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Kedves Siófokiak!
Új év, új reményekkel. Egy esztendeje sokan vizionáltak Esztergomot Siófokon. 
Nem lettünk Esztergom. Testületi szinten több dologban nem értettünk és 
nem értünk egyet a mai napig, de az, hogy városunk működik, erejéhez mér-
ten fejlődik, mindenképp a közös munka eredménye.
A politika, azon belül pedig a helyi politika azonban csupán egy dolog vá-
rosunk életében, de azért ez egy sok-sok szeletes torta. A kulturális életünk, 
a helyi civilek, vállalkozások összefogásával megvalósuló remekebbnél reme-
kebb kezdeményezések, kiváló sportolóink teljesítményei, az értünk tényke-
dő egészségügyisek, rendészeti dolgozók, pedagógusok, hivatalnokok, a 
tehetségesebbnél tehetségesebb fiataljaink, a karitatív szervezetek dolgozói, 
önkéntesei és folytathatnám a sort, hogy kik és milyen tevékenységek azok, 
amelyek egy város lakosságát közösséggé formálják. Siófoknak ezek a büszke-
ségre okot adó lakói, kezdeményezései, tevékenységei megvoltak 2015-ben. 
Köszönet mindenkinek, aki tett ezért a közösségért, és kívánom, hogy 2016-
ban legyenek még többen. Hiszek Siófokban és a siófokiakban.
Végül, de nem utolsósorban szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik 
hittek és töretlenül hisznek bennem, mert nekem ez az erőm: az Önök hite.

Kívánom, legyen minél békésebb, minél örömtelibb és emberibb a 2016-os esztendő Siófok népének.  

Dr. Lengyel Róbert
Siófok város polgármestere

Kedves siófoki Polgárok!
Karácsony meghittsége, a szeretet és a békesség érzése kísért át bennünket az újévbe, amelynek elején - ha nem is 
az elsők között - de annál nagyobb tisztelettel kívánok eredményes, sikeres esztendőt Siófok valamennyi lakójának, 
a Siófoki Hírek olvasóinak.
Az újév nyitánya soha nem múlik el az óév értékelése nélkül. Ilyenkor rendre számba vesszük, hogy mit értünk el a 
magunk mögött hagyott hónapokban, és igyekszünk felvázolni az újévre váró feladatokat. Dolgos, nehéz esztendő-
től búcsúztunk szilveszterkor. Egy olyan évtől, amely kihívásokban bővelkedett Siófok és különösen Magyarország 
számára. Egy európai szintű válsághelyzet közepette hazánk kormánya és a magyar lakosság nagy része kiállt egyik 
legjelentősebb értékünk, a biztonság mellett. Alapvető emberi igényünk, hogy biztonságban tudhassuk magunkat, 
szeretteinket, otthonainkat és mindazt, amibe gyakorta fél vagy akár egész emberöltőnyi munkát fektettünk. 2015-
ben nem volt könnyű dolga a város vezetésének sem, hiszen Magyarország turisztikailag egyik legjelentősebb tele-
pülésének működtetése, az irányvonalak meghatározása nagy kihívás; annál is inkább, mert minden egyes döntés 
kihatással van a városlakók biztonságára. A képviselő-testület Fidesz-frakciója arra törekszik, hogy Siófok előtt egy 
kiszámítható jövő álljon. Ha számvetést készítünk, nem hagyhatjuk szó nélkül azokat a jelentősebb fejlesztéseket, 
amik az elmúlt évben valósultak meg a városban. A teljesség igénye nélkül elkészült például a Lepsényt Szántód-
Kőrösheggyel összekötő vasúti szakasz felújítása, amelynek köszönhetően jelentősen lerövidült az utazási idő Bu-
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Egymilliónál is több vendégéjszaka Siófokon 

Siófokon meghaladta az egymilliót a regisztrált vendégéjszakák száma 2015-ben, amire korábban nem volt példa. A nyara-

láshoz ideális nyári időjárás már sejtetni engedte, november óta pedig bizonyossá vált, hogy így lesz. A siófoki önkormányzat 

adóhivatalának novemberig összesített adatsora azt mutatja, hogy az elmúlt év első 11 hónapjában összesen 4,3 százalékkal 

nőtt a regisztrált vendégéjszakák száma az előző évi adatokhoz képest. Szeptemberben közel 8 ezerrel több, míg októberben 

félezerrel, novemberben 1,2 ezerrel kevesebb vendégéjszakát töltöttek a városban, mint egy évvel korábban. Jelentős fordulat 

a decemberi adatoktól már nem várható, hiszen egy-egy téli hónapban a nyári hónapok vendégéjszaka számának mindössze 

az 5-8 százalékát regisztrálják. Az elmúlt években tendenciának mondható a siófoki vendégforgalom-növekedés. A vendég-

éjszakák száma még az igen esős nyárral járó 2014-es évben is 0,3 százalékkal nőtt a korábbi év adataihoz képest. Kedvező 

tendencia adóbevétel szempontjából az is, hogy az átlagnál jobban, 6,2 százalékkal nőtt az idegenforgalmi adót fizetni köteles, 

vagyis 18 év feletti vendégek száma az első 11 hónapban. A 18 év alattiak ugyanakkor 1,4 százalékkal kevesebben éjszakáztak 

Siófokon, mint egy évvel korábban. (Az összes vendégéjszaka mintegy 27 százalékát adják a 18 év alattiak.)

dapest és városunk között. Bízom benne, hogy a korszerű technológiával felújított 
vasúti infrastruktúra előnyeit a csökkent zajhatásnak köszönhetően azok is érzik, akik 
a sínpárok közelében élnek. A vasúti beruházás részeként megépült közúti aluljáró pe-
dig remélhetőleg az autósok mindennapjait is megkönnyíti majd. A 2015-ben zajlott 
szennyvízcsatorna-építésnek köszönhetően nagyot léptünk előre. Végre Töreki lakos-
sága is ráköthetett a hálózatra, és a környezetvédelem terén is jelentős fejlődésként 
kell a beruházásra tekintenünk. 
Az infrastruktúra-fejlesztések között a várost érintő egyik legnagyobb volumenű meg-
újulást kórházunk új sürgősségi részlegének átadása jelentette, amelynek köszönhe-
tően az egészségügyi ellátás terén is mérföldnyit javultak a körülmények. Akárcsak a 
sürgősségi osztály átadásának, úgy az év utolsó hónapjában örülhettünk a Ságvárt Sió-
fokkal összekötő kerékpárút megépülésének is, amely a két település régi  törekvésének 
eredményeként valósulhatott meg. A fejlődés remélhetőleg nem torpan meg jövőre 
sem, annál is inkább, mert ugyancsak az év végén értesülhettünk arról a 300 milliárd fo-
rint értékű fejlesztési keretről, amely az elkövetkező időszakban a Balaton térségét érinti. 
Kedves Olvasók! Őszintén remélem, hogy a 2016-os esztendő mindenki számára valami újat és jót tartogat. Bízom 
abban, hogy a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a siófoki családok mindennapjai is könnyebbé válnak. Az 
idei év gazdasági szempontból fejlődést ígér Magyarország számára. Minden reményünk megvan arra, hogy a növe-
kedés továbbra is jelentős lesz, és újabb rekordokat dönt a foglalkoztatottság. Bízom benne, hogy azok is megtalálják 
számításaikat, akik családalapításban gondolkodnak, vagy a család bővítését tervezik.
Az újév kezdetén szeretném megköszönni Önöknek a rengeteg fáradozást, amelyet a közösség építése érdekében 
tanúsítottak az elmúlt évben, és arra kérem Önöket, hogy 2016-ban is legyenek partnereink abban, hogy közösen egy 
szép és fejlődő Siófokot építhessünk.

Farkas Árpád szavaival élve kívánok Mindnyájuknak örömöt, egészséget, boldogulást az új esztendőben:
“Tisztaság légy és levegő, áldott hó álmainkhoz, légy a hazánk, újesztendő, s békét, békességet hozz!”

Szajcz Adrián, 
frakcióvezető
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Sürgősségi centrum és heliport 
karácsonyra 

Közel 3 milliárd forintból újult meg a siófoki kórház, 
amelynek sürgősségi centrumát december 22-én 
ünnepélyes keretek között adták át. 

Két uniós projekt által a kórház több mint 2500 négyzet-
méteres új szárnyában sürgősségi betegellátó osztály, 
központi műtő és sterilizáló épült, valamint egy milliárd 
forint értékben új, modern eszközökkel – egyebek kö-
zött új radiológiai berendezésekkel, műtéti területhez 
kapcsolódó gépekkel – gyarapodott a kórház műszer-
parkja. A meglévő régi épületben felújításra került több 
mint 1000 négyzetméter, amely a diagnosztikát ás az 
intenzív ellátást szolgálja.
- Ezzel az új épületkomplexummal a megújult gép-
műszer parkkal és informatikai háttérrel elfoglalhatjuk 
méltó helyünket az ország egészségügyi ellátásának pa-
lettáján. Most már rajtunk a sor, hogy megfelelő szakmai 
tartalommal, empatikus, jól képzett humánerőforrással 
töltsük meg a kezelőket és a műtőket. Csapatunk készen 
áll, hogy megkezdje a kórház betegellátásának egy tel-
jesen új fejezetét. Megtisztelő feladat, hogy a növekvő 
turizmussal együtt járó nagyobb betegforgalomnak is 
megfeleljünk, biztonságot sugározzunk mindazoknak, 
akik a Balaton partján üdülnek. A sürgősségi rendszer 
hatékony működtetésével csökkeni fog a betegek ke-
zelési időtartama. A jelenlegi szétszabdalt diagnosztikai 
és terápiás egységek helyett az épületben egy komplex 
ellátás jön létre, ahol az egységek központilag kapcso-
lódnak egymáshoz és a fekvőbeteg osztályokhoz, így 

sokkal rövidebb lesz a betegellátási idő. Ezen két projekt 
kapcsán több mint 130 nagy értékű és közel 150 kis ér-
tékű gép beszerzésére került sor, számtalan bútorral, új 
informatikai szoftverrel, információs rendszerrel több 
számítógéppel, szerverrel és nyomtatóval gyarapod-
tunk. Ez az új környezet nemcsak a betegek gyógyulását 
segíti elő, hanem hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény 
dolgozóinak munkakörülményei is javuljanak – mondta 
a megnyitó ünnepségen a siófoki kórház főigazgatója, 
dr. Inczeffy István.
Az „Átfogó fejlesztés Siófok Város Kórház-
Rendelőintézetében a fenntartható, magas technológi-
ai színvonalú ellátási környezet megteremtésére” kiírt 
pályázat megvalósításához a siófoki kórház az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból 2 163 239 004 forint tá-
mogatáshoz jutott. A párhuzamosan zajló „Siófok Vá-
ros Kórház-Rendelőintézete sürgősségi ellátásának SO2 
szintre történő fejlesztése” elnevezésű projekt megva-
lósítására 689 705 478 forintot fordíthatott szintén uni-
ós forrásból az intézmény. A fejlesztés eredményeként 
megvalósult a jelenleg decentralizáltan elhelyezkedő 
képalkotó diagnosztika központosítása és bizonyos 
osztályrészek szintén megújultak. Az építési koncepció 
lehetővé tette a betegforgalom szétválasztását, tágas 
váróterem került kialakításra, melyhez a betegek kényel-
mét, gyógyulását segítő kiszolgáló funkciók kapcsolód-
nak. A beruházás részeként elkészült a „Helioport”-nak 
nevezett mentőhelikopter-leszállópálya, amely a sür-
gősségi betegellátásban kap fontos szerepet.
- Az elmúlt hetekben, hónapokban több mint 160 kórhá-
zi projekt valósult meg országszerte. A Siófokon lezárult 
két projekt által 150 ezer ember (a Balaton déli partján, 
belső Somogyban élők) egészségügyi ellátása válik kor-
szerűbbé. Nyáron fontos a város stratégiai szerepe, hi-

