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Hagyományosan a Kálmán Imre-emlékplakett, a 
Pro Turismo díj, valamint „A nyár fővárosa” kulcsá-
nak átadásával nyitották meg Siófokon a balatoni 
nyári szezont pünkösd hétvégéjén. 

Május 14-én dr. Zákonyi Ferenc emléktáblájának meg-
koszorúzásával kezdődtek el a Balatoni Szezonnyitó 
programjai. A tavalyi évhez hasonlóan az időjárás miatt 
az ünnepi műsor idén is a Kálmán Imre Kulturális Köz-
pontba költözött. A rendezvényen a Kálmán Imre-kul-
tusz népszerűsítése céljából, a művész iránti tisztelet és 
elkötelezettség bizonyítékaként Siófok városa KKálmán 
Imre-emlékplakettet adományozott, amelyet Csere 
László színművész vehetett át. A Színház- és Filmművé-
szeti Főiskola operett-musical szakán diplomát szerzett 
színművész tagja a Fővárosi Operettszínháznak. Szá-
mos musical főszerepét alakította, szerepelt televíziós 
show-műsorokban, játékfilmekben, szórakoztató zenés 
műsorokban, fellépett nagyszabású koncerteken ide-
haza és Európa, Amerika szinte valamennyi országában. 

Vendégszerepelt több alkalommal Izraelben, Japánban 
és Kínában is. Az utóbbi években rendezőként és koreo-
gráfusként is közreműködött szórakoztató zenés pro-
dukciók és színházi előadások létrehozásában. 1994-ben 
Jászai Mari-díjat és a német színházi kritikusok TZ Rose-
díját, 1998-ban a Legjobb Táncos-komikus díjat, majd 
1999-ben nívódíjat kapott. Gyakori szereplője, visszaté-
rő, közkedvelt művésze a siófoki Kálmán Imre Kulturális 
Központ vendégelőadásainak. 
- Ez az elismerés komoly megtiszteltetés számomra, 
két dolog miatt is. Elsősorban Kálmán Imre szemé-
lye miatt, hiszen nincsen olyan Kálmán Imre-operett,, 
amelyben ne szerepeltem volna az elmúlt években 
itthon és sokfelé a világban. Másrészt a város miatt, 
mert nagyon sokszor léptem itt fel, és maga a vá-
ros, a siófoki közönség nagyon kedves a számom-
ra – mondta a díjátadón Csere László színművész.  
Az ünnepi műsort a Kálmán Imre Műhely felnőtt és 
gyermek növendékeinek Mindent a szerelemről című 
előadása színesítette, majd Balassa Balázs, a Balatoni 
Szövetség elnöke, Szigliget polgármestere nyújtotta át 
„A nyár fővárosa” kulcsát Siófok polgármesterének, dr. 
Lengyel Róbertnek.  
Az átadón Balassa Balázs a Balaton régiójának összefo-
gásáról, közös fejlesztéséről beszélt. 
- A Balatoni Szövetség több mint 110 évvel ezelőtt azért 
jött létre, hogy a térség fejlődését elősegítse, érdek-
képviseletét ellássa. Örömmel és büszkén mondhatom, 
hogy a Balaton sose volt ennyire egységes. Az önkor-
mányzatok és képviselőik, a civil szervezetek és veze-
tőik, a gazdasági szereplők, a turizmus szereplői együtt 
dolgoznak azért, hogy a térség tovább fejlődhessen. 
Egy évvel ezelőtt Bóka István, Balatonfüred polgármes-
tere állt itt, és úgy fogalmazott, hogy jó lenne, ha a Ba-
latonnak lenne egy kormányprogramja. Most nemcsak 
kormányprogram, hanem 300 milliárd forint fejlesztési 
forrás is mellé van rendelve. Ha végiggondoljuk, hogy 
ezt hatékonyan kell elkölteni, akkor rendkívül fontos, 
hogy a Balatonnál komoly az összefogás, és hiszem, 
hogy a kormánnyal együtt ezt az összeget jól fogjuk fel-
használni, annak érdekében, hogy a Balaton megtartsa 
azt a szerepét, amelyet betölt az ország turizmusában, 

Ünnepélyesen megnyitották a 2016-os balatoni szezont Siófokon
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hogy az ország második legnagyobb turisztikai régió-
ja. A Balaton sikerre van ítélve. Hiszem és tudom, hogy 
nemcsak számunkra, hanem gyermekeink számára is 
megélhetést fog nyújtani. Siófok programkínálatát néz-
ve egyértelműen megállapíthatjuk, hogy a város már 
nemcsak a fiatalok célpontja, hanem minden turisztikai 
igényt igyekszik kielégíteni. Talán ennek is köszönhető, 
hogy 2015-ben elérte a több mint 1 millió regisztrált 
vendégéjszakát, és tavaly Siófok lett a legkedveltebb 
nyári turisztikai célpont – mondta el Balassa Balázs. 
A balatoni települések jelképeként dr. Lengyel Róbert 
polgármester a siófoki Víztorony kicsinyített mását aján-
dékozta Szigliget polgármesterének. 
- Tavaly Bóka István, Balatonfüred polgármestere, idén 
Balassa Balázs, Szigliget polgármestere adja át a kul-
csot, és szándékaim szerint jövőre Keszthely város pol-
gármestere fogja átnyújtani „A nyár fővárosa” kulcsát. 
Teszem mindezt azért, mert mi, Balaton-parti telepü-
lések nagyon sok tekintetben egy csónakban evezünk. 
Vannak közös céljaink, közös elhatározásaink, és vannak 
közös problémáink is – hangsúlyozta dr. Lengyel Róbert. 

A Balatoni Szezonnyitón adták át a Pro Turismo díjat, 
amelyet a Siófoki Fürdőegylet javaslata alapján Prohász-
ka Attila vehetett át. Prohászka Attila 1967-ben született 
Siófokon, és a mai napig siófoki lakos. Hat éven át volt 
az önkormányzat sportfőmunkatársa, és több országos 
rendezvény főszervezője. Az 1997 óta működő Somogy 
Megyei Kerékpáros Szövetség, valamint a 2010-ben 
alapított Balaton Team Szabadidő- és Sportrendez-
vény-szervező Egyesület elnöke. Egyesülete kerékpáros 
csapatának sok országos versenyen sikerült dobogós 
helyet szereznie az elmúlt években. Az általa másfél év-
tizede minden évben megszervezett Tour de Pelso Siófok 
legrégebbi sportrendezvénye. Időközben az ország leg-
nagyobb amatőr kerékpáros eseményévé nőtte ki magát, 
reklámot jelentve és sok vendégéjszakát hozva a városnak. 

Az ő irányításával kerül sor 2016-ban is a városban a Tour 
de Pelso kerékpáros rendezvény lebonyolítására. A sze-
zonnyitó ünnepi műsorát a Balaton táncegyüttes zárta, 
majd a programok pünkösd hétfőig koncertekkel, gyer-
mekműsorokkal folytatódtak Siófok főterén. 

Fotó: G
áti Kornél

Fotó: G
áti Kornél
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Óvodalátogatás 
A város bölcsődéjét és óvodáit látogatta meg 
Hamvas Péter alpolgármester és Szajcz Adrián 
beruházási tanácsnok, hogy tájékozódjanak az 
eddigi karbantartási munkákról, fejlesztésekről és 
a jövőbeni feladatokról. 

Városunkban 9 óvodai intézményegység van, melyek-
ben 35 óvodai csoportban folyik a pedagógiai munka. 
A felméréskor 70 óvodapedagógus és 36 dajka foglalko-
zott a szakfeladat közvetlen ellátásával.
- Alpolgármesterként előre ütemezve, minden évben 
személyesen keresem fel a város óvodáit és a bölcső-
dét. Ez alkalommal az óvodai beiratkozások előttre 
vagy az egyes intézményegységben tartott nyílt nap-
ra ütemeztem a bejárást, hogy a szükséges háttérfel-
készüléssel kapcsolatosan is tájékozódjam. A bejárás 
során az intézményvezetővel és a tagintézmény veze-
tőivel értékeljük az éves feladatellátást, az elvégzett és 
időszerű karbantartásokat, a fejlesztési igényeket és a 
nevelési háttér bázisát jelentő személyzeti hátteret. A 
költségvetés összeállításának előkészítése a felmérés-
ékkel kezdődik. Ez alkalommal éppen ezért kértem fel 
Szajcz Adrián frakcióvezető urat, aki a beruházásokért 

felelős tanácsnoki feladatokat is ellátja, hogy vegyen 
részt a soros bejáráson, intézményi egyeztetéseken 
velem. Nagyon fontosnak tartom, hogy a képviselők 
ne csak a hivatal által elkészített írásos előterjesztésből 
ismerjék meg ezt a feladatellátási csoportot, hanem 
személyesen is találkozzanak valamennyi intézményegy-
séggel, gondjaikkal, fejlesztési javaslataikkal, kéréseikkel 
- mondta Hamvas Péter a bejáráson, majd így folytatta: 
- Amikor elvállaltam az alpolgármesteri megbízást, úgy 
gondoltam, hogy a képviselő-testület tagjaként haté-
konyabban tudok részt venni a feladatellátásban, ha 
nem csak testületi ügyeket vállalok, hanem belefolyok 
a kötelező feladatellátásba is. Három képviselői ciklus 
után, amelyből egy ciklusban az Idegenforgalmi és Ren-
dészeti Bizottság elnökeként és a közel 12 éves megyei 
önkormányzati munkám során szerzett tapasztalataim 
alapján önként vállaltam, sőt kértem a polgármestert, 
hogy képviselő alpolgármesterként ne csak a testületi 
ügyekkel kapcsolatos feladatokban helyettesítsem. A 
feladatmegosztás alapján egyebek mellett így lettem 
az intézményeinkért, bölcsőde és óvodákért felelős 
alpolgármester, továbbá részt veszek az önkormány-
zati fenntartású általános iskolák és az Aranypart Kollé-
gium intézményi tanácsában, de a BRTK Könyvtárral és 
a Gondozási Központtal is tartom a kapcsolatot. A ciklus 
elején részt vettem az egészségügyi alapellátás és az 
üdülőorvosi ellátás előkészítő tárgyalásain. Nem vagyok 
főállású alpolgármester, a képviselő-testület a megbí-
zóm, amelynek vezetője, a polgármester úr kér fel bizo-
nyos feladatokban közreműködni, illetve a nevében és 
képviseletében eljárni - fejtette ki Hamvas Péter.
Az alpolgármester és a frakcióvezető elmondta, hogy  
a bejárás során örömmel tapasztalták, hogy az elmúlt 
évben az intézményvezetővel közösen összeállított 
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karbantartási és fejlesztési igényekből nagyon sok 
megvalósulhatott. Ettől függetlenül az intézményekre, 
melyek közül több a múlt század második, harmadik 
felében épült, ráfér az épületgépészeti korszerűsítés, 
a korszerűbb, energiatakarékos nyílászárók beépítése, 
tornatermi bővítés, fedett homokozók, térburkolatok, 
játszóeszközök cseréje, a minimum kétévenkénti tiszta-
sági festés. De ugyanúgy igaz ez azokra az épületekre 
is, amelyek csak pár tízévesek. Az elmúlt ciklusokban is 
jelentős összegű felújítások, karbantartások, fejlesztések 
történtek, ezek sorát folyamatosan, ütemezetten kell 
folytatni, végrehajtani, belekalkulálva az uniós és hazai 
törvényi előírásokat, demográfiai változásokat is. A szak-
mai, pedagógiai háttér mára már javarészt biztosított. 
- Hasznos volt számomra az óvodai intézményeink és a 
bölcsőde bejárása, ugyanis részletes betekintést nyer-
hettem a mindennapi működtetés feladataiba, illetve 
a fenntartás nehézségeivel is közvetlenül szembesül-

hettem. Más papíron látni a felsorolt hibákat, és más 
szembesülni azzal. Komoly tapasztalatokkal gazdagod-
tam, ezeket felhasználva előremutató egyéni képvise-
lői előterjesztéssel fogok élni a júniusi testületi ülésen. 
Beruházási és fejlesztési tanácsnokként biztosítottam 
intézményvezető asszonyt, hogy minden segítséget 
megadok annak érdekében, hogy a siófoki gyermekek 
a lehető legjobb körülmények között készülhessenek a 
beiskolázásra, hiszen ez mindannyiunk közös érdeke.
- A bejárás során szerzett információkat, szükséges in-
tézkedések megtételét, fejlesztéseket, karbantartási igé-
nyeket, az intézményvezető javaslatainak megfelelően, 
az önkormányzati hivatal által készített előterjesztések 
formájában az illetékes szakbizottságok és képviselő-
testület tárgyalják. Szajcz tanácsnok úr bevonásával, ta-
pasztalatszerzésével, javaslataival a képviselői munkánk 
vált hatékonyabbá - összegezte Hamvas Péter.

