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Bástya elvtársat már meg sem akarják írni? 
Komoly nyilvánosságot kaptak városunk polgármesterének azon szavai, melyekben az ötvenes évek leképeződését látja 
a Siófoki Hírekben, kormánypárti városvezetők propaganda és reklámújságjának titulálja a lapot. Külön kiemeli, hogy 
részt vett egy eseményen, s mi, az adott eseményről készült cikkünkben őt nem említettük meg. 
A lap szempontjából teljesen mindegy, hogy melyik képviselő melyik pártnak a tagja. Siófokon vagyunk, egyszerűen 
testületi tagok, képviselők vannak. Ha bárki megpróbál ennek politikai színezetet adni, az nem más mint üres vádaskodás, 
hangulatkeltés. Vannak ebben a városban olyan képviselők, akik fontosnak tartják, hogy tevékenységükről, a várost 
érintő kérdésekről az olvasók tájékoztatást kapjanak. Vannak olyanok is, akik nem, vagy csak a legritkább esetben. 
Az újságíró azt tudja megírni, amiről tudomása van. Ha meghívják egy eseményre, tud tudósítani. Ha válaszolnak a 
kérdésére, megírja. Ha az újságírót nem tájékoztatják, hogy esemény lesz, amin például a város első embere részt vesz, 
akkor nem igazán tud mit írni róla. Ha utólag sem küldenek információt, sajtóanyagot, akkor is kissé bajos megírni, 
megkérdezni. A Siófoki Hírek minden lapzárta után, de még a nyomdába küldés előtt a hivatali számítógépeken landol, 
így látják a sajtósok, a jegyző és a polgármester is. Még ekkor is lehetne azt mondani, hogy elfelejtettünk meghívót, 
tájékoztatást adni, de lenne itt még valami. Sőt, kapunk a hivatali sajtósoktól minden hónap végén egy csokor írást, 
amolyan laptervet, hogy mit szeretnének az újságban látni. Ha ebben sem szerepel egy adott esemény, akár utólag is, 
akkor nem tudunk mit tenni. Mindezek után azzal vádolni minket, hogy direkt kihagyunk valakit a lapból, az finoman 
szólva elképesztő. Az ötvenes éveket emlegetni, vagy burkolt fenyegetést közzétenni szintén az. 
A polgármesternek, természetesen minden lehetősége megvan arra, hogy bármit közöljön az olvasóval, vagy, hogy a 
lap hasábjain megjelenő, képviselőktől származó gondolatokra, véleményekre, információkra reagáljon. A képviselők 
is megtehetik ezt, legyen szó akár polgármesterről, akár valamelyik képviselőtársukról. A Siófoki Hírek továbbra is 
nyitott, de azzal az újságíró nem tud mit kezdeni, hogy vannak, akik fontosnak tartják az olvasók tájékoztatását, s 
vannak, akik nem.

Gáti Kornél - főszerkesztő

Magára hagyott Siófok? 
Menetrendszerű, bár megszokni nem lehet, hogy 
szezonkezdetkor vagy a szezon derekán külön-
böző rémhírek, valótlan állítások, félinformációk 
látnak napvilágot Siófokkal vagy a Balatonnal kap-
csolatban. Nem történt ez máshogy idén sem a sze-
zon elején, most pedig itt a legújabb.  

Visszahívták a Készenléti Rendőrség munkatársait, 
hangzott a hír a hónap közepén. Július elsején meg-
érkeztek, majd később visszahívták a Balaton-partról 
a Készenléti Rendőrség erőit, a déli határ védelmé-
re vezényelték őket. Már ekkor lehetett tudni, hogy 
az így hiányzó rendőri erőket a megyei állományból 
pótolják. A siófoki városháza előtt a veszprémi Kepli 
Lajos jobbikos országgyűlési képviselő és dr. Lengyel 
Róbert Siófok polgármestere tartott sajtótájékoztatót 
„Magára hagyott Balaton” címmel. Kepli Lajos kijelen-

tette, hogy a rendőri erősítést visszavonták, ez pedig 
veszélyes, mivel sok ember fordul meg a Balatonnál, 
és nő az elkövetett bűncselekmények száma is, ezért 
nagyobb rendőri jelenlétre volna szükség, mely jelen-
leg nem biztosított. Némileg ellentmondott ennek dr. 
Lengyel Róbert siófoki polgármester nyilatkozata, aki 
azt mondta, hogy nem megengedhető, hogy kivonják 
a rendőröket, de Somogy megye rendőrfőkapitánya a 
hiányzó erőket más, megyén belül lévő kapitánysá-
gok állományából pótolja. 
Az a helyzet állt tehát elő, hogy a rendőrség saját ber-
kein belül átcsoportosított, elvont erőket, de rögtön 
pótolta is őket, így tehát az a kérdés, hogy valóban 
magára maradt-e a Balaton, vagy ez csak a már előbbi-
ekben is említett rémhírkeltés kategóriájába tartozik. 
Személyesen kérdeztük erről siófok polgármesterét, 
aki a következőket válaszolta:
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- A fő problémám az, hogy a megyei főkapitány azt 
nyilatkozza, hogy ezt pótolták, ezt egyrészt nem lehet 
visszaellenőrizni. Én elfogadom, amit a főkapitány úr 
mond, de akkor meg kéne kérdezni a megye többi rend-
őrkapitányát, vagy a megye többi városának vezetőjét, 
hogy az a létszám, amit ilyenkor nyári időszakban hatvá-
nyozottan ide vezényelnek Siófokra, az esetleg a megye 
többi részéről nem e hiányzik.
Természetesen megkerestük a rendőrséget is, ahonnan 
azt a tájékoztatást kaptuk, hogy éppen előző nap, mint 
ahogy mi a polgármestert megkérdeztük, tartottak tájé-
koztatást a polgármesterek részére. A Somogy Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezetője dr. Piros Attila r. dandár-
tábornok 2016. július 20-án Siófokon, majd két napra rá 
dr. Szijártó István r. ezredes, megyei rendőrfőkapitány-
helyettes (bűnügyi) Balatonmáriafürdőn, majd szintén 
ezen a napon  Fonyódon a rendőrfőkapitány és helyette-
se, továbbá minden helyszínen a rendőrkapitányságok 
vezetői „Speciális, Idegenforgalmi, Járási, Közbiztonsági 
Fórumot” tartottak a Balaton-parti polgármestereknek. 