Fotó: Gáti Kornél
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szen, akik a déli partra érkeznek nyaralni, azok most már 
nagyobb biztonságban érezhetik magukat, az új sürgős-
ségi osztályon sokkal gyorsabb ellátást kaphatnak. Tech-
nikailag és informatikailag is megvalósult az a fejlesztés, 
amelynek segítségével a sürgősségi osztályra bekerült 
pácienseknek nem kell körbeutazniuk a kórház egyes 
osztályait, helyben minden osztály ellátását megkap-
ják, ezáltal válik a betegek ellátása sokkal gyorsabbá. A 
helikopter-leszálló átadása szintén egy minőségi ugrást 
jelent, többek közt az M7-es autópályán balesetet szen-
vedettek szállításában, ellátásának javításában játszik 
kulcsszerepet. A fejlesztésnek nagymértékű, több évti-

zedes lemaradást kellett behoznia az egészségügyben, 
30-40 éves gépek helyett korszerű eszközök szolgálják 
a páciensek ellátását. Az év végén megnyílt KEOP for-
rásokból további berendezések lesznek beszerezhetők, 
energiahatékonysági támogatásokból kívülről is meg-
újulhatnak a kórházak (nyílászárók, szigetelés, stb.), így 
csökkenthetők az intézmények költségei. A teljes, 500 
milliárd forintos országos keretből kórházfelújításokra, 
fekvőbeteg-ellátás javítására 322 milliárd forint jutott, 
ebből döntő többségben vidéki kórházak fejlődtek. Lé-
nyeges volt az alapellátásra fordított több tízmilliárd fo-
rint, a kórházi sürgősségi ellátások fejlesztésére fordított 
összeg. A gyermeksürgősségi ellátásra további 5 milliárd 
forint támogatást tudtunk biztosítani. 2012/13-ban elin-
dult az egészségügyben a bérek fejlesztése, a munkakö-
rülmények korszerűsödtek a fejlesztések által. Elindult a 
rezidenstámogatási program, amely által növekedett a 
rezidensek száma az itthoni kórházakban, ennek foly-
tatására létrejött a szakorvosi ösztöndíj – fejtette ki be-
szédében az országos adatokat Rétvári Bence, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára.
- A fejlesztés által nemcsak a siófoki emberek és a tér-

ségben élők gazdagodtak, hanem a megyei és az orszá-
gos egészségügyi ellátórendszer is. Egy olyan korszerű, 
modern egészségügyi infrastruktúra jött létre a Balaton 
partján, amelyet büszkén tehetünk mindannyiunk közös 
képzeletbeli karácsonyfája alá. Az elmúlt 5 évben So-
mogy legnagyobb kórházaiban csak a kórházfejlesztés 
tekintetében több mint 25 milliárd forint értékű fejlesz-
tés valósult meg. Fejlődött az egészségügyi alapellátás, 
több új mentőállomás épült, több régi mentőállomás 
felújításra került, új mentőautók álltak szolgálatba. A 
Siófoki Kórház mindemellett önerőből is megvalósított 
fejlesztéseket, így jött létre az új gyermekambulancia, 

korszerűsödött a fizikoterápiás részleg, és egy Széchenyi 
terves fejlesztéssel valósulhatott meg a néhány hónapja 
átadott energetikai fejlesztés – mondta el Witzmann Mi-
hály országgyűlési képviselő.
A kórházátadó ünnepségen a beszédeket követően 
a siófoki kórház főigazgatója az államtitkárral és az or-
szággyűlési képviselővel közösen vágta át a szalagot 
az új épületszárnyban, valamint a mentőhelikopter-le-
szállópályán az új épületrészek átadásaként, amelyeket 
a katolikus, református és evangélikus egyházak helyi 
képviselői áldottak meg.
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Átadták a Siófok-Ságvár  
kerékpárutat 

A siófokiak és a ságváriak is hosszú évek óta vár-
ták a bringautat, most elkészült, mindössze 50 nap 
alatt. Az út 4,2 kilométer hosszú és 425 darab fa-
csemetét ültettek mellé.

A Siófok és Ságvár közti 65-ös úton eddig nagyon bal-
esetveszélyes volt kerékpárral közlekedni, mára egy 
biztonságos és minőségi kerékpárút köti össze a két 
települést, legyen szó akár munkába járásról, akár a 
szabadidő eltöltéséről.
– Szeretnénk folytatni a közeli települések, Nyim, Som, 
Ádánd irányába, csatlakozni a Sió-parti és Balaton-parti 
bringaút-hálózatra – mondta a megnyitón Kecskés Gá-
bor ságvári polgármester.
Dr. Lengyel Róbert siófoki polgármester azt szeretné, 
hogy Siófokról indulva, a környező települések bejárásá-
val a jövőben visszakanyarodjon majd a bringaút Siófokra.

- Régóta várt fejlesztés valósult meg, amely jogos 
igénye volt az itt élőknek - mondta Witzmann Mihály 
országgyűlési képviselő - Az Új Széchenyi Terv Köz-
lekedési Operatív Programja által százszázalékos tá-
mogatással, 260 millió forintból épült meg az út. Már 
a választási kampány alatt különböző fórumokon na-
gyon sokan kérték ezt a bicikliutat, én nagyon örülök, 
hogy még az európai uniós finanszírozási időszak lezá-
rulta előtt sikerült ezt a projektet megvalósítani. Tulaj-
donképpen 50 nap alatt készült el az út, persze ehhez 
szerencse is kellett, az időjárás mellénk állt - mondta 
Witzmann Mihály.
Az országgyűlési képviselő arról is beszélt, hogy az út 
hirdeti az egészséges életmódot, a környezet szere-
tetét, a természetbarát gondolkodásmódot egyaránt, 
minden korosztály használhatja szabadidő eltölté-
se céljából, emellett azt sem szabad elfelejteni, hogy 
gazdaságélénkítő hatása is lehet egyrészt a munkába 
ingázók számára, de az idegenforgalom szempontjá-
ból is, hiszen a kerékpáros turizmus az idegenforgalom 
legdinamikusabban fejlődő szegmense.

A Gábor Dénes Főiskola felvételt hirdet szeptemberben induló képzéseire siófoki oktatási hely-
színnel.  Gazdasági és Informatikai képzések, nappali és távoktatás!

Nyílt nap: február 8. (hétfő) 11.00, 
és február 8. (hétfő) 17.00 

Helye: Siófok, Petőfi sétány 1.
Érdeklődés: info@gdf.hu 

További információ: www.gdf.hu
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Siófok Fő terére érkezett a Mikulás
A Mikulás és krampuszai ajándékokkal és műsorokkal 
várták a gyerekeket a siófoki Fő téren december 4-én.
Hagyományosan több városrészben is tartanak mikulás-
napot, egyedül a Fő téren nem volt még. Mezőfi Józsefné, 
Szajcz Adrián és Szamosi Lóránt - az ő választókörzetei-
ket érinti a belváros - A Nők Együtt Egyesülettel karöltve 
úgy gondolták, hogy egy felejthetetlen délutánt szer-

Ünnepi visszatekintő

Mikulásnap Kilitiben és a Foki-hegyen

Kilitiben megtelt a tornaterem, a Foki-hegyi Mi-
kuláshoz pedig a hideg ellenére is folyamatosan 
érkeztek a gyerekek. A Kilitiért Egyesület 11. alka-
lommal tartotta meg az immár hagyományos Mi-
kulás-ünnepet a kiliti iskola tornacsarnokában. A 
Mikulás mellett Hótündér is várta a gyerekeket, akik 
közül többen jelmezt is öltöttek az alkalomra. A 
KIKK színjátszóköre után az iskola másodikosai ad-
tak műsort, majd a színpadon a kisebbek Henczné 
Keller Ildikóval énekeltek együt, és várták a Mikulást. 
Az egyesület tagjai almasütéssel, zsíroskenyérrel, 
szaloncukorral, naranccsal, teával és forralt borral 
várták a családokat. Az óvónénik és tanító nénik kéz-
műves-kreatív sarkokat rendeztek be, és kiállították 
s karácsonyi rajzpályázatra érkezett műveket. A Kili-
tiért Egyesület emellett 100 csomagot állított össze 
időseknek, illetve egyedül élőknek. A csomagok tar-
tós élelmiszereket rejtenek, és azokat ki is szállítot-
ták a rászorulóknak.

„Adj békességet!”

