112 Kód: 8818

BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ
MŰVÉSZETI VEZETŐ KERO®

FŐBB SZEREPEKBEN: 

FISCHL MÓNIKA / LUKÁCS ANITA

DOLHAI ATTILA / BONCSÉR GERGELY

DANCS ANNAMARI / SZENDY SZILVI

KERÉNYI MIKLÓS MÁTÉ / SZABÓ DÁVID

FÖLDES TAMÁS

CSERE LÁSZLÓ

KÁLLAY BORI

KARMESTER: 

MAKLÁRY LÁSZLÓ / BALASSA KRISZTIÁN

FELELŐS KIADÓ: LŐRINCZY GYÖRGY FŐIGAZGATÓ 

RENDEZŐ: KERO®

KÁLMÁN IMRE

EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONTTAL
SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÁSÁVAL

SIÓFOK
KÁLMÁN IMRE SZABADTÉRI SZÍNPAD 

JÚLIUS 17–18., 20.30 ÓRA 
(ESŐNAP: JÚLIUS 19.)

Jegyek kaphatók:
A Budapesti Operettszínház Jegypénztárában (1065 Budapest, Nagymező u. 17.), Szervezési 
és Közönségkapcsolati Irodájában (tel.: 06/1 353 2172) és Jegyárusító pavilonjában (Andrássy 
út – Nagymező u. sarok), a Kálmán Imre Kulturális Központban (Siófok, Fő tér 2.), a helyszínen 
(Kálmán Imre Szabadtéri Színpad, Siófok, Jókai park 5.) valamint a jegy.hu oldalon
Jegyárak: 2.500–3.000–3.500 Ft
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új városháza
Dr. Lengyel Róbert polgármester levelet küldött  
Orbán Viktor miniszterelnöknek, melyben az új vá-
rosháza épületéről esett szó.

A városháza ügye nem új keletű dolog, nem a múlt 
évben merült fel először az ötlet, lapunkban is több-
ször jelent meg már információ ezzel kapcsolatban. 
Amikor 2012 októberében a város megállapodást kö-
tött a Somogy Megyei Kormányhivatallal a jelenlegi 
épület megosztásáról. A szerződésben már szerepelt 
az a pont, mely szerint a Fő tér 1. szám alatti épület 
nem alkalmas arra, hogy a járási és az önkormányzati 
hivatalnak is otthont adjon. Arra azonban igen, hogy 
a jelenleg két funkcióval és két bejárattal bíró ingat-
lanban a Járási Hivatal törzshivatala, valamint vala-
mennyi szakigazgatási szerve (földhivatal, munkaügyi 
központ, népegészségügy… stb.) egy helyen, egy 
épületben működjön. Ez egyébként a siófoki lakosok-
nak is hatalmas előrelépést jelenthetett volna, hiszen 
mindent egy helyen intézhetnének. A cél érdekében a 
szerződő felek azt is rögzítették, hogy a „kormánynál 
és a központi államigazgatási szerveknél kezdemé-
nyezőleg lépnek fel.” Dr. Balázs Árpád, akkori polgár-
mester egy ingatlanfejlesztéssel foglalkozó siófoki 

szakembert bízott meg, hogy vizsgálja meg a kérdést, 
hol épülhetne fel az új városháza. Több verzió is szóba 
került, de mindenki egyetértett azzal, hogy a lehető 
legjobb helyen a Fő tér 4. szám alatt, a Bella Italia és 
a Morva étterem területén kapna helyet, ott, ahol a 
régi városháza is volt. Azon a helyen állt egyébként 
Siófok első, nádtetős elöljárósági épülete is, amit az 
1900-as évek elején bontottak le, s amelynek helyére 
később megépült az „erdélyi stílusú” tornyos középü-
let. A megbízott szakember a Balaton Coop Zrt.- vel 
folytatott tárgyalásokat, hiszen a kiválasztott helyszín 
az ő tulajdonuk. Amint mondta: ez a megoldás felve-
ti a szomszédos paplak megvásárlását, illetve cseré-
jét a volt Termofok-székházzal. Az alternatíva előnye, 
hogy a városháza visszatérne a gyökerekhez: a város-
központban, jól megközelíthető helyen épülne fel, 
ugyanakkor a viszonylag szűkös területen a tervezés 
összetett feladatot jelent. A paplakot az egyház nem 
kívánta eladni, viszont így még szóba jöhetett volna 
az északi irányba a terjeszkedés. Mindenesetre a Ba-
laton Coop Zrt.-vel való hosszas tárgyalássorozat után 
mindkét fél részére igen kedvező végeredmény szüle-
tett. Időközben Orbán Viktor miniszterelnök tavaly év 
elején Siófokra látogatott, és felvetődött a városháza 
ügye is. Dr. Lengyel Róbert polgármester az interneten 
a következőket írta: „A mai napon levelet írtam Orbán 
Viktor miniszterelnök úrnak. Ennek előzménye, hogy 

még április végén elődöm, Balázs 
Árpád polgármester úr arról tá-
jékoztatta Facebook üzenetében 
a közvéleményt, hogy részt vett 
egy rendezvényen, ahol egyebek 
mellett Vidnyánszky Attila, Var-
ga Imre (városunk díszpolgára) és 
miniszterelnök úr is jelen voltak. 
A poszt szerint többször is szóba 
került Siófok, és miniszterelnök úr 
elmondta, hogy nem érti, miért 
nem fogadtuk el az új városházá-
ra biztosítani szándékolt pénzt. 
Megírtam Orbán úrnak, hogy en-
gem megválasztásomat követően 
senki sem keresett meg azzal, 
hogy a központi költségvetésből 