A vezetők tájékoztatásul elmondták, hogy a megyei 
rendőr-főkapitányság a korábbi terveknek megfelelően 
felkészült az idegenforgalmi szezon támasztotta felada-
tok maradéktalan végrehajtására. A rendőrfőkapitány 
a kaposvári, a barcsi, a nagyatádi és a marcali rend-
őrkapitányságokról vezényelt erőket a Balaton-parti 
rendőrkapitányságokra, továbbá a rendőri állomány 
szolgálatellátását oly módon tervezte meg, hogy sem 
a megerősített, sem a megerősítést adó kapitányságok 
területén fennakadás a közbiztonság fenntartásában 
nem keletkezett. Rendőrségi forrásunk szerint, amint dr. 
Piros Attila r. dandártábornok a Somogy Megyei Rend-
őr-főkapitányság vezetője értesült a hírről, pár óra lefor-
gása alatt az érintett rendőri vezetőkkel újratervezte a 

rendőri állomány szolgálatellátását. Ennek eredménye-
képpen már másnap reggel az újonnan kijelölt szolgá-
lati helyükön kezdték a napot azok a rendőrök, akiket a 
kiesett erősítés pótlására rendeltek új helyre. Mivel a már 
említett Kepli-Lengyel sajtótájékoztatón szóba került az 
is, hogy a szezonban nő az elkövetett bűncselekmények 
száma, mintegy előrevetítve, hogy idén is ez fog történ-
ni, így erről is megkérdeztük Siófok polgármesterét.
- Statisztikai számok, bűncselekményre vonatkozó statisz-
tikai számok hangzottak el a fórumon. Ami engem külö-
nösen érdekelt az a Petőfi sétány, pontosan azért, mert 
sok tízmillió forintot beleöltünk. Az teljesen rendben van. 
Nagyságrendileg körülbelül olyan számot hallottam, hogy 
a tavalyi év hasonló időszakában 130 körül volt a Petőfi 
sétányon elkövetett bűncselekményszám, az idén meg 
23-nál tartunk. Azok az intézkedések, amik ott születtek 
legalábbis közbiztonsági szempontból visszaigazolódni 
látszanak. A városra vonatkozóan is úgy tudom, hogy ked-
vezőek a bűnügyi statisztikák, sőt megye vonatkozásában 
is azok - válaszolta kérdésünkre dr. Lengyel Róbert.

Ez így megnyugtatóan hangzik, de nem egészen pontos 
a tájékoztatás, főleg úgy, hogy a polgármestereket a fó-
rumon a megyei rendőrfőkapitány és helyettese tájékoz-
tatta az idegenforgalmi szezon eddigi eredményeiről. Itt 
konkrét számok hangzottak el, és írásban is megkapták 
a jelenlévők az eredményeket. Mi megtudtuk a számo-
kat, amit most meg is osztunk. Somogy megyében 2016 
első félévében 3 765 regisztrált bűncselekmény történt. 
Tavaly ugyanebben az időszakban 6 130, de például 
2012-ben 6 979. Tehát a tavalyi évhez viszonyítva majd-
nem a felére esett vissza a bűncselekmények száma. Az 
még örvendetesebb, hogy a felderítési mutató 61,7 szá-
zalékos, így Somogy a megyei rangsorban a harmadik 
helyen áll. A siófoki rendőrkapitányság eredményei is 
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jók, az év első hat hónapjában 1101 bűncselekmény 
történt, a nyomozás eredményesség 64,3 százalékos, 
a közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények 
nyomozáseredményessége 66,7 százalékos. Viszonyí-
tásképpen 2010-ben 1485 bűncselekménynél mind-
össze 31,3 százalékos volt a nyomozás eredményesség, 

és 31 százalékos a közterületen elkövetett kiemelt 
bűncselekmények nyomozás-eredményessége. Az el-
következő évben ezek a számok még csökkentek is, 
2012-től kezdett meredek emelkedésbe az eredmé-
nyesség. Ahogy azt fenti képünkön is látják, a siófoki 
polgármester mellett a szomszédos Balatonvilágos 
polgármestere, Fekete Barnabás böngészi a statisztiká-
kat, így őt is megkérdeztük a fórumon elhangzottakról 
és a nyári tapasztalatairól:
- Ijesztgettek engem azzal, hogy rosszak a siófoki sta-
tisztikák, így nekünk is rossz lesz. Szomszédos település 
vagyunk (a Balaton-parti részen össze is ér a két tele-
pülés) nem mindegy nekünk sem, hogy mi történik a 
szomszédban. Főkapitány úr tájékoztatott a helyzetről, 
elmondta, hogy megoldotta a rendőri erősítés prob-
lémáját, van állomány, Siófokon sem rossza a helyzet. 

Nálunk a rendőri jelenlét biztosított, külön öröm, hogy 
megjelennek járőröző rendőrautók, bűnmegelőzési 
minicentrum nyílt, és kamerarendszer került kiépítésre, 
ami szezonon kívül is jó a településnek. Összességében 
azt mondhatom, hogy jó a közbiztonság - összegezte 
tapasztalatait Fekete Barnabás.

A rendőrség által szervezett fórumon a polgármeste-
reknek is hangsúlyozták, a rendőrség kiemelten fon-
tosnak tartja a Balaton-partján élők és az oda érkező 
vendégek, nyaralók, továbbá a pihenni, kikapcso-
lódni és szórakozni vágyók szubjektív biztonságér-
zetének szavatolását. A vezetők kérték a jelenlévők 
további együttműködését és támogatását azzal a 
mottóval, hogy „A közbiztonság fenntartása és fo-
kozása közös cél, érdek, érték!” A polgármesterek a 
fórumokon egyöntetű támogatásukról biztosították 
a rendőri vezetőket.
Mindenesetre rémisztgetés helyett mi abban bízunk, 
hogy a jelenlegi tendencia, azaz a bűncselekmények 
számának csökkenése és a már elkövetett bűncselek-
mények sikeres felderítése folytatódik.