Kritikán aluli munkálatok
Az interpelláció az a műfaj, amit sokszor és sok 
helyen alkalmaznak nálunknál szerencsésebb tör-
ténelmi fejlődésű országok parlamentjeiben és 
helyhatóságainál is. Egy nagyon komoly eszköze a 
tájékozódásnak, az információszerzésnek. Általá-
ban akkor él ezzel valamelyik politikai erő, ha nem 
vagy igen hiányos ismeretekkel rendelkezik egy 
ügyről vagy egy prominens tevékenységéről. Ezt 
játéknak nevezni nem vall kifinomult politikai ér-
zékre, megsértődni rajta pedig egyenesen furcsa 
reakció. 

Az áprilisi testületi ülésen kérdezte Szamosi Ló-
ránt a város polgármesterét, dr. Lengyel Róbertet, 
aki a májusi ülésen válaszolt is, ezt azonban a kér-
dező nem fogadta el. Az üggyel kapcsolatban la-
punknak Szamosi Lóránt a következőket mondta: 
- Több panasz és negatív észrevétel is érkezett a 
képviselőktől, és jómagam is tapasztaltam a saját 
körzetemben, hogy a tavaly elvégzett kátyúzási 
munkálatok a város útjain kritikán aluli színvonalú-
ak voltak. Ezt bizottsági és testületi ülésen is több-
ször jeleztük a hivatal illetékes osztályvezetőjének. 

Nem mellékesen itt többmilliós munkáról van szó. 
Közben a Fidesz frakcióvezetője részéről is jelzés ér-
kezett egy, a hivatal által vizsgált, vesztegetésgya-
nús ügyről, aminek nem volt ismert az eredménye, 
sem a következménye. Az előző két ügy érintettje 
azonos. Számos kérdést vetett fel a vizsgálat, ami 
érthetően vezetett az interpellációhoz: miért nem 
történt komolyabb lépés az ügyben - az utóbbi 
másfél évben csak úgy röpködtek a feljelentések, 
most nem -, és miért nem kapott azonnal tájékoz-
tatást a testület vagy annak illetékes bizottsága a 
történtekről? Most miért nem működött a "Lássunk 
tisztán!" szlogen? Szerintem ezek a megválaszolat-
lan kérdések bőven indokoltak egy interpellációt. 
Ez korántsem játék - mondta lapunknak a képviselő.

Fotó: G
áti Kornél
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Az Európai Unióban hosszú évek óta már jól 
bevált módszerekkel zajlik az a pályázat, amely 
Magyarországon most került először kiírásra 
a Nemzetgazdasági Minisztérium által. A 
lehetőségről és az előkészületekről Szajcz Adrián 
tájékoztatta a testületet.

A pályázati kiírás szerint kizárólag önkormányzat pá-
lyázhat, illetve egy egyesületet vagy konzorciumot 
kell létrehozni, amelynek a tagjai az önkormányza-
ton túl, az önkormányzati szférába tartozó intézmé-
nyek, vállalkozások és civil szervezetek kell, hogy 
legyenek. Így sikeres pályázat esetén az elnyert 
források célirányosan a kulturális és civil szférába 
érkezhetnek. A pályázati kiírás alapján a megalapí-
tandó egyesület kizárólag nyílt egyesület lehet, ami 
azt jelenti, hogy megalapítása után bármilyen civil 
szervezet, vállalkozás tud csatlakozni, sőt ez előírás 
is, hiszen a tagok számát folyamatosan bővíteni kell. 
- Ami nagyon fontos, hogy május 31-ig kellett egy 
regisztrációs eljáráson keresztülmenni, ami azt je-
lenti, hogy meg kellett jelölni azt a tíz alapegye-
sületet, ami a regisztrációhoz szükséges, és majd 
bővülni fog. Az előkészítéssel is nagyon sok munka 
volt, de amennyiben a regisztráció sikeres, és elfo-
gadják a beadványt, akkor megkezdődhet az ope-
ratív munka, gyakorlatilag akkor kell majd elkezdeni 
igazán dolgozni, ami azt jelenti, hogy egy olyan vá-
rosfejlesztési tervet, operatív programot kell ösz-
szeállítania ennek az egyesületnek, amely egy húzó 
projekten túl több olyan kisebb projektet jelöl meg, 
amely a városban lévő civil szervezeteket és kultu-
rális tevékenységeket segítené elő. Nyilvánvalóan 
nem titok, hogy én azt gondolom, hogy a városban 
lévő civil ház megalapítása lehetne ennek a pályá-
zati forrásnak egy olyan húzó projektje, amire azt 
gondolom, hogy ezt a programot nagyon jól rá le-
hetne építeni. A regisztráció után borzasztóan sok 
munka fog következni, ugyanis a városban lévő civil 
szervezeteket, vállalkozásokat és az önkormányza-
tot nyilvánvalóan meg kell szólítani, itt az integrált 
fejlesztési stratégiát is figyelembe kell venni, azaz, 

hogy ezen a területen milyen célokat jelölt meg az 
önkormányzat. Amennyiben ez az operatív program 
elkészült, a következő lépcső ennek benyújtása, és 
gyakorlatilag ez után fog a pályázati elbírálás meg-
történni. Onnantól kezdve pedig reménykedhetünk, 
hogy a munkának meglesz a gyümölcse, és ezt a 
nem kevés forrást ide tudjuk hozni Siófok városába 
annak érdekében, hogy megfelelő helyre tudjon ke-
rülni, hiszen a kultúrára, tudjuk nagyon jól, mennyire 
nehéz forrást találni, és nem utolsósorban természe-
tesen,  a civil szervezeteinket is tudnánk segíteni ez-
zel. A pályázati kiírás nevesíti, hogy a pályázóknak 
33%-os nyerési esélye van. Komoly lehetőség előtt 
állunk, ezért felkértem Witzmann Mihály országgyű-
lési képviselő urat, hogy segítsen lobbizni annak ér-
dekében, hogy Siófok városa hozzájuthasson a 800 
millió forintos pályázati összeghez - mondta a pályá-
zatról Szajcz Adrián frakcióvezető.
A pályázati kiírás garantálja azt, hogy bármilyen 
egyesület, vállalkozás csatlakozhat majd. Egyetlen 
egy korlát van, nevezetesen az, hogy egyik priori-
tás sem lépheti túl a 49 százalékot. Nem lehet azt 
megcsinálni, hogy csak és kizárólag egyesületekből 
vagy csak és kizárólag vállalkozásokból épül fel a 
rendszer. A tervek szerint ezeket az alapszabályban 
is rögzítik. Az induló egyesület tíz tagja egy olyan 
szempontrendszer alapján lett kiválasztva, ahol  ki-
fejezetten az egyesületek indikátor szintű erősségét 
vizsgálták, azaz hogy a kiírás alapján hogyan tudják 
ezek az egyesületi tagok erősíteni a pályázatot.

Pályázat civileknek

Fotó: G
áti Kornél
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A siófoki 3. sz. választókörzetben (belváros) komoly 
munkálatok folynak idén tavasszal. Bár a város 
közepe mindig kiemelt figyelmet kapott az elmúlt 
években is, de akad azért még bőven tennivaló. 

Jelenleg a belváros 7 pontján folynak munkálatok 
31, 2 millió forint összértékben, ezekről kérdeztük a 
körzet képviselőjét, Szamosi Lórántot.
- Ebben a ciklusban szeretném elérni azt, hogy a 
belváros egész területe (ne csak a Fő tér) legyen 
élhető, modern és a városlakók számára is büszkén 
vállalható kinézetű. Nem egyszerű itt képviselői 
munkát folytatni, hiszen a legnagyobb figyelem ezt 
a területet övezi, megtalálható benne a kertvárosi 
övezet, a tízemeletesek alkotta negyed, a hivatali és 
az üdülőövezet is. Sokan úgy vélik, hogy csodálatos 

Fő terünk elkészültével a munka befejeződött, én 
viszont azt gondolom, hogy a városfejlesztő mun-
kával soha nem lehetünk készen. Elkészült a SPAR 
parkoló murvás részének térkövezése, mely régi 
adósság, emellett zajlik a Vámház u. újraaszfaltozá-
sa, mintegy 14 millió forint értékben, mely jelenleg 
a legnagyobb beruházás. A Zsilip sor Fő utca felőli 
kijárójának szélesítése, aszfaltozása is folyamatban 
van, ez elsősorban a biztonságot szolgálja - sorolta 
a képviselő.
Zajlanak a járdafelújítások is, a Fő utca, a Mixmar-
ket udvar és SPAR közötti szakasz készül, valamint 
a Puskás T. u. 3. sz. előtt, a Sió u. Sorház u. és Baj-
csy-Zsilinszky u. közötti szakasz (itt jövőre a kocsi-
bejárókat is elkészítik), valamint a Fő u. és a József 
u. közötti szakasz megépítése.

Belvárosi fejlesztések

Az önkormányzat saját céggel üzemeltetné a 
jövőben Siófok köztemetőit. 

A temetőüzemeltetés kötelező önkormányzati feladat, 
eddig a hivatal egy külsős cég bevonásával látta el ezt 
a kötelezettségét. Az új javaslat szerint önkormányzat 
üzemelteti a temetőket 2017. január 1-től, úgy, hogy egy 
új céget hoz létre, melynek feladata lesz a zöldterület-
kezelés, épületkarbantartás, temetőüzemeltetés, és 
még a későbbiekben meghatározandó egyéb, városi 
érdekben végrehajtandó feladatokra. Ez esetben 
költségvetési forrásból, saját erőkkel, közbeszerzési 
eljárások nélkül lennének elvégezhetők ezek a munkák. 
- A következő félév elég lehet arra a hivatalnak, 
hogy ezt elő tudja készíteni mind személyi, mind 
eszköz vonatkozásában, mind a köztudatba 
átvinni a szükséges információkat. Ha a jelenlegi 
üzemeltető szerződésének lejárta után nem vállalja 
az üzemeltetést az év végéig, akkor egy gyorsított 
eljárásban kell a feladatot megvalósítani – mondta el 
a testületi ülésen Csorba Ottó, a bizottság elnöke. 
A saját gazdasági társasággal történő üzemeltetés 

esetében a temető üzemeltetője csak az 
üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat látja el. 
Siófok köztemetőinek üzemeltetését jelenleg egy 
temetkezési szolgáltatást is ellátó vállalkozó végzi. 
Az üzemeltetés során szerzett tapasztalatok alapján 
megállapítható, hogy a temető üzemeltetője a más 
temetkezési szolgáltatókhoz képest előnyösebb 
helyzetben volt, helyzeti előnyénél fogva sokkal 
több temetkezési szolgáltatást végzett. A 
temetkezési szolgáltatók közötti esélyegyenlőség 
biztosítása érdekében korábban is felmerült, hogy 
olyan vállalkozásra bízza az önkormányzat az öt 
köztemető üzemeltetői feladatainak ellátását, aki 
nem végez temetkezési szolgáltatási tevékenységet. 
A temetkezési szolgáltatást ellátók között így egy 
egyenlő feltételek melletti verseny alakulhat ki, ami 
a temetkezési szolgáltatások díjainak csökkenéséhez 
vezethet. A város köztemetőinek üzemeltetését 
jelenleg végző Poós István vállalkozóval a hivatal 
még egyeztetéseket folytat, a temetőüzemeltetői 
feladatokat ellátó új szervezet tevékenységének 
előkészítése is zajlik. 

Önkormányzati üzemeltetésbe kerülhetnek Siófok köztemetői
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Nem találtak bűncselekményt a Balaton-parti Kft.-nél

Bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást 
a Balaton-parti Kft. ügyében a Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányság. Egy éve rendelte el a nyomozást 
a rendőrség hűtlen kezelés és más bűncselekmények 
gyanújával, dr. Lengyel Róbert polgármester 
feljelentése nyomán. Dr. Lengyel Róbert panaszt 
nyújtott be a nyomozást megszüntető határozat ellen, és 
kérte az ügyészséget a nyomozás továbbfolytatásának 
elrendelésére. Emellett úgy reagált, hogy örül, hogy 
pár éve szögre akasztotta az egyenruhát és kiszállt, 
és sajnálja a kollégáit, akik maradtak. Hogy ezzel mire 
gondolt, azt nem részletezte, de így sem festett hízelgő 
képet a rendőrség munkájáról. 

Energetikai korszerűsítés a Vak Bottyánban

A siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola 
energetikai korszerűsítéshez nyert támogatást 
a város önkormányzata. A 22009-2014 Norvég 
Finanszírozási Mechanizmus „Energiahatékony iskolák 
fejlesztése” elnevezésű pályázatának keretein belül 
Siófok Város Önkormányzata a Vak Bottyán János 
Általános Iskola épületét szeretné energiahatékonnyá 
tenni. A 2013-ban benyújtott  pályázat által többek 
között megvalósulna a külső homlokzat- és lábazati 
hőszigetelés, padlástér hőszigetelése, a gépészeti 
berendezések korszerűsítése és a világítási rendszer 
felújítása megújuló energiaforrások felhasználásával. 
A pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
támogatásra érdemesnek ítélte, így az iskola közel 
106 millió forint összegű vissza nem térítendő 
támogatásban részesült. Az elnyert pályázat a fejlesztés 
85 százalékát lefedi. A projekthez szükséges több 
mint 18 és fél millió forint összegű önerőt és az SKC-
Consulting Kft. részére szóló, mintegy 8 millió forint 
összegű pályázatírói sikerdíjat a 2016. évi költségvetési 
tartalékkeret terhére az önkormányzat biztosítja.

