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Helyi népszavazás
Ötezer támogató aláírást kellett volna összegyűj-
tenie annak a huszonegy siófoki magánszemély-
nek, akik helyi népszavazási kezdeményezést 
nyújtottak be a helyi választási irodához. A három 
kérdésből álló népszavazás hitelesítését a város 
jegyzője elutasította. 

A népszavazásra bocsátandó kérdések és aláírás-
gyűjtő ívek hitelesítését követően harminc napjuk 
van a szervezőknek a támogató aláírások össze-
gyűjtésére. Amennyiben kellő számú szignót, jelen 
esetben mintegy ötezret tudnak produkálni, akkor 
a képviselő-testületnek ki kell írni a helyi népsza-
vazást. A kezdeményezők március utolsó napján a 
helyi népszavazásra javasolt kérdéseket az aláírás-
gyűjtő ívek mintapéldányán nyújtották be a helyi 
választási bizottsághoz, ezeket azonban Kónyáné 
dr. Zsarnovszky Judit jegyző, mint a helyi választási 
iroda vezetője elutasította, azaz egyik kérdést sem 
terjesztette a helyi választási bizottság elé.
A kezdeményezők első kérdése arra vonatkozott, 
hogy a testület helyezze hatályon kívül az „átmene-
ti rendelkezésként” hozott rendeletét, azaz a siófoki 
polgármester kapja-e vissza azokat a döntési jogo-
sítványokat, melyekkel az előző polgármester ren-
delkezett? 
Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző az elutasító 
határozat indoklásában leírja, hogy a kérdés nem 
egyértelműen fogalmazza meg, hogy mely dön-
tési jogosultságokat kapja vissza a polgármester. 
Egyúttal felhívja a figyelmet arra, hogy a bírósági 
ítélkezési gyakorlat értelmében a kérdés egyértel-
műségének követelménye az, hogy megfeleljen a 
magyar nyelv nyelvtani szabályainak, a választó-

polgárok értsék és átlássák a kérdés lényegét, je-
lentőségét annak érdekében, hogy tudatosan és 
átgondoltan szavazhassanak. 
A második kérdés arra irányult, hogy a siófoki vá-
lasztópolgárok egyetértenek-e azzal, hogy a pol-
gármestert a képviselő-testület delegálja minden, 
az önkormányzat teljes vagy résztulajdonában álló 
gazdasági társaság felügyelőbizottságába? 
A jegyző szerint ez olyan kérdésnek minősül, mely 
a képviselő-testület hatáskörébe tartozó személyi 
kérdés.
A harmadik kérdésre adott igen válasz esetében a 
testületnek olyan etikai kódexet kellene alkotnia, 
amelyben összeférhetetlennek nyilvánítja, hogy a 
képviselők és egyenesági rokonaik az önkormány-
zattal, illetve önkormányzati (rész)tulajdonú céggel 
egyéni vagy társas vállalkozói tevékenység folyta-
tására szerződéses jogviszonyban álljanak, illetve 
ezekben felügyelőbizottsági, igazgatótanácsi tagsá-
guk legyen.
Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit szerint a kérdés ellen-
tétes az Alaptörvénnyel, mely kimondja, hogy Ma-
gyarország gazdasága az értékteremtő munkán és a 
vállalkozás szabadságán alapul. Emellett a képvise-
lők egyenesági rokonai nem kötelezhetők a képvise-
lő-testület által alkotott etikai kódex betartására. Az 
etikai kódex megalkotása nem önkormányzati ren-
deletalkotási tárgykör, erre a testület törvényi felha-
talmazást nem kapott, a javaslat pedig nem a helyi 
társadalmi viszonyok szabályozását célozza törvényi 
keretek között. Végül a jegyző ennél a pontnál is fel-
hívta a figyelmet a kérdésfeltevés egyértelműségére.  
Ezen jegyzői határozatok ellen jogorvoslatnak he-
lye nincs.

Helyi népszavazást kezdeményezhet a képviselő-testület tagjainak legalább egynegyede, a testület bizottsága 
vagy Siófokon a választópolgárok huszonöt százaléka. Nem lehet helyi népszavazást tartani a költségvetésről 
és a zárszámadásról, a helyi adókról, a testület hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási kérdésről, 
valamint a testület feloszlásának kimondásáról.
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TAO-támogatással épülhet tan- és versenyuszoda 
Balatonszéplak felsőn. A beruházásra a Balaton- 
parti középiskolások körében végzett felmérés 
szerint is nagy szükség van, ugyanis a diákok több 
mint fele nem tud úszni. 

Már a Balatonszéplak felsőre tervezett uszoda elkészült 
látványterveit is megtekinthették Siófok Város Képvise-
lő-testületének márciusi ülésén a résztvevők. Az új tervek 
szerint a Magyar Vízilabda Szövetség által menedzselt 
TAO-támogatás felhasználásával épülne fel az uszoda 
2017. december 31-ig. Az uszodára és az úszásoktatásra a 
Siófoki Szakképzési Centrumhoz tartozó öt Balaton-parti 
iskolában készült felmérés alapján is nagy szükség len-
ne. A felmérésben részt vett körülbelül 3000 tanulónak 
ugyanis csupán 48 százaléka tud úszni, csak Siófokot te-
kintve 52 százalék az úszni tudó tanulók aránya. 
- Ez azt is jelenti, hogy égető szükség van egy olyan 
sportlétesítményre, amely nemcsak a sport céljait szol-
gálja, hanem például azt, hogy a Balaton-parti fiatalok 
minél nagyobb arányban tanuljanak meg úszni – emelte 
ki a testületi ülésen Szamosi Lóránt képviselő, a Siófoki 
Szakképzési Centrum főigazgatója, és hozzátette: bár az 
úszásoktatás nem része a középiskolai pedagógiai prog-
ramnak, a Siófoki Szakképzési Centrum biztosítaná tanu-
lói számára ennek költségeit.
A beruházással kapcsolatban a képviselő-testület már a 
novemberi ülésén tárgyalt a tanuszoda létesítéséhez el-
készült pályázatról, azonban ezt követően sem a Magyar 
Úszó Szövetség, sem a pályázat elkészítésére ajánlatot 
tevő gazdasági társaság, sem a tanuszoda típustervét 

ajánló beruházó nem erősítette meg együttműködési 
szándékát. Az új pályázat a Magyar Vízilabda Szövetség 
által menedzselt TAO-rendszerre épül, és nem csupán 
tanuszoda, hanem a vízilabda sportág előírásai szerint 
működő 33x21 méteres, teljes terjedelmében 2,2 méter 
mély uszoda, valamint egy 21x12 méteres, 0,9 méter mély 
tanmedence és egyéb létesítmények építésével számol. 
A pályázat beadási határidejét április 30-ra tűzték ki, ezt 
követően még idén ősszel elkezdődhet az uszoda épí-
tése. A márciusi testületi ülésen Potocskáné Kőrösi Ani-
ta alpolgármester számolt be arról, hogy az építkezésre 
kijelölt Balatonszéplak felsői ingatlanok talajmechanikai 
vizsgálatai megtörténtek, és az eredményeket a követ-
kező ülésre várják. Amennyiben a terület nem alkalmas 
az építkezésre, az április végi határidőig még van lehe-
tőség a helyszín módosítására.  Csorba Ottó, a pénzügyi 
bizottság elnöke azt javasolta, hogy a következő ülésen 
tárgyalandó előterjesztésbe már a költségvetés bemuta-
tása, az üzemeltetési költségek és fenntarthatósági kö-
rülmények, illetve a TAO szerződés tervezetek, előzetes 
kötelezettségvállalási nyilatkozatok is bekerülnek.
- Második körben találkozott az Ezüspart SE TAO-
támogatásból megvalósítani kívánt uszodaprojekt 
elképzelésével a képviselő-testület. Mindannyian elkö-
telezettek vagyunk aziránt, hogy Siófokon legyen uszo-
da. Mindamellett számításba vettük ennek fenntartási 
feladatait is, melyek a jövőre nézve komoly terheket há-
ríthatnak Siófok városára. Az elvi támogatást megad-
tuk, a következő képviselő-testületi ülésre pedig várunk 
egy részletes költségvetést arról, hogy milyen formá-
ban és forrásokból kívánná az Egyesület megvalósítani 
az elképzeléseit, ugyanis a város a Balatonszéplak fel-
sőn kijelölt területtel járulna hozzá a beruházáshoz. A 
projekt összköltsége 1,4 milliárd forint lenne - mondta 
Szajcz Adrián.
A beruházás lebonyolításáért az Ezüstpart SE felelős, a 
szükséges ingatlanokat Siófok Város Önkormányzata 25 
évre adja át az egyesületnek felhasználásra. A megálla-
podás feltétele szerint a beruházásnak 2017. december 
31-ig kell megvalósulnia. A felépült uszoda az első 15 
évben az Ezüstpart SE, majd Siófok Város Önkormányza-
tának tulajdonába kerül. 

Látványterveken a siófoki uszodakomplexum
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Nagyszombaton Rogán Antal, a Miniszterelnöki 
Kabinetirodát vezető miniszter ünnepélyes kere-
tek között adta át a forgalomnak a Balaton első 
akadálymentes hajóját. A Siófok katamarán átadá-
sával indult a Balatoni Hajózási Zrt. 170. hajózási 
szezonja. 