A Reménység Alapítvány idén 15. alkalommal ren-
dezte meg karácsony közeledtével jótékonysági 
hangversenyét, amellyel a nehéz sorsú, sérült vagy 
beteg gyermekeket nevelő családokat segíti. Sió-
fok város vezetése, a térség egészségügyi, szociális 
szakemberei, polgárai és vállalkozói összefogásával 
a gálán 1.425.000 forint gyűlt össze a három kivá-
lasztott család számára. A Reménység Alapítvány 
ének- és zenekara Németh Gábor vezényletével, 
Eckhardt Gábor zongoraművész és Nyári István 
előadóművész közreműködésével egy egész es-
tés karácsonyi hangversenyt hozott el a siófoki 
közönségnek. Az előadást Tóth Sándor lelkész, 
pszichológus bibliai gondolatokkal színesítette, és 
a koncertet az est fővédnöke dr. Lengyel Róbert, 

veznek a város kisgyermekes családjai számára az I. Bel-
városi Mikulásnap alkalmával. Elsőként a Somogyi TISZK 
Krúdy Irodalmi színpadának társulata szórakoztatta a ki-
csiket, majd a Siófoki Napsugár Mazsorett Csoport fiatal 
táncosai tartottak bemutatót a színpadon. A gyerekek 
nagy örömére sok-sok meglepetéssel érkezett meg a Fő 

térre a Mikulás, hogy krampuszaival együtt Mikulás-da-
lokért, mondókákért ajándékcsomagokat, lufikat osszon 
szét. A rendezvény ideje alatt a kicsik egy igazi tűzoltó-
autót is birtokba vehettek, a tűzoltók segítségével kívül, 
belül átvizsgálhatták a hatalmas járművet. A Nők Együtt 
Egyesület hölgy tagjai a résztvevőknek ajándékokkal, 
aprósüteményekkel és a decemberi hideg ellen forró te-
ával készültek a látogatóknak.
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Siófok város polgármestere zárta ünnepi gondola-
taival. A kórusok és a közönség közös éneklését a 
kulturális központ aulájában állófogadás követte. A 
jótékonysági hangverseny végén a támogatást el-
osztva három kisgyermek családjának adták át:
Viktória egyedül neveli a 10 éves Eriket és a kö-
zépiskolás Róbertet. Eriket szívbetegsége miatt 
hathónapos korában műtötték, folyamatos orvosi 
ellenőrzés mellett lassan gyarapszik. Bátyjának is 
szüksége van egészsége fenntartásához rendsze-
res orvosi segítségre, melyet Pécsett kaphat meg.
Benedek hétéves, országot-világot látott fiú, de 
sajnos nem jó kedvéből járja az országot. Inkább 
óvodába, iskolába menne, mint a társai, erre azon-
ban még várnia kell, és nagyon sokat dolgozik érte. 
Szülei nem kis fáradsággal hordják Zalaegerszeg-
től Szentendréig, Székesfehérvártól Veszprémig 
mozgásfejlesztésre. Siófokon is segíti Benedek 
fejlődését egy kiváló gyermekrehabilitációs szak-
gyógytornász.
Beni ötéves. Bizonyára mindannyian ismerjük a 
meghűléses betegségből adódó kellemetlensége-
ket. A vidám óvodás is így kezdte 2015 nyarát. Az-
után szülei és orvosai arra figyeltek fel, hogy nem 
gyógyul a kisfiú. Pár nappal később máris az egyik 
rettegett kórral, a rákkal kellett szembenézniük, mi-
közben más terveik is voltak. A család életét, műkö-
dését teljesen felülírta a kemoterápiás kezelés és az 
azzal együtt járó előírások.
A Reménység Alapítvány a jótékonysági hang-
versenyen összegyűlt adományokkal a három kis-
gyermek kezeléséhez, az ahhoz szükséges utazási 
költségekhez, valamint a gyerekek életminőségé-
nek javításához járult hozzá.

Adományok a beteg gyerekek gyógyulásáért

A Siófok Város Kórház-Rendelőintézet gyermekosz-
tálya számára szervezett gyűjtést december 2-án és 
3-án Gyarmati Ariel és Kocsis György autóversenyző 
páros. A jótékonysági adománygyűjtés keretében állí-
tották ki Mitsubishi Lancer versenyautójukat a siófoki 
SióPlázában, hogy két napon át adományokat gyűjt-

senek a gyermekosztály gépeinek, eszközeinek fejlesz-
tésére. Az akció célja a beteg gyerekek felépülésének 
támogatása volt, amely mindenki számára fontos ügy.
Az akció mögé állt két siófoki képviselő is, Witzmann 
Mihály és Szajcz Adrián örömmel támogatta a jótékony-
sági gyűjtést.
- Köszönettel tartozunk Gyarmati Arielnek és Kocsis 
Györgynek a nemes kezdeményezésért, amelyet öröm-
mel segítettünk – mondta Szajcz Adrián képviselő, 
Witzmann Mihály képviselő pedig hozzátette: a kórház 
gyermekosztályának támogatása jó ügy, így szívesen 
fogadtuk a szervezők felkérését.
A két autóversenyző decemberi akciója során egy-egy 
dedikált posztert adott ajándékba minden adományo-
zó számára, akik sorsoláson is részt vettek. A nyertest 
december 3-án Siófok polgármestere, dr. Lengyel Ró-
bert sorsolta ki. December 4-én a szervezők átadták a 
kórház gyermekosztálya számára az összegyűlt ado-
mányokat, majd a szerencsés nyertes a két verseny-
zővel próbálhatta ki az országos tradicionális Mikulás 
Rally tesztvezetésén, milyen is egy rallyautó a navigá-
tori ülésből.
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Cipősdoboz akció Siófokon

A Somogy Megyei Kormányhivatal idén is megszer-
vezte cipősdoboz akcióját. 300 dobozt töltöttek meg 
ajándékokkal és adták át a gyerekeknek több helyszí-
nen. A Somogy Megyei Kormányhivatal felhívására a 
főosztályoktól és a nyolc járási hivatalból idén is szá-
mos önkéntes kormánytisztviselő adakozott, melynek 
eredményeként több mint 300 cipősdoboz gyűlt össze 

A Fürdőegylet ajándéka

A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület idén 
első alkalommal rendezte meg jótékonysági ese-
ményét. 
Az egyesület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat segítségét kérve, nagycsaládosoknak és olyan 
rászoruló családoknak varázsolta szebbé az ünne-
pét, akiknek minden kis apróság hatalmas örömöt 
jelent. December 18-án és 22-én a gyermekek és 
szüleik közösen fellátogathattak a Víztoronyba, 
majd ezt követően a Tourinform iroda előterében 
az egyesület képviseletében Hegyi Károly elnök 
látta vendégül a családokat, az elnökség által fel-
ajánlott kakaóra, kalácsra, szaloncukorra. Az idei év 
sikerességére való tekintettel a Fürdőegylet hagyo-
mányként szeretné a következő években is folytatni 
jelen kezdeményezését, és ezúton szeretné megkö-
szönni a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
közreműködését. 

tele ajándékokkal. Ezek egy részét dr. Neszményi Zsolt 
kormánymegbízott és Witzmann Mihály országgyűlési 
képviselő a Siófoki Beszédes József Általános Iskolában 
adta át sérült, hátrányos vagy halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek részére.
- Örömmel csatlakoztam a kormányhivatal kezdemé-
nyezéséhez annak érdekében, hogy Siófokon is sor ke-
rülhessen az adventi jótékonysági akcióra. A gyerekek 
kiválasztásában a tankerület vezetője, Cser Lajosné volt 
segítségünkre. A gyermekek örömét és a saját készíté-
sű ajándékokat látva ismét meggyőződhettünk róla, 
adni jobb, mint kapni, amit a hálás gyermekmosolyok 
is visszaigazoltak - mondta Witzmann Mihály.
A képviselő elmondta azt is, hogy Siófokon az advent-
tel nem fejeződtek be a jótékonysági akciók, a két ün-
nep közötti időszakra is készültek.

Ajándék az óvodáknak és bölcsődének

A szülők terheit könnyítendő ajándékot kapott Sió-
fok kilenc óvodája és egy bölcsődéje a polgármes-
teri külön keretből. Dr.Lengyel Róbert a rakomány 
kiszállításakor személyesen is találkozott és beszél-
getett az intézményvezetőkkel.
- Azért takarékoskodtam év közben a polgármesteri 
keretemmel, hogy év végén a lehető legjobb hely-
re kerüljön az, amit a megmaradt összegből venni 
lehet, és egy kicsit fellélegezhessenek a szülők – fo-
galmazott a polgármester.
Az intézményekbe került több hónapra elegendő 
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folyékony szappan, papír zsebkendő, vécépapír, 
törölköző, ezeket eddig a szülőknek kellett biztosí-
taniuk. Az ajándék fogadására összegyűltek az in-
tézményvezetők, akik rövid megbeszélést tartottak 
a polgármesterrel. Szóba kerültek az év végi jutal-
mazások is. Dr. Lengyel Róbert hangsúlyozta, neki 
a jegyzőtől a takarítónőig mindenki egyformán fon-
tos, ha a városért tesz. Ezért arra törekedett, hogy 
a korábbiaknál igazságosabb és arányosabb legyen 
a jutalmazás. Az intézmények dolgozói számára a 
hivatali dolgozókhoz hasonló, elkülönített jutalom-
keret nem volt a város költségvetésében. Igyekeztek 
a maradék pénzekből átcsoportosítani arra a célra, 
hogy a pedagógusnap vagy az év végi ünnepek al-
kalmából mindenkinek jusson a város intézményei-
ben is valamennyi plusz összeg. „Mindenki kapjon, 
aki arra rászolgál, ne legyenek kiváltságosok, ezt 
az elvet szeretnénk követni. Jövőre megpróbálunk 
még egységesebben jutalmat osztani” – ígérte a 
polgármester.

Együtt ünneplés

A siófoki hajléktalanszállón és a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat Fogyatékkal Élők Nappali Intézményében 
is tartottak karácsonyi ünnepséget. Dr. Lengyel Róbert 
látogatást tett mindkét intézményben.
Több kosár ajándék, benne csupa olyan eszköz, játék, 
tisztítószer, no meg egy kis gyümölcs, ami a fogyatékkal 
élő gyerekek és fiatalok foglalkoztatásához, ellátásához 
kell – ezt rakta a Máltai Szeretetszolgálat siófoki intéz-
ményének fája alá dr. Lengyel Róbert abból a pénzből, 
amit a korábbi alpolgármester elleni perben nyert, és a 
polgármesteri jutalmának egy részéből.   
A Fogyatékkal Élők Nappali Intézmények karácsonyfája 
alá a siófoki Ments-vár Alapítvány pályázaton nyert pén-
zéből is került meglepetés: egy háromkerekű bicikli és 
csocsó játék. Mindezt az ünnepi műsor után vehették 
birtokba a gyerekek, akik személyre szóló ajándékban 
is részesültek a szüleikkel együtt a szeretetszolgálattól.
 „Példa értékű az a szeretet, ahogy itt bánnak a gyere-
kekkel és a fiatalokkal. Ezt bizonyítja az is, hogy az egyik 

kislány még otthonról is megszökött, hogy ide visszajöj-
jön” – mondta a polgármester.
A siófoki hajléktalanszálló idei karácsonyi ünnepségét, 
amin a polgármester mellett Potocskáné Kőrösi Anita al-
polgármester is részt vett, idén az enyingi Tinódi Lantos 
Sebestyén Református Iskola ifjú művészei tették még 
meghittebbé és emlékezetesebbé. Az intézmény jelen-
leg 64 hajléktalannak nyújt menedéket, akiknek szintén 
vitt adományt a polgármester.

