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∙Kezdődik az „őszi szezon”∙

Nyáron sem tétlenkedett a testület, de az ülések meg-
szokott rendje szeptembertől tér vissza. Még mindig 
sokan latolgatják a városban, hogy milyen hangulat-
ban zajlanak majd az ülések, és mi is fog történni.
Sokan azon véleményüknek adnak hangot, hogy a 
testület és a polgármester nem tudnak együtt dol-
gozni, ahogy hallottuk: „a testület nem szavaz meg 
semmit, amit a polgármester akar”. Vannak olyanok, 
akik lassan egy évvel a választások után még mindig 
Esztergomot kiáltanak, s persze találkozunk olyan vé-
leményekkel is, hogy természetes egy város életében, 
hogy vannak vitás kérdések, de nem ez a jellemző 
Siófokon. Mi nem szeretnénk kommentálni ezeket a 
véleményeket, inkább csináltunk egy kis statisztikát. 
Egyszerűen fogtuk mindazon testületi ülés jegyző-
könyvét, amelyekhez hozzá tudtunk jutni – és szá-
moltunk. 
Ezek alapján október óta a testület 196 napirendi pon-
tot tárgyalt. Ebből 154-et egyhangúan fogadott el. 
Csupán 4 olyan napirendi pontot találtunk, amelyet 
nem fogadott el a testület. 8 napirendi pont 11 igen 
és 1 tartózkodás mellett „ment át”, és 4 olyan pont 
volt, amelynél 10 igen, 1 nem és 1 tartózkodás volt az 
arány. A maradék napirendi pontok is ”átmentek” csu-
pán más-más aránnyal több variációban. Ezek tehát a 
számok, jöhet a szeptember.

∙Kitüntetés három 
ember megmentéséért∙

„Kávézni indultam reggel, amikor megláttam, hogy 
a közeli szomszéd terasza lángol” – mesélte Homoki 
Krisztián, aki három embert mentett ki a tűzből, és 
aki a siófoki polgármester ajánlására Életmentő Em-
lékérmet vehetett át a közelmúltban a Belügyminisz-
tériumban.
„Nem szeretek szerepelni, természetes emberi dolog, 
amit tettem” – mondta Krisztián kezdetben szűksza-
vúan, aztán mégis elmesélte röviden, mi is történt 
azon a februári reggelen. Meglátta, hogy lángokban 
áll a szomszéd ház terasza, és meghallotta bentről 

egy kislány kiabálását. Nem gondolkozott, ösztönö-
sen az ott lakó emberek mentésére indult. Az épület 
lángoló alsó részéből kikísért egy gyereket és egy idős 
nőt, majd mivel belülről már nem lehetett feljutni az 
emeletre, kívülről mászott fel egy ablakból a kerítés 
segítségével a kislány édesanyjáért, miközben a tűz 
már a gázcsőnél lángolt, és elérte a tetőt is. Ekkor a 
barátnője, Barbara is besegített a mentésbe: hozott 
egy létrát, ezen segítve le az emeleten rekedt nőt. 
Egy közelben dolgozó férfi értesítette a tűzoltókat, 
és próbálta a kerti csapot beüzemelni, de végül egy 
szomszéd által hozott tömlővel sikerült Krisztiánnak 
megkezdenie az oltást, miután mindenkit kimentett. 
Ennek köszönhetően nem terjedt át más házakra is a 
tűz, amit így a kiérkező hivatásos egységek hamarabb 
el tudtak oltani. (A szakértők szerint a tüzet elektro-
mos zárlat okozta.)

A 11 éve Siófokon élő, vendéglátásban dolgozó Ho-
moki Krisztián a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság javaslata és a siófoki polgármester fel-
terjesztése útján részesült a hősies magatartásáért 
köztársasági elnöki kitüntetésben. Az Életmentő Em-
lékérmet Kontrát Károly miniszterhelyettestől vehette 
át a Belügyminisztériumban a magyar államalapítás 
ünnepén. „Furcsának tűnt, hogy tele volt a terem tá-
bornokokkal, magas rangú tisztekkel. Azt kérdeztem a 
miniszterhelyettestől, hogy csakugyan ekkora dolog-
nak számít, amit tettem, amire csak annyit válaszolt: 
igen” – számolt be Krisztián. Hozzátette: ösztönösen 
cselekedett, és újra ugyanígy tenne hasonló esetben.

Hírek
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Ünnep

Ünnepi tradíciók Siófokon
A Siófolk Fesztivál és a Bor és Kenyér Ünnepének augusztus 20-i 
programján a hagyományokhoz híven néptánc előadással, kenyér- 
és borszenteléssel, a város borának kiválasztásával és tűzijátékkal 
ünnepelt Siófok.
A tíznapos összevont fesztiválon augusztus 20-án a helyi fellépők kaptak fősze-
repet a színpadon. A hagyományos ünnepi programot, a kenyér- és borszente-
lést megelőzően a Balaton táncegyüttes néptáncosainak műsorát élvezhette a 
közönség a siófoki hajóállomás színpadán. Az ünnepségen dr. Lengyel Róbert, 
Siófok polgármestere tartott megnyitó beszédet:
- Augusztus 20. a magyar állam megszületésének ünnepe, az a dátum, amely 
minden jóérzésű magyar lelkében melegséget, a honalapítók iránt érzett büsz-
keséget és együvé tartozásunk érzését kell, hogy ébressze. Legyen bármennyire 
is hányatott a magyar sors, legyen bármennyire is divat erről megfeledkezni, mi, 
akik ezt a csodás ősöktől örökölt nyelvet beszéljük, akik ezt a csodás hazát lakjuk, 
magyarok vagyunk mind. Magyarok a határon túl kívülre rekedt milliók, a szerte 
Európában és a világban megtelepedett vagy épp helyüket, kenyerüket kereső 
százezrek is. Városunk augusztusban a bor és kenyér ünnepét üli. Ezen ital és 
ezen étel évszázadok óta szimbólumok a magyarok számára. Amíg van magyar 
kézzel termelt szőlő és búza, addig van remény, és van alapja a jókedvnek is. Egy 
klasszikust idézve, a gond menekül a bortól, az éhség a friss kenyértől. Legyünk 
őseinkhez méltó magyarok, űzzük el a gondot, éhséget, és ünnepeljük vidáman 
a keresztény magyarság születésének napját – zárta beszédét a polgármester. 
Az ünnepi ceremónián az egyházak képviselői: a katolikus egyház részéről Né-
meth Zsolt siófoki káplán, a református egyház részéről Bartha Béla lelkész, vala-
mint az evangélikus egyház részéről Lampért Gábor lelkész szentelte meg a bort 
és az új kenyeret. A nemzeti színű szalaggal átkötött, megszentelt friss cipókat 
hagyományosan a város polgármestere, az alpolgármesterek, és a képviselő-tes-
tület tagjai szelték fel a színpadon felállított ünnepi asztalnál. Az ünnepi kenyeret 
a Balaton táncegyüttes tagjainak segítségével osztották ki a közönség soraiban. 

Ezen a napon került sor a Siófok Város Bora választás eredményhirdetésére. 
A város 2016-os vörös- és fehérborát a fesztiválon kiállító pincészetek 
legkiválóbb borai közül választotta ki a szakértő zsűri. Az elismerő 
okleveleket a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének 
alelnöke, a Kelet-balatoni Borlovagrend alapító elnök nagymestere, 
Győrfi Károly, a borlovagrend tagja, Keresztes János, Mihalovics Miklós 
borlovag vincellér, illetve a borkirálynő, Mihalovics Dóra adta át a 
győzteseknek. Siófok város Fehérbora 2016-ban Kecskés Szilárd és 
Fia pincészetének 2014-es Irsai Olivérje, Siófok város vörösbora 2016-
ban a Pap pincészet 2013-as cabernet házasítása lett. A Kelet-Balatoni 
Borrend különdíját a Tűzkő birtok 2014-es rajnai rizlingje nyerte el. 
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Jó nyári szezont zárhattunk 
Az elmúlt évek legjobb nyári szezonját zártuk, nincs 
oka panaszra a vendéglátásban érdekeltek közül 
senkinek – mondta Hoffmann Henrik, a Siófoki Für-
dőegylet alelnöke. Véleményét alátámasztja a sió-
foki vendégéjszakák számának növekedése.