AZ ÚJ DIGITÁLIS ÉLETFORMA KIHÍVÁSAI
Manapság a digitális eszközök használata egyre elterjedtebb minden 
korosztályban. A 20-65 évesek 90%-a napi szinten használ digitális 
eszközöket (okostelefont, tabletet, számítógépet), és nagy részük 
váltogatja is ezeket. Összességében az emberek 64%-a napi 4 vagy több 
órát tölt számítógépezéssel, ami extra erőfeszítést jelent szemünknek*.

Ezen eszközök használata napjainkban nemcsak a munkához, de 
a szórakozáshoz és szabadidő eltöltési tevékenységekhez is 
kapcsolódik, így tovább növelve a digitális univerzumban eltöltött 
időt. A digitális életforma következtében új magatartásformák 
jelentek meg, melyek kielégítetlen igényeket hoztak létre.

3-ból 2 ember érzi úgy, hogy amikor sok időt tölt képernyő, tablet 
vagy okostelefon előtt, az a szemüknek extra erőfeszítést igényel 
és 4-ből 3-an viszkető, száraz szemre is panaszkodnak a gyakori 
használat következtében. A szemproblémákon kívül az új magatartás 
új testtartásokat is eredményezett, ezért az emberek 70%-a panaszkodik 
nyaki és hátfájdalmakról a különböző digitális eszközök hosszanti használatának 
következtében*.

Kutatások kimutatják, hogy a digitális eszközhasználat nemcsak új testhelyzeteket, 
de eddig nem tapasztalt új tekintési távolságokat is eredményezett, és a korábbi 
átlagos olvasótávolság 40 cm-ről 33 cm-re csökkent az okostelefon használat 

következtében*. Sokaknak jelent kihívást a képernyőkön levő kisebb, pixeles 
karakterekre való fókuszálás is, és zavarja őket a képernyők erős fénye. 

Ezen okok miatt általánosságban kijelenthető, hogy a digitális eszközök 
megjelenésével valamilyen szinten átalakultak a szokásaink és az elmúlt 10 évben 

ez nagy változásokat eredményezett. Egyrészt szemünknek intenzívebben és 
gyakrabban kell fókuszálnia, hogy tudjon alkalmazkodni a közelebbi és 

változó távolságokhoz az okostelefon, tablet, számítógép és televízió 
közötti váltások következtében. Másrészt további erőfeszítést igényel 
a kisebb, pixeles karakterek elolvasása, a képernyő vakítása és az ilyen 
kijelzők által kibocsájtott káros, ibolyakék fény ellen védekezés.

A felsorolt digitális életformával megjelenő problémák kiküszöbölésére 
fejlesztette ki az Essilor az Eyezen szemüveglencséket, melyek védik 

a szemet a káros fénytől és segítséget nyújtanak a szemnek, hogy 
erőlködés nélkül, zavartalanul szálljon szembe a digitális kihívásokkal. Az 

Eyezen lencsék egyfókuszú és Varilux multifokális lencse kivitelben is elérhetők.

* A kutatási adatok az Essilor 4000 főn, 4 országban 
végzett kvantitatív kutatásán alapulnak.

pénzt kapnánk új épület építésére. Tájékoztattam arról 
is, hogy arról több forrásból értesültem, miszerint tavaly 
tavasszal az országgyűlési választások időszakában volt 
egy ilyen jellegű „felajánlás”…”
Szerkesztőségünk részt vett a miniszterelnök úr látogatá-
sán és az azt követő sajtótájékoztatón, de mi „felajánlást” 
nem hallottunk, csak feltételes módban tett nyilatkozatot, 
amit akkor meg is írtunk lapunk hasábjain: „Abban egyez-
kedünk a polgármester úrral, hogy a régi, Kós Károly épí-
tészeti stílusában épült városházát visszaépíthetnénk. Ha 
meg tudunk állapodni abban, hogy a mostani épületet az 
állam átadja a járási hivatalnak, akkor az átalakítással és a 
cserével mindenki jól járna. Az állami hivatalokat el lehet-
ne helyezni egy épületben, Siófoknak pedig lenne egy ré-
gi-új, tekintélyt adó szimbolikus épülete – mondta Orbán.”
Igaz ugyan, hogy a városvezetést senki sem kereste 
a választások után, de talán ez nem is így működik, a 
testület pedig tárgyalta a kérdést januárban zárt ülés 
keretében. Természetesen megkérdeztük dr. Lengyel 
Róbert polgármestert is.

