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Fejlesztés Egészségügy

Épül az új siófoki  
szennyvíztelep

Sokéves várakozás után végre megvalósul a sió-
foki agglomerációt érintő dél-balatoni szenny-
vízprojekt. Június 24-én került sor a Sió-csatorna 
partján épülő új siófoki szennyvíztisztító telep 
alapkőletételére.

A Balaton déli partján összesen 18 települést érint az 
a 18 milliárd forintból megvalósuló beruházás, amely-
nek keretében új szennyvíztisztító telepek jönnek létre, 
valamint az érintett településeken kiépül a szennyvíz-
csatorna hálózat.
2005-ben a Balaton déli partján több mint 20 önkor-
mányzat tűzte ki célul a szennyvízcsatorna-hálózat ki-
építését, új szennyvíztisztító telepek és csatornahálózat 

létrehozását. Egészen 2010-ig nem indultak el a munká-
latok, így a 20 önkormányzatból álló társulás 18-ra csök-
kent, a kilépő önkormányzatok más utakon próbáltak 
megoldást találni a szennyvízcsatorna-hálózat kiépí-
tésére. 2010-ben a Dél-balatoni Szennyvízelvezetés és 
-tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás 
élére Hidvégi József került. Az elnökségen túl változások 
történtek a munkához való hozzáállásban is, így új len-
dületet vett a projekt - ismertette  a projekt előzményeit 
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő.
A képviselő a siófoki telep alapkőletételén kiemelte:
- A dél-balatoni szennyvízprojekt által 18 települé-
sen mintegy 18 milliárd forint beruházási értéken 
egy modern infrastrukturális technológiai fejlesztés 
valósulhat meg a szennyvízelvezetés és -tisztítás te-
rületén. Mindez nagymértékben hozzájárul a térség 

tőkevonzó képességének növeléséhez, a helyi gazda-
ság élénkítéséhez, akár új munkahelyek létrejöttéhez 
is. A projekt egyik nagy nyertese Balatonendréd, ahol 
a siófoki agglomerációhoz tartozó települések közül a 
teljes csatornázottság kiépítésére nyílik lehetőség. Azt 
gondolom, hogy nagy nyertes még Endréd mellett a 
Siófok-Töreki városrész, ahol szintén kiépül a szenny-
vízcsatorna-rendszer. A siófoki agglomeráció az egyik 
legmeghatározóbb eleme a projektnek, teljes ösz-
szegből erre a területre 7 milliárd kerül. A közel ezer új 
csatornabekötés a térség életében nagy fejlődést fog 
jelenteni, az itt élők mindennapi komfortérzetének ja-
vítását eredményezi - mondta el Witzmann Mihály.
Az új siófoki szennyvíztisztító telepet a kivitelezést 
végző konzorcium képviseletében megjelent Pappert 
Attila mutatta be:
- A biológiai eleveniszapos szennyvíztisztító telep lé-
tesítménye viszonylag kis területen helyezkedik majd 
el. A telep legnagyobb részének, a futballpálya méretű 
biológiai részlegnek az alapozása zajlik jelenleg. A te-
lepen biogáz-előállítás is működik, így a fenntartáshoz 
szükséges energiát saját maga képes majd biztosítani. 
A szennyvíztisztító telep amellett, hogy gazdaságos 
működésű lesz, megjelenésében is látványos.
Hidvégi József, a Dél-balatoni Szennyvízelvezetés és 
-tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás 
elnöke a projektről elmondta:
- Balatonszemestől Balatonvilágosig 18 érintett te-
lepülés szennyvíztisztítását oldja meg a 18 milliárd 
forintból megvalósuló beruházás. Siófokon új tech-
nológiával épül az új telep, amely a következő 50 évre 
megoldja a terület szennyvíztisztítását. A projekt elő-

készületi szakaszát 2012-ben zártuk le, több mint 4000 
ingatlan vételét, kisajátítását kellett megvalósítani a 
beruházás létrejöttének érdekében. Azóta gyorsabb 
ütemben zajlanak a munkálatok, jelenleg sikerült el-
jutnunk odáig, hogy több szakaszon már 50 százalékos 
állapotban van a létesítés. Siófokon az ingatlantulajdo-
nosokkal való egyezkedés, tervezés kitolta a kivitele-
zés kezdésének időpontját. A városban a műveletek 

80 százaléka valósulhat meg idén, a fennmaradt mun-
kálatok pénzügyi, gazdasági rendezése pedig a 2014-
2020-as időszakra tolódik majd át, várhatóan 2016 
végére készül el. Az új siófoki szennyvíztisztító telep 
működését azonban a további kivitelezések nem be-
folyásolják, így a következő évtől már próbaüzemben, 
majd 2016 nyarán már teljes kapacitással működhet a 
telep - nyilatkozta Hidvégi József.Fotó: G

áti Kornél

Napelemerdő a tetőn is
Júniusban átadták a Széchenyi 2020 program tá-
mogatásával megvalósult jelentős energetikai 
fejlesztést a siófoki kórházban. Az eseményre ellá-
togatott Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért 
felelős államtitkár is. A „Naperőmű rendszer kiépí-
tése a Siófoki Kórház-Rendelőintézet elektromos 
áram ellátása céljából” című pályázattal a kórház 
mintegy 150 millió forint vissza nem térítendő tá-
mogatásban részesült.

A projekt keretében 806 darab napelem és 18 db in-
verter került elhelyezésre. A napelemek a kórház  
A, B, C, D és E szárnyának (lapos)tetején, továb-
bá a víztorony falán kerültek elhelyezésre. A pro-
jekt eredményeként jelentősen csökkennek a 
kórház működési költségei, továbbá annak környe-
zetre gyakorolt káros hatásai is. Hiszen évente mint-
egy 164 tonna mennyiségben esik vissza a kórház  

szén-dioxid kibocsátása. A megtermelhető villamos 
energia mennyisége 175.000 kWh/év, amely éven-
te mintegy 7,1 millió Ft működésiköltség-csökkenést 
eredményez (ez az éves villamos energia mintegy  
17 %-át teszi ki.). Mindez lehetővé teszi a Kórház szá-
mára, hogy a projekt eredményeként jelentkező meg-
takarításokat a betegellátás színvonalának további 
emelésére fordítsa.
– Ha a napelemek által megspórolt pénzt bérre, esz-
közre költi a siófoki kórház, akkor már nyert – mond-
ta Szabó Zsolt, a fejlesztési tárca államtitkára, aki arra 
kérte a tetőtéri szalagátvágáson megjelent dolgozó-
kat: tegyenek javaslatokat a vezetőségnek, mert az 
Európai Unió az új támogatási ciklusban is jelentős 
forrást biztosít egészségügyi fejlesztésekre. Az állam-
titkár a dolgozókhoz fordulva azt is mondta: – Önök a 
lelküket teszik ki azért, hogy működjön a kórház, eh-
hez pedig hitre van szükségük. Ez a fejlesztés is azt 
bizonyítja: a siófoki kórháznak van jövője.
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő megje-
gyezte: a magas torony nem éppen a dísze a kór-
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Egészségügy

újraélesztés szakszerűen
A Siófoki Rendőrkapitányság rendőrei számára 
tartottak alapszintű újraélesztő és elsősegélynyúj-
tó tanfolyamot a siófoki kórházban.

A siófoki kórház kezdeményezése által 30 közterü-
leteken szolgálatot teljesítő rendőr sajátíthatta el a 
szakszerű elsősegélynyújtás alapjait.
- Ezúton is szeretném megköszönni a siófoki kórház 
meghívását az újraélesztési tanfolyamra, amelyen a 
helyszínen való életmentő elsősegélynyújtásból el-
méleti és gyakorlati képzést egyaránt kapnak rendőr 
kollégáim - mondta Király Richárd alezredes, Siófok 
város rendőrkapitánya. - Elsősorban közterületeken 
szolgálatot teljesítő járőrök, helyszínelők és nyo-
mozók vesznek részt a képzésen, hiszen ők azok, 
akik munkájuk során bármikor találkozhatnak ezzel  

a jelenséggel. Kollégáim idén már két esetben men-
tettek életet, egyszer a Volán buszpályaudvaron, 
egyszer pedig a rendőrkapitányság épületében 
történt rosszullét esetében. Mindkét esetben szak-
szerű ellátással sikeresen visszahozták az életbe a 
szenvedő betegeket, így a mentők életben tudták 
őket kórházba szállítani. Éppen ezek az események 
kényszerítik ki azt, hogy feltámadt az érdeklődés 
is a rendőr kollégákban. Bízunk benne, hogy jö-
vőre megismételhetjük, ugyanis ez egy olyanfajta 
ismeret, amelyet érdemes felújítani, évenként meg-
ismételni. Mindig vannak újabb módszerek, újabb 
ismeretek, amelyeket érdemes beépíteni pontosan 
azért, hogy a helyszíni életmentésnél ne az elsőse-
gélynyújtás ismeretének hiányán múljon az emberek 
élete – nyilatkozta a rendőrkapitány.
A siófoki kórház munkatársa, a Magyar Újraélesztési 
Társaság elnöke, dr. Kiss Domonkos által tartott kép-
zésen két alkalommal, 15 fős csoportra bontva ve-
hettek részt a helyi szolgálati állomány rendőrei.  
- A siófoki rendőrség állományának tartott alapszin-
tű újraélesztő tanfolyamot két részre választottuk, 
mivel az állomány egyszerre nem tud jelen lenni. 
A rövid elméleti alapképzést a gyakorlat elsajátítá-
sa követi, amelynek során a rendőrök megtanulják, 
hogyan tudják helyesen, eszköz nélkül megkezdeni 
az újraélesztést. Jövőre természetesen tervezzük a 
folytatást, illetve ha a város bármely intézményénél 
felmerülne ennek igénye, számukra is szívesen meg-
szervezzük a tanfolyamot – mondta dr. Nagy Gábor, 
a Siófoki Kórház Rendelőintézet orvosigazgatója.

házudvarnak, de legalább mostantól hasznos.  
A képviselő szerint is a hosszú távú, felelős, környe-
zettudatos gondolkodás jelképe ez a beruházás.  
A képviselő elmondta, hogy jelentős infrastrukturális 
fejlesztések történtek Somogy megyében így Siófo-
kon is az egészségügyben. A következő feladat pedig 
az – tette hozzá –, hogy az egészségügyi kormányzat 
megteremtse az egészségügyi életpályamodell be-
vezetésének a lehetőségét, mert „bár béremelésre a 
2016-os költségvetésben is van fedezet, a jövő záloga 
az életpályamodell lehet”.

Siófok komoly szerepet játszhat 
a megújuló szakképzésben 

Megalakultak a szakképző centrumok 

Szamosi Lóránt, a Somogyi TISZK korábbi főigaz-
gatója, akit július 1-jétől a Siófoki Szakképzési 
Centrum főigazgatójává nevezett ki Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter, pontosan két évvel ez-
előtt beszélt először lapunk hasábjain arról, hogy 
milyen előnyökkel járhat, ha a KLIK-től átkerül a 
szakképzés teljes egészében a Nemzetgazdasági 
Minisztériumhoz. Ez most mind valóra válhat.

A következő években Siófok a hazai szakképzés egyik 
meghatározó központja lehet, hiszen öt intézményt, 
mintegy 3000 tanulót integráltak a Balaton-parti tele-
pülés fennhatósága alá, a tó körül egyedüli városként 
kapva meg ezt a rangot. Az új fenntartó elvárásai egy-
értelműek: a centrumok legyenek a kormány gazda-
ságfejlesztési programjának fontos, régiós központjai 
a képzés terén. Magas fokú önállóság, döntési kompe-
tencia, komoly teljesítményelvárások: ezek jellemzik az 
új rendszert. A minisztérium profizmust és kézzelfog-
ható eredményeket remél már az első évben az újon-
nan létrejött rendszertől és annak felelős vezetőitől. 44 
centrumot alakítottak ki (10 Budapesten, 34 vidéken) 
303 intézmény, mintegy 360 iskola átvételével.
Önálló, központi költségvetési szerv, jogi személyiség, 
gazdálkodási önállóság, munkáltatói jogok gyakorlá-
sa. Ez mind a siker záloga lehet. Fő feladatként, ezért 
cserébe, a centrumok a felnőttképzésben résztvevők 
számának dinamikus emelését, a duális szakképzés 
kiterjesztését, a saját bevételek látványos növelését 
kapták. A főigazgató szerint ezek teljesíthető igények, 
a minisztérium megadott hozzá minden komoly fel-
tételt. A tagintézmények – Siófoktól Marcaliig – nagy-
fokú önállóságot élvezhetnek, de megfogalmazódott 
az is, hogy az igazgatóknak sokkal vállalkozóbb szem-
léletű vezetői stílust kell meghonosítani. Épüljenek 
be az intézmények a gazdaság termelő szférájába, 
váljanak annak szorosan együttműködő partnerévé. 