Célba ért cipősdobozok

Idén 320 ajándékokkal megrakott cipősdoboz gyűlt 
össze a siófoki baptisták szervezésében, akik el is 
juttatták azokat az óvodák és iskolák rászoruló gyer-
mekeinek.
„A korábbiaknál is nagyobb összefogás jellemezte 
az idei gyűjtést, az adományozók pedig egyre szak-
szerűbben összeállított csomagokat küldtek. Jel-
lemzően már nem szükségtelenné váló kacatokat, 
hanem kifejezetten jó minőségű, igazi ajándékokat 
adományoztak a gyerekeknek” - összegezte a ta-
pasztalatokat Tóthné Vámosi Ágnes, az akció siófoki 
koordinátora. A siófoki óvodák és általános iskolák 
jelezték a szervezőknek, hogy mennyi rászoruló 
gyermek jár hozzájuk, és milyen korúak, neműek. 
Idén is az óvodásoknak gyűlt össze a legtöbb aján-
dék, és a tinédzser korú fiúknak a legkevesebb, így 
az ő megajándékozásuk okozta a legtöbb fejtörést 
az önkénteseknek. Elmondható, hogy Siófok vala-
mennyi olyan óvodájába és általános iskolájába ju-
tott cipősdoboz a karácsonyfa alá, ahonnan jeleztek 
igényeket. Az összefogást jól mutatja, hogy idén már 
öt siófoki helyszínen vállalták vezetők, dolgozók, 
hogy a csomagok összeszedésében gyűjtőpontként 
közreműködnek. Az akció lebonyolításában legtöb-
bet a Perczel Mór Gimnázium segített az önkéntes 
gimnazistákkal és az elosztóhelyiség biztosításával, 
de kivette a részét a munkából a Kongsberg Auto-
motive dolgozói kollektívája, továbbá a Diótörő Ba-
lett Egyesület, valamint a Siófoki Női Kar tagsága is.
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Hajózás

Még nagyobb szigor  
a sétányon

 
A Petőfi Sétány Kft. és a Balaton-parti Kft. képvise-
lői közösen dolgozzák ki a nyári szezonra a sétány 
új működési szabályzatát. A testületi ülésen felme-
rült a hajnali záróra, új biztonsági szolgálat és a be-
léptető pontok kérdése is. 

Pár éve már felvetődött, hogy belépőjegy váltásával 
lehetne korzózni a sétányon, ebből azonban nem lett 
semmi. Ha belépőjegy nem is, de beléptetés, szűrés 
szerepel az új tervek között. 
- A Petőfi sétány további sorsával kapcsolatosan arra 
az álláspontra  helyezkedem a továbbiakban is, hogy 
úgy nem maradhat, ahogy eddig volt. Nem maradhat 
a város szégyenfoltja ez a terület. Éppen ezért ragasz-
kodtam ahhoz, hogy hathatós, nagyon kemény  intéz-
kedéseket vezessünk be a jövő esztendőben annak 
érdekében, hogy a buliturizmusnak azt a részét, ami 
Siófoknak nem kívánatos, és Siófoknak csak a kárára 
szolgál, szépen fokozatosan szorítsuk vissza - mondta 
dr. Lengyel Róbert polgármester.
Abban egységes a testület véleménye, hogy a Petőfi 
sétányt a korábbiaktól eltérő, más típusú kontroll alá 
kellene vonni hétvégenként. Ahogy a testületi ülésen 
elhangzott, ebben Siófok városa szerepet kíván vállal-
ni, de ez persze nem azt jelenti, hogy a képviselők vagy 
a polgármester fog odaállni, hanem valakivel együtt 
kell működni.

- A város százszázalékos tulajdonában lévő Balaton-
parti Kft.-re kell testálni ezt a feladatot, mert helyileg 
is ott van. Nyilván azt tudjuk, hogy erre a kft. nem fel-
készült, erre nincsenek szakemberei. Vagyis amennyi-
ben így dönt a testület, akkor erre a szezonig fel kell 
készüljön, magyarul fel kell vennie időszakosan olyan 
szakembert, olyan szakembereket, akik képesek, tud-
ják s végre is tudják hajtani azokat a rendelkezéseket, 
amelyeket Siófok város képviselő-testülete szab.  El-
sődleges feladatuk lenne, hogy ottani üzemeltetést 
biztonságosabbá, az oda irányuló vendégforgalom 
számára komfortosabbá tudják tenni, és ki tudják szűr-
ni azokat az elemeket, azokat a résztvevőit az ottani 
életnek, akik nem kívánatosak oda - mondta Csorba 
Ottó bizottsági elnök. 

A jelenlegi helyzetben korrekt megoldásnak nevezte 
a probléma kezelését Szamosi Lóránt, de véleménye 
szerint a jövőben teljesen át kell strukturálni a sétányt, 
mert a mostani állapotában fenntartani képtelenség, 
és a jelenleg is fennálló probléma évről évre vissza fog 
kerülni a városvezetés elé.

Nulladik nap tíz millióért?
 

A Veszprém Rally nulladik napját rendeznék Sió-
fokon ez évben Gyarmati Ariel és Kocsis György 
autóversenyző páros tervei szerint. Nekik köszön-
hetően kerülhetne a városba a futam, amelyhez 
tízmillió forint támogatást kértek.

A Gyarmati-Kocsis kettőst tavaly négymillió forinttal 
támogatta a város, erre az évre hatmillió forintot sza-
vaztak meg nekik. A páros a Pénzügyi és Tulajdonosi 
Bizottság ülésén számolt be először további terveiről, 
azaz, hogy az ez évi Veszprém Rally nulladik napját 
Siófokon rendeznék, a következő évtől pedig akár egy 
teljes hétvégés OB futamnak is helyszínt adhatna a vá-
ros. Az autókat és a csapatokat a város központjában 
lehetne megtekinteni a tervek szerint, maga a futam 
azonban a Sefag városközeli erdei útjain zajlana. Ezzel 
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kapcsolatban dr. Lengyel Róbert polgármester megke-
reste a Sefag illetékesét, aki azt a választ adta, hogy nem 
keresték őket verseny ügyében, de ha ez megtörtént 
volna, akkor sem engedélyeznék annak lebonyolítását. 
Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző tájékozódott 
más, olyan városok tapasztalatairól és hozzáállásáról, 
ahol szintén rendeznek ilyen versenyt. A kép nagyon 
vegyes, hiszen van, ahol a kért összeg duplájával támo-
gatják a rallyt, van, ahol egy fillérrel sem, de található 
olyan település is, ahol ennek az összegnek a felét sza-
vazták meg, de ha a polgármester tud szponzort sze-

rezni, akkor az összeg a támogató által felajánlott pénz 
nagyságával csökken. Csorba Ottó pénzügyi bizottsági 
elnök szerint megfontolandó a dolog, hiszen ez a ver-
seny egy új színfoltja lehetne a városnak, fontos lehet 
a turizmus élénkítése szempontjából, komoly média-
megjelenéssel járhatna együtt, tömegeket vonzhatna 
a településre. Kérdéses azonban a helyszín, ezért a bi-
zottsági elnök azt kérte, hogy a versenyzők készítsenek 
üzleti tervet a tízmillió forint elköltésére, és konkrétan 
jelöljék meg, hogy hol lenne a verseny. A testület végül 
ezt szavazta meg, januárra halasztva a döntést.

Megszűnő fesztiválok? 
A legutóbbi testületi ülésen a képviselők a 2016. 
évi programok tervezetét, azok píárját, valamint a 
városmarketing témakörét beszélték át. Azaz csak 
beszélték volna, viszont az előterjesztésben érde-
kes dolgokat találtunk.

Az önkormányzat novemberben meghívta a Kálmán 
Imre Kulturális Központ, a BRTK Könyvtár és a Fürdőegy-
let képviselőit egy előzetes egyeztetésre, amely a város 
rendezvényeiről, azok népszerűsítéséről szólt. Emellett, 
ahogy már korábban is megírtuk, az önkormányzat for-
rást biztosított a Fürdőegyletnek, hogy bízzon meg egy 
céget, amely részletes városmarketing koncepciót készít.
- A 2015-ös évben pr és marketing tervünk nem volt, 
ezért az a célkitűzés, hogy ez elkészüljön. A városmar-
keting koncepció bemutatásával egyidejűleg tárgyaljuk 
újra a városi programok tervezetét - javasolta az ülésen 
Mezőfi Józsefné bizottsági elnök.
A képviselő-testület elé került programtervezetben 
érdekes dolgokra bukkantunk, s nem csak mi, hanem 
mások is, hiszen a városban már elindultak a pletykák 
arról, hogy több nyári fesztivál is megszűnik. A polgár-
mesteri kabinet által készített tervezetből hiányzik a Vi-
torlás Szezonnyitó, a Víztorony fesztivál, a New Orleans 
Jazz fesztivál és a Siofolk fesztivál is. A hír annyiban igaz, 
hogy az előzőek közül három fesztivál szűnik meg. A 
Vitorlás Szezonnyitó (Bahart-KIKK közös rendezvény) 
amelyet azért szerveztek meg, hogy előszezonban is 

vendégeket lehessen csábítani a városba, júniusban ren-
dezik meg I. Nemzeti Regatta néven. Így tehát a Vitorlás 
Szezonnyitó megszűnik, a cél pedig, amiért létrehoz-
ták, vele süllyed. Gyulainé Isó Edina, a KIKK igazgatója 
kérdésünkre azt mondta, hogy a Víztorony fesztivál a 
tihanyi levendulafesztivállal esne egy időpontba, és ez 
az árusok szempontjából sem szerencsés, így nem ren-
dezik meg. A tíznapos összevont Bor és Kenyér Ünnepe 
és Siófolk fesztivál is azt a célt szolgálta, hogy folyamatos 
programot kínáljon az itt nyaralóknak, és felvezesse az 
augusztus 20-i hosszú hétvégét. Az igazgató szerint egy 
ilyen monstre tíznapos fesztivál lebonyolítására a KIKK-
nek nincs elég embere. Így ez évben a Bor és Kenyér 
Ünnepe négynapos lesz, a Siófolk fesztivál tulajdon-
képpen megszűnik, helyette a tervek szerint augusztus-
ban Belvárosi Folk Estek lesznek heti egy alkalommal. A 
programtervezetben nem szerepel a jazz fesztivál, de az 
igazgató elmondta, hogy decemberben Bényei Tamás 
szervezővel abban állapodtak meg, hogy a New Orleans 
Jazz fesztivál az eddigiektől eltérően egyhetes lesz. Ez 
tehát a jelenlegi állás, jelenlegi tervezet, ezt a testület 
még tárgyalni fogja, így mi is visszatérünk a témára. Az 
általunk megkérdezett szakemberek egyöntetűen azon 
a véleményen voltak, hogy fesztiválokat lehetőség sze-
rint nem szabad megszűntetni - egy városnak ezek az 
állandó programok viszik a hírét, bevételt is generálnak, 
bár ezek legtöbbször „csak” a kiadásokat csökkentik - 
inkább a fesztiválok közti „holt” időszakban kell kisebb 
rendezvényeket tartani. Jó példa erre Siófokon a Zene a 
zöldben programsorozat.
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Botrányos távozás
Nem csak munkahelyét, hanem a várost is elhagyta 
dr. Kovács Emőke, a Balatoni Regionális Történeti 
Kutatóintézet Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház 
igazgatója. A legutóbbi testületi ülés előtt írásban 
kérte, hogy távozását nyílt ülésen tárgyalják.