Hoffmann Henrik szerint az idegenforgalmi szezon ala-
kulásában nagy szerepe volt a meleg nyárnak. Az ország 
történetének leghosszabb hőségriadója alatt a vízpart 
nyújtott igazán enyhülést az embereknek. Ez jobban 
ráirányította a figyelmet a büfékre, ami a nyár egyetlen 
fájó pontja, hiszen sok kritikát kapott az évtizedek óta 
meg nem újuló kínálatuk és kinézetük – tisztelet a kivé-
telnek. Remélhető, hogy az idei jó forgalmú nyár után 
ezek a vendéglátó egységek is nagyobb összeget tud-
nak majd invesztálni a megújulásra. 
A tendenciákra jellemző még, hogy fesztiválközponttá 
vált Zamárdi, ami növelte a keresletet a siófoki szállás-

helyek iránt is. A város kereskedelmi szálláshelyein 3-5 
százalékos kapacitás-kihasználtság javulás tapasztalha-
tó, de a bevétel ennél is jobban nőtt, mivel a vendégek 
(akiknek három negyedrésze belföldi) többet költöttek a 
korábbi éveknél, több szolgáltatást igénybe véve. A ven-
déglátósok közül páran arról számoltak be Hoffmann 
Henriknek, hogy idén már július végén, augusztus ele-
jén elérték a tavalyi nyár végi bevételük nagyságrendjét. 

Most mindenkit arra kellene biztatni, hogy ne zárjanak be 
nyár végén, tartsanak nyitva tovább, és segítsenek egy 
őszi szezon megteremtésében a Balatonnál – fogalmazott 
a szervezet alelnöke, aki szerint a vendégforgalom szem-
pontjából nagy fantázia rejlik a szépkorúak tavasszal és ősz-
szel Balatonra csábításában. A szakember abban nemigen 
hisz, hogy a gyógyturizmus Siófok kitörési pontja lehet. 

A július végéig összesített adatok szerint idén az év első 
7 hónapjában 3,3 százalékkal nőtt a vendégéjszakák 
száma a korábbi évhez képest. A július kiemelkedően jól 
sikerült, hiszen a közel 340 ezer vendégéjszakájával 6,7 
százalékos növekedést mutat a tavalyi júliushoz képest.

Eredményesen zárt a hajózás 
Az augusztus 23-án véget ért hajózási főszezon 
eredményei felülmúlták a várakozásokat. A siófoki 
önkormányzat többségi tulajdonában lévő társa-
ságnak sikerült túlszárnyalnia az igen jónak számí-
tó 2014-es év eredményeit is, amikor a csapadékos 
nyár miatt a korábbi évek átlagánál 10 százalékkal 
többen hajóztak a Balatonon. 

A hajózási főszezonban 4 százalékkal nőtt a kompok 
forgalma, és bár a személyhajókon utazók száma pár 
százalékkal csökkent, de az ebből fakadó árbevétel 
mégis emelkedett, mivel többen váltottak jegyet prog-
ramhajókra – számolt be Veigl Gábor, a Balatoni Hajó-
zási Zrt. értékesítési igazgatója.
A személyhajózási üzletágában 2 százalékkal csökkent 
az utasforgalom, ugyanakkor az árbevétel a változatlan 
árak ellenére 3-4 százalékkal emelkedett az elmúlt évi 
főszezonhoz képest. Ez annak tudható be, hogy nőtt a 
kereslet a program-, illetve túrahajók iránt, azaz töb-

ben váltottak jegyet drágább szolgáltatásokra, hosz-
szabb utakra. Például az esti naplemente túra iránt 30, 
a bulihajók iránt 20, a Minimax gyerekprogramhajók 
iránt 30 százalékkal nőtt a kereslet. A kompágazatban 
4-4 százalékkal emelkedett a szállított utasok és jár-
művek száma, és mintegy 5 százalékkal több kerék-
pár szállítására váltottak jegyet, mint a korábbi évben, 
vagyis továbbra is fellendülőben van a kerékpárturiz-
mus. Idén nyáron augusztus 21-én megdőlt a cég 10 
éves utasszállító rekordja, amikor egy napon közel 20 
ezer utas váltott jegyet a hajókra. Ezen a napon köszön-
tötték a nyár ötszázezredik utasát is Fonyódon. 
- Nemzetközi összehasonlításban továbbra is alacsony 
a Balaton tófelületének kihasználtsága hajózás szem-
pontjából, ezért helye van a további kikötői fejleszté-
seknek - mondta az értékesítési igazgató. A következő 
év lesz a társaság életében a 170. idény, amikor ismét 
vízre kerül az 500 embert befogadni képes, felújított 
Siófok katamarán. Jövőre ünnepli 125. születésnapját a 
Balaton két legrégebbi hajója, a Helka és a Kelén is. A 
felkészülés a több újdonságot is hozó 2016-os évre már 
idén megkezdődik.
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Gazdanap  
Lovasbemutató, szántóverseny, mezőgazdasági 
gépbemutató, főzőverseny és szórakoztató prog-
ramok várták az érdeklődőket a Siófok-Kilitin 
tizedik alkalommal megrendezett gazdanapon. 
A sokszínű renezvény megnyitóján dr. Lengyel 
Róbert polgármester, Witzmann Mihály ország-
gyűlési képviselő és dr. Viski József agrár- és vi-
dékfejlesztési programokért felelős államtitkár 
köszöntötte a jelenlévőket.

Hagyományosan a lovasok is versenybe szálltak a Sió-
fok térségi gazdanapon, ahol a díjugratás és a kettes 
fogathajtás is várta a lovassport szerelmeseit. A me-
zőgazdasági gépek iránt érdeklődők pedig a szántó-
versenyen szurkolhattak. Bizakodóan nyilatkozott az 
eseményen dr. Viski József, az agrár- vidékfejlesztési 
programokért felelős helyettes államtitkár, hiszen a 
gazdanapot követően várták, hogy elfogadják a nem-
zeti vidékfejlesztési programot Brüsszelben (melyet 
aztán el is fogadtak), amelynek köszönhetően megin-
dulhatnak a támogatások Magyarországra.  Az állam-
titkár úgy fogalmazott, hogy a miniszterelnökségen 
egy olyan vidékfejlesztési programot készítettek el, 
amelynek köszönhetően elsősorban a mikro-, kis- és 

középvállalkozásokat szeretnék támogatni. A cél, hogy 
a nagy munkaerőigényes ágazatokba, az állattenyész-
tésbe, a gyümölcskultúrákba jussanak el ezek a forrá-
sok, és több gazdálkodó családot tudjanak segíteni. A 
tervek szerint az állam könnyítene és egyszerűsítene 
az eddigi pályázási eljáráson is.
Witzmann Mihály a térség országgyűlési képviselője 
elmondta, hogy az elmúlt 5 évben a kormány igye-
kezett a gazdákat megsegíteni. Hangsúlyozta azt is, 
hogy a kis és közepes vállalkozók megerősítésére szol-
gáló földtörvény, illetve az állattenyésztés és az általa 
teremtett munkalehetőségek alapvetően fontosak a 
vidéken élőknek.
- 2010 óta a magyar mezőgazdaságban számos olyan 
változás történt, amely a gazdaság élénkítésében, a 
foglalkoztatásban, a megbízható és jó minőségű élel-
miszerek előállításában, az export növelésében és a 
piacvédelemben egyaránt előrelépést hozott. A nö-
vénytermesztés eddigi túlsúlya mellett egyre markán-
sabban megjelenik az állattenyésztés. 