A balatoni hajózás hagyományosan nagyszombaton 
indul, idén ennek megfelelően március 26-án vette kez-
detét hivatalosan a 170. hajózási szezon, amelyet a fel-
újított Siófok katamarán ünnepélyes vízre bocsátásával 
ünnepelt a Balatoni Hajózási Zrt. A nagy érdeklődéssel 
kísért siófoki eseményen Rogán Antal, a Miniszterelnö-
ki Kabinetirodát vezető miniszter - Witzmann Mihály 
országgyűlési képviselő,  dr. Lengyel Róbert, Siófok 
polgármestere és Kollár József, a Bahart vezérigazga-
tója közreműködésével - ünnepélyesen átadta a forga-
lomnak a teljes felújításon átesett katamaránt.
- Több ezer munkaórát követően a Siófok katamarán 
megújult, újjászületett, hogy hosszú évekre újra a ba-
latoni hajózás szolgálatába állhasson. Nekünk ma ez a 
legszebb hajó, hiszen az első hegesztéstől az utolsó fes-
tésig benne van kollégáink munkája, erőfeszítése, szak-
tudása. Ez a munka kellett ahhoz, hogy ez a 200 tonna 
acél működőképessé váljon és életre kelhessen. Fontos 
nap ez a mai azért is, mert meggyőződésem szerint a 
Balatoni Hajózási Zrt. ebben a jubileumi évben egyben 
korszakhatárhoz is ért. Tiszteletreméltó elődeink gene-
rációkon át mindent megtettek azért, hogy a balatoni 
hajózás még a legnehezebb időkben, a történelem 
viharai közepette is működjön. Mostanára azonban ez 
a vállalat elfáradt. A mi inspiráló, de egyben rendkívül 
nehéz és felelősségteljes feladatunk nem kevesebb, 
mint hogy a Bahartot tradicionális értékének megtar-
tása mellett egy korszerű, modern vállalattá formáljuk. 
A stratégiaalkotás fontos feladatát elvégeztük, így im-

már térképünk is van ehhez az úthoz. A 170. hajózási 
szezonra minden együtt van tehát ahhoz, hogy a cég 
történetében új korszak kezdődjön – mondta a meg-
nyitón Kollár József vezérigazgató.
Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető 
miniszter ünnepi beszédében a Balaton természeti ér-
tékét, a turizmusban betöltött kiemelt szerepét hang-
súlyozta.
- Siófokról és a Balatonról mindenkor a nyár, a napfény, 
a strand, a vidám gyerekzsivaj, a vitorlázás, a hajózás, 
csupa jó dolog jut az ember eszébe. Ma ünnepelni jöt-
tünk ide a magyar tenger partjára abból az alkalomból, 
hogy a balatoni nyarak egyik, évtizedek óta igazi hőse, 
a Siófok katamarán megújulva tér vissza rendeltetési 
helyére, a vízre. A történelem viharai elszakították or-
szágunkat a tengerektől, de mint tudjuk, tengere sok 
európai országnak van, Balatonja viszont egyiknek 
sincs. Nem csak azért, mert a Balaton Európa egyik 
legnagyobb, Közép-Európának pedig egyértelműen a 
legnagyobb tava. Ezt a csodálatos tavat és a gyönyö-
rű környéket számos jellegzetes, egyedi tulajdonsága 
teszi különlegessé. A víz színe, selymessége, gyógyító 
hatása, az itteni levegő tisztasága, a táj hangulata és az 
itt élők kedvessége olyan varázs, amely egyetlen más 
tónál sincs meg, csak a Balatonnál. A külföldiek számá-
ra is az egyik legvonzóbb része az országnak, és talán 
nincs olyan magyar ember, akinek ne fűződne legalább 
egy-két felejthetetlen emléke, története a tóhoz vagy 
környékéhez. Nekünk, magyaroknak a Balaton egy 
létforma, egyben nemzeti szimbólum, egy összetar-
tó erő. Azt gondolom, hogy egy olyan érték, amelyet 
őriznünk kell, ezeket a közös történeteket tovább kell 
mesélni. Történeteink főszereplőjét, a Balatont, termé-
szeti és épített környezetével együtt tisztelnünk kell, 
vigyáznunk kell rá, hogy a következő generációknak 
is ugyanazt jelenthesse, mint elődeinknek és nekünk. 

A Siófok katamarán első útjával indult a 170. hajózási szezon
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Jóleső érzés, hogy amikor az ember járja a Balatont, sok 
helyen láthatja ma a fejlődést, mindig feltűnik valami 
jövőbe mutató. Az új és korszerű dolgok megtalálják 
a helyüket a hagyományos balatoni környezetben, és 
illeszkednek is hozzá. Hiszem ugyanis, hogy csak a tra-
díción, a múlt tiszteletén és a helyi hagyományokon 
alapuló fejlődés segítségével lehet fenntarthatót és 
maradandót alkotni. Ilyennek látom Siófok néhány éve 
megújult főterét, az egyedi módon felújított Víztorony-
nyal. A Siófoki katamarán újjáépítése is ennek az elvnek 
a mentén indult: megőrizve az alapokat egy olyan új, 
modern hajó megépítése volt a cél, amely minden, a 
mai korban felmerülő igényt képes kielégíteni – hang-
zott Rogán Antal miniszter beszédében. 

A kormány új Balaton-stratégia kialakítását tervezi: sa-
játos, modern brandet építene ki a tó köré, hogy még 
vonzóbb turistacélponttá váljon. 
- Az idegenforgalom és a turizmus szektora ma húzó-
ágazatnak számít, évről évre jobban teljesít, ugyan-
akkor még ma is fejlesztésre szorul. Az elmúlt évek 
turisztikai fejlesztésének egy jelentős része magántő-
kéből és magánerőből valósult meg Magyarországon. 
Épp itt az ideje annak, hogy ebbe ne csak az európai 
uniós forrásokat csatoljuk be, hanem egy új szerke-
zetet, egy új struktúrát is felállítsunk. A kormány ép-
pen ezért előző heti ülésén meghozta azt a végleges 
döntését, hogy Magyarországon az idegenforgalom 
fejlesztését az eddigi bürokratikus rend helyett egy új 
ügynökségi formára bízza, egyben egy kormánybiz-
tost is kinevez, akinek az lesz a feladata, hogy foglal-
kozzon a magyarországi idegenforgalom és turizmus 
hosszú távú, stratégiai fejlesztésével. Az egyik legfon-

tosabb feladatnak a márkák, brandek kiépítését tartjuk. 
Ebből a szempontból szerintem az egyik legfontosabb 
ország márka ma Magyarországon a Balaton. Szüksé-
günk van arra, hogy ezt a márkát újraformázzuk, és újra 
kitaláljuk. Messze vannak már tőlünk a ’70-es és a ’80-
as évek, amikor a szocializmus zárt világában a Balaton 
kivívott magának egy helyet. Ma egy szabad Európá-
ban egy új helyet kell kitalálnunk a Balatonnak, hogy 
az vonzó célpont legyen mindenki számára. A kormány 
döntése, hogy a kinevezendő kormánybiztos legfonto-
sabb feladata legyen, hogy foglalkozzon a Balaton tér-
ségének idegenforgalmi fejlesztéseivel és alakítsa ki az 
új Balaton-stratégiát – mondta el Rogán Antal.
A balatoni régió vendégforgalma fokozatosan növek-
szik, például 2015-ben a Siófokon regisztrált vendég-
éjszakák száma például már meghaladta az 1 millió 11 
ezer főt is. 
- A szezon megnyitása mindig egyben új lehetőségek 
kibontakozását is jelenti a balatoni emberek számára. 
A szezon nyitánya ünnep nemcsak a balatoniaknak, 
hanem az ide látogatóknak, és a Balatoni Hajózási Zrt. 
számára is. A 170 éves jubileum önmagába véve hosz-
szú, jelentős időtartam. A jubileumi évben egy nagyon 
tartalmas ünnepi programsorozattal készült a Balatoni 
Hajózási Zrt., ennek az ünnepségsorozatnak a mai nap 
egy fontos állomása. A felújított Siófok katamarán va-
lóban egy modern, 21. századi, impozáns külsejű hajó. 
Az impozáns külső mögött új szolgáltatások is vannak, 
hiszen a Balaton első akadálymentesített hajójáról be-
szélünk. Ez a hajó egyfajta szimbólum, amely jelképezi 
a megújulást, a jövőbe vetett hitet, reménységet, az in-
novációra való szándékot. Ez a hajó egy üzenet is, amely 
azt mondja, hogy a Balatonra nemcsak odafigyelni kell, 
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A Siófok katamarán 1978-ban épült, majd 2014-ben bizonyos mértékű felújításon esett át, főmotorjait cserélték 
ki. 2015 márciusára a felújítás koncepciója, májusra a tervezés is elkészült. A 2016-ban befejezett felújítás a tavalyi 
év elején indult el, a fő- és fedélzeti felépítmények, a kormányállás, a gépészeti rendszerek, elektromos rendsze-
rek újultak meg. A teljes séta- és főfedélzetet, az elavult gépészeti és elektromos berendezéseket elbontották. 57 
tonna acélt bontottak ki a hajóból, amelybe az újjáépítés során 50 tonna acélt visszaépítettek. Lakatosmunkák, 
több rétegű festés, üvegezés,  a nyílászárók cseréje is megtörtént. Érdekes eleme a hajónak, hogy az üvegezés 
során 3 rétegű edzett üveg padlórészeket építettek be a hajó belső terének padlójába, amelyen keresztül lát-
ható a Balaton. Megújultak az elektromos rendszerek - tűz- és viharjelző rendszereket építettek be-, a gépészeti 
elemek - új klimatizálást kapott a hajó. Felújították a bútorzatot, a burkolatot, a felső sétafedélzeten elhúzható 
polinád tetőt építettek be.A hangosításnak, kivetítő készülékeknek köszönhetően a hajó kiválóan alkalmas kü-
lönböző rendezvények, tréningek, konferenciák megtartására. A hajózás élményét a mozgássérültek számára is 
teljessé kívánták tenni, ezért felszereltek számukra egy liftet is az egyik hátsó lépcső korlátjára. Ennek segítségé-
vel a kerekesszékhez kötött utasok meg tudják közelíteni a felső fedélzetet is. Az új vizesblokkban helyet kapott 
egy mozgássérültek számára kialakított WC is, amelyben a kisgyermekes szülők részére pelenkázót is beépítet-
tek. A hajó felső szintjén egy prémium kategóriás kávézót alakítottak ki.

hanem a Balatont, mint egyik legszebb, legféltettebb 
természeti kincsünket meg kell óvnunk, védenünk, se-
gítenünk, támogatnunk, fejlesztenünk kell – emelte ki 
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő. 
Az ünnepi beszédeket és a szalagátvágást követően a 
Siófok katamarán első útjával hivatalosan is kezdetét 
vette a 170. hajózási szezon. 
Az első hajót a hagyományok szerint Balatonfüred 
városa fogadta, ahol a városi szezonnyitón zászlófel-

vonás, ünnepi műsor várta az utasokat és a füredi la-
kosokat. A rendezvényen több Balaton-parti település 
polgármestere is képviseltette magát, köztük Siófok 
polgármestere, dr. Lengyel Róbert, Balatonfüred pol-
gármestere dr. Bóka István valamint Ruzsics Ferenc 
Keszthely polgármestere, . A hajósokat és az ünneplő 
közönséget Kollár József, a Bahart vezérigazgatója és 
Balassa Balázs, a Balatoni Szövetség elnöke is köszön-
tötte. 

Május 14-én rendezik meg a 2016-os Harvia-
Saunabau IV. Magyar Országos Szaunamester Baj-
nokság döntőjét, melynek méltó helyszínt biztosít 
a siófoki Galerius fürdő megújult alagsori szauna 
oázisa. 