- Azért fordultam a miniszterelnök úrhoz, mert infor-
málisan arról tájékoztattak, hogy a legutóbbi siófoki 
látogatásakor ígéretet tett arra, hogy pénzügyileg tá-
mogatja az új városháza építését. Érdeklődni kívántam, 
fennáll-e még a lehetőség, hiszen erre a célra más forrás 
nincs a tudomásom szerint. Természetesen én is örül-
nék, ha megépülhetne az új városháza, egyáltalán nem 
zárkózom el ettől a tervtől, de saját forrás híján eddig 
nem volt mit lépni az ügyben. Nem az én döntésem volt, 
hanem a testületé, hogy forrás hiányában el kell napol-
ni ezt a kérdést - válaszolta kérdésünkre a városvezető. 
Mivel a testület a városháza ügyét zárt ülésen tárgyal-
ta, így semmit nem tudhatunk a döntésen és az előter-
jesztés címén kívül. A Siófok város honlapján található 
információk szerint a zárt ülés első pontja az alábbi cí-
met viseli: Döntés „A siófoki városháza átköltöztetése új 
épületbe” nevezetű projekttől való elállásról. Előterjesz-
tő dr. Lengyel Róbert polgármester.
A testület végül úgy döntött, hogy további két éven ke-
resztül fenntartja a lehetőséget a terület megvásárlására.

Fejlesztés Fejlesztés
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Walnut Creek
Áprilisban immár harmadik alkalommal utaztak 
ki gyerekek a kaliforniai testvérvárosba , Walnut 
Creekbe.

Ebben az évben a csereprogramban a Vak Bottyán János 
Àltalános Iskola tanulói és tanàrai vettek részt, ez 11 diá-
kot és két pedagógust jelentett. Harmadik kísérőnek egy 
szülő jelentkezett, aki az egész utat magának fizette. A 
csoport 10 napot töltött kint, ebből majdnem 2 nap az 
utazással telt. Mindenkit azoknak a gyerekeknek a csa-
ládjánál helyeztek el, akiket tavaly októberben a siófo-
kiak fogadtak. A hétvége két napját mindenki a fogadó 
családdal töltötte, így a gyerekek csak az angol nyelvet 
használták, és lehetőségük volt megismerni a családok 

szokásait, életvitelét. A családi napon mindenki más-más 
helyszínre látogatott: Yosemite Nemzeti Park, Monterey, 
China Town, Sacramento (California állam székhelye), So-
noma (Napa borvidék). Volt, akit elvittek a híres Jelly Bean 
cukorgyárba vagy a szintén híres Ghirardelli csokigyárba. 
A további 5 napban az amerikai és magyar gyerekek és 
kísérők együtt kirándultak. Kètszer voltak San Franciscó-
ban , ahol Cable Carral és egy kétéltű busszal - ami az óce-
ánba is bevitte őket - megtekintették a várost, köztük a 

világ egyik legkanyargósabb utcáját, a Lombard streetet, 
vagy az újonnan épült AT&T baseballstadiont, melynek 
belsejét az óceánról nézhették meg a kétéltű járgány-
ról. A következő estét San Franciscóban az új stadionban 
lévő baseballmeccsel zártàk, a San Francisco Giants csa-
pata játszott, s a szokásoknak megfelelően az óriáskivetí-
tőn köszöntötték a siófoki csoportot.
Az iskolanap is bőven tartogatott meglepetéseket. Az 
amerikai általános iskolások napirendje inkább a ma-
gyar főiskolai vagy egyetemi rendszerhez hasonlít. Nin-
csenek osztályok, nincs osztályfőnök, és az órarend sem 
az itthon megszokott módon alakul. Vannak kötelező 
tárgyak,  emellett több választható, például zene, sport, 
színjátszás, háztartástan, így a gyerekek minden órájukat 
más-más osztályteremben töltik. Az amerikaiak irigyel-
ték is a hazai rendszert, elmondásuk szerint nagyon jó 
dolog, hogy nyolc éven keresztül kialakul egy jó közös-

ség, és persze irigykedve hallgatták, hogy itthon van osz-
tályfőnök, aki a saját osztályával törődik a legtöbbet, és 
mindig lehet rá számítani. Amit viszont mi irigyelhetünk, 
az az, hogy az iskolában minden megtalálható, és szinte 
már az űrtechnológiát használják. Nem kell senkinek el-
mennie különórákra, bárki bármivel szeretne foglalkozni, 
azt az iskolán belül megteheti. Így például az énekóra is 
egy olyan teremben zajlik, ahol minden hangszer megta-
lálható, az iskolának saját zenekera is van, nincs szükség 

