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∙Változott az ösztöndíjrendelet∙
Az elmúlt években egyre kevesebb tanuló tudta elérni a városi ösztöndíjrendeletben meghatározott tanulmányi átlago-
kat, így a hivatal szakemberei változtatásokat javasoltak. A városi ösztöndíj jellemzően a kiemelkedő tanulmányi átlag-
gal rendelkező tanulók támogatását szolgálja, de figyelembe veszi a család egy főre eső jövedelmét is, melyet viszonylag 
magasan határoz meg. Az új szabályozás szerint nappali tagozaton a gimnáziumban és a középiskolákban az ösztön-
díj odaítéléséhez a tanulóknak 4,50-es átlagot, a felsőfokú alapképzésben tanulmányokat folytató diákoknak 4,20-es 
átlagot kell elérniük, azaz kevesebbet, mint ezidáig. Új elem a rendeletben, hogy ezentúl a szakiskolában tanulók is 
pályázhatnak, valamint, hogy ösztönözzék a nyelvtanulást, az idegen nyelv(ek)ből kapott osztályzatot az átlag számítá-
sánál duplán veszik figyelembe, ami javíthatja vagy adott esetben ronthatja is a tanuló átlagát. További újdonság, hogy 
elismerő oklevélben és a városnapon megrendezendő ünnepségen egy alkalommal ötezer vagy tízezer forint értékű 
tárgyjutalomban részesülhet siófoki köznevelési intézmény (általános iskola, középiskola) tanulója, illetve a tanulmányi 
versenyen csapatban részt vevő diák, aki országos tanulmányi versenyen 1-10. vagy megyei tanulmányi versenyen 1-3. 
helyezést ért el. Szamosi Lóránt képviselő felvetette, hogy a rendeletet a közeljövőben kiegészíthetnék azzal, hogy azok 
a tanulók is kaphatnának ösztöndíjat, akik olyan hiányszakmát választanak, amelyre a városnak szüksége van, így tanul-
mányaik befejezése után a diákok helyben találhatnának munkát maguknak.

g.k.

∙Bursa Hungarica∙

A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyze-
tű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A program keretében olyan szociálisan hátrányos 
helyzetű, felsőoktatásban részt vevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi 
területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes ide-
jű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. Legutóbbi ülésén a képviselő-testület úgy határozott, hogy csatlakozik a 
Bursa Hungarica 2016. évi pályázati fordulójához. A csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi 
kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítélésé-
ről. A pályázat keretében országosan évente több mint 27 000 pályázó részesül támogatásban, ez éves szinten 2 milliárd 
forint ösztöndíjként történő folyósítását jelenti.

g.k.

∙Elfogadták Siófok közép- és hosszú távú településfejlesztési koncepcióját∙

Több évre meghatározza Siófok fejlesztési irányait és céljait (amelyekre uniós vagy központi forrásokért is lehet pályázni) 
a képviselő-testület legutóbbi ülésén jóváhagyott közép- és hosszú távú Településfejlesztési Koncepció (TFK), valamint 
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS). A város 2009-ban készítette el az Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS), 
amely a 2009-2015-as Európai Uniós programozási időszak terveit ölelte fel. Az azóta eltelt 6 év jelentős változásokat 
hozott, így szükségessé vált a korábbi tervek, célok felülvizsgálata, módosítása. Uniós forrás tette lehetővé az országban 
mintegy 200 város –köztük Siófok - számára, hogy az elkövetkező évekre Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS) 
készítsen. A dél-dunántúli régióban a Terra Stúdió Kft. nyerte el ezt a munkát a Belügyminisztérium közbeszerzési pá-
lyázatán. A siófoki önkormányzatnál külön irányítócsoport és munkacsoport alakult a feladat teljesítésére, amely együtt 
dolgozott az ITS elkészítésével megbízott cég szakemberivel. Bizonyos témakörökben, ahol azt a törvény előírta – az 
ITS, a TFK, valamint az Örökségvédelmi hatástanulmány tekintetében – partneri egyeztetés is történt, amelynek során a 
szövegtervet egyebek közt a lakosság is véleményezhette különböző fórumokon. A szövegterv esetenként módosult is 
a javaslatok szerint. Több mint féléves munka eredményeként születtek meg azok a dokumentumok, amelyeket a Bel-
ügyminisztérium elfogadásra javasolt a város képviselő-testületének, és amit az a legutóbbi ülésén egyhangúlag, mó-
dosítási indítvány nélkül elfogadott. Siófok ITS-e 4 átfogó és 18 részcélt fogalmaz meg. A város átfogó fejlesztési céljai: 
versenyképesség, attraktivitás, fenntartható és élhető város, integráció. Az elkészült koncepció több mint 500 oldalas, 
amit bárki megtekinthet az önkormányzat hivatalában, valamint a város honlapján is elérhető.

forrás: siofok.hu 
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Oktatás

Érkezik a Gábor Dénes Főiskola 
Mint azt korábban megírtuk, a testület 2015. 
februári ülésén felhatalmazta Hamvas Péter al-
polgármestert a Siófok város nevében történő 
tárgyalásokra és közvetlen kapcsolatfelvétel létre-
hozására, egy felsőfokú turisztikai szakképzés Sió-
fokon történő beindítása érdekében. Úgy tűnik, a 
tárgyalások eredményre vezettek.

Az alpolgármester a testület határozatának megfelelő-
en tárgyalást folytatott a Kaposvári Egyetem rektorá-
val és kancellárjával, hiszen a Kodolányi János Főiskola 
kivonulása után az egyetem vezetői szerettek volna 
posztgraduális, illetve mesterképzést indítani Siófokon, 
mely akkreditáció hiányában nem jött létre. A tárgyalás 
eredményeképpen az egyetemi vezetők a felsőokta-
tási törvény várható reformjára hivatkozva 3 hónapot 
kértek a végleges döntésükig. A Kaposvári Egyetem 
rektora májusban arról tájékoztatta Siófok Város Ön-
kormányzatát, hogy Siófokon a felsőfokú oktatást nem 
indítják el. Emiatt az egyetemmel megkötött haszná-
lati megállapodás megszűnik, az épület fenntartása, 
hasznosítási joga visszaszáll a tulajdonos Siófok Város 
Önkormányzatára. Ezt a döntést Siófok Város Képvi-
selő-testülete 2015. június 25-én hozott határozatával 
elfogadta. 
A Gábor Dénes Főiskola rektora július végén jelezte, 
hogy létrehozta a Társadalom- és Gazdaságtudomá-
nyi Intézetét, így különböző felsőoktatási szakképzési, 
illetve alapképzési szakok részére keresnének Siófokon 
telephelyet. A főiskola rektora megfelelőnek találta a 
Kodolányi János Főiskola által a korábbiakban e célra 
használt épületet, ezért Hamvas Péter alpolgármester 
és Szajcz Adrián képviselő úr július utolsó napján sze-
mélyesen egyeztetett vele. Hamvas Péter alpolgármes-
ter a tárgyalás után előterjesztést kezdeményezett az 
ingatlan hasznosítására és a siófoki felsőoktatás újra-
indítására Siófokon.  Augusztus 4. napján a rendkívüli 
testületi ülésen indítványozta, hogy a testület hatal-
mazza fel a város polgármesterét, dr. Lengyel Róbert 
urat, hogy az előterjesztés mellékletében benyújtott 
szándéknyilatkozatot aláírja. 

- Nagyon örülünk, hogy a volt Kodolányi épületének 
hasznosításával kapcsolatban sikerült eredményt el-
érnünk. Úgy gondolom, hogy ezzel a lépéssel Siófok 
ismét felkerülhet a felsőoktatás térképére, nem is akár-
hogy, hiszen olyan szakok indulnak a tervek szerint, 
amelyek a Balaton-régióban sehol sem találhatóak 
meg, így a város az oktatás terén is átveheti a régióban 
a vezető szerepet. Nem elhanyagolható az a tény sem, 
hogy az itt tanuló diákok a régió problémáit, lehetősé-
geit testközelből ismerhetik meg – mondta Szajcz Adri-
án, a FIDESZ frakcióvezetője.
A főiskola vezetése a jövő évben 3-4 felsőfokú szak-
képzést tervez meghirdetni Siófokon, 2016 első fél-
évében még csak 25-50 fővel, 2016/2017-ben 100 
hallgatóval, 2017/2018 évben 200 hallgatóval számol. 

A szándéknyilatkozat a következő szakokat nevezi 
meg felsőoktatási szakképzés nappali és távoktatásos 
munkarendben: gazdálkodás-menedzsment kis- és 
középvállalkozási szakirány, valamint gazdálkodás-me-
nedzsment projektmenedzsment szakirány. A képzési 
kínálatot tovább is bővítenék Siófokon turizmus-ven-
déglátás szakkal egyetemi alapképzés (BSc) szinten, 
továbbá külföldi partner bevonásával kettős diploma 
kibocsátására irányuló egyetemi képzés megszervezé-
se és szakirányú továbbképzés (a turizmus-vendéglátás 
alapszakra épülve) is a tervek között szerepel.
A képviselő-testület szeptemberi ülésén felhatalmazta 
a polgármestert a megállapodás aláírására.

g.k.

Fotó: G
áti Kornél
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Belehalunk a szépségbe?
A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület mun-
katársai felmérést készítettek egy középtávú 
turisztikai koncepció elkészítéséhez, a Balatoni 
Fejlesztési Tanács ülésén iparról folyt a diskurzus. 
Körbejártuk a témát.

A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület elnöksége 
nem csak egy általános koncepciót szeretne, olvasható 
testületi előterjesztésükben, hanem konkrét terveket 
összeállítani, melynek két fókusza a termékfejlesztés 
és az attrakciófejlesztés, mely a pályázási lehetőséget 
is magában foglalja. Az ehhez szükséges kérdőíves fel-
mérést és elemzést az egyesület a nyári főszezonban 
elvégeztette, mert fontosnak tartotta, hogy a koncep-
ció ennek segítségével még az idei évben elkészüljön. 
A kérdőíves felmérésben 600 főt kérdeztek meg, mely-
ből 240 külföldi és 360 belföldi turista volt. A kérdőív 
elkészítése, lefordítása, a kérdőívezés és a teljes anyag 
összeállításának költsége 1.600.000 Ft + áfa volt. Emel-
lett a szeptemberi testületi ülésre egy előterjesztést 
nyújtott be a Fürdőegylet elnöke, melyben anyagi tá-
mogatást kért Siófok középtávú turisztikai koncepciója 
elkészíttetéséhez. 

- Úgy gondolta a Tulajdonosi és Pénzügyi Bizottság, 
hogy a Siófoki Fürdőegylet és Turisztikai Egyesület veze-
tése számára megadja a lehetőséget és a megbízást, ami 
nagyon komoly megbízás. Reméljük, ezzel fognak tudni 
élni, és egy olyan koncepciót készíttetnek el a saját in-
díttatásuk és szakmai tapasztalataik alapján, amely meg 
fog felelni a város és a képviselő-testület elvárásainak is.  

Ez fokmérője lesz a turisztikai egyesület és vezetése 
szakmai munkájának – mondta a testületi ülésen Csorba 
Ottó bizottsági elnök. 
A fentebb idézett mondatokat azonban egy hosszabb 
értekezés előzte meg a város jövőjével kapcsolatban a 
legutóbbi testületi ülésen Szamosi Lóránt tanácsnok ré-
széről. Nevezetesen, hogy a jövőkép elkészítésekor a tu-
rizmus mellett nagy figyelmet kell(ene) fordítani az iparra 
is. A legutóbbi Balatoni Fejlesztési Tanács ülésen Bóka 
István elnök arról beszélt, hogy „valamiből meg is kelle-
ne élni; mert így belehalunk a szépségbe”. A környezetet 
nem szennyező, kis területet igénylő ipari vállalkozások 
idevonzására gondolt Bóka István. Ugyanez vetődött fel 
a siófoki képviselő-testületi ülésen is a turizmussal kap-
csolatos szavazás előtt. Szamosi Lóránt szerint már egy 
ideje látszik, hogy csak turizmusra alapozva a város fej-
lesztését nem lehet végigvinni. Senki nem vitatja, hogy 
a turizmus nagyon fontos részét képezi a város gazdasá-
gának, foglalkoztatásának, kereskedelmének, szolgálta-
tásának - mert összefügg minden mindennel –, de azt 
be kell látni, hogy Siófok városa nem csak a turizmusból 
él. Ha megnézzük a gazdasági adatokat, amelyek tény-
szerűek, a városnak az idei költségvetésben tervezett 
közvetlen bevétele a turizmusból 290 millió forint ide-
genforgalmi adó. Viszont ha megnézzük, hogy például 
iparűzési adóból mennyi bevétele van a városnak, az 1,4 
milliárd forint. Ha a kettőt összehasonlítjuk - nyilván az 
iparűzési adóban benne vannak azok a vállalkozások is, 
akik közvetlenül foglalkoznak turizmussal – , óriási a kü-
lönbség, főleg úgy, hogy a tíz legnagyobb befizető közül 
csak egyetlenegy olyan gazdálkodó szervezet van, ame-
lyik turizmussal foglalkozik, ez pedig a Hotel Azúr. Az első 
tízben egyébként az FGSz, a DRV, az OT Industries (volt 
Kőolajvezeték Építő), a Telekom, a Bahart, a Sió-Eckes, a 
Szerencsejáték Zrt. és a Konsberg (mely utóbbi kifejezet-
ten gépipari vállalkozás, és a negyedik legnagyobb adó-
fizetője a városnak) foglalnak helyet. Ha ezek közül úgy 
dönt két-három cég, hogy átteszi a székhelyét Siófokról 
máshová, akkor meghal a város. Szinte nem lesz komoly 
fejlesztésre fordítható pénz, hiszen azt sem szabad elfe-
lejteni, hogy ezeknek a pénzeknek csak egy része megy 
közvetlen fejlesztésre, például köztereink fejlesztésére, 
intézményekre, emellett a pályázatok esetében ebből 
kell kifizetni az önrészt.

Gazdaság
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Napelemeket kapott a Csicsergő 
Bölcsőde 

Az önkormányzat 20,6 millió forintot nyert az Új Szé-
chenyi Terv uniós pályázatán, hogy a tulajdonában 
lévő intézmény épületére úgynevezett fotovoltaikus, 
vagyis napelemes rendszert építsen ki.