Itt a milliárd, hol a milliárd?
Több helyről hallani, és az előző cikkben említett 
sajtótájékoztatón is az hangzott el, hogy a kor-
mány visszavonta a Balaton fejlesztésére szánt 
300 milliárd forintot. Ezzel szemben ezt az össze-
get továbbra is a turizmusfejlesztésre fordítaná 
a kormány, csak a forrásokat a területért felelős 
kormánybiztos és a Magyar Turisztikai Ügynök-
ség koordinálná a továbbiakban.  

Siófokon a Balaton-parton tartott sajtótájékoztatót 
Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezér-
igazgatója és Hoffman Henrik, a Balatoni Turizmus 
Szövetség elnöke. Guller Zoltán elmondta, hogy a 
legfontosabb és legelső feladat a balatoni források át-
tekintése, majd az átdolgozott anyagot augusztus 31-
ig viszik vissza a kormány elé. Kiemelte, hogy nagyon 
fontos koncepcióban gondolkozni, azaz, ahogy a ve-
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zérigazgató fogalmazott, a zárványszerű, önmagában 
létrehozott attrakció nem jó megoldás. Itt arra kell 
gondolni, hogy például felújítanak egy kastélyt vagy 
egy kúriát, de nem vezet oda út, nem lehet ott enni 
szendvicset, nem beszélve nívósabb vendéglátásról, 
kiegészítő attrakciókról, rendezvényekről. Guller Zol-
tán elmondta, hogy semmilyen érdek nem fog sérülni 
a Balatonnal kapcsolatban, a 300 milliárd forint döntő 
része infrastrukturális fejlesztés, alapvetően vízminő-
ség- javítás, nagyon jelentős a mederkotrás, partsza-
kasszal kapcsolatos csatornázás, a szennyvíz kérdése 
vagy éppen a közvilágítási programok, melyek a turiz-
must áttételesen támogatják, de vannak benne turisz-
tikát érintő kérdések. 
- Koncepcióban gondolkozunk, és semmiképpen 
nem a balatoniak nélkül. A hét nagy részében most 
is a Balatonnál voltam, vállalkozókkal beszélünk, 
akiknek van múltja. Sokkal célszerűbb olyanokkal be-
szélni, akiknek vannak működő szálláshelyei, ez igaz 
a vendéglátásra, infrastruktúrára is. A balatoniakkal 
együtt nagyon gyorsan szeretnénk újragondolni ezt 
a dolgot. Nem gondolom, hogy ez egy rossz előter-
jesztés lett volna. Ez egy jól átgondolt előterjesztés 
volt, melyet még jobbá lehet tenni azzal, hogy egy 
másfajta szemlélet megjelenik benne. A Balatonnál 

például külföldi tanácsadókkal dolgozva elkezdtük 
megnézni, mi van a Garda-tónál, a Genfi tónál, számos 
olyan dolgot lehetne megnézni, hogy más országban 
hogyan csinálták adott esetben ezt eredményeseb-
ben. A legfontosabb és legelső feladata a balatoni 
források áttekintése, augusztus 31-ig visszük vissza a 
kormány elé az átgondolt anyagot. Ettől függetlenül 

és emellett mindenképpen a Balaton mellé belföldi 
turistákon kívül valamilyen módon vissza kell hoz-
nunk a külföldieket. Kiemelt jelentősége lesz adott 
esetben a sármelléki repülőtérnek, az infrastrukturális 
hálózatnak, és számos ötlet jelent már meg, amely fi-
gyelemre méltó és gondolkozásra ösztönöz. Nagyon 

sok ötlet van, vannak grandiózus tervek. Bevallom 
őszintén, én jobban hiszek az értelmezhető méretű 
programokban. Mindenképpen azt gondoljuk, hogy 
gyakorlatilag a nyugati medence, az északi és a déli 
part hármasába minden területre kellenek olyan att-
rakciók. Régóta beszélnek már a szezon meghosszab-
bításáról, új szezonok nyitásáról, de mindenképpen el 
kell azt érni, hogy a külföldiek találjanak programot, 
a minőségi turisták tudjanak pénzt költeni, legyenek 
megfelelő számban lehetőségek erre, illetve legye-
nek olyan attrakciók, amelyek lehetőséget teremte-
nek arra, hogy ne csak erre a pár hétre korlátozódjon a 
Balaton, hanem adott esetben tavasszal, ősszel, télen 
is lehetőség nyíljon arra, hogy turisták érkezzenek be
- mondta a vezérigazgató, aki hangsúlyozta, hogy, 
nem eltörölték a forrást, hanem az új, magasabb 
költésű turisták kiszolgálását szolgáló intézkedések 
érdekében kerülnek átvizsgálásra, felülvizsgálatra. 
Legkésőbb másfél hónapon belül ez a folyamat le is 
fog zárulni, és a Balaton azt a forrást, amely a tele-
pülések fejlesztéséhez, a munkaerő megtartásához, 
valamint a turizmus jobb kiszolgálásához szükséges, 
meg fogja kapni. 
- Azt tudni kell, hogy a 300 milliárdnak azért a nagy ré-
szét már nem lehet átrendezni, hiszen nagyon sok volt 
benne az infrastruktúrára szolgáló forrás; nagyon sok 
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Félmilliomodik komputasát köszöntötte a Bahart

olyan forrás van, amit egyébként már kiosztottak, le-
szerződtek. Tehát gyakorlatilag folyamatban vannak a 
projektek. Gondolom a szabad része az, amit érdemes 
átgondolni. Ami változott ahhoz képest, ahogy annak 
idején elosztásra került az az, hogy a megyék voltak 
azok valóban, akik a Balatoni Fejlesztési Tanácson 
keresztül a saját akaratukat érvényesítve osztották 
fel ezeket a forrásokat. Nem gondolnám azt, hogy a 
forráselosztás rossz volt, sőt kifejezetten jónak tekint-
hető. De én azt gondolom, hogy a Magyar Turisztikai 
Ügynökség belépésével valóban érdemes felülvizs-
gálni azokat a célokat, amiket megjelöltünk, és való-
ban érdemes komplexebb rendszerben gondolkozni 
a Balaton kapcsán is. Mindössze annyi történik, hogy 
ennek a komplexebb rendszernek kerül megfelelte-
tésre a 300 milliárd újrafelosztása, vagy újrarendezé-