Ez azért is jó, mert sokkal több munkahelyet tud te-
remteni egy állattenyésztő ágazat, mint a növényter-
mesztés–mondta Witzmann Mihály. A gazdanap évről 
évre egyre több látogatót és kiállítót vonz, minden év-
ben színesebbé válik a rendezvény.Idén már tíz hektár-
nyi területen zajlottak a különböző események.
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Mit csináljon a gyerek suli után? 
Siófoki általános iskolás szakkör körkép

A tanulás, házi feladatok, dolgozatok mellett az 
iskolaidőben fontos, hogy a diákok kikapcsolód-
janak, ugyanakkor szabadidejüket hasznosan 
töltsék. A szeptemberi iskolakezdéssel elérkezik 
az ideje annak is, hogy hobbit válasszon magá-
nak a gyermek. A siófoki általános iskolák ebben 
nagy segítséget nyújtanak a szülőknek, különbö-
ző szervezett sportolási lehetőségeket, művészeti 
foglalkozásokat, idegen nyelvi képzéseket, to-
vábbtanulási felkészítő órákat ajánlanak tanulóik 
számára.

A Vak Bottyán János Általános Iskolában komoly figyel-
met fordítanak a sportra, a mozgásra. Minden évfolya-
mon elindul szeptembertől a tömegsport foglalkozás, 
a gyerekek rendes tanórai keretek közt uszodába jár-
nak, délutánonként, a tanórák után pedig lehetőségük 
nyílik kézilabda, atlétika, torna vagy akár fociedzéseken 
részt venni. A tanórán kívüli művészeti foglalkozások 
közül népszerű a kézműves és a bábszakkör, a zene 

és a táncoktatás. A Vak Bottyán János Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézményhez tartozik 
a Mártírok útján található zeneiskola, ahol a gyerekek 
szolfézsórákon vehetnek részt, és különböző hangsze-
reken tanulhatnak meg játszani, de a diákok csatlakoz-
hatnak akár az iskola énekkarához vagy táncórákra is 
beiratkozhatnak. A bottyános felső tagozatosok máso-
dik idegen nyelvként választhatják a németet, az egyes 
tantárgyakból középiskolai előkészítőkre járhatnak. A 
felsősök természettudományos szakkörének a Perczel 
Mór Gimnázium kiválóan felszerelt természettudomá-
nyos laboratóriuma ad otthont, az iskolai védőnő által 
elsősegély szakkört szerveznek minden tanévben az 
érdeklődő gyerekeknek. A diákok a tanórák után a házi 

Újra ápolóképzés Siófokon 
Újra szakképzett, érettségizett ápolókat képeznek 
Siófokon. Már most ősszel lehet jelentkezni a jövőre 
induló képzésre, amely a siófoki kórházzal közös 
együttműködésben valósul meg.

A Baross Gábor Szakközépiskolában induló képzésben 
oroszlánrészt vállal a siófoki kórház is, mely részéről 
komoly fogadókészség mutatkozott, sőt a beindítás 
során felmerülő akadályokat is villámgyorsan 
megoldották.
- Nem volt egyszerű dolog beindítani a folyamatot, 
többek között egy nagyon vaskos listát kaptunk, hogy 
mit kell megoldani, minek kell megfelelni, nagyon 
komoly szabályozórendszeren alapszik a képzés. Azt 
gondolom, hogy ez jó a tanulóknak, jó a városnak és a 
kórháznak is. A diákok a szakmai gyakorlatot a siófoki 

kórházban fogják tölteni, minden elméleti, szakmai 
segítséget megadunk, az orvosaink, nővéreink a 
képzésben aktívan részt fognak venni. Minden szakmai 
rész a siófoki kórházban történik majd, csinálunk a 
diákoknak többek között oktatókórtermet és minden 
olyan dolgot, ami a jó ápolóképzéshez elengedhetetlen 
- mondta Nagy Gábor orvosigazgató.
Jelenleg Kaposváron képeznek ápolókat, régebben 
Siófokon és Nagyatádon is volt egészségügyi 
szakközépiskola. Az új rendszer is érettségire épül, azaz a 
9. évfolyammal indul az oktatás, a tanulók négy év alatt 
elsajátítják a szakma alapjait, érettségiznek, majd ezután 
még egy év a szakma megszerzése. 
- Ez egy hosszú távú, stratégiai együttműködés. 
A siófoki kórház igen nagy területet lát el és akkor 
még nem is beszéltünk a nyári megnövekedett 
igényekről. Egy jó kórházba kell komoly és felkészült 
orvosgárda, műszerezettség, de ugyanilyen fontos az 
ápolószemélyzet is főleg a betegek szempontjából, de 
a kórház megítélése szempontjából is- mondta Szamosi 
Lóránt a Siófoki Szakképzési Centrum főigazgatója.
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feladatuk elkészítéséhez vagy éppen kikapcsolódás-
képp kipróbálhatják az internetkuckót is. 
A Széchenyi István Általános Iskola siófoki és kiliti is-
kolarészében egyaránt indul szeptembertől tehet-
séggondozás a különböző tantárgyakból, a tanárok 
felzárkóztatást is tartanak igény szerint. Középiskolai 
előkészítő indul magyarból és matematikából, vala-
mint több évfolyamon is matematika, magyar és in-
formatika (IKT) szakkörre jelentkezhetnek a tanulók. A 
sportolni vágyókat sportkör (foci, kézilabda, atlétika) 
várja, a művészeti foglalkozások közül elindul a furu-
lyaszakkör, és akár az énekkar vagy a színjátszó szak-
kör tagjai is lehetnek a gyerekek. Mindezen kívül a Kele 
utcai iskolarészben lesz még angol, mint második ide-
gen nyelv, német, mint második idegen nyelv, angol 
színjátszó szakkör, kézműves foglalkozás. A kiliti isko-
larészben ügyes kezek, illetve természetbúvár szakkör 
kezdődik hamarosan, emellett néptánc tanfolyamra 
lehet jelentkezni, amelynek résztvevői olyan fellépése-
ken vehetnek részt, mint például a kiliti szüreti felvonu-
lás szeptember végén.

A Siófoki Beszédes József Általános Iskolában a ta-
nulóknak lehetőségük van asztalitenisz, atlétika, lab-
darúgás, kézilabda sportágak közül választani. Az 
intézményben fontosnak tartják, hogy a diákok első 
évfolyamtól nyolcadik évfolyam végéig látogathassák 
a kiválasztott sportág edzéseit. Az elmúlt időszakban 

a diákolimpián az említett sportágakban országos 
eredményeket értek el az iskola diákjai, a 2014/2015-
ös tanévben asztaliteniszben indult fiú páros verseny-
zők az első helyen végeztek. Ennek is köszönhetően 
a Magyar Asztalitenisz Szövetség partnerintézmény-
ként számít a Beszédesre. Az iskola pedagógusai szo-
ros kapcsolatot ápolnak a székesfehérvári Alba Regia 
Atlétika Klubbal, a Siófoki Bányásszal és a Siófok KC-
val. A sporton túl az idegen nyelvekre és a művészeti 
foglalkoztatásokra is nagy hangsúlyt fektetnek. Már 
első évfolyamtól kezdve lehetőség van angol vagy 
német nyelv tanulására választható tantárgyként. 
Alsó tagozaton kézműves, természetjáró, matematika, 
és színjátszó szakkör indul (a Turbó Csiga színjátszó 
csoport évről évre szerepel az országos döntőben). 
Felső tagozaton elsősorban az eredményes tovább-
tanulást tartja szem előtt az intézmény vezetősége. 
A tanulóknak lehetőségük van angol és német nyelv 
emelt óraszámú tanulására. Hetedik évfolyamon az 
idei tanévtől a diákok második idegen nyelvet is ta-
nulhatnak, az ötödik és hatodik évfolyamosok pedig 
szakkör formájában ismerkedhetnek meg a második 
idegen nyelvvel. A hetedikesek és a nyolcadikosok 
középiskolai előkészítőn vehetnek részt magyarból 
és matematikából. A felső tagozatos tanulók számí-
tástechnika, társasjáték és a rajzszakkör foglalkozásai 
közül választhatnak. A zene iránt érdeklődök az iskolai 
énekkar foglalkozásait látogathatják.