A beruházás kiemelt célja, hogy kevesebb legyen a ki-
bocsátott üvegházhatású gázok mennyisége, kevesebb 

villamos áramot kelljen vásárolni az intézmény működ-
tetéséhez, így jelentősen csökkenjenek a költségek. A 
fejlesztéssel népszerűsíteni kívánják a hazai megújuló 
energiák felhasználását is. 
A bölcsőde épületére összesen 90 darab 250 Wp névle-
ges teljesítményű napelemet telepítettek, amivel megol-
dódott egy környezetvédelmi probléma is. A beruházás 
költségeit teljes egészében fedezte a támogatás összege. 
A projekt az eredeti célkitűzéseknek megfelelően valósult 
meg, a napelemes rendszer már üzemel és termeli a villa-
mos áramot.

siofok.hu

- A turizmus elsősorban abban a négy hónapban meg-
határozó, májustól szeptemberig, amíg tart a szezon, 
addig egyértelműen nagyon sokat hozzáad értékben, 
tudásban és konkrét anyagiakban ennek a városnak a 
gazdasági fejlődéséhez. De lássuk be azt, hogy olyan 
sok munkahelyet nem teremt a turizmus. Nagyon sok 
cég van, amely csak szezonálisan tartja nyitva az üz-
leteit, nem ide adózik, pedig van 4-5 üzlete Siófokon, 
de nem a siófokiak élvezik ittlétének a hasznát; pedig 
Siófok infrastruktúráját használja öt üzletével, meg 
minden másával együtt, de nekünk ebből hasznunk 
nincsen, legalábbis nem kimutatható. Ez nem azt je-
lenti, hogy őket el kell űzni, szó sincs ilyesmiről. Az ő 
megtartásuk mellett szükség van saját bázisú iparra, 
kereskedelemre, szolgáltatásra és nyilván turizmusra 
is – fejtette ki lapunknak Szamosi Lóránt beruházási és 
fejlesztési tanácsnok. - Nyilván ez nem azt jelenti, hogy 
füstölgő gyárkéményeket kell elképzelni, hanem össze-
szerelő üzemeket, magas feldolgozottságú termékek 
előállítását; elektronika, mechatronika, elektrotech-
nika, finommechanika, a gépiparnak azok a területei, 
amik a legminimálisabb környezeti terheléssel járnak. 
Például a bowdeneket gyártó cég, a Kongsberg is ezért 
települhetett hozzánk, és mára, ha jól emlékszem, 400 
embert foglalkoztat Siófokon. Azt gondolom most is, 
hogy ez javára válhat a turizmusnak. Ha már említésre 
került a testületi ülésen is, van egy speciális ágazata a 
turizmusnak, ez az egészségturizmus, de van ipari tu-
rizmus is. Kifejezetten üzletemberek számára kitalált 
turizmus, amely gyárlátogatással, üzemlátogatással, to-

vábbképzéssel, workshopokkal van egybekötve. Ebből 
gyönyörűen profitálhatnak a siófoki szállodák is, hoz-
záteszem, nemcsak szezonidőszakban, hanem azon 
kívül is. Nyilván itt nem okosságokat akarok elmondani 
a turizmussal kapcsolatban, mert nem az én területem, 
de azt gondolom, hogy muszáj egy kicsit paradigmát 
váltani. Nem turizmusellenes vagyok, csak szeretném 
egy kicsit fölrázni a siófokiakat, hogy lássunk mást is 
a turizmus mellett. Meghallgattam a szállodásokat is, 
elmentem több fórumra, és nagyon sok kiváló ötletet 
hallottam és tanultam tőlük. Mélységesen tisztelem azt 
a hivatástudatot, ami bennük megnyilvánul. Abszolút 
jogos volt, amit többen is mondtak, hogy a turizmus-
nak is megújulásra van szüksége. Az a fajta turizmus 
már nem képviselhető, ami jó pár éve itt megy. De ne 
csak ezt lássuk, hogy csak ez a problémánk. Nekünk itt 
sokkal több a problémánk, és sokkal több lehetősé-
günk is van – fejtette ki Szamosi Lóránt.
A képviselő szeretne minél több véleményt meghall-
gatni, fórumot adni a konkrét javaslatoknak, amelyek 
megvalósítását képviselhetné a városi testületben is.  
Megemlítette azt is, hogy szívesen látná, ha bizonyos 
szegmensek képviselői ellátogatnának bizottsági vagy 
testületi ülésre is. Kifejezetten érdekes lenne a vélemé-
nyüket meghallgatni.
A turizmusról sokat beszél mindenki, a testület támogatja 
is természetesen, de hallgattassék meg a másik fél is. 

g.k.

Gazdaság
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Indulhat a Siófok-Ságvár  
kerékpárút építése

Az általános vélekedés szerint életveszélyes bringá-
val Siófok és Ságvár között közlekedni. A probléma 
még ebben az évben megoldódhat. 

A tavaly elindított, de menet közben beragadt projekt
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő közbenjárása 
révén végre megvalósulhat. Az előkészítő munkában 
nagy szerepe volt a siófoki beruházási osztály munkatár-
sainak, akik többek között a Ságvárral közösen benyúj-
tott pályázatot két részre bontották, így az eredetileg 
150 milliós támogatás helyett mintegy 260 millió forint-
ból épülhet a kerékpárút.
- A sikeres egyeztetések és a számunkra kedvező kor-

mánydöntés eredményeként a Siófok-Ságvár kerékpár-
út építését végző munkagépek már fel is vonultak a 
munkaterületre. Mivel a beruházásnak még ebben az 
évben el kell készülnie, magam is kiemelt figyelemmel 
kísérem a kivitelezői munka előrehaladását. Mivel parla-
menti elfoglaltságom miatt a terület hivatalos átadása-
kor előreláthatólag sajnos nem tudok jelen lenni, így az 
elmúlt hetekben Kecskés Gábor polgármester úrral és a 
kivitelező képviselőjével már több alkalommal is meg-
tekintettük a leendő kerékpárút építési előkészületeit.
Örömömre szolgál, hogy a kerékpárút megépítésével a 
siófoki és ságvári emberek régi vágya végre megvalósul-
hat – mondta lapunknak Witzmann Mihály.
A kerékpárút Siófok belterületén, a Ságvári utca melletti 
téren kezdődik, a Jácint utca és a Ságvári utcacsomó-
pontjának északkeleti oldalán. A befejezési határidő ez 
év vége.

g.k.

Rendelőfelújítás
Elkezdődhet a rendelőintézet felújítása, többek kö-
zött liftet is épít a kivitelező.

A legfontosabb fejlesztés egy lift beépítése lesz, de 
emellett az építők akadálymentesítik a mosdókat, a 
gyengén látók számára Braille írással információs táb-
lákat helyeznek ki, és a hallássérültek számára is hoz-
záférhetőbbé teszik az ellátást. A központi ügyelet új, 
korszerű személygépkocsit kap, továbbá egészségügyi 
és informatikai eszközöket vásárolnak az ügyelet és a 
védőnői szolgálat részére. Mint azt ez év tavaszán meg-
írtuk, maximum 60 millió forint vissza nem térítendő tá-
mogatásra lehetett pályázni a tavalyi évben. Siófok élt 

a lehetőséggel, és bár a beadott pályázata szakmailag 
megfelelt, forráshiányra hivatkozva nem részesült tá-
mogatásban. Witzmann Mihály országgyűlési képviselő 
közbenjárására azonban 51,1 millió forintnyi támogatást 
mégis megkaphatott a város. A pályázat megvalósításá-
hoz szükséges, támogatásban nem részesülő tevékeny-
ségek költségeinek fedezetét vállalta az önkormányzat. 
A legkedvezőbb ajánlatot az Adler-Sió Kft. adta, így ez a 
cég végzi a felújítási, átépítési munkákat. Velük a hiva-
tal illetékesei szeptemberben írták alá a szerződést, így 
elég szoros a határidő, a munkálatoknak ez év végéig el 
kell készülni. Az építő cég szakemberei szerint az építési 
munkálatok az épületben végzett gyógyító tevékenysé-
get nem zavarják majd.

g.k.

Siotour-átvilágítás
Az átvilágítást dr. Lengyel Róbert polgármester kez-
deményezte, a szeptemberi ülésén a testület azon-
ban nem tárgyalta a SIOTOUR Kft. átvilágítását. 

A polgármester szerint fontos, hogy pontos képet kap-
jon a városvezetés a cég vagyoni helyzetésről és műkö-
déséről. A javaslat szerint az ellenőrzést pályázat útján 
kiválasztott auditáló cég végezné, melynek feladata 
a 2010-2014. közötti évek átfogó ellenőrzése lenne. A 
szeptemberi ülés elején Szajcz Adrián frakcióvezető 

Fejlesztés
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Galéria a régi könyvtárban
Ezzel a címmel már jelent meg cikkünk, azonban ez 
a galéria nem az a galéria. Meglepő fordulatot vett a 
régi könyvtárépület sorsának tárgyalása a testületi 
ülésen.

Évek óta nagy kérdés, hogy mi lesz a sorsa a volt könyvtár-
épületnek. A legutóbbi elképzelés szerint a Konok-Hetey 
gyűjtemény került volna az üresen álló épületbe, azaz 
Konok Tamás, a neves festőművész ezernél is több fest-
ménye és grafikája, valamint már elhunyt feleségének 
több száz darabot számláló, festményekből, grafikák-
ból, szobrokból álló kollekciója. Emellett felmerült, hogy 
akár civil házként is lehetne hasznosítani az épületet. 
Nem először kerül a testület elé az ügy, a tavaszi utolsó 
ülésen a Pénzügyi és Tulajdonosi bizottság az erről szóló 
határozatot átdolgozásra visszaküldte, szeptemberben 
úgy tűnt, rendeződik a volt könyvtár sorsa. Csorba Ottó, 
a bizottság elnöke ismertette a bizottság javaslatát, 
mely szerint az önkormányzat - hogy a korábban kötött 
együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettsé-
geit teljesítse - a régi könyvtárépületnek a gyűjtemény 
elhelyezéséhez szükséges átalakítások engedélyezési és 
tervezési dokumentációjának elkészítésére 7 800 000,. Ft 
+ áfa összeget biztosít a jövő évi költségvetés terhére. 
Emellett kezdeményezik az együttműködési megállapo-
dás módosítását, mely szerint a kiállítóhelyet csak akkor 
építik át, ha arra 2 éven belül pályázati pénzt nyer a város. 
- Én konok vagyok, de Hetey nélkül és abszolút nem 
értek egyet ezzel a dologgal. Rengeteg más dologra is 
lehetne költeni a város pénzét - lepett meg sokakat Új-

vári István. A képviselő hozzászólásában számbavette 
mi mindent kellene rendbe tenni a városban, ezenkívül 
felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzat jelen-
tős számú műalkotással rendelkezik, melyek között ne-
ves festők művei is megtalálhatók, mint mondta: abból 
kellene főzni, amink van. Újvári Istvánnak a civil házzal 
kapcsolatban is volt elképzelése:
- Jómagam is civil szervezetnek vagyok a tagja, és azt 
gondolom, hogy ez fontos dolog, de nem kimondot-
tan szükséges egy ilyen helyet a város szívébe ten-
ni. A városnak több ingatlana is van, amit nyugodtan 
használhatnának a civilek, s még egyszer hangsúlyo-
zom, hogy ezt nagyon-nagyon fontos dolognak tar-
tom - mondta a képviselő. Az elmondottakkal mindeni 
egyetértett, bár a vita itt egy kicsit szerteágazó lett, 
több más, elsősorban pénzügyi dolog is előkerült. 
Végül az a döntés született, hogy a testület a Konok-
Hetey Művészeti Alapítvánnyal kötött megállapodás 
megszüntetését kezdeményezi, mivel bizonytalannak 
tartja annak a két-három éven belüli megvalósítható-
ságát. A testület felkéri a hivatalt, hogy vegye számba 
a város kulturális értékeit, és keressen megoldást ezek 
bemutatatására, emellett vizsgálja meg, hogy a civil 
szervezeteknek hol lehet megfelelő helyet biztosítani.  

g.k.

Aktuális

javaslatot tett négy napirendi pont levételéről, mivel 
ezen pontokat ezt megelőzően a Pénzügyi és Tulajdo-
nosi Bizottság nem tárgyalta. Ezek egyike a SIOTOUR 
Kft. átvilágítása volt, mely esetében dr. Lengyel Róbert 
polgármester név szerinti szavazást kért. Orbánné 
Wald Marianna, Völgyi Lajos és dr. Lengyel Róbert nem-
mel szavazott, azaz tárgyalták volna az előterjesztést, 
a többi képviselő ezt elutasította. Kérdésünkre Szajcz 
Adrián frakcióvezető a következőket mondta:
- A képviselő-testület 2015 májusában a 117/2015 (V.28.) 

határozatában már döntött az önkormányzati tulajdo-
nú gazdasági társaságok átvilágításáról. Erre az Állami 
Számvevőszéket kérte fel. Az ÁSZ a felkérést nem 
utasította el, hanem az ellenőrzési tervébe beilleszti 
azt. Várjuk az ellenőrzés elvégzését, annak megál-
lapításait. A Fidesz frakciója mindig is tiszteletben 
tartotta és továbbra is tiszteletben tartja a képvise-
lő-testületi döntéseket.

g.k.

illusztráció
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Közlekedj biztonságosan,
autómentesen! 

A szeptember 16-tól 22-ig megrendezett Európai 
Mobilitási Héten a biztonságos közlekedéssel kap-
csolatos programokkal, kedvezményekkel, akciók-
kal készült Siófok.

A fenntartható városi közlekedéssel kapcsolatos kam-
pányt idén hetedik alkalommal rendezték meg a város-
ban. Az egyhetes rendezvénysorozat célja, hogy arra 
ösztönözze az európai helyi hatóságokat, hogy vezessék 
be és támogassák a fenntartható közlekedési intézkedé-
seket, és felszólítsa az embereket arra, hogy próbálják ki 
a gépkocsival történő közlekedés alternatíváit. Az idei 
Európai Mobilitási Hét témája az utazási módok keveré-
se és a nagyközönség aktív életmód folytatására történő 
ösztönzése volt. A kampány idején, szeptember 16. és 
22. között idén is díjmentesen szállíthatták kerékpárjai-
kat a vonatokon utazók, és a rendezvényhét autómentes 
nappal zárult. Szeptember 22-én a siófoki autómentes 
napon délelőtt aszfaltrajzverseny várta a város óvodása-
it a Fő téren, majd délután a Vak Bottyán János Általános 
Iskolában megrendezett sorversenyeken vehettek részt 
a diákok. 
- Az autómentes nap alkalmából arra kérték fel az iskolát, 
hogy szervezzünk a négy helyi általános iskola diákjai szá-

mára különböző versenyeket. A rendezvényen az autón, 
motoron kívül a mindennapi közlekedésben használt, 
nem motorizált járművek segítségével, mint például ke-
rékpár, gördeszka, roller állítottunk össze sorversenyeket 
a gyerekeknek. A „Közlekedj ÖKOsan” elnevezésű prog-
ramban a felső évfolyamosok vesznek részt, ugyanis a 
feladatok közt leginkább az ő korosztályuknak megfelelő 
gyakorlatok szerepelnek. Iskolánként 6 fiú és 6 lány, össze-
sen 48 gyermek versenyez egymással az iskola udvarán. 
A délután során KRESZ-tesztet is kitöltenek az a tanulók a 
siófoki rendőrkapitányságtól érkezett rendőr kollégák se-
gítségével, akik a kerékpáros közlekedés szabályairól szóló 
előadással és egy kerékpárral teljesíthető ügyességi pályá-
val is készültek a diákoknak - számolt be a programokról a 
helyszínen a rendezvény főszervezője, Lapos Gábor, a Vak 
Bottyán János Általános Iskola testnevelő tanára.