A centrumokban dől el minden, ami fontos a műkö-
dés és az oktatás szempontjából. Nincs bürokratikus 
vízfej. Ez mindenképpen újdonság az eddigi oktatás-
irányítási rendszerekhez képest. A centrumok kialakí-
tása és vezetése egy alulról építkező modellt jelent, 
ami az utóbbi évtizedekben soha nem került megva-
lósításra. A menedzsment mintegy tizenöt fős szak-
embergárdából áll, a főigazgató munkáját szakmai és 
gazdasági főigazgató-helyettes fogja segíteni. Sza-
mosi Lóránt kiemelte, hogy a Somogyi TISZK – akkor 
még elsők között az országban – pontosan a jelenle-
gi integrációk korai modelljét valósította meg, ezért 
mintegy hétéves tapasztalattal a háta mögött keve-
sebb időt kell fordítani az integrációs kérdések meg-
valósítására, szinte rögtön a lovak közé lehet csapni. 
A Rudnay Gyula Szakképző Iskola nem a 25 km-re fek-
vő Siófokhoz került, hanem a kétszerte ilyen távol lévő 
Kaposvárhoz. Ez egyértelműen a városvezető lobbijának 
köszönhető. Schmidt Jenő polgármester szerint a gim-
náziumi képzés pár évvel ezelőtti megszűnése nem tett 
jót az iskola jövőjének. Szamosi Lóránt kiemelte, hogy 
Tabon 2011 szeptemberében, tehát a Somogyi TISZK 
megalakulása után 3 évvel szűnt meg a gimnáziumi kép-
zés, és nem a TISZK-es integráció következményeként.  
A 2010/2011-es tanév folyamán mindössze 14 jelentkező-
je volt a gimnáziumi képzésnek, és az akkori fenntartó,  
a Somogy Megyei Önkormányzat döntött úgy, hogy ezt 
a 14 jelentkezőt átirányítják Siófokra, a Perczel Mór Gim-
náziumba (amelynek szintén az SMÖ volt a fenntartója), 
és nem engedélyezi a gimnáziumi képzés indítását a 
Rudnayban. Képzések megszüntetésére egy intézmény-
nek semmiféle jogosultsága nincsen, az mindig a fenn-
tartó hatásköre. 
- Mi próbáltunk küzdeni a képzés fennmaradásáért, 
mert komoly értéket képviselt az ott felhalmozott tu-
dás, de sikertelenül. A kieső tanulólétszám pótlására 
javasoltuk bevezetni a honvédelmi és rendészeti kép-
zéseket, amelyhez hozzájárult a fenntartó. A rendésze-
ti fakultációt már 2010. szeptemberében elindítottuk,  
a honvédelmit pedig 2012 szeptemberében, mindkettő 
sikeresnek bizonyult. A TISZK óvta és védte tagintézmé-
nyeinek az érdekeit, ameddig hatásköre terjedt, ehhez 
a legtöbb városvezetőtől meg is kaptuk a támogatást 
- mondta Szamosi Lóránt.Fo
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Balatoni panoráma  
70 méter magasból

A siófoki nagystrandra költözött Európa egyik legna-
gyobb, 70 méter magas mobil óriáskereke, amelynek 
tetejéről csodálatos panoráma nyílik a Balatonra.

A monumentális építmény június 25-től augusztus kö-
zepéig fogadja a látogatókat, hétköznap 15 órától éj-
félig, hétvégenként éjjel 1 óráig forog majd a kerék.  
A 10 perces utazás alatt láthatóvá válik a tihanyi apát-
ság, a Völgyhíd, a Badacsony, a Balaton-felvidék,  
a Somogyi-dombság, Siófok teljes látképe és szinte az 
egész magyar tenger.
- Az óriáskerék 2000-ben debütált a hannoveri vi-
lágkiállításon, azóta több európai nagyvárosban is 
járt már. A Balaton partján Siófok szerintünk kiváló 
hely egy óriáskerék kihasználására. 70 méteres ma-
gasságból csodálatos a panoráma, páratlan látvány 
tárul elénk, kedvező időjárás esetén akár 25-30 ki-
lométer távolságba is ellátni. Idén Siófok a hatodik 
település, ahol felépülhetett az Európában a mobil óri-
áskerekek körében egyedülálló magasságú létesítmény.  
A kerék súlya közel 400 tonna, összehasonlításként ez 
az össztömeg vetekszik egy Boeing 747-es gép súlyá-
val. Kábelei kifeszítve 2 kilométer hosszan nyúlnának el, 
ami azt jelenti, hogy a déli partról átsétálhatnánk rajta 
a Tihanyi-félszigetre. A hatalmas szerkezet alkatrészeit 
24 darab 40 láb mélységű konténerben szállítottuk a 

siófoki nagystrandra. Az egy hétig tartó összeszerelés-
hez szükséges volt egy 300 tonnás daru is. Este 30 ezer 
színes égő varázsolja még hangulatosabbá a szerkeze-
tet. Az óriáskeréken 40 darab 6 személyes kabin talál-
ható, amelyek teljesen zártak, így azok is biztonsággal 
ülhetnek fel, akinek esetleg tériszonyuk van - mutatta 
be a kerék monumentális méreteit Németh Károly, az 
óriáskereket működtető Bruch Eastern Europe Kft-től.
- Külön öröm számunkra, hogy az óriáskerék ebben 
az évben Siófok városát választotta, ugyanis az egész 
Balatonon ezek szerint minket tartottak a legmegfe-
lelőbb helyszínnek. Jelentős turisztikai attrakcióval 
bővült így városunk programkínálata, reményeink 
szerint nagyon sokan fognak ide látogatni azokon  
a vendégeken túl is, akik mindenképp Siófokot  
választották volna - emelte ki az átadó ünnepségen 
Hegyi Károly, a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egye-
sület elnöke.
A Hannover, Berlin, Zürich és Stuttgart után Siófokon 
felállított óriáskerék minden korosztály számára fan-
tasztikus szórakozási lehetőséget nyújt.
Fotók és videó a www.siofoki-hirek.hu oldalon.

Megújul a Beach
Divatos szóval élve újrapozícionálják Siófok legked-
veltebb nyári szórakozóhelyét, a hét végétől minden 
korosztály megtalálhatja a számára leginkább tet-
sző programot a homokos parton.

Beach House, Coke Club, Beach Club, most ismét Beach 
House. Ahány elnevezés, annyi korszak, annyi zenei stí-
lus vagy éppen programkínálat. A mostani Beach House 
a tervek szerint egy kicsit visszatérés lesz a hőskorszak-
hoz, nemcsak nevében, hanem programkínálatban is. 
A szervezők elmondása szerint megújulva, felfrissülve, 
irányt váltva nyitja meg újra fehér homokos partsza-
kaszát a városi nagystrand, hogy a szezon végéig szín-
vonalas nappali programokkal, hétvégente kulturális 
eseményekkel és koncertekkel színesítse a siófoki nyarat. 
Az események teljes mértékben a családokra koncent-

rálnak ebben az évben, tartalmas időtöltési lehetőséget 
kínálva az érdeklődőknek, sportrendezvényekkel, gaszt-
rofesztiválokkal és kulturális megmozdulásokkal. A nap-
pali programok ingyenesen látogathatóak lesznek, míg 
a hétvégi koncertek belépőjegyárait is jóval a siófoki át-
lagárak alá kalkulálták, emellett külön szeretnének ked-
vezni a siófoki lakosok számára, jelentős kedvezmények 
igénybevételének lehetőségével. 
- A legfontosabb cél ebben az évben az értékteremtés 
a turisták és a helyiek számára is. A programok között 
szemezgetve találunk röplabdatornát, buborékfújó 
napot, gyermekeknek szóló koncerteket, gasztro-
fesztiválokat, úgyhogy bátran kijelenthetjük, hogy 
2015-ben a Beach House minden szórakozási igény 
kielégítésének megfelelő színterévé válik. - Reméljük, 
hogy mindaz, amit elterveztünk, sikeres lesz, és ezt az 
irányvonalat folyamatosan fejlesztve tudjuk folytat-
ni a következő években is - mondta Karsai Gyöngyi,  
a Beach House képviselője.

Kinyílik egy zárt világ
Gácsi Barna Ferenc szobrászművész néhány évvel 
ezelőtt költözött Siófokra, és kezdett el a város ipar-
telepén található műhelyében alkotni. Munkáiból 
június 13-án nyílt meg első kiállítása a szobrászmű-
hellyel azonos épületben található galériában.

A galéria udvarába lépve a csodaszarvas legendáját 
megörökítő szoborcsoport fogadja a látogatókat, akik a 
megnyitó alkalmával az ember nagyságú Húzó szobor-
nál szimbolikusan lelki terheiktől is megszabadulhattak.
- Maga a terület és az épület is egy érdekes zárt vi-
lág, nyugalmat sugároz, amely nagyon inspirálóan 
hat a művészre - mutatja be a galériát Filiszár Ágnes, 
képzőművészeti menedzser. - A kiállítás és a meg-
nyitó fő koncepciója az volt, hogy megmutassuk az 

elmúlt évek alkotásait, amelyek legnagyobb része 
a szabadság és annak hiánya köré épül. A megnyitó 
fő eseménye a teherletétel volt, arra kértük minden 
vendégünket, hogy hozzon magával egy tárgyat, 
amely számára egy olyan terhet szimbolizál, amit 
szeretne letenni. Nagyon sokat jelent számunkra, 
hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat, és 
részt vettek a teherletételben is - számol be a meg-
nyitóról Filiszár Ágnes.
- Siófoki galériám helyszínén, amelyet a munkámat 
nagy részben segítő feleségem által találtam, egyben 
megtalálható a kiállítótér és a műhely is. A kiállítás 
nagy részében az elmúlt év anyaga jelenik meg, köztük 
néhány régebbi alkotásommal - mutatja be tárlatát a 
szobrászművész.  Gácsi Barna Ferenc siófoki galériája 
(Bajcsy-Zsilinszky u. 203.) a nyár folyamán július 1-jé-
től augusztus 31-ig minden pénteken és szombaton 17 
órától 21 óráig lesz látogatható.  

Fotó: Gáti Kornél
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Múzeumi éjszaka 
Siófok idén először csatlakozott a Múzeumok Éjsza-
kája rendezvénysorozathoz, így június 20-án a város 
múzeuma, a Kálmán Imre Emlékház egészen éjfélig 
várta látogatóit. Kálmán Imre siófoki szülőházában 
emléktárgyakon, relikviákon keresztül ismerked-
hetnek meg az érdeklődők az 1882-ben született, 
világhírűvé vált operettszerző pályafutásának és 
magánéletének főbb állomásaival. Az emlékkiállítás 
Kálmán Imre születésének 105. évfordulója alkalmá-
ból 1987-ben jött létre, és az évek során több értékes 
dokumentummal, tárgyi anyaggal bővült kiállítás az-
óta folyamatosan látogatható. Az idei évben a Mú-
zeumok Éjszakáján nemcsak nappal, hanem éjjel is 
nyitva állt az emlékmúzeum. Ezen a napon a tárlat 
érdekességein kívül programok is várták a vendé-
geket. A korabeli stílusban berendezett épület falai 
közt az operettkirály melódiái szóltak, a Siófok Anno 
című film vetítésén felelevenedett az évtizedekkel 
ezelőtti Balaton hangulata. A délelőtti tárlatvezetés-
re főként az idősebbek érkeztek, az esti filmvetítés 
zárását viszont az érdeklődők kedvéért a tervezett 
9 óra helyett éjfélre kellett áttenni. Az emlékház a 
kisgyerekes családoknak is tartogatott meglepetést 
ezen a különleges napon. A gyerekprogramokra, 
kézműves foglalkozásokra délutántól késő estig ér-
keztek szüleikkel a legkisebb látogatók. Sokan még 
csak most ismerkedtek meg először Kálmán Imre vi-
lágával, de a vendégek között több helyi lakos már 
sokadik alkalommal tért vissza az operettszerző szü-
lőházába a Múzeumok Éjszakáján.