külön zeneiskolára. Elmondható ugyanez a testnevelés-
ről is: hatalmas konditerem várja a tanulókat, és ha valaki 
mondjuk birkózni vagy bokszolni szeretne, annak nem 
kell a városban keresgélni különböző klubokat. A nyelv-
órák is máshogy zajlanak, mint hazánkban. A diákok egy 
spanyolórát látogattak meg, ahol éppen a gyümölcsö-
ket tanulták az amerikaiak, de nem csak a táblára írták a 
neveket, hanem az adott gyümölcsöket a tanárok be is 
hozták az órára, majd különböző gyümölcsleveket vagy 
shake-et készítettek belőlük.
- Több órát látogattunk meg az általános iskolában, vol-
tunk egy technikaórán, ahol a gyerekek igazi tanmű-
helyben dolgoztak, és volt, aki épp gördeszkát készített, 
más hegedűt. A háztartástan órán konyhasarkokban 
sütit készítettek a gyerekek, és az iskola konditerme is 
tele volt diákokkal - mesélte az egyik kísérő tanár. Az-
nap este fogadáson vettek részt az amerikai, magyar és 
az olasz testvérváros küldöttei, ahol a siófoki csoport 
tánca hatalmas sikert aratott. Az egyik kinti tanárnő el is 
kérte a zene címét, mert szeretne tanítani hasonló lépè-
seket, mint a magyar néptáncban. A csoportot ezen az 

estén rengeteg dicséret érte, nemcsak a táncuk miatt, 
hanem a gyerekek angoltudása, kedvessége, tudása, a 
kísérők  közvetlensége, gyerekekhez való hozzáállása 
és a gyerekek felkèszültsége miatt. Este egy csodálatos 
zárópartival búcsúztatták az amerikai diákok és szülők a 
csoportot, ahol sokat táncoltak, énekeltek együtt.
- A gyerekekre nemcsak mi, hanem mindenki büszke 
lehet, mert méltón képviselték városunkat. Rengeteget 
alkalmazták az angol nyelvet, mindenkivel érdeklődő-
en beszélgettek, motiváltak voltak, széleskörű tudá-
suk, rátermettségük többször lenyűgözte a kint lakókat 
- mondta Mártek-Szatóri Linda. Dicsérték a tanárok és  
a diákok angoltudását és kiejtését. (A kint lévő olasz cso-
port nem beszélt jól angolul, a "mi gyerekeink" nagyon 
kitűntek mellettük.) Igazán szoros barátságok alakultak 
ki, a 11 diákból már négyen tudják, hogy magánúton 
eljönnek hozzájuk a kinti családok, ami igazán nagy 
dolog. Csodálatos volt belelátniuk egy másik  világba, 
hatalmas élményekkel gazdagodtak, rengeteget bá-
torodtak az angol nyelv használatában, és életre szóló 
emlékeket szereztek.

Siófokért TESZED!
A Somogyi TISZK Közép-és Szakiskola Krúdy Gyu-
la Tagintézményének diákjai rendhagyó kezdemé-
nyezést hívtak életre a város illegális szemétlerakó 
helyeinek felszámolására.

A középiskola idén nem csatlakozott az országos „Te 
szedd!" akcióhoz, hanem az önkormányzat támogatá-
sával önálló projekt keretein belül tett a város környeze-
tének rehabilitációjáért. Siófok Város Önkormányzata 
teljes mellszélességgel az ötlet mellé állt, a munkavé-
delmi oktatást, a hulladék elszállítását és a technikai 
feltételeket, mint például a zsák vagy a gumikesztyű, 
biztosította a tanulók részére. Május 7-én 98, 8-án 65 
önkéntes jelentkezett, mely munkával nemcsak a te-
lepüléskép helyreállításáért tettek, hanem iskolai kö-
zösségi szolgálatot is végeztek. A koordinálásában az 
önkormányzat részéről Bukta Zsuzsanna és Szira Ist-
ván, valamint a városőrség kirendelt munkatársai se-

gítettek. A nap végén 2,34 tonna szemét gyűlt össze. 
Környezetünk esztétikája meghatározza a rólunk kiala-
kított képet, egészségünkre, kedvünkre is hatással van.  
A „Siófokért TESZED” akció célja az élhető, tisztább 
környezet alakításán kívül a diákok felelősségtuda-
tának, környezettudatosságának és lokálpatriotiz-
musának erősítése volt. A kollektív szemétszedés 
ösztönzőleg hatott a nebulókra, járt az elismerés és 
a tudat, hogy önkéntes, kétkezi munkájukkal javítot-
tak lakóhelyük minőségén.
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Perzeles sikerek
2015. május 29-én, pénteken 14.00 órától a buda-
pesti Móricz Zsigmond Gimnáziumban került sor az 
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) 
díjátadó ünnepségére, valamint a hozzá kapcsoló-
dó, a Nemzeti Tehetség Program által alapított „Bo-
nis Bona – A Nemzet Tehetségeiért” díjak átadására.