Milei
www.siofoki-hirek.hu

Erdei iskola a kisdiákoknak
Siófok Város Önkormányzata finanszírozásával 
egyhetes erdei iskolai programon vehettek részt 
a város általános iskoláinak 5. osztályos tanulói.

A Széchenyi István Általános Iskola és a Vak Bottyán 
János Általános Iskola tábora már lezajlott, a Beszé-
des József Általános Iskola táborát pedig a hidegre 
fordult időjárás miatt májusra tervezik. A táborok 
helyszínéül a Zamárdiban lévő Felüdülés Turistaszálló 
szolgált, ahol a megszokott iskolapadok helyett izgal-

mas erdei iskolai programokkal várták a gyerekeket. 
A kisdiákok egyebek közt csapatépítő tréningen és 
élménytúrákon vettek részt, valamint a tábor terüle-
tén kialakított helyszíneken, a megszokottól teljesen 
eltérő szemszögből ismerkedhettek a természet vilá-
gával. Rendhagyó tanórákon is tanultak, de nem ma-
radt el a szórakozás, játék sem. A gyerekek számára 
felejthetetlen élményeket és játékos tanulást jelentő 
erdei iskolák programjainak megszervezésében és le-
bonyolításában pedagógusok és különböző szakem-
berek is közreműködtek.

hivatali sajtó

Fotó: M
ilei
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Vasárnapi ételosztás 
közös összefogással 

A Siófok Városért Egyesület több civil szervezettel 
karöltve elindította rendszeres ételosztását, hogy 
a város rászorulói minden vasárnap meleg ételhez 
juthassanak.

A kezdeményezés szeptember 20-án indult el, és már az 
első vasárnapi ételosztáson is sok rászoruló állt sorba a 
siófoki Újpiac téren.
- Minden rászoruló embert szeretettel várunk a városból, 
nem számít, hogy hajléktalan vagy nagycsaládos az ille-
tő, nem kérünk szegénységi bizonyítványt – mondta el az 
eseményen Havasi Gábor, a Siófok Városért Egyesület el-
nöke. - Egyesületünk egyik tagja hívta fel a figyelmünket 
a Heti Betevő elnevezésű budapesti kezdeményezésre, 
amelyet két szakács indított el. A mozgalom ötletgazdái 
egy karácsonyi ételosztáson járva gondoltak bele abba, 
hogy azok az emberek, akik rászorulnak, nem csak az 
ünnepekkor éhesek, így kiépítették saját, heti rendsze-
rességgel működő mozgalmukat a fővárosban, amely 
azóta már Makón, Székesfehérváron, valamint Budapest 
három kerületében is útnak indult. Felvettük a szaká-
csokkal a kapcsolatot, megnéztük, hogyan működik a 
mozgalom, majd úgy döntöttünk, Siófokon is elindítjuk, 
hiszen ebben a városban is rengeteg rászoruló ember él. 
Kezdeményezésünkhöz számos egyéni vállalkozó és cég 
csatlakozott, jelenleg 9-10 helyen vállalták el, hogy meg-
főzik a heti ételt. Ezáltal szétosztható a munka, csapat-
munkában könnyebben, hatékonyabban dolgozhatunk 
– mutatta be az akciót az egyesület elnöke.
A heti meleg étel elkészítéséhez szükséges alapanyagokat 
a város 20-22 pontján kihelyezett gyűjtőedényekben 
összegyűlt összegből, önkéntes adományokból, illetve 
a mozgalom fővédnöke, dr. Lengyel Róbert, Siófok 
polgármesterének támogatásával finanszírozzák a 
szervezők és a segítők.
- Néhány héttel ezelőtt a Siófok Városért Egyesület 
vezetősége keresett fel azzal, hogy szeretnének egy 
ételosztást elindítani, hogy minden vasárnap délben 
az arra rászoruló emberek egy tál meleg ételhez 

juthassanak. A fővédnöki felkérést azonnal elvállaltam, 
sem polgármesterként, sem civil emberként nem 
mondhattam nemet. Mint városvezető, kötelességemnek 
érzem, hogy felkaroljam az ilyen kezdeményezéseket, 
ugyanakkor egyéni indíttatásom is megegyezik ezzel, 
ugyanis a szülői házból is azt hoztam magammal, 
hogy ahol tudunk, segítsünk, főleg, ha rászorultakról 
van szó. Erkölcsi meggyőződésem, hogy támogatni 
kell az ilyen kezdeményezéseket, így a védnökség 
mellett felajánlottam az egyesületnek, hogy a 
polgármesteri keretemből egy meghatározott összeget 
szintén a rendelkezésükre tudok bocsájtani, amelyet 
vasárnaponként a főzéshez szükséges alapanyagok 
megvásárlására tudnak majd fordítani – nyilatkozta dr. 
Lengyel Róbert polgármester.

Ezen a hétvégén 150 főre főztek a mozgalom résztvevői, 
és minél szélesebb körben sikerül hírét adniuk az 
ételosztásnak, annál több rászorulót várnak majd 
vasárnaponként. 
- Felkerestünk olyan érintetteket, akik jobban ismerik 
ezt a perifériát, felvettük néhány karitatív szervezettel 
a kapcsolatot, és reményeink szerint egyre több helyre 
eljut majd az akció híre. Szervezői oldalon is bárkit 
szeretettel várunk, aki úgy érzi, szívesen csatlakozna a 
kezdeményezéshez, és valamilyen formában segítené az 
ételosztást – mondta Havasi Gábor.
A mozgalomhoz az anyagi támogatáson túl akár étellel 
is hozzájárulhatnak az önkéntes városlakók. A saját 
maguk által elkészített hideg, meleg ételeket egyaránt 
kioszthatják a rászorulóknak minden vasárnap déltől 
kettőig a siófoki Újpiac téren.

Milei

Közösség
Fotó: G

áti Kornél
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Kiliti szüret 
Idén szeptemberben kilencedik alkalommal vonult 
végig Siófok-Kiliti utcáin a szüreti felvonulás lovas 
kocsis menete.

Szeptember 26-án rendezték meg a Siófok-Kiliti vá-
rosrészben a szüreti felvonulást és a jótékonysági bált, 
amelynek hagyományai évről évre tovább folytatódnak. 
A kiliti iskolától indult el a lovas kocsis menet a felvonu-
lás első állomására, a Béke térre, ahol a szombat délutá-
ni borús, esős idő ellenére is nagyszámú nézőközönség 
gyűlt össze. A vendégeket a kisbíró köszöntötte, majd 
hagyományos magyar népi viseletbe öltözött néptánco-
sok mutatták be műsorukat. A fellépők közt a kiliti iskola 
tanulói, a helyi Pitypang Óvoda óvodásai, a Vadhajtás 
táncegyüttes táncosai, a Kilitiért Egyesület Szőlővirág 
tánccsoportja szerepelt. A programokban részt vettek 
az MMSZE Gondviselés Háza Fogyatékkal Élők Nappali 
Intézetének napközisei is. A műsorok közben a kiliti lá-
nyok, asszonyok pogácsával, üdítővel, borral kínálták a 
nézőket. A felvonulás az első állomás után még a város-

rész négy helyszínén megállt, hogy a táncosok előadják 
műsorukat a közönségnek. A Béke téri megállót a Szept-
ember 6. tér, a Rákóczi utca, a Jácint utca, majd a kiliti re-
formátus templom követte. A táncosok, fellépők mellett 
Siófok polgármestere, dr. Lengyel Róbert, Witzmann Mi-
hály országgyűlési képviselő és több helyi önkormány-
zati képviselő, egyesületi tag csatlakozott a lovaskocsis 
szüreti menetbe. A szüreti mulatság a hagyományok 
szerint az esti jótékonysági bállal zárult, amelyet a Szé-
chenyi István Általános Iskola kiliti telephelyén rendez-
tek meg.

Milei
www.siofoki-hirek.hu

Zichy Zsófia, a Balaton  
nagyasszonya emlékére 

Zichy Zsófia halálának 100. évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepséget az idén 20. jubileumát ün-
neplő Nők a Balatonért Egyesület. Rajzversennyel, 
virágkötészeti versennyel, emléktábla-avatással és 
koszorúzással emlékeztek szeptember 25-én, Sió-
fokon Zichy Mihály festőművész lányára, a Balaton 
nagyasszonyára.

A siófoki Kálmán Imre Kulturális Központban megren-
dezett ünnepséget a Nők a Balatonért Egyesület helyi 
csoportjának vezetője, Deveczné Orosz Márta nyitotta 
meg:
- Ezen a napon Zichy Zsófiára emlékezünk, az íróra, a 
költőre, a virágok és a növények avatott mesterére, ko-

rának ismert asszonyára – kezdte beszédét a csoportve-
zető. 1995. január 22-én alakult meg a Nők a Balatonért 
Egyesület Alsőörsön, és az alapítók célul tűzték ki a Ba-
laton környezeti és kulturális értékeinek megőrzését. 
1996-ban a NABE elhatározta, hogy kétévente emléket 
állít egy-egy balatoni nagyasszonynak, akik a tó kör-
nyékén tevékenykedtek, és a településnek, ahol éltek, 
hírnevet szereztek. Ennek jegyében állít most emléket 
Siófok Zichy Zsófiának, aki korának olyan asszonya volt, 
akit környezete tisztelt, szeretett. Zsófia híres festőnk, 
Zichy Mihály lánya, aki férjével Siófok fürdőhellyé vá-
lásának alapítói közé tartozott. Elsőként építkeztek a 
városban, Batthyány utca 22. szám alatti házukban a 
korabeli művészvilág kiemelkedő alakjai fordultak meg. 
Zichy Zsófia történetét Matyikó Sebestyén József köl-
tő, múzeológus, technográfus által ismertük meg, aki 
emléket állított a kor nagyasszonyának. Zichy Zsófiát, a 
művész dédunokája, Csicsery-Rónay Elisabeth mutatta 
be az ünnepségen összegyűlt népes közönségnek.

Fotó: M
ilei
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- Zichy Zsófiát a Zeneakadémia elvégzése után apja le-
beszélte a keserves, nehéz művészi pályáról. Zsófia bá-
tor és modern nő volt, egyedül élt Budapesten, ami ritka 
volt az 1800-as évek végén, így nem kis feltűnést keltett. 
Zsófia művészeti tehetsége később a virágkötésben 
bontakozott ki, a kertészeti lapok rovatvezetője lett, ta-
nácsokat adott olvasóinak. Tanulmányi útjairól, Párizsból 
és Londonból hazahozta a virágkötészetben szerzett ta-
pasztalatait. Tehetséges nyelvész volt, öt nyelven folyé-
konyan beszélt és írt, sokat fordított kertészeti témában. 
Lakásán rendszeresen zenei estéket rendezett, amelye-
ken híres művészek vettek részt. Édesapám továbbvitte 
ezt a családi hagyományt, a Zichy-kúriában zenei, iro-
dalmi délutánokat tartott. Zsófia zenei estjeiről egyetlen 
tárgy maradt fenn, egy cselló, amelyet darabjaira törve 
találtunk meg, de egy tehetséges hangszerész helyreál-
lította. Jómagam csellista vagyok, gyakran játszom, és 
játszottam ezen a hangszeren édesapám rendezvényein 
is. Nagymamám, Zsófia lánya hősiesen harcolt a Zichy- 
hagyatékért, majd egész életét a múzeum fenntartására 
szentelte. Amikor az oroszok behatoltak Zalába, elvitték 
a kincseket, édesapám segítségével visszakövetelték a 
családi örökséget. Ma a zalai Zichy Múzeumban talál-
hatóak meg ezek az értékek, amely méltón őrzi a család 
múltját – emlékezett meg a Zichy famíliáról Csicsery-
Rónay Elisabeth.
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő a rendezvé-
nyen a NABE jubileumát, munkásságát és jeles tevékeny-
ségét is kiemelte beszédében.
- Siófok szülöttjeként, Balaton-parti emberként az elmúlt 
évtizedekben számtalan alkalommal találkoztam már a 
Nők a Balatonért Egyesület tevékenységével, közösségi 
rendezvényeivel, programjaival. A NABE idén ünnepli 
20. jubileumát, és véleményem szerint nagyon jó, hogy 
van egy olyan folyamatos pártfogója a Balatonnak, mint 
ez az egyesület, amely egy rendkívül fontos, hiánypót-
ló és értékes küldetést végez immár két évtizede. Né-
hány hónappal ezelőtt a Zichy Alapítvány kuratóriumi 
tagjává választottak, amely rendkívül megtisztelő volt 
számomra. A Zichy Múzeumban működő alapítvány a 
Zichy- hagyaték megőrzését tűzte ki célul. Zichy Mihály-
ról nyilvánvalóan sokat tudunk mindannyian, hiszen So-
mogy megye óriási értéke, világhírű festőművésze volt. 
A neves család többi tagját is igyekeztem minél többet 

megtudni, így ismertem meg Zichy Zsófiát, aki korának 
kiemelkedő személyisége volt. Zichy Zsófia személyé-
ben egy olyan művészt ünnepelhetünk ma, aki nemcsak 
Somogy megye, hanem a Balaton régió és Siófok életé-
be is beírta nevét. A zongoraművészettől a virágköté-
szetig hosszú az út, és a Zichy család le sem tagadhatná, 
hogy a művészet körbeveszi őket, szép hagyaték maradt 
fenn munkásságukból. Ezek az értékek azok, amelyekre 
mi büszkék lehetünk, amelyekre egy erős, összetartó, si-
keres közösségként emlékezhetünk – zárta beszédét az 
országgyűlési képviselő.
Dr. Lengyel Róbert, Siófok város polgármestere hang-
súlyozta, nagy örömmel vesz részt olyan, politikától 
mentes eseményen, ahová szívesen hívják, szívesen 
látják.
- Örömmel megyek kulturális jellegű eseményre, külö-
nösen, ha az a magyar kultúrához kapcsolódik, annak 
jeles személyiségéről szól. A mai napon egy egyesü-
letet is ünneplünk, egy olyan egyesületet, amelynek 
helyi csoportja Siófokon, lelkes vezetővel és tagokkal 
működik, akik sokat tettek és tesznek azért, hogy ez a 
város élhetőbb és szebb legyen. Ezúton szeretnék kö-
szönetet mondani és további kitartó munkát kívánni a 
csoport számára – mondta a polgármester.
Zichy Zsófia emlékünnepségén Matyikó Annamária 
édesapja, Matyikó Sebestyén József művéből olvasott 
fel részletet, felidézve a balatoni nagyasszony életét. 
Az évfordulós rendezvényen került sor a virágköté-
szeti verseny és a „Virágos világom” című rajzpályázat 
eredményhirdetésére is. A rajzpályázaton gyermek és 
felnőtt kategóriában, a virágkötészeti versenyben pe-
dig az üzletek és az egyéni virágkötők kategóriáiban 
hirdettek eredményt. A zsűri tagjai közt Varga Tamás 
szobrászművész, Mizerák Beáta rajztanárnő, festőmű-
vész és Berlinger Ágnes, a siófoki Helyi Érték Egyesület 
egyik vezetője szerepelt.  
A díjátadót és az ünnepséget a Kálmán Imre Kulturális 
Központ előtt felállított Zichy Zsófia emléktáblájának fel-
avatása és megkoszorúzása zárta. A megemlékezésen a 
Nők a Balatonért Egyesület vezetősége és tagjai mellett 
a város vezetősége és a helyi diákok is közreműködtek.