Víztorony Fesztivál
Siófok jelképe, a több mint 100 éves Víztorony tiszte-
letére idén ismét megrendezték a Víztorony fesztivál 
háromnapos programsorozatát. 
Június 19. és 21. között minden este könnyű nyári 
koncertek, a kirakodóvásárban kézműves termékek 
és finomságok sora várta az érdeklődőket a Víz-
torony lábánál. A fesztivál első napján, mint ahogy 
az utóbbi években hagyománnyá vált, a Siófoki Fú-
vós Egyesület zenekara nyitotta meg a rendezvényt.  
A színpadon különböző stílusú előadók és együtte-
sek váltották egymást a hétvégén. A teljesség igé-
nye nélkül fellépett például korunk egyik legjobb 
rock-blues fuvolistája, énekese, dal- és szövegírója, 
Török Ádám az Új Minivel, a múlt század párizsi éle-
tének budoár hangulatát, a 30-as évek Amerikájának 
glamour korszakát és napjaink retro-disco divatját 
hozta el Siófokra a Dívavízió Fésűs Nellyvel, Koós Ré-
kával és Ladinek Judittal, a záró napon Gönczi Gá-
bor és a Smile Rock Circus a legnagyobb slágerekkel 
táncoltatta meg a közönséget. A színes fesztiváli 
műsorkínálatban szerepet kapott még a soul, pop 
és electronic műfaj, valamint a jazzrock is. A fesztivál  
a felnőtteknek szóló koncertek mellett a gyerekek-
nek is tartogatott szórakozást: a kicsik a Fő téren 
található játékok mellett a Palinta Társulat Mit tud-
jon egy bohóc? című interaktív gyermekkoncert-
jét élvezhették. Június 21-én, a Víztorony hivatalos 
születésnapján pedig belépőjegy nélkül bárki fellá-
togathatott a toronyba, és megcsodálhatta a magas-
ból a gyönyörű panorámát. 

Sikeres első felvonás 
A Váci Szimfonikus Zenekar nagyszerű koncertjével 
indult el június 13-án a legújabb siófoki kezdemé-
nyezés, a szabadtéri komolyzenei koncertsorozat. 
Sokan voltak kíváncsiak- a kánikula ellenére is- az 
idén első alkalommal megrendezett Zene a zöldben 
című kulturális eseményre. A Jókai parki tó környé-
kének füves területe benépesült, a sétálók megálltak 
egy-egy zeneszám erejéig, foglaltak voltak a park 
padjai, a siófokiak és a város vendégei közül egy-
aránt sokan érkeztek a Váci Szimfonikus Zenekar 
szabadtéri koncertjére. A 30 fős zenekar előadása 
nyitotta meg a város legújabb programsorozatát, 
amelynek ingyenes kínálatában a nyár folyamán 
minden hónapban egy-egy hangverseny szerepel.  
A kulturális kezdeményezés nem újszerű dolog, a 
világ számos nagyvárosában már évek óta meg-
található, idén nyáron azonban végre Siófokon is 
élvezheti a közönség. A város közparkjaiban meg-
rendezett hangversenyeken Kálmán Imre operett-
szerző művei mellett a zeneművészet klasszikus 
alkotásai csendülnek fel. Az első előadásnak a Jókai 
park különleges hátteret nyújtott. A koncerttermek-
kel ellentétben a szabadban egészen közelről élvez-
hette a zenét a közönség, amely szinte a park teljes 
területét bezengte. Többen az egész családot elhoz-
ták, plédekkel felszerelkezve pihentek meg a nyári 
délutánon, és hallgatták a számtalan szakmai díjjal, 
köztük Siófok városa által  Kálmán Imre-emlékpla-
kettel kitüntetett Váci Szimfonikus Zenekar különle-
ges komolyzenei koncertjét.

3 éves lett a Pláza!
Szülinapi programokkal, koncertekkel és rengeteg 
látogatóval ünnepelte 3. születésnapját a siófoki 
Sió Pláza június 20-án. Az ünnep házigazdája ezút-
tal Istenes Bence, televíziós műsorvezető volt, aki a 
megnyitó után egyből felkonferálta a nap első sztár-
fellépőjét, az Alma együttest. Az országosan ismert 
zenekar gyerekdalait, népszerű slágereit hozta el kö-
zönségének. A repertoárból az ünnepen természete-
sen nem hiányozhatott a Ma van a szülinapom! című 
sláger sem. A gyerekelőadásra nemcsak a földszinten 
felállított színpad körüli tér, de a pláza minden szint-
je megtelt a kisgyerekes családokkal. A vidám zenés 
programot egy bűvészshow, majd kvízjáték követte. 
A nap szereplői közül a siófoki fellépők sem hiányoz-
hattak, a Siófoki Mazsorett Csoport műsorát élvez-
hette a nagyszámú közönség. A programok közben 
a gyerekek az épület egy-egy szintjén csillámtetová-
lást készíttethettek, arcfestésre jelentkezhettek, de 
szintén nagy volt a sor a lufihajtogatóknál, ahol kü-
lönböző lufiállatkákat, figurákat kérhettek kicsik és 
nagyok. A koncertek és a születésnapi kísérő rendez-
vények egyaránt népszerűek voltak a nap folyamán. 
Az ünnepi programokon túl a Sió Pláza üzletei egész 
nap kedvezményekkel, ajándékokkal várták a vásár-
lókat. Születésnap lévén kora este a tortára is sor ke-
rült, és a 3 éves pláza rendezvényét egy hatalmas, 
retro hangulatú buli zárta Csepregi Évával és Végvári 
Ádámmal. A népszerű duó minden korosztályt tán-
colni hívott a színpad körül, idősek és fiatalok egy-
aránt élvezték a nap záró koncertjét. 

Fotó: G
áti Kornél Fo

tó
: G

át
i K

or
né

l Fotó: Szabó D
etti

Hírek



12 13

JúlIUS

Kultúra Kultúra

Happiness tehetségek
A siófoki Happiness Formációs Tánccsoport XIII. 
Nyárindító Táncgáláján fergeteges latin-amerikai 
hangulatot teremtett a telt házas Kálmán Imre 
Kulturális Központ színháztermében június 17-én.

A 2002-ben indult tánccsoport évről évre megren-
dezi nyár eleji gálaműsorát, amelyen a fiatal tánco-
sok megmutathatják, milyen koreográfiákat tanultak 
az elmúlt év során. Siófok egyik legdinamikusabban 
fejlődő, töretlen sikerű, ötszörös Európa-bajnoki cí-
met elnyert táncklubját Loránth Éva és Hetei Fruzsi-
na tánctanárok vezetik, akik a város táncosai mellett 
a környék tehetségeit is felkarolják. A Kálmán Imre 
Kulturális Központ balett-termében zajló próbákon 
túl Szabadbattyánban, Balatonlellén és Enyingen 
egyaránt rendszeresen tartanak táncórákat. A négy 
település hét tánccsoportjának összesen 50 tánco-
sát fogja össze a Happiness Formációs Tánccsoport.  
A legifjabb tehetségek még csak négy, a csapat leg-
idősebb táncosai pedig 20 évesek. A fiatalok első-
sorban a latin-amerikai formációs táncok lépéseit 
sajátíthatják el a próbákon az alapoktól a nehezebb 
koreográfiákig.
- A táncklub célja a tánc megszerettetése mellett 
olyan sokoldalú sportolók nevelése, akik tudásban, 
kitartásban, emberségben is megállják a helyüket, 
és képesek igazi csapatjátékosként együttműködni. 
A kezdetektől több éven át vezettem a csoportokat, 
majd 2014-ben adtam át lányomnak, Hetei Fruzsiná-
nak a koreográfusi, tánctanári feladatokat, és jóma-
gam a szervezésben, háttérmunkában veszek részt 

- mondja a latin kategóriában országos bajnoki címet 
is elnyert táncpedagógus, Loránth Éva.
- A latin táncok közül főleg a cha-cha, szamba, pas-
so doble és jive koreográfiákat szeretik a gyerekek, 
mert ezek a pörgős, bulisabb számok. A koreográfiá-
kat mindig a zenéhez igazítom, először megkeresem 
a megfelelő zenét, majd az ehhez illő mozdulatok-
ból, lépésekből állítom össze a produkciót. Általában 
egyedül hozom létre a koreográfiákat, de a gálán 
például szerepel egy olyan meglepetés szám, amit 
a táncosaink maguk készítettek el - meséli Hetei Fru-
zsina koreográfus, tánctanár.
A 13. alkalommal megrendezett táncgála bevezette a 
nézőket a latin-amerikai táncok világába, a műsor so-
rán versenykoreográfiák, kifejezetten erre az alkalomra 
készített meglepetés koreográfiák és egy vendégpro-
dukció is szerepeltek. Az évek alatt folyamatosan bő-
vült a Happiness palettája mind a csoportok létszáma, 
mind a műsorszámok, versenyek terén. Idén eddig már 
négy rangos bajnokságot is megjártak a táncosok, és 
mindegyikről kiváló eredményekkel büszkélkedve tér-
hettek haza. Veszprémben a Connector táncfesztiválon 
négy versenyszámból négy első helyet és egy külön-
díjat sikerült elhozniuk. Budapesten a Magyar Látvány-
tánc Sportszövetség kvalifikációján 16 versenyszámból 
13 első, két második, egy harmadik hely és egy újabb 
különdíj született, majd a Sportszövetség Magyar Baj-
nokságán 15 koreográfiájuk közül szintén számos első 
helyen végzett. A fiatal tánctehetségek a hazai bajnok-
ságok mellett meghívást kaptak a szerbiai Belgrádba, 
ahol öt versenyszámmal mérettették meg magukat, 
négy első és egy harmadik hely született. 
Képgaléria a www.siofoki-hirek.hu oldalon.

Jubileumi Diótörő gála
Jubileumi programsorozatának utolsó, egyben 
legnagyobb állomásához érkezett a 20 éves Dió-
törő Balett Egyesület. A táncegyesület jelenle-
gi és egykori növendékei egyaránt részt vettek  
a siófoki Kálmán Imre Kulturális Központban jú-
nius 20-án megrendezett jubileumi gálán.

A nagy múltú, számos eredményt elért siófoki Dió-
törőt Trunk Andorné alapította 1995-ben, aki azóta 
is az egyesület vezetője. Az elmúlt két évtized során 
355 gyermek ismerkedett meg a tánc lélekformáló 
erejével, örömével, akik átlagosan 6-8 évig voltak 
a balettközösség tagjai. A növendékek számos or-
szágos versenyen bizonyították tehetségüket, szor-
galmukat és kitartásukat. A kezdetek óta közel 350 
produkciót koreografált és álmodott színpadra az 
egyesület művészeti vezetője, a Nívó-díjas balett-
mester, Stier-Bazsó Gabriella.
- Minden egyes kulturális eseménynek, rendezvény-
nek örülünk, mint azt ahogyan az utóbbi időben már 
többször is említettem - kezdte beszédét a jubileumi 
gálán Siófok polgármestere. - Külön öröm és meg-

tiszteltetés számomra, ha olyan rendezvényt nyitha-
tok meg, amelynek a kitalálói, szervezői, résztvevői 
döntően siófokiak. Mint a város polgármestere, na-
gyon büszke vagyok arra is, hogy látom, mennyi 
tehetséges felnőtt és gyermek van Siófokon. Min-
dig voltak, vannak és reményeim szerint lesznek is 
olyanok, akik ezeket a tehetségeket felkarolják, teret 
engednek számukra, és saját idejüket, energiájukat 
nem kímélve tesznek azért, hogy ők kibontakozhas-
sanak. Mindennek kiváló példája a 20 éves Diótörő 
Balett Egyesület - mondta megnyitó beszédében a 
gála fővédnöke, dr. Lengyel Róbert, Siófok város pol-
gármestere.
A Diótörő Balett Egyesület gálájának nyitó darab-
jaként Presser Gábor Szilvásgombóc című számára 
mutatták be jelenlegi és egykori táncosok közösen 
Stier-Bazsó Gabriella 20 évvel ezelőtt megálmodott 
koreográfiájának feldolgozását. Az egyesület indulá-
sakor még óvodás, kisiskolás korú, mára már felnőtt 
növendékei egy-egy koreográfia erejéig újra összeáll-
tak. A legújabb számok mellett előkerültek az egykor 
népszerű, és ma is nagy sikernek örvendő előadások, 
az óvodástól a felnőtt korosztályig számos diótörős 
tehetség bemutatkozott a jubileumi gálán. 
Képgaléria a www.siofoki-hirek.hu oldalon.