A bajnokság évek óta a legnagyobb magyarorszá-
gi wellness rendezvények között szerepel. Az egész 
napon át tartós szaunaprogramokra az ország kiváló 
szaunaközpontjaiból, például Egerszalókról, Makóról, 
Tamásiból, Magyarhertelendről, Budapestről érkeznek a 
szaunamesterek, hogy megküzdjenek a bajnoki címért 
profi vagy amatőr kategóriában. A verseny célja, hogy 
az országos rendezvénnyel tovább népszerűsítsék a sza-
unázást, mint az egészségmegőrzés és méregtelenítés 
egyik legismertebb formáját. A Galerius fürdő szauna 

oázisa tavaly októbertől natúr szaunavilágként működik, 
követve az egészséges szaunakultúra szabályait. A föld-
alatti natúr szaunavilágban sóbarlang, tengeri levegős 
kabin, finn szauna és bioszauna, az emeleti részlegben 
infraszauna, gőzkabin, fény- és aromaterápiás szauna 
várja egész évben a látogatókat. Októbertől májusig 
hétvégenként péntektől vasárnapig, valamint februártól 
szerdával kiegészülve a Galerius fürdőben szaunamesteri 
programokat tartunk, melyek évről évre ismertebbek 
és népszerűbbek a vendégek visszajelzései és a magas 
részvételi arány alapján. Az Országos Szaunabajnokság 
döntőjén előzetes regisztrációval vehetnek részt az ér-
deklődők, szaunás belépőjeggyel ezen a napon külön-
díjmentesek a szaunaprogramok. Minden szaunamester 
két aromás programot tart, melyből idén először az egyik 
tematikus szaunashow.

Országos Szauna Bajnokság a Galerius Fürdőben
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A városi ösztöndíj mellett szakképzési ösztöndíjat 
hozott létre a helyi hiányszakmákban tanuló te-
hetséges diákok számára a siófoki önkormányzat. 

Szamosi Lóránt, a Siófoki Szakképzési Centrum főigaz-
gatója előterjesztésére szavazta meg Siófok Város Kép-
viselő-testülete azt a szakképzési ösztöndíjat, amellyel 
a helyi hiányszakmákban tanuló diákokat támogatja a 
település. A szakképzési ösztöndíj létrehozásával ket-
tős célja van a városnak. Egyrészt, hogy folyamatosan 
biztosítsa a helyi gazdálkodó szervezetek számára az 
állandó és jól képzett munkaerő-utánpótlást, másrészt, 
hogy elősegítse az új, munkahelyteremtő beruházások 
létrejöttét. Siófok Város Képviselő-testülete azt is kezde-
ményezi, hogy a város területén működő cégek a város 
által létrehozott szakképzési ösztöndíj alapjául szolgáló 
költségvetési forrás mellé saját forrást is rendeljenek. 
Az országosan is egyedülálló kezdeményezés szimbo-
lizálja a város és annak területén működő gazdálkodó 
szervezetek hosszú távú elkötelezettségét Siófok fejlő-
dése, a beruházási tevékenység folyamatos fenntartása 
mellett.
- A város korábban is megbecsülte a jó tanulmányi ered-
ménnyel rendelkező diákokat, illetve a tanulmányi ver-
senyeken komoly eredményeket elérőket. Most emellé 
tettünk egy pluszt, és ha tényleg sikerül a szakképzési 
ösztöndíjhoz bevonzani a helyi vállalkozókat, akkor ez 
kuriózum lehet az egész országban – hangsúlyozta ki az 
előterjesztést benyújtó Szamosi Lóránt képviselő. 
A szakképzési ösztöndíj kiterjed egyrészt minden, sió-
foki állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező tanuló-
ra, aki a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
által meghatározott hiányszakmát tanul nappali tago-
zaton, és a tanulmányi eredménye megfelel az önkor-
mányzati rendeletben meghatározottnak. Másrészt 
azokra a tanulókra, akik a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium által fenntartott, Siófok közigazgatási területén 
működő, meghatározott helyi hiányszakmát oktató,  
szakközépiskolai képzést biztosító köznevelési intézmé-
nyekben tanulmányaikat nappali tagozaton folytatják,  
valamint siófoki vagy a siófoki járás területén állandó 
bejelentett lakóhellyel rendelkeznek. A szakképzési 

ösztöndíj hatálya kiterjed a már érettségivel rendelke-
ző, de nappali tagozaton szakképző évfolyamon tanuló 
diákokra is. Egy tanuló csak helyi hiányszakma, vala-
mint csak első szakképesítés megszerzése érdekében 
folytatott tanulmányok alatt részesülhet önkormányza-
ti szakképzési ösztöndíj-támogatásban. A szakképzési 
ösztöndíjban való részvétel egyik alapja, hogy az ösz-
töndíj elnyerésére pályázó tanuló helyi hiányszakmát 
tanuljon. Azt, hogy mi számít hiányszakmának, helyben 
határozzák meg, figyelembe véve elsősorban a város 
és annak gazdasági érdekeit, valamint a hiányszakmák 
körének a megyei listáját is. A minden évben – változó 
időpontban – kiadott kormányrendelet megyei szinten 
határozza meg a hiányszakmák körét, amely sokszor 
egyáltalán nem esik egybe a helyi, kielégítetlen mun-
kaerő-szükséglettel. Szamosi Lóránt képviselő javaslata 
szerint azonban folyamatosan meg kell kérdezni a város 
területén működő gazdálkodó szervezetek, kis- és köze-
pes méretű vállalkozások vezetőit is az általuk támasz-
tott munkaerőigényről. 
- A Balaton térségére Somogy megye esetében nincs 
megállapítva évek óta hiányszakmaként például a sza-
kács vagy a pincér szakma, holott – különösen a nyári 
szezon idején – lassan az ideérkező turisták megfelelő 
színvonalú kiszolgálásának gátját fogja jelenteni – fo-
galmazott előterjesztésében Szamosi Lóránt. 
A képviselő elmondása szerint az ösztöndíj hatezer fo-
rintos alapösszege egy nagyvonalú összeg, amellyel 
Siófok városa megbecsüli a hiányszakmákban tanuló fi-
atalokat és tanulmányi teljesítményüket. Csorba Ottó, a 
pénzügyi bizottság elnöke az ülésen hozzátette, remé-
li, hogy az élet igazolni fogja a határozati javaslatban, 
illetve a rendeletben szereplő összegeket és irányokat 
is, véleménye szerint a diákok számára ez egy kívána-
tos és hiánypótló rendelkezés.  A cégek és vállalkozá-
sok is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez azáltal, 
hogy kiegészíthetik a város által nyújtott ösztöndíjat, 
amit feltételhez, például helyben maradási feltételhez 
köthetnek, amellett, hogy munkahelyet ajánlanak a ta-
nulók számára. A siófoki önkormányzat 8 millió forint 
összegű keretet különített el idei költségvetéséből a 
különböző ösztöndíj-támogatásokra.

Országosan is egyedülálló a siófoki szakképzési ösztöndíj
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A 2016-os év Siófok város marketingjének szem-
pontjából egy átmeneti időszaknak tekinthető, 
amely jórészt a korábbi struktúrákat, elemeket al-
kalmazza. A város célja Siófok középtávú turiszti-
kai koncepciójának kialakítása. 

Siófok az idei évben elsősorban a nagyobb húzóerőt 
képviselő, többnapos fesztiválokra koncentrálna, ame-
lyek jelentősebb bevételeket is generálnak, valamint a 
szezon hosszabbítását is elősegítik. Ilyen például a ma-
jális, a pünkösdi szezonnyitó, vagy a halfesztivál. Siófok 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tavaly ősz 
óta folyamatosan foglalkozik a város marketing és PR te-
vékenységével, ahogy a hivatal, a kulturális intézmények 
és a Fürdőegylet is. A Ferling Tanácsadó és Szolgáltató 
Kft. a megbízása alapján Siófok középtávú turisztikai 
koncepcióját készíti elő, és idén ősszel már pontosítani 
lehet a 2017-es évre tervezett imázsváltást, egységes ar-
culatot és kommunikációs irányvonalat, amelyet a hivatal 
a kulturális intézményekkel és a Fürdőegylettel együtt 
követhet, illetve dolgozhat azok részletein. A képviselő-
testület februári ülésén a költségvetés tárgyalásakor és 
külön határozatban is döntött arról, hogy a város 2016. évi 
PR tevékenységre szánt kerete 70 millió forint legyen. Az 
áthúzódó kötelezettségvállalások, az előzetes támogatá-
sok, együttműködések összességében várhatóan több 
mint 52 millió forinttal csökkentik a 2016-ban marketing 
és PR célra szánható keretet, vagyis reklám és más célokra 
összesen mintegy 17 millió forint összegben lehetett ter-

vezni. A fennmaradt összeg felosztása televíziós támoga-
tásokból, televízió és rádiós megjelenésekből, online és 
nyomtatott sajtóban szereplő hirdetésekből, emellett két 
kiadvány készítéséből, óriásplakát kampányból és egyéb 
sajtóesemények költségeiből tevődik össze.
A márciusi képviselő-testületi ülésen az idegenforgalmi és 
rendészeti bizottság azzal a kitétellel támogatta a város idei 
marketing és PR tervét, hogy az országos médiakampányt 
indítsák el elsőként. A pénzügyi és tulajdonosi bizottság 
javaslata alapján a 2016-os PR keretből nem támogatják 
a Retro Majális és az Experidence rendezvényeket, vala-
mint bizonyos médiák támogatását is visszavonták, mint 
a Somogy TV, a Balaton TV, a Somogyi Hírlap és a Balatoni 
Futár. A fennmaradó tételek egyedi döntésre kerülnek a 
későbbiekben a bizottságok és a képviselő-testület elé. 
- Készül Siófok város középtávú turisztikai koncepciója, 
melyet szakmailag a Fürdőegylet felügyel. A város PR 
és marketing ez évi tervezett költségvetését többek kö-
zött ezért nem tudtuk elfogadni a jelenlegi formájában. 
Kértük, hogy a testület külön döntsön ezekről a kérdé-
sekről, mivel számos olyan esemény is lehet a jövőben, 
amelyeket támogatni kíván. A cél, hogy az elkövetke-
zendő években egy meghatározott stratégia alapján 
tudatosan tervezhetővé váljanak a várossal kapcsolatos 
marketing és PR kiadások. Célunk, hogy városi rendez-
vényeink az országos média érdeklődését is felkeltsék, 
és ezáltal minél több vendég érkezzen az év egészében 
Siófok városába-mondta a városmarkletinggel kapcso-
latban Szajcz Adrián.

2016-os városmarketing

Siófokon is nyílhat – a tervek szerint július végén - egy KFC, miután a kivitelező megkapta az építési engedélyt, és beindul-
hatott az a beruházás, amely az ígéretek szerint 40 embernek teremthet új munkahelyet. A gyorsétterem nyitásának terve 
már 2009-ben felvetődött, ami a gazdasági válság miatt egy ideig lekerült a napirendről, majd 2014 őszén megindult a 
hajrá a megvalósításáért. Az újabb gyorsétkezde egy Siófok határában, az M7-es autópálya és a 65-ös főút kereszteződé-
sének közelében lévő, a főúttól egészen a Sió-csatornáig húzódó telken épülne meg, amely Barta József autókereskedő 
vállalkozó cégének, a Barta & Barta 2000 Kft.-nek a tulajdonában van. Dr. Lengyel Róbert polgármester már többször tár-
gyalt a területtulajdonosokkal és a kft. képviselőivel a munkahelyteremtések lehetőségeiről. A vállalkozó további terveiről 
egyelőre annyit lehet tudni, hogy a megnyíló KFC mellett egy négyállásos önkiszolgáló autómosót is szeretne üzemeltet-
ni a jövőben, amelyhez megkezdte az engedélyek beszerzését. Mivel a tulajdonos több városban is működtet autókeres-
kedést, nem kizárt, hogy a bevásárlóközpontok közelében fekvő siófoki területen is nyit egyet a jövőben. 