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) 
a magyar köznevelési rendszerben a tehetségek ki-
választásának és gondozásának legközismertebb, 
legrangosabb, immár 93 éves hagyományokkal rendel-
kező fóruma. A zsűri tagjai egytől egyig elismert szak-
emberek, egyetemi és középiskolai tanárok. A diákok 
helyezéseikkel nemcsak saját iskolájuknak és maguk-
nak szereznek dicsőséget, hanem felvételi pontokat 
is gyűjtenek. Ebben a tanévben a 27 tantárgyból 38 
kategóriában zajló versenyekre az OH 30.563 jelent-
kezést regisztrált. Ez összességében 21.991 diákot je-
lentett. (Egy tanuló több tárgyból is jelentkezhetett.) 
A tanulmányi versenyek népszerűségét jelzi, hogy 573 
középiskolából, azaz a középiskolák több mint feléből 
indultak diákok ezen a megmérettetésen. A díjkiosztó 
ünnepségen Balog Zoltán, az emberi erőforrások mi-
nisztere és Czunyiné Bertalan Judit, oktatásért felelős 
államtitkár 68 középiskola 113 tanulójának adta át az 
1-2-3. helyezésért járó díjakat. Somogy megyét a Per-
czel Mór Gimnázium két tanulója képviselte . Harma-
dik helyezést ért el német  tantárgyból Pozsár Zsófia, 
felkészítő tanára Eke Kornélia . Földrajz tantárgyból  

Németh Gergő, felkészítő tanára Mizerák Beáta.  
A földrajz OKTV első három helyezettje – így Németh 
Gergő is a Magyar Földrajzi Társaság által adományo-
zott Ifjú Geográfus díjat kapta.
Bonis Bona – a nemzet tehetségeiért díjban részesült 
dr. Somogyi Erika, a Siófoki Perczel Mór Gimnázium 
tanára. A díj elnevezése a Bonis bona discere, vagyis 
„Jótól jót tanulni” latin közmondásból ered. A rangos el-
ismerést a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát 
végző pedagógusok nyerhetik el 2013 óta. A tanárnő 
a „Kiváló versenyfelkészítő” kategóriában érdemelte ki 
az elismerést, amelyet a pedagógusnapon a Pesti Viga-
dóban rendezett Tehetséggálán vehetett át az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának vezető tisztségviselőitől.
Részlet az ajánlásból és a méltatásból:
Dr. Somogyi Erika az ELTE BTK magyar – történelem 
szakán szerzett középiskolai tanári diplomát 1982- ben, 
majd 1985-ben doktori címet (summa cum laude). 1989 
óta a Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanára. Tehetség-
gondozó pedagógusként hosszú évek óta rendkívül 
eredményesen készíti fel tanítványait országos verse-
nyekre. 1999 óta munkaközösség-vezető, gondozza 
a helyi tantervet és készíti a tanmeneteket. Az iskola 
honlapját szerkeszti diákok bevonásával. Egyik sikeres 
kezdeményezése iskolánkban a kommunikáció tago-
zat bevezetése, tananyagának fejlesztése szintén egyik 
állandó feladata. 2005-től érettségi elnöki feladatokat 
lát el emelt szinten. Mesterpedagógus, 2014 óta szak-
tanácsadóként is támogatja kollégáit a magyar nyelv 
és irodalom tantárgy tanításában. Tudós tanár, publi-
kál. A NKÖM által 2005-ben meghirdetett Édes Anya-
nyelvünk II. pályázaton a legjobb tanulmányért kijáró 
díjat vehette át. 2006-ban az MTA főtitkára Pedagógus 
Kutatói Pályadíjban részesítette. Szakmai elismerések: 
Siófok város polgármesterének oklevele, Somogy Me-
gye Közgyűlése elnökének elismerő oklevele (2000, 
2005, 2009), Somogy Polgáraiért Díj (2013). A tanárnő 
a diákjait az anyanyelv és az irodalom szeretetére, értő 
és kritikus olvasásra neveli. Ahogy az OKTV-n 6. helye-
zett egykori diákja fogalmazta: nemcsak a gimnázium-
ban elvártnál magasabb szintű tudásanyagot adta át, 
hanem rádöbbentette tanítványait arra is, hogy az iro-
dalomban való jártasság a művelt individuum ismer-
tetőjegye, s a régi szerzők gondolatai vezérfonalként 