A Facebookon támadta két siófoki személy, akik annak 
az egyesületnek a tagjai, amelynek dr. Lengyel Róbert 
a tiszteletbeli elnöke, kezdte dr. Kovács Emőke. Ahogy 
elmondta az inzultálás, sem a közösségi oldalon, sem a 
mindennapokban nem ért véget, folyamatos volt a gya-
lázkodás irányába. A sérelmek felsorolását a polgármes-
ter szakította félbe, mondván, 5 perc az engedélyezett 
időtartam, és ezt az igazgató túllépte, emellett szerin-
te olyan jellegű személyeskedésnek, amit az igazgató 
elmondott nincs helye, a testületnek jelen esetben az 
lenne a feladata, hogy megköszönje a munkát, amit 
egyébként ő nagyra tart. 
- Egyéni képviselői indítványként javaslom, hogy Ko-
vács Emőkének adjunk további tizenöt percet, hiszen 
olyan kérdéseket feszeget, amelyek igencsak érdekesek 
ebben az utóbbi bő egy évben - szólt hozzá Ujvári Ist-
ván. - Nem csak ő célpont, a mai napig nagyon komoly 
szisztematikus, szervezett lejáratás folyik többünk ellen, 
csúsztatásokkal, hazugságokkal. Sajnos Siófok az utóbbi 
időben a sárdobálásról a gyűlölködésről szól, meg kell 
nézni, sorra mennek el az emberek.  Itt ragadnám meg 
a szót és megköszönném Kovács Emőke munkáját, aki 
az okostelefonok korában felpezsdítette a könyvtár éle-
tét, és nagyon komoly szakmai munkát végzett. Ujvári 
képviselő hozzászólása végén arra kért mindenkit - be-
leértve a siófoki polgárokat is - , hogy gondolkodjanak el 
azon, hogy miről fog szólni ez a ciklus. Arról, hogy fejlő-
dik a város vagy a gyűlölködésről. 
- Meg vagyok döbbenve, hogy egy nagyon jól működő 
intézmény vezetőjének közös megegyezéssel történő 
munkaviszony megszüntetése mögött ilyen és a még el 
nem mondott dolgok állhatnak. Amit ön tett a városért, 
az maradandó, és tevékenysége hiányozni fog. Nagyon 
sajnálom, hogy idáig eljutott, hogy ez bekövetkezett - 
mondta Csorba Ottó.

Végül dr. Kovács Emőke további öt percet kapott, s így 
folytatta:
- Fél éven keresztül jeleztem a munkáltatómnak, aki 
jelen esetben dr. Lengyel Róbert polgármester úr volt, 
hogy tegyen valamit. Van erre egy pszichológiai kifeje-
zés: a munkahelyi mobbing. Ez azt jelenti, hogy a mun-
kavállalót a külseje, viselkedése, munkája és további 
dolgok miatt zaklatják, fenyegetik. Az utcán is utánam 
kiabáltak, a könyvtárba is utánam jöttek. 
Az igazgató elmondta, hogy amikor első alkalommal 
hozzászólt az internetes oldalon a róla szóló „diskurzus-
hoz”, azonnal feljelentették. Kérte a munkáltatóját, azaz 
a polgármestert, hogy álljon ki mellette, ehelyett azt a 
választ kapta: akár egy év szabadságvesztést is kaphat. 
Jóval több, mint fél éven át tűrt a könyvtárvezető, majd 
ősszel betelt a pohár.
- A végső pontot 2015 novembere hozta meg, amikor 
polgármester úr mind polgármesterhez, mind veze-
tőhöz, mind férfihoz méltatlan hangnemben beszélt 
velem, és én azt mondtam akkor, hogy nem vagyok haj-
landó olyan szintre süllyedni, amilyen szintre soha nem 
süllyednék. Családommal együtt Budapestre költözöm, 
pedig itt képzeltem el a jövőmet, itt képzeltem el, hogy 
felnevelem a gyermekemet - zárta dr. Kovács Emőke. 
Szajcz Adrián Fidesz-frakcióvezető szerint is lejárató kam-
pány és karaktergyilkosságok zajlanak a városban.
- Nagyon szépen megköszönöm dr. Kovács Emőke mun-
káját, úgy gondolom, hogy a városban kiemelkedő mun-
kát végzett mind a kultúra területén, mind a könyvtár 
átalakulása és gyakorlatilag megvalósítása tekintetében. 
Azt gondolom, hogy mindenki csak köszönettel tartozhat 
ezért, és nem vagyok megnyugodva, hogy az intézmény 
jövője biztosítva lesz, hiszen nem lesz könnyű ilyen szak-
embert találni. Egyszerűen felháborítónak tartom, hogy 
a huszonegyedik században egy intézmény-vezetőnek, 
aki a várost képviseli, különböző lejárató kampányok ál-
dozatává kell válnia. Ebben a városban jelen pillanatban 
nem csak az intézményvezetőinkkel szemben, hanem a 
képviselő-testület tagjaival szemben is folyamatos lejára-
tó kampány és karaktergyilkosságok történnek. Nem kí-
vánok belemenni, de egyszerűen felháborítónak tartom. 
Dr. Lengyel Róbert itt megjegyezte, hogy ő is kap hide-
get-meleget. Dr. Kovács Emőke szavait taps fogadta, a 
polgármester az elhangzottakra nem reagált.
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Siotour-átvilágítás
Újból átvilágítanak. Most a Siotour Kft. került sorra, 
független auditcéggel vizsgáltatják át a Galerius 
fürdőt üzemeltető Siotour Kft. gazdálkodását.

Az előterjesztés szerint az auditáló társaság kiválasztásá-
ra a hivatal nyílt pályázati felhívást tesz közzé, melyben 
szakmai feladatként a 2010-2015. üzleti évek vonatkozá-
sában átfogó rendszerellenőrzés lefolytatását határozza 
meg. Az audit cég munkájának operatív felügyeletét a 
polgármester végzi, a vizsgálati anyagot elsőként kézbe 
a polgármesternek adja le, és utána kerül az a Felügyelő 
Bizottság elé megtárgyalásra. Az ülésen elhangzott az a 
módosító javaslat, hogy a külsős auditáló cég kiválasztá-
sát a képviselő-testület végezze a pénzügyi és tulajdo-
nosi bizottság javaslatára, és a beérkezett pályázatokat 
a képviselő-testület bírálja el a Pénzügyi és Tulajdonosi 
Bizottság véleménye, javaslata alapján. 
- Nekem egyetlen kérdésem van, hogy miért kellene 
nekünk egy halom pénzt kifizetni egy külsős auditáló 
társaságnak, amikor nekünk van egy nagyon jó szak-
értői bizottságunk, amelyik a Balaton-parti Kft.-t is át-
vizsgálta. Miért nem jó nekünk az?- kérdezte Orbánné 
Wald Marianna képviselő, majd azt indítványozta, hogy 
a Siótour Kft.-t ugyanaz a vizsgálóbizottság vizsgálja át, 
ami a Balaton-parti Kft.-t. Ezt a testület nem fogadta el. 
- Hosszas egyeztetések voltak az elmúlt időszakban, el-
sősorban a képviselő-testület Fidesz-frakciójának veze-
tőjével. Részemről legalábbis ez egy kompromisszumos 
megoldás volt, megértettem azt, bár nem értek vele 
egyet, de megértettem abbéli álláspontját a frakciónak 
az egyöntetű álláspontját, miszerint az a bizottság, ame-
lyik az előző átvilágítást hajtotta végre, nem végzett 
megfelelő szintű szakmai munkát. Viszont ezzel együtt, 
hogy az ötről a hatra tudjunk jutni, nyilván nekem is egy-
fajta kompromisszumos készséget kellett és kell mutat-
nom. Éppen ezért én a magam részéről támogattam azt 
a javaslatot, hogy legyen akkor egy külsős cég megbízva 
a Siotour átvilágításával- mondta dr. Lengyel Róbert.
A polgármester azzal nem értett egyet, hogy a testület 
válassza ki a vizsgálat végzőjét. Azt javasolta: ez esetben 
kössék ki, hogy a testület egyhangú szavazatára legyen 

szükség, hiszen ha ebben a testület dönt, nyilván a több-
ségben lévő képviselők azt a céget szavazzák meg, ame-
lyiket akarják. Kónyáné Zsarnovszky Judit azonban arról 
tájékoztatta, hogy ilyen kikötésre nincs jogi lehetőség. 
Végül a képviselő-testület 9 igennel, 2 nem ellenében 
elfogadta a kiegészített javaslatot.
Az üggyel kapcsolatban Szajcz Adrián tartott sajtótájé-
koztatót. Mint mondta, rendkívül sajnálatosnak tartja, 
hogy előzetes megállapodásukkal ellentétben a Jobbik 
önkormányzati képviselője és dr. Lengyel Róbert füg-
getlen polgármester nem támogatták a javaslatot.
- Különösen furcsának tartjuk ezt a hozzáállást azok 
után, hogy a Fidesz-frakció javaslatára, polgármester úr-
ral lefolytatott többszöri egyeztetésem eredményeként 
abban állapodtunk meg, hogy nyílt pályázatot írunk ki 
az átvizsgálások lefolytatására. Megállapodásunk tartal-
mazta egy közös – a polgármester és a Fidesz-frakció-
vezető által történő - sajtótájékoztató megtartását is az 
ügyben. Az előzetes megállapodást felrúgva, Polgár-
mester úr (tartózkodó szavazatával) nem támogatta az 
említett cégek átvilágításáról szóló előterjesztés elfoga-
dását - mondta Szajcz Adrián.
Ahogy azt már megírtuk, a Fidesz-frakció szerint a 
Balaton-parti Kft. esetében a hivatal egyes tisztségvi-
selői, valamint külsős személy által végzett vizsgálat 
egyoldalú, hiányos és a készítők szándéka és elfogu-
latlansága is megkérdőjelezhető. A vizsgálati anyag-
ban a képviselő-testület az ok-okozati összefüggések 
mélységben történő vizsgálatát hiányolta, ezért felszí-
nes jelentésnek ítélte meg, és nem tartotta tárgyalásra 
alkalmasnak. 
- A siófoki Fidesz-frakció abban érdekelt, és teljes mér-
tékben elkötelezett, hogy a siófoki emberek egyértel-
mű, világos és tárgyilagos tájékoztatást kaphassanak 
az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
működésével kapcsolatban. Ez mindannyiunk közös 
érdeke. Reményeink szerint ez a döntés mindenki 
számára egyértelmű és világos válaszokat fog adni az 
említett önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági 
társaságok működésével kapcsolatban felmerült kér-
désekre - mondta Szajcz Adrián. 
A hivatali sajtós ezzel kapcsolatba a következő tájé-
koztatást adta: dr. Lengyel Róbert polgármester várta 
a korábban megbeszélt közös sajtótájékoztatót, de 
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Fürdőegyleti gondok
A bérleti díj csökkentését, támogatásának emelését 
és pályázathoz önrészt kért a Fürdőegylet elnöke az 
önkormányzattól.