Siófok Város Önkormányzata kb. 27 millió forintot áldozott a nyári felújításokra, karbantartásokra az általa 
működtetett intézményekben.  Általában a beázásokat kellett megszüntetni, a tantermek és egyéb helyiségek 
vakolatát javítani, festeni, ajtókat, ablakokat mázolni, zárszerkezeteket cserélni, parkettát javítani, illetve tisztasági 
meszelési munkálatokat végezni. Ez utóbbiakat a vállalkozók, illetve az intézmények karbantartói végezték el. 
A szakemberek újrafestették az iskolai falitáblák nagy részét is. A fenti munkákon felül a Siófoki Beszédes József 
Általános Iskolában a harmadik első osztály számára új  tanterem került kialakításra, amelyben megtörtént az új 
iskolai bútorok beszerzése is, valamint a tetőt és a lépcsőket javították, PVC burkolatot fektettek le 4 tanteremben.
A Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában az önkormányzat vásárolt faanyagot 
az udvari padok felújításához és beépített szekrények készítéséhez, illetve tanári mellékhelyiséget és új előtetőt 
alakítottak ki. A Siófoki Széchenyi István Általános Iskola egyik részegységénél a távolugró pálya salakját pótolták, 
máshvá pedig új padok és asztalok kerültek. A Siófoki Perczel Mór Gimnáziumban az általános feladatok mellett 
jelentős táblafestést végeztek. A város óvodáiban július közepétől augusztus végéig tartottak a nyári karbantartások 
(PVC-, parkettacserék, festések, meszelések, mázolások, burkolások). A Katicabogár Óvodában jelentős átalakítások 
valósultak meg. Például új bejárat és új féltetők készültek, az udvar jelentős része teljesen új térkőburkolatot kapott, 
a teraszok fölé előtetőt alakítottak ki, illetve minősített udvari játékokat szereztek be.
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Polgármesteri Tanácsadó Testület
Siófok polgármesterének, mint az országban több 
szervezetnek, illetve vezető személynek is van ta-
nácsadó testülete. A grémium olyan személyekből 
áll, akik Siófokért szeretnének tenni. Kiválasztásuk 
szakmai szempontok szerint történt, bizonyítja ezt 
az a tény is, hogy politikai beállítottságuk alapján 
megtalálhatók köztük jobb- és baloldali érzelműek, 
kevés szavazatkülönbséggel lemaradt, a választáso-
kon induló képviselőjelölt, illetve politikailag füg-
getlen személyek is. 

A fontos az volt, hogy munkájukkal olyan szakmai terü-
leteket tudjanak képviselni, amelyek lényegesek a város 
jelene és jövője szempontjából. Ilyen például a gazda-
sági, turisztikai, közlekedési, vagy az agrárszektor. A 
tanácskozásokon az előző ülések óta eltelt időszakban 
az önkormányzatnál felmerült, illetve a polgármester ré-
széről felvetett témákat tárgyalják.
- Havi egy alkalommal ülésezünk, általam összeállított 
napirend szerint. Kifejezetten szakmai eszmecserék, vi-
ták folynak a politika teljes kirekesztésével - nyilatkozta 
dr. Lengyel Róbert polgármester.
Eddigi tevékenységükből kiemelendő például, hogy 
közlekedési témakörben a város forgalmi rendjének mó-
dosításait tárgyalták, melynek előterjesztője közlekedési 
szakember volt, a készítésbe pedig közlekedési mérnö-
köt is bevontak. Egyebek közt napirendre került az a 
probléma, hogy a Tanácsház utca és a becsatlakozó ut-
cák lámpáit jobban össze kellene hangolni. A szervezet 
által kidolgozott koncepcióban kezdetben a város saját 
tulajdonú útjaira kívánnak koncentrálni, az ott található 

közlekedési jelzőtáblákat, útfestéseket módosítanák a 
gyorsabb, kényelmesebb járműforgalom érdekében, 
amely mind a helyi lakosoknak, mind pedig a turistáknak 
javára válhat. A testület tanácsadó munkáját a hivatal te-
vékenységét figyelembe véve végzi. A felmerülő témák, 
koncepciók a képviselő-testület tagjai előtt is nyitottak, 
hiszen az önkormányzati döntéshozatalban alapvetően 
a képviselő-testület, illetve annak különböző bizottságai 
vesznek részt. Ezeknek a szervezeteknek vannak külsős 
tagjai, akiket a képviselők választottak ki különféle szem-
pontok alapján. Tevékenységüket tiszteletdíj fejében 
végzik, éves tematika és bizonyos kötelező keretek kö-
zött. A Polgármesteri Tanácsadó Testület viszont a pol-
gármester felkérése alapján és kötetlenebb formában 
működik. Tehát a Polgármesteri Tanácsadó Testület nem 
egy „árnyék testület”, inkább egy újabb lehetőség, hogy 
a meglévő szakemberek mellett több, Siófokért tenni 
akaró polgár is előrébb vigye a város életét. A testület 
jelenlegi tagjai a következők:
Katona Szabolcs (ipartestületi elnök), Kersák György 
(mezőgazdasági vállalkozó), Kertész Tamás (sportszer-
vező), Lakatos Edina (PR, kommunikációs szakember), 
Nagy Gábor dr. (orvos-igazgató), Nagy Ferenc (vállal-
kozó), Pártényiné Guzslován Tünde (szállodaigazgató), 
Ripszám János (Ybl-díjas építész), Tácsik Attila (vállal-
kozó). Mellettük állandó meghívott az alpolgármester 
asszony, a fürdőegylet elnöke, valamint egy siófoki mul-
tinacionális vállalat volt vezérigazgatója is felajánlotta 
segítségét. A taglétszám és a nevek is változhatnak attól 
függően, hogy milyen fontos témák kerülnek napirend-
re. Az viszont biztos, és várhatóan a jövőben is így ma-
rad, hogy munkájukért sem fizetést, sem egyéb juttatást 
nem kapnak, tevékenységüket ingyen végzik a városért, 
hiszen mindegyikük lokálpatrióta.

Az idősek előtti tisztelgés napja
 Október 1-jén ismét a siófoki idősekre figyel a város. Az idősek világnapjához kötődő rendezvényre a szervezők nagy 
szeretettel várják a 60. életévüket betöltött siófokiakat. A társadalmi összefogással megvalósuló ünnepi alkalmon 
vacsorával, szórakoztató műsorral kedveskednek az időseknek. Az október 1-jén 15.30 órakor kezdődő rendezvény 
helyszíne ezúttal is a Beszédes József Általános Iskola sportcsarnoka lesz. A szervezők arra kérnek mindenkit, hogy 
az előző évek gyakorlatát követve jelezzék előre részvételi szándékukat. Regisztrálni a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai 
Egyesületnél 2015. szeptember 28-ig, naponta 8.00 és 16.00 óra között a 84/310-117-es telefonszámon vagy a fazekas.
gabor@siofokportal.com email-címen lehet. A rendezvény helyszínén a belépéshez szükség lesz a meghívottak lak-
címkártyájára, illetve személyi igazolványára.
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Ki javítja meg Töreki útját?
Nagy a felháborodás a közel háromszáz lakosú 
töreki városrészen, hiszen a csatornahálózat ki-
építése során tönkrementek, balesetveszélyessé 
váltak a településrész útjai, és vitatott, lesz-e tel-
jes helyreállítás. 