szolgálnak a mának is. Az anyanyelvi kompetencia 
tükrözi az egyén gondolkodásmódját, személyiségét. 
„A tanárnővel végzett közös munka emberileg is gaz-
dagított. A versenyekre való felkészülés során nemcsak 
rengeteg szakmai tanácsot kaptam, hanem újabb ku-
tatási lehetőségeket is ajánlott, és bizalmas tanár-diák 
viszony is kialakult köztünk. A tanárnő mindvégig arra 
ösztönzött, hogy ne adjam fel, ha nehéz is. Megtiszte-
lőnek tartottam, hogy meglátta bennem a lehetősé-
get, és a küzdési vágyamat nagymértékben táplálta az 
a tudat, hogy a jó eredmény a tanárnő sikere is, ezért 
a lehető legjobb helyezést kell elérnem. Segítségé-
re egyetemi éveim során is mindig számíthattam”.  
A tehetséggondozás terén elért eredményei kiemelke-
dőek. Meggyőződése, hogy a tehetséggondozás mel-
lett nagyobb gondot kell fordítani a felzárkóztatásra, 
készségfejlesztésre a differenciált, személyre szabott 
munka megnövelésével. Ebben a munkában is tanuló-
központúság, kísérletező kedv, változatos módszerek 
alkalmazása, korszerű felfogás jellemzi. Mindez tük-
röződik nyelvészeti, módszertani írásaiban és az általa 
tartott előadásokban, továbbképzésekben is.

Faültetés a Gyerekerdőben Kilitin

Egy besztercei szilvafával érkezett Witzmann Mihály a 
madarak és fák napja alkalmából rendezett környezet- 
és természetvédelmi versenyre, a Siófok – Kilitiben lévő 
Gyerekerdő – Kerekerdőbe. A remek hangulatú verse-
nyen a környező általános iskolák csapatai vettek részt. 
Köszöntő gondolataiban a környezet- és természetvéde-
lem fontosságáról beszélt az iskolásoknak, majd együtt 
ültették el a gyümölcsfákat és az ajándékba vitt  fát.

Oktatás
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A balatoni sportélet  
megteremtőjének emlékére 

Méltó emléket állítottak Siófokon a Balaton-át-
úszás alapítójának, az első hazai vízilabdacsapat 
létrehozójának, Pártos Artúrnak.

Pártos Artúr lánya, a Svájcban élő 91 éves Pártos Mag-
dolna kezdeményezésére készíttették el az idős hölgy 
magyarországi barátai azt az emléktáblát, amelyet má-
jus 29-én a siófoki Hotel Mólónál avattak fel. A neves 
sportember lánya levelében emlékszik vissza családja 
történetére:
- Nagypapa minden nyáron bérelt Siófokon egy házat 
kerttel, és odavitte népes kis családját. A gyerekek tanul-
tak úszni, a fiúk fociztak, eveztek. Köztük a legjobb úszó 
Artúr volt, és az iskolában is a legjobb tornászok közé tar-
tozott. Megtanulta a műugrást is a vízben, télen korcso-
lyázott a műjégen a Városligetben. Kitüntették érmekkel, 
de az anyja csak a fejét csóválta. Egy ortodox zsidó család-
ban nem látták be, mire jó a sport - írja Pártos Magdolna.
A jogi egyetemet félbehagyva a sportoló szülei tanácsá-
ra először kereskedőnek állt, de a sportot sohasem hagy-
ta abba. Szabadságát nyaranta Siófokon töltötte, ahol 

néhány barátjával közösen megalapították a Magyar Úszó 
Egyesületet (MUE). Pártos Artúr rendezte meg az első Ba-
laton-átúszást, amely akkor még Balatonfüred és Siófok 
között zajlott, 14 kilométeres szakaszon. 
- Megérkeztek Balatonfüredre az úszók, felsorakoztak a 
parton, és bekenték magukat zsírral a hideg víz ellen. Min-
den úszót várt egy csónak egy evezővel és egy kísérővel, 
kis jachtok közlekedtek orvossal és ápolónővel. Édesapám 
egy kürtszóval indította el a Balaton-átúszást. Az úszók 
vízbe vetették magukat, voltak köztük nők is, emlékeze-
tem szerint legalább húszan voltak összesen. A legjobb 
úszó Páhok Pista volt, aki háromszor egymás után nyerte 
meg a Balaton-átúszást, és egy nagy ezüst serleget ka-
pott. Volt, aki feladta az úszást, a csónakba kísérők húzták 
fel, de kimerültségen kívül semmi bajuk nem volt, mert 
előző nap mindenki orvosi vizsgálaton ment keresztül. 
Egy kis konyakkal mindjárt jobban lettek, kevesen adták 
fel a harcot - írja Pártos Magdolna.
A Balaton első átúszóit Siófokon hatalmas tapsvihar fo-
gadta, majd a díjkiosztón minden résztvevőnek járt érem 
a sikeres teljesítményért. Az eseménynek hatalmas sikere 
lett, így a MUE kinevezte Pártos Artúrt örökös főtitkárnak. 
Pártos Artúr alapította meg hazánkban az első vízilab-
dacsapatot, vízilabdaversenyeket szervezett, valamint a 
Balatoni Sporthét rendezői közé tartozott, amelyen teni-
szezők, vívók, lovasok vettek részt.

Milei Barbara

A Kihívás napja újra Siófokon
Siófok idén ismét csatlakozott a Kihívás Napjához, 
így május 20-án egész nap sportos programok vár-
ták a város minden lakóját.