Milei
www.siofoki-hirek.hu
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Új igazgató a KIKK élén
Véget ért az átmeneti időszak, Valovics István 
megbízott igazgatót (aki a KIKK titkárságvezetője) 
október 15-től Gyulainé Isó Edina váltotta a KIKK 
élén. Az új igazgatóval a terveiről beszélgettünk.

Tizenöt évvel ezelőtt egy iskolai feladat kapcsán ke-
rült kapcsolatba a KIKK akkori vezetőjével. Ezután 
négyórás munkaidőben dolgozott közönségszerve-

zőként, szórólapokat terjesztett, operett előadásokra 
invitálta a vendégeket. Egy év elteltével, már diplo-
mával a kezében programszervezőként kezdett dol-
gozni a házban. Kiállításokat szervezett, majd később 
fesztiválokat, rendezvényeket. Harmadik gyermeke 
születése után minden olyan munkával foglalkozott a 
házon belül, amire éppen szükség volt. A gyerekelő-
adásoktól, bérletes előadásoktól kezdve a gazdasági 
ügyintézésig, a szerződésektől, a személyügyi mun-
kaügyi dolgoktól a terembérletekig, az egyesületek-
kel való kapcsolattartásig ebbe minden beletartozik. 
Végigjárta a ranglétrát, október 15-től pedig a KIKK 
igazgatója.

Kívül-belül ismeri a házat és a benne zajló munkát. 
Milyen tervekkel vág neki új megbízatásának?
Mindenképpen szeretném leszögezni, hogy az 
elődöm a rendezvény- és fesztiválszervezés terén 
tényleg minőséget hozott a városba, ezt a vonalat 
szeretném megtartani. Emellett azonban a másik 
oldal, azaz a közművelődés nem domborodott ki, 
nagyon hiányosak a közművelődési alapfeladataink, 
ami egy kulturális központnak, így nekünk is fonto-
sak. Nincsenek szakköreink, amelyek gyermekeket 
vonzanának ide, nincsenek hobbitanfolyamaink, nin-
csen nyári táboroztatás, nagyon szűkös a kiállítások 
megvalósulása, akár helyi, akár országos kiállítókról 
beszélünk. A bérletes előadások színvonalasak, de 
a közművelődés nemcsak a rendezvényszervezést 
és a bérletes előadást jelenti, abba minden más is 
beletartozik. Több korosztály kulturális igényét kell 
kielégíteni, például csecsemőszínházi előadás az 
anyukának, baba-mama klub, szöszmötölős tanfolya-
mok, kiállítások, nyári táborok, az idősebbeknek akár 
ismeretterjesztő előadások. Nagy álmom, hogy a kul-
turális központ minősített közművelődési intézmény 
legyen. 2012 óta az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
minősített közművelődési intézmény díjat, rangot ad 
olyan közművelődési intézményeknek, amelyek va-
lóban a közművelődésért dolgoznak szívvel, lélekkel. 
Ezt három évig lehet megtartani, majd minden év-
ben újra lehet pályázni rá. Ehhez az kell, hogy közmű-
velődési feladatok is legyenek a házban. 
Lesz erre pénz és hely? 

Gyulainé Isó Edina Siófokon született, negyvenéves. 
A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán végzett 
művelődésszervezőként. Két betétlappal, az egyik 
andragógusi, a másik szociális szervezői, valamint kö-
zépfokú német nyelvvizsgával rendelkezik. Emellett 
elvégzett egy OKJ-s tanfolyamot, fazekas lett. Három 
gyermek édesanyja.
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Ez egyrészről pénz kérdése, de a hellyel nagyobb 
problémáink vannak, mert hiába van egy óriási épü-
letünk, nincsenek kisebb termeink. Két terem van, 
amiért szinte harcol a KIM, az egyesületek, a külsős 
terembérlők, és ebbe már szakkörök nem igazán fér-
nek el. Át kell gondolni, mert vannak holtterek a kul-
turális központban, aminek a leválasztásával termek 
nyerhetőek. Például lent az előcsarnokban a főbe-
járat melletti kiugró részeket – amelyek mindegyike 
bejárat volt, de már nem használjuk – ki kellene szed-
ni, megnagyobbítani az előcsarnoknak ezt a részét. 
Így leválasztva egy állandó kiállítást tudnánk a helyi 
alkotóknak biztosítani rögtön a bejárattól jobbra. A 
másik, ahol még termeket lehetne kialakítani, az a 
bíróság felőli bejárat. Minek nekünk két bejárat? A bí-
róságtól is be tudunk jönni, a belső udvarról is be tu-
dunk jönni, le lehetne zárni a bíróság felőli részeket. 
Ott vannak kisebb helyiségek, az egyik telefonköz-
pont, a másik régen a takarítónőknek volt a központ-
ja. Ott minimum két termet létre lehetne hozni, ahol 
szakköröket tudnánk csinálni, hogy a gyerekek is be-
jöjjenek hozzánk. Ők vannak a legtöbben, és épp az 
ilyen közművelődési feladatok kerülnek át a könyv-
tárba. Ők csinálják azt a nagyon kis édes Százszor-
szép szakkört. Az író-olvasó találkozó maradhat ott, 
az oda is tartozik, nem is akarok onnan semmit sem 
elhozni, csak mi is szeretnénk csatlakozni. Hiszen any-
nyi gyerek van, hogy elláthatjuk mindketten ezeket 
a feladatokat. A könyvtárban is megmarad, hiszen az 
egy jó példa, nagyon jól csinálják, és nálunk is lehet-
ne párhuzamosan. 

A színházi szezonnal kapcsolatban számíthatunk 
változásra?
El kell gondolkozni azon, hogy szükség van-e még egy 
bérletre, mert a visszajelzések szerint nagyon szeret-
nének még többen eljutni színházba. Kihalásos alapon 
lehet bérlethez jutni nálunk, ami számunkra jó, de an-
nak a fiatalnak, aki 20 évvel ezelőtt még kicsi volt, most 
viszont színházba szeretne jönni, annak nem tudunk 
kínálni semmilyen lehetőséget. Előadásokat a fiatalok-
nak sem tudunk adni. Én nagyon szeretnék bérletszá-
mot növelni, érdeklődés van rá, kellene vagy egy zenei 
bérletet létrehozni vagy a Jókai-bérletet megduplázni.

A bérleteladásokból finanszírozhatóak az új előadások, 
vagy plusz forrás kell?
Természetesen a költségvetést jobban át kell látnunk, 
hogy mire kell költenünk, miből lehetne esetleg 
elvonni, mihez lehetne átcsoportosítani. Szoros a 
költségvetés, de nagyon szerencsés helyzetben 
vagyunk, mert Siófokon nem azt kell néznünk, hogy 
mennyibe kerül egy darab, hanem hogy jó legyen. A 
képviselő-testület támogat minket ebben, nekik ez 
fontos, a színvonalas kulturális élet, amelyhez minden 
pénzt megadnak. A kínálat jó, az emberek túl sokan 
vannak rá, át kell gondolnunk, hogy bérletszámot 
kell-e növelni. 

Lassan elindul a színházi évad, és egy-két hónap múlva 
már a jövő évi fesztiválok megszervezése a feladat.
Így van. A fesztiválokon semmit nem változtatunk, 
azok a fesztiválok, amik eddig jól működtek, azok 
megmaradnak. Jelenleg új gondolatunk sincsen 
új fesztivál irányába, a régieket tartjuk meg. Annyi 
változás lesz, hogy a kulturális központon belül kü-
lönválasztjuk a közművelődési feladatokat és a fesz-
tiválszervezést. Ezáltal azok a kollégák, akik most 
fesztivált szerveznek, télen, az uborkaszezonban 
meg közművelődéssel foglalkoztak, nem lesznek 
leterhelve két irányba, hanem csak a fesztiválokkal 
foglalkoznak majd. Ennek az az előnye, hogy már 
januártól elindítják és feltöltik az összes fesztivált 
rendes és minőségi előadóval, ezek szerződését el-
készítik, a kereskedőkkel időben egyeztetnek. A cél, 
hogy mindenki időben értesüljön mindenről, időben 
meglegyen minden szerződés, ne utólag történjen 
minden elszámolás. Ez egy adminisztratív feladat, 
de talán rugalmasabbak leszünk, mert a lányok ál-
landó leterheltségben vannak. Gondolkozunk azon, 
hogy belvárosi esteket tartsunk, nyáron nagyon jól 
sikerült a Vásári André-koncert. Egy-egy ilyen estet 
a Fő téren el lehetne indítani, de kereskedők nél-
kül, csak kellemes zenével. A Zene a zöldben egy új 
kezdeményezés, Györkös Mariann kiváló gondolata 
volt, ez folytatódik. Nagyon sok pozitív visszajelzést 
kaptunk, hogy ilyen kellemes dolgot ritkán látnak az 
emberek.
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A fesztiválok kínálatában marad az új irányvonal, azaz, 
hogy trendi, közönségvonzó fellépőket hívnak?
Mindenképpen. Ez a város egy intelligens város, itt 
nem lehet falunap. Ezzel nem leszólni akarom a fa-
lunapokat, de azok más lapra tartoznak, mindennek 
megvan a maga helye. Ebben a városban kulturált 
szórakozásnak kell lennie. Egyszerűen nem lehet más, 
meg kell húzni valahol azt a határt, és ehhez minden-
kinek csatlakoznia kellene. Mindenkinek, aki ebben a 

városban civil szervezet, egyesület vagy egyéni vál-
lalkozó és rendezvényt szervez, figyelembe kellene 
vennie, hogy minőségi turizmust kell hozni, ahhoz 
pedig minőségi előadók kellenek. Akár családos em-
bereket akarunk ide csábítani vagy saját lakóinkat 
akarjuk szórakoztatni, mindenképpen ezt az irányvo-
nalat kell követni.

g.k.

Lapzártakor már csak a székszámok és a karfák 
felhelyezése volt vissza a megújult nézőtéri székekre. 
Sokkal esztétikusabb, modernebb lett a színházterem 
megjelenése, nemcsak a székek újak, hanem a 
szőnyeg is. Az új székek magasabb háttámlával 
rendelkeznek, ülőrészükön deréktámasz található. 
Mind a háttámla, mind a székek ülőrésze pácolt 
faborítású, a terem színvilágával harmonizáló zöld 
kárpittal. Az elmúlt években sok panasz érkezett az 
ülések felcsapódására, ennek kiküszbölésére most 
egy modern technikát alkalmaz a kivitelező. Jelenleg 
nem egy teljes rekonstrukció zajlik, hiszen vannak 
olyan objektív feltételek, amiken nem lehet változtatni, 
mint például a székek száma, a sorok közti távolság, a 
széksorok emelkedése. A kulturális központ dolgozói 
a munkálatok után elvégzik az általános takarítást. 
Október 24-25-én a Kálmán Imre Emléknapok 

keretében október 25-én lesz látható az első előadás a 
megújult színházteremben, a Csárdáskirálynő 100 éves 
évfordulójának alkalmából egy operettgálára kerül sor. 
Ezt követően novemberben az első színdarabokkal 
elindul a 2015/2016-os színházi évad.

Újdonságok a siófoki színházban 

A siófoki Kálmán Imre Kulturális Központ 
2015/2016-os színházi évadában híres színtársula-
tokkal és nagysikerű színdarabokkal várja közön-
ségét. Az idei évad előadásairól Valovics Istvánnal, 
a KIKK megbízott igazgatójával beszélgettünk.

Milyen szempontok alapján választják ki az évad során 
látható darabokat?
Általában az előző évad végén egy kérdőíves felmé-
rést végzünk azzal kapcsolatban, hogy a közönség 
hogyan értékelte az előző évadot. Erre a felmérésre 
idén az igazgatóváltás miatt nem került sor, így egy-
részt a többéves tapasztalatunkra, másrészt a láto-
gatottsági adatokra hagyatkoztunk annak kapcsán, 

hogy milyen irányban kezdjük el a szervezést. Emel-
lett személyes visszajelzéseket is figyelembe vet-
tünk mind a felnőtt- mind pedig a gyermekbérletek 
esetében. A gyermekbérleteknél a pedagógusok, 
szülők, gyerekek visszajelzései alapján választottuk 
ki azokat az előadásokat, amelyek remélhetőleg 
tetszést aratnak majd. Az a tapasztalatunk, hogy a 
siófoki közönség nagyon szereti a színházat, és első-
sorban olyan színvonalas, szórakoztató színházi elő-
adásokat szeretne látni a színpadon, amelyek által 
egy-egy órára kiszakadhat a hétköznapok nehézsé-
geiből. A felnőttbérletek kialakításában a vígjátéko-
kat, zenés vígjátékokat, szórakoztató előadásokat 
részesítettük idén is előnyben. Az évad összeállítását 
csapatmunkában végezzük, 3-4 fő dolgozik a bérle-
tes programok kialakításában.