Újabb gyorsétterem épül Siófokon
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Dr. Lengyel Róbert, Siófok Város polgármestere 
kezdeményezésére hívták össze a városban aktí-
van működő civil szervezetek vezetőit. A rendel-
kezésre álló adatbázis és néhány egyesületi vezető 
javaslata alapján meghívott 21 civil szervezet kö-
zül 19 egyesület, klub vett részt a fórumon.

Az első megbeszélésen megjelentek egy rövid be-
mutatkozás után megfogalmazták a fórum legfőbb 
célkitűzéseit. Az első helyen szerepelt egy megfelelő 
befogadóképességű civil ház működtetése, amit a ta-
nácskozáson résztvevő dr. Lengyel Róbert polgármes-
ter jogos igénynek nevezett, hangsúlyozva, hogy a város 
civil szervezetei több ezer embert képviselnek. A lehe-
tőségek közt felmerült a volt városi könyvtár épülete 
ideiglenes megoldásként. A megbeszéltek értelmében 
az önkormányzat civil kapcsolatokért felelős szakem-
bere, dr. Horváth Gyula két civil szervezet vezetőjével 
közös helyszíni szemlét tart az épületben, és felméri, al-
kalmasak-e a körülmények a tervezett közösségi célra. 
- Előzetesen nem tudtam a kezdeményezésről, örömmel 
vettem volna részt az eseményen, mivel fontos számom-
ra a civil szervezetek által végzett munka. Úgy tudom, 

képviselőtársaim sem tudtak az eseményről, csupán a 
jobbikos önkormányzati képviselő volt jelen. Hallomás-
ból értesültem az ott elhangzottakról és történésekről, 
részletes tájékoztatást sajnálatos módon azóta sem 
kaptam - mondta az üggyel kapcsolatban Szajcz Adrián. 
A fórum a tervek szerint egy évben kétszer fog ülé-
sezni, de az egyes szekciók ennél sűrűbben is tarthat-
nak megbeszéléseket, egyebek közt egészségügyi, 
sport, kultúra témakörökben. A szervezők további 
civil szervezetek csatlakozását várják. Az első kerek-
asztal rendezvényen az egyik civil szervezet vezetője 
felvetette, hogy a civil szervezetek székhelyéül hadd 
jelöljék meg a polgármesteri hivatalt, továbbá hogy 
egy választott képviselőjük kaphasson állandó meg-
hívást tanácskozási joggal a város képviselő-testületi 
üléseire. 
Ahogy azt már megírtuk, egy korábbi testületi ülé-
sen a képviselők arról döntöttek, hogy a régi könyv-
tár épületében galériát hoznak létre, melybe a 
város tulajdonában álló festmények kerülnek. Ezzel 
egyidőben a testület megbízta a hivatalt, hogy keres-
sen a civil szervezetek számára olyan helyet, amely 
civil házként funkcionálhat.

Civil Fórum

Siófok képviselő-testületének egyhangú döntése nyo-
mán Király Richárd leköszönő siófoki rendőrkapitány-
nak elismerő oklevelet és ajándékot adott át dr. Lengyel 
Róbert polgármester. Az eseményen részt vett dr. Piros 
Attila, Somogy rendőrfőkapitánya, és az új kapitány, 
Kasznár Gyula. A megye rendőri vezetője március 1-jei 
hatállyal bízta meg Kasznár Gyula rendőr alezredest, a 
korábbi nagyatádi rendőrkapitányt a siófoki rendőr-
kapitányság vezetésével. Király Richárd, aki 2012 de-
cemberétől vezette a siófoki kapitányságot, elmondta, 
megtisztelő volt számára a várost és a körzetéhez tar-
tozó közel ötven települést szolgálni. Megköszönte a 
város vezetésének az együttműködést, egyben kérte, 
hogy hasonló módon támogassák utódját is. Dr. Piros At-
tila arról beszélt, látszik, hogy a város elismeri a rendőr-

ség munkáját. Beszélt arról is, hogy bizonyos lépéseket 
időnként meg kell tenni, továbbá hogy Király Richárd a 
somogyi rendőr-főkapitányságon fog tovább dolgozni.
Kasznár Gyula bemutatkozásul elmondta, 18 éve rendőr. 
Ezen időszak alatt volt dolga kiemelt ügyekkel, gazda-
sági bűncselekményekkel is szép számmal. A szekszárdi, 
a fővárosi, majd az országos rendőr-főkapitányságról 
került 2014-ben Somogyba, a nagyatádi kapitányságra, 
amely a vezetése alatt eredményesen működött. Siófok 
polgármestere felajánlotta számára is az együttműkö-
dését, amivel élni kíván – tette hozzá.
Dr. Lengyel Róbert hangsúlyozta, eddig is igyekezett a 
város támogatni a rendőrök munkáját, amely eredmé-
nyességének fokmérője nem a statisztika, hanem sokkal 
inkább az emberek biztonságérzete.

Oklevél a leköszönő rendőrkapitánynak
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Elindult a balatoni viharjelzés

Március 31-én indította el a hazai tavi viharjelző rend-
szert Radics Kornélia, az Országos Meteorológiai 
Szolgálat elnöke és Tollár Tibor, az Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság vezetője. A viharjelzés a 
Balatonon, a Velencei-, a Tisza- és a Fertő tavon április 
1-től október 31-ig figyelmezteti a tavak környékén 
tartózkodókat a veszélyre. 
- A Balaton környékén élőket, a vízen, part mentén 
tartózkodókat próbáljuk figyelmeztetni erős, illetve 
viharos szél érkezésére. Erre azért van szükség, hogy 
a testi épségüket veszélyeztető erős, viharos szél elől 
időben biztonságba vonulhassanak. A viharjelzés 
alapvetően fényjelzésekkel kerül kiadásra. Ez azt je-
lenti, hogy a fényjelzés intenzitásától, időbeli frekven-
ciájától függően kell arra készülni, hogy mekkora szél 
várható a térségben. Ha elsőfokú viharjelzést adunk 
ki, akkor a Balaton környékén a fényjelzők percenként 
45-öt villannak, ez azt jelenti, hogy a várható széllö-
kések meghaladják a 40, de nem haladják meg a 60 
kilométer per órát, ami az erős fokozat. Ha másodfokú 
viharjelzést adunk, akkor a fényjelzők 90-et villognak 
percenként, ekkor a legerősebb széllökések megha-
ladhatják a 60 km/órát, viharos széllökések várható-
ak – nyilatkozta Csirmasz Kálmán, a Siófoki Viharjelző 
Obszervatórium meteorológusa. 
A balatoni viharjelző rendszert azért is indították el 
már március végén, mert tavasszal is lehet számítani 
viharokra. Idén az április egy hidegfronttal kezdődött, 
így a viharjelzés első napján egy másodfokú viharjel-
zést adtak ki a Siófok környékén mért 60-70 km/órás 
széllökések miatt. 

Jubileumi Baross-nap
Idén rekordszámú program közül választhattak a 
diákok a Siófoki SZC Baross Gábor Középiskolája és 
Szakiskolájában az iskola diákönkormányzata által 
megszervezett XX. Baross-napon. A március 23-i ren-
dezvény megnyitóján Kalóz Dávid DÖK-elnök köszön-
tötte a pedagógusokat és diákokat, majd az intézmény 
igazgatójától, Kispéter Sándortól vehették át elismerő 
okleveleiket az országos, megyei és iskolai versenye-
ken kiválóan szereplő tanulók. Az idei XX. Baross-na-
pon rekordszámú, 24 program közül választhattak 
a diákok. Tudásukat, rátermettségüket a főzőverse-
nyen, a focibajnokságon, a kosárlabda-bajnokságon, a 
petanque bajnokságon, a palacsinta-körben, a póker-
versenyen, a Baross-vetélkedőn, a szkanderversenyen, 
a COD versenyen, a rajzversenyen, a mesterkedőben, 
a fodrászversenyen, az asztalitenisz kupán és a Baross 
Hangja versenyen mérhették össze a fiatalok. A verse-
nyek mellett nagy érdeklődés fogadta az Onogur Ha-
gyományőrző Egyesület programját és bemutatóját, a 
„Beszéljünk róla másképpen!” és a „Helyszíneljünk kö-
zösen!” című előadásokat. Szili Dániel, az iskola egyik 
pedagógusa órakiállítással készült a rendezvényre, a 
diákok részt vehettek az irodalmi teaházban, filmklu-
bokban, a logikai játékok asztalánál, a teremjátéko-
kon és a Meló Diák programján. A Siófoki Szakképzési 
Centrum, így a Baross Gábor Középiskolája és Szak-
iskola is csatlakozott a Szakmák Éjszakája országos 
rendezvénysorozathoz. Április 15-én az iskola tanmű-
helyében szakmabemutatók várják az érdeklődőket 
egy egész estén át, valamint a különböző szakmák 
kipróbálására is lehetőség nyílik. 
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Tour de Pelso
Június 10. és 12. között kerül megrendezésre a Siófok-
tól rajtoló Tour de Pelso kerékpárverseny, amelynek 
részeként indulna el idén a kerékpározásba új színt 
hozó Balaton Maraton Váltó. 2016-ban Siófok Városa 
is támogatja hazánk egyik legnépszerűbb amatőr ke-
rékpáros rendezvényét, a Tour de Pelsót. A versenyt 
1991-ben alapította Prohászka Attila, aki mai napig fő-
szervezője a többnapos Balaton-kerülő eseménynek. 
A kerékpárverseny indulóinak száma 2012-ben érte el 
a csúcsot, amikor 2021 főt regisztráltak. A tervek sze-
rint 2016-ban szeretnék elindítani a Balaton Maraton 
Váltót, amely teljesen új színt vinne a kerékpározásba, 
és még több érdeklődőt vonzana Siófokra. Az amatő-
rök és a szabadidősportolók mellett újra szeretnének 
profi kerékpárosokat is megszólítani két, egynapos 
UCI 1.2-es versennyel. A hagyományos programok 
közt szerepel a 200 kilométeres Pelso Kupa és Bala-
ton Maraton, a 76 kilométeres Tihany-túra, valamint a 
25 és 40 kilométeres Panoráma-túra. Új programként 
szervezik meg a 140 kilométeres Budapest-Siófok UCI 
1.2 nevű versenyt Magyarország egyik legrégibb ke-
rékpáros versenyének felelevenítéseként, a Pelso Kupa 
UCI 1.2 200 kilométeres távját és a 200 kilométeres Ba-
laton Maraton Váltót, amelyen céges csapatok, önkor-
mányzatok, baráti társaságok is indulhatnak. 
A Tour de Pelso valódi 3 napos (regisztrációval együtt 
4 napos) fesztivállá alakulna az idei évben. Az első 
napon az igazolt verseny befutóján kívül egy – rész-
ben jótékonysággal összekötött – esti, lámpás városi 
biciklizést is szerveznek. A kísérő programok közt 
kulturális rendezvények, tematikus kerekasztal be-
szélgetés (TV-közvetítés), jótékonysági akció, veterán 
kerékpár kiállítás, az 5próba Rióba elnevezésű futás 
és gyalogtúra szerepel. 