Júniustól újra üzemel a főtéri illemhely

Egyéni vállalkozó üzemelteti a Fő téren található 
illemhelyet, amely júniustól az év végéig változó 
nyitvatartás szerint működik majd. A Siófok Város 
Önkormányzatának tulajdonát képező, Fő téren ta-
lálható nyilvános illemhely bérletére az elmúlt nyá-
ron pályázati kiírás került közzétételre Siófok város 
honlapján. A nyilvános illemhelyre vonatkozóan 
egyetlen pályázat sem érkezett, így a pályázati eljárás 
eredménytelen lett. Ezt követően a Bella Bistro Kft. 
nyújtott be kérelmet, mely szerint a vállalat az illem-

Hivatali gépjárműflotta

Az önkormányzat hivatalos célt szolgáló gépjármű-
parkjának nagy része elhasználódott, valamint a Gon-
dozási Központnak is szüksége van egy új járműre, 
ezért a hivatal gépjárműflotta bérlésére kért áraján-
latokat. A 2016. évi költségvetés tervezete gépkocsik 
vásárlására 18 millió forint előirányzatot tartalmazott, 
azonban a költségvetés megalkotásakor a testület úgy 
döntött, hogy ezt az előirányzatot tartalékba helye-
zi. A képviselő-testület javaslata alapján a hivatal öt 
darab gépkocsi vásárlása mellett a járművek 36 havi 
tartós bérlésére is árajánlatot kért négy márkakereske-
déstől. A bérlés kedvező árai és feltételei alapján a kép-
viselő-testület májusi ülésén a flotta vásárlása helyett 
a flotta tartós bérlését szavazta meg közbeszerzés 
útján, amelynek várható éves költsége 8 és fél millió 
forint. Ennek fedezetét az önkormányzat a 2016. évi 
költségvetés általános tartalékának terhére biztosítja. 
A flottában szerepel egy vezetői autó, amely jól felsze-
relt felső-közép kategóriás Sedan, egy hivatali több-
célú közép kategóriás kombi klímával és ülésfűtéssel 
felszerelve, és három alsó kategóriás limuzin vagy 
csapotthátú, klímával és lehetőség szerint ülésfűtéssel 
felszerelt önkormányzati szolgálati célú autó. Az ár-
ajánlat feltételei szerint a gépkocsik kis lökettérfogatú, 
benzin üzemű, gazdaságos modellek, amelyek szervi-
zét Siófokon is meg lehet oldani. A márkakereskedé-

sek ajánlatai alapján 36 hónapos tartós bérlés esetén 
kedvező árak és feltételek érhetőek el. A bérleti díj 
minden esetben tartalmaz valamennyi üzemeltetéssel 
kapcsolatos költséget, beleértve a szervizt, biztosítá-
sokat, adókat, téli-nyári gumicserét, autópálya-matri-
cát, csereautót és az assistance szolgáltatást. 
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Napvédelem minden siófoki ovisnak
Több száz darab naptejet nyert minden siófoki óvodás 
nyári napvédelmére egy országos pályázaton Siófok 
Város Óvodája és Bölcsődéje.  A DM idén újra megszer-
vezte a nemzetközi kezdeményezésen alapuló „Nap 
gyermekei” kampányát, amellyel a helyes napvédelem-
re és a napozás veszélyeire hívja fel a figyelmet, aminek 
a gyermekek a nyári időszakban fokozottan ki vannak 
téve. A felhíváshoz idén is az ország több száz óvodája 
csatlakozott, és küldte be pályázatát „Hogyan készül-
jünk a nyárra?” témában. A pályázatra Siófok Város 
Óvodája és Bölcsődéje is benevezett, és az óvodapeda-
gógusok a gyerekekkel közösen alkották meg kreatív 
napvédelmi eszközüket. A pályamunkáról Gáti Kornél 
fotográfus készített fotókat, amelyet az óvoda jelentke-
zési lapjával együtt küldött be a versenyre. A nyertes 
alkotással Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje mind a 
kilenc városi óvoda számára elegendő, a gyerekek nyá-
ri napvédelméhez szükséges több száz darab napte-
jet, valamint társasjátékokat kapott. A nyereményeket 
gyereknap alkalmával osztották szét az intézmények 
között, és a nyár folyamán az óvodákban használják fel 
az ovisok bőrvédelme érdekében. 

Villamos energia független forrásból

A kedvezőbb árú villamosenergia-beszerzés érdekében 
a siófoki önkormányzat ismét csatlakozott egy független 
energia beszerzési szakértő által szervezett csoportos 
villamosenergia-beszerzési közösséghez, és elvállalta a 
csoport gesztori teendőit. Siófok Város Önkormányza-
ta mint fenntartó és üzemeltető az intézményeit, vala-
mint a város közvilágítását kiszolgáló villamos energiát 
nem egyetemes szolgáltatás keretei között, hanem a 
szabadpiacról szerzi be, kihasználva annak előnyeit. Az 
önkormányzat a tavalyi évben a Sourcing Hungary Kft. 
által bonyolított közbeszerzési eljárással ért el jelentős 
megtakarítást, és a vállalattal ismét szerződést kötött. 
A képviselő-testület májusi ülésén jóváhagyta Siófok 
Város Önkormányzatának csatlakozását a Sourcing 
Hungary Kft. által szervezett villamosenergia-beszerzé-
si közösséghez, és vállalta annak gesztori felkérését. A 
vállalat célja, hogy a tagok villamosenergia-beszerzé-
sét együttesen kezelve kihasználja a mennyiségből és 
portfolióhatásból fakadó előnyöket, és a tagok számára 
a piacon elérhető legalacsonyabb árszintet és legjobb 
feltételeket, pozíciókat harcolja ki a szabadpiaci keres-

helyet 2015. július 1-től december 31-ig üzemeltetné. 
A képviselő-testület kijelölte a Bella Bistro Kft.-t az il-
lemhely üzemeltetőjének az általa vállalt feltétételek-
kel, de a határozott időtartam lejárta után a vállalat 
az ingatlan birtokát az önkormányzatnak visszaadta, 
így újabb bérlőre volt szükség. Áprilisban a Balaton-
szabadin élő Erdélyi Mátyásné fordult kérelemmel 
az önkormányzathoz, hogy a Fő téren lévő nyilvános 
illemhely üzemeltetésére bérleti szerződést szeretne 
kötni. Erdélyi Mátyásné egyéni vállalkozóként, bérleti 
szerződés keretében üzemelteti ezentúl a nyilvános 
illemhelyet, melynek használatáért maximum 200 
forint összegű díjat szedhet alkalmanként, a 14 év 
alatti gyermektől az illemhely használatáért díj nem 
szedhető. A főtéri illemhely június 1. és augusztus 31. 
között 08:00 – 24:00 óráig, szeptember 1. és 30. között 
09:00 – 17:00 óráig, valamint a rendezvények teljes 
ideje alatt üzemel, október 1. és december 31. között 
csak a városi rendezvények idején, a rendezvény tel-
jes időtartama alatt működik majd.  

kedők pályáztatásával. A közös közbeszerzés előnye pél-
dául, hogy a toleranciasáv csoportszinten számítandó, 
ezáltal kisebb a veszélye az alul- és felülfogyasztásból 
eredő kötbérfizetési lehetőségeknek, valamint a csoport 
tagjai egyedileg szerződnek, ezáltal az esetleges kötbé-
rek, szankciók kizárólagosan az egyedi fogyasztókra vo-
natkozhatnak, így nincs közös felelősségvállalás.
Siófok Város Önkormányzata vállalta a villamosenergia-
közbeszerzésre szerveződő csoport gesztori teendőit 
is. A gesztori szerepvállalás egyik legfontosabb előnye, 
hogy a gesztor irányítja ajánlatkérői oldalon az eljárást, 
a lebonyolítást viszont a Sourcing Hungary Kft. végzi a 
gesztor állandó felügyelete mellett, így nincs többlet-
munka vele, mint egy egyedi közbeszerzési eljárásnál. A 
csoport tagjai ütemtervben és a csoportos közbeszerzé-
si eljárás feltételrendszerében a gesztorhoz igazodnak, 
lehetőség nyílik az önkormányzat kapcsolati tőkéjének 
fejlesztésére a csoporttagokon keresztül, valamint a le-
bonyolítás költsége minimalizálódik. 
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Már működik a siófoki kórház új sürgősségi 
centruma, amely a nyári megnövekedett vendég- 
és betegforgalomban is korszerű eszközparkkal, 
felkészült szakemberekkel fogadja a betegeket. 

Az előző év végén átadott új szárnyában sürgőssé-
gi betegellátó osztály, központi műtő és sterilizáló 
épült, valamint új, modern eszközökkel gyarapodott 
a kórház műszerparkja.
- Az első tapasztalatok elég jók. Ez egy új ellátási 
forma, egy új területen, természetesen figyelem-
mel kísérjük, hogy milyen tapasztalatok gyűlnek 
össze ezzel kapcsolatosan. Igyekszünk a tőlünk tel-
hető legjobbat nyújtani, tesszük ezt egy nagyon 

szép környezetben. Maga az épület és a belső kör-
nyezet impozáns és szép úgy a dolgozóknak, mint 
a betegeknek, az európai színvonalon felszereltség, 
műszerezettség, kivizsgálási lehetőség messzeme-
nőbben jobb, mint eddig volt. A fejlesztés során 
rengeteg olyan műszer, gép került be a rendszerbe, 
amiben eddig hiány volt vagy régiek voltak. Nagy lé-
pést tettünk meg a szakmai színvonal tekintetében. 
Úgy gondolom, hogy apró-cseprő hibákat leszámít-
va jól fogjuk teljesíteni feladatunkat – nyilatkozta a 
kórház főigazgatója, dr. Inczeffy István. 
Az új sürgősségi osztály a nyáron megnövekedett 
betegforgalom idején is gyorsabb ellátást nyújt, az 
új mentőhelikopter-leszállópálya fontos szerepet 

Működik a siófoki kórház új sürgősségi osztálya

Látogatás a szakképző iskoláknál
A szakképzés egyre fontosabb szerepet tölt 
be Siófok életében is. A munkahelyteremtő 
beruházások alapja a szakképzett munkaerő 
biztosítása

- Mindig jóleső érzéssel tölt el, ha a szakképzés meg-
felelő figyelmet kap a városatyák részéről. Azt gon-
dolom, hogy egyre többen látják be, ismerték fel: a 
város jövője szempontjából létfontosságú az erős 
szakképzés fenntartása és támogatása. Siófok abban 
a szerencsés helyzetben van, hogy az országban mű-
ködő 44 centrum közül az egyiknek otthont adhat. 
Szajcz Adrián képviselőtársammal, frakcióvezetővel 
örömmel ismertettem meg a siófoki szakképzők belső 
életét, működését, eredményeit és megoldandó fel-
adatait. Javaslatomra már tavaly óta minden eszten-
dőben, a város éves költségvetésében, nevesítetten 
3-3 millió forintot különítettünk el a két centrumos 
középiskola felújítására, kisebb beruházásokra. Ezt a 
gyakorlatot ebben az önkormányzati ciklusban szeret-
nénk fenntartani, ebben a munkában számíthattam 
képviselőtársam és a képviselő-testület támogatására 
is. A két tagintézmény-igazgató (Dergecz Istvánné és 
Kispéter Sándor) részletes tájékoztatást adtak a kép-

zési szerkezetről, az oktatott szakmákról és a jövőbe-
ni tervekről is. A látogatás végén megállapíthattuk: 
bármilyen munkahelyteremtő beruházás is születik a 
városban, annak tartós fennmaradása képzett mun-
kaerő nélkül lehetetlen - mondta Szamosi Lóránt. 
- Jó volt látni, hogy a siófoki szakképzésben részt vevő 
hallgatók magas színvonalon és remek feltételek mel-
lett tanulhatják meg az adott szakmát. Siófok szem-
pontjából fontos a szakképzés, hiszen a beruházások 
megvalósításához és új befektetők Siófokra érkezésé-
hez elengedhetetlen a képzett munkaerő biztosítása. 
Siófok ebben jó úton halad és több tekintetben úttörő 
- mondta Szajcz Adrián frakcióvezető.