se, ami mindenképpen eredményezhet egyébként 
pozitív folyamatokat, és további pozitív beruházáso-
kat a Balatonnál - mondta lapunknak Hoffman Henrik 
a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
Hoffman Henrik elmondta, hogy további fontos dolog 
az áfacsökkentés, amely a jövedelmi pozícióját magá-
nak a vendéglátásnak mint iparágnak nagyban javítja. 
Mindenki bízik abban, hogy az alacsonyabb mértékű 
adót mindenki befizeti, hiszen nagyon fontos, hogy 
egy társadalmi megegyezés jöjjön létre a mindenkori 
kormányzat, akár a Magyar Turisztikai Ügynökség és 
a turizmussal foglalkozó vállalkozások között, hogy 
igen, segítenek, igen látják a problémákat, és próbál-
ják őket orvosolni, a másik oldal viszont észreveszi, 
hogy ez csak úgy fog menni, hogy ha egyébként ők is 
odateszik hozzá az adóforintjaikat.

A Szántódrév és Tihanyrév között közlekedő bala-
toni komp idei 500 000. utasát köszöntötte július 
26-án a Balatoni Hajózási Zrt. 

Lőrincz István Károly nyíregyházi lakos és családja a 
kedd délelőtti 10:40-es kompon vehette át a Balatoni 
Hajózási Zrt. stratégiai partnere, a MasterCard jóvol-
tából 100.000 Ft-os nyereménycsekkjét. A szerencsés 
nyertes éppen balatoni nyaralása alatt a veszprémi ál-
latkertbe utazott át unokáival az északi partra. 
- Ha a Balatonnál vagyunk, gyakran használjuk a kom-
pot, mert lerövidíti utunkat és egy élmény is. Én elég 
régen voltam a tónál, a lányomék szoktak járni, most 
is ők vannak itt az unokáimmal, mi eljöttünk vigyázni 
a kicsikre. Régen munkával kapcsolatban sokszor jár-
tam itt, nagyon sokat fejlődött a tópart azóta, tényleg 
a magyar tenger, büszkék lehetünk rá – nyilatkozta Lő-
rincz István Károly. 
A Bahart a szerencsés 500 000. utas mellett az adott 
kompon utazó összes autósnak és utasnak is kis aján-
dékkal köszönte meg a bizalmát. A Bahart kompköz-
lekedés szolgáltatását Szántódrév és Tihanyrév között 
évi mintegy 1 millió utas veszi igénybe. Az extrém téli 
fagyokat kivéve az év minden napján üzemel a szolgál-

tatás, és a nyári főidényben 4 komp szállítja az utaso-
kat, járműveket a Balaton déli és északi partja között. 
2015-ben a Bahart 998.000 utast, 298.000 gépjárművet 
és 59.000 kerékpárt szállított a kompokon. Ez a 2014. 
évhez képest 5,1% növekedést eredményezett a forga-
lomban, változatlan díjak mellett. 2016-ban továbbra is 
változatlan árakon kelhetünk át a Balaton két partja kö-
zött. 2016-ban már március 25-től átállt a társaság a 40 
percenként történő járatindításra, erre korábban csak 
május végén szokott sor kerülni. Így a komppal törté-
nő átkelést választók már a tavaszi hosszú hétvégék és 
kirándulóidőben rövidebb, az utasok által is könnyeb-
ben elfogadható várakozási idővel számolhattak. Idén 
július közepéig összesen mintegy 453.000 személyt, 
170.000 járművet és 25.000 kerékpárt szállítottak a ba-
latoni kompok, ami 12%-os forgalomnövekedést jelent 
a tavalyi év hasonló időszakához képest.
- Tavaly augusztusban köszönthettük a félmilliomo-
dik utasunkat, úgyhogy láthatjuk, hogy a forgalom 
a tavalyi év hasonló időszakához képest növekedett, 
több mint 10 százalékkal. A társaság idei forgalma 
szépen alakul. Megalkottuk a cég ötéves stratégiáját, 
és megkezdtük ennek a végrehajtását. Belefektettük 
azt a marketingmunkát és egyéb erőfeszítéseket, 
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Landsbergben új cserediákprogramot terveztek
Siófok képviselői júliusban partnervárosi látoga-
tást tettek Landsbergben, ahol az együttműkö-
dés jegyében szó esett egy középiskolás oktatási 
csereprogram elindításáról is.

Ahogy a városháza sajtósa írja: "A háromnapos látoga-
tásra Potocskáné Kőrösi Anita és Hamvas Péter alpol-
gármesterek, valamint Mezőfi Józsefné tanácsnok és 
Szamosi Lóránt önkormányzati képviselő utazott ki. A 
találkozó apropóját az adta - Potocskáné Kőrösi Anita 
beszámolója szerint -, hogy Landsberg, valamint Wald-
heim (Siófok német testvérvárosa) ünnepet tartott a 
testvérvárosi kapcsolatuk 25. évi fennállása alkalmá-
ból. A partneri találkozón a kifejezetten szép fekvé-
sű és adottságú város megtekintése mellett szakmai 
munka is folyt. Siófoki kezdeményezésre tárgyaltak 
a városok képviselői egy középiskolai német-magyar 
cserediákprogram indításáról a következő tanévtől. A 
tervek szerint ezen a siófoki Perczel Mór Gimnázium 
két tannyelvű oktatásban részesülő diákjai vehetnek 
majd részt, és a német cserediákok is ebben az in-

tézményben tanulnának itt tartózkodásuk idején. A 
program indításának további részleteit augusztusban 
tárgyalják a városok képviselői Waldheimben, a német 
település tradicionális városnapján. A négyfős siófo-
ki küldöttség tagjai dr. Lengyel Róbert polgármester, 
Potocskáné Kőrösi Anita alpolgármester, Lapos Gá-
bor tanácsnok és Szamosi Lóránt képviselő lesznek." 
Lapunk a delegáció vezetőjét, Hamvas Pétert kérdezte: 
- Waldheimnek két testvérvérosa van, Landsberg és 
Siófok. A Waldheim és Landsberg testvérvárosi kap-
csolatának 25. évfordulójára szervezett ünnepségre 
ezért Siófok városának küldöttségét is meghívták. 
Potocskáné Kőrösi Anita, Mezőfi Józsefné, Csorba Ottó 
és jómagam képviseltük a várost. Potocskáné Kőrösi 
Anita és én is tárgyaltunk Landsberg képviselőivel egy 
cserediákprogramról, emellett tárgyalásokat folytat-
tam Waldheim küldöttségével egy együttműködésről 
a Gábor Dénes campusával, valamint egy középiskolai 
cserediákprogramról is. A megerősítő szándékot már 
elektronikus levél formájában meg is küldték a német 
partnerek - nyilatkozta Hamvas Péter.