Fotó: G
áti Kornél

Fo
tó

: G
át

i K
or

né
l Fotó: Szabó D

etti



14 15

JúlIUS

Oktatás Oktatás

új színeket kapott az aluljáró
Perczeles diákok szorgos munkájával újult meg jú-
liusra a Március 15. parkot és a Fő teret összekötő 
siófoki aluljáró.

A siófoki önkormányzat a Perczel Mór Gimnáziumot 
kérte fel arra, hogy közel 10 év elteltével fessék újra 
az aluljáró megkopott, megrongált falait. A munká-
latokhoz szükséges alapanyagokat az önkormányzat 
biztosította, a festést júniusban kezdték el a gimná-
zium tanulói Ferenci Rita tanárnő vezetésével. 
- A diákoknak ez egy kiváló gyakorlat, közösségfor-
máló munka, amely által a kötelező közösségi szol-
gálatot is teljesíthetik. A résztvevő gyerekek nagyon 
aktívak, lelkesen dolgoznak, és büszkék arra, hogy 
egy maradandó művet alkothatnak. A helyi gim-
nazisták munkáját néhány Bodajkon tanuló művé-
szeti iskolás segíti. Velük együtt igyekszünk minél 
színesebbé, élénkebb színekkel vidámabbá tenni  
a falakat, hiszen rengeteg gyerek is használja nap 
mint nap a két iskolát a belvárossal összekötő alul-
járót - mutatta be a munkálatokat a tanárnő.
Az aluljáró egyik oldalán a városépítészet és kü-
lönböző somogyi szimbólumok, a szemközti falon  

a Balaton látvány- és mondavilága kapott szerepet  
a terveket megálmodó Ferenci Rita alkotásában.
- Az egyik falon Siófok nevezetességei láthatóak, 
kiegészítve néhány szimbólummal, kopjafákkal, 
növényi ornamentikával, ami a somogyi hímzés és 
textilkultúrára jellemző. Az indák és virágok mind 
utalások a somogyi gyökerekre. A másik falon a Ba-
laton világa kapott főszerepet, mondák és jelképek 
sorakoznak egymás mellett, mint például az első 
gőzhajó, a hajósok szobra vagy a tihanyi kecskekör-
mök legendája - mesél az alkotásról az ötletgazda és 
a munkálatok vezetője, Ferenci Rita.
Az aluljáró felújítása július 3-ra készült el, ugyanis ezen 
keresztül mutatta be a város a helyi kulturális munkát  
a virágosítási verseny értékelő bizottságának.

Játszótéravató  
a Pitypang oviban

Új mászókát vehettek birtokba a kiliti Csárdaréti  
utcai Pitypang Óvoda ovisai.

A szabadtéri játszóeszköz az óvoda szülői munkaközös-
sége által szervezett jótékonysági bál bevételéből, az 
óvoda alapítványának 2014-es adó 1%-ából, valamint a 
papírgyűjtésből kapott bevételből valósulhatott meg. 
A Kiliti csárdában megrendezett márciusi bál sikerének 
köszönhetően a játékra fordított összeg közel fele gyűlt 
össze. A belépőjegyek, támogatójegyek mellett több 
egyéb felajánlott támogatás is érkezett az óvoda részére.

- Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy itt, a Pity-
pang Óvodában egy olyan szülői munkaközösség 
van, olyan lelkes szülőkkel, akik segítik a mi nevelő 
munkánkat. Összefogással bármit el lehet érni, ezt 
bizonyították be a szülők a márciusban szervezett 
jótékonysági bállal, amelynek bevételéből, az óvoda 
alapítványának 2014-es adó 1%-ának bevételével és 
a papírgyűjtésért kapott pénzzel kiegészítve létre-
jöhetett ez a szabadtéri többfunkciós kisvonat. Sok 
kisebb tervünk van még, amelyek eddig idő hiányá-
ban nem valósultak meg, de biztos vagyok benne, 
hogy hamarosan ezeket is elkészítjük, hiszen a Pity-
pang Óvodában az elképzelés, az álom eddig mindig 
megvalósult - mondta az átadó ünnepségen az óvo-
da vezetője, Simkó Dorottya.
 - A megvalósult új játszóeszköz mellett a bevéte-

Egészségnap pályázatból
Több hónapos pályázat részeként valósult meg 
a júniusi egészségnap a Somogyi TISZK Baross  
Gábor Közép- és Szakiskola intézményében.

A TÁMOP-3.1.4-14.C számú pályázat a Somogyi TISZK 
szakiskolás tanulóinak kompetenciafejlesztésére 
nyújt lehetőséget.
- A pályázat három tagintézményünkben valósult 
meg: a Somogyi TISZK Baross Gábor Közép- és Szak-
iskola székhelyintézményében, illetve a Krúdy Gyula 
és a Rudnay Gyula tagintézményekben. A tender hat 
hónap alatt zajlik le májustól október végéig, a tény-
leges megvalósítás ebben az időszakban az iskolai 
tanév négy hónapjára helyeződött. Olyan programo-
kat szerveztünk a diákoknak, amelyek hozzájárul-
tak egyéni és társas kompetenciájuk fejlesztéséhez, 
és az egészségmegőrzéshez. A projektben egész-
ségnap, sportnap, közlekedés témahét, kirándulás, 
nyelvi témahét, szenvedélybetegségekkel kapcsola-
tos előadások mindhárom intézményben egyaránt 
szerepeltek. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy 
tanulóink közösségi életét színesítsük, mind a sport-
tal, mind pedig a különböző kirándulásokkal. Utóbbi 
program során a szakiskolás tanulók számára például 
erdei kirándulást, Kis-Balaton körüli kerékpártúrát 
szerveztünk - nyilatkozta Ferencziné Becske Ibolya, a 
Somogyi TISZK főigazgató-helyettese.

A TÁMOP-os pályázat eszközbeszerzésre is lehetősé-
get nyújt az intézmények számára: digitális tananya-
gokat, egészségmegőrzéshez kapcsolódó műszereket 
(például vérnyomásmérőt), valamint sportszereket 
(többek közt a TRX, fittball és kettleball sportágakhoz 
kapcsolódó) új eszközöket szerezhettek be. A Baross 
Gábor Közép- és Szakiskola  egészségnapján előadá-
sokon és sportrendezvényeken vehetett részt az isko-
la közel száz tanulója. Az egészséges táplálkozásról 
Lucz Janka és Bor Marietta pedagógusok tartottak 
táplálkozási piramissal prezentált előadást, a megfe-
lelő folyadékpótlásról Soósné Csík Erzsébet védőnő 
tájékoztatta a diákokat. A tornateremben Kálóczi Jó-
zsef útmutatásával próbálták ki a résztvevők a TRX, a 
fittball és a kettleball sportokat, Villányiné Csatos Éva 
ping-pong meccseket tartott, a Balaton-parti helyszí-
nen Takács József irányításával streetball zajlott. 

lekből arra is jutott, hogy lefessük a régi fajátékokat,  
a kerítést, a bicikliutat;  kinti díszeket készítettünk, 
illetve virágtartókat csináltunk, hogy minél szebb le-
gyen a gyerekek környezete - meséli Márton Eszter,  
a szülői munkaközösség tagja.
A gyerekek a megnyitó után azonnal birtokba is ve-
hették a játszóteret, és az új játék kipróbálása mellett 
trambulinon ugrálhattak, szülői segítséggel csillám-
tetoválást csináltathattak. Az ovisokat a nyári meleg-
ben frissítő üdítő és meggyes pite várta.
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Pedagógusok ünnepe
A városi pedagógusnap alkalmából Siófok tanárait, 
óvodapedagógusait köszöntötték június 5-én a Kál-
mán Imre Kulturális Központban.

A városi pedagógusnap díjazottai:
A Kaposvári Egyetem Pedagógia Kara 60 éven át kifejtett 
értékes szakmai tevékenységéért Gergye Ferencnét 
Gyémánt Oklevéllel ismerte el.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Pedagógus Szol-
gálati Emlékérmet adományozott:
a Nyitnikék Óvodából Bocsor Ilona és 
Sas Lothár Elekné óvodapedagógusoknak
a Napraforgó Óvodából Kőhalmi Alexandra óvodape-
dagógusnak
Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje gyermekeiért vég-
zett áldozatos nevelő munkájáért elismerő oklevélben 
részesült:
a Katicabogár Óvodából Balla Katalin
a Napraforgó Óvodából Kőhalmi Alexandra
a Pitypang Óvodából Kissné Kovács Erzsébet
a Pillangó Óvodából Glázer Györgyné
a Micimackó Óvodából Kiss Anna Irma
a Napsugár Óvodából Tóth Ildikó
a Pöttyös Óvodából Hartáné Gáspár Rózsa
a Csicsergő Bölcsődéből Gulyás Imréné, 
Bene Jánosné, Hohner Mária
a Nyitnikék Óvodából Sas Lothár Elekné
a Nyolcszínvirág Óvodából Pomuczné Récsei Andrea
Díszoklevelet kaptak azok, akik 50, illetve 60 éve szerez-
tek pedagógus diplomát és közmegbecsülésre méltóan 
teljesítették hivatásukat:

Arany Oklevélben részesült Czene Józsefné
Gyémánt Oklevélben részesült Bejczi Józsefné és
Gamauf Lajos
40 éven át kifejtett szakmai tevékenységet elismerve 
nyugdíjba vonulásuk alkalmából Pedagógus Szolgálati 
Emlékérmet kaptak:
Cserjési Judit, Kulifay Gáborné, Lénártné Németh 
Valéria
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Siófoki Tan-
kerületének nevében pedagógusnap alkalmából a jövő 
nemzedékért végzett áldozatos nevelő-oktató munká-
jáért elismerő oklevélben részesült:
Siófoki Beszédes József Általános Iskola: Dorogi Ferenc, 
Aleva Csilla, Fehér Mónika, Ferencziné Pálffy Judit, 
Hegedűsné Nagy Márta, Kersák Tünde, Riegler Mó-
nika, Seer Istvánné, Szarka Dénesné, Vörös Csaba
Siófoki Széchenyi István Általános Iskola: Hubay Gab-
riella, Kocsisné Várnagy Tünde, Lipcseiné Nagy Má-
ria, Nagyné Molnár Sarolta, Putyoráné Nagy Ágnes, 
Takács Anita
Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola: Samuné Csertán Valéria, Csizma-
dia Mária Judit, Dabócziné Varga Ágota, Kolumbán 
Beatrix, Lackóné Nagy Henriett, Lőrincz Éva Edina, 
Nagy Dóra, Palkó Erzsébet, Pálné Cserjés Györgyi, 
Parragi Krisztina, Semegi Olga, Szigeti Angéla
Siófoki Perczel Mór Gimnázium: Csonkáné Németh 
Klára, Eke Kornélia, Mizerák Beáta, Szalayné Iby Klá-
ra, Szentpéteri Attila
Aranypart Kollégium: Takács Attila
Balatonendrédi Általános Iskola: Késmárki Tiborné
Nagyberényi Dr. Faust Miklós Általános Iskola: Szász Gá-
borné, Ágoston László, Kabályné Csötönyi Anikó

Sikeres Krúdys pályázatok
A Somogyi TISZK Krúdy Gyula Tagintézménye az Em-
beri Erősforrások Minisztériuma által kiírt Nemzeti 
Tehetség Program keretében sikeresen pályázott. 