Fotó: G
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tölt be az M7-es autópályán balesetet szenvedettek 
gyorsabb szállításában. 
- A Balaton déli partját véve egyedüli kórházként va-
gyunk jelen, mi vagyunk a legközelebb, ha baj van. 
Számolnunk kell azzal is, hogy itt megy el mellet-
tünk az M7-es autópálya is, és a környéken történt 
balesetek elszenvedőit is hozzánk szállítják be. Kö-
zel vagyunk a parthoz, az autópályához, mi vagyunk 
az első kapu, amin keresztül bekerülnek a betegek. 
Többnyire a megszokott vizsgálatok maradnak az 
új szárnyban, nem tudunk olyan vizsgálatokat és 
beavatkozásokat alkalmazni, amelyek nagyobb vá-
rosokban végezhetők csak el. Mi egy több profilú 
városi kórház vagyunk, bizonyos típusú feladataink 
vannak, nyáron egy kicsit többet nyújtunk, de itt is a 
lehetőségeink végesek. Aki fejlődni, tapasztalatokat 
gyűjteni szeretne a szakmájában, szeretne jobb len-
ni, természetesen bevállalja a sok munkát. A fehér 
köpenyesek közt szerencsére sok az ilyen szakem-

ber, ők igenis szeretik ezt a munkát – mondta el a 
főigazgató. 
A siófoki kórház jelenleg is működő sürgősségi osz-
tálya szakemberek tekintetében is készen áll az ide-
genforgalmi szezonra. 
- Megvan a működéshez minimálisan szükséges sze-
mélyzet, és továbbra is várunk szakembereket, a hu-
mán erőforrást bővíteni szeretnénk. Nyáron lesznek 
visszatérő és új vendégorvosaink is, akikre szükség 
van, mert július-augusztus hónapban sokkal na-
gyobb a terhelés – nyilatkozta dr. Inczeffy István. 

Július 29. és augusztus 7. között a borok 
mellett gasztronómiai ételkülönlegességekkel, 
gyermekprogramokkal, esténként koncertekkel, 
népzenével, néptánccal rendezik meg újra Siófokon 
a Borpart és Fröccs Feszt programsorozatot. 

Három éve minden nyáron a Borpart tíznapos rendez-
vénysorozata várja a siófoki lakosokat és a városba ér-
kező turistákat. A rendezvény helyszíne az első évben 
a hajóállomás volt, majd az utóbbi két évben már a 
Fő tér biztosította a helyszínt. A Siófoki Fürdőegylet 
Turisztikai Egyesület 2015-ben Borpart és Fröccs Feszt 
névvel felkarolta az önkormányzat által minden évben 
támogatott rendezvényt, melynek legfontosabb célja, 
hogy a folyamatos nyári programkínálatot biztosítva 
népszerűsítse a helyi vállalkozókat tömörítő Siófoki 
Fürdőegylet Turisztikai Egyesületet, valamint a siófoki 
együtteseknek, zenekaroknak a nyári főszezonban fel-
lépési lehetőséget biztosítson a Fő terén. A program-
sorozat ideje alatt, július 29. és augusztus 7. között idén 
is minden este a siófoki zenekarok hangulatos koncer-

tekkel, népzenével, néptánccal, nótaműsorral biztosít-
ják a tartalmas kikapcsolódási lehetőséget. A HÉ! Helyi 
Érték Egyesület az alkotóit tömörítő és bemutató „Hé 
Art sátorral” várja az érdeklődőket, a BRTK Könyvtár 
dolgozói a Fő térre kitelepülve kézműves játszóházzal 
színesítik a programkínálatot. A helyi egyesületek, fel-
lépők műsorai mellett a szervezők további tervei közt 
szerepel országosan elismert zenekarok, sztárfellépők 
meghívása is.

Borpart és Fröccs Feszt
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Indul a balatoni nyár - Hamarosan 
újra forog az óriáskerék Siófokon
Közel 70 méter magasról, 40 kabinból összesen 300 fő csodálhatja egyszerre 
a Balaton legszebb tájait idén nyáron is.
 
Június 24-től augusztus 21-ig ismét a Balatonra, a Siófoki Nagystrandra költözik 
Magyarország legnagyobb, egyben Európa legmagasabb mobil óriáskereke. 
Családoknak, baráti társaságoknak kihagyhatatlan élményt nyújtó program a magasba 
emelkedés, amely lélegzetelállító balatoni panorámával kápráztatja el a látogatókat. 
10 perc alatt szemügyre vehetjük a tihanyi apátságot, a völgyhidat, Badacsonyt, 
a Balaton-felvidéket, a Somogyi-dombságot és a siófoki víztornyot. Az óriáskerék 
az idei évben minden nap 14 órától fogadja a látogatókat.
 

Siófoki Nagystrand I  www.siofokoriaskerek.hu

Idén az északi partról is kényelmesen elérhető lesz az óriáskerék, 
hiszen a Balatoni Hajózási Zrt.-vel együttműködve Siófok Óriáskerék hajójáratok 
hozzák át Balatonfüredről és Balatonalmádiból a panorámában gyönyörködni vágyókat.

Siófok óriáskerék

190x118_Siofok_Oriaskerek_sajtokozlemeny.indd   2 2016. 06. 01.   13:56
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A zsilip marad, a Bahart megy
A városfejlesztési bizottság tagjai tartottak bejá-
rást a hajózás telephelyén, hozzájuk csatlakoztak 
a hivatal szakemberei és további képviselők. A csa-
patot Kollár József vezérigazgató kalauzolta a zsi-
liptől egészen a sziget végéig, majd a tervezett új 
telephelyig.

Siófok képét teljesen átformálhatja a zsilipfelújítás és 
a hajózás költözése. Egyrészről felszabadul a sziget, 
ezzel együtt megújulhat a Krúdy sétány, a Rózsakert 
átalakításáról pedig már jelenleg is folynak az egyez-
tetések. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a város 
elkövetkező száz évét meghatározza ez a fejlesztés. 
Ez a  téma már korábban is folyamatosan terítéken 
volt, mi is írtunk már sokszor erről, most azonban, 
hogy a kormány 300 milliárd forintot ad a Balaton 
térségének fejlesztésére, amelyből megvalósulhat 
a zsilipfelújítás, elérhető közelségbe került a terü-
let átalakítása. Mindenkit érdekel, mi is lesz a sziget 
sorsa, ezért a képviselők is a helyszínen tájékozódtak 
a jelenlegi helyzetről és a tervekről. A bejárás ter-
mészetesen a zsilipnél kezdődött, ahol a vezérigaz-
gató a közelmúlt terveit ismertette a látogatókkal.  
- Mikor a Vízügy tervezte ezt a projektet, akkor há-
rom tervvázlat született. Az első verzióban a hajózó 
zsilip közvetlenül a Krúdy sétány mellett van, rögtön 
mellette az eresztő zsilip. A második verzió ugyanez, 
csak fordítva, tehát a Krúdy sétány mellett az eresztő 
zsilip és azt követően a hajózó zsilip. 

A harmadik verzió gyakorlatilag azt jelenti, hogy 
szinte a jelenlegi helyükön épülnek újjá a műtár-
gyak, annyi különbséggel, hogy az eresztő zsilip 20-
30 méterrel lejjebb kerül a Sió medrében. A Vízügy 
alapvetően a hármas verziót preferálja több okból 
kifolyólag. Mi az elején azt az álláspontot képvisel-
tük, hogy vizsgáljuk meg annak lehetőségét, hogy a 
műtárgyakat úgy helyezzük el a Krúdy sétány mellett 
a mederben, ami lehetővé teszi a halászati telek ke-
leti oldali megközelítését. Ez nagyon fontos, hiszen a 
korábbi tervek szerint a keleti oldalon valósult volna 
meg egy szárazdokk, ami lehetővé teszi a Társaság-
nak a műszaki bázisának a halászati telekre való át-
telepítését. Elég sokat vitatkoztunk a Vízüggyel erről, 
míg nem nyitottá váltak, hogy közösen, szakértőkkel 
vizsgáltassuk meg ezt a problémakört. A vizsgálatnak 
az lett az eredménye, hogy egészen egyszerűen ezek 
a műtárgyak ott a rendelkezésre álló helyen nem he-
lyezhetőek el olyan módon, ami minden szempont-
nak megfelel. Ennek több oka is van, az egyik az, 
hogy az eresztő zsilipből kiáramló víz az elhelyezés 
után a híd lábához áramlana, ami sok-sok problémát 
vetne fel, de ez még azt mondom, hogy a kisebb gon-
dok közül való. A nagyobb gond az, hogy egész egy-
szerűen nem helyezhető el a műtárgy. Itt azért arra 
kell gondolni, hogy egy 100 méteres beton műtárgy, 
amely felett bakdaru van, a remélhetőleg turisztikai 
szempontból frekventált Krúdy sétány mellett he-
lyezkedne el, gyakorlatilag ipari létesítményként, ez 
turisztikai szempontból sem túl szerencsés- ismertet-
te a terveket Kollár József vezérigazgató. 

Fotó: G
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A telephelyen egy kisebb időutazásba csöppen-
tek a látogatók. Mintha a jelenlegi vezetés érkezé-
séig a hajózási sziget megragadt volna a múltban, 
valahol a hatvanas és nyolcvanas évek között. Az 
ötvenes években készült eszközök, alkatrészek, el-
hagyatott, üres medence, csendben pusztuló üdülő, 
roncshajók és hajóroncsok képei szabdalják a szi-
get képét, miközben a sólyatéren egy hajót újíta-
nak fel éppen, keletre az új katamarán jelzi a jövőt, 
nyugatra pedig új szállodák. A rendkívül széttagolt 
telephely a szakemberek szerint simán elférne a 
tervezett helyére, azaz a halászati telekre. A zsilip 

tehát a jelenlegi helyén maradna, ott újítanák fel, a 
hajózás pedig a halászat telkére költözhetne, a ha-
jók kiemeléséhez pedig a halászati öblöt használnák.  
- Műszakilag teljes mértékben jól kialakítható len-
ne ez a szárazdokk, vagy egy liftes sólyatér. A te-
rület összeköthető lenne a halászati telekkel, ott 
létrehozható lenne a Bahart bázisa. A hajókat ki 
tudnánk emelni, majd átvinnénk az új telephelyre 
egy zárt csarnokba, itt történhetnének a szerelé-
si, felújítási munkák. Ez műszaki és minden egyéb 
szempontból tökéletes megoldás lenne, kivéve a 

tulajdonjogi problémákat. Ezen a területen van víz-
ügyi tulajdon, közvetlenül állami tulajdon, itt van a 
halászat, emellett pedig magántulajdonosok is je-
len vannak a területen. Azonban ha arról beszélünk, 
hogy évtizedekre vagy akár közel egy évszázadra 
döntjük most azt el, hogy a kikötőnek ezen területe 
hogy fog majd kinézni, és milyen lehetőségeket rejt 
nemcsak a hajózás, hanem a város számára, akkor 
azt gondolom, hogy ezeken a szempontokon túl kell 
lépni, és azt kell megvizsgálni, hogy hosszú távon a 

legtöbb érdekeltnek megfelel-e. Ezt követően pe-
dig annak rendje, módja szerint kell rendezni majd 
a tulajdonjogi problémákat - mondta Kollár József. 
Nem csak a hajózás, de a halászat, a vízügy és a 
vízirendőrség is egy helyre kerülne ezzel a megol-
dással, a Bahart pedig egy 21. századi telephelyet 
építhetne. Az érintettek úgy becsülik, hogy 5-10 év 
kell ahhoz, hogy mindez megvalósuljon, de persze a 
hajózás ütemezetten meg tudja kezdeni a költözést 
- hogy a sziget minél előbb felszabaduljon és hasz-
nosítani lehessen turisztikai célokra - de mire min-
den helyrajzi szám a helyére kerül, és rendeződnek 
a tulajdonjogi feladatok, azért az közel egy évtize-
des feladat lesz. Ezért is kell minél előbb nekilátni a 
munkának. Lapos Gábor, a városfejlesztési bizottság 
elnöke lapunknak azt mondta, hogy arra kérte a tes-
tületet, hogy minden rendelkezésükre álló eszköz-
zel támogassák a projektet. Emellett kiemelte, hogy 
a Rózsakert esetében nem csak amolyan felújításról 
kell beszélni,. hanem teljesen újra kell gondolni az 
egész területet, teljesen át kell építeni, egy látvány-
beruházást kell létrehozni amely egyedi, vendég-
csalogató, mégis élhető.  
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Kovács Zsolt 
tulajdonos, irodavezető
+36 (20) 218 4274

Huszár Frigyes 
ingatlan referens

+36 (20) 535 6044

Ábrahám Anikó 
ingatlan referens

+36 (20) 987 6575

Deák András
ingatlan referens

+36 (20) 611 1204

Lukács Lászlóné 
ingatlan referens

+36 (20) 622 1614

Szili Barbara
koordinátor

+36 (20) 203 2032

Kovács András 
Energetikai tanúsító
+36 (20) 667 5275

Pervein Magdolna
ingatlan referens

+36 (20) 248 9824

8600 Siófok, Beszédes József sétány 83. földszint 1. (Club 218 utcafront)
E-mail: siofok@lakaskulcs.com
       http:/www.facebook.com/lakaskulcs

www.lakaskulcs.hu
INGATLAN  HITEL  ÜGYVÉD
Miért érdemes a Lakáskulcs-direct  
Ingatlanirodát választania?
• 10 éve az ingatlanpiac aktív szereplőjeként jelen vagyunk a balatoni ingatlan piacon
• Széleskörű, naponta frissülő belvárosi és vízparti ingatlankínálattal várjuk Önöket
• Kitűnő szakmai és ingatlanpiaci ismerettel, a hozzá szükséges képzettséggel,  

engedélyekkel rendelkező megbízható tanácsadóink segítik Önöket
• Gyors, hatékony, megbízható, elvárásoknak megfelelő értékesítés
• Helyi vállalkozás, siófoki munkatársakkal
• Professzionális és kölcsönös bizalomra épülő, ügyfél centrikus hozzáállás
• Az értékesítéshez szükséges legújabb és legkorszerűbb eszközrendszer használata
• Díjmentes hitel / lízig ügyintézés (PSZAF engedéllyel)
• Ingatlanok szezonális és folyamatos kiadása egyénre szabott megállapodás szerint,  

referenciákkal, teljes körű ügyintézés és kapcsolódó szolgáltatás csomag átvállalásával

Keresse munkatársainkat, irodánkat és  
a megbízhatóság emblémáját.