amely ahhoz kell, hogy a forgalmat növeljük, mind a 
személyhajózásban, mind a kompforgalomban nö-
vekedésről tudok beszámolni. Tervezzük még az 500 
000. személyhajó utas köszöntését. 2015-ben nagyjá-
ból 660 000 utast szállítottunk, így várható, hogy az 
500 000. utast köszönthetjük majd. Tavaly 2000 fővel 
maradtunk le az egymilliós álomhatárról a komp te-
kintetében, idén megcéloztuk ezt, úgyhogy nagyon 
remélem, hogy az egymilliomodik komputast is kö-
szönthetjük majd – mondta el Kollár József, a Bahart 
vezérigazgatója. 
A főidényben, július 1. és augusztus 31. között az első 
komp Szántódrévből 6:40 perckor, az utolsó 23.20 
perckor indul, míg Tihanyrévből reggel 7.00 órakor 
indul az első, és 23.40-kor az utolsó kompjárat. A 
kompjáratokat a forgalom függvényében a menet-
rend felfüggesztésével sűrítik a forgalmas nyári idő-
szakokban, ilyenkor a Bahart 4 komppal folyamatosan 
biztosítja az átkelést a Balatonon.

A Bahart mint a Balaton motorja elkötelezett abban, 
hogy szolgáltatásaival összekösse a Balaton-parti te-
lepüléseket, és látogatókat vigyen a települési prog-
ramokra hajóival, köztük a kompokkal is. A komp mint 
közlekedési forma a Balatonnál rendkívül népszerű az 
utóbbi időben, hiszen a Balaton körüli infrastruktúra ter-
heltsége és a tóhoz érkező növekvő látogatószám egy-
re többeket sarkall arra, hogy ezt a gyors és kényelmes 
szolgáltatást válassza a túlpart eléréséhez. A Bahart az 
idei évtől nagyobb hangsúlyt fektet a kompszolgálta-
tás kommunikálására és megismertetésére, hogy a Ba-
latonra érkező utasok, valamint a régióban élők előre 
tervezzenek a gyorsabb és kényelmesebb átjutás lehe-
tőségével. A társaság megújult honlapján a következő 
kompindulás-visszaszámlálóval és az összes hajózási 
szolgáltatásra kiterjedő hajózási lehetőségkeresővel se-
gíti az utasok tájékozódását. A modern weblap a célállo-
másokat jelentő Balaton-parti települések látnivalóit és 
aktuális programkínálatát is bemutatja.  
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Nemzetközivé vált a siófoki jazz fesztivál

Idén nyáron is Zene a zöldben

Idén nyáron négy napon át nyolc zenekar szóra-
koztatta a jazz zene rajongóit a XIII. Siófoki New 
Orleans Jazz Fesztiválon, mely egy Pozsonyból ér-
kezett vendégzenekarral nemzetközi rendezvény-
nyé nőtte ki magát. 

Négynaposra bővült Siófok hagyományos nyári jazz 
fesztiválja, július 7. és 10. között minden este két-két 
legendás zenekar hozta el az igazi New Orleans-i 
életérzést a város főterére. Az Amerikai Egyesült 
Államokban kialakult zenei stílus, a jazz a siófoki 
közönség körében is kedvelt műfaj. A nyáresti kon-
certek egész hétvégén át sok látogatót vonzottak 
a belvárosba. A dixie fesztivál az ország második 
legrégebbi bandájával a Molnár Dixielanddel és a 
tavalyi év szenzációjával, a Hungarian All Stars mű-
sorával nyitott. Először látogatott el Siófokra a volt 
Benkó Dixieland Band, aktuális nevén Dixie Kings Of 
Hungary, a Kőrösi Szürkeverebek bandája pedig má-
sodik alkalommal is hatalmas sikert aratott a Bala-
tonnál. A jazz műfajának legnagyobb hazai előadói 
mellett Pozsonyból is érkezett egy igazi különle-

gesség, az 1920-as, ’30-as éveket korhűen idéző 
Fats Jazz Band, így nemzetközivé vált a siófoki jazz 
fesztivál. Siófok több mint 40 éves dixie bandája, az 
Apáti Dixieland Band Apáti János vezetésével lépett 
színpadra, és táncoltatta meg a közönséget. A di-
xieland zenekarok közt elsőként Kossuth-díjat nyert 

Hot Jazz Band sem maradhatott ki a jazzkoncertek 
sorából. A népszerű zenekar a Bohém Ragtime Jazz 
Band koncertje után zárta vasárnap a fesztivált.

Különleges hangszereken előadott komolyzenei 
koncert járja át a siófoki Jókai park kellemes kör-
nyezetét a nyári hétvégéken. 

A Zene a zöldben komolyzenei koncertsorozat ta-
valy is nagy sikert aratott a siófokiak és a városban 
nyaralók körében, így idén még több neves együt-
tessel tért vissza a Kálmán Imre Kulturális Központ 
programsorozata. Kellemes vasárnap esti kikapcso-
lódás a Jókai park zöld füvén megpihenve hallgatni 
a park nyári nyüzsgését megtörő hangulatos zenei 
darabokat. Elsőként a siófoki AcapPelso énekegyüt-
tes négyese az a’capella zenei műfajában előadott 
reneszánsz, egyházi, világi darabokkal, könnyed mai 
slágerekkel töltötte be a nem mindennapi szabadtéri 
„koncerttermet”. A Zene a zöldben idén nemcsak a 

népszerű előadóművészekről szól, hanem a külön-
leges hangszerekről is. A hangulatos nyári estéken a 
Sospiri együttes a lantot és a reneszánsz zene fő vo-
nós hangszerét, a viola da gambát szólaltatta meg. A 
Melodika csoport az együttes nevét adó melodikán 
(a szájharmonikához és tangóharmonikához hason-
ló hangszeren) játszott különböző stílusokban újra-
hangolt klasszikus darabokat. A Melodika trió siófoki 
koncertjét Pirók Zsófia flamenco táncművész színesí-
tette. Lukács Tibor és zenekara egy zenei időutazásra 
invitálta a parkban pihenőket az operett és a filmze-
ne világába. Augusztusban nagybőgővel, hegedűvel, 
harmonikával, zongorával, klarinéttal térnek vissza a 
Balaton partjához a Virtuózok, a komolyzenei kon-
certsorozatot két nagyzenekar, a Váci Szimfonikus 
Zenekar és az Apáti Dixieland Band zárja.