A csatorna-beruházáshoz hosszában megbontották a 
Törekibe vezető utat és az állandó lakosok által lakott 
utcákat. A bontás az út egy részét érintette, mintegy 
1-1,5 méter szélességben haladva. A beruházás köz-
ben kialakult állapotokat jól jellemzi, hogy a munkála-
tok végzése során többen defektet kaptak az érintett 
útszakaszon, illetve beszakadtak. Az egyik kártérítési 
igényre a kivitelező Scorpio-Trans Kft. azt válaszolta, 

hogy a szerződés szerinti feladatuk a sávos úthelyre-
állítás, vagyis csak ahol megbontották, és nem az út 
teljes szélességben történő helyreállítása. Arra ugyanis 
az önkormányzatnak kell előteremtenie a pénzt. A bal-
esetveszélyes gödröket azért feltöltötte a kivitelező. 
A beruházás megrendelője nem Siófok, hanem egy 
18 településből álló önkormányzati társulás, amely je-
lentős uniós támogatást nyert a hosszú évek óta várt 
dél-balatoni szennyvíz-projekt megvalósítására. Siófok 
Város Önkormányzata annak idején úgy járult hozzá a 
beruházáshoz – a hivatal tájékoztatása szerint -, hogy 
az útfelbontást követően teljes szélességében helyreál-
lítja az utat a kivitelező.  Ezzel szemben Hidvégi József, 
az önkormányzati társulás elnöke (Fonyód polgármes-
tere) azt nyilatkozta lapunknak, hogy ha annak idején 
nem járult volna hozzá Siófok a töreki út sávos hely-

reállításához, akkor nem is valósulhatott volna meg a 
fejlesztés. „Nincs arra mód, hogy a településrészbe ve-
zető utat teljes, 4 méteres szélességében helyreállítsa a 
beruházást végző társaság” – mondta. Mint kifejtette, 
az uniós elvárások igen szigorúak, és egy szennyvízpro-
jektben nem tesznek lehetővé teljes szélességű útfel-
újítást, csakis a megbontott sáv helyreállítását. Azt is 
elmondta, hogy normál esetben az út helyrehozott sáv-
ja jól illeszkedik az úttest meg nem bontott burkolatá-
hoz, de a töreki útnál valóban nem ez történt, mert azt 
annak idején megfelelő alapozás nélkül építették meg. 
Egy úthoz általában 40-50 centiméter vastag alapot 
készítenek, itt azonban az 5 centiméteres aszfalt alatt 
csak 2-3 centiméteres zúzalékot találtak a kivitelezők. 
Ezért is bírta nehezen a nehézgépjárművek terhelését, 
emiatt károsodhatott. A projekt műszaki ellenőrzését 
végző mérnöki iroda mondta ki, mi az a kár, ami a beru-
házás során keletkezett, és mit kell, lehet helyreállítani 
az uniós feltételrendszer szerint, ami meg is történt. Az 
átadására is ennek szellemében kerül sor még ebben 
az évben. Hidvégi József szerint az uniós támogatással 
kiépülő csatornarendszerrel az ott lakók lakásonként 
250 ezer forintot spórolnak, fejlesztési lehetőségekhez 
jutnak (mivel a Balaton törvény értelmében évek óta ti-
los a fejlesztés ott, ahol nincs megfelelően megoldva a 
szennyvízkezelés), továbbá értékesebbé válik az ingat-
lanjuk. A megspórolt összeggel hozzájárulhatnának az 
út felújításához. A társulási elnök azt is megjegyezte, 
hogy a többi érintett településen örültek a fejlesztés-
nek, és nem merült fel hasonló probléma. Dr. Lengyel 
Róbert polgármester a kialakult helyzettel kapcsolat-
ban úgy fogalmazott, hogy a beruházás megrendelője 
ugyan nem Siófok, de elfogadhatatlannak tartja azt a 
munkát, amit az utak helyreállítása során végzett a ki-
vitelező, továbbá nem kíván belenyugodni abba, hogy 
Siófok fizesse meg az utak teljes szélességű helyreál-
lításának többletköltségét. Felkérte a város jegyzőjét, 
hogy vizsgálja meg, milyen jogi lehetőségek léteznek 
az ügy rendezésére.  A városnak annyi beleszólása min-
denképpen lesz a történetbe, hogy a kivitelezési mun-
kák befejezését követően az önkormányzati utakat 
milyen feltételekkel veszi vissza a kivitelezőtől. Kérdés, 
hogy ez elegendő „adu” lesz-e ahhoz, hogy Siófok ki-
harcolja a töreki út teljes útburkolatának visszaállítását.



12Fejlesztés

Épül az új szálloda
A SH-Fejlesztő Kft. Siófokon, a jachtkikötőben 
négycsillagos egészségturisztikai hotel kivételezé-
sét végzi. A Siófok Medihotel fejlesztéshez az Eu-
rópai Unió és a magyar állam az Új Széchenyi Terv 
keretében közel 1 milliárd forint támogatást nyújt. 
Az új szálloda az év végén nyílik. 

Az épülő siófoki medihotel a hajdani, méltán nép-
szerű, Hotel Yacht Klub felújításával és kibővítésével 
jön létre. A hivatalos bejárásra augusztus 26-án reg-
gel került sor a helyszínen. Az eseményen beszédet 
mondott Hamvas Péter, Siófok alpolgármestere, va-

lamint Waller Kornél, a beruházó cég ügyvezető igaz-
gatója. Az ünnepi köszöntőkben elhangzott, hogy a 
Siófok Medihotel magas színvonalú, a piaci igényeket 
kielégítő, piaci keresletet teremtő egészségügyi-tu-
risztikai beruházás, mely egyértelműen emeli Siófok 
foglalkoztatottsági rátáját (hozzájárulva a helyi és 
regionális, szakképzett munkaerő Magyarországon 
tartásához), és növeli a dél-dunántúli régió nép-
szerűségét és versenyképességét is. Bizonyítottan 
növekvő piaci igény van a térségben a különböző 
szolgáltatások szinergikus összekapcsolására, arra, 
hogy a vendég minél tágabb kínálatból választhas-
son. A Siófok Medihotel által kínált egészségügyi-
turisztikai szolgáltatások növelik a város vonzerejét, 
ezáltal emelik a térségbe érkező turisták számát, a 
kínált színvonalas szolgáltatások összessége elő-
segíti a vendégek tartózkodási idejének növelését. 
Ahogy Hamvas Péter alpolgármester fogalmazott: 
- A turizmus és vendéglátás igen fontos, stratégi-
ai ágazatát képezi a siófoki gazdaságnak. Minden 
egyes minőségi fejlesztés és beruházás, ami a fen-
ti területen növeli a munkahelyek számát, a magas 
színvonal, a turizmus ágazat bevételnövelésének 
záloga is. A balatoni térség, ezen belül Siófok város 
számára rendkívül nagy lehetőséget jelentenek az 
egészségturisztikai fejlesztések, mert az ilyen beru-

Modernizált buszmenetrend 
Egy közösségi közlekedéssel kapcsolatos pá-
lyázatnak köszönhetően Siófokon felújították a 
buszöblöket, új buszvárók épültek, és jelenleg 
új információs táblákat telepítenek a város több 
buszmegállójában.

A fejlesztés a DDOP-5.1.2/B-11-2012-0001 kódszámú 
„Közösségi közlekedés fejlesztése a Balaton térségé-
ben” elnevezésű pályázat keretén belül valósul meg. 
Siófok Város Önkormányzata a Balatoni Integrációs 
Kft. koordinálása mellett Balatonmáriafürdő Község 
Önkormányzatával, a MÁV Zrt.-vel és a Bahart Zrt.-vel 
együtt nyújtott be pályázatot, melyben Siófok akadály-

mentes buszöblök kiépítésére, felújítására, buszvárók 
telepítésére, cseréjére, valamint információs táblák ki-
helyezésére vállalkozott. Az akadálymentes buszöblök 
kialakítása, felújítása és új buszváró épületek telepítése 
már megtörtént, jelenleg az információs táblák kihelye-
zése, telepítése zajlik a város 5 helyszínén. A Semmel-
weis utca északi és déli oldalán a kórházzal szemben, a 
Tanácsház utcán a Tesco és az FGSZ-székház előtt, vala-
mint  a 65. számú út és a Semmelweis utca keresztező-
désében a McDonald’s  épületével szemben a nyugati 
oldalon korszerű, modern monitorokat telepítenek. A 
számítógépesített rendszernek köszönhetően mindig 
elérhető lesz az autóbusszal közlekedők számára a leg-
frissebb, aktuális menetrend. 
A teljes beruházás a tervek szerint 2015. december  
20-ig fejeződik be.
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Fejlesztés

Kampány a vasúton utazók 
biztonságáért

Augusztus végén, az iskolakezdés előtt há-
romnapos utasbiztonsági kampányt indított a 
MÁV Zrt., a MÁV-Start Zrt. és a Somogy Megyei 
Balesetmegelőzési Bizottság a balesetek megelő-
zéséért Siófokon. 