Mazsorett vándorkupa
Idén 12. alkalommal rendezi meg a Siófoki Amatőr Mű-
vészeti Egyesület (SAME) az Amatőr Mazsorettek Sió-
foki Vándorkupa versenyét,, amely évről évre több száz 
táncost és vendéget vonz a városba. A SAME az elmúlt 
több mint tíz évben nemzetközi és világbajnoki táncver-
senyeket, művészeti fesztiválokat szervezett Siófokon, 
ezzel nemcsak hazánkban, hanem nemzetközi szinten 
is népszerűsítette a várost. A mazsorettek vándorkupa 
versenye az elmúlt 11 évben több ezer látogatót vonzott 
a városba. A vándorkupa az ország több helyszínére is 
eljutott már, így marketing és reklámereje egyaránt van 
Siófok számára. A város képviselő-testülete márciusi ülé-
sén döntött arról, hogy anyagilag is támogatja a verseny 
megszervezését, valamit a rendezvény lebonyolításához 
térítésmentesen biztosítja a Kálmán Imre Kulturális Köz-
pont helyiségeit. 

Siófok a „Zene városa”
Teleki Miklós Artisjus-díjas orgonaművész idén nyáron 
Siófok Város Önkormányzatának támogatásával szer-
vezheti meg templomi orgonahangverseny-sorozatát. 
Teleki Miklós a tavalyi nyár folyamán összesen hét kon-
certet szervezett a város három, a történelmi egyházak 
tulajdonában lévő templomában, amelyek nagy sikert 
arattak mind a város, mind az ide látogató turisták kö-
rében. A Majestic Sounds néven lezajlott koncertsoro-
zatban a zenetörténet a barokktól napjainkig terjedő 
valamennyi időszakának alkotásai kaptak szerepet. A 
koncerteken olyan neves közreműködők vettek részt, 
mint Kováts Kolos Kossuth-díjas operaénekes, Szklenár 
Ferenc fuvolaművész, Mali Katalin orgonaművész és 
Lőrincz Éva siófoki gordonkaművész. Idén nyáron ismét 
minőségi zenei élményt nyújtó koncertek várják a vá-
ros komolyzene iránt érdeklődő lakosságát, a városban 
tartózkodó vendégeket, külföldi turistákat. A rendez-
vénysorozat célközönségének különleges szórakozást 
biztosít és színesíti Siófok turisztikai kínálatát, így idén 
már az önkormányzat is támogatja a hangverseny-so-
rozatot. Teleki Miklós szerint a színvonalas templomi 
komolyzenei koncertek más zenei eseményekkel együtt 
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Siófok a „buliturizmus fel-
legvára” helyett a „Zene városa” legyen. 

Fotó: G
áti Kornél
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Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc év-
fordulójának tiszteletére, a Szabad Magyar Sajtó 
Napja alkalmából a HÉ! Egyesület Szapudi And-
rás-estet rendezett március 11-én a siófoki Kálmán 
Imre Kulturális Központban. 

Az est alkalmából a Siófoki Hírek alapító főszerkesztő-
jéről, Szapudi Andrásról beszélgetett dr. Filiszár Tibor 
egykori vb-titkár, a Siófoki Hírek alapításának egyik 
megvalósítója, dr. Házas József, volt országgyűlési és 
siófoki képviselő, Szapudi András barátja, Matyikóné 
Nagy Éva helytörténész, Szapudi András jó ismerője, 
Papp Zsuzsanna, a Somogyi Néplap egykori titkárnő-
je és Gyarmati László újságíró, a Siófoki Hírek későbbi 
olvasószerkesztője, a HÉ! Egyesület elnöke. A kötetlen 
beszélgetést a Kálmán Imre Műhely felnőtt tagozatá-
nak előadásában egy-egy zenei műsor színesítette.
- Abban az időben csak hosszas engedélyezési eljárás-
sal lehetett újságot létrehozni. Az 1986-ban elindult 
Siófoki Hírek nemcsak a tanács és a város intézménye-
inek ügyeivel foglalkozott, hanem irodalmi jellege is 

volt, kritizáló hangok is megjelentek benne. Szapudi 
András nemegyszer éles kritikákat fogalmazott meg a 
városvezetéssel vagy éppen dr. Gáti Istvánnal, az akkori 
városvezetővel szemben. Ebből persze nem volt prob-
léma, Gáti István azt mondta, hogy ha ő így látja, akkor 
hadd írja. Ehhez persze kellett az az ember is, aki ő volt 
– mesélt a lap indulásáról dr. Filiszár Tibor. 
Szapudi András csak olyan munkát adott ki a kezé-
ből, amin szinte már nem is volt mit javítani. Irodalmi 
igényességű riportokat készített. Minden riportalanyá-
ra megfelelő időt szánt, és kihozta belőlük a legtöbbet, 
emlékezett vissza Papp Zsuzsanna. 
- Újságíróként elismerték, de íróként nem kapta meg 
a megfelelő helyét a 20. századi magyar irodalomban. 
– mondta dr. Filiszár Tibor, amelyhez dr. Házas József 
hozzátette, Szapudi egy magányos remete hang volt, 
soha nem alkudott meg. 
Szapudi Andrásról szülőfalujában utcát neveztek el, és 
2016 szeptemberében, a lapalapító halálának évfordu-
lóján, Siófokon a HÉ! Egyesület egy Szapudi-asztalt állí-
tani munkásságára emlékezve. 

Ismét fiatalokkal és koszorúzással ünnepelt Siófok. 
A Fő téren térzenével kezdődött a műsor a szeles, 
esős időben.

A korabeli időjárási napló szerint 1848. március 15-én 
Budapesten a kora hajnali óráktól erősen felhős, csapa-
dékos volt az idő. Majd egész nap borult volt az égbolt, 
esett az eső. A lehullott csapadék mennyisége (akkor a 
csapadékmennyiséget párizsi vonalban mérték) 2.78 (7 
mm körül) alakult. Déli, délkeleti irányú, mérsékelt szél 

fújt. Ezen a napon a hőmérséklet fagypont felett alakult, 
napközben alig változott. Ahogy az egész országban, 
úgy Siófokon is hasonló időjárás fogadta az ünnepelő-
ket, mint 168 évvel ezelőtt. Dr. Lengyel Róbert beszéde 
után a Siófoki Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szak-
képző Iskolájának diákjai varázsoltak ünnepi hangulatot 
a térre. Színvonalas előadásukkal - az eső ellenére is - 
méltóképpen emlékeztek meg a forradalom hőseiről. Az 
előadás után a siófoki szervezetek, egyesületek helyez-
ték el az emlékezés koszorúit az 1848-as emlékműnél. 

Városi megemlékezés - március 15.

A magyar sajtó napja

Fotók: G
áti Kornél
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Nemes gondolkodású, segíteni akaró emberekben 
Siófokon sem volt hiány, hisz 1883-ban tűzoltó 
egyesület alakult, hogy őrködjenek polgártársaik 
élete és vagyona felett. 

1976-ban Siófok hatalmas fejlődésén túl jelentősen emel-
kedett a szállodák és a szálloda jellegű épületek száma, 
többszörösére nőtt a közúti gépjárműforgalom. Mind-
ezekkel párhuzamosan növekedett a tűzvédelmi feladat 
számszerűségében, jelentőségében és minőségében. 
Korszerűbb és magasabb szintű tűzvédelmi munka vég-
zése vált szükségessé. A városban ez év május 18-a óta 
működik vonuló állami tűzoltó egység. A hivatásos tűz-
oltóság létrehozása változást hozott mind a személyi, 
mind a tárgyi feltételek biztosításában. Így a tűzoltóság 
a tűzoltási feladatokon túl létszámával és felszerelésével 

képesebb a közlekedési balesetek, elemi csapások és 
egyéb rendkívüli esetek felszámolására. Egy új, modern 
tűzoltólaktanya felépítése már az önkéntes tűzoltókban 
is megfogalmazódott, ám az csak - hosszú, várakozással 
teli esztendők után - 1991 októberében épült fel. Az egye-
di tervezés alapján készült 1756 négyzetméteres épület 
földszintjén 6+1 szerállás lett kialakítva.
A rendszerváltást követően már 1991-ben törvény ha-
tározott az állami tűzoltóság jövőjéről, melyben önkor-

mányzati fenntartású intézménnyé vált. Siófok hivatásos 
tűzoltóit az elmúlt négy évtized során riasztották rejtélyes 
szállodatüzekhez, lángoló diszkóhoz, játszadozó gyere-
kek okozta leégett malomhoz, üdülőtelep lángokban 
álló faházaihoz. Több száz embert mentettek ki balesetet 
szenvedett, felismerhetetlenségig roncsolódott jármű-
vekből. Ugyanakkor nem feledhető a balatoni viharok 
„gyümölcsszüretelése”, fasorok kidöntése, háztetők és 
autók megrongálása. Miközben 2006. október harmadi-
ka is emlékezetes dátum, amikor 700 gázpalack röpült a 
levegőbe az M7-es autópályán, Siófok magasságában. A 
robbanásokat a baleset helyszínétől 10 kilométerre is hal-
lani lehetett. 
2002 novemberében már 42 méter magasból is menthet-
tek a siófoki tűzoltók az új magasból mentőnek köszön-
hetően. Több éve vártak erre a járműre, hiszen működési 
területükön 23 középmagas és két magas épület áll. Így 
nélkülözhetetlen volt az új szer a tűzoltásban és az embe-
rek kimentésében. 
2003. május 8-a kitörölhetetlen a siófoki tűzoltók emlé-
kezetéből. A reggeli órákban a Darnay téri közúti-vasúti 
kereszteződésben egy német turistákat szállító autóbusz 
és egy vasúti szerelvény ütközött. A vonat kettévágta a 
buszt, a balesetben harminchárman vesztették életüket. 
2012 – től ismét állami feladat lett a tűz elleni védekezés, 
így a tűzoltóságok a katasztrófavédelem beavatkozó egy-
ségeiként folytatták tevékenységüket.
A klímaváltozás okozta szeszélyes időjárás újabb kihívás-
sal szembesítette 2013. március 14-én tűzoltóinkat, hisz 
százával kellett kiásni, kimenteni az M 7-es autópályán és 
a 7-es számú úton a hó fogságába esett állampolgárokat, 
de helytálltak.
A megyében a kaposváriak mellett a siófokiak a legle-
terheltebbek, ám a kárfelszámolás mellett a részható-
sági munka is jelentős. A siófoki tűzoltóság 55 település, 
köztük hét város tűzvédelmét látja el, de szükség esetén 
távolabbi területeken is segítséget nyújt. Siófok város és 
a térség lakosságánál érzékelhető az, hogy gondolkodá-
sukban jelen van a tűzoltóság, amely szolgálja és segíti 
őket. A siófoki tűzoltók ennek tudatában teljesítik hivatá-
sukat, miközben ápolják a tűzoltó hagyományokat, példát 
mutatnak emberségből, tenni akarásból, önfeláldozásból.