Fotó: G
áti Kornél
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Alapfoktól felsőfokig
Siófokon maradt a KLIK tankerületi központja, 
dübörög a szakképzés, indul a felsőoktatás. Kis 
oktatási körképünk következik.

Az alapképzés központjának elhelyezésénél két helyszín 
jöhetett szóba, Fonyód és Siófok. A hírek szerint az előb-
binél többek között nem voltak biztosítva az infrastruk-
turális feltételek, így Siófokra került a KLIK. Jelenleg a 
városi kollégium földszintjén dolgoznak a szakemberek, 
nemsokára a felső szintjét is megkapják, a Családsegítő 
Központ pedig visszaköltözik a Batthyány utcába. 
- Siófok mindig járási és tanügyi központ volt, középen 
helyezkedik el, hiszen 4 járás tarozik ide, Tab, Fonyód, 
Marcali, Siófok. Marcaliban ügyfélszolgálati iroda lesz, 
így egyértelmű volt, hogy Siófok lesz a központ - mondta 
dr. Grúberné Kispál Andrea a KLIK igazgatója - harminc-
három fővel fog működni a központ, a költségvetése 
most 8,3 milliárd forint, amikor átvesszük az intézmé-
nyek működtetését, akkor eléri a 10 milliárdot. A közal-
kalmazotti létszám 1500 fő, a tanulólétszám körülbelül 
10 300 fő, és összesen 71 intézmény tartozik a tanker-
ületi központhoz. Ez egy átmeneti állapot, januárban 
áll fel a siófoki oktatási centrum, addig nekünk azt elő 
kell készíteni, fel kell építeni. Ezt tulajdonképpen úgy 
kell elképzelni, hogy egy menedzserközpont lesz, egy 
kiszolgálóegysége az iskoláknak, amely egyrészt szak-
mai támogatást ad, másrészt a gazdasági dolgokra fel-
ügyel. Így az intézményeknek is saját költségvetése lesz, 
az igazgatók figyelik a dologi kiadásokat, azok felett ők 
rendelkeznek, tehát nem kell a központhoz fordulniuk, 
ha például egy doboz krétára van szükség, hanem meg-
rendelik és figyelik, hogy a finanszírozásban hol tartanak. 
Azaz van egy felhasználható pénzösszegük, amelyet 
saját maguk oszthatnak be - részletezte az igazgatónő. 
A siófoki Széchenyi István Általános Iskola igazgatónője, 
Vincze Judit lapunk kérdésére elmondta, hogy személy 
szerint nagyon örül, hogy Siófok maradt a tankerületi köz-
pont, szerinte a helyi iskoláknak is ez a legjobb. A minden-
napi ügyeket személyesen kell intézni, ez így könnyebb, 
rugalmasabb, nem kell más városokba utazni. Az igazga-
tónő elmondta azt is, hogy elsősorban munkajogi és gaz-
dasági ügyekben számítanak a tankerület segítségére.

Szamosi Lóránt szerint a siófoki oktatás átalakulása ak-
kor fog jelenteni valamit a városnak, hogyha ezt ki is tud-
ják használni, meg tudják tölteni tartalommal.
- Egy oktatási szakembernek az jut legelőször eszébe, 
hogy hogyan lehet a hármat összekapcsolni. Alapkép-
zés, középfokú oktatás, szakképzés, felsőoktatás. Mi 
pont középen helyezkedünk el ebben a lineáris vo-
nalban, hiszen mi az alapfokra vagyunk ráutalva, ránk 
viszont a felsőfok van utalva. Ha megtaláljuk a közös 
kapcsolódási pontokat - nekünk ugye főleg a felsőokta-
tás felé - amikkel tudunk egymás hasznára válni, tehát 
mi tudunk például tanulókat irányítani a Gábor Dénes 
képzéseire, akkor elérte a célját, és Siófok elmondhatja 
magáról, hogy méreteihez képest nagyobb jelentősé-
ge van a megye oktatásában, mint más hasonló jellegű 
városnak. Siófok szakképzés szempontjából azért van 
szerencsés helyzetben, mert egy vonalra lehet felfűzni 
az öt iskolát - ez igaz egyébként a KLIK tankerületére is, 
ami a tabi, a siófoki, a fonyódi és a marcali járás terü-
letét fedi le - a megye legfejlettebb gazdasági régiója 
és ehhez a gazdasági fejlettséghez tudunk hozzátenni 
- mondta a főigazgató. 

Hamvas Péter, a Gábor Dénes campus igazgatója arról 
beszélt, hogy a felsőoktatásnak szerepe lehet a város lét-
számának növelésében, a fiatalság megtartásában, de a 
legfontosabb, hogy az oktatásnak, felsőoktatásnak nagy 
szerepe van abban, hogy olyan cégeket csábítsanak a 
városba, akik magas hozzáadott értékű szolgáltatással, 
termékkel foglalkoznak. 



12

„Esélyünk az értékünk”
A fogyatékossággal élő, sérült és egyéb szempont-
ból hátrányos helyzetű emberek értékeinek és 
világának bemutatására rendezte meg színes kul-
turális fesztiválját július 16-án, Siófokon a Mozgás-
korlátozottak Somogy Megyei Egyesülete. 