Az év első felében szinte minden másnap megsérült 
valaki a vasút területén - mondta Lőcsei Virág, a MÁV 
csoport szóvivője a siófoki kampány tájékoztatóján. Az 
akció során a szakemberek arra hívták fel a figyelmet, 
hogy milyen alapvető szabályok betartásával kerülhe-
tők el a tipikus balesetek. A szóvivő arról is beszámolt, 
hogy a biztonságos közlekedésért a MÁV folyamatosan 
kampányol. Június elején szintén tartottak biztonsági 
napot, amely során a vasútbiztonsági szakemberek a 
rendőrökkel együtt több mint 50 átjáróban figyelték 
a közlekedőket. Az ellenőrzések tapasztalatai elkese-
rítőek voltak, hiszen számos esetben kellett bírságot 
kiszabni pirosban történt áthaladás, illetve a KRESZ 
szabályainak megsértése miatt. A fiatalok, a felsőbb 
kategóriás autók vezetői, valamint a hivatásos jogosít-
vánnyal rendelkezők általában gyorsabban és sokszor 
körültekintés nélkül hajtottak be a vasúti átjárókba. Or-
bánné Smátrola Beáta, a MÁV Zrt. védelmi szakértője 
az augusztusi kampányon elmondta, a tapasztalatok 
szerint a legtöbb probléma abból adódik, hogy nem 

a kijelölt átjárókon keresztül közelítik meg a vonatsze-
relvényeket, vagy mozgó vonatról szállnak le, illetve 
arra ugranak fel az utasok. Fontos a tragédiák elkerü-
lése érdekében, hogy az utasok a peronon, a védelmi 
sávon kívül tartózkodjanak. A nyár végén az internetre 
felkerült egy siófoki átjáróról készült fotó, amin nyitott 
sorompó mögött elhaladó vonat látható. Lőcsei Virág 
sajtószóvivő az ezzel kapcsolatos kérdésre reagálva ki-
fejtette, hogy egyfelől ellenőrizendő, a fotó hogy és mi-
kor készült, másfelől a vasúti átjáróknál is be kell tartani 
a KRESZ szabályait. A sebesség csökkentése és körülte-
kintés után szabad a sínekre hajtani akkor is, ha a lámpa 
szabad jelzést mutat. Hangsúlyozta, az elmúlt öt évben 
az esetek 99 százalékában nem a vasúti infrastruktúra 
hiányosságai, hanem a sofőrök, kerékpárosok, gyalogo-
sok hibái vezettek tragédiákhoz. A dél-balatoni vasút-
vonalon éjszakánként közlekedő, főleg Siófokra utazó 
fiatalokat szállító, úgynevezett nyári bagolyvonatokkal 
kapcsolatban a sajtószóvivő kifejtette, a "vidám társasá-
gok" szállításának biztonságát a vasúttársaság emberei 
és rendőrök is vigyázták, és a tapasztalatok kedvezőek. 
Ezeknek a nyaranta közlekedő járatoknak fontos szere-
pük van a balesetek megelőzésében, hiszen lehetővé 
teszik, hogy ne gépkocsikkal induljanak szórakozni a fi-
atalok éjszaka. A siófoki vasútállomáson zajló kampány 
részeként egyebek közt szórólapokat osztottak és apró 
ajándékokat nyerhettek a teszteket jól kitöltők. Lőcsei 
Virág arról is tájékoztatta a sajtó képviselőit, hogy a dél-
balatoni vonalon a folytatódó fejlesztések miatt az au-
gusztus 31-től kezdődő őszi menetrendben szakaszos 
vágányzárakra kell számítani.

házások kínálata a gyógyulást, a rekreációt is előse-
gítve teremtenek új munkahelyeket, és vendégeket 
csalogatnak a Balatonhoz a szezonon kívül is.  
A fejlesztési helyszín a siófoki hajókikötő közvetlen 
szomszédságában található a Vitorlás u. 14. szám 
alatt. Az új szálloda négy szintjén egészségügyi 
részleg (rendelő-kezelő helyiségek), wellness és re-
kreációs részleg, kiszolgáló helyiségek, konferen-
ciaközpont, illetve maga a szállodai rész (szobák, 
éttermi részleg, recepció, kiszolgáló helyiségek)  
kapnak helyet.
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Véghajrá és elakadás a 
somi hulladékprojektben

Szeptember végéig be kell fejezni a Somi Regio-
nális Hulladékkezelő telep 3,11 milliárd forintos 
fejlesztését, amihez az unió és a magyar állam 2,88 
milliárd forint vissza nem térítendő támogatást 
biztosít. A próbaüzem értékelése során problémák 
merültek fel.

A hulladékfeldolgozásban és környezetvédelemben a 
térség számára nagy előrelépést jelentő, 2013 végén 
indult projekt gesztora Siófok.  A támogatás kedvez-
ményezettje a 39 tagönkormányzatból álló Dél-bala-
toni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás. A beruházás kivitelezői feladatainak része-
ként  nyáron megtörtént a 30 napos próbaüzem, meg-
kezdődött a műszaki átadás-átvételi eljárás. Ennek 
során a műszaki felügyelettel megbízott Mérnökszer-
vezet megállapította, hogy a teljesítés nem minden 
téren megfelelő. Azt javasolta az önkormányzati társu-
lásnak, hogy járuljon hozzá a részleges átadás-átvételi 
igazolás kiadásához, és nem javasolta átvételre a teljes 
technológiai sort. Dr. Lengyel Róbert, a társulás elnöke 
nem értett ezzel egyet, nem kívánt részteljesítést elfo-
gadni, amivel a társulás felügyelő-bizottsága és taná-
csa is egyetértett az augusztus végi ülésén. A társulás 
megítélése alapján, a vonatkozó szerződéses megálla-
podásban foglaltak szerint nem köteles részteljesítést 
elfogadni. Mint azt a társulás elnöke kifejtette, a Köz-
gép által vezetett kivitelezői konzorcium építette azt a 
válogató művet, amelynél a próbaüzem során kiderült, 

nem tesz eleget maradéktalanul a követelményeknek. 
Nem teljesül egyebek között az a legfontosabb elvá-
rás, hogy kézi erő nélkül válogassa a hulladékot, és így 
nem teljesülnének a beruházással szemben támasztott 
elvárások. A Mérnökszervezet a dokumentáció alapján 
nem tartotta igazoltnak a próbaüzem sikerességének, 
a szerződésben vállalt eredménykötelezettségnek 
minden kétséget kizáró módon történő teljesítését a 
technológia esetében. A kivitelező álláspontja, hogy 
szerződésszerűen teljesített. Jelenleg folyik a teendő 
intézkedések egyeztetése, és nem kizárt, hogy a társu-
lás kénytelen lesz keresetet indítani az ügyben. Nagy a 
tét, hiszen hamarosan át kell adni az elkészült beruhá-
zást ahhoz, hogy a Siófok gesztorsága mellett működő 
önkormányzati társulás maradéktalanul teljesítse a tá-
mogatási szerződésben vállalt kötelezettségét. Ezáltal 
a térségben megvalósított beruházás a vele szembeni 
elvárásoknak megfelelően üzemeltethetővé váljon.
A projekt egyik nagy célja a szelektív gyűjtés fejleszté-
se a házaktól kezdve a Somi Regionális Hulladékkezelő 
Központ területén lévő válogatótechnológiáig.  Fon-
tos, hogy a beruházások által csökkenjen a hulladékle-
rakóba kerülő kezeletlen szerves anyag mennyisége. A 
fejlesztések részeként többek között beszereztek két 
szelektív hulladékgyűjtő járművet, két darus platós 
gépjárművet, egy homlokrakodó gépet, 5000 darab 
házi komposztáló ládát, valamint 4-4 darab bútor, 
illetve textil tárolására alkalmas raktárkonténert is. 
Közben már zajlik a lakosság szemléletformálása is 
különböző fórumokon, kiadványokban, oktatási in-
tézményekben, hiszen a célok megvalósításához és a 
támogatási szerződésben vállaltak teljesüléséhez el-
engedhetetlen a lakosság együttműködése a szelek-
tív hulladékgyűjtésben. 