Irodalmi színpada 1.400 ezer Ft-hoz, (NTP-TM-14-0022), 
a nemzetközi szakmai versenyek lebonyolításához  

pedig 700 ezer Ft (NTP-TV -14-B- 0005 ) vissza nem térí-
tendő támogatáshoz jutott.
A pályázat célja volt, hogy a 14 éve működő iskolai Krú-
dy Irodalmi Színpad, tehetséggondozó műhely fenn-
tartása, eredményes működtetése megvalósuljon.  
A tanulói bemutatók színvonalának emelése, a tech-
nikai háttér fejlesztése is a célok között szerepelt. Ezt 
a színészmesterség, ének-zene-tánctudás intenzív fej-
lesztésével, a színházi élmények gyarapításával kíván-

„MOZDUlJ KI!”
A Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és a 
Siófoki Széchenyi István Általános Iskola közös ren-
dezvényt szervezett 2015. 04. 24-én „MOZDULJ KI!” 
címmel, mely egy TÁMOP pályázat (TÁMOP 3.1.4 
-13/1-2013-0001 számú Köznevelés az iskolában) ke-
retein belül valósulhatott meg. A projekt célja, hogy 
a diákok ötleteket kapjanak, hogy hogyan töltsék el 
hasznosan szabadidejüket, egyben a két iskola kö-
zötti kapcsolatot is erősíteni kívánták a szervezők.
A program sokszínű és tartalmas volt. A Fő téren 
táncházban vettek részt a diákok, az iskolaudvaron 
pedig a művészeti iskola fúvós zenekara és énekkara, 

illetve a Siófoki Bányász Női Kar előadását élvezhet-
ték a résztvevők. Ezt követték a sportrendezvények. 
Pingpong, futball, várméta, floorball és kosárlabda 
mérkőzések zajlottak a két intézmény csapatai kö-
zött. A pingpong versenyekhez a helyszínt a Siófoki 
Asztalitenisz Egyesület biztosította az Újpiac téri ter-
mében. A futballmérkőzések pedig Siófoki Bányász 
SE jóvoltából Kiliti városrész műfüves pályáin foly-
hattak. A kiváló hangú siófoki énekesnő, Egerszegi 
Virág vezetésével egy rendhagyó, zenés irodalom-
órára is sor kerülhetett.
A programokon a két iskola diákjai több mint 1000 
diák, szülők, civil szervezetek képviselői, pedagógu-
sok együtt játszottak. Ahogy a gyerekek megfogal-
mazták: „ez a nap kicsit más volt”, mint a többi. 

ták elérni az oktatók. A színházi szakemberekkel való 
találkozók, beszélgetések kapcsolódtak a Fény Nem-
zetközi Évéhez. A tehetségkibontakoztatás komplex fej-
lesztését céloztuk meg.
A pályázatnak köszönhetően az irodalmi színpad 
egyhetes projektprogramot szervezett, amelynek 
keretében a diákok két alkalommal budapesti színház-
látogatáson vettek részt, szakmai előadásokat és pre-
zentációkat hallgattak meg, illetve drámapedagógiai 
oktatásban részesültek.
A nyitrai gasztrofesztiválon az iskola 15 éve képvisel-
teti magát. Az idei tanévben a nemzetközi verseny le-
bonyolítására 2015. március 24. és 27. között került sor. 
A fesztivál témája: Gasztronómia az én hobbim, az én 
szerelmem. A 2016-os foci Európa-bajnokságra kellett 
a pincéreknek díszasztalt készíteni, a szakácsoknak pe-
dig ehhez kapcsolódóan ételsort. A verseny mottója 
egy Gordon Ramsay idézet volt: „Gondolom, hogy a fő-

zés olyan, mint a foci. Nem munka, hanem szenvedély. 
Ha sikeres vagy, álom munkává válik.”  Ebben az évben 
francia, cseh, szlovák, horvát és magyar csapatok mérték 
össze tudásukat. A Krúdy szakács és pincér versenyzői 
ezüst minősítést kaptak, valamint elnyerték a legkreatí-
vabb ételsor minősítést, ami a következő volt: Litván ba-
táta krémleves, Pollo alla Italiano, Sertésszűz a flamand 
erdőből, Bajor steak sült tengeri kásával, Szivacspiskóta 
fehér csokis joghurt mousszal, feketekávé. A versenyen 8 
tanuló és 4 fő kísérő vett részt. A versenyzők és a kollégák 
is jelentős szakmai tapasztalattal térhettek vissza. A pro-
jekt zárására április végén került sor, ahol megbeszélték 
a tapasztalatokat és a jövőre vonatkozó célkitűzéseket. 
A pályázati támogatás lehetőséget nyújtott a színvonalas 
szakmai munkához.
Az intézményről és a projektről bővebb információt a 
http://www.krudy-siofok.hu oldalon olvashatnak. 
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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	kölcsönös	bizalomra	épülő,	ügyfél	centrikus	hozzáállás
•	 Az	értékesítéshez	szükséges	legújabb	és	legkorszerűbb	eszközrendszer	használata
•	 Díjmentes	hitel	/	lízig	ügyintézés	(PSZAF	engedéllyel)
•	 Ingatlanok szezonális és folyamatos kiadása egyénre szabott megállapodás szerint,  

referenciákkal,	teljes	körű	ügyintézés	és	kapcsolódó	szolgáltatás	csomag	átvállalásával

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:	
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Igényes

 A Foki hegyen újszerű társasházban 
68 m2-es 1. emeleti 1+2 szobás két-
erkélyes lakás autóbeállóval eladó.

Balatonföldvár központjában, kellemes, 
zöld környezetben lévő társasházban, 
szép állapotú, belső tavi panorámával 
rendelkező, nappali + 2 szobás lakás 
eladó! Garázs opciósan vehető hozzá.

Siófok közkedvelt utcájában, hosszú-
távra kiadó nappal i+ 3 szobás, igé-
nyesen berendezett és jól felszerelt 
lakás. Zárt udvari parkoló gépkocsi 
tartozik a lakáshoz.

Siófokon forgalmas főútja mellett lévő 
kitűnően kialakított csarnok, bemutató 
teremmel, igényesen kialakított iro-
dákkal és szerelő részleggel kiadó. 
Össz: területe: 1.650 m2!

Siófokon, Balaton parthoz közel, négy 
apartmanból álló családi ház eladó. Jel-
lemzők: napkollektorok, fűthető meden-
ce,  klíma, kaputelefon, riasztó, garázs, 
automata kapuk.

Siófokon, Balaton parthoz közel, négy 
apartmanból álló családi ház eladó. 
Jellemzők: napkollektorok, fűthető 
medence,  klíma, kaputelefon, riasztó, 
garázs, automata kapuk.

Siófok üdülőövezetében, jó állapot-
ban, remek helyen lévő 120 m2/két-
szintes lakó/nyaralóház 1.074 m2-es 
telken eladó. Teljes közmű, gázfűtés,  
a telken plusz egy házikó, stb...

Siófokon 160 m2-es igényes családi 
ház saját 460 m2-es kertkapcsolat-
tal, garázzsal, zárt lakópark jellegű 
környezetben eladó.

Siófok Aranypartján tökéletes kis nyara-
lónak való, vagy akár fiataloknak állandó 
lakhatásra is kitűnő stúdió apartman 
eladó! Ha szeretné kipróbálni mielőtt 
megveszi, van rá lehetőség, bérelhető is!

Siófok Foki hegyén, vegyes övezet-
ben lévő, átminősíthető telek, kis pin-
cével, részben közművesítve eladó! 
Kitűnő befektetés lehet, hiszen 1.500 
m2, így osztható!

06 (20) 535 6044 19,5 M Ft

Kód: 8708      

Kód: 8694 Kód: 8715

Medencés

Kertkapcsolat

Felújíto
tt

befektetésnek

06 (20) 535 6044 06 (20) 622 1614 06 (20) 622 1614 06 (20) 622 161449,5 M Ft  39,9 M Ft 9,9 M Ft 8,5 M Ft

Kód: 8857         Kód: 8806   Kód: 8892 Kód: 8711 Kód: 8725

Kód: 8682 Kód: 8823 Kód: 8901 Kód: 4518

Balatonföldváron 167 m2-es, kitűnő ál-
lapotú igényes, garázsos családi ház 
eladó. A kert 600 nm, szépen parko-
sított, medence szolgálja a kényelmet.

Gáz-cirkós

Siófokon a Fokihegyen eladó 88 
m2-es,erkélyes 1. emeleti 1+3 szo-
bás igényes gáz-cirkós panel lakás 
teljes bútorzattal.

Lakni, k
iadni
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Oktatás FejlesztésHírek Hírek

• Szükséges a Rózsakert teljes rekonstrukciója •

Szükségessé vált a Rózsakert és a hozzá kapcsolódó 
Isztria sétány, valamint a Rendezvénytér és a Mártírok 
útja teljes kertészeti és közlekedési felülvizsgálata, re-
konstrukciója, amelynek előkészítésére 15 millió forin-
tot biztosít a város.
Csorba Ottó képviselő úgy fogalmazott, a Rózsakert a 
város legneuralgikusabb része, komoly fejlesztési le-
hetőségekkel. Dr.Lengyel Róbert polgármester szerint 
is ráférne a város egyik legszebb részére a teljes meg-
újulás. A Rózsakertben jelenleg méltatlan körülmények 
uralkodnak, a rózsatövek elöregedtek, az utcabúto-
rok és a burkolatnak már csak jóindulattal nevezhe-
tő gyöngykavicsos sétányok a 60-as éveket idézik, a 
világítás elavult, korszerűtlen. A város szeretne terv-
pályázatot kiírni a kertnek és környékének teljes re-
konstrukciójára, valamint a közlekedési koncepciójának 
kidolgozására.  A közel egymilliárd forintosra becsült 
fejlesztésre a remények szerint tud majd támogatásért 
pályázni a város. Az előkészítő munkákra, pályázta-
tásra, egyeztetésekre az idei költségvetésből 15 millió 
forintot szán a képviselőtestület – amiről a legutóbbi 
testületi ülésen egyhangúan hozott határozatot. 

• Siófoki Fürdőegylet: Borpart •

A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület július 31. 
és augusztus 9. között „Borpart” néven tíz napos ren-
dezvénysorozatot tervez, amelyhez kérte az önkor-
mányzat támogatását. A Borpart keretében esténként 
siófoki zenekarok hangulatos koncertekkel, népze-
nével, néptánccal, nótaműsorral biztosítanak majd 
tartalmas kikapcsolódási lehetőséget a Fő téren. A 
rendezvénysorozat alkalmat biztosít a helyi vállalko-
zókat is tömörítő Siófoki Fürdőegylet, valamint helyi 
együttesek és zenekarok népszerűsítésére.
Az egyesület a szervezéshez 1,99 millió forint támoga-
tást kért és kapott  az önkormányzattól, amely össze-
get a siófoki fellépők tiszteletdíjaira és a rendezvény 
járulékos költségeire (szemétszállítás, őrzés, orvosi 
ügyelet, takarítás, hangosítás) fordítják. A szervezők a 
Fő tér közterület-használati engedélyével, a színpad, 

hangtechnika, faházak, sörpadok térítésmentes biz-
tosításával az önkormányzat további hozzájárulását 
kérték a rendezvény megvalósításához. 

• Elismerés siófoki életmentő tűoltóknak •

Siófok vezetése kisebb fogadást rendezett a városházán 
annak a két siófoki tűzoltónak a tiszteletére – meghívva 
elöljáróikat is -, akik szolgálati idejükön kívül megmen-
tették egy ember életét Ausztriában. A városházán Kó-
nyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző mondott beszédet. 
Ebben külön méltatta, hogy a két életmentő tűzoltó az 
alapfeladatai mellett speciális mentésre felkészítő tan-
folyamokat is végzett szabadidejében, hogy minél több 
bajbajutott emberen tudjon segíteni. „Önök a csodálatos 
erdei út során is hivatásukra jellemző nyitott szemmel jár-
tak, rögtön ki tudták szűrni az általánostól eltérő jeleket és 
lélekjelenlétüknek köszönhetően rögtön hivatásos men-
tőként cselekedtek. Nem törődve az esetlegesen Önökre 
váró veszélyekkel, nem foglalkozva azzal sem, hogy nem 
Magyarországon vannak, rögtön a bajba jutott, sérült 
embertársunk segítségére siettek.”- fogalmazott a jegy-
ző, az egész város nevében megköszönve a hősies és bá-
tor tettet, majd Dragomán György kortárs írót idézte:
Lengyel Róbert polgármesterként, siófokiként, és volt 
egyenruhásként is köszönetet mondott a két tűzoltónak, 
akiket pénzjutalomban részesített.
Wéber Antal dandártábornok, a Somogy Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság vezetője úgy fogalmazott: „Erre 
esküdtünk, erre tettünk fogadalmat, de nagyon büszke 
vagyok rájuk, akik ezzel a tettel öregbítették a Somogy 
megyei tűzoltók hírnevét.” Kiemelkedő helytállásuk el-
ismeréseként a belügyminiszter Bátorságért érdemjelet 
adományozott a két siófoki tűzoltónak.