Több mint 1.200 db eladó ingatlannal, saját országos ingatlan adatbázissal a Lakáskulcs-direct  
a vezető helyi ingatlanszolgáltatók egyike. Ízelítő kínálatunkból: 

Luxus villa

Igényes

Új építés

Vízpart k
özeli

Új építés

06 (20) 248 9824

06 (20) 218 4274 06 (20) 535 6044 06 (20) 535 6044 06 (20) 248 982406 (20) 535 6044

37,9 M Ft

139 M Ft 15,9 M Ft 32,9 M Ft 65,5 M Ft28,9 M Ft

Prémium kategória

100 nm-es családi ház 700 nm-es parkosított 
kerttel, 3 db szoba, 2 db fürdő, gáz-cirkófűtés, 
kandalló, beépített bútorok, konyha gépekkel, 
klíma, riasztó, redőnyök, szúnyoghálók, stb...

Siófokon a Balatontól 50 m-re új építésű, 2 db önálló 
142 nm-es luxus családi ház megvásárolható! Jellem-
zők: minőségi anyagok, exclusive kialakítás, magas 
szintű kivitelezés, klíma, riasztó, motoros kapu, ja-
kuzzi, szauna, parkosított udvar. Átadás: 2017 tavasz!

Siófokon új építésű háromszobás sorház jellegű 
önálló 115,2 nm-es lakások megvásárolhatóak.  Jel-
lemzők: minőségi anyagok klíma, riasztó, motoros 
kapu, Várható átadás: 2017. II. negyedév

Siófokon a Foki hegyen 68 nm-es, nappali + 
két szobás 3. emeleti gáz cirkós műszakilag és 
esztétikailag felújított gyönyörű lakás eladó. 
Garázs vásárolható hozzá.

Igényes új építésű családi házak között kulcs-
rakész állapotban eladó földszintes családi 
ház, ahol a leendő tulajdonos még ki tudja vá-
lasztani az ízlésének megfelelő burkolatokat, 
színeket a 815 nm telken.

Egy "ékszerdoboz" ez a 101 nm-es családi ház 
725 nm-es csodás kerttel. Gáz-cirkófűtés, 
kandalló, klíma, konyha gépekkel (mosoga-
tógép, elszívó, villanysütő, stb.), riasztó.

Zamárdi üdülő övezetében, közvetlen vízparti, 
3 szintes családi ház balatoni örök panorámával 
eladó! Az épület négy szobás, 131 nm-es, a te-
lekméret 522 nm. Udvara térkövezett. 

Kivételes ajánlat ez az igényesen kivitelezett 
220 nm-es egyszintes családi ház eladó Siófo-
kon! Jellemzők: átgondolt tervezés, minőségi 
anyagok, parkosított udvar, grillterasz, garázs, 
3 db szoba. Telekméret: 825 nm

06 (20) 248 9824 39,9 M Ft

Kód: 10211

Kód: 10292 Kód: 10276

CSOK / T
elek

Vízparti
Újs

zer
ű

06 (20) 248 9824 06 (20) 987 6575 06 (20) 987 6575   13,3 M Ft  79,5 M Ft 72,9 M Ft

Kód: 10247 Kód: 10261 Kód: 10243 Kód: 10262

Kód: 10191 Kód: 9600 Kód: 10274

A Foki-hegyi, 690 nm-es telken víz, csatorna van, 
villany, gáz mellette. Építési besorolás: Lke-2-o, 
megengedett max. beépíthetőség 40%, min. 
zöldfelület 20%, max. építmény magasság 7 m.

Szuper B
efektetés

Garantáltan egész éves bevételt biztosít megél-
hetéséhez ez a vízparti, 50 nm-es, nappali + 2 
db hálószobás újszerű lakás, a házban úszóme-
dence, szaunavilág, konditerem, stb...

Siófok "Rózsadombjának" egyik legszebb utcájá-
ban, új építésű családi házas környezetben kínálunk 
megvételre egy 757 nm-es, ideális méretű és fekvé-
sű saroktelket. A beépíthetőség 30%, az építmény-
magasság max. 6 m.  A közművek a telek előtt.

Építési te
lek

06 (20) 987 6575 14,9 M Ft

Kód: 10202

Panorámás

06 (20) 535 6044 24,95 M Ft

Siófok csendes részén, az Aranypart peremén 
a Balatontól és a Galérius fürdőtől kb. 300 
m-re,igényes és letisztult 3 szintes liftes 
társasházban lakások (55nm -76,8nm) már 
leköthetők 2016 nyári átadással.

Kód: 9080
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Felvonulással, ünnepi rendezvénnyel és kiállítás-
sal emlékeztek meg a Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 
40. évfordulójáról az állomány jelenlegi és egykori 
tagjai május 18-án. 

A siófoki tűzoltók látványos felvonulásával kezdődött a 
szervezet 40. születésnapja. A tűzoltózenekart és a siófoki 
állomány tagjait a Fő téren várták az összegyűlt vendé-
gek, majd a Kálmán Imre Kulturális Központ színházter-
mében egy ünnepi műsor keretében emlékeztek meg 
az elmúlt négy évtizedről. Siófokon 1883-ban alakult 
először tűzoltó-egyesület, 1976. május 18. óta működik 
vonuló állami tűzoltóegység a városban. 1991-ben épült 
fel egy új, korszerű tűzoltólaktanya, és a rendszerváltást 
követően az állami tűzoltóság önkormányzati fenntartá-
sú intézménnyé vált. 2012-től a tűzoltóságok a katasztró-
favédelem beavatkozó egységeiként folytatták tovább 
munkájukat. 
- Kik a tűzoltók? – tette fel a kérdést Kekecs Károly Richárd 
tűzoltóőrnagy. - Akik megmentenek a lángok közül, akik 
balesetnél kimentenek a roncsból, akik éjjel-nappal ho-
mokzsákokat pakolnak, ha jön az ár, akik kimentenek a 
jégről? Egyszóval hősök? Esetleg a tűzoltók egymás mun-
katársai, bajtársai, sporttársai, barátai, pszichológusai, 
vetélytársai? Kollégáink a régmúlt és a közelmúlt tettei, 
áldozatai árán megszerezték a társadalmi elismertséget, 
megbecsülést. Az emberek világszerte tudják, hogy bárki 
életében eljöhet az a pillanat, amikor az egyébként ritkán 
látott tűzoltó segítségére kell várni – mondta beszédé-
ben a tűzoltóőrnagy, aki az ünnepségen munkája elisme-
réseként díszoklevelet vehetett át.  
- Ma, a 21. században elmondhatjuk a tűzoltókról, hogy 
pont ugyanolyan tenni akaró emberek, mint 20, 40 vagy 
100 évvel ezelőtt. Lehet valakire mondani azt, hogy jó tűz-
oltó vagy éppen rossz. Egyben azonban biztos vagyok, 
láttam az embert, aki kint káresetnél, tűzesetnél a legjob-
bat, a legtöbbet hozza ki magából, a csapatból. Ahhoz, 
hogy erősek legyünk, kell a szervezet, kell az egyén, kell 
a csapat. A szervezet, a tűzoltóság önmagában nem kép-
visel erőt, az erő ti vagytok, akik érte és benne dolgoztok 
– szólt a megjelent tűzoltókhoz Kekecs Károly Richárd. 
Siófok hivatásos tűzoltói napjainkban ugyanolyan elhi-

vatottsággal mentenek emberéleteket égő épületekből, 
balesetben összeroncsolódott gépjárművekből, mint 
tették elődeik négy évtizeddel ezelőtt.
- Legfontosabb emberi tulajdonságnak a bátorságot 
tartom, semmilyen tevékenységet nem lehet e nélkül 
végezni, a tűzoltók munkájához pedig nemcsak lelki bá-
torság kell, hanem fizikai is. Sokszor kockára kell tennie 
testi épségét egy tűzoltónak ahhoz, hogy másokat ment-
hessen. Ezt elhivatottság, a felelősség átérzése nélkül 
nem lehet végigcsinálni – hangsúlyozta ünnepi beszédé-
ben dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott. 
A siófoki tűzoltóság 55 település, köztük hét város tűzvé-
delmét látja el az év minden napján.
- A siófoki tűzoltók különleges helyzetben vannak, hiszen 
az év nagy részében egy 25 ezer fős város és környéké-
nek mentését kell megoldaniuk. Mentési területükön 
több 10 kilométeren keresztül húzódik az autópálya, té-
len pedig a befagyott Balaton jelenthet újabb kihívást 
számukra. A turisztikai szezonban a lélekszám sokszoro-
sára növekszik, és ezzel együtt nő az autósforgalom és a 
balesetveszély is – tolmácsolta Németh Norbert kabinet-
vezető Witzmann Mihály országgyűlési képviselő szavait. 
A képviselő levelében kiemelte, a tűzoltók vonulási ide-
jének rövidülésével a tűzesetben elhunytak, megsérültek 
száma csökkenő tendenciát mutat országos szinten is. 
Az ünnepi beszédeket a siófoki tűzoltók gyermekeinek 
műsora zárta, akik egy játékos színdarabot mutattak be, 
Így dolgozik az apukám címmel. A Fő téren dr. Lengyel 
Róbert, Siófok polgármestere fogadta az ünneplőket, aki 
az évforduló alkalmából a város nevében egy szolgálati 
gépjárművet ajándékozott a tűzoltóságnak. 

Kik a tűzoltók? Hősök! A Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 40 éves ünnepe

Fotó: G
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Városi pedagógusnap

Siófok óvodapedagógusait, tanítóit, tanárait 
köszöntötték a városi pedagógusnap alkalmából 
június 3-án. 

A Kálmán Imre Kulturális Központban megrende-
zett pedagógusnapon a kitűntetések átadása előtt 
Siófok polgármestere köszönte meg a város peda-
gógusainak eredményes munkáját.
- Pedagógusnak lenni mindig is kicsit más volt, 
kicsit több volt, bár mindig is nehéz volt. Tudást 
szerezni, majd azt továbbadni, a maga nemében 
bizony emberes feladat. Gondoskodni arról, hogy 
a jövő generációját felkészítsük a hétköznapok tor-
nyosuló problémáinak megoldására, több mint a 
száraz tananyag ismertetése és számonkérése. És ez 
a bizonyos több az, amit az igazi pedagógusok tud-
nak. Helyesebben, csak az igazi pedagógusok tud-
nak – hangzott el dr. Lengyel Róbert polgármester 
ünnepi beszédében.  
Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje intézményveze-
tője, Somogyi Éva az intézményesített kisgyermek-
nevelés első éveiben, a nevelés első színteréről, a 
bölcsődéről, a bölcsődei dolgozókról, kisgyermek-
nevelők és a nevelő munkát segítő alkalmazottak, 
valamint az óvodapedagógusok és az óvodában 
dolgozók áldozatos munkájáról emlékezett meg. 
- Köztudott, hogy a gyermek első éveiben ért hatá-
sok meghatározóak, hiszen ekkor alakul ki, formá-
lódik a személyiség. Hiszem azt, hogy mind a kilenc 
óvodai intézményegységünkben szeretetteljes lég-
körben, az életkori sajátosságnak, egyéni fejlődési 
ütemnek megfelelő ellátást tudunk biztosítani – 
emelte ki Somogyi Éva. 
A város oktatóinak, nevelőinek munkáját méltat-
ta beszédében Cser Lajosné, a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ Siófoki Tankerületének 
igazgatója.
- Siófokon az iskola virágzik, mert tele van jó pe-
dagógussal. Az oktatás, a nevelés a tanítókon, a 
tanárokon múlik. Aki tanításra adja a fejét az egy 
életre elkötelezettséget vállal. A pedagógusok csak 

akkor tudják betölteni hivatásukat, ha biztosak ér-
tékeikben és következetesek hozzájuk, és nagyon 
szeretik a gyerekeket. Az itt jelen lévő pedagó-
gusok olyan tudást, emberséget, jellemet és hitet 
adnak váro-sunkban élő gyermekeknek, amire bát-
ran építkeznek. Mindennapi munkájukkal, ötleteik-
kel, pályázati sikereikkel elhitetik az itt élő, tanuló 
gyermekekkel, hogy a szorgalmas, tudásvágyú diák 
előtt kinyílnak az egyetemek kapui. Sikeres ügyvéd, 
orvos, szakember lehet belőlük. Minden gyermek-
nek izgalmas, élményekkel teli gyerek- és diákkort 
adnak és teremtenek – hangzottak Cser Lajosné kö-
szöntő szavai.  
A városi pedagógusnap műsorát a Siófoki Perczel 
Mór Gimnázium, valamint a Siófoki Vak Bottyán Já-
nos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulói adták. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Pedagó-
gus Szolgálati Emlékérmet adományozott Balla 
Katalin, Kasznerné Fauszt Krisztina, Keller 
Lajosné, Kolumbán Ilona, Vörös Istvánné, 
Bocsor Józsefné részére.