Több év kihagyás után a helyi önkormányzati hivatal 
szervezésében idén ismét részt vett Siófok a Kihívás 
Napján. Az egész napos sportrendezvényekkel elsősor-
ban az óvodákat, általános és középiskolákat, valamint 
a sportegyesületeket szólították meg a szervezők. A 
Kihívás Napjának célja, hogy népszerűsítse a mozgást 
és az egészséges életmódot. Az országos eseményhez 
évről évre egyre több település csatlakozik, versengve 
a legsportosabb település címért. A résztvevő váro-

sok feladata, hogy a lakók közül minél többen végez-
zenek aktív testmozgást legalább 15 percen keresztül 
ezen a napon. Siófokon az ovisok és az iskolások a saját 
intézményeikben sportoltak, valamint a városi sport-
programokhoz is sokan csatlakoztak. A legfrissebbek 
már hajnali 4-kor megkezdték az edzést, testébresztő 
fáklyás futással és zenés tornával indult a nap. A Fő té-
ren délelőtt zene, tánc és lépcsőfutás várta az érdeklő-
dőket, délután az idősek parkjában torna következett 
a szabadtéri fitneszeszközök használatával. Esti prog-
ramokat is szerveztek: biciklis naplemente túra a ki-
kötőtől a Fő térig, ahol a görkoris, gördeszkás, rolleres 
ügyességi versenyekbe és a közös modern, illetve népi 
táncházba lehetett  bekapcsolódni. A sportkedvelők 
egészen este 9 óráig csatlakozhattak a siófoki Kihívás 
Napjához, bár az esti rossz idő kicsit közbeszólt.

Közös összefogással  
szépül az óvoda 

A siófoki Nyitnikék Óvoda óvónénijei a gyere-
kekkel és a szülőkkel közösen munkálkodnak az 
intézmény udvarának megújításán, kertjének szé-
pítésén, virágosításán.

Siófok városa ismét benevezett a virágosítási ver-
senybe, amelynek keretében többek közt egy önkor-
mányzati intézményt is indítani kell. Az idei évben a 
Nyitnikék Óvodára esett az önkormányzat virágosítási 
csapatának választása.
- Tudjuk, hogy nagy munkával jár, de örülünk a meg-
tiszteltetésnek, mert szépül az óvoda, és az eddigi 
fenntartói, dolgozói és szülői segítségek mellett az 
önkormányzat is hozzájárul udvarunk virágosításához. 
Rengeteg támogatást kapunk a növényekhez, a szük-
séges termőföldhöz és a kerti eszközökhöz egyaránt - 
mondta a Nyitnikék Óvoda vezetője, Kálócziné Juhász 
Ilona. - Óvodánk programjában már több éve szere-
pel a környezettudatosságra nevelés, a természetvé-
delem, a környezetvédelem és az újrahasznosítás. 
Mindezt természetesen az óvodásaink korosztályának 
megfelelő szinten végezzük, a mindennapi foglalko-
zásokba beépítjük. Régóta gondozzuk a gyerekekkel 
közösen veteményeskertünket, kora tavasszal balkon-
ládákba magokat vetünk, csíráztatunk, hogy a kicsik 
megismerkedjenek a növények fejlődésével - meséli 
az óvodavezető. Áprilisban, amint értesültek a virá-
gosítási versenyre való kiválasztásról, az intézmény 
pedagógusai egyből nekiláttak a tervezgetésnek, gyűj-
tögetésnek. Az ötletgazda és a szorgos csapat legfőbb 
összetartója Török Julianna óvónő, akinek kreatív ötle-
teit követően a lelkes kertszépítők hozzá is láttak a je-
lenleg is zajló munkához.
- Ovisaink lelkes szülei folyamatosan segítenek, sokan 
a kerti munkában, sokan a gyűjtésben vesznek részt, 
ugyanis kosarakat, vékát, talicskát, régi öntözőkan-
nákat kerestünk, amelyeket beültethetünk virággal. 
Dolgozóink számára a májusi, júniusi hónap renge-
teg egyéb elfoglaltsággal jár (anyák napi ünnepség, 

ballagás), de mindennapi munkájuk mellett mégis 
elvállalták a plusz feladatot a gyerekekért és az óvo-
dáért. Ovisaink élvezettel gereblyéznek, locsolnak, 
és örömmel mutatják meg szüleiknek a nap végén 
aznapi szorgos munkájuk eredményét - mutatja be 
Kálócziné Juhász Ilona a szorgos csapatot, amelynek 
tagjai a munkálatok során az óvoda udvarán található 
veteményeskert területét megnagyobbították, gyógy-
növényekkel bővítették ki. Újdonságként kialakították 