• Szezonális bűnmegelőzés a Balatonnál •

Július 6. és augusztus 24. között összesen 260 rendé-
szeti fakultációs középiskolás diák segíti a rendőrök 
munkáját több dél-balatoni településen, köztük Sió-
fokon - hangzott el a Dél-Balatoni Szezonális Bűnmeg-
előzési Központ siófoki megnyitóján. A rendezvényen 
Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke 
elmondta, a tanács nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a 
közrend, a közbiztonság kiegyensúlyozott legyen a tu-
risztikai szezonban az idegenforgalom szempontjából 
frekventált helyeken, hiszen ez nemzetgazdasági érdek 
is egyben. Nemcsak ideiglenes, hanem állandó bűn-
megelőzési centrumok létrehozását is támogatják - tet-
te hozzá. Az első ilyen nagy centrumot májusban adták 
át a fővárosban, és zajlik három, kisbuszba telepíthető 
mobil bűnmegelőzési centrum előkészítése, ezeknek 
abban lesz szerepük, hogy nagy tömegeket vonzó ren-
dezvényeket biztonságosabbá tegyenek. Lengyel Ró-
bert, Siófok polgármestere arról beszélt, hogy a nyári 

bűnmegelőzési táboroknak már hagyományuk van a 
térségben, ezért természetes, hogy a diákok táboroz-
tatását az idén is támogatja az önkormányzat. Kiemel-
te, ezeknek a táboroknak fontos szerepük van abban is, 
hogy népszerűsítik a rendőri hivatást a fiatalok körében. 
Szijártó István, a Somogy megyei rendőrfőkapitány 
bűnügyi helyettese elmondta, a megyei bűnmegelőzé-
si szolgálat kiemelt projektje a dél-balatoni szezonális 
bűnmegelőzési centrum. A mintegy 16 éves projekt a 
kormány, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, a Somogy 
Megyei Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány 
és az érintett önkormányzatok összefogásáról szól. Az 
idén Balatonlellén, Siófokon, Balatonföldváron és Ba-
latonszárszón 200 táborozó, Fonyódon és Marcaliban 
további 60 helyi középiskolás diák lát el járőrszolgála-

tot a nyár végéig, váltott csoportokban, rendőri irányí-
tás mellett, "Bűnmegelőzés" feliratú pólókban, főként 
strandokon, belvárosokban, parkolókban. Az elmúlt 
években nagy szerepük volt a strandlopások vissza-
szorításában, eltűnt gyerekek megtalálásában, gépko-
csilopások megakadályozásában. A jövőben célszerű 
lenne a program kiterjesztése, minél több önkormány-
zat, iskola bevonásával - hangsúlyozta Szijártó István. 
Király Richárd siófoki rendőrkapitány arról számolt be, 
hogy július elsején az ígéreteknek megfelelően meg-
érkezett a nyári szezon biztosítására a rendőri erősítés 
Siófokra, megduplázva a helyi rendőri állományt. A ké-
szenléti rendőrség és egyéb megerősítő erők teljes lét-
számban "bemálháztak", és megkezdték a szolgálatot 
- tette hozzá.

• Kék Hullám Zászlót kaptak a legjobb strandok •

Idén megújult a Kék Hullám Zászló balatoni strandmi-
nősítő rendszer, a szigorúbb pontozással és csillagok-
kal történő rangsorolásban a nevezett strandok közül 
a 8 legjobb kapott három-, 14 kettő- és 5 egycsillagos 
minősítést. A siófoki Nagystrand egycsillagos lett.  A dí-
jakat Gyenesdiáson adták át, a minősített fürdőhelyek 
többségükben északi parti fizetős strandok. A bíráló 
bizottság - amelybe bevontak balatoni civil szerveze-
teket is - nem a szezonra való felkészülésekor, hanem 
a nyitások után, üzemelés közben látogatta meg a ne-
vezőket. Egycsillagos minősítést ért el a Helikon Strand 
(Keszthely), a Libás strand (keszthely), a badacsonyto-
maj városi strand, a Tobruk strand (Balatonfűzfő) és a 
siófoki Nagystrand. A rendezvényen Ruszinkó Ádám 
turizmusért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, 
hogy az elmúlt években elkezdett a Balatonhoz szokni 
egy igényesebb hazai és egy felfedező szellemű, új él-
ményeket kereső külföldi vendégkör is. Az üdülőrégió 
ugyan az újrapozícionálás állapotában van, de bátran 
állítható, hogy Közép-Európa bármely üdülőhelyével 
felveszi a versenyt és jó úton jár ahhoz, hogy több-
szezonos úti céllá váljon. Hangsúlyozta, a Balatonnak a 
hazai turizmusban kiemelt szerepe van, az üdülőrégió 
turizmusát pedig alapjaiban határozza meg a strandok 
állapota, vendégigényekre reagálása.
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Veszteségesek  
az önkormányzati cégek

Az önkormányzati cégek összességében több 
mint 400 millió forint mínusszal zárták az elmúlt 
évet, ezért tulajdonosi intézkedések váltak szük-
ségessé. A város 146 millió forintos tagi kölcsönt 
nyújt a Siókom Kft.-nek. 

A tavalyi év gazdálkodását összegző beszámolóból 
az derült ki, hogy a Balaton-parti Kft. 271 millió, a 
Siókom Kft. 28,4 milliós, a Siotour Kft. 110,1 millió 
forintos veszteséget halmozott fel 2014 végére. Az 
utóbbi években a Balaton-parti Kft. gazdálkodását 
jelentősen befolyásolta 
az önkormányzati társa-
ságok holdingba szerve-
zése, majd a Termofok 
Kft. beolvadása. A Ter-
mofok 766 millió forint 
hitelállománnyal és 200 
millió forint gázdíj tar-
tozással lett a holding 
tagja, és jelenleg is éven-
ként 100 millió forint kö-
rüli vesztességet termel. 
Ez a társaság felelős a 
közvilágításért, a táv-
fűtésért, a melegvíz szolgáltatásért, vagy a ké-
ményseprésért, amely közszolgáltatási feladatok 
hiába veszteségesek, meg nem szüntethetőek.  
A tanulók úszásoktatásért felelős Siotour Kft. likvidi-
tását csak jelentős tagi kölcsönnel sikerült biztosíta-
ni, miközben komoly számlatartozást halmozott fel. 
Tavaly a Balaton-parti Kft. 467 millió forintot fordí-
tott a Termofok Kft-től átvett hitelek tőke-, és kamat-
törlesztésére. Ahhoz hogy az eddig nyereségesen 
és kiegyensúlyozottan gazdálkodó Balaton-parti 
Kft. veszteségessé vált, hozzájárult a tavalyi nyár 
kedvezőtlen időjárása is, ami miatt számottevő be-
vételektől esett el. Csorba Ottó kifejtette, a város 
törvényi kötelezettsége a helyzet rendezése az ön-

kormányzati tulajdonú cégeknél. A könyvvizsgáló 
és az önkormányzat szakértőinek javaslata alapján 
meghozott testületi döntés értelmében az önkor-
mányzat 200 millió forintos tartaléktőke emelést 
hajt végre a Balaton-parti Kft-ben. Baráth István,  
a társaság vezetője hangsúlyozta, hogy a város ezt 
az összeget hamarosan vissza fogja kapni, erre cég 
kötelezettséget is vállalt. A testületi határozat ér-
telmében a Siotour Kft. és a Balaton-parti Kft. egy-
más közötti tranzakciókkal is rendezi a korábbi 
anyagi kérdéseket (A Siotour megadja a 200 millió 
forintos adósságát, továbbá 200 millió forintos köl-
csönt nyújt a Balaton-parti Kft.-nek, amely viszont  
400 millió forintos tartaléktőke emelést hajt végre a 
Siotour Kft-ben). 
Az önkormányzat 146 millió forintos tagi kölcsön 

nyújtásáról döntött a fe-
lerészt a tulajdonában, 
felerészt a térség önkor-
mányzatiból álló társulás 
tulajdonában lévő Siókom 
Nonprofit Kft. számára. 
A 2013-ban megalakult, 
de tényleges tevékenysé-
get csak tavaly év elejétől 
végző Siókom, mint köz-
szolgáltató gondoskodik a 
hulladékok kezeléséről 27 
településen az NHSZ Zöld-
fok Zrt., bevonásával. Csor-

ba Ottó beszámolója szerint az önkormányzatok 
kezében lévő társaság azért került bajba, mert a kiadá-
sai lényegesen meghaladták a bevételeit. A Siókom  
a kormány rezsicsökkentési intézkedéseit figyelem-
be vevő, központilag meghatározott hulladékszállí-
tási díjakat szedhet be a lakosságtól, a munkát végző 
alvállalkozó költségei viszont ennél magasabbak, 
ebből fakad a hiány. Azt a különbözetet, amivel töb-
be kerül a hulladékkezelés, mint amit be lehet szedni 
a lakosságtól, az önkormányzatoknak kell megfizet-
niük, ami Siófok esetében várhatóan több lesz éves 
szinten, mint 146 millió forint. Ezért döntött úgy  
a testület, hogy a kért összeget tagi kölcsönként elő-
re kifizeti három ütemben a bajba került cégnek.

lépések a közétkeztetés  
javításáért

A polgármester vizsgálatot indított és tárgya-
lásokat kezdeményezett a város közétkeztetési 
feladatait ellátó S-Food Gastronomy Kft. vezetői-
vel, mert több panasz és egy konkrét bejelentés 
is érkezett az ellátással kapcsolatban.

A vizsgálat részeként összefoglalták tapasztalatai-
kat az intézményvezetők. A visszajelzéseket összeg-
ző Horváth Gyula jogtanácsos beszámolója szerint 
mennyiségi és minőségi kifogások is felmerültek az 
ételekkel kapcsolatban, de több esetben pozitív vé-
lemények is megfogalmazódtak. 
Az önkormányzat 2014 elején kötött 10 évre szóló 
szerződést az S-Food Gastronomy Kft.-vel a közét-
keztetési feladatok ellátására a fenntartásában lévő 
intézményeknél. Kezdetben mindenki elégedett volt 
a szolgáltatással, majd év elején érkeztek panaszok, 
március 18-án pedig konkrét bejelentést is tettek az 
ebédhez kiszállított pirított burgonya avas íze miatt. 
Az egyeztetéseken a város el kívánja érni a szerződés 
felülvizsgálatával, szükség esetén a módosításával, 
hogy az S-Food szolgáltatása a tavaly őszihez hason-
lóan megfelelő legyen.
A szolgáltató, amely siófoki konyháján állítja elő az 
ételeket, nyitott volt az igények még jobb megisme-
résére, és áprilistól meghirdette a Nyitott kapuk a 
menzán programot, melynek keretein belül a szülők 
is kóstolót kérhettek bármely napon a felszolgált éte-
lekből, majd megfogalmazhatták a véleményüket.
Páger Zsolt, a cég üzletfejlesztési igazgatója arról 
számolt be, hogy a területi visszajelzések szerint 
egyetlen szülő sem élt április óta a kóstolás lehető-
ségével, holott a programot hirdető plakátokat min-
den intézményben több példányban kihelyezték.  
A cég közétkeztetést megújító programot indított, és 
igyekszik az igényeknek, valamint a vonatkozó táplál-
kozás-egészségügyi rendeletnek is megfelelni, a he-
lyi igényekhez is rugalmasan alkalmazkodva. 

Siófoki igényként fogalmazódott meg eddig például, 
hogy minden pénteken legyen valamilyen desszert. 
Ebédre nem elfogadható a tejbegríz, tejberizs, ami-
ket viszont a tízórainál kimondottan igényelnek. Míg 
a fővárosban kifejezetten szorgalmazzák, és Siófokon 
is tetszett a gyerekeknek, hogy a levest gyümölcslével 
helyettesítsék tartalmasabb főfogásos napokon, a ba-
latoni város intézményvezetői és a szülők elutasították 
ezt. Országosan jellemző, hogy a közétkeztetési ren-
delet elvárásait teljesítendő étlapokban nehezen fo-
gadják a gyerekek a halat, májat tartalmazó ételeket, 
viszont gyakrabban fogyasztanának tésztás, illetve 
édes tésztás ételeket. (A cég étlapjai megtekinthetőek 
a http://www.hungast.hu/siofok-etlap.html oldalon)
A társaság évente kétszer végez elégedettségmérést. 
Siófokon az érintett intézmények felétől érkeztek vála-
szok májusban az étkeztetéssel kapcsolatos kérdésekre. 

A válaszadó intézményvezetők, illetve pedagógusok 
89 százaléka volt „többnyire elégedett”, 11 százaléka 
„többnyire elégedetlen” az étkezés színvonalával, az 
ebéd mennyiségét pedig 70 százalékuk tartotta meg-
felelőnek, vagy jellemzően megfelelőnek, a többi nem.
Páger Zsolt elmondta, észrevételek mindig voltak és 
lesznek is, mert nehéz ennyi ember igényét teljesí-
teni, és a rendeleteknek, egészséges táplálkozásnak 
megfelelő ételek sem mindig esnek egybe a gyerekek 
által kedveltekkel, de igyekeznek a legjobb színvona-
lon szolgáltatni. Az avas ízű burgonyával kapcsolatban 
még nem zárultak le a vizsgálatok – tette hozzá.
Az önkormányzat és cég között tovább folynak az 
egyeztetések a szolgáltatás minőségéről és mennyi-
ségéről, továbbá ősztől ismét lesznek „Nyitott kapuk a 
menzán”, ahol a szülők is tesztelhetik és véleményez-
hetik az ételeket.