Díszoklevelet kaptak azok, akik 50, 60, illetve 65 
éve vették át pedagógus diplomájukat: Fábián 
Józsefné, Győri Jánosné, Hegyi Árpádné, 
Koltai István, Mészáros Lászlóné, Prohászka 
Istvánné, Rákossi Jenő, Szabó Gyula, Szavári 
Gézáné

40 éven át kifejtett szakmai tevékenységet elis-
merve Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kap-
tak: Bajzikné Szatóri Ágnes, Biczó Józsefné, 
Csepeliné Czabula Éva, Illés Jánosné, 
Mártonné Somogyvári Judit, Nyilas Antal, 
Pápai Lajos Péter, Pintér Lajos Béláné, Seer 
Istvánné, Tóth Mária Lujza
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Több százan vettek részt a Richter Egészségváros 
programsorozatának szűrővizsgálatain, előadá-
sain és pontgyűjtésükkel támogatták a Siófoki 
Kórház-Rendelőintézetet. 

A Richter Egészségváros országos programsorozat kez-
deményezettje május 7-én Siófok volt, ahol a város főte-
rére számos egészségügyi sátor költözött ki egy napra, 
hogy a szűréseknek, előadásoknak helyet adjon. A Richter 
Gedeon Nyrt. 2 millió forint alapadományt ajánlott fel a 
Siófoki Kórház-Rendelőintézet számára, ezt az adomány-
alapot a szombati program résztvevői minden szűrésért, 
tanácsadásért, meghallgatott előadásért járó adomány-
ponttal növelték, hiszen a Richter pontonként 300 forint-
tal emelte meg az alapadomány összegét. A lakosok az 
alapadományt a szűréseken, tanácsadásokon, előadáso-
kon való részvételükkel 2.834.700 forinttal egészítették ki, 
így a gyógyszercég közel 5 millió forint adományt adott 
át a Siófoki Kórház-Rendelőintézet részére. Az intézmény 
az összeget vastagbélrák szűrésére szolgáló eszköz be-
szerzésére fordítja. A kórház nemcsak azért van, hogy 
gyógyítson, hanem a szűrővizsgálatokkal a megelőzést 
is szolgálja, hangzott el a Siófoki Kórház-Rendelőintézet  
bemutatkozó előadásában.
- Magyarországon a nőknél az emlőrák, a férfiaknál a tü-
dőrák vezet a halálozások számában, Somogy megyében 
a vastagbélrák került előtérbe. A megyében a leglassabb 
számban derül ki ez a betegség. Azt, hogy a vizsgálatok 
számának növekedése vagy a szűrővizsgálatokon való 
részvétel nagyobb aránya befolyásolta e a számok nö-

vekedését, nem tudom pontosan megmondani, de ami 
igaz, hogy a vastagbélrák okozta megbetegedésekkel 
számolni kell, főleg a férfiak esetében. Azért gyűjtünk a 
vastagbélrák szűrésére szolgáló eszközre, mert van mód, 
lehetőség, felkészült szakmai csapat, akik ezt a vizsgála-
tot el tudják végezni, és így talán időben életet tudunk 
menteni – mondta el dr. Inczeffy István, a Siófoki Kórház-
Rendelőintézet főigazgatója.
A kórházigazgató a betegcentrikusságot emelte ki az in-
tézmény jellemzőjeként.
- Minden elképzelésünk és eddigi tevékenységünk is arról 
szólt, hogy megpróbáljuk kiszolgálni a siófoki lakosokat, a 
környéken élőket és mindazon állampolgárokat, akik ide 
jönnek hozzánk nyaralni. A siófoki kórház életében egy 
nagy minőségi ugrás, hogy egy európai uniós fejlesztés-
ből létrejött egy új osztály, a sürgősségi osztály. A szakem-
berek megkeresése, helyben tartása egy létező probléma, 
amellyel minden egészségügyi intézmény küzd. Ne felejt-
sük el azt, hogy az egészségügyben dolgozókat nem el-
sősorban az anyagiak motiválják, hanem a hivatástudat. 

Úgy gondolom, hogy ez az új siófoki létesítmény, az új 
környezet, új lehetőségek, a rendkívül sok műszer, eszköz, 
gép, ami a betegellátást segíti, megfelelő környezetet biz-
tosít, és így könnyebben megtartható a szakembercsapat 
– nyilatkozta dr. Inczeffy István főigazgató.
Siófok város polgármestere az előadás során arról is be-
szélt, mivel tudja a város támogatni a kórházat.
- Amit a magam részéről fel tudok ajánlani a kórháznak 
a létszámhiány enyhítése érdekében, az a lakhatás. Az 
elkövetkezendő időszakban van rá reális esély, hogy 

Egy napra egészségváros lett Siófok
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önkormányzati bérlakásokat tudjunk biztosítani, én az 
egészségügyi dolgozókat preferálom. Siófok költségve-
tés szempontjából nem nagyon tud beleszólni az egész-
ségügyi dolgokba, viszont a hátteret próbáljuk biztosítani 
és fogjuk is a magunk részéről. Próbálunk a főigazgató úr-
nak idecsábítani orvosokat, egészségügyi dolgozókat és 
az ő elhelyezésükről gondoskodni – mondta dr. Lengyel 
Róbert, Siófok polgármestere.
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő a 2017-es or-
szágos költségvetést és a Siófokon megvalósult kórház-
fejlesztéseket emelte ki.
- A 2017-es költségvetésben az adócsökkentések és a csa-
ládtámogatások bővülése mellett például a béremelések, 
életpályamodellek, ezen belül az egészségügyi bérrende-
zésekre újabb és újabb források kerülnek felosztásra. 2-3 
vagy akár 4 évig tartó folyamatos béremelkedésekről be-
szélhetünk az egészségügy tekintetében. Összességében 
egy 4 milliárdos fejlesztés csomag valósult meg az elmúlt 
5-6 esztendőben a siófoki kórház esetében. A 3 milliárdos 
fejlesztési projekten túl, amiben az építkezés, eszközök 
beszerzése volt, ezenfelül energetikai fejlesztések, gyer-
mekambulancia, fizikoterápia megújítása is megtörtént. 

Mondhatom azt, hogy egy új történelmi mérföldkőhöz 
érkezett a siófoki kórház és a betegellátás. Siófokon még 
az egészségügy elsősorban az alapellátás fejlesztésében 
ismét vannak lehetőségek a jövőben, hogy újabb és újabb 
fejlesztéseket tudjunk megtenni – mondta el Witzmann 
Mihály képviselő.
Az egészségváros program az előadásokon túl szűrések 
és egészségügyi tanácsadások széles skáláját kínálta a 
résztvevőknek. Szív és érrendszeri kockázatfelmérés, 
testtömegindex-mérés, koleszterinszint-mérés, proszta-
taszűrés, csontsűrűségmérés, bőr- és körömgombaszűrés, 
érszűkületvizsgálat – csak néhány azok közül a szűrővizs-
gálatok közül, amelyeket ingyenesen, a kórház javára 
elvégeztethettek a programra látogatók. A Richter a nő-
kért beszélgetésekben olyan ismert sportolók, műsorve-
zetők vettek részt, mint például Nagy Tímea olimpikon, 
Jakupcsek Gabriella és Krizsó Szilvia műsorvezető. Szín-
padi műsorok, sportprogramok színesítették a napot, az 
aktív érdeklődők tornázhattak Katus Attila aerobik világ-
bajnokkal, a családi események közt bábszínház, játszó-
ház is szerepelt. A Kálmán Imre Kulturális Központ a nap 
folyamán véradásnak adott otthont.

Festett dallamok tapintható tárlata
A látássérültek számára is különleges élményt 
nyújt Balvinszky Orsolya alkotóművész Festett 
dallamok című tapintható kiállítása a siófoki 
Kálmán Imre Kulturális Központban. 

A tárlat május 23-án nyílt meg a Vakok és Gyengénlátók 
Somogy Megyei Egyesületének Siófoki Kistérségi Cso-
portja szervezésében. A megnyitó résztvevőit Víg Mária, 
a siófoki csoport vezetője, Potocskáné Kőrösi Anita, Siófok 
alpolgármestere, valamint a kiállítóművész, Balvinszky 
Orsolya köszöntötte. Balvinszky Orsolya 2005-ben kezdte 
el megalkotni a látássérültek számára is élvezhető kicsit 
szürreális, kicsit nonfiguratív kortárs műveit. 
- A gyógypedagógiai asszisztens képzésem kezdete-
kor lett egy látássérült párom, aki minden programom 
ugyanúgy részt vett, mint a csoport többi tagja, szín-
házba, kiállításokra is eljárt. A kiállításokon azonban nem 
foghatta meg a képeket, ezért kezdtem el tapintással is jól 
érzékelhető képeket készíteni, hogy ő is „lássa” a műve-

ket. Olyan anyagokból készültek alkotásaim, amelyeket ő 
érzékel, kisebb tárgyakból, eszközökből, és mindegyiket 
egy-egy élmény ihlette. Látássérült társam által egy másik 
látásmódot ismerhettem meg, megváltoztatta az életem, 
és hálám jeléül kiállításokon mutatom be műveimet. A ki-
állításokkal célom az integráció elérése, hogy a tárlatokon 
látók és nem látók együtt vehessenek részt – mondta el a 
megnyitón az alkotóművész.
A május 27-ig megtekinthető tárlat megnyitóját a siófoki 
csoport néhány tagjának műsora és a Perczel Mór Gimná-
zium egyik diákjának népdalcsokra színesítette. 



24

140 éves a Siófoki Férfi Dalkör
A Siófoki Férfi Dalkör fennállásának 140. éve alkalmá-
ból rendezte meg jubileumi koncertjét a Kálmán Imre 
Kulturális Központban június 4-én.

1876. június elején alakult meg Siófok legidősebb egyesü-
lete, a Siófoki Férfi Dalkör. Az országosan ismert és elismert 
kórus megalakulása óta folyamatosan működik, meg-
számlálhatatlan helyi, országos és nemzetközi fellépéssel, 
elismerésekkel, díjakkal büszkélkedhet. Munkásságukat 
2013-ban Somogy megyei Príma Díjjal is jutalmazták. Jubi-
leumi hangversenyük megnyitóján az ünnepség fővédnö-
ke, Witzmann Mihály országgyűlési képviselő köszöntötte 
a kórus tagjait és meghívott vendégeit, méltatta a dalkör 
elmúlt 140 évében elért sikereit. 
- Különféle ideológiák, állami berendezkedések, diktatúrák 
csaptak össze az elmúlt 140 esztendőben, de egy dolog 
konstans volt. A Siófoki Férfi Dalkör minden nehézség el-

lenére életben tudott maradni. Azt gondolom, hogy az ő 
küldetésük az volt, hogy történjen bármi, akkor is énekel-
ni szeretnének. Ezzel nemcsak a kultúrát kívánják átadni, 
továbbörökíteni az utókor, a hallgatóság számára, hanem 
ugyanennek a hallgatóságnak és önmaguknak is örömet 
kívánnak szerezni – hangzott az ünnepség fővédnöke, 
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő beszédében. 
Pintér László, a Siófoki Férfi Dalkör ügyvezető elnöke az 
évforduló alkalmából a kórus eredményei, sikerei mellett 
a korszakos elnökökről és karnagyokról is megemléke-
zett, akiknek köszönhető a kórus fennmaradása és a mai 
léte. Szedlacsek Emília főosztályvezető a dalkör kórusmű-
vészetért és közösségért tett munkájának elismeréseként 
adta át az Emberi Erőforrások Minisztériumának oklevelét, 
a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége művészeti 
bizottságának képviseletében Lakner Tamás adott át ki-
tüntetéseket. Az elismerő oklevelek, miniszteri elismerő 
oklevelek, emléklapok átadását követően a Siófoki Férfi 
Dalkör nyitotta meg előadásával az ünnepi hangversenyt, 
majd a meghívott vendégkórusok: Balatonfüred Város 
Vegyeskara, Siófoki Női Kar, Dobronaki Nótázók, Füleki Fér-
fi Kamarakórus, Balatonalmádi Város Vegyeskara, Gyergyó-
szentmiklósi Ipartestület Férfikara műsorát hallgathatta 
meg a közönség. A 140 éves évforduló alkalmából a Kál-
mán Imre Kulturális Központ a Siófoki Férfi Dalkör munkás-
ságát, sikereit bemutató kiállítás nyílt. 