Fotó: G
áti Kornél
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Kultúra

Hogyan zajlik a színdarabok, színházak kiválasztásának 
menete?
Legkésőbb nyár elejéig felmérjük, hogy a fővárosi és a 
vidéki színházak repertoárjából melyek azok a dara-
bok, amelyek a siófoki közönség érdeklődésére számot 
tarthatnak. Felkeressük ezeket a színházakat, ajánlatot 
kérünk tőlük, illetve emellett vannak olyan korábbi visz-
szatérő partnereink is, akik elküldik számunkra a saját 
ajánlataikat. A lehetséges színdarabok számát leszű-
kítjük a felnőttbérletekben található 10, és a gyermek-
bérletekben található 30 előadásra, így végül sokféle 
szempontot figyelembe véve alakul ki a program. Az 
egyeztetések során figyelembe kell venni a műszaki, 
helyszíni feltételeket (a színpad méretei adottak, zsinór-
padlással például nem rendelkezik stb.), az anyagi fel-

tételeket (a rendelkezésre álló költségvetést), valamint 
fontos momentum az egyes előadásokhoz elérhető 
ajánlóanyagok, fotók, videók, kritikák figyelembe vétele. 

Milyen bérletek találhatók meg az idei évadban?
A bérletek száma a 2015/2016-os évadban változatlan ma-
radt. Két felnőttbérletet indítunk Jókai és Karinthy néven 
5-5 színdarabbal, amelyek előadásai 19 órakor kezdődnek 
majd. Továbbra is folytatódnak a Mazsola és Manócska 
bérlet előadásai az óvodásoknak, a Süsü és Mirr-Murr bér-
let az alsó tagozatosoknak, illetve a Fekete István bérlet 
a felsősöknek. Az óvódásoknak szóló darabok 10 órakor, 
az alsósok előadásai 13 és 15 órakor, a felsősöké 14 órakor 
kezdődnek. A bérletek árait tekintve az idei évben némi 
növekedésre volt szükség, hiszen az elmúlt években az 
előadások árai is emelkedtek. Ennek megfelelően igye-
keztünk minimális áremeléseket tenni, a felnőttbérletek 
árai 10%-kal, a gyermekbérletek árai 5%-kal emelkednek. 
A felnőttbérletek árai ezt megelőzően 2-3 éve, a gyermek-
bérleteké több mint 3 éve nem emelkedtek, azonban a 
jelenlegi minimális áremelés szükséges volt ahhoz, hogy 
továbbra is a megszokott, színvonalas produkciókat biz-
tosíthassunk közönségünknek.

g.k.

Nyitott Templomok Napja 
A balatonkiliti Szent Kilit Római Katolikus Temp-
lom idén ősszel immár ötödik alkalommal csatla-
kozott az európai hírű Ars Sacra Fesztivál keretén 
belül megrendezett Nyitott Templomok Napjához. 

Az Ars Sacra Fesztivál a 2007-es nemzetközi városmisz-
sziós rendezvénysorozat részeként jött létre. A fesztivál-
hoz évről évre önkéntesen csatlakoznak Magyarország 
legnagyobb múzeumai, kulturális központjai, számos 
galéria és művész. A programok közt képző- és ipar-
művészeti kiállítások, különböző műfajú koncertek, 
színházi, irodalmi előadások, tárlatvezetések, gye-
rekprogramok egyaránt szerepelnek,. Az Ars Sacra 
Fesztivál keretén belül, az Európai Örökségnapokkal 
együttműködve minden év szeptemberének harmadik 

szombatján rendezik meg a Nyitott Templomok Napját. 
A kezdeményezéshez idén immár ötödik alkalommal 
csatlakozott a balatonkiliti Szent Kilit Római Katolikus 
Templom. A rendezvényt dr. Gárdonyi Máté plébános 
és dr. Kovács Emőke, a BRTK Könyvtár és a Kálmán Imre 
Emlékház igazgatója nyitotta meg. A Nyitott Templo-
mok Napjának minden helyszínén, az országon belül és 
a határokon túl is elhangzott az Imádság a nemzetért, 
amely szertartás az európai hírű esemény hagyománya. 
A kiliti templomban összegyűlt közönség Ontkó Henrik 
OSB. bencés szerzetes atya tanúságtételét hallgathatta 
meg, a versek, zongora- és orgonaszólók mellett kórus-
művek gazdagították az estét. A Siófoki Női Kar ének-
kara, valamint a vendégként meghívott Pannonhalmi 
Bencés Gimnázium big-bandje és énekkara tette még 
színesebbé a rendezvényt.

Milei
www.siofoki-hirek.hu



18

Egy cserkészlány 
naplójából…

„Kedves Naplóm!
Születésnapomra kaptalak a szüleimtől, és most sze-
retném veled megosztani az egyik legfantasztikusabb 
élményt, amiben az elmúlt években részem volt!"

Már több év eltelt azóta, mióta elkezdtem cserkészetre 
járni. A toborzás után 5 másik lánnyal kerültem egy őrsbe. 
Korábban nem ismertem őket, de hamar jó barátnőkké 
váltunk. Az őrsvezetőnk máig minden héten tart nekünk 
egy másfél órás őrsit, ahol rengeteget játszunk, miköz-
ben új dolgokat tanulunk a cserkészpróbára készülve, 
és remek tárgyakat gyártunk kézműveskedés közben. 
Először megtanultuk a cserkészimákat, majd a cser-
késztörvényeket. Tanultunk egy kis elsősegélynyújtást, 
természetismeretet, térképészetet és magyarságismere-
tet. Minden vagy minden második évben lehetőségünk 
adódik próbázni, mellyel a kék nyakkendős kiscserkész-
próba után egyenruhás és zöld nyakkendős cserkészek-
ké válunk. A későbbiekben próbajelvényeket kapunk 
egy-egy újabb szint sikeres teljesítésért.
Az őrsiken kívül csapatprogramokon veszünk részt 
évente többször. Ősszel túrázunk egyet a közeli erdők-
ben. Az adventi időben mi is együtt gyújtjuk a gyertyá-
kat a koszorúkon, ezzel számolva a heteket karácsonyig. 
A második adventkor Mikulás-ünnepségen egy másik 
őrsöt is megajándékozunk az általunk készített kreatív, 
esetleg ehető, finom ajándékokkal. Télen egy hétvégi 
portyát tartunk, ahol a sátrak helyett természetesen 
házban alszunk. A farsangi időszakban mi is jelmezek-
be bújunk, és igyekszünk elűzni a telet. A márciusi és 
októberi nemzeti ünnepeken segítünk a koszorúzásban, 
illetve pár éve a márciusi 15-ei esti műsort a csapatunk 
tagjai szervezik meg és adják elő. Tavasszal a természet 
ébredésével ismét útra kelünk és túrázunk. Húsvétkor 
minden cserkészlány tucatnyival több hímes tojással 
készül, mivel a cserkészfiúk vízzel és szódával teli vöd-
rökkel gondoskodnak róla, hogy a lányok még sokáig 
ne hervadjanak el. Május első vasárnapján egy kis mű-
sorral, illetve virággal köszöntjük fel együtt édesanyáin-

kat, nagymamáinkat. Június végén Szent Iván-napjának 
estéjén a néphagyományokból ismert tűzugrással is 
megpecsételjük a kialakult barátságokat. Nyáron van 
az egész év legfergetegesebb programja, a cserkésztá-
bor. Kiscserkészek esetén ez ötnapos tanyázást jelent, 
a nagyobbaknál több mint egyhetes sátortábort. Ilyen-
kor az erdőben vagyunk, ahol apró fondorlatokkal tesz-
szük kényelmessé és élhetővé környezetünket, valamint 
rengeteg különböző programon veszünk részt a szám-
háborútól és métától kezdve a nyomozó- és kereskedő-
játékokon át az esti tábortüzekig…”

A cserkészet egyik legkülönlegesebb módszere a keret-
történet alkalmazása. Így az egynapos erdei túrából egy 
izgalmas kaland válik, melyben járhatunk például Aliz-
zal Csodaországban. A nyári tábor alkalmával pedig egy 
indián közösségbe vagy egy történelmi korba is csöp-
penhetünk, így küzdhetünk a törökök ellen, élhetünk 
Mátyás király fényűző udvarában, vagy mi lehetünk a 
honfoglaló törzsek tagjai, ahogy új hazát keresve ván-
dorlunk. Így könnyen megismerhetjük az adott kor, nép-
csoport jellemző szokásait és életmódját.”
A rövid naplórészlettel próbáltunk egy képet adni a 
cserkészetről, de ezt az élményt közel sem lehet papí-
ron átadni, hiszen cserkésznek lenni egy egész életre 
szóló kaland. 
A folyamatosan frissülő, www.466.cserkesz.hu linken 
megtalálható honlapunkon rengeteg további informá-
ció és fényképes krónika található a siófoki csapatról és 
a cserkészetről. 
Szeptemberben indult őrseinkbe továbbra is várjuk 
a kalandvágyó 2-4. osztályos gyermekeket.

Közösség
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Hajósnap
Az első hajózási nap 2001-ben került megrendezés-
re a társaság szakszervezetének kezdeményezésé-
re. A Bahart idén 15. alkalommal emlékezett meg a 
balatoni hajózás folyamatos fejlesztéséért sok áldo-
zatot vállaló hajósairól.

A délelőtti ünnepség keretében a meghívott munka-
vállalókat és résztvevőket köszöntötték. A társaság 
vezérigazgatója, valamint a munkavállalók érdekeit 
képviselő szakszervezetek vezetői megkoszorúzták azt 
az emléktáblát, amelyet az elődök tiszteletére állított 
a társaság 2001-ben, a második világháború romjaiból 
újjáélesztett balatoni hajózás előtt tisztelegve. Az ün-
nepség keretében került sor a jubileumi jutalmak átadá-
sára is, melyet a társaság 32 munkavállalójának nyújtott 
át Kollár József vezérigazgató.  A jutalmazottak közül is 
kiemelkedik Martin Henrik, a Kelén hajó kapitánya, aki 
idén 40 éve szeli a Balaton hullámait. Két olyan mun-
katársat is találhattunk a díjazott szakemberek között, 
akik 35 éve állnak a hajózás szolgálatában. Fehér András 
hajóvezető és Magyarosi Imre vezető tervező kapott el-
ismerő oklevelet több mint három évtizedes áldozatos 
munkájáért. A társaságnál és jogelődjénél 30 éves mun-
kaviszony elismeréséül 5 munkatárs vehette át az érté-
kes aranygyűrűt: Pámmer Jánosné, Finta Gábor, Singlár 
Tibor, Sárközi Lajos, Zrínyi Gyula. Az ünnepi megnyitón 
Potocskáné Kőrösi Anita alpolgármester köszöntötte a 
résztvevőket, gratulált a kitüntetetteknek, mint mond-
ta a hajózás is egy olyan hivatás amely egy életre szól. 
Kiemelte, hogy a hajózás jövőre a 170. szezonját kezdi, s 
az önkormányzat mindenképpen szeretné az évfordulót 
egy közös rendezvénnyel megünnepelni. Beszédében 
Szajcz Adrián képviselő-frakcióvezető gratulált a díja-
zottaknak és elevenítette fel a hajózás múltját és jelenét: 
- A tó első lapátkerekes gőzhajója 1846. szeptember 
21-én tette meg próbaútját a tavon. Ebben az időben 
a balatoni idegenforgalom jórészt Balatonfüredre kor-
látozódott - elevenítette fel a hajózás kezdeti időszakát 
Szajcz Adrián frakcióvezető. - A gőzös Keszthelyről, Ke-
neséről és Alsóörsről szállította a vendégeket az északi 
parti üdülőhelyre. Később, 1861-ben a déli vasút meg-

épülése közelebb hozta a Balatont a világhoz. 1863-tól 
a Kisfaludy fokozatosan beszüntette egyéb járatait, és 
már csak Siófok és Balatonfüred között közlekedett. 
A vasúttal Siófokra, majd onnan Füredre  igyekvő 
vendégsereg elég hamar felismerte a Sió-parti város 
helyzeti előnyeit, és részben ott maradt. Ez is hozzá-
járult ahhoz, hogy megindult Siófok fejlődése a mai-
hoz vezető úton. Nagyon örülünk, hogy a hajózási cég 
központjának Siófok adhat otthont, valamint, hogy a 
várost és a Balaton régiót nemcsak országosan, hanem 
külföldön is népszerűsítette - mondta a frakcióvezető. 
Szajcz Adrián arról is beszélt, hogy nemrégiben 
tisztújítás zajlott a cégnél, és az új vezetés az új 
igazgatóval az élen új lendületet adott a cégnek. Öröm-

teli arról hallani, hogy milyen új, nagyszabású tervek-
kel készül a cégvezetés a jövő évi hajózási szezonra.  
A sajtótájékoztatón Kollár József számolt be a cég ez évi 
tevékenységeiről és eredményeiről. Beszámolója végén 
a jövő évi jubileumra hívta fel a figyelmet, hiszen a társa-
ság 2016-ban működésének 170. hajózási szezonját kezdi 
meg. A kerek évfordulót a Bahart rangos eseményekkel 
kívánja megünnepelni, melyhez további apropót szol-
gáltat majd két nosztalgiahajó, a Kelén és a Helka, me-
lyek jövőre ünneplik 125. születésnapjukat. Az újdonság 
jegyében pedig ismét vízre bocsátják a küllemében és 
funkciójában is megújult, modernizált Siófok katamaránt.  
A hajósok és családtagjaik főzőversennyel, kü-
lönböző műsorokkal és gyerekprogramokkal, va-
lamint természetesen hajózással ünnepeltek. 

g.k.

Hajózás
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23 program – 550 sikeres  
szakiskolás

Kompetenciafejlesztés másképpen

A Széchenyi 2020 program keretében 30 millió 
forint uniós támogatást nyert tavasszal a TÁMOP-
3.1.4.C-14 „Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem” 
című pályázati kiíráson a Somogyi TISZK-hez – majd 
a Siófoki és a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz – 
tartozó három középiskola: a siófoki Baross Gábor 
Középiskola és Szakiskola, a Krúdy Gyula Szakkép-
ző Iskola, valamint a tabi Rudnay Gyula Szakképző 
Iskola.