Gazdálkodás Aktuális
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Európai virágosítási verseny: 
Siófokon járt a zsűri

Siófok, mint a tavalyi Virágos Magyarországért 
környezetszépítő verseny győztese képviselhette 
hazánkat az idei Európai Virágos Városok és Falvak 
Versenyében (Entente Florale Europe) a város kate-
góriában. A nemzetközi zsűri július 3-án járta végig 
a települést.

A zsűri elnöke, dr.Rüdiger Kirsten elmondta, három or-
szág – Szlovénia, Ausztria és Csehország - benevezett te-
lepüléseinek bejárása után érkeztek a Balatonhoz. Mint 
kifejtette, már járt ebben a városban pár évtizede, így 
van mihez viszonyítania, mekkorát fejlődött Siófok, és mi 
mindent tett a környezetszépítésért, turizmusért.
„Siófok a fák városa” – nevezte meg a település egyik 
legfőbb erényét a szűri vezetője. Kifejtette, hogy nagyon 
komoly, szép kort megélt faállománnyal rendelkezik a 
város, amit szerencsére nagyon tudatosan óv és kezel.  
A másik, amit kiemelkedőnek tartott, a Fő tér a nagy vi-
rágosított felületeivel és új kertészeti kialakításaival. Arra 
a kérdésre, hogy mely területen akadna fejleszteni valója 
a városnak, azt felelte, a zöld területek fenntartása nagy 
munka, amelynek során el lehetne gondolkozni a cserjék 
nyírásának a módján. Fontosnak nevezte, hogy a mozgás-
korlátozottak is eljuthassanak a város bármely területére, 
és ők is élvezhessék annak szépségeit. dr.Rüdiger Kirsten 
méltatta Siófok jól előkészített bemutatkozó programját 
is, amit a meleg ellenére nem tartott fárasztónak. 
Potocskáné Kőrösi Anita alpolgármester elmondta, mióta 
a tavalyi országos virágosítási versenyt megnyerte, vagy-
is fél éve készül arra Siófok, hogy legszebb arcát mutassa 

a nemzetközi zsűrinek a júliusi bejárás során. A delegáció 
13 főből állt a szaktárca és a Magyar Turizmus Zrt.- kép-
viselőivel, akik közül nyolcan tartoztak a zsűrihez.
A város egész napos bejárása reggel, egy városházán tar-
tott prezentációval kezdődött, majd a gimnázium új la-
borjának, a Víztoronynak, a Millennium és a Jókai parknak 
a bemutatásával folytatódott. A csoport ezután eljutott 
a kikötőbe, a Nagystrandra, majd a Thanhoffer villába is. 
Délután a töreki természetvédelmi területet tekintették 
meg madármegfigyelő toronyból, majd kötelező prog-
ramként egy temetőt is be kellett mutatni, melyek közül 
a Szépvölgyi úti sírkertre esett a városvezetés választása. 
Ezt követően megtekintették a Makovecz Imre tervezte 
evangélikus templomot, aztán a Nyitnikék óvoda tartott 
bemutatót a környezettudatos nevelésről és annak ered-
ményeiről. Innen az Aranypart szállodasorát nézhették 
meg a vendégek, amit követően a zsűri visszavonult ta-
nácskozásra, hogy értékelje a látottakat. „Reméljük, hogy 
ezúttal is, mint 1996-ban, aranyminősítéssel fog végezni 
a városunk” – fogalmazott az alpolgármester.
A zsűri Siófok után Balatongyörökre utazott, hogy a fal-
vak kategóriában hazánkat képviselő másik balatoni te-
lepülést is bejárja. Az Entente Florale Europe díjátadó 
gálája szeptember 18-án Bristolban, akkor fog kiderülni, 
miként szerepelt a két magyar település.

Orvosi ellátás a nyáron
A város átszervezi az orvosi ügyeleti ellátását októ-
ber elsejétől, de addig is lesznek változások a nyári 
időszakban a központi ügyeleti ellátásban, illetve 
a nyári üdülőorvosi ügyeleti ellátásban. 

Az üdülőorvosi ügyelet a főszezonban kiszervezésre 
került.  A feladatellátást júliusban és augusztusban az 
ajánlati felhívásra egyedül érvényes pályázatot benyúj-
tó, fővárosi központú Emergency Service Kft. biztosítja.
A társaság Siófok és Balatonvilágos felnőtt üdülőbe-
tegeinek ellátását napi 24 órában végzi augusztus vé-
géig. A gyerekellátást Siófok üdülő gyermekei valamint 

a város gyermekei számára biztosítja a háziorvosi ren-
delési időn kívül, augusztus végéig, naponta reggel 7 
órától este 7 óráig. (Ez a kft végzi majd szeptember-
ben is a gyerekellátást, akkor megváltozott időpont-
ban: munkanapokon  16-19 óra között, szombaton 
8-12 óra között.) A szerződés értéke 17.419.000 forint, 
mely a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel 
tárgyi adómentes. Az ellenszolgáltatás összege meg-
haladja a korábban erre a célra tervezett 10 millió fo-
rintos keretet. A különbözetet a városnak kell állnia. 
(Az egészségügyi szolgáltatás árát csak részben fede-
zi az OEP finanszírozás.) Október elsejéig a Központi 
Orvosi Ügyeletet, továbbá szeptemberben az üdülő-
orvosi ügyeletet a Gondozási Központon keresztül a 
helyi – városi és városkörnyéki - háziorvosok látják el. 
(Az ügyeletvezetői feladatokat Dr. Kynsburg Bélától Dr. 
Nemes Levente vette át. ) A város képviselőtestülete 
a legutóbbi ülésén döntött az orvosok díjazásáról is. 
Eszerint a városkörnyéki üdülőorvosi ellátásban közre-
működő orvosok óradíját június és szeptember hóna-
pokban hétköznap óránként 3090 fotintban, hétvégén 

és ünnepnapokon pedig 3090 forintban állapította 
meg.  Siófok mind a központi (alapellátási) orvosi ügye-
leti, mind az üdülőorvosi ügyeleti feladatok jövőbeni 
ellátására közbeszerzési eljárást ír ki. Ezeket egy közre-
működő cég bevonásával kívánja ellátni a jövőben az 
eddigi tapasztalatok, problémák, illetve az orvosok ké-
relme alapján. A több éves szerződés megkötésére irá-
nyuló közbeszerzési eljárás előkészítése hosszabb időt 
vesz igénybe. A tervek szerint az új felállásban történő 
feladatellátás október elsejétől kezdődik.

Környezet Egészségügy



Felhívjuk a tisztelt siófoki lakosok figyelmét, hogy 
2015. év második felében az alábbi ütemterv  
szerint haladnak tovább a sormunka keretében 
végzett kötelező kéményseprő-ipari ellenőrzések:

|Július - Augusztus| Batthyány Lajos u., Batthyány tér, 
Jókai park, Marx tér, Karinthy Frigyes u., Köztársaság u., 
Glatz Henrik u., Kinizsi Pál u., Mátyás Király u., Mikes Ke-
lemen u., Táncsics Mihály u., Porecs tér, Tátra u., Petőfi 
sétány, Szent István sétány, Indóház u., Ady Endre u., Vé-
csey Károly u., Liszt Ferenc sétány, Bimbó u., Hungária 
u., Október 23-a u., Akácfa u., Babits Mihály u., Klára u., 
Kató u., Zsigmond u., Végh Ignác tér, Egressy Gábor u., 
Kőrösi Csoma Sándor u., Liszt Ferenc u., Medgyessy Fe-
renc u., Fadrusz u., Fáy András u., Toldi Miklós u., Bercsé-
nyi Miklós u., Batsányi János u., Lavotta János u., Thököly 
u., Egry József u., Cinege u., Zichy Mihály u., Levendula 
u., Gyöngyvirág u., Ibolya u., Búzavirág u., Csopak u., 
Fenyves tér, Tulipán u., Muskátli u., Orgona u., Nefelejcs 
tér, Beszédes József sétány, Szent László u., Tamási Áron 
u., Mészöly Gáza u., Lóczy Lajos u., Csokonai Vitéz Mi-
hály u., Garay János u., Muzsinszki Nagy Endre u., Vas 
Gereben u., Sziklai János u., Berzsenyi Dániel u., Berzse-
nyi köz, Hermann Ottó u., Soós Lajos u., Darnay Kálmán 
tér, Kunfi Zsigmond u., Endrődi Sándor u., Kilián György 
u., Móra Ferenc u., Tömörkény István u., Türr István u., 
Móricz Zsigmond u., Gábor Áron u., Munkácsy Mihály 
u., Goldmark Károly u., Kodály Zoltán u., Lampérth Géza 
u., Fiumei u., Aradi u., Fasor sétány, Halápy János u., 
Csúszda u., Strand u., Posta u., Akácos tér., Bocskai u., 
Bocskai köz, Csók István u., Kereszt u., Kölcsey Ferenc u., 
Határ u., Almafa u., Szőlősi u., Pollack Mihály u., Barack-
fa u., Diófa u., Szilfa u., Áfonya u., Körtefa u., Somfa u., 
Majoros u., Sztráda u., Verebesi u., Szabadi út, Somlói u., 
Keszthelyi u., Rudnay Gyula u., Béke u., Füredi u., Csopa-
ki u., Világosi u., Örsi u., Kenesei u., Viola u., Almádi u., 
Kende u., Baross Gábor u., Vasúti u., Zsolt u., Megyer u., 
Partfölei u., Hunor u., Zsombor u., Zalán u., Csík Ferenc 
u., Bulcsú u., Bihari u., Vadrózsa u., Belső sétány, Than 
Mór u., Ságvári sétány, Tölgyessy Artúr u., Vágó Pál u., 
Bródy Sándor u., Roboz István u., Feszty Árpád u., Chol-
noky Jenő u., Clark Ádám u., Kuzsinszky Bálint u., Lehel 
u., Tiborc u., Taksony u., Szabolcs u., Tas u., Bél Mátyás u., 
Esze Tamás u., Krieger Sámuel u., Stromfeld Aurél u., Ka-
zinczy Ferenc u., Flóra u., Lukács Károly u., Pártos Arthur 
u., Margittay Richárd u., Lázár Vilmos u., Landler Jenő u., 
Molnár kapitány u., Amancsics kapitány, Ortutay Gyula 
u., Hajnóczy József u., Kállai Éva u., Radnóti Miklós u., 