Tevékeny időszakon vannak túl a Siófoki Nőklub Egyesület tagjai. Meglátogatták a hajléktalanszállót, ahova férfi 
és női ruhákat vittek, adományoztak ruhákat a rászorulók javára a ferences gondozó nővéreken keresztül, és a ku-
tyamenhelyre is adományokkal érkeztek. Parktakarításban vettek részt, ahol  8 nagy zsák szemetet szedtek össze. 
A Nyolcszinvirág Óvoda gyermeknapján játékokkal ajándékozták meg a gyerekeket, akik anyák napjára műsorral 
és ajándékkal kedveskedtek nekik. Kétnapos kiránduláson vettek részt,  a Szombathely, Velem, Bozsok, Kám, Sitke, 
Kőszeg útvonalat járták végig. Évadzáró összejövetelüket jókedvűen, vacsorával és tánccal zárták.

Fotók: G
áti Kornél
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Siófokon járt az indonéz nagykövet
Indonézia magyarországi nagykövetasszonya, 
Wening Esthyprobo Fatandari egy rendhagyó föld-
rajzórán mutatta be hazáját a siófoki Perczel Mór 
Gimnázium diákjainak. 

Wening Esthyprobo Fatandari az „Indonézia az iskolákba 
látogat” program tizennegyedik állomásaként a siófoki 
gimnáziumba érkezett, hogy egy rendhagyó földrajz-
óra keretében közelebb hozza a diákokhoz Indonéziát, 
amely 250 milliós lakosával a világ negyedik legnépe-
sebb országa. A Kálmán Imre Kulturális Központban tar-
tott előadáson az interaktív földrajzóra mellett a tanulók 
megismerhették a délkelet-ázsiai szigetvilág gazdag 
kultúráját, zenei világát, táncait. A nagykövetasszonnyal 
és fellépőivel a program végén készített közös videót a 
Youtube-on is visszanézhetik a siófoki gimnazisták. 
Wening Esthyprobo Fatandari női nagykövetként a di-
vatdiplomáciát is képviseli, kézzel készített kék batik 
öltözékével, ezüst kézműves ékszerével az indonéz kéz-
művességet népszerűsítette. Magyarországi körútja so-

rán minden alkalommal az 5000 kilométer hosszú, 300 
etnikai csoportból és 34 megyéből álló ország egy-egy 
adott tájegységének jellegzetes viseletében jelenik meg. 
Siófoki sajtótájékoztatóján elmondta, női nagykövetként 
többszörös feladatot kell ellátnia, és nem könnyű helyt-
állnia férfi kollégái közt, akik mögött általában ott áll 
segítségként a női házastárs. A nagykövetasszony azt is 
elárulta, fia, Ras Muhamad az indonéz reggae zene nagy-
követeként idén nyáron a Sziget fesztiválon lép fel. 

Néptáncosok vizsgaelőadása
A Siófoki Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tagozatának 
hét csoportja, közel 170 néptáncos növendék mutatta 
be vizsgaelőadását a Kálmán Imre Kulturális Központ-
ban május 31-én. A vizsgaelőadásra minden korosztály 
az idei tananyagához kapcsolódó koreográfiával készült, 
többek közt moldvai, somogyi, rábaközi, mezőföldi tán-
cokat láthatott a közönség. A fiatal néptáncosokat me-
gyei zsűri értékelte, ugyanis a vizsga egyben az Együd 
Árpád Néptáncverseny megyei fordulója is volt.  

Tour de Pelso
Több mint 1100-an indultak a Tour de Pelso kerékpárver-
senyen. A Tour de Pelso futamai a siófoki hajóállomástól 
indultak, ahol a kerékpárosok kísérőit és az érdeklődőket 
különböző koncertek, sportprogramok is várták. A nap fo-
lyamán a Gizmo Sport freestyle kerékpáros bemutatókkal, a 
tatai teremkerékpárosok akrobatikus és kerékpáros labdarú-
gó bemutatókkal szórakoztatták az érdeklődőket. A Balaton 
Maratonon 806, a Tihany túrán 240, a Panoráma túrán 66, a 
Balaton Maraton minin pedig 50 résztvevőt regisztráltak.

Fotó: G
áti Kornél
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Sportok reggeltől estig a Kihívás Napján 
Több százan csatlakoztak a Kálmán Imre Kulturális 
Központ által szervezett egész napos sportprogra-
mokhoz május 25-én a siófoki Kihívás Napján.

A Kihívás Napjának célja, hogy népszerűsítse a moz-
gást és az egészséges életmódot, a résztvevő vá-
rosok célja pedig, hogy minél többen sportoljanak 
ezen a napon a Legsportosabb Település címért 
versenyezve. Siófokon reggel már az önkormányzati 
hivatal dolgozói is sportosan kezdték a napot a hi-
vatali tornán, majd folyamatosan érkeztek a főtéri 
edzésekre a helyi óvodák, általános iskolák gyerek-
csoportjai. Kicsik és nagyok kipróbálhatták az aero-
bikot, a fitnesst, különböző tánclépéseket és karate 
mozdulatokat sajátíthattak el a siófoki edzőktől. Dél-
ben a Perczel Mór Gimnázium diákjai váltották a leg-
kisebbeket játékos koordinációs feladatokkal, sor- és 
váltóversenyekkel. Délután a Balatouning csapata, 
speedfitness, kardió edzés bemutatók, közös edzé-
sek várták a sportolni vágyókat, közben a kerékpá-
rozás szerelmesei Ságvárig tekerhettek a biciklis 

csapattal. A tűzoltók szerelési bemutatóval, légzőké-
szülékben lépcsőfutással csatlakoztak a programok-
hoz, a színpadnál balett, ritmikus gimnasztika- vagy  
mazsorettleckéket vehettek az érdeklődők. A Fő té-
ren egész nap ki lehetett próbálni az akadálypályát, 
kötélhúzást, a teniszlabda hokit vagy akár az ugróis-
kolát. A nap sztárvendége, Béres Alexandra alakfor-
máló edzésre várt mindenkit a színpadhoz. Az esti 
programok táncházakkal, utcabállal zárultak. 

Villám sakkbajnokság
Népes mezőny gyűlt össze a siófoki Kálmán Imre 
Kulturális Központban megrendezett villám sakk-
bajnokságon.

Május 21-én 49. alkalommal rendezték meg Siófok vá-
ros és környéke ifjúsági és felnőtt villám sakkversenyét. 
A Birkás György, Somogy megye egyéni bajnoka által 
szervezett bajnokságon a felnőttek és a gyerekek is 
komoly szellemi csatát vívtak a sakktáblák felett. A fel-
nőtteknél Bíró Tamás (Balatonszemes) végzett az élen 
Posch Sándor és Birkás György előtt. A felsős fiúknál 
Birkás Bálint győzött, Lados Dominik (Iregszemcse) és 
Vajda András dobogósok lettek. Pettyán Blanka (Ba-
latonföldvár) nyerte el a Legjobb Lánysakkozó címet. 
Az alsós fiú mezőny volt a legnépesebb, Erdélyi Bo-
risz (Iregszemcse), Kolimár Kristóf (Veszprém), Kovács 
Bence (Iregszemcse), Varga Márton, Bagi Benedek és 

Jergler Márton végzett az első hat helyen. Az alsós lá-
nyoknál Juhász Dorina, Jergler Janka és Tóthi Viktória 
(Iregszemcse) lettek a legjobbak. A versenyzők a ren-
dezvény támogatóinak köszönhetően (KIKK, Baross Kö-
zépiskola, e-nett, Sió Print, By Line) ajándékot is kaptak. 

Fotó: G
áti Kornél
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Tour de Hongrie
Június 28-án indul el a legnagyobb magyar kerék-
párverseny, a 2016-os Tour de Hongrie mezőnye. 
A kerékpáros körverseny idén Siófokot is érinti, a 
közel 100 fős mezőnyben várhatóan 25 ország kép-
viselteti magát. 

Június 28. és július 3. között 6 napon át csaknem 740 
kilométert tesznek meg a kerékpárversenyzők az Eu-
rope Tour-sorozatba tartozó, UCI 2.2 kategóriás kerék-
párversenyen, és küzdenek a világranglista pontokért, 
valamint az 5 millió forintos pénzdíjért. A versenyen 
meghívott magyar és külföldi csapatok vesznek részt, 
minden csapat hat versenyzőből és három kísérőből 
áll. A mezőny Szombathelyen rajtol a prológ 1000 
méteres szakaszával, majd a Fertőd, Keszthely, Sió-
fok útvonalon folytatódik Kaposvár érintésével. Sió-
fokra június 30-án érkeznek a kerékpárosok, a cél a 
Sió-híd után 50 méterre kihelyezett főkapu lesz. A vá-
rosban kísérőrendezvények is várják majd a verseny 
nézőközönségét, a célkapunál gyerekversenyekkel, a 
Víztoronynál szórakoztató programokkal készülnek a 
szervezők. Siófok után a Cegléd-Karcag közötti sza-
kasz következik, majd Kékestetőt veszik célba a kerék-
párosok, ahol egészen az 1014 méteres hegy csúcsáig 
tekernek fel. A verseny utolsó szakasza a Gyöngyös-
Budapest közti vonalon halad, és végül a budai vár és 
a Halászbástya körpályás befutójával zárul. 
A Tour de Hongrie szervezői június 2-án Siófokon tar-
tottak sajtótájékoztatót, amelyen bemutatták a több 
mint 9 évtizeddel ezelőtt, 1925-ben útjára indult leg-

nagyobb magyar kerékpáros körversenyt. A szerve-
zők elmondták, a legesélyesebb magyar indulónak 
Lovassy Krisztiánt tartják, aki a luxemburgi csapat-
ban versenyez idén. A leggyorsabb magyar sprinter, 
Szalontay Sándor is indul, aki az első 1000 méteres 
szakasz legesélyesebb befutója. 
- A kerékpárversennyel a nemzetközi média felé is 
szeretnénk nyitni, nemcsak a kerékpáros sportot, 
hanem Magyarországot is népszerűsítjük – hangsú-
lyozta Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie szer-
vezőbizottságának elnöke. 
A sajtótájékoztatón Siófok polgármestere kiemelte, 
hogy a város fontosnak tartja a sportturizmus felélén-
kítését. 
- Egy koncepció a város tekintetében, hogy hozzunk 
látványos, tömegeket megmozgató sportrendez-
vényeket Siófokra. Ilyen a Tour de Pelso, a Tour de 
Hongrie, a strandlabdarúgó EB és a Nemzeti Regatta 
vitorlásverseny is – mondta el dr. Lengyel Róbert pol-
gármester. 
A sajtóeseményt megelőzően a város fő terére érke-
zett meg a Sisakot viselek! túra mezőnye. A Fertődről 
indult 300 kilométeres közös tekerésen olyan aktív 
amatőr bringások vettek részt, akik egy rövidebb 
szakaszon szerették volna végigtekerni a Tour de 
Hongrie első két szakaszának útvonalát. A vezetett 
túra utolsó, siófoki célhelyszínén kerékpáros progra-
mok, ügyességi pálya, KRESZ totó, Tour de Hongrie 
terepasztal és látványos triál bemutató várta az ér-
deklődőket. 
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Wellhelloval nyit a Plázs június 18-án
Dobd le magad! Itt a PLÁZS!
Napközben a napfürdőző édes semmittevést, 
az aktív kikapcsolódást, hétvégenként pedig 
holdfényes partikat és a nyár legjobb koncertjeit 
kínálja az újjáéledt siófoki nagystrand. Június 18-
án indul a PLÁZS, egy vízparti WellHello-koncerttel, 
amire az Izland-Magyarország EB meccs melegíti be 
a nagyérdeműt. 