A munkaerő-piaci sikeresség érdekében az oktatás és 
képzés minőségének javítását céljául kitűző projekt 23 
program szervezésével, több mint 550 szakiskolás tanu-
ló részvételével, 36 pedagógus továbbképzésével és az 
iskolai eszközparkok (sportszerek, digitális tananyagok, 
egészségvédelmi mérőeszközök) bővítésével fél év alatt 
valósul meg a három megyei oktatási intézményben.
A projekt első, 2015. május 4. és július 31. közé eső sza-
kaszában az egyéni és társas kompetenciákat fejlesztő 
programok mellett egészségnevelési rendezvényeken 
vehettek részt a szakiskolás diákok.

A Siófoki SZC Baross Gábor Középiskolája és Szakisko-
lájában május végén közlekedés témahetet, júniusban 
egészségnapot rendeztek a tanulóknak a pedagógusok. 

A közlekedés téma-
hét során 50 diák vett 
részt elméleti előadáson 
és töltött ki KRESZ-tesztet, 
míg gyakorlati tudásukat bicikliver-
senyen mérhették össze a fiatalok. A július 4-én tartott 
egészségnapon 103 tanuló hallgatott az egészséges 
táplálkozásról, majd a folyadékfogyasztás fontossá-
gáról előadást, illetve három helyszínen különböző 
sportprogramokon – az asztalitenisz és streetball sport-
ágakat, valamint a ketllebell, fitball és TRX eszközöket 
népszerűsítő interaktív bemutatókon – vettek részt a 
középiskolások. A nap zárásaként az egészséges táplál-
kozás jegyében ebédet kaptak a diákok.

A Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskolájában május 
és június hónapban két sportnapot és egy egészség-
napot tartottak diákjaiknak a tanárok. A május 26-án 
és június 11-én rendezett sportnapokon összesen 329 
diák tette próbára tehetségét a kispályás labdarúgás, a 
röplabda és a tollaslabda sportágakban, majd futóverse-
nyen, kötélhúzáson, ugrálókötelezésen, távolugrásban 
és asztalitenisz közben mérték össze tudásukat a lelkes 
fiatalok. A június 12-én tartott egészségnapon 251 diák 
egészséges táplálkozással kapcsolatos elméleti verse-
nyen, ételpiramis készítésén, mozgásos programokon 
kamatoztatta tudását, akiket a nap végén meleg étellel 
vendégeltek meg az iskolában.
A Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakképző Iskolájában 
a projekt első részében, június 11-én 56 tanuló számára 
szerveztek gyalogtúrát a tanárok. Az öt állomásból álló 
kiránduláson feladatokat oldottak meg a szakiskolások, 
akik az útra ételcsomagot is kaptak. A napot lezáró ered-
ményhirdetés során a legjobbakat tortával jutalmazták 
a nevelőtestület projektben résztvevő tagjai.

Oktatás
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A Dél-balatoni Bűnmegelőzési 
Központ évadzárója 

Jelentősen csökkent a bűncselekmények száma So-
mogyban és Siófokon is – hangzott el a Dél-balatoni 
Szezonális Bűnmegelőzési Központ siófoki évadzá-
ró rendezvényén.

Idén július elejétől augusztus 24-ig a Dél-balatoni Sze-
zonális Bűnmegelőzési Központ keretein belül Balaton-
lellén, Siófokon, Balatonföldváron és Balatonszárszón 
175 rendészeti fakultációra járó középiskolás látott el 
járőrszolgálatot, váltott csoportokban, rendőri irányítás 
mellett, "Bűnmegelőzés" feliratú pólókban. Tevékeny-
ségükkel hozzájárultak többek között a strandi lopá-
sok visszaszorításához, eltűnt gyerekek megtalálásához  
vagy a gépkocsilopások megakadályozásához. Tény-
kedésük elismeréseként Piros Attila, somogyi rendőr-
főkapitány emlékplaketteket adott át a programban 
résztvevő iskolák képviselőinek. Dr. Lengyel Róbert, 
Siófok polgármestere elmondta, szélsőségektől mentes 
volt az idei nyár, jelentős bűncselekmény nem történt. A 
bűnmegelőzési munkáért köszöntet mondott a központ 
munkájában résztvevőknek. Hozzátette, Siófok a jövő 
évben is támogatni kívánja az eredményesnek bizonyult 

programot. A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője, dr. Piros Attila arról beszélt, a bűnmegelőzési 
központ működése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a 
turisták még inkább biztonságban érezhessék magukat 
az idegenforgalmi szezonban. A cél, hogy minél több 
iskola tanulója vegyen részt a programban, és ezáltal 
megtanulják, hogy mit jelent a közbiztonság együttes 
megteremtése, és hogy „másért tenni egy nemes do-
log”. Beszélt arról is, hogy két évvel ezelőtt 4623, tavaly 
3492, idén pedig 2640 bűncselekmény történt Somogy 
megyében a három nyári hónapban. Király Richárd, Sió-
fok rendőrkapitánya úgy fogalmazott, „hallatlanul sokat 
segítettek a bűnmegelőzési centrum diákjai, de ehhez 
kellett az őket irányító rendőrök, pedagógusok munkája 
is”. Beszélt arról is, hogy a rendőri intézkedések, átcso-
portosítások és a többféle bűnmegelőzési munka ha-
tására a siófoki kapitánysághoz tartozó 45 kilométeres 
partszakaszon többszázas nagyságrendben csökkent a 
bűncselekmények száma, és számottevően kedvesebb 
lakásbetörés történt, mint az előző években. Fügedi 
László, a Fehér Gyűrű áldozatvédő szervezet vezetője 
arról számolt be, hogy tizenharmadik éve vannak jelen a 
Balatonnál, és míg korábban több ezer bajba került em-
bernek kellett segíteniük, idén az egész évben működő 
siófoki irodájukban a 264. esetnél tartanak. 

MTI

A három középiskola pedagógusai – a tender első felé-
ben – közösen vettek részt továbbképzéseken, melyek 
során a lelki egészség fejlődését szolgáló pedagógiai 
módszerekről tanultak, valamint a konfliktus- és agresz-
sziókezelés és az egészségtan-életvitel témakörét is ha-
tékonyan tanulmányozták.

A projekt második, október 31-ig tartó szakaszában 

A komplex közlekedési ismeretek elsajátítását célzó 
témahéten, az idegen nyelvi kompetenciát fejlesztő 
angol és német nyelvi témahéten, informatika szak-
körön, digitális tananyagokat feldolgozó tanórákon 
és a családi életre neveléssel, valamint a szenvedély-
betegségek megelőzésével kapcsolatos előadásokon 
bővíthetik tudásukat a három középiskolában tanuló 
szakiskolás diákok.
Ősszel ismét megrendezik a nagy népszerűségnek 
örvendő egészségnapokat, sportnapokat, valamint a 
környezeti nevelést szolgáló egy- és kétnapos kirán-
dulásokat, kerékpártúrákat, gyalogtúrákat is, melye-
ken a gyermekek – a nyertes projektnek köszönhetően 
– ismét térítésmentesen vehetnek részt.

(x)

Oktatás
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Magyar-amerikai cserediák-
program 

Október elején kilenc amerikai diák látogatott el 
Siófokra az amerikai Walnut Creekből. Balaton-
parti városunk és a kaliforniai település 1993 óta 
hivatalosan is testvérvárosok, és a két város közti 
kapcsolat ápolásában nagy szerepet tölt be a négy 
éve aktívan működő cserediákprogram.

- 30 évvel ezelőtt levelező párok elindításával próbálkoz-
tam a két ország közötti kapcsolatok létrehozására, hogy 
levelek útján ismerjék meg egymást az amerikai és a 
magyar diákok. Az 1990-es években csöppentem bele a 
testvérvárosi kapcsolatokba, és ezáltal úgy érzem, hasz-
nos dolgot tudok tenni Siófok városáért, polgáraiért. A 
cserediákprogram által a siófoki gyerekek megismerhet-
nek egy más világot, kultúrát, kinyílik előttük a világ. Ele-
inte csak egy-egy csoportot utaztattunk, a legnagyobb 
számú siófoki csoport 1999 tavaszán 
a Tímár Imre karmester által vezetett 
Siófoki Gyermekkórus volt, amelynek 
40 tagja juthatott ki akkor Amerikába. 
A következő a siófoki ifjúsági focicsapat 
volt, akik nyolc napra utaztak ki 12 év-
vel ezelőtt Walnut Creekbe, ahol több 
mérkőzést játszottak a helyi csapatok-
kal. Négy éve rendszeresen működik a 
cserediák kapcsolat a két város iskolái 
között, és véleményem szerint ez na-
gyon lényeges, hiszen a gyerekeké a 
jövő, ők az általuk felállított kapcsola-
tot egész életükben ápolhatják – me-
séli dr. Böröcz István, siófoki születésű, 
Amerikában élő orvosprofesszor, aki 
már a cserediákprogramok elindítá-
sakor is aktívan részt vett a szervezésekben. dr. Böröcz 
István tanulmányait ugyan más városokban folytatta, 
szülővárosába a mai napig is rendszeresen visszatér. 
Jelenleg Walnut Creektől nem messze él, orvosoknak 
tanítja az angol szaknyelvet. A professzor kitűzött célja, 
hogy minél többet tegyen Siófokért, a város lakóiért. 

A négy éve folyamatosan zajló cserediákprogram első 
évében a siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és 
a Beszédes József Általános Iskola, a második évben a 
Széchenyi István Általános Iskola és annak kiliti intézmé-
nye vett részt. Tavaly ismét a Vak Bottyán került sorra, 
idén ősszel pedig a Beszédes iskola diákjai fogadták 
Walnut Creekből érkezett társaikat. Október 2-án 9 ame-
rikai tanuló egy tanár és két szülő kíséretében érkezett 
Siófokra, hogy megismerkedjen cserediák társaival, 
új ismereteket, személyes tapasztalatokat szerezzen 
Magyarországról. A programban részt vevő diákokat 
mindkét országban egy időben választják ki. A kiválasz-
tás szempontjai közt a jó tanulmányi átlag, a tanuló két 
tanárának ajánlása, a társadalmi megfelelés, valamint 
az utazás során felmerülő költségek is szerepelnek. Az 
utazás előtt az amerikai és a magyar csoport is megis-
merkedik a másik ország történelmével, kultúrájával, 
szokásaival, majd megszerzett ismereteiket útjuk során 
személyes tapasztalataikkal, élményeikkel egészítik ki. 
A cserediákprogram hosszú távú célja, hogy a külföldön 
eltöltött napok után is tartsák egymással a kapcsolatot 

a résztvevő tanulók. Az októberben érkezett amerikai 
tanulók Siófok megismerése után magyar társaikkal 
közösen ellátogattak Sümegre, Tihanyba. Betekintést 
nyertek a magyar kultúrába, iskolarendszerbe, hagyo-
mányokba, szokásokba, fogadta őket dr. Lengyel Róbert 
Siófok város polgármestere is. Az amerikai gyerekek 

Testvérváros
Fotó: G

áti Kornél
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Jól sikerült Beni műtétje
Rövid idő alatt 40 adakozótól 610 ezer forint gyűlt 
össze a Siófokon élő, hatéves Kühnle Benedek Bo-
tond nélkülözhetetlen külföldi műtétjéhez. A műtét 
sikerült, a kisfiú jól van, de még túl kell esnie egy re-
habilitációs időszakon.

A bajban megmutatkozott az összefogás ereje, sok siófo-
ki megmozdult, hogy segítsen a Kühnle családnak, akik-
nek 8-9 nap alatt kellett előteremteniük a pénzt kisfiúk 
augusztus elején végrehajtott műtétjére. Beni koraszü-
löttként jött világra. Szülés közben oxigénhiányos álla-
potba került, és a mozgásközpontját érintő agyvérzést 
kapott. Azóta folyamatos fejlesztésre szorul. A kisfiú egy 
szellemileg teljesen ép siófoki óvodássá vált, aki viszont 
a mozgásában keletkezett zavarok miatt csak két kézzel 
vezetve tudott eddig járni. A szükséges kezeléseket, fej-
lesztéseket a család eddig önerőből finanszírozta, de a 
nélkülözhetetlen műtétre már nem tudták előteremteni 
a szükséges összeget. Az édesapa beszámolója szerint 

a Beniéhez hasonló nehézséggel küzdő embereket egy 
spanyol specialista tudja jó eredménnyel gyógyítani, aki 
már több magyar emberen is segített. Ők is megkeres-
ték ezt az orvost. Az OEP által nem támogatott műtét-
re viszonylag hamar kaptak időpontot, így kevés idejük 
maradt, hogy előteremtsék az utazáshoz és a beavatko-
záshoz szükséges mintegy 7 ezer eurót, ezért kérték a 
siófokiak támogatását a siofok.hu -n, és gyűjtést indítot-
tak a Facebook közösségi portálon is.
"Kaptunk segítséget névvel és név nélkül is, főleg sió-
fokiaktól” – számolt be Kühnle György. Dr. Lengyel Ró-
bert a polgármesteri külön keretéből 200 ezer forinttal, 
a Máltai Szeretetszolgálat 50 ezer forinttal járult hozzá 
a költségekhez, a többi adakozó magánszemély volt. A 
szülők munkahelyein is szerveztek gyűjtést. A hiányzó 
összeget családi kölcsönből sikerült előteremteni.
A műtét sikerült, de a tényleges javulás csak 3-6 hónap 
múlva lesz érzékelhető. A remények szerint Beninek nem 
lesz szüksége több műtétre ahhoz, hogy megtanulhasson 
önállóan járni. A család ezúton is köszöni az adományokat. 

forrás: siofok.hu

külön kérése volt, szeretnék megnézni a parlamentet, s 
bár nagyon kevés idő állt rendelkezésre ennek megszer-
vezésére, Szajcz Adrián frakcióvezető és Witzmann Mi-
hály országgyűlési képviselő közbenjárására ez sikerült. 
- Október elején  Siófok amerikai testvérvárosának csere-
diákjait kísértem el a Parlamentbe. Úgy gondoltam, egy 
ilyen programon való részvétel az amerikai gyerekeknek 
egy életre szóló élmény lesz. A tanulók elmondása sze-
rint nagyon jól érezték magukat, és rengeteg élménnyel 
gazdagodtak. Nagyon jó volt látni a sok mosolygós ar-
cot. Véleményem szerint az ilyen testvérvárosi kapcso-
latoknak, mint Walnut Creek városával óriási jelentősége 
van, hiszen ebben a programban évek óta sok siófoki 
diák vesz részt, mely nélkül ezek a gyerekek nem juthat-
nának el Amerikába. Fontos az is, hogy az így létrejövő 
barátságok a gyerekek egész életét végigkísérhetik. Sió-
fok testvérvárosaival tradicionálisan jó kapcsolatot ápolt 
mindig is, ezt az elkövetkezendő években megfelelő gon-
dossággal kell tovább építeni és ápolni - mondta Szajcz 
Adrián. Az amerikai kísérőtanárok szerint is nagyon fon-

tos a gyerekek számára a siófoki testvérvárosi kapcsolat. 
- Nálunk más a rendszer, iskolai körzetek vannak és az 
azokban található iskolákból pályáznak a gyerekek. 
Komoly pályázatot kell beadniuk a tanulóknak, ezt a 
testvérvárosi szervezet tagjai elbírálják, majd a gyere-
kek tesztet írnak, ezután felkészítésen vesznek részt. 
Csak olyan tanuló kerülhet be a programba, aki kiváló 
tanulmányi eredménnyel rendelkezik. Van olyan diák 
a csoportban, aki például már most politikai elemző-
nek készül. Hatalmas lehetőség ez a diákoknak, mi 
nagyon fontosnak tartjuk, hogy megismerjék más 
ország lakóit, kulturáját. Azt mindenképpen el szeret-
ném mondani, hogy a diákok nagyon élvezték az utat, 
Siófok és a Balaton gyönyörű, és nagyon sok élmény-
nyel, tapasztalattal gazdagodtak - mondta lapunknak 
Carol Hoy kísérőtanár.
A programban részt vevő Beszédes iskola diák-
jai jövő tavasszal utazhatnak majd el az amerikai 
Walnut Creekbe. 

g.k.