Madarász Viktor u., Pálóczy Horváth Ádám u., Juhász 
Gyula u., Kanizsai Dorottya u., Noszlopy Gáspár u., Vi-
kár Béla u., Keöd kapitány u., Hubay Jenő u., Mécs László 
u., Pusztatorony tér, Őrház u., Fehérvári u., Katona Jó-
zsef u., Enyingi u., Ybl Miklós u., Előd u., Rippl-Rónai u., 
Ifjúság útja, Szilágyi Erzsébet fasor, Kocsárd u., Koppány 
u., Ákos u., Álmos u., Benczúr Gyula u., Lotz Károly u., 
Szinyei Merse Pál u., Ódry Árpád u., Székely Bertalan u., 
Botond u., Csaba u., Csanád u., Huba u., Hétvezér u., Ka-
bos Gyula u., Péter-Pál u., Vasút tér, Orsolya u., Bornem-
issza u., Luca u., Léda u., József Attila u., Virág u., Bartók 
Béla u., Kenéz u., Diós tér, Tímea u., Ágnes u., Barbara 
u., Kinga u., Réka u., Noémi u., Zsófia u., Csilla u., Eszter 
u., Emese u., Dorottya u., Wesselényi u., Csicsali u., Jég-
verem u., Kertész u., Somlay Artúr u., Kézműves u., Építő 
u., Marosi út, Beton u., Ipar u., Zúgó u., Zúgó köz, Árpád 
u., Frankel Leó u., Báthory fejedelem u., Dobó Katica u., 
Napfény u., Holdvilág u., Erdei Ferenc u., Gárdonyi Géza 
u., Somogyi u., Vajda János u., Devecseri Gábor u., Csiky 
Gergely u., Szekrényessy Kálmán u., Békás dűlő, Déli út, 
Reviczky Gyula u., Koltói Anna u., Váci Mihály u., Béke 
park, Korányi Sándor u., Koch Róbert u., Küszhegyi u., 
Küszhegyi köz, Berda József u., Estike u., Akácvirág u., 
Harangvirág u., Kardvirág köz, Nefelejcs u., Nefelejcs 
köz, Bláthy Ottó u., Bókay János u., Szépvölgyi u., Szép-
völgyi köz, Semmelweis u., Kandó Kálmán
|Szeptember - Október| Tóth Árpád u., Malom u., 
Templom u., Csőri u., Hűvösvölgyi u., Asztalos u., Béke 
tér, Blaha Lujza u., Csalogány u., Pacsirta u., Vadvirág 
u., Jázmin u., Jázmin köz, Csordahegy köz, Gyöngyike 
u., Őszirózsa u., Rezeda u., Tanács köz, Petőfi Sándor u., 
Szőlővirág u., Boglárka u., Pipacs u., Árvácska u., Hó-
virág u., Töltényi Szaniszló u., Panoráma u., Öreghegyi 
u., Szamóca u., Szeder u., Ringló u., Kajszi u., Mogyoró 
u., Eperfa u., Málna u., Vadalma u., Bodza u., Kökény u., 
Birs u., Galagonya u., Hársfa u., Ribiszke u., Meggyfa u., 
Gesztenye u., Május 1. u., Cseresznye u., Lidó u., Szőlő-
hegy u., Zamárdi u.
|November - December| Töreki u., Diófás út, Erdész 
u., Mandulás u., Jódi hegy, Hegyhát u., Kossuth Lajos 
u., Vámház u., Zúgó sor, Vilma u., Sarok u., Balaton u., 
Komló u., Bolyai János u., Hajnal u., Fő u., Zsilip sor, 
Szűcs u., Budai Nagy Antal u., Széchenyi u., Újpiac tér, 
Szabadság tér, Hock János köz, Kálmán Imre sétány, 
Mártírok útja, Fő tér, Március 15. park, Millennium 
park, Városház tér, Tanácsház u.

Szabados Ferenc, kéményseprő mester

Kéményseprő-ipari  tájékoztatás

Elérhetőségek: 30/927-4454  
E-mail: kemenysepres@termofok • Web:www.termofok.hu



28

Pályázat útján eladásra kijelölt ingatlanok

A pályázatban szereplő ingatlanok kikiáltási árai nettó értéken szerepelnek. 
Érdeklődni lehet, ill. a részletes pályázati kiírás átvehető az alábbi címen:

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Kabinet (Siófok, Fő tér 1. I. emelet 109.)
Pályázatok beadásának határideje: 2015. augusztus 17. (hétfő) 900

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

Vételár: 75.000.000.-Ft

2. Fonyód, 7-es főút déli oldalán
kivett mocsár, árok, erdő és út
10077/34 hrsz. 27 ha 5885 m2

Vételár: 50.000.000.-Ft

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

Vételár: 50.000.000.-Ft

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

Vételár: 45.416.670.-Ft

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

Vételár: 39.568.000.-Ft

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

Vételár: 37.408.000.-Ft

7. Siófok, Zamárdi utca
beépítetlen terület
8744/22 hrsz. 1 ha 5622 m2
Vételár: 117.165.000.-Ft

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

Vételár: 16.250.000.-Ft

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

Vételár: 7.100.000.-Ft

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

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

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

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

Vételár: 5.600.000.- Ft

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

Vételár: 5.800.000.- Ft

15. Siófok,
Kálmán Imre sétány 13.
Teremmozi filmszínház
6620 hrsz. 548 m2

Vételár: 50.000.000.- Ft

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

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

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

Vételár: 27.500.000.- Ft

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

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

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

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

üzlethelyiség
Vételára: 8.500.000 Ft

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

egyéb helyiség 
Vételára: 14.000.000 Ft

22. Siófok, a 7-es főút  
(Zamárdi út) mellett
9030/6 hrsz. 701 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 8.000.000 Ft

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.360.000 Ft

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.900.000 Ft

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

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

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

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.000.000 Ft

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.400.000 Ft

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.900.000 Ft

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.200.000 Ft

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

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

kivett lakás
Vételára: 4.200.000 Ft 

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

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

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.800.000 Ft

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.300.000 Ft

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

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

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

vételára: 19.000.000 Ft
kivett beépítetlen terület 

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

kivett gazdasági épület, udvar 
Vételára: 28.400.000 Ft 

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

Vételára: 20.600.000.- Ft

(A vételár két részletben fizethető:  
az első részlet az Adásvételi  
szerződés aláírásakor, a második  
részlet 2015. december 31-ig.   
Az Adásvételi szerződésben Siófok 
Város Önkormányzata tulajdonjogát  
a teljes vételár megfizetéséig  
fenntartja.)

40. Siófok, Mező u. 99.
11381 hrsz  583 m2

kivett lakóház és udvar
Vételára: 3.900.000.- Ft

Pályázat útján
bérbeadásra

kijelölt ingatlanok

1. Siófok, Endrődy Sándor utca 
3778/88 hrsz., kivett közterület, 
1097 m2  

Éves bérleti díja:  
500.000,- Ft + ÁFA

2. Siófok, Muskátli u. 5. 
8300/1/A/3 hrsz, üzlethelyiség, 
38 m2 és az ezen ingatlannal 
szomszédos, siófoki 8300/2  
hrsz-ú közterületi ingatlanon 
található nyilvános illemhely 5 év 
határozott időtartamra bérbeadó. 

Együttes bérleti díjuk:   
48.300.- Ft + ÁFA + rezsi / hó

Közönségcsalogató programok  
a siófoki nagystrandon
A Balaton-parti Kft. 2011-ben több száz millió forintos fejlesztéseket valósított meg a siófoki nagystrandon. 

A siófoki nagystrand több mint 8 hektáros területe teljes egészében megújult. A 600 méteres Balaton-part szaka-
szon a partvédő mű megerősítésre került, a parti sétány teljes hosszában nagyon elegáns burkolatot kapott. 
A zöld növényzet is megújult, cserjéket, fákat telepítettek.
A nagystrand keleti részén került kialakításra a fogyatékkal élők részére kijelölt szakasz. 
Szintén a strand keleti oldalán kapott helyet a kisgyermekesek számára kialakított rész. Itt fedett homokozó, vala-
mint homokfövenyes partszakasz várja a látogatókat. Telepítésre kerültek gyermekjátékok is, és ezen partszakasz 
közelében játszótér, valamint sakkasztalok és egy 6x6 méteres területen óriás sakk is található. 

A strand középső részén kialakított homokos pályák multifunkcionálisak, minimális átalakítással strandfoci, ill. 
strandröplabda pályaként is használhatók.   
Közvetlenül a centerpálya mellett egy füves strandfocipálya is található. 
A centerpálya körül 1.500 nézőt befogadó mobil lelátók is telepítésre kerültek. 
Ezeken a pályákon került sor már az elmúlt években is a magyar bajnoki döntők mellett nemzetközi válogatott 
strandfoci mérkőzésekre. 
Idén kiemelkedő sportesemény volt július első hétvégéjén a magyar strandlabdarúgó válogatott és Brazília váloga-
tottjának mérkőzése.

A strand közlekedőútjai és sétányai szintén teljes egészében átépítésre kerültek. Kelet-nyugati irányban a terület 
közepén halad végig egy sétány, az elágazásoknál nagyobb kör alakú találkozópontok létesültek padokkal. 
A nagystrand kelet-nyugati irányban kialakított sétánya „vezeti rá” a látogatókat a Beach Club főbejáratára. 

A strand egész területén a térvilágítás és díszvilágítás korszerűsítésre került, modern LED-es világító testek telepí-
tésére került sor.  

Az esztétikus és az aktív pihenést szolgáló környezet mellett a Balaton-parti Kft. és a Beach Club által szervezett 
közönségcsalogató programok teszik vonzóvá a siófoki nagystrandot.
Az idei szezonban ismét várja a vendégeket az óriáskerék, amely a korábbinál modernebb, magasabb, igazán im-
pozáns látványt kínál a Balatonról és a városról. 

Várjuk vendégeinket!
Balaton-parti Kft., Siófok

Ingatlanhirdetés



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.

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!



VÁRJUK A FEDÉLZETEN!
2015. JÚLIUS 11 –AUGUSZTUS 23-IG MINDEN NAP

SÉTAHAJÓZÁS
A „TÜNDE” nosztalgiahajó 1 órás sétahajózásra indul a siófoki kikötőből 
minden nap:   10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30

Hétfőnként:       19:00  és       21:00 órakor is
Keddenként: 21:00 órakor is
Szerdánként: 21:00 órakor is
7-es beszállóhelyről

EGYÜTT A CSALÁD!
A 10:00 órakor induló sétahajón a szülőkkel együtt utazó 
gyerekek (0-14 év) ingyen hajózhatnak!

MENETREND SZERINTI 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

Sió Plázában hamarosan nyíló Műszaki Áruházba
Munkatársakat keresünk

Üzletvezetői és Értékesítő  
munkakörökbe

Előnyök:
• Szakmai gyakorlat
•  Pénztárgép kezelői gyakorlat
•   Hitelügyintézői ismeretek

 (OTP, Cetelem )

•    Octopus vállalatirányítási 
rendszer ismerete

•  Számítástechnikai ismeretek

Fényképes szakmai önéletrajzot várjuk az alábbi címre: 
X System Zrt., 8200 Veszprém Cserhát ltp. 7.



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

A Bank azon ügyfeleknek, akik 2015. 05. 18.–2015. 07. 31. között a fenti bankfiókokban Komfort vagy Zéró 
számlacsomagban lakossági forint fizetési számlát nyitnak, a Bank a számlanyitástól számított egy éven 
keresztül számlavezetést havi számlavezetési díjmentesen – függetlenül az elektronikus kivonat meglététől, 
valamint a POS vásárlás összegétől – nyújtja a hirdetményben megnevezett számlacsomagok egyikét, ezen 
felül nem számít fel első éves bankkártya éves díjat a fizetési számlához tartozó bankkártya után.
A fenti feltételek teljesülése esetén a Bank vállalja, hogy ezen ügyfelek részére a pénzügyi rezsicsökkentésről 
szóló jogszabályban meghatározott két ingyenes készpénzfelvételt – amennyiben a kétszeres ingyenes 
készpénzfelvétellel kapcsolatos nyilatkozatát leadta – 2015. december 31-ig a jogszabályban szereplő 150 
000 Ft-os maximuma helyett 300 000 Ft-ig biztosítja. A kedvezmény más kedvezményekkel nem vonódik össze, 
a kettőnél több vagy 300 000 Ft-ot meghaladó készpénzfelvétel esetén, illetve a promóció lejáratát követően a 
Hirdetményben meghatározott díjazás az irányadó. Amennyiben a választott számlacsomagra vonatkozóan 
előírt jövedelem-átutalási feltétel bármely a Lakossági forint számlavezetés hirdetményben meghatározott 
elszámolási időszakban nem teljesül, a Bank az adott időszakra a fenti hirdetményben meghatározott 
korrekciós díjat számítja fel.
Lakossági bankszámla EBKM: 0,00%. A számlacsomagokra és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó 
díjakról és egyéb költségekről részletes tájékoztatást a mindenkori Lakossági forint számlavezetés hirdetmény, 
valamint a Lakossági Általános Szerződési Feltételek forint vagy deviza bankszámla nyitására és vezetésére, 
bankkártya szolgáltatásokra, valamint folyószámlahitelre vonatkozó része; továbbá az Üzletszabályzat 
tartalmazza, és a jelen Hirdetményben nem szabályozott egyéb esetekben ezek rendelkezései irányadóak. 
Az egyes számlacsomagok fenntartásának alapfeltételére vonatkozó részletes információt a Lakossági forint 
számlavezetés Hirdetmény tartalmazza.

AKCIÓS SZÁMLACSOMAGOK 1 ÉVIG
•  új fizetési számlanyitás mellé,  

jóváírási és nyilatkozati feltétellel
• 0 Ft havi számlavezetési díj
• 0 Ft éves kártyadíj
•  300 000 Ft-os ingyenes készpénzfelvétel 

EBKM: 0,00%.

8600 SIÓFOK,  
FŐ TÉR 7

BANKVÁLTÁS KÖNNYEDÉN? 
   MOST LEHETSÉGES!

HIDD EL, LEHETSÉGES



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.

CIRKUSZOK  

ÉJSZAKÁJA

VENDÉG 
FELLÉPŐKKEL

19:00-tóL

2 4 : 0 0 - i G