40 éves a Siófoki Hivatásos Tűzoltóság
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A prevenció és egészségmegőrzés jegyében indí-
tott Richter Egészségváros program május 7-én 
Siófokra érkezik. A rendezvény célja tulajdonkép-
pen kettős: felhívni a lakosság figyelmét az egész-
ségtudatos életmódra, egyben jótékonyan tenni a 
kórházért a közösség erejével. A Richter Gedeon 
Nyrt. 2.000.000 forintos alapadomány-felajánlását 
a Siófoki Kórház - Rendelőintézet számára a ren-
dezvényen résztvevő lakosok aktivitásukkal növe-
lik, a cél a vastagbélrák szűrésére szolgáló eszköz 
beszerzése. 

Életmódot váltani sose késő, több kutatás is bizo-
nyítja, hogy idősebb korban is képesek vagyunk 
változtatni a rossz beidegződéseken. A Richter 
Egészségvárosban elérhető programok az egészsé-
ges életmódot meghatározó valamennyi területet 
érintik, így a rendezvényen résztvevők a kiegyensú-
lyozott élet kialakítására vonatkozóan részesülnek 
tanácsadásban. Május 7-én, szombaton a Fő téren 
megrendezésre kerülő eseményen a siófoki és a tér-
ségi lakosoknak lehetőségük lesz egy nap alatt több, 
sokszor nehezen elérhető vizsgálaton, tanácsadáson 
ingyenesen részt venni: szív- és érrendszeri megbe-
tegedések, idegrendszeri zavarok, prosztata (PSA) 
szűrés, csontsűrűségmérés, koleszterinszint- és vér-
nyomásmérés, érszűkületmérés, asztmaszűrés, illet-
ve bőr- és körömgombaszűrés. A fájdalomcsillapítás, 
memóriazavar, szorongás és depresszió, nőgyógy-
ászati szaktanácsadások mellett mell önvizsgálat ta-
nácsadás is elérhető a tanácsadó sátrak sorában. Az 
egészségnap fókuszában az egészségtudatos élet-

mód kialakítására való ösztönzés mellett a siófoki 
kórház támogatása áll. A támogatás mértéke a siófoki 
és térségi lakosok aktivitásán múlik, hiszen a Richter 
Gedeon Nyrt. 2.000.000 forintos alapadománya az 
egyes programokon való részvételért járó adomány-
pontokkal növelhető, az alapadomány összegét a 
Richter pontonként 300 forinttal megemeli. Az egész-
ségtudatosság fontosságát a Richter Egészségváros 
nagyköveteivel tolmácsolják: Rákóczi Ferenc műsor-
vezető, Jakupcsek Gabriella műsorvezető, Katus Attila 
aerobik világbajnok, Jaksity Kata műsorvezető, Krizsó 
Szilvia újságíró, műsorvezető, Radványi Dorottya mű-
sorvezető és Rácz Zsuzsa írónő. A hírességek beszél-
getésekkel, előadásokkal, tanácsadásokkal, tornával, 
személyes példáik, javaslataik megosztásával kíván-
ják segíteni a lakosokat az egészségtudatos életvitel 
kialakításában. 
„Rendkívül boldog vagyok, hogy Siófok városa és a 
siófoki kórház kerül sorra a Richter Egészségváros 
programjában, amelynek mottója: „Egészség ezrek-
nek, milliók a kórháznak”. Ez a rendezvény azért jó, 
mert általa hangsúlyozni tudjuk az egyén felelőssé-
gét és az egyén szerepének fontosságát az egészségi 
állapotának megőrzésében. Fel szeretnénk hívni a 
figyelmet arra, hogy az egyéni életmód legalább 40 
százalékban befolyásolja az életkilátásokat. A Rich-
ter Egészségváros program lehetőséget teremt arra, 
hogy mindenki egyszerre tehet valamit a saját egész-
ségéért és városa egészségügyének fejlesztéséért” – 
üdvözölte a program érkezését dr. Inczeffy István, a 
Siófoki Kórház-Rendelőintézet főigazgatója.
A családi eseményen minden korosztály megtalálhat-

ja a maga számára kedves prog-
ramot, megtekinthető a Richter 
Gedeon életéről készült dokumen-
tum-játékfilm Rudolf Péter fősze-
replésével, a színpadon a város 
táncegyesületei mellett Tóth Vera 
ingyenes koncertjét élvezheti a 
közönség, valamint a helyszínről 
élőben jelentkezik Garami Gábor a 
Class FM kívánságműsorával.

Siófok egészségváros lesz egy napra, mindenkire számítunk
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Mintegy 120 állás-, illetve képzéskereső látogatott 
el a március végén először megrendezett börzére, 
ahol 19 munkáltató, a munkavállaláshoz kapcsolódó 
szakmai szervezet és oktatási intézmény várta őket.

Több munkáltató és munkát kereső is hasznosnak és si-
keresnek ítélte az első siófoki állás- és képzésbörzét, amit 
a siófoki önkormányzat rendezett meg a polgármesteri 
hivatalban. A cél az volt, hogy segítsék a munkaadók és 
munkát keresők, a képzési és foglalkoztatást segítő intéz-
mények egymásra találását, ezzel is hozzájárulva a mun-
kanélküliség csökkentéséhez, illetve a képzési igények 
felméréséhez. A börzén egyebek közt bank, multi, hajó-
zási társaság, szállodák, kertészetek kerestek munkaerőt 
különböző feladatokra. A fórumon részt vett a Siófoki 
Szakképzési Centrum, valamint a Somogyi Kereskedelmi 
és Iparkamara is. Az általunk megkérdezett szakember 
a kezdeményezést jónak tartotta, azonban hozzátette, 
hogy az állásbörzén megjelent cégekkel a siófokiak vagy 

a környékbeli álláskeresők már mindenképpen találkoztak 
valamilyen formában, és volt olyan álláskínáló is aki olyan 
speciális szakmát kínált, amelyre ilyen keretek közt nem 
talál jelentkezőt. A rendezvényről az iskolákon keresztül 
tájékoztatták a végzős diákokat, és értesítették a cégek 
által meghirdetett pozíciókra alkalmas, regisztrált munka-
nélkülieket, továbbá a közfoglalkoztatásban dolgozókat 
is. A börzén megjelent érdeklődők közül 65-en töltötték 
ki az önkormányzat anonim kérdőívét. Ennek értékelésé-
ből az derült ki, hogy a látogatók 67 százaléka állást, 15 
százaléka képzést keresett, 18 százaléka pedig mindkettő 
iránt érdeklődött. Az érdeklődők több mint kétharmada 
Siófokról, a többiek a környező településekről érkeztek. 
Akadt látogató Kaposvárról, Fonyódról és Veszprémből 
is.  A tesztkitöltők az adminisztráció, az ipar, a termelés-
gyártás, a kereskedelem, a vendéglátás, a szállodaipar és 
turizmus, az egészségügy, a munkaügy, az informatika, a 
mezőgazdaság, az oktatás és a pénzügy területén keres-
tek munkalehetőségeket. 

Állásbörze a városházán

Húsvét alkalmából idén első alkalommal rendezték 
meg Siófokon a Húsvéti Nyuladalom elnevezésű, 
négynapos fesztivált. 

A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület hagyomány-
őrző és egyben hagyományteremtő rendezvényét dr. 
Lengyel Róbert, Siófok polgármestere és Hegyi Károly, 
a Fürdőegylet elnöke nyitotta meg. A Fő téri vásár meg-
nyitásával és a színpad első fellépőinek koncertjével 
elindultak a húsvéti hétvége színes programjai. Szom-

baton a gyerekeket koncertek, gólyalábasok várták a 
városközpontban. A hajóállomáson a kicsik arcfestésen, 
lufihajtogatáson vehettek részt a Tünde sétahajón, a fel-
nőttek az új Siófok katamarán ünnepélyes első útját, a 
Balatoni Hajózás 170. szezonjának megnyitóját láthatták. 
Húsvét vasárnap sporttal indultak a programok Siófo-
kon, a Balatuning Egyesület által szervezett Nyúlfutam 3 
kilométeres távjára Nyuszi-Hopp tornával melegítettek 
be a nevezők. Több százan futottak, görkorcsolyáztak, 
rollereztek, bicikliztek végig a város utcáin, köztük töb-
ben húsvéti nyuszi jelmezben. Az autizmus világnapjára 
készülve, amelyet az ENSZ 2007-ben április 2-ára jelölt ki, 
a 30 érintett siófoki családért 30 kék fáklya gyúlt fel a szín-
padon, értük futottak a Nyúlfutam résztvevői fáklyákkal, 
kék luftballonokkal. Az autista emberekért és családjaikért 
borult kékbe idén először Siófokon a Víztorony, az orszá-
gos "Ragyogj kéken!" figyelemfelhívó kampány részeként. 
A Nyuladalom utolsó napján, hétfőn a térség séfjei össze-
sen 1000 tojásból készítettek különböző tojásételeket a 

Húsvéti Nyuladalom

Fo
tó

: G
át

i K
or

né
l



18

siófoki főzőversenyen. A húsvéti lakomát a zsűrizés után 
egy jótékonysági ételosztáson osztották szét. A Somogy 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság siófoki kirendelt-
sége is a Fő térre vonult, hogy húsvét hétfő alkalmával 
meglocsolják a hölgyeket. Az érdeklődők megtekinthet-
ték a tűzoltóautót, és a szakemberektől tájékoztatást kap-
hattak e nemes hivatásról, a biztonságos sütés-főzésről, 
valamint a veszélyekről. A helyi együttesek, táncegyesüle-

tek fellépései mellett a négynapos fesztivál állandó prog-
ramjai közé tartoztak a gyerekeknek szóló népi fajátékok, 
mint például a kosaras körhinta, a hordólovaglás, a hin-
taló, valamint kézműves foglalkozások, a felnőttek egész 
hétvégén a vásári árusok színes kínálatából válogathat-
tak. A fesztivál ideje alatt a Fő tér és a hajóállomás között 
omnibusz közlekedett, és minden 14 év alatti gyermek in-
gyen látogathatott fel a több mint százéves Víztoronyba.