A Siófoki Fürdőegylet és Turisztikai Egyesület bruttó 
12 700 000 forintot fizet a Víztoronyban található Tou-
rinform irodájuk bérleti díjaként az önkormányzatnak. 
A Fürdőegylet részére az önkormányzat 26 500 000 
forint támogatást nyújt évente. Hegyi Károly, a Für-
dőegylet elnöke szerint a zökkenőmentes működés-
hez és szükséges turisztikai feladatok ellátásához az 
szükséges, hogy az önkormányzat a bérleti díjat csök-
kentse 2 000 000 forintra, és emelje meg a támogatás 
összegét 12 százalékkal. A legutóbbi testületi ülésen 
az a döntés született, hogy a 2016. évi költségvetés 
összeállításakor az önkormányzat vegye figyelembe 
a kérést, és a költségvetési lehetőségek figyelembe 
vételével állapítsa meg a bérleti díj mértékét, illetve 
szintén a lehetőséghez mérten emelje meg a támo-
gatás összegét. Hegyi Károly, a Fürdőegylet elnöke 
a fentieken kívül további mintegy 22 000 000 forint 
támogatást kért az önkormányzattól. Erre az összeg-
re egy pályázathoz lenne szükség önerőként. Arra a 
kérdésre, miszerint milyen beruházásokat és fejlesz-
téseket szeretne a Fürdőegylet megvalósítani ebből 
a pénzből, Hegyi Károly elnök nem tudott válaszolni. 
- Készül Siófok város középtávú marketing, város-
marketing és pr stratégiája. A Fürdőegylet Turisztikai 
Egyesület folytatta a tárgyalásokat, kiválasztotta a 
partnert, aki, ha jól tudom, január közepén vagy ja-
nuár második felére ígérte, és szerződött ennek az 

anyagnak a leszállítására. Ennek kapcsán a Pénzügyi 
és Tulajdonosi Bizottság azt javasolja a testületnek, 
hogy döntsön úgy, hogy azután tárgyaljuk ezt a na-
pirendi pontot, miután lesz majd egy elkészített és 
vélhetően testület által elfogadott városi marketing és 
pr stratégia, és tudjuk azt egész pontosan, hogy mit 
ajánlanak majd a készítői, és majd mi milyen irányban 
szeretnénk menni egy szélesebb körű támogatottság 
alapján - mondta Csorba Ottó az üggyel kapcsolatban.
A harmadik dolog, amelyben a testületnek dönteni 
kellett, szintén a pénzről szólt. A Tourinform iroda 
jelenlegi, Víztoronyban lévő kialakításához a Fürdő-
egylet Turisztikai Egyesület pályázati pénzt nyert, pá-
lyázati pénzből történt a berendezése. Amennyiben 
az ismereteink helytállóak, akkor az önrészt Siófok 
Város Önkormányzata állta. A Fürdőegylet elnöke 
előterjesztésében azt írja, hogy ez a beruházás érték-
növelő beruházás volt, így ezt az összeget az önkor-
mányzat írja jóvá a tartozásukból. Ehhez mellékelte a 
beruházás számláit. Azonban az összes számla, amit 
benyújtott, az említett pályázatban pályázat támoga-
tó vagy a pályázat felhasználását igazoló számlaként 
el lett számolva, azaz kifizették. Innentől kezdve még 
egyszer nem lehet elszámolni. 
- A bizottsági ülésen jómagam kérdeztem rá az elnök 
úrnál, hogy azt a számlát kívánja-e elszámolni, ami 
már egyszer el lett számolva. A válasz igen volt. In-
nentől kezdve nem egyszerű a helyzet, mindeneset-
re a bizottság egyik tagja sem kívánt partner lenni 
abban, hogy egy korábban már elszámolt számlát 
elszámoljon újra az önkormányzat, és én óva intenék 
minden képviselőt, hogy ezt tegye - mondta Csorba 
Ottó, a bizottság elnöke.

fentiekre hivatkozva a Fidesz-frakció ettől elzárkózott. 
Elmondása alapján a korábbi megállapodásuknak az is 
részét képezte, hogy a kiválasztásra kerülő céget 12:0 
szavazati aránnyal, azaz teljes egyhangúsággal fogad-
ják el, hogy a nyertes cég függetlensége ne legyen 
megkérdőjelezhető. A korábbi polgármesteri megnyil-
vánulásai és kezdeményezései is arra irányulnak, hogy 
a vizsgálatokra szükség van, és az eredményekről a la-
kosokat tájékoztatni kell.

- Polgármester úrtól pedig azt kérjük, hogy polgármes-
teri tisztségéből fakadóan fektessen végre több ener-
giát a város fejlesztésébe, lobbizzon annak érdekében, 
hogy új beruházások érkezzenek végre Siófokra, és 
élve a kínálkozó támogatási lehetőségekkel, hatékony 
városmenedzseri tevékenység útján, Siófok tovább erő-
síthesse az elmúlt évtizedekben megszerzett térségköz-
ponti szerepét, mert a siófokiaknak ez az igazán fontos 
- mondta sajtótájékoztatója végén Szajcz Adrián.
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Szent Miklós-nap Erdélyben
 

Gyergyószentmiklós már 25 éve testvérvárosa Sió-
foknak, és gyakoriak a különféle – oktatási, zenei, 
hivatalos - találkozók a két település között. Idén 
a december elején megrendezett Szent Miklós-na-
pokra invitálták a város vezetését. 

A mintegy 18.000 lakosú település nagy ünnepe Szent 
Miklós napja, ezért december 6-án minden évben ce-
remóniát szerveznek a városban. Gyergyószentmiklós 
Siófok mellett több magyar és egy szerb településsel 
áll szoros testvérvárosi kapcsolatban, így ők is meghí-
vást kaptak a rendezvényre. A helyi lakosság legalább 
80%-a magyar ajkú, ezért a közös nyelv is a magyar 
volt, amely még meghittebbé tette a találkozót. Már 
az októberben érkezett meghívóban is jelezték, hogy 

szociális és gazdasági témakörben szakmai konferenci-
át szerveznek, így városunk képviselői felkészülhettek 
a bemutatóra. Potocskáné Kőrösi Anita alpolgármester, 
a delegáció vezetője Siófok szociális hálójáról tartott 
előadást. A konferencia szakmaiságát mutatta, hogy a 
többi meghívott is beszámolt, így Gyergyószentmiklós 
számos ötlettel gazdagodott, segítve ez irányú fejlesz-
tési elképzeléseiket.
A protokoll rendezvények mellett számos kulturális 
program is várta a résztvevőket.
- Különösen tetszettek a művelődési házban tartott 
akusztikus és könnyűzenei koncertek – számolt be a 
siófoki küldöttség vezetője.
Mivel a város fekvése és az azt körülölelő vidék gyönyö-
rű, ezért kár lett volna kihagyni a környék természeti 
adottságainak, látnivalóinak megtekintését, amilyen a 
Gyilkos-tó vagy a Békás-szoros. A meghívott városok 
képviselői feladatot is kaptak: gasztronómiai tudásukat 
kellett megcsillogtatniuk a Disznótoros fesztiválon.
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Intézkedések az eső- és belvíz okoz-
ta károk enyhítésére, megelőzésére 

Az önkormányzat határozott lépéseket tett annak 
érdekében, hogy rendkívüli csapadék többé ne 
okozhasson nagy károkat. Fontos tudatosítani min-
denkiben, hogy a kármegelőzésében komoly sze-
repe és felelőssége van a lakosságnak a csatornák 
tisztántartásával, amit több helyen is elmulaszta-
nak – derült ki egy terepbejáráson. 

Mint emlékezetes, tavaly, amikor háromhavi eső zúdult 
pár nap alatt a városra, a csapadék és a magassá vált ta-
lajvízszint miatt több lakóépület is károsodott. Az előző 
képviselő-testület 10 millió forintot különített el a prob-
léma kezelésére, amit többnyire kárenyhítésre szánt. 
Az önkormányzati választások után felálló új testület e 
keret felhasználását módosította. Ennek értelmében a 
19 kérelmet benyújtó károsult esetenként még tavaly 
28.500 forintban részesült kárenyhítésként (ez összesen 
541.500 forintba került), továbbá 80 ezer forintot fordí-
tottak a károsult ingatlanok kéményeinek felmérésére. 
A 10 milliós keret többi része azt a célt szolgálta, hogy 

a jövőben elkerülhetőek legyenek a hasonló károk. A 
legveszélyeztetettebb résznek a Sió-csatornáig menő 
Sziget-dűlő számít, amely csapadékvíz-elvezető árkának 
tisztítására, karbantartására mintegy 4 millió forintot köl-
töttek. Az ősszel sor került a nád és a mederben élő nö-
vényzet eltávolítására, kaszálására is. Decemberben az 
önkormányzat szakemberei bejárást tartottak a csapa-
dékvíz és belvíz szempontjából legkritikusabbnak szá-
mító nádas, lápos városrészen, Siófok legdélibb, főként 
romák lakta utcáiban (Alsó utca, Rét utca, Sziget dűlő). 
A jegyzőkönyv és a fotók tanúsága szerint az útszéli víz-
elvezető csatornák vízzel teltek voltak annak ellenére, 
hogy viszonylag csapadékmentes időszakban történt a 
szemle. A víz lefolyását, szabad áramlását több helyen 
is szemét akadályozta. Akadtak a csatornákban egye-
bek közt üdítős flakonok, parkettaszegély, ágybetét, 
labda és fejjel együtt bedobott felmosó nyél is. Az ön-
kormányzat felhívja a lakosság figyelmét, hogy nagyban 
növeli a megelőző, védekező munka hatékonyságát, ha 
a térségben élők gondosabban járnak el, és nem kerül-
nek használati tárgyak, hulladékudvarba való eszközök a 
vízelvezető árkokba! Fontos előrelépés a kármegelőzés-
ben, hogy a város a 10 millió forintos keretből 4 millió 
forintért nagyteljesítményű szivattyúkat szerzett be, és 
adott át a helyi katasztrófavédőknek, vállalva a működ-
tetés költségeit is.