Testvérváros
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Nem lesz Horthy-emléktábla
Nagy vihart kavart a városban, hogy a  „a kormány-
zó siófoki tisztelői” emléktáblát helyeznének el a 
siófoki Thanhoffer-villa falán. A júniusi testületi 
ülésen elhalasztották a döntést a képviselők, most 
újratárgyalták. 

„Horthy Miklós innen indult nemzetmentő útjára” – 
áll azon az emléktáblán, amit helyi tisztelői kívántak 
tenni a ma városi tulajdonban lévő Thanhoffer-villára, 
mely 1919-ben Horthy főhadiszállása volt. A szeptem-
beri testületi ülésen három lehetősége volt a képvise-
lőknek: elfogadják a javaslatot, nem fogadják el vagy 
megvárják míg a Magyar Tudományos Akadémia egy-
értelműen állást foglal Horthy személyéről, politikájá-
ról. Orbánné Wald Marianna attól tartott, ötven év is 
eltelhet, mire az Akadémia állást foglal, ezért szerinte 
az utóbbi variáció nem elfogadható. 
- Elfogult vagyok a kérdésben - mondta Újvári István 
képviselő - hiszen magam is a Vitézi Rend tagja va-
gyok, mely  tett is egy javaslatot, hogy állítsák föl ezt 

a táblát, de két napra rá vissza is vonták, mivel látták, 
mekkora hullámokat gerjeszt a dolog - így a képviselő 
el tudja, fogadni, hogy megvárják az Akadémia dön-
tését. 
A civil szervezetek mellett a Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat tagjai is mozgolódtak, szeptember elején két 
filmet is levetítettek Horthyról a könyvtárban. Németh 
Zsolt elnök az alábbi közleményt juttatta el lapunknak: 
„Siófok Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatát 
megnyugvással és a békés együtt élés reményével 
tölti el az a tudat, hogy Siófok Város Önkormányzatá-
nak képviselő-testülete többségben a józan gondol-
kodás és a bölcsesség mellett döntött, amikor Vitéz 
Nagybányai Horthy Miklós emléktáblájának kihelye-
zéséről kellett szavazni. 2015 szeptember 8-án e dön-
tés reményében tartottunk filmvetítést és előadást 
Horthy Miklóssal kapcsolatban, Siófok város könyvtá-
rának előadótermében. Az előadás folyamán is beiga-
zolódott, hogy Horthy Miklós személye a mai napig 
nagyon megosztó, és hitünk szerint a siófoki lakosság 
körében is megosztottságot okozott volna."

g.k.

Közösségteremtés az advent 
szellemében

A Siófok Városi Kereszt Közösség október 2-án tar-
totta adventi rendezvénysorozatának első előadá-
sát a siófoki városházán. 

A meghívott vendégeket és az érdeklődőket péntek 
délután a városháza előtt zenés, táncos műsor várta. 
Néptáncbemutatóval, népdalokkal hívtak a szerve-
zők minél több siófoki lakost a rendezvény első elő-
adására. A házasságkötő teremben megrendezett 
eseményen a Vak Bottyán János Általános Iskola és a 
Beszédes József Általános Iskola gyermekkórusa fo-
gadta a vendégeket. A kórus vezetője, Nagy Ágoston 
beszédében arra hívta fel a közönség figyelmét, hogy 
végveszélyben vannak a magyarság hagyományai, 

népdalainkat, népzenénket, a népi kultúrát a kihalás 
fenyegeti. 
- 600 gyermeknek tanítok éneket, akik közül sokan 
nem is tudják, mit énekelnek, nem értik népdalaink 
szövegét, a száz évvel ezelőtti szavak jelentését nem 
ismerik. Mentsük meg a magyar nyelvet, mentsük 
meg hagyományainkat! – szólította fel a jelenlevőket 
Nagy Ágoston énektanár. 
A rendezvény főszervezője, Horváth János a Siófok 
Városi Kereszt Közösség nevében összefogásra sze-
retné ösztönözni a siófoki lakosokat. – A nemzet most 
mi vagyunk! – nyitotta meg az első rendezvényt a fő-
szervező. 
Október és november hónapokban négy előadás 
követi majd egymást, amelyek témái közé tartoznak 
anyanyelvünk csodái, a rovásírás, a magyarság való-
di őstörténete, a Kárpát-medence élővilága, egysége, 
valamint a magyar lelkünk, Isten és föld. Első alkalom-
mal Dubai Ibolya, a „Vidd hírét a magyaroknak” ala-
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Közösség

Rendőröket vertek a romák
Siófok Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata és a 
Siófoki Rendőrkapitányság között hosszú évek óta jól 
működő együttműködés eredményeképpen, hagyo-
mány őrző jelleggel került megrendezésre az idei év-
ben is a városi roma- rendőr futballgála. Az idei évben 
Siófok Város Rendőr-kapitánysága volt a kihívó fél. Az 
eredmény 4-3 a cigány nemzetiség javára. Jövő év ta-
vaszán Siófok Város Cigány Nemzetiségi Önkormány-

zata szervezi meg egy újabb sportnap keretén belül a 
rendezvényt, ezzel is erősítve a jó kapcsolatot és egy-
más elfogadását.

pítvány tagja tartott előadást magyar anyanyelvünk 
eredetéről. A szervezők célja, hogy a rendezvénynek 
minél többen részesei lehessenek, ezért az előadást a 
Fő téren kihangosítással is bárki meghallgathatta. 
A felkért előadók mellett minden alkalommal helyi 
egyesületek, művészek is teret kapnak a bemutatko-
zásra. A zenés, táncos műsorok mellett siófoki írók, 
költők művei, festők, fafaragók, szobor, cserépedény 
alkotások és bélyeggyűjtemény is helyet kapott a vá-
rosháza termében. A következő előadást október 16-
án a magyarság őstörténetéről tartja majd Cey-Bert 
Róbert történelemkutató. 
A Siófok Városi Kereszt Közösség hagyományteremtő 
rendezvénysorozatának célja, hogy lelki közösséget 
teremtsen az adventi várakozás szellemében, és sze-
retné elérni, hogy a karácsonyi díszkivilágítás mellett 
az emberekben a valódi szeretet fénye is megjelen-
jen. Ennek jelképéül kettős keresztet állítanak fel a 
városban. A kettős kereszt a több ezer éves eurázsiai 
lovas népek, hunok, szkíták, avarok, magyarok, jel-
képe, az ősi rovásírásunk szerinti GY betű, „egy Isten 
szeretet” a jelentése. Az elkészült műszaki terv alap-
ján a kereszt vörösfenyőből készül. A tervet, a faanyag 
biztosítását és a kivitelezési munkát családok végez-
ték, végzik el. A kivitelezést közösségi munkával, az 
anyagi feltételeket közadakozásból biztosítja a kö-
zösség, melyhez a hozzájárulást támogatói ív aláírá-
sával lehet megtenni. A családok, a vállalkozások által 
nyújtott támogatást emléklap kiadásával is elismerik. 
A rendezvénysorozat és a kereszt költségvetése a kö-
zösség által közölt adatok szerint a következőképpen 
alakul: bevétel a lakosságtól 1.550 ezer forint, vállalko-

zásoktól 150 ezer forint. Kiadás: dologi 1.120 ezer fo-
rint, személyi 480 ezer forint, tartalék 100 ezer forint. 
Összesen 1.700 ezer forint. A rendezvény elszámolá-
sa 2015. december 31-én kerül közzétételre. Jelenleg 
több mint 100 támogatói ívet osztottak szét, amelyek 
várják az aláírókat és adakozókat. A kezdeményezés 
az idei év elején a kiliti Kerekerdő-Gyerekerdőből in-
dult ki. Szervezői közt kezdetben a Balatonkiliti KHC 
Egyesület, a Civilek a Nemzetért Egyesület és a Ma-
gyarok Szövetsége szerepelt. A keresztet a kiliti Gye-
rekerdőben tervezték felállítani a szervezés kezdetén, 
azonban az azóta eltelt hónapok során, többek közt 
az önkormányzat által felajánlott lehetőség kapcsán 
a kereszt új helyszínt kapott. A kettős keresztet nov-
ember 27-én a Víztoronynál a városnapi ünnepség 
keretében állítják fel, majd november 29-én 14 órakor 
egy városi felvonulással egybekötve kerül át végleges 
helyére, a kórházdombra. 

Milei
www.siofoki-hirek.hu

Fotó: M
ilei
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PÁRATLAN 
AJÁNLAT

Vegye fel velünk a kapcsolatot, kérjen INGYENES konzultációs időpontot!
Balatonkenese: 06 20 9954 540 · Zamárdi: 06 20 553 6622
www.globedental.eu/paratlan-ajanlat

Javítson fogai és fogínye egészségén! Kezdje el fogászati kezelését 
a Globe Dental Fogászati Centrumban és a TV reklámból ismert 
elektromos fogkefét fél áron vásárolhatja meg tőlünk.

Fogászati kezeléshez ORAL B elektromos fogkefe
 

kedvezménnyel!

Folytatódik Siófok  
közvilágításának korszerűsítése

Tovább korszerűsítik Siófok közvilágítását az-
után, hogy 2012-ben a település számos pontján 
Led technológiás lámpatestekre cserélték az el-
avult izzókat. Az önkormányzat európai uniós 
forrásból több mint 426 millió forint, 100 száza-
lékban vissza nem térítendő támogatást nyert a 
közvilágítás megújítására, melynek munkálatai 
szeptember közepén indulnak. 

Világosabb közterületek, alacsonyabb fenntartási költ-
ségek és kisebb fényszennyezés. Egyebek mellett ezek 
az előnyei a korszerű, LED technológiás lámpatesteknek, 
melyekből hamarosan 2054 darabot szerelnek fel város-
szerte, így az Aranyparton, Sóstón, Törekiben, valamint a 
kiliti városrészben. Siófok főbb közlekedési útjai mentén, 
a belvárosban, a Foki-hegyen, valamint a kiliti városrész 

egyes területein már 2012-ben lecserélték a világítótes-
teket ugyancsak uniós forrás felhasználásával. A város la-
kossága számára ennek köszönhetően már ismert, hogy 
a LED-es technológiának köszönhetően mennyivel job-
bak lettek a fényviszonyok azokban az utcákban, ahol a 
korszerűsítés megvalósult. Szeptember közepén újabb 
ütemben folytatódik a fejlesztés annak érdekében, hogy 
további jelentős mértékben csökkenjenek a közvilágítás 
üzemeltetési és karbantartási költségei. A beruházás cél-
ja, hogy a település közvilágítása megújulva, modern és 
energiatakarékos lámpatestekkel, fényforrásokkal üze-
meljen, ezen túl mérsékelhető legyen az üvegházhatá-
sú gázok kibocsátása. A még üzemelő nátriumlámpák 
lecserélését most 100 százalékban európai uniós forrás 
felhasználásával, összesen 426.004.641 forintból valósít-
ja meg az önkormányzat. 
A LED technológia a régi lámpatestekkel szemben szá-
mos előnnyel bír. Használatuk éves szinten több tízmillió 
forintos megtakarítást eredményez. A lámpatestek kar-
bantartási költsége 60 százalékkal alacsonyabb a nátri-
um lámpákénál, élettartamuk 60-70 évre szól. 

Fejlesztés
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Tétényi Éva és a 
pozitív üzenetek 

„Tessék pozitív üzenteteket megfogalmazni, az 
embereket mozgósítani negatív dolgokkal ugyan 
lehet, de az nem visz előre” – mondta Tétényi Éva, 
Esztergom volt független polgármestere, építész, 
ikonfestő, aki a Civil Akadémia vendégeként Siófo-
kon járt a közelmúltban.