Hagyományőrző locsolkodás másodszor

Húsvét hétfőn a Fidelitas siófoki csoportjának 
tagjai népi jellegű ruhákban, lovaskocsival 
érkeztek több helyszínre, az általuk szervezett II. 
Hagyományőrző Húsvéti Locsolkodás keretében. 

A lovaskocsi először a Gondozási Központ igazgatójának, 
Kaszáné Nagy Zsófiának a lakásához érkezett, majd a Fő 

téren lepték meg az az árus hölgyeket vagy az éppen arra 
sétálókat. Potocskáné Kőrösi Anita alpolgármester már 
rutinosan fogadta a locsolókat, tavaly még a lépcsőház-
ban szembesült a hideg vízzel, idén már a ház előtt várta a 
fiatalokat. A locsolók csakúgy mint tavaly, idén is könnye-
ket csaltak a Máltai Szeretetszolgálat Idősek Otthonának 
lakói szemébe, akik kitörő örömmel fogadták őket.

Ajándékok a kórháznak
A Siófok Város Kórház-Rendelőintézet gyermekosztályát segítette adományával a Siófoki Nőklub Egyesület. Az egye-
sület az októberben megrendezett 55 éves jubileumi gálaműsora alkalmával összegyűlt bevételből egy inhaláló gé-
pet vásárolt a kórház gyermekosztályának.A Nők Együtt Egyesület márciusban pedig egy vérnyomásmérővel lepte 
meg a kórház gyerekosztályának dolgozóit.
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Rekordnevezés és lánykérés a Balaton Szupermaratonon
Rekordokat döntött a 9. Spuri Balaton 
Szupermaraton. A négynapos futóeseményen több 
mint 2300 futó vett részt, a sashegyi gepárdok 
pályacsúcsot futottak, és a tókerülő futóversenyt 
a badacsonyi rajtnál egy lánykérés is színesítette.  

- Összesen 2314 nevezőt számláltunk, ami nemcsak ön-
magában nagy szám, hanem minden eddiginél is több, 
az összes résztávval rekordot döntött az esemény a ne-
vezők tekintetében. Remekül sikerült a Spuri Balaton 
Szupermaraton immár kilencedszerre, ehhez nagyban 
hozzájárult az időjárás is. Hadd említsek rögtön az elején 
egy igencsak pikáns és érdekes élményt, amely meg-
történt. A Badacsonyi rajtnál, amely szombaton volt, 
hirtelen váratlan esemény történt: egy futónk, Török 
Tamás - aki 4 nap alatt futotta körbe a Balatont - letér-
delt a rajtkapu előtt, és megkérte a barátnője kezét, egy 
rózsával a kezében. Hát ez csak egy érdekes történet, de 
a legérdekesebb, ha már arról beszéltünk, hogy külön-
leges dolgok is történnek ezen a versenyen – mondta el 
Radványi Benedek, a verseny egyik koordinátora.
Nemcsak a nevezők létszáma döntött az idei versenyen 
rekordot, a sashegyi gepárdok férfi csapata is rekordidő-
vel ért célba.

- Csapatversenyben azok közül, akik 4 nap alatt 3 
vagy 4 fős csapatban futva körbekerülték a Balatont, a 
sashegyi gepárdok egy remek pályacsúcsot futottak. 
11 óra 29 perc alatt teljesítették ezt a versenyt, ezt a 195 
kilométert, ami azért is érdekes, mert tavaly is 11 óra 33 
perc volt ez az idő, de akkor még egy kicsivel rövidebb 

is volt a pálya, és még így is sikerült rekordot dönte-
ni. Egyéniben Steit Péter, illetve a hölgyeknél Ladányi 
Tímea nyerte az összetett versenyt, nekik az idejük 
természetesen kicsit rövidebb, hiszen nekik egyedül 
kellett ugyanezt teljesíteni. Említsük még meg, hogy 
volt páros verseny, ahol a Bartos-Kardos Team futotta a 
legrövidebb időt – nyilatkozta a maraton eredményei-
ről Radványi Benedek.

Ezüstpitykés táncos
Év elején rendezték Egerben a IX. Országos Ifjúsági Szó-
lótáncverseny döntőjét, ahol a dél-dunántúli régióból, 
azon belül Somogy megyéből a siófoki Balaton néptánc-
együttes ifjú tehetsége, Csuti Péter István a lehető leg-
magasabb minősítést nyerte el, amit ifjúsági korú táncos 
elérhet: az Ezüstpitykét. A döntőt megelőzően 2015 dec-
emberében az országban három helyszínen zajlottak a 
területi selejtezők, ahol több mint kétszáz tehetséges 
táncosból válogatták ki az országos döntő résztvevőit. 
Ezen a válogatón Csuti Péter István sikeresen tovább-
jutva került az egri döntőig, ahol az Ezüstpitykés Táncos 
címet nyerte el az őt elkísérő kisebb siófoki szurkoló 
csoport nagy örömére. Ez a siker a Balaton táncegyüt-
tes 50 éves történetében egyedülálló, és bizonyítja a 
felkészítők és a néptánc műhelyben tevékenykedők re-

mek munkáját, akik név 
szerint Szigeti Angéla 
és Papp Károly egyesü-
leti vezetők, valamint 
Szugfill Zsolt, aki éveken 
keresztül Csuti Péter 
István tánctanára volt. 
Péter jelenlegi felkészí-
tője Kolumbán Norbert 
táncoktató, a Duna Mű-
vészegyüttes jelenleg 
is aktív szólótáncosa, a 
2014 Év Táncosa, a Bala-
ton táncegyüttes koreo-
gráfusa.
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Horgásztársa után ugrott a 4 fokos vízbe
A 4 fokos Sióba ugrott szerencsétlenül 
járt  horgásztársa után a 74 éves Péterffy 
Jenő. A magas vízállás mellett a nagy sodrás 
is nehezítette a dolgát, de szerencsésen 
megmentette a bajba került Kardos Károlyt.  

- A Sió halászat felőli oldalán szerettem volna 
helyet keresni, de a már ott lévő horgászokat nem 
akartam zavarni, ezért fellépdeltem a rézsűre, 
hogy őket megkerülöm a hátuk mögött lévő fával 
együtt - meséli Kardos Károly a történteket. - 
Minden felszerelés a kezemben volt, megcsúsztam, 
és beleszánkáztam a Sióba. Nem engedtem el a 
felszerelésemet, ami húzott lefelé, úszni meg nem 
tudok, a víz is hideg volt, és nagy volt a sodrása. 
A kiabálásra Péterffy Jenő figyelt fel és ő is cselekedett 
elsőként, épp csak levette a kabátját, már ugrott is. 
- Nem gondolkodtam, csak ugrottam. El is kaptam, 
de nagyon nehéz volt, hiszen átvizesedett a ruhája 
is, és nála volt a teljes felszerelése, amit nem 
engedett el. Az volt a nagy szerencsénk, hogy 
egy régi kerítés maradványai voltak a víz alatt, és 
abban meg tudtam támasztani a lábam. Ha azt 
nem érjük el, akkor elsodort volna minket a víz. A 
kerítésnél aztán egy másik, a parton lévő horgásztárs 
segített kihúzni a Karcsit - mesélte Péterffy Jenő. 
A két férfival a Sió partján találkoztunk, ahol Szajcz Adrián 

gratulált az életmentőnek és hallgatta meg a történetet.  
- Örömmel gratuláltam Péterffy Jenő úrnak a 
Sió-csatornán véghezvitt hősies tettéért. Külön 
büszkeség számomra, hogy a saját egyéni 
körzetemben él az életmentő. Természetesen amint 
tudomásomra jutott az eset, személyesen kerestem 
fel és gratuláltam neki. Javasolni fogom, hogy a 
bátorsága megfelelő elismerésben is részesüljön. 
- Tizennyolcszor műtöttek, a szívemmel is többek között, 
sokszor a járás is nehezemre esik, de azt mondom, újra 
ugranék. Bent is tartottak a kórházban megfigyelésre, 
de nem volt baj. Karcsival akkor találkoztam először, 
de  az eset után jó barátságba kerültünk. A legnagyobb 
öröm az volt, hogy másnap ő és a felesége átjöttek 
megköszönni, amit tettem- mondta az életmentő.

Víz Világnap az iskolákban
A Víz Világnapja alkalmából előadásokon, teszteken 
vehettek részt, természettudományi kísérletet 
tekinthettek meg a Perczel Mór Gimnázium 
és a Baross Gábor Szakközépiskola tanulói.  

A két siófoki intézmény védőnője, Soósné Csík Erzsébet 
és Koczorné Bódis Anikó, a Népegészségügyi Intézet 
egészségnevelő munkatársa újabb rendezvénnyel 
készült a diákok számára a világnapokhoz kötött 
egészségnapi rendezvénysorozat keretében. A víz 
világnapja alkalmából az elmúlt héten elsőként a Siófoki 
Szc Baross Gábor Középiskolája és Szakiskolájának 
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tanulói vízről szóló előadásokat hallgattak meg, 
valamint teszteket töltöttek ki. Március 22-én, a 
víz világnapján a Perczel Mór Gimnázium diákjai 
tekinthették meg Koczorné Bódis Anikó előadását 
a víz jelentőségéről, a víz élő szervezetre gyakorolt 
hatásáról, építő és romboló munkájáról, valamint arról, 
miért fontos a megfelelő mennyiségű víz fogyasztása.
A gimnázium rendezvényéhez a természettudományi 
labor egy kísérletsorozattal kapcsolódott.
- Háromfős csapatunk pályamunkája során a Balaton 
fővárosában a kútvíz és a csapvíz összehasonlító 
kémiai vizsgálatát végezte el. A bevezetésben a DRV 
Zrt. munkáját, valamint kémiai módszereket mutattak 

be a diákok. Ezt egy fizikai kísérlet követte, amely során 
lézerfénnyel átvilágítanak egy vízcseppet, és kimutatják 
az abban élő mikroorganizmusokat. A 11. évfolyamos 
csapat tagjai, Varga Kristóf, Lukács Benjámin és 
Laczkó Tibor kísérletükkel bejutottak egy Karcagon 
megrendezett természettudományi verseny országos 
döntőjébe.  Tanulóink március 23-án előadásuk 
mellett laborgyakorlattal és elméleti feladatokkal 
küzdöttek meg a döntőben, ahol második helyezést 
értek el - mondta el Hollósy Eszter, a gimnázium 
természettudományi laborjának vezetője, aki Kakasi 
Gabriella kémia tanárnővel közösen készítette fel az 
országos versenyre a gimnazistákat.

Víz világnapi színes rendezvények a DRV-nél
Egy héten át tartó programsorozattal ünnepelte a 
víz világnapját a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Az 
idei év jelmondata a „Víz és mesterségek”, amelyhez 
kapcsolódva a DRV kiállítással, rajzpályázattal és 
kvízjátékkal várta az érdeklődőket.