Meghívó - Zichy Zsófia a festő lánya - a virágok rajongója című rendezvényre

2015. szeptember 25. - Kálmán Imre Kulturális Központ (Siófok, Fő tér 2.)

14:00 Zichy Zsófia emléktábla avatás és koszorúzás, ünnepi műsor
15:00 Virágkötészeti verseny és „Virágos világom” rajzpályázat eredmény hirdetése
16:00 Könyv bemutató:  Matyikó Sebestyén József könyve 

„Zichy Zsófia a festő lánya – a virágok rajongója”

Az eredményhirdetés után a Rajz- és virágkötészeti kiállítás megtekintésére nyílik lehetőség.
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Szemtől szembe a 
buliturizmussal

Milyen egy augusztus végi éjszaka a siófoki vigal-
mi negyedben? – ennek jártunk utána Király Ri-
chárd rendőrkapitány kíséretében.

A „tanulmányút” este tízkor kezdődött. A kandelábe-
rek fényében fiatalok csapatai sétálgattak a Petőfi sétá-
nyon. Az éttermek teraszain néhány család és idősebb 
házaspár is időzött még. A színes fényekben villódzó 
szórakozóhelyek lenge öltözetű rúdtáncoló lányokkal 
csalogatták magukhoz a nagyérdeműt, és a legkülönbö-
zőbb műfajú zenéket szórták az éter felé, ami az utcán 
kivehetetlen egyveleggé olvadt.
Az „aktívan jókedvű” fiatalok közt szemmel láthatóan 
akadt már, aki igen felöntött a garatra. Egy mellettünk 
elhaladó csoport tagjai ütés-váltásba keveredtek. A 
garázdaságot pechükre pont a rendőrkapitány kocsija 
előtt követték el, ami nem maradhatott szó nélkül. Király 
Richárd azonnal intézkedett a kocsijában bekapcsolt 
kéklámpa villogó fényénél. A verekedő fiúk rövid ellen-
kezés után megszelídültek, és együttműködővé váltak.
Megtekintettük a bagolyvonatok érkezését is éjfélkor. 
Siófokra nyaranta két irányából érkezik egy-egy éjszakai 
járat, hétvégenként 2-3 ezer lazulni vágyó fiatallal. Ezen 
az éjszakán tizenkét rendőr és két rendőrkutya várta az 
eső miatt a szokásosnál kisebb létszámú vendégsereget. 
A szerelvények befutását lányok sikogatása és fiúk han-
goskodása is jelezte, akik rendőri biztosítás mellett, egy 
rendőrautó fényében haladtak át a zebrán, mielőtt bele-
vetették magukat az éjszakába. Többük kezében sörös-
doboz vagy boros üveg volt, amikor hosszú sorokban 
megindultak a part és a Petőfi sétány felé. Hajnal felé 
egyre nyilvánvalóbbá vált, miért szeretné Siófok polgár-
mestere és képviselőtestülete újabb intézkedésekkel, 
változtatásokkal kulturáltabbá tenni a szórakozást a vá-
ros ezen részén.
A rendőrök tapasztalatai szerint hajnali három után már 
sok a potenciális áldozat, többen kerülnek öntudatlan 
állapotba. Akadnak, akik elszenderülnek a parton vagy 
a parkokban, netán fürödni indulnak a Balatonba, és 

őrizetlenül hagyják értékeiket. Legtipikusabb bűncse-
lekmények a garázdaság, a zseblopások és a kifosztás. 
Az elkövetők többnyire szervezett csoportokban járnak, 
akik közül idén többet sikerült elkapni, mint a korábbi 
években. Sajátos jelenség a mobiltelefonok ellopásáról 
szóló kamu-bejelentés, amiből hetente tucatnyi akad. 
A bulizó fiatalok közül többen eladják, elkártyázzák az 
értékes mobiljaikat, amit otthon kínos lenne elmondani, 
de az ilyen próbálkozások leleplezésében már rutinosak 
a rendőrök.
A kapitányságvezető a nyarat úgy értékelte: „Sikerült 
nagyságrendekkel visszaszorítani a bűnözést Siófokon”. 
Egyre csökken a bűncselekmények száma, és enyhül a 
durvaságuk. Többnyire fiatalok a sértettek. A bűnügyi 
mutatók javulásában egyebek közt szerepe van a másfél 
éve működő Tevékenység-irányítási Központnak, amely 
a megfelelő helyre küldi az egységeket, lerövidítve a 
reakcióidőt. Számít az is, hogy nyárra megduplázták az 
állományt. 
A Siófoki Rendőrkapitányság 48 település biztonságá-
ért felel. „Mindezt úgy, hogy a nyári főszezon hétvégéin 
majdnem egy Somogy megyényi ember tartózkodik a 
városban, megtízszerezve a lakosság számát” – érzékel-
tette Király Richárd, hogy Siófok közbiztonságának őrzé-
se speciális feladatnak számít, aminek csak egy része a 
buliturizmus felügyelete. 

- tt -
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Augusztusi koncertkörkép
A Siófolk Fesztivál és a Bor és Kenyér Ünnepe mellett egész augusz-
tusban színes programok várták a nézőket. Ezek közül kiemelkedtek 
a szabadtéri programjai. A gyerekeknek Halász Judit tartott ismét 
fergeteges koncertet, a felnőttek koncerteken és színházi előadások 
is tapsolhattak.

Kaláka, Muzsikás és Lajkó Félix egy színpadon
A három legendás név egymás után adott önálló koncertet a siófoki Szabadtéri 
Színpadon augusztus 19-én a Nagyon Balaton rendezvénysorozat keretében. 
Az egész estés műsor során elsőként a Kaláka lépett színpadra. A Kossuth-dí-
jas magyar együttes 1969 óta zenél hazánkban, és a magyarországi fellépéseik 
mellett koncertjeikkel bejárták az egész világot. Az első együttest Lajkó Félix 
hegedűművész, zeneszerző és előadó lenyűgöző koncertje követte. A hege-
dűvirtuóz számtalan projekt résztvevője, olyan nagy kvalitású művészekkel 
és zenekarokkal dolgozott már együtt, mint a Noir Désir, Boban Markovic, de 
filmzene is szoros részét képezi pályájának. A színpadon a Kossuth-, és Liszt Fe-
renc díjas Muzsikás zárta az estét. Az együttes a világzenei elismerések közül 
megkapta a legnagyobb díjat, a World Music Expo WOMEX-et és a világ leg-
nagyobb koncerttermeiben lépett már fel a Royal Albert Halltól a Santa Cecilia 
akadémiáig

Fugato, Tompos Kátya és Farkas Gábor a hétvégi koncerteken
Utolsó állomásához érkezett augusztus 21-én a Zene a zöldben programso-
rozat, amelynek alkalmából a 15 éves fennállását ünneplő Fugato Orchestra 
és vendégük, Tompos Kátya lépett fel a siófoki Jókai parkban. Hatalmas siker 
fogadta a komolyzenei koncertsorozat záró rendezvényét a park zöld dísz-
letei közt. A hazai zenei élet egyik legsokoldalúbb zenei formációja, a Fugato 
Orchestra a komolyzene, a világzene, a jazz és a rock keverékét hozta el Siófokra 
„Ha ezt Bach hallaná” című előadásában. 

Na ilyen egy igazi koncert
Az Omega megint megcsinálta. Európa legrégebben működő zenekara a Sza-
badtérin adott fergeteges koncertet.
Az 53 éves zenekar tagjai olyan lendülettel kezdték a koncertet, mintha a 60-
as évek végét írtuk volna. Olyan dalok is elhangzottak a koncerten amit már 
nagyon régen-és ez itt most évtizedeket jelent- nem játszott élőben a zene-
kar, hallhattuk a legnagyobb slágereket is, közben a kivetítőn a dalok eredeti 
klippjei mentek. A közönség egyébként háromszor tapsolta vissza a zenekart, 
akik láthatóan jól érezték magukat. Az egész koncert mellett kedvencünk az az 
ősz hajú idős hölgy volt, aki a ráadások után is a széksorok között maradt és mi-
közben már a tömeg a kapuk felé vette az irányt, ő a hangfalakból immár halkan 
szóló Omega dalokat énekelte a lassan kiürülő nézőtéren.
 