az ehető virágok kertjét, ahová például árvácskát, mar-
garétát, levendulát ültettek, létrejött a Darázsgarázs, a 
Rovar- és Lepkehotel, ahol a gyerekek megfigyelhetik 
a rovarok élővilágát. Az újrahasznosítás részeként ká-
beldobokból, raklapokból ülőkék, padok, babakonyha 
készül, az ágyások szegélyeként farönköket használ-
nak fel, amelyekből már elkészült a virágokkal beül-
tetett kisvasút. Az udvar szépítésére régi talicskákat, 
kannákat, gyümölcsösládákat ültetnek tele virággal az 
önkéntes kertészek. 
- Külső szemlélőnek sok apróság, mint a rovar vagy 
lepkeház, a gyerekekkel közös kertészkedés lehet, 
hogy értelmetlen dolognak tűnik, de egy kisgyerek 
számára mindez folyamatos tanulást, tapasztalást je-
lent. A közös munka egy mindennapi élmény, amelyet 
nem kötelező feladatként, hanem játékként fognak fel 
az ovisok - mondja az óvodavezető.
A Nyitnikék Óvoda csapata április óta folyamatosan 
azon dolgozik, hogy a július 3-ai zsűrizésre egy meg-
újult, színes virágokkal teli udvart mutathassanak be a 
virágosítási verseny ítészeinek.
 

Milei Barbara

Sport
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SOMOGYI TISZK BAROSS GÁBOR KÖZÉPISKOLA, 
SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SAJTÓKÖZLEMÉNY  
A Somogyi TISZK szakiskolás tanulóinak fejlesztése

Uniós támogatásból kerül sor az intézmény szak-
iskolás tanulóinak fejlesztésére. A Somogyi TISZK 
Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 
30 millió forint uniós támogatást nyert a TÁMOP-
3.1.4.C-14 „Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem” című 
pályázati kiíráson.

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló 
projekt során a székhelyintézmény, a Krúdy Gyula Tag-
intézmény és a Rudnay Gyula Tagintézmény szakiskolás 
tanulóinak szervezünk különböző programokat.
A projekt időtartama: 2015. május 4. – 2015. október 31.
A projekt célja a tanulók egyéni és társas kompetenciái-
nak fejlesztése. A megvalósításban iskolánk pedagógusai, 
védőnője és meghívott előadók vesznek részt. 

A projektben a következő programok szerepelnek: 
egészségnapok az egészséges táplálkozás jegyében, 
sportnap, a környezeti nevelést szolgáló kirándulá-
sok (kerékpártúra, gyalogtúra), a komplex közlekedési 
ismeretek elsajátítását célzó témahét, az idegen nyelvi 
kompetenciát fejlesztő nyelvi témahét és a szenvedé-
lybetegségek megelőzésével kapcsolatos előadások. 
Emellett az informatikai kompetencia fejlesztése szakkör 
formájában, egyéb tanórákon pedig a digitális tananyagok 
gyakorlati használatával valósul meg.

Az intézményről és a projektről bővebb információt a 
www.somogyitiszk.hu oldalon olvashatnak.

SOMOGYI TISZK BAROSS GÁBOR KÖZÉPISKOLA, 
SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
8600 Siófok, Bakony u. 2.
Tel/fax: 84/310-857
E-mail: somogyitiszk@liveedu.baross-siofok.hu
www.somogyitiszk.hu

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.
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A „Szabályos fogak gyorsabban” akciónk keretében a rögzített fogszabályzó készülékekhez egy 
50 000 Ft értékű trainert adunk ajándékba, mellyel akár hat hónappal lerövidítheti a kezelés 
időtartamát. Fogszabályzó nem csak gyerekeknek!

A szünidő alatt rugalmas időpont-egyeztetés és nagyobb kedvezmény! 
Kérjen időpontot INGYENES állapotfelmérésre 06 84 545 831 vagy 06 20 553 66 22 
telefonszámon.
Akciónk érvényes: új kezelés megkezdése esetén, a hirdetés felmutatásával, 2015. augusztus 31-ig.

Fogszabályozás fél évvel rövidebb idő alatt? Van rá lehetőség!



VÁSÁROLJON JÓMINŐSÉGŰ TŰZIFÁT a  
SIÓFOKI SIÓMENTE ZRT-től  

Akác, cser, bükk, gyertyán, tölgy tűzifa  
kézzel rendezett 1m3-s kalodában 

18.500,-Ft/kaloda helyszínre szállítva SIÓFOK
továbbá Ádánd, Balatonszabadi, Balatonvilágos

Siójut, Ságvár településekre.
Érdeklődni lehet: 0630/3340-611

vagy a 84/355-027-es telefonszámokon



SIÓFOK BALATONSZÉPLAK-FELSő, A vASúTáLLoMáSSAL SZEMBEN, oPPoSITE oF THE rAILwAy STATIoN
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Július 1-től augusztus 22-ig előadások hétfőtől-szombatig minden este 20:00-kor, vasárnap-szünnap.  FroM 1ST JULy UNTIL 22ND AUGUST, 
PErForMANCES EvEry DAy AT 8 PM, oN SUNDAyS wE ArE CLoSED.  / AB 1. JULI - 22. AUGUST AUFFüHrUNGEN JEDEN ABEND voN MoNTAG BIS SAMSTAG voN 20: 00 UHr, SoNNTAG GESCHLoSSEN.