Az „Esélyünk az értékünk” című rendezvényen a külön-
böző fogyatékossággal élő csoportok, valamint az őket 
támogató egyesületek mutatkoztak be az esős időjárás 
miatt a Kálmán Imre Kulturális Központ színháztermé-
be beköltözött fesztiválon.
- A rendezvény egyik célja, hogy megmutassuk a fo-
gyatékossággal élő, sérült és egyéb szempontból 
hátrányos helyzetű emberek értékeit a többségi tár-
sadalomnak; azt, hogy olyan értékei vagyunk a társa-
dalomnak, amellyel színesebb, szebb a világ. Hiszen 
tudunk alkotni, szórakoztatni, együtt szórakozni és 
tudunk szolidárisak lenni egymással. A másik cél, hogy 

ezt a zárt világot megpróbáljuk kinyitni, megpróbál-
juk megmutatni azt, hogy a különböző fogyatékos-
sággal élő emberek ugyanolyanok, mint bárki más, 
csak a helyzetük más. Célunk volt az is, hogy megje-
lenésünkkel megmutassuk azt is, miért van szükség 
olyan környezetre, amiben mi élhetünk. Siófok ebből 
a szempontból is jó példája lehet annak, hogy egyfaj-
ta befogadó városként a fizikai akadálymentesítésnek 
megteremtette az alapvető feltételeit – emelte ki a 
megnyitón Hegedüs Lajos, a Mozgáskorlátozottak So-
mogy Megyei Egyesületének (MSE) elnöke.
Siófok valóban sokat fejlődött az akadálymentesítés 
szempontjából, az önkormányzat, a közintézmények, a 
bankok, a kórház és az üzletek nagy része is akadály-
mentes. Az utcai közlekedés akadálymentesítése je-
lenleg is folyamatban van, a járdák esetében már sok 
padkát megszüntettek, így, főleg a városközpontban 
könnyebbé vált a kerekesszékes közlekedés. Az MSE 

- Viszonylag hosszú és kissé rögös út vezetett az új felső-
oktatási képzések elindításához, ezúton is szeretném meg-
köszönni Witzmann Mihály országgyűlési képviselőnek a 
segítségét. Jelenleg gőzerővel dolgozunk ,és a cél az, hogy 
olyan szakembereket képezzünk, akik hasznára válhatnak 
a jövőbeni Siófokra települő vállalkozásoknak. Példának 
okáért nemrég Splitben - ami egy tengerparti város - győ-
ződhettem meg arról, hogy működik ez, hiszen ott van az 
Ericssonnak egy kutatóközpontja, mivel van informatikai 
felsőoktatás a városban. Az összes ilyen és hasonló cég oda 
települ, ahol megvan a megfelelő tudásbázis. Jelenleg az 
informatikában keresik a legtöbb embert, 26 000 szabad 
álláshely van Magyarországon. Ha megvan a városban a 
képzés, akkor biztosítható Siófokon a cégek letelepedése 
- ezért is van szükség ipari parkra többek között - és mun-
kahelyek vagy akár már gyakorlati helyek jönnek létre a 
főiskoláról kikerült diákoknak - nyilatkozta az igazgató.
Egyébként jelentkezett már siófoki cég, amely már álta-
lános iskolásoknak is tartana informatikai fakultációt a 
campus épületében, de terveznek például bentlakásos 
informatikai tábort is, jövő év szeptemberétől pedig várják 
az amerikai egyetem csatlakozását.

Witzmann Mihály országgyűlési képviselő érdeklődé-
sünkre elmondta:
- A siófoki oktatás tudatos, koncepciózus fejlesztésé-
vel és erősítésével a jövőt építjük. Az ezzel kapcso-
latos feladatokba magam is örömmel kapcsolódtam 
be. Sikerült elérni, hogy a Szakképzési Centrum nem 
csak a megyeszékhelyen, hanem Siófokon is létre-
jöhetett, a Gábor Dénes Főiskola érkezésével pedig 
hosszú évek után, Siófok ismét felkerült a magyar 
felsőoktatás térképére. Óriási eredménynek tartom 
azt is, hogy az eredeti elképzelésekkel szemben a 
siófoki, tabi, fonyódi és marcali körzetekből létrejött 
új tankerület központjának végül nem Fonyódot, ha-
nem Siófokot jelölte ki a Minisztérium. Mindvégig 
hittem abban, hogy az oktatásban betöltött központi 
szerep stratégiai jelentőséggel bír a térség és Siófok 
számára egyaránt. Ma már kijelenthető, hogy mindez 
megvalósult, vagyis a lehetőségek adottak. Az igazi 
eredmény viszont az lesz, ha a minőségi oktatás ré-
vén, a tanulók magasan kvalifikált szakemberekként 
találhatják meg helyüket az életben.
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siófoki csoportjának vezetője, Orbán Dénes azonban 
hozzátette, szeretnék, ha a jövőben kiszélesítenék a 
város külső területeire is a járdák akadálymentesítését, 
a mozgássérült fiatalok számára egyre több iskolában 
valósulna meg az akadálymentesítés. - Nemcsak az 
épületek környezetére, bejáratára kell figyelmet fordí-
tani, hanem az épületek belső terére is – mondja Orbán 
Dénes, ugyanis a rendezvény kapcsán felmerült, hogy 

a kultúrházban a bejárat és a mosdók akadálymente-
sítéssé alakítása mellett a nézőteret is a mozgáskor-
látozottak számára könnyebben megközelíthetővé 
lehetne tenni. Orbán Dénes hangsúlyozta azt is, hogy 
ugyan lehet még mit fejleszteni a városban, de Sió-
fok az akadálymentesítés szempontjából kiemelke-
dő helyen áll az országban, ritka az olyan település 
ahol olyan sok kijelölt mozgássérült parkolóhely van, 
mint Siófokon.
A város mellett a mozgáskorlátozottak egyesületei is 
folyamatosan fejlődnek azért, hogy a fogyatékosság-
gal élők helyzetét minél inkább megkönnyítsék.
- A Somogy Megyei Egyesület már évekkel ezelőtt 
fellépett a fejlődés legmagasabb fokára, nemcsak 
megmutatja a társadalomnak a mozgáskorlátozottak 
életét, szükségleteit, hanem ösztönzi a döntéshozókat 
a számukra kedvező döntésekre, és az egyesület sok 