Március 22-én nyílt meg a Kálmán Imre Kulturális 
Központban a DRV Zrt. víz világnapi kiállítása, amelyen 
a társaság a szolgáltatása mögött rejlő munkát és 
folyamatokat mutatja be a nem szakmabeli közönség 
számára. A tárlat számos munkaeszköznek, valamint a 
tevékenységeket bemutató fotóknak adott helyet.
A tárlat megnyitóján a DRV Zrt. vezérigazgatója, Volencsik 
Zsolt beszélt a víz védelmének jelentőségéről, a cég 
munkájáról.
-  A víz jelentőségét akkor tudjuk felmérni igazán, amikor 
sok van belőle, például árvizek esetén, vagy éppen kevés, 
aszály, szárazság esetén. Már környezetismeret órán 
is megtanultuk, hogy a Föld felszínének 71 százalékát 
borítja víz, azt azonban kevesen tudjuk, hogy mindössze 
3 százaléka az édesvíz, és ennek is csak egy töredéke 
alkalmas emberi fogyasztásra. Ezért is fontos, hogy védjük, 
óvjuk ezt a vízkészletet. Most megnyílt kiállításunkon a víz 
szerepének fontossága mellett a DRV munkafolyamataiba 
is szeretnénk, ha betekintést nyernének az érdeklődők 
a kihelyezett fotókon, tárgyakon, eszközökön keresztül. 
Ezek megmutatják azokat a folyamatokat, amelyek 
segítségével a víz a kitermelés helyétől eljut a fogyasztókig, 

a csapokig, amelyeket ha megnyitnak, egészséges víz 
folyik ki rajta. Ezek a folyamatok sokszor bonyolultak, 
szakmai hozzáértést igényelnek.  A mai napon megnyílt 
kiállításon olyan eszközöket sorakoztattunk fel, 
amelyek nagy része ismeretlen a mindennapi életben, 
bemutatásuk azt a célt szolgálja, hogy képet adjanak arról, 
milyen sokrétű a víztermelés, -tisztítás folyamata, valamint 
érzékeltessük a tárgyakkal a szakmai munka mélységét és 
komolyságát – mondta el Volencsik Zsolt vezérigazgató. 
Az óvodások számára meghirdetett pályázatra a 
beküldési határidőig több mint 60 színes és aprólékosan 
kivitelezett pályamű érkezett.  A legjobbnak ítélt pályázók 
munkáját a tárlat megnyitóján díjakkal jutalmazták. A 
nagyobb gyermekek számára márciusban nyílt napot 
szervezett a társaság, amelynek keretében különböző 
munkagépekkel, eszközökkel és a vízmérők hitelesítési 
folyamatával ismerkedhettek meg a tanulók. 



A beíratás időpontja minden intézményben:
2016. április 26 (kedd) 7.00-től 17 óráig, 
2016. április 27.(szerda) 7.00-től 17 óráig.
 
A beíratáskor be kell mutatni:
- a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére 
kiállított személyi azonosítót, lakcímet igazoló hatósági 
igazolványt, TAJ kártyát, a szülő személyazonosításra 
alkalmas igazolványát, a szülő lakcímét igazoló hatósági 
igazolványát, a nem magyar állampolgár kiskorú óvodai 
beíratásánál a szülőknek igazolnia kell azt is, hogy milyen 
jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén
 
Sajátos nevelési igény esetén az óvodai felvételhez a 
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye 
szükséges. 
Az óvodák felvételi körzethatárai, valamint Siófok Város 
Óvodája és Bölcsődéje pedagógiai programja megtalálhatóak 
a siofok.hu oldalon. A felvételekről további információt 
Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje intézményvezetője 
Somogyi Éva nyújt (telefonszám:84/311-220).

Pótoltások:
2016. május 3., 16.00-18.00 óráig Kiliti sportpálya
2016. május 4., 16.00-18.00 óráig, Klapka György u. 51.
2016. május 5.,16.00-17.00 óráig, Koch R. u.
A kötelező védőoltás csak mikrochippel ellátott ebeken 
végezhető el. A Felhívjuk a figyelmet, hogy a kötelező 
védőoltásra csak egészséges ebeket hozzanak a 
kutyatartók.
A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2016.04.01-
től 2016.06.30-ig terjedő időszakban a település 
közigazgatási területén ebösszeírást végez. 

Az ebösszeíró lapok beszerezhetők :
Siófok város honlapjáról (www.siofok.hu), Siójut község 
honlapjáról (www.siojut.hu), Balatonvilágos község 
honlapjáról (www.balatonvilágos.hu), Személyesen 
kérhető a Siófoki KÖH ügyfélszolgálati irodáján (Siófok, 
Fő tér 1.), a Siófoki KÖH Siójuti kirendeltségén (8652 
Siójut, Kossuth L.u.14), a Siófoki KÖH Balatonvilágos 
kirendeltségén (8171 Balatonvilágos, Csók István 
sétány 38.) 

Óvodai beíratás Eboltás, ebösszeírás



Kéményseprő-ipari tájékoztatás 
Felhívjuk a tisztelt siófoki lakosok figyelmét, hogy a 2015. évi 
CCXI. törvény és Siófok Város képviselő testületének 2/2016.
(I.07.) sz. határozata alapján 2016. július 1-től a kéményseprő-
ipari közszolgáltatás tevékenysége Siófok Város Önkormány-
zata által megbízott jelenlegi szolgáltatótól átkerül a Somogy 
Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság hatáskörébe. Addig, 
azaz 2016. június 30-ig az alábbi ütemterv szerint végezzük a 
kötelező közszolgáltatást sormunka keretében.

Április - Május Kosztolányi Dezső u., Jegenye sor, Tavasz u., 
Átrium u., Attila u., Vörösmarty Mihály u., Alkotmány u., Máté 
u., Kacsóh Pongrác, Bezerédj u., Mező u., Szeptember 6. tér, 
Régi reptér u., Gergely Jenő u., Gaál György u., Rejtő Jenő u., 
Vak Bottyán u., Tóth Árpád u., Malom u., Templom u., Csőri u., 
Hűvösvölgyi u., Asztalos u., Béke tér, Blaha Lujza u., Csalogány 
u., Dózsa György u., Új u., Sorház u., Dankó u., Déryné u., Say 
Ferenc u., Klapka György u., Áchim András u., Dr. Révész Géza 
u., Sándor u., Eötvös József u., Vasvári Pál u., Fekete István u., 
Lipták Gábor u., Jankó János u., Tessedik Sámuel u., Irinyi Já-
nos u., Gyufa u., Rét u., Alsó u., Sziget u., Galerius u., Béri Ba-
log Ádám u., Tinódi Lantos Sebestyén tér, Aradi vértanúk útja, 

Wesselényi u., Csicsali u., Jégverem u., Kertész u., Somlay Artúr 
u., Kézműves u., Építő u., Marosi út, Beton u., Ipar u.

Június Pacsirta u., Vadvirág u., Jázmin u., Jázmin köz, Csorda-
hegy köz, Gyöngyike u., Őszirózsa u., Rezeda u., Tanács köz, 
Petőfi Sándor u., Szőlővirág u., Boglárka u., Pipacs u., Árvács-
ka u., Hóvirág u., Töltényi Szaniszló u., Panoráma u., Töreki u., 
Diófás út, Erdész u., Mandulás u., Jódi hegy, Hegyhát u., Zúgó 
u., Zúgó köz, Árpád u., Frankel Leó u., Báthory Fejedelem u., 
Dobó Katica u., Napfény u., Holdvilág u., Erdei Ferenc u. ,Gár-
donyi Géza u., Somogyi u., Vajda János u., Devecseri Gábor u., 
Csiky Gergely u., Szekrényessy Kálmán u., Békás dűlő, Déli út, 
Reviczky Gyula u., Koltói Anna u., Váci Mihály u., Béke park, Ko-
rányi Sándor u.

Szabados Ferenc, kéményseprő mester

30/927-4454
kemenysepres@termofok.hu   

www.termofok.hu





Befektetés a jelenbe
Az örök dilemma:

létezik-e biztonságos befektetés?

Két korábbi cikkünkben a megújuló áramtermelés és tá-
rolás jelenleg legkorszerűbb megoldásait ismertettük. Ez 
alakalommal olvasóink figyelmébe ajánljuk az ismerte-
tetett rendszerek pénzügyi – befektetési és megtérülési 
– aspektusait. Tekintve, hogy a cikk terjedelmi korlátai 
nem teszik lehetővé, hogy egy, térben és időben minden 
körülményre – folyamatok, trendek – kiterjedő pénzügyi 
elemzést végezzünk, ezért a jelenleg kínálkozó befekteté-
si lehetőségek összehasonlítását végeztük el.

Az elmúlt 7 – 8 év során a napelemes beruházások kulcsra-
kész kivitelezésének költségei – elsősorban annak betud-
hatóan, hogy a felhasznált eszközök és berendezések árai 
dinamikusan csökkentek – 80%-kal mérséklődtek. Ezzel 
párhuzamosan – az élenjáró számítástechnikai és elektor-
fizikai innovációk következtében – a rendszerek hozama 
megduplázódott. A két hatás eredőjeként az 1 kWh-ra jutó 
beruházási költség évente feleződött. A folyamat eredmé-
nyeként, a JKH Kft. rendszerei 8, de akár 6 éven belül 
is, megtérülnek, évi 12%-os reálhozamot eredményezve, 
élettartamuk 30 – 50 évre tehető.

Az 1 kWh-ra eső befektetési költségek csökkenése: végső 
soron a termelt áram „ára”.

Az alábbiakban tekintsünk négy lehetséges befekte-
tési formát:

1.  Autót veszek 2 millió forintért – ebben az 
esetben az üzemeltetési költségeken felül évi 
250 – 300 ezer forint tőkeveszteséget kell re-
alizálnom.

2.  Bankba teszek 2 millió forintot – a jelenlegi 
0 és 0,5 %-os kamatszint, kamatadó, pénz-
mozgáskor felszámolt „tranzakciós” illeték 
mellett évi 10 – 15 ezer forintot vesztek

3.  Napelemes rendszert csináltatok kulcsraké-
szen a JKH Kft-vel – évi 250 ezer forint hoza-
mot érek el. 

4.  Nagyobb kapacitású napelemes rendszert te-
lepíttetek a JKH Kft-vel, amivel nemcsak az 
eddigi áram felhasználásomat, hanem a fűté-
si költségemet részben–, vagy egészben is ki 
tudom váltani

Mind a négy fenti esetben befektetéseink kockázata el-
hanyagolható. Nyilvánvaló, hogy más, magasabb hozamú 
befektetések esetén viszont jelentős kockázattal kell szá-
molnunk.  

A napelemes beruházás jelenértékre diszkontált (mai 
pénzértéken számolt) megtérülése

www.napelemsiofok.hu • www.ujenergia.jkh.hu

+36 30 620 43 70, +36 30 929 14 14

JKH Kft. 8600 Siófok, Honvéd u. 1/C        JKHGREENERGY

Intelligens napelemes rendszerek

        JKHGREENERGY
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