Esztergom és Siófok között olyan gyakran húznak 
párhuzamot a választások óta, hogy kézenfekvő volt 
meghívni Tétényi Évát, Esztergom volt polgármesterét, 
meséljen a tapasztalatairól, meglátásairól. Csaknem tel-
jesen megtelt a könyvtár kamaraterme a Civil Akadémia 
szeptemberi előadásán. Dr. Lengyel Róbert polgármes-
ter a köszöntőjében úgy fogalmazott, nem egyszerű a 
helyzet, ami kialakult egy független polgármesterrel és 
egy fideszes többségű testülettel, de Siófok mégsem 
Esztergom, hiszen itt a város működéséhez szükséges 
kompromisszumkészség megvan mindkét oldalon. 
Hozzátette, a jó cél mindenkit meg tud mozgatni, az 
emberek többségében ott szunnyad a jóság pártállástól 
függetlenül, ez kiderült a legutóbbi ételosztási akción is.
Tétényi Éva úgy látja, a közélet iránt fogékonyak a siófo-
kiak. Mint kifejtette, a civil összefogás akkor működik, ha 
szervezett. Szerinte a városlakóknak rá kell jönniük, hogy 
elsősorban siófokiak, miután a mindennapjaikat itt élik. 
Mint kifejtette: sokat számít a közvélemény, hogy a helyi 
lokálpatrióták összefogjanak és szakmai hátteret bizto-
sítsanak a városvezetésnek, mint például Gödöllőn. Ez 
azért is fontos, hogy ne pártpolitikai alapon szülessenek 
döntések, és esély legyen egy nyugodt, kiegyensúlyo-
zott fejlődésre. Szerinte Siófokon most nagyon jó lenni, 
mert az ilyen időszakok hozzák a legnagyobb változást. 
Beszélt a személyes kiállás erejéről, amit tapasztalatai 
szerint mára sokan elfelejtettek. „Ahol ez nincs meg, ott 
bárki bármit csinálhat egy országgal” – hangsúlyozta.
A múltról beszámolva elmondta, a legjobban az fájt 
neki, hogy kiközösítették a „kormánypárthoz hű” embe-
rek, és volt olyan eset, amikor féltek szóba állni vele, ne-
hogy kirúgják őket a munkahelyükről. Ami a jövendölést 

illeti, nem volt túl biztató, hiszen azt mondta: „Nem tu-
dom a polgármestert azzal kecsegtetni, hogy jobb lesz. 
Mert nem lesz jobb, sőt, az önkormányzati ciklus máso-
dik évének vége körül várható egy mélypont, amikor a 
civil támogatók kicsit elfáradnak, passzívabbak lesznek. 
Nehézséget jelent majd a fejlesztési források megszer-
zése is.” A Civil Akadémia vendége beszélt arról is, hogy 
korábban nem ismerte Siófok polgármesterét. Dr. Len-
gyel Róbert vette fel vele a kapcsolatot a választások 
után, hogy megtudja, miként lehet együtt dolgozni egy 

ellenzéki többségű testülettel. Tanácsokat nem kér tőle, 
hiszen Siófok polgármesterét körülveszi egy szakmai ta-
nácsadói stáb, de azóta is néha folytatnak baráti beszél-
getést, ami leginkább arról szól, hogyan lehet túlélni a 
legstresszesebb időszakokat, helyzeteket.
- Van-e valami, amit másként csinálna, mint dr. Lengyel 
Róbert? – szólt a kérdés, amire Tétényi Éva azt mondta, 
a közvéleményt kellene még jobban tájékoztatni, minél 
több nyilvánosságot vinni a polgármesteri munkába.
Arra a kérésre, hogy lenne-e újra polgármester, azt vála-
szolta, hogy jelenleg nincsenek ilyen ambíciói. Úgy látja, 
manapság a polgármestereknek nagyon nehéz dolguk 
van. Tulajdonképpen egy 24 órás szolgálatot látnak el, 
mindig a problémákkal találkoznak, és kevés köszönő 
szót kapnak. Ráadásul egyre súlytalanabbá válik az ön-
kormányzatiság amiatt, hogy a kormányhivatalok át-
vesznek sok hatósági jogkört.
Esztergom volt polgármestere manapság ikonfestéssel 
foglalkozik, és közösségfejlesztő műhelyekben, illetve 
településfejlesztőként dolgozik.

forrás: siofok.hu

Civil Akadémia
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Siófok Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 
hirdet a Gondozási Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időtartamra, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: Somogy megye, 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/A.
Az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezetői beosztás ellátásával járó lényeges feladat: 
Az önállóan működő költségvetési szerv alapító okiratában foglalt tevékenység ellátása (étkeztetés; házi segítségnyúj-
tás; családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; gyermekek átmeneti ellátása - önálló helyettes szülő; idős, demens bete-
gek nappali ellátása - idősek klubja; hajléktalanok nappali ellátása - nappali melegedő; hajléktalanok átmeneti ellátása 
- éjjeli menedékhely; időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása - idősek otthona; család-és nővédelmi 
egészségügyi gondozás; ifjúság-egészségügyi gondozás; háziorvosi ügyeleti ellátás - központi ügyeleti szolgálat), az 
intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői szintű irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. január 01. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 30. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Antalné Finta Éva nyújt, a 84/311-013-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Siófok Város Önkormányzata címére történő meg-
küldésével (8600 Siófok, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
14.253/2015., valamint a munkakör megnevezését: Gondozási Központ – intézményvezető. Személyesen: Kónyáné dr. 
Zsarnovszky Judit jegyző 8600 Siófok, Fő tér 1. 

A teljes és részletes pályázati kiírás a a www.siofok.hu oldalon található. 

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 
§-a alapján  pályázatot hirdet Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje  intézményvezető (magasabb vezető)  

beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő  
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időtartamra, 2016. január 1-jétől 2020. augusztus 15-éig 
szól.
A munkavégzés helye: Somogy megye, 8600 Siófok, Fő utca 218
Az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezetői beosztás ellátásával járó lényeges feladat: Az önállóan működő 
költségvetési szerv alapító okiratában foglalt tevékenység ellátása, az intézmény tevékenységi körébe tartozó felada-
tok vezetői szintű irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 30. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Antalné Finta Éva nyújt, a 84/311-013-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Siófok Város Önkormányzata címére történő meg-
küldésével (8600 Siófok, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KÖH14363/2015., valamint a munkakör megnevezését: Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje – intézményvezető.

A teljes és részletes pályázati kiírás a a www.siofok.hu oldalon található. 

Pályázat
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Elég volt a kutyaürülékekből!
A közterületeken otthagyott kutyaürülékek, va-
lamint a póráz nélküli kutyasétáltatók miatt pa-
naszok érkeztek a városvezetőhöz, aki felkérte 
a városőrséget, hogy fokozottan figyeljen az ön-
kormányzat állattartási és köztisztasági rendele-
tének betartatására.

A panaszosok között kutyatulajdonos is akadt, aki jog-
gal háborodott fel azon, hogy nem tudja a kisgyerme-
két elengedni a fűbe játszani a mások által otthagyott 
kutyaürülékek miatt. Többen sérelmezik azt is, hogy 
vannak, akik póráz nélkül sétáltatják a kutyájukat.
Ezúton is felhívjuk a kutyatulajdonosok figyelmét az 

önkormányzat állattartási rendeletének betartására, 
amelynek megszegői 5 000-től 50 000 Ft-ig terjedő 
helyszíni bírsággal, feljelentés esetén 50 000-től 150 
000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtandók.
A vonatkozó rendeletek értelmében az eb ürülékét az 
azt sétáltató személy köteles eltakarítani, valamint az 
ebet póráz nélkül sétáltatni tilos. Aki a kutyáját közte-
rületen felügyelet nélkül hagyja, az a törvény szerint 
szabálysértési bírságra számíthat kutyával való veszé-
lyeztetés miatt. 
A város rendelete értelmében szeptember 30. és ápri-
lis 1. között be lehet vinni a kutyákat a szabadstrandok 
területére is. Kérjük a kutyasétáltatókat, fokozottan 
ügyeljenek a turisztikailag frekventált közterültek 
tisztaságára.

forrás: siofok.hu

Különdíjat nyert a siófoki Fő tér
Ezüstérmet és elnöki különdíjat nyert Siófok 
a 2015. évi Európai Virágos Városok és Falvak 
(Entente Florale Europe) versenyén.

Az európai verseny díjkiosztó ünnepségét az elmúlt hó-
napban rendezték meg az angliai Bristolban, ahol Siófo-
kot a város polgármestere képviselte. 
- Az utazást beleszámítva három napot töltöttünk el 
Angliában, és szeptember 18-án este tudtuk meg az 
eredményt. Városunk hónapokon át szorgalmasan, 
lelkesen, közös összefogással készült a virágosítási ver-
senyre, és a végeredmény tükrében úgy gondolom, 
tisztességesen helytálltunk. 8 arany, 7 ezüst és 1 bronz 
fokozatot osztott ki a nemzetközi zsűri a díjátadó gálán. 
Siófok ezüst fokozatot ért el, és a város Fő tere elnöki 
különdíjban részesült, így az idén induló városok közül 
a legszebb főtér különdíjat sikerült elhoznunk. Összes-
ségében azt mondanám, hogy nagyon szépen szere-
pelt városunk, büszkék lehetünk arra, amit az európai 
versenyen elértünk – nyilatkozta dr. Lengyel Róbert 
polgármester.
Siófok tavaly év végén az ötvenezer fő alatti város ka-
tegóriában nyerte el a Virágos Magyarországért kör-

nyezetszépítő verseny fődíját, így az idei évben a falu 
kategória győztesével, Balatongyörökkel közösen kép-
viselték hazánkat a nemzetközi mezőnyben. A verseny 
célja a kulturált és vonzó országkép kialakítása, a fenn-
tartható fejlődés szempontjainak következetes alkalma-
zása, a településen élők összefogásának ösztönzése, az 
életminőség javítása, a környezettudatos gondolkodás 
és szemlélet erősítése, a természeti és az építészeti örök-
ség megőrzése és gyarapítása. Magyarország 1990-től a 
közép-kelet európai térségből elsőként csatlakozott az 
európai versenyhez, és egyben a régió legsikeresebben 
szereplő országa lett. Az elmúlt években a magyar tele-
pülések nyolc arany (Balatonfüred, Siófok, Géderlak, Ka-
posvár, Lipót, Nagyatád, Eger, Gyula), huszonkettő ezüst, 
tíz bronz és tíz Európa-díjat nyertek. 

Milei
www.siofoki-hirek.hu

Aktuális



30

Lengyel dalkör Siófokon
A Siófoki Férfi Dalkör meghívására szeptem-
ber 25-27 között városunkban tartózkodott a 
Czarnkówi Férfi Kar. 

A Czarnkówi Férfi Kar a siófoki római katolikus temp-
lomban adott műsort, mely után Siófok Város Ön-
kormányzata nevében Hamvas Péter alpolgármester 
köszöntötte őket.
- A koncert után a templomban átvettem Francisek 
Strugala úrtól, Czarnków Siófokra látogató polgár-
mesterétől városuk ajándékát, majd a város polgár-
mesterét és a vendégségbe érkezett képviselőket 
meghívtam az önkormányzat épületébe. Bemutattam 
városunk múltját és jelenét egyaránt. Tájékoztattam 
őket a város működéséről, fejlesztési elképzeléseink-
ről. Francisek Strugala úr, hazája és városa kulturális 
követe jelezte, hogy szeretnék felvenni a kulturális 
kapcsolatot városunkkal - mondta Hamvas Péter.
Czarnkówa Notec folyó völgyében található - kicsit 
több mint háromszáz kilométerre Varsótól - Lengyel-

országban, Wielkopolska tartományban. A kisváros-
nak 11300 lakosa van, kedvelt üdülőhely, bútor, acél, 
tengeri berendezések gyártása mellett sörgyár is ta-
lálható a városban.
Siófok férfi dalköre, városunk elsőként alapított civil 
egyesülete 2016 júniusában ünnepli alapításának 140. 
évfordulóját. Milán Endre, a dalkör tagja, aki egyben a 
tolmács és szervező szerepét is betölti, hangsúlyozta, 
hogy a jeles alkalomból a város rangjának megfelelő 
programra készülnek, és tovább ápolják a kapcsola-
tokat más kórusokkal, így a lengyel Czarnkówi Férfi 
Karral is. 

A Fő térre is kihallatszott a jó 
hangulat 

90. születésnapja alkalmából Sára Gyulánét, a vá-
ros Gondozási Központjának lakóját köszöntötte 
Hamvas Péter alpolgármester. 

Panni néni 1936 óta él Siófokon. 1950-1975 között a 
Siófoki Városi Tanácsnál, a Siófok Város Polgármesteri 
Hivatal jogelődjének pénzügyi csoportjánál dolgozott. 
Minden intézmény hozzá tartozott, így bölcsőde, 
óvoda, de még a gimnázium is. Három testvére közül 
már csak nővére él, aki 94 éves. Édesanyja 96 évet élt. 
Édesapját is hosszú élettel áldotta meg a sors. Négy 
nyelven beszélt folyékonyan. 
- Olyan családban nőttem fel, ahol az volt a természe-
tes, hogy mindig, mindenkinek segítettünk. Termé-

szetes volt számomra, hogy így kell élni, jóindulattal, 
megértéssel és barátsággal, mindenki felé nyitottan 
és őszintén. Nem jó ez a megosztottság, amikor én 
dolgoztam, mindenki őszinte volt a másikkal, nem tűr-
tük meg a rosszindulatú áskálódást. Mindenki jóked-
vű volt még a Tanácsházán is. Olyan jó volt a hangulat, 
hogy a Fő térre is kihallatszott - mondta Panni néni. 

Hírek





Csak
nálunk!

Multifokális
lencsék

29.800 Ft-tól

INGYENES
LÁTÁSELLENŐRZÉS

ÉS

SZAKTANÁCSADÁS

OPTIKA

Siófok, Vak Bottyán u. 27., TESCO
Nyitva: H.–Szo. 9.00 – 20.00, V. 9.00 – 19.00

Telefon: 06-84/322-674

Az akció október 1–31-ig tart.
Ajánlatunk 1 pár HOYA

szemüveglencsére vonatkozik.
A részletekről érdeklődjön üzletünkben!

Egészségpénztári kártya elfogadó hely.



VII. Márton napi

Siófok, Fő tér I 2015. november 13-14-15.

PálinkafesztiválPálinkafesztivál

Apostol, Balkan Fanatik, Groovehouse 

Csordás Tibi, DJ Szatmári feat Jucus

DJ Deka feat Enikő, Nagy Edmond

Royal Dance Sings, Blokk

tűzijáték

Utcazenészek
Különleges gasztronómiai
kavalkád
Libaételek
borászok és sajtkészítők
Minőségi pálinka
manufaktúrák
Kirakodó vásár

SiófokSiófok

„Márton-napkor libát illik enni, mert aki ludat nem eszik, egész évben éhezik”

FellépokFellépok

Szervező: Siófeszt Kft.

Információ: siofesztkft@gmail.com; +36 20 577 40 02

www.siofokportal.com

A musorváltozás jogát fenntartjuk.  





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



8600 Siófok, Fő tér 6., a Víztoronynál    facebook.com/sioplazabevasarlokozpont

5000 Ft feletti vásárlás esetén
melléd szegődik a szerencse! 
Mutasd be a vásárlást igazoló blokkot  
a játék időtartama alatt hostesseinknek,  
és cserébe sorsjegyet kapsz. 
Ha sikerül nyerő sorsjegyet választanod,  
Tiéd lehet az adott jegyhez tartozó ajándék,  
amit azonnal meg is kapsz.
A részletes játékszabályzatot keresd  
november 5-től a sioplaza.com honlapon.

A programváltozás jogát fenntartjuk.