– A PLÁZS az idei nyári ellazulás "V.I.P. centruma" – mondja 
Varga Tamás, a PLÁZS tanácsadója. - Ehhez biztosítjuk a 
magas színvonalú szolgáltatásokat és a vízparti pihenés 
utánozhatatlan feelingjét, a napsütötte selymes, 
homokos partot, a balatoni naplementét, a csillagfényes 
éjszakai programokat.
Az aktív pihenés szerelmeseinek épül egy Street Workout 
pálya, aki vízre akar szállni, az "állva evezős" SUP szörföt 
kölcsönözhet. A forgalmas hétvégéken pedig ingyenes 
sportprogramok várják a látogatókat: így yoga, kangoo, 

vízi aerobic, TRX, streetball, lábtenisz, röplabda vagy 
akár zumba mozgatja meg a nagyérdeműt. A napfürdős, 
olvasós pihenőknek ott lesz a PLÁZS strandkönyvtára,  
"passzív sportolók" pedig az óriási kivetítőkön követhetik 
majd a nyár legnagyobb sporteseményeit.
A partik és koncertek pedig sorjáznak majd: a teljesség 
igénye nélkül lesz Halott Pénz, Brains, Quimby, Hooligans, 
beindul majd a Retro Láz, fellép Rúzsa Magdi és a sort 
Demjén Ferenc zárja augusztus végén.
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2. rész: Diéta
A modern, rohanó életmódunkat jellemző 
rendszertelen és kalóriadús étkezési szokások 
sokunknál túlsúlyt eredményeznek. A tartós 
fogyás életmódváltással érhető el, ennek egyik 
legfontosabb alappillére a diéta.
Ellentétben azzal, ahogy sok fórumon találkozhatunk vele, 
a diéta nem koplalást vagy fogyókúrát jelent, nem arról 
szól, hogy mit nem lehet enni. A diéta szó eredeti jelenté-
se étrend, azt adja meg, hogy mit és milyen arányban kell 
ennünk ahhoz, hogy a táplálkozás oldaláról biztosítsuk a 
testi egészséget. A három energiaszolgáltató (szénhidrátok, 
zsírok, fehérjék) közül diéta alatt is a szénhidrát a legfon-
tosabb, mert sejtjeink legtöbbje ebből nyeri az energiát a 
működéshez. Túlsúly esetén olyan szénhidráttartalmú élel-
miszereket válasszunk elsősorban, melyek glikémiás indexe 
alacsony (GI=55 alatti). A glikémiás index (GI) az egyes élel-
miszerek vércukoremelő képessége a glükózhoz (szőlőcu-
korhoz) képest, számértéke 0-100 közé esik. A GI azt mutatja 
meg, hogy az adott élelmiszerben lévő szénhidrát milyen 
gyorsan szívódik fel a szervezetben. Az alacsony glikémiás 
indexű, vagy másnéven lassú felszívódású szénhidrátot tar-
talmazó élelmiszerek emésztése lassabban történik, a fel-
szabaduló glükóz nem hirtelen, hanem folyamatosan kerül 
be a véráramba, így tovább tart a teltségérzet. Fehérliszt he-
lyett teljes kiőrlésű-, durum-, zab- vagy rozslisztet, valamint 
belőlük készült pékárukat fogyasszunk. Fehér rizs és bur-
gonya helyett barnarizst, hajdinát, árpagyöngyöt, bulgurt 
vagy quinoát tálaljunk köretként. A quinoa álgabona, mag-
ját a gabonafélékhez hasonlóan lehet felhasználni. Vitami-

nokban és ásványi anyagokban rendkívül gazdag. Minden 
esszenciális aminosavat tartalmaz. Gluténmentes és  lúgo-
sító hatású. Zsírtartalma a gabonaféléknél magasabb, fő-
leg telítetlen zsírsavakban gazdag. Magjának semleges íze 

van, így édes és sós ételekhez is felhasználható. Készülhet 
belőle köret, kása, főétel, levesbetét vagy desszert, de tehet-
jük műzlikbe és salátákhoz is hozzákeverhetjük. Alacsony 
glikémiás indexű a felsoroltakon kívül többek között a bab, 
a csicseriborsó, a lencse, a szójabab, a sárgaborsó, a gyümöl-
csök és zöldségek többsége, a diófélék és olajosmagvak, a 
gomba és a tejtermékek. A fehérjék és zsírok tekintetében 
fontos szabály, hogy diétázás során a fehérjebevitelt növel-
ni kell a zsírbevitelhez képest. A fehérjefogyasztás emelése 
ugyanis növeli a teltségérzetet és anyagcsere-fokozó hatá-
sa is van. Emellett a fehérjékben gazdag ételek csökkentik 
a velük együtt fogyasztott szénhidrátok glikémiás indexét 
is. Nagy mértékben elősegíti a fogyást a magas rosttartal-
mú étrend. A rostok hosszabb távon képesek fenntartani 
a jóllakottságérzetet, valamint azáltal is csökkentik az elhí-
zást, hogy gátolják a zsírok felszívódását. Az oldható élelmi 
rostok lassítják a szénhidrátok emésztését és felszívódását 
is, ezáltal stabilizálják a vércukorszintet. Sok rostanyag talál-
ható a zöldségekben, gyümölcsökben, hántolatlan gabo-
nákban, a szárazhüvelyesekben és az olajos magvakban. 
Fontos kiemelni, hogy a rostok csak megfelelő folyadékbe-
vitel (napi 2-2,5 liter) esetén tudják kifejteni pozitív hatásai-
kat. A napi rostszükséglet 30-40 gramm, azonban a túlzott 
rostbevitel kerülendő, mert károsodik a kalcium és vas fel-
szívódás, illetve kellemetlen erjedési folyamatok alakulhat-
nak ki az emésztőrendszerben. Ha édesszájúak vagyunk 
és nehezen mondunk le az édes ízről, akkor a finomított 
cukrokat alacsony kalória- és szénhidráttartalmú termé-
szetes édesítőszerekkel (stevia, xilit, eritritol) helyettesíthet-
jük a diéta alatt. Szakemberek szerint heti 0,5-0,7 kg körüli 
fogyás az ideális. Az ennél intenzívebb fogyást a szervezet 
stresszként éli meg, válaszul elkezd tartalékolni, a fogyás 
lelassul, vagy akár le is áll. A témáról bővebben Facebook 
oldalunkon olvashatnak (facebook.com/rozsasbiobolt)

Kovács Zita szaktanácsadó
Bogárné H. Zsuzsanna szaktanácsadó

Egészség oldal - Fogyókúra helyett életmódváltás

Siófok, Fő utca 47-53.
nyitvatartás: 

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

kép:pinterest.com





A Moby Dick Beach Café Siófok
a Csák család tulajdonában van és üzemelteti már 24 éve.
Idén egy vadonat új büfé-étteremmel, régi minőséggel 

várjuk régi és új vendégeinket.
Ételeink minősége és ízletessége a két nagyi, Kati mama 
és Csák mama munkáját dícséri, mindketten 74 évesek!

Kínálatunkban megtalálhatók a klasszikus
„strandos büfé”ételek: lángos, palacsinta, hekk, kol-
bász, stb. és a mai trendnek megfelelő ínyencségek is.
Szeretettel a tulajdonosok: Csákné Andrea és Csák Tamás

Rendezvények lebonyolításának igényét:
szülinap, névnap, évforduló, ballagás, céges bulik, stb.. 
kérem előzetesen egyeztesse személyesen vagy telefonon:

+36 30 210 6489, +36 30 417 3750
www.facebook.com/mobydickbeachcafesiofok

ÚJDONSÁG!
3D implantációs eljárás:
   ·  legmodernebb megoldás a hiányzó fogak pótlására
   ·  gyors és  fájdalommentes

Ha Ön szeretné pótoltatni hiányzó fogait, akkor vegye 
igénybe most a bevezető ajánlatunkat, kedvezményeinket. 

Kérjen időpontot ingyenes konzultációra a 
06 70 420 0585-ös telefonszámon!

www.globedental.eu/3d-implantacio

Globe Dental Fogászati Centrum · Zamárdi, Eötvös u. 15./1. · Tel.: 06 70 420 0585

Nincs vágás: ezért nincsen utópanasz,  
duzzanat vagy 1-2 hetes lábadozás!





DIOPTRIÁS FÉNYRE SÖTÉTEDŐ SZEMÜVEG- ÉS NAPSZEMÜVEGLENCSÉK

TELJES VÁLASZTÉKA - BÁRMILYEN STÍLUSBAN, MINDEN HELYZETRE

Trendisun
TÜKRÖS HATÁSÚ DIOPTRIÁS 
NAPSZEMÜVEGLENCSÉK 
A DIVAT SZERELMESEINEK

Fényre
sötétedő
DIOPTRIÁS SZEMÜVEGLENCSÉK
A VÁLTOZÓ FÉNYVISZONYOKHOZ

Polarizáltsun
DIOPTRIÁS NAPSZEMÜVEGLENCSÉK
TÜKRÖZŐDÉSMENTES KÉP,

TÖKÉLETES KONTRASZTOK

A részletekről érdeklődjön az üzletben! Érvényes: 2016.06.01-től 2016.08.31-ig, vagy visszavonásig.

A Szem Napvédő Faktor vagy E-SPF® (Eye - Sun Protection Factor) az Essilor által létrehozott és független harmadik fél által jóváhagyott index, amely a szemüveglencse által nyújtott teljes (első és hátsó 
oldali) UV védelmet fejezi ki. Az E-SPF® érték kizárólag azt mutatja, hogy a lencse milyen mértékben szűri ki az UV sugarakat, ugyanakkor nem vesz figyelembe olyan külső változókat, mint pl. az arc formája, 
a keret formája vagy a szemüvegviselés pozíciója. E-SPF=25 értékkel rendelkezik minden Crizal UV szemüveglencse, kivéve az Essilor Orma (E-SPF=10). Minden Crizal Sun UV felületvédelemmel ellátott 
napszemüveglencse E-SPF értéke 50 feletti, kivéve az Essilor Orma (E-SPF=25). Az Essilor®, Xperio®, Crizal®, e-mirror™, E-SPF® és E-SPF 50+™ az Essilor International védjegyei.

8600 Siófok, Fő u. 188. (dm mellett)
84/314-520 | 30/422-7901

www.gerberoptika.hu

Komputeres- és 
szakorvosi szemvizsgálat:

Dr. Dohanics Éva
Kedd : 9.00-16.00

Dr. Klabuzai Anikó
Szerda, Péntek: 9.00-16.00

T A R T Ó S  V É D E L E M  A  S Z E M  E G É S Z S É G É É R T



-50%
SZEMÜVEGKERET AKCIÓ!

Szemüvegkeret FÉLÁRON?

 IGEN!

Rendkívüli ingyenes szemvizsgálat! 

OPTIKA

Siófok, Vak Bottyán u. 27., TESCO - Telefon: 06-84/322-674
Nyitva: H.–Szo. 9.00 – 20.00, V. 9.00 – 19.00

Az akció 2016. június 1–30-ig, vagy a készlet erejéig érvényes az üzletben megjelölt szemüvegkeretekre, 
új, komplett szemüveg vásárlása esetén. További részletek az üzletben.

Vásároljon egy pár                 1 fókuszú 
szemüveglencsét felületkezeléssel

9.770 Ft-ért és válasszon 
féláras szemüvegkereteink közül!



 

 

CSALÁDBARÁT AKCIÓ:

Aki ezt a kupont

a pénztárnál felmutatja: 

500.-Ft kedvezményt kap.

Kedvezményes kuponok 

minden napra érvényesek.

EXIT CIRKUSZ ÚJ MŰSORA:

” Állati Karnevál 2016 ”

SIÓFOK-Balatonszéplak Felső - 

A Vasútállomással szemben

júl. 01 -től  – aug. 20.- ig

Előadások mindennap: 20.00 órakor

 Vasárnap:  SZÜNNAP

Információ és jegyrendelés: 06 30 693 46 32. www.exitcirkusz.hu
Keressen Facebookon: Exit Cirkusz: Ismerje meg legfrissebb híreinket a társulatunk életéről!

VÁSÁROLJON JÓMINŐSÉGŰ TŰZIFÁT a  
SIÓFOKI SIÓMENTE ZRT-től  

Akác, cser, bükk, gyertyán, tölgy tűzifa  
kézzel rendezett 1m3-s kalodában  

18.500,-Ft/kaloda helyszínre szállítva SIÓFOK
továbbá Ádánd, Balatonszabadi, Balatonvilágos

Siójut, Ságvár településekre.
Érdeklődni lehet: 0630/3340-611

vagy a 84/355-027-es telefonszámokon



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

Kössön ki nálunk
június 18-án!

A programváltozás jogát fenntartjuk.
A programok ingyenesek.

HÁZIGAZDA: DOMBÓVÁRI ISTVÁN

 16:00          ALMA EGYÜTTES
 18:00    DOLLY ROLL

13:00   ÜZLETEK DIVATBEMUTATÓJA
13:30  

13:50   PLÁZAKVÍZ 
14:10  
15:30   KÖSZÖNTŐ ÉS 
 SZÜLINAPI TORTÁZÁS
17:00  DOMBÓVÁRI ISTVÁN STAND-UP  
 PRODUKCIÓJA

LUFIHAJTOGATÁS       ARCFESTÉS 

A NAPSUGÁR MAZSORETT CSOPORT 
ÉS A SIÓPOM CHILDREN’S CSOPORT 
TÁNCOSAINAK MŰSORA

HAPPINESS DANCE CLUB FELLÉPÉSE