Egyéves a Civil Akadémia 

Egy éve indult Siófokon a Civil Akadémia program-
sorozat, ami sikeresnek bizonyult, ezért érdemes 
folytatni – számolt be dr. Lengyel Róbert polgár-
mester, az ötletgazda.
 
Tavaly év végén Nyugdíjas Akadémiaként hívta életre az 
előadássorozatot a város vezetője, hogy a térségben élő 
idős embereknek a hosszú téli estéken, havonta egyszer 
tartalmas programot biztosítson érdekes emberek meg-
hívásával. Hamar kiderült, hogy nem csak nyugdíjasok 
és nem csak siófokiak akadnak az érdeklődők között, 
így aztán menet közben új nevet kapott a sorozat, így 
lett Civil Akadémia. A többnyire telt házas előadásokat a 

város könyvtárának kamaratermében tartották, kivéve, 
amikor Kovács Lajos, egykori gyilkossági nyomozó volt 
a vendég, mert akkor a megjelentek nagy számára te-
kintettel át kellett vonulni a színház épületébe a publi-
kumnak. Négy alkalommal maga a polgármester állt a 
pulpitusra, a magyar középkori történelem időszakának 
jelentősebb hadtörténeti eseményeiről tartva előadáso-
kat. Kiemelt érdeklődés fogadta Tétényi Éva esztergomi 
ex-polgármester előadását is. Érdekesség, hogy a ren-
dezvény után sok siófoki kezdett érdeklődni a volt vá-
rosvezető Facebook oldala iránt, és számos esztergomi 
kezdte el Siófok polgármesterének oldalát lájkolni.
„Sok-sok pozitív visszajelzést kaptam, kialakult egy je-
lentős számú törzsközönségünk, így hát folytatjuk jövő-
re is. Továbbra is szeretném, ha az előadók díjazás nélkül 
jönnének, és szórakoztatnák az arra egyébként abszolút 
méltó közönséget” - mondta dr. Lengyel Róbert.
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Év Sportolói kitüntetések 
Közel 250 sportolót díjaztak az év végi BÚÉK Siófok 
2016 sportnapok Év Sportolói díjátadó gálája alkal-
mából a siófoki Kálmán Imre Kulturális Központban.

Az idei év legeredményesebb siófoki sportolói vehették át 
jutalmukat december 28-án a színházteremben megrende-
zett díjátadó gálán. A kitüntetetteket a város polgármestere, 
dr. Lengyel Róbert, Lapos Gábor képviselő, szervező és Ker-
tész Tamás szervező köszöntötte.
- A mai napig is rendszeresen sportolok körülbelül 40 éve, 
a versenysportot is volt alkalmam megtapasztalni, így azt 
gondolom, tudom, mennyi lemondással, izzadsággal és erő-
feszítéssel jár mindez. Főleg a mai világban, amikor az em-
ber nehezen tud belesűríteni mindennapjaiba heti néhány 
alkalmat is a sportra. Azzal is tisztában vagyok, hogy meny-
nyi erőfeszítéssel jár az, hogy valaki eljusson odáig, hogy a 
sportteljesítménye alapján kiemelkedjen a tömegből, a tel-
jesítményét elismeréssel viszonozzák. Ma este erre kerül sor, 
a 2015-ös esztendő legjobb siófoki sportolóit van alkalmam 
köszönteni – mondta beszédében dr. Lengyel Róbert pol-
gármester. A legeredményesebb sportolók kitüntetéseinek 
átadását a helyi táncegyesületek fellépői színesítették.

- Nagyon örülök, hogy az önkormányzat ismét segít-
ségünkre volt abban, hogy az immár 25 éves hagyo-
mánnyal rendelkező sportnapokat és díjkiosztó gálát 
megszervezhettük. Büszke vagyok arra, és úgy hiszem 
mindannyiunknak büszkének kell lennünk, hogy Sió-
fokon 243 olyan sportolónak adhattunk át díjat, akik 
mind országos 8. vagy attól jobb eredményt értek el. 
Azt hiszem, a mai világban az is nagy szó, hogy pár nap 
alatt 1500 embert mozgattunk meg a sportnapokon, 
amelynek még nincs vége, holnap is várunk mindenkit 
a Beszédes iskolába, 31-én pedig a pezsgőfutásra, ahol 

nem titkolt cél, hogy a tavalyi rekordrészvételt, amely 
430 induló volt, túlszárnyaljuk - mondta Lapos Gábor 
képviselő, szervező. 

Celebfoci és pezsgőfutás
Közel 1500-an sportoltak a BÚÉK Siófok 2016 év 
végi sportnapjain. 

Az óvodásoktól a felnőttekig minden korosztályt meg-
mozgatott szilveszter előtt Siófokon a város hagyomá-
nyos évzáró sportrendezvénye. Iskolai vetélkedő, vízi 
váltóverseny, kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, futás 
és idén új sportágként a tenisz is szerepelt a többnapos 
sportprogramok közt. A BÚÉK Siófok 2016 vetélkedőit 

és az Év Sportolói díjátadó gálát Lapos Gábor, sportért 
felelős önkormányzati képviselő Kertész Tamás közre-
működésével szervezte meg december végén.
- A sportnapokon nem az dominál, hogy ki milyen ered-
ményt ér el, ki nyer, hanem maga a sportolás a lényeg, 
a részvétel, és hogy mindenki jól érezze magát. Közel 
ezer embert sikerült megmozgatnunk a sportnapokon, 
és a szilveszteri pezsgőfutás még több embert ösztön-
zött sportolásra. Kiemelkedő, hogy idén 243 sporto-
lót tudtunk díjazni a BÚÉK Siófok 2016 sportnapok Év 
Sportolói díjátadó gálája alkalmából – mondta Lapos 
Gábor szervező.

Év Fiú és Lány Sportolója: 
Perjési Patrik és Juhász Laura táncosok

Év Női Sportolója:
Károlyi Natália kerékpáros

Év Férfi Sportolója:
Sallai Roland labdarúgó

Év Edzője:
Karap Attila teniszoktató

Olimpiai Reménység:
Németh Nándor úszó

Év Csapata:  
U15 Strandlabdarúgó csapat
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December 12-én az általános iskolák váltóversenyével 
indult a rendezvény, majd karácsony után a Galerius 
fürdőben vízi váltóversennyel, a Siófok KTC teniszsát-
rában, a Sportcentrumban teniszórákkal, a Beszédes 
József Általános Iskola tornacsarnokában kosárlabda, 
kézilabda és futballmérkőzésekkel folytatódott a ren-
dezvény.
- Különlegesség, hogy a teniszórákat Karap Attila te-
niszoktató, az Év Edzője tartotta minden korosztálynak 
a tenisz napján. A labdarúgás napján a focisták külön-
féle labdákkal, teniszlabdával, fittneslabdával is ját-
szottak, pókfociztak, és a celebek mérkőzésén olimpiai 
bajnokok, médiaszemélyiségek rúgták a focilabdát az 

önkormányzat csapatával. A sportnapokon évek óta az 
egyik kedvenc eseményem a Royal és a Marci pékség 
csatája. Ennek a mérkőzésnek a sporthoz némi köze 
van, a labdarúgáshoz azonban kevésbé, de a pékek 
hatalmas kedvvel és vehemenciával játszanak a focipá-
lyán, sokszor egymás testi épségét sem kímélve – szá-
molt be az idei eseményekről Lapos Gábor.
A sportnapok programjai december 31-én a Pap Dániel 
emlékére szervezett pezsgőfutással zárultak. A legki-
sebbek az óvodás futáson, a felnőttek a pezsgőfutáson 
indultak, amelyet Gyarmati Ariel és Kocsis György au-
tóversenyző páros vezetett fel rallyautójával. A két me-
zőny távját közel 400-an teljesítették.

Asztalitenisz sikerek
Hamvas Péter, Siófok város alpolgármestere nyi-
totta meg a sporttörténelmi jelentőséggel bíró 
versenyt. Megnyitójában kitért az asztalitenisz 
múltjára és jelenére.

Hamvas Péter, Siófok város alpolgármestere nyitotta 
meg a sporttörténelmi jelentőséggel bíró versenyt. 
Megnyitójában kitért az asztalitenisz múltjára és je-
lenére. Szót ejtett a nagy múltú Siófoki Asztalitenisz 
Egyesületről, majd sok sikert kívánva fejezte be kö-
szöntő szavait. A verseny előtt a pontszerző ranglista 
élén mind férfi egyéniben, mind férfi párosban siófoki 
versenyzők álltak, így különösen is fontos volt, hogy 
megőrizzék vezető pozícióikat. 18 férfi és 6 női játékos 
állt asztalhoz, hogy összemérjék tudásukat. Vegyes 
párosokkal indult a verseny, majd ezt követte a férfi 
páros rajtja. Miután itt kialakultak a végeredmények, 
az egyéni számokkal folytatódott a verseny. A nők két 
háromfős csoportban, míg a férfiak két négy-, valamint 
két ötfős csoportban küzdöttek a főtáblára jutásért. A 
főtáblán már egyenes kiesésben igen sportszerű, de 
annál látványosabb összecsapásokkal folytatódtak a 
küzdelmek. A férfi páros döntőjében balatonszárszói 
és siófoki párosok küzdöttek. A vegyes páros döntőjét 
két balatonszárszói páros vívta. Női egyéniben két ba-
latonszárszói, férfi egyéniben két siófoki játékos mérte 
össze tudását.