Program

Fotók: Gáti Kornél
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Sport

Siófok első Beach Dance  
táncversenye

Közel 200 latin-amerikai, karibi stílusú és akroba-
tikus showtáncos mérettette meg magát a siófoki 
nagystrand porondján az I. International Beach 
Dance Cup bajnokságán. A versenyzők produkcióit 
augusztus 28-án és 29-én nemzetközi zsűri érté-
kelte. 

A siófoki C&M Dance Studio TSE idén nyáron első alka-
lommal szervezte meg a kétnapos nemzetközi tánc-
versenyt, amelyre hazai és külföldi táncosok egyaránt 
jelentkezhettek.
- Ez egy több stílust átölelő táncverseny, ahol a karibi 
táncokon (salsa, bachata, merengue) és a latin-ameri-
kai táncokon (samba, cha-cha, rumba, jive) túl az ak-
robatikus és egyéb street dance kategóriák (hip-hop) 
is jelen vannak. A társastáncok mellett showtáncok 
is szerepelnek, illetve különböző kűrökkel is készül-
tek a jelentkezők a kétnapos bajnokságra. Több or-
szág résztvevőit vártuk versenyünkre, amely nagy 
kihívást jelent mind a hazai, mind a külföldi táncosok 
számára, hiszen nemzetközi porondon mérettethetik 
meg magukat. A mezőnyben az 5 éves kortól induló 
gyermekkategóriától egészen a felnőtt korcsoportig 
minden korosztály szerepel. A nemzetközi zsűriben 
két magyar, három orosz, két román és egy lengyel 
pontozóbíró foglal helyet, akik két fő szempont alap-
ján értékelik a versenyzőket: a technikai és a művészi, 
látvány elemek alapján rangsorolják a táncosokat. A 
siófoki Beach helyszínének minden adottságát ki-
használva a verseny mellett különböző workshopokat 
is tartunk (salsa, latin-amerikai, bachata és zumba 
workshop), valamint mindkét napon zárásként latin-
amerikai stílusú Beach Party várja a táncosokat és 
minden érdeklődőt. – mutatta be a táncversenyt a 
C&M Dance Studio TSE vezetője, a verseny szervezője, 
Fülöp Milán.
I. International Beach Dance Cup-ra több siófoki egye-
sület is benevezett. A versenyt szervező tánccsoport, 
C&M Dance Studio TSE elsősorban a latin-amerikai 

táncokban képviseltette magát, különböző kűrökkel 
és hét formációval készültek a megmérettetésre. A vá-
rosból rajtuk kívül a Harmony Dance TSE és a Siófoki 
Amatőr Művészeti Egyesület táncosai mutatták meg 
tehetségüket a nemzetközi mezőnyben.
Az egész napon át tartó versenyeket a felnőtt tán-
cosok és a legkisebb versenyzők egyaránt élvezték. 
Révész Alícia (8 éves) a Full Dance TSE tánciskola tanu-
lója elmondta, nagyon szereti ezeket a programokat, 
mert a többi versenyző előadásából sokat tanulhat, új 
táncelemeket sajátíthat el. Alícia három éves kora óta 
versenyszerűen táncol latin és standard táncokat, ak-
robatikus koreográfiákat, és már a siófoki verseny első 
napján több arany érmet is elnyert. A Studio 2000 TSE 
egyesületének ifjú táncosa, Berendi Kristóf (10 éves) 
szintén a latin és standard táncokban jártas. 5 éves 
kora óta több világbajnokságon, Európa Bajnoksá-
gon, Magyar és Országos Bajnokságon vett részt, és 
nagy izgalommal készült a siófoki versenyre is, ahol 
leginkább a jó hangulatot, zenéket és akrobatikus elő-
adásokat élvezi.

Közel 200 versenyzőt, összesen 300-400 látogatót 
vonzott Siófokra a kétnaposra bővült rendezvény. 
A szervezők célja elsősorban az volt, hogy megis-
mertessék a versenyt a táncosokkal, népszerűsítsék 
a várost és egyesületüket, a kulturális programmal 
segítsék a buliturizmus háttérbe szorítását, valamint 
hagyományt teremtsenek, hiszen jövőre a Nagystran-
don ismét megrendezésre kerülhet az International 
Beach Dance Cup..
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Siófok Város Önkormányzatának pályázati felhívása Siófok város közigazgatási 
területén autóbusszal végzett, helyi, menetrend szerinti személyszállítási 

tevékenység ellátására
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi 
XLI. törvény 23. § (4) bekezdése alapján pályázatot ír ki Siófok Város közigazgatási területén végzendő, helyi, 

menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására.

1.  A pályázat kiírójának neve, címe, telefon- és fax száma:
  Siófok Város Önkormányzata 

8600 Siófok, Fő tér 1.
Telefon: 06-84/504-194
Fax: 06-84/504-103
e-mail: beruhazas@siofok.hu 

2.   Az eljárás tárgya: Siófok város közigazgatási területén helyi, menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási 
tevékenység végzése kizárólagos joggal, valamint a személyszállítási tevékenységgel összefüggő 
előkészítési, tájékoztatási, irányítási és ellenőrzési feladatok végrehajtása.

3. A szerződés fajtájának és idejének meghatározása: Közszolgáltatási szerződés, amelynek időtartama 5 év.
4. A teljesítés helye: Siófok Város közigazgatási területe.
5. Részvételi feltételek: A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi 
  székhelyű jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok vagy azok konzorciumai, 
  melyek megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. Külföldi székhelyű szolgáltató a pályázaton
   abban az esetben vehet részt, ha székhelye az Európai Gazdasági Térség bármely országában található,
   vagy - nem az Európai Gazdasági Térség bármely országában található, de olyan országban, amelyben
   biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.  
6. A pályázati kiírás beszerzésének feltételei: Az ajánlattételi dokumentáció beszerezhető a felhívás Hivatalos Értesítőben 
  történő megjelenését követően az ajánlattételi határidőig.  A pályázati kiírás ára: 20.000 Ft + áfa. A pályázati kiírás  
  ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti a kiíró ERSTE BANK 11639002-06180700-39000008 számú bankszámlájára.
   A dokumentáció az átutalási megbízás másolatával vehető át ügyfélfogadási időben a Siófoki Közös Önkormányzati
   Hivatal (8600 Siófok, Fő tér 1.) Beruházási és Üzemeltetési Osztályán (földszint, 2. ajtó).
7. A pályázati kiírás beszerzésének határideje: 2015. november 15. 10 óra.
8. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 15. 10 óra.
9. Az ajánlat benyújtásának címe: 

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal, 8600 Siófok, Fő tér 1.
Beruházási és Üzemeltetési Osztály (földszint, 2. ajtó)

10. Az ajánlat felbontásának helye, ideje: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal, 8600 Siófok, Fő tér 1. Beruházási és
Üzemeltetési Osztály (földszint, 2. ajtó), ideje: 2015. november 15. 13 óra

11. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja: 2015. december 1. 10 óra.
12. Szerződéskötés tervezett legkésőbbi időpontja: 2015. december 8. 10 óra. 
13. Elbírálás módja és szempontja: A kiíró az ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati

szempontok alapján dönt és a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köt szerződést.
14. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2016. január 1.







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





Üzletcím: 8600 Siófok, Fő út 47.

Telefonszám:  706341649

# stressz # feszültséG
# gyomorsav túltengés
# al lergia # visszér gyul ladás
# körömgomba  #  akne
# magas vérnyomás
# emésztési zavar
# súlyprobléma
# vitaminhiány  #  epekő
# kimerültség  #  felfázás
# klimax  #  cukorbetegség
# csontritkulás  #  vérszegényséG
# ekcéma  #  pikkelysömör
# székrekedés  #  izületi betegséG ...

Siófok, Fő utca 47-53.
nyitva tartás: 

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

TERMÉSZETES MEGOLDÁST KÍNÁLUNK!