A végeredmények:

Férfi egyéni:
1. Bartha Béla - Siófok
2. Balogh Arnold - Siófok
3. Ján Bence - Siófok és Tóth László - Balatonszárszó

Férfi páros:
1. Bartha Béla - Balogh Arnold - Siófok
2. Hűvösvölgyi Péter - Tóth László - Balatonszárszó 
3. Schneider Péter - Pencsov András - Siófok és 
Kovács János - Magyarcsik László - Kaposvár

Női egyéni:
1. Lipót Krisztina - Balatonszárszó
2. Király Andrea - Balatonszárszó
3. Herczegné Harcsa Erzsébet - Balatonszárszó 
4. Hegedűs Katalin - Siófok

Vegyes páros:
1. Király Andrea - Fehér András - Balatonszárszó 
2. Lipót Krisztina - Tóth
László - Balatonszárszó 
3. Hegedűs Katalin - Gergye Jenő - Siófok és 
Siklósi Katalin - Pencsov András - Siófok

Év Csapata:  
U15 Strandlabdarúgó csapat
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Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán 

Imre Emlékház 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, Fő tér 2. BRTK Könyvtár  
Az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezetői beosztás ellátásával járó lényeges feladat: 
Az önállóan működő költségvetési szerv alapító okiratában foglalt tevékenység ellátása (könyvtári állomány 
gyarapítása, nyilvántartása; könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme; könyvtári szolgáltatások; múzeumi 
gyűjteményi tevékenység; múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység; múzeumi kiállítási 
tevékenység; múzeumi közművelődési, közönség kapcsolati tevékenység; önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások elszámolásai; közművelődési tevékenységek és támogatások; közművelődési intézmények, 
közösségi színterek működtetése), az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői szintű irányítása, 
munkáltatói jogkör gyakorlása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• középfokú idegennyelv-ismeret,
• 3 év vezetői gyakorlat.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. március 01. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kostyál-Mórocz Gyöngyi nyújt, a 84/506-598-as 
telefonszámon.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Siófok Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8600 Siófok, Fő tér 
1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17.987/2015., valamint a 
munkakör megnevezését: „BRTK Könyvtár – intézményvezető”.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokról a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottsági meghallgatást 
követően dönt a képviselő-testület a benyújtási határidőt követő legközelebbi képviselő-testületi ülésén. A 
pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 28.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.siofok.hu honlapon szerezhet. 

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



Pályázat útján eladásra kijelölt ingatlanok
1. Fonyód, Niklai utca
gyep (legelő)
10068 hrsz. 8 ha 3469 m2

Vételár: 75.000.000.- Ft
2. Fonyód, 7-es főút déli oldalán
kivett mocsár, árok, erdő és út
10077/34 hrsz. 27 ha 5885 m2

Vételár: 50.000.000.- Ft
3. Balatonboglár, 7-es főúttól délre
rét
0100/2 hrsz. 13 ha 0472 m2

Vételár: 50.000.000.- Ft
4. Siófok, Május 1. u.
beépítetlen terület
8744/27 hrsz. 2755 m2

Vételár: 45.416.670.- Ft
5. Siófok, Lidó és Zamárdi u.
beépítetlen terület
8744/28 hrsz. 2473 m2

Vételár: 39.568.000.- Ft
6. Siófok, Lidó és Zamárdi u. 
beépítetlen terület
8744/30 hrsz. 2338 m2

Vételár: 37.408.000.- Ft
7. Siófok, Zamárdi utca
beépítetlen terület
8744/22 hrsz. 1 ha 5622 m2
Vételár: 117.165.000.- Ft
8. Siófok, Semmelweis utca 2. 
iroda 
9672/1/A/46 hrsz. 165 m2

Vételár: 16.250.000.- Ft
9. Siófok, Batthyány utca 10.
kivett lakóház és udvar
6646 hrsz. 2031 m2

Vételár: 104.000.000.- Ft
Helyi védelem alatt áll. A vételárból a 
vevőt helyi rendeletben szabályozott 
kedvezmény illeti meg, amennyiben két 
éven belül az előírások szerinti felújítá-
sokat elvégzi.
10. Siófok, Bláthy O. u.
beépítetlen terület
8985/3 hrsz. 701 m2 
Vételár: 5.900.000.- Ft
Közművek a Szőlőhegy utcában van-
nak, a beépítetlen területre nincsenek 
rácsatlakoztatva. Az ingatlanhoz vezető 
utca földút.
11. Siófok, Szőlőhegy utca
beépítetlen terület
8985/12 hrsz. 940 m2  
(394/940-ed tulajdoni hányad)
Vételár: 3.600.000.- Ft
Közművek a Szőlőhegy utcában  
vannak, a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva.
12. Siófok, Foki-hegy
(Szőlőhegy-Eperfa-Birs utca által 
határolt területen)
beépítetlen terület
8988/33 hrsz. 716 m2

Vételár: 5.600.000.- Ft
Közművek a Szőlőhegy utcában  
vannak, a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva.
13. Siófok, Foki-hegy 
(Szőlőhegy-Eperfa-Birs utca által 
határolt területen)
beépítetlen terület
8988/34 hrsz. 741 m2

Vételár: 5.800.000.- Ft
Közművek a Szőlőhegy utcában  
vannak, a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva.
14. Siófok,
Kálmán Imre sétány 13.
Teremmozi filmszínház
6620 hrsz. 548 m2

Vételár: 50.000.000.- Ft
15. Siófok, Fő tér 10/B. 
garázs
6294/1/A/1 hrsz. 9. hely
Vételár: 1.500.000.- Ft
16. Fonyód, Kopaszdomb
lakóház, udvar, erdő, rét, 
033 hrsz. 29500 m2

Vételár: 27.500.000.- Ft
17. Siófok,
Szent László utca 13.
4077 hrsz. 3353 m2

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

kivett beépítetlen terület
Az ingatlanok együttes 
Vételára: 150.000.000.- Ft
18. Siófok, Fő utca 162.
6273/3/A/7 hrsz. 33,1 m2

üzlethelyiség
Vételára: 8.500.000.- Ft
19. Siófok, Bláthy Ottó utca 22.
9337/2/A/25 hrsz. 91 m2 

egyéb helyiség 
Vételára: 14.000.000.- Ft
20. Siófok, a 7-es főút  
(Zamárdi út, Málna utca) mellett
9030/6 hrsz. 701 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 8.000.000.- Ft
Közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva.

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.360.000.- Ft
Közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva.

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

kivett beépítetlen terület

Vételára: 5.900.000.- Ft
Közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva.
23. Siófok, Diós tér 12.
83/2 hrsz. 402 m2 
kivett beépítetlen terület 
Vételára: 2.800.000.- Ft
Közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva. 
Az ingatlanhoz vezető utca földút.

24. Siófok, Diós tér 13.  
83/3 hrsz. 400 m2 
kivett beépítetlen terület
Vételára: 2.700.000.- Ft
Közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva. 
Az ingatlanhoz vezető utca földút.

25. Siófok, Diós tér 15.
83/5 hrsz. 494 m2 
kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.500.000.- Ft 
Közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva. 
Az ingatlanhoz vezető utca földút.

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.000.000.- Ft
Közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva. 
Az ingatlanhoz vezető utca földút.

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.400.000.- Ft
Közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva. 
Az ingatlanhoz vezető utca földút.

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.900.000.- Ft
Közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva.

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

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

kivett irodaház és udvar  
és egyéb épület 2 db
Vételára: 114.000.000.- Ft
Helyi védelem alatt áll. A vételárból a 

vevőt helyi rendeletben szabályozott 
kedvezmény illeti meg, amennyiben 
két éven belül az előírások szerinti 
felújításokat elvégzi.

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.800.000.- Ft

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.300.000.- Ft
Víz, villany bekötve, gáz, 
csatorna az utcában.
33. Siófok, Semmelweis utca 
a.) 9675/7 hrsz. 1211 m2

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

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

vételára: 19.000.000.- Ft
kivett beépítetlen terület 
Közművek az utcában vannak, 
a beépítetlen területre 
nincsenek rácsatlakoztatva.

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

kivett gazdasági épület, udvar 
Vételára: 28.400.000.- Ft 

35. Siófok, Mező u. 99.   
kivett lakóház és udvar
11381 hrsz  583 m2

Vételára: 3.900.000.- Ft

Pályázat útján
bérbeadásra

kijelölt ingatlanok

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

Éves bérleti díja:  
500.000,- Ft + ÁFA

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

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

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

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Kabinet (Siófok, Fő tér 1. I. emelet 109.)
Pályázatok beadásának határideje: 2016. február 15. (hétfő) 900
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Generali: közelebb a siófokiakhoz
A siófokiak régóta számíthatnak a Generali Biztosítóra, mely 
többezer elégedett ügyfél biztonságára vigyáz a városban 
és környékén. Ezentúl még könnyebben, már két képviseleti 
ponton is tájékozódhatunk a személyre szabott igényeket ki-
elégítő biztosítási és megtakarítási lehetőségekről.

A Generali Biztosító a mi-
nőségi ügyfélkiszolgálás 
érdekében, az összetett, sze-
mélyre szabható biztosítási 
megoldások alapos megér-
téshez azt tanácsolja, kérjük 
ki tanácsadó véleményét. 
Olyan tanácsadóét, aki a helyi 
igényeket ismerve, közel ke-
rülve a település lakosaihoz, 
számukra releváns megoldá-
sokat tud ajánlani.
A biztosító Siófokon már két 
helyen, színvonalas körül-
mények között szolgálja ki a 
helyieket és környékbelieket, 
legyen szó akár lakásbiztosí-
tásról, akár élet-, egészség- 
vagy balesetbiztosításról, 
cascóról vagy kötelezőről. De 

ezek mellett természetesen lehetőséget biztosítanak kárbejelen-
tésre, szerződésmódosításra, illetve az aktuális kedvezményekről 
és akciókról is bővebb felvilágosítást nyújtanak.
A Generali valóban jól ismeri a helyi igényeket, hiszen több mint 
1600 gépjárművet biztosít a városban és vonzáskörzetében, ezen-
kívül több mint 850 életbiztosítást is nyújt a környék lakosainak. 

A cég 2014-ben kgfb és casco kere-
tében több mint 36 millió forintot 
térített, míg életbiztosítások után 
80 esetben összesen közel 40 mil-
lió forintot fizetett ki siófoki ügyfe-
leinek.
A szélesebb körű, kényelmesebb 
kiszolgálás érdekében a legújabb 
képviseleti irodában a kiváló szak-
ember Privóczkyné Gruber Anita 
várja ügyfeleit. Több éves biztosítói 
tapasztalattal áll az ügyfelek rendel-
kezésére bármilyen biztosítási kér-
désben, maximális felkészültséggel 
és elhivatottsággal.

Siófoki Generali képviselet
Privóczkyné Gruber Anita 
képviseletvezető
M +36 20 580 3191
8600 Siófok, Vámház u. 4.
Generali Biztosító
T +36 40 200 250 · generali.hu