feltételt is létrehozott ahhoz, hogy a mozgássérültek 
sajátos szükségletei kielégítést nyerjenek. Munkahe-
lyeket teremtett, intézményeket tart fenn, kulturális 
lehetőségeket nyújt a sérült emberek számára, közös-
séget teremt – mondta el a rendezvényen dr. Chikán 
Csaba, a Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos 
Szövetsége (MEOSZ) elnökségi tagja.
A hétvégi fesztiválnak különleges alkalmat adott, hogy 

a MEOSZ idén ünnepli 35. évfordulóját. Hazánk talán 
legnagyobb civil szervezetének több mint 100 tagegye-
sülete van az országban, több mint 700 helyi csoportja 
és több százezer tagja. 1979-ben alakult meg a rendez-
vényt is szervező Somogy Megyei Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete, melynek Siófok az egyik első körzeti csoport-
ja volt. A rendezvény fővédnökei, dr. Lengyel Róbert pol-
gármester és Witzmann Mihály országgyűlési képviselő 
a társadalmi felelősségvállalásra, a mozgáskorlátozottak 
mindennapi életének szükségleteire és értékeire hívták 
fel a résztvevők figyelmét. A fogyatékossággal élők érté-
keiket a fesztiválon nemcsak a színpadon, de a kultúrház 
előcsarnokába költözött kézműves utca standjainál is 
bemutatták. Az asztaloknál az általuk készített festmé-
nyeket, kőedényeket, fából faragott alkotásokat, fazekas 
termékeket, üveg és textil ajándéktárgyakat csodálhat-
ták meg az érdeklődők.

Rejtvényfejtő verseny

A Siófoki Nőklub rendezésében, valamint a Siófoki Önkormányzat támogatásával, augusztus 27-én a Vak Botthány 
Általános Iskolában 13 órai kezdettel rejtvényfejtő versenyt tartunk. Az első Pelso Kupára nevezni a helyszínen lehet 
11 órától.Nevezési díj 800 Ft/fő. A versenyzők emléklapot,szenvicset,kávét és ásványvízet kapnak.Minden rejtvényt 
kedvelőt szeretettel várunk. 

Böröcfiné Judit

Fotó: G
áti Kornél
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Modern hippi közösség a második Samsarán
Több ezer jógázni vágyó, pszichedelikus zenére el-
lazuló fiatal fiú és lány, idősebb hippi, kisgyerekes 
család alkotta a második Samsara Fesztivál közös-
ségét Siófok-Töreki erdejében.

Július 6-án vertek sátrat a siófoki aranyműves, Tamás 
Lóránt magánerdejében a hippi fesztiválozók, hogy öt 
napon át átélhessék a Samsara életérzést.
- Napsütés, zene, jóga, barátok, minden megvan itt egy 

helyen, ami számomra fontos – mondja az egyik ma-
gyar fesztiválozó. Magyarokkal találkozni viszont az idei 
nyáron se volt egyszerű a töreki birtokon, a nemzetközi 
fesztivál vendégkörének nagy részét a második alka-
lommal is külföldiek alkották. Rengeteg szülő érkezett 
kisgyerekekkel, a legkisebb bölcsődés korútól az idő-
sebbekig a gyerekek mind élvezték az erdei játszóteret 
és a hatalmas szabad területet. A közösség tagjai közt 
idén még többen hozták magukkal kutyáikat is a nyu-
galom erdejébe. A 25 hektáron elterülő Samsara nyílt 
területén minden nap a dj sátor előtt vagy a párakapu 
hűsében pszichedelikus zenére táncolt a tömeg, a jóga 
faluban jóga és meditációs gyakorlatokat sajátítottak el 
a vendégek az oktatóktól, a teljes ellazuláshoz masszázs 
és meditációs gyakorlatok vezettek. A bátrabbak az egy-
szerűbb jógafeladatokon túl az akrobatikus elemeket 
is kipróbálták. Az erdő árnyékot adó fái közt sokan füg-
gőágyakban ellazulva hallgatták a Tilos Rádió színpadi 
fellépőit. Sötétedés után minden este látványos fény- és 
tűzzsonglőr show fokozta a fesztiválhangulatot.

“Hogy a kórházi szoba is olyan legyen, mint az otthoni!”
Jótékonysági akcióval és aukcióval segíti a siófoki 
kórház gyermekosztályát a Balaton fővárosának 
legmenőbb vízparti szórakozóhelye, a PLÁZS. Mos-
tantól - a szezon végéig - a segíteni vágyó látogatók-
nak lesz lehetőségük a helyszíni adományozásra, 
augusztus 27-én pedig, az ingyenes „nyárzáró” 
Demjén koncert előtt, 27 fotóritkaság kerül kala-
pács alá, melynek teljes bevétele szintén felajánlás-
ra kerül.

Jótékonysági gyűjtést indítanak a siófoki PLÁZSon, mely-
nek teljes befolyó összegével a helyi kórház gyermek-
osztályát segítik. „A szezon végéig várhatóan még több 
tízezer vendég fordul meg a PLÁZSon, ha sokuk csak egy 
fagyi árával segít, már nagyon sokat tudunk tenni a beteg 
gyermekekért” – mondja Barna Sándor, a PLÁZS egyik tu-
lajdonosa, aki saját gyűjteményének 27 művészi fotóját 
is felajánlotta egy árverésre. A fotók augusztus 27-én, a 
PLÁZS nyárzáró koncertje előtt kerülnek kalapács alá, a 

befolyt összeg szintén teljes egészébe a beteg gyerme-
kek gyógyítását, ápolását segíti majd. „Szeretnénk, ha 
sokan tudnának eljönni az árverésre illetve minél több 
adomány gyűlne össze, ehhez mi azzal is hozzájárulunk, 
hogy a nyárvégi Demjén koncert ingyenes lesz a vendé-
geink számára”- teszi hozzá Barna Sándor.
A szervezők célja, hogy a Jótékonysági Nap támogatá-
sából is felújított kórházi betegszobák olyan otthonosak 
legyenek, mint a kis betegek otthoni szobái. Ezért kérik, 
hogy a PLÁZS vendégei, a siófoki lakosok minél többen 
járuljanak hozzá a gyermekek megsegítéséhez.
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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

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: 

Partközeli

2-3 generációs

Gyermekbarát

Belvárosban

Csak Nálunk

06 (20) 535 6044

06 (20) 987 6575 06 (20) 248 9824 06 (20) 248 9824 06 (20) 248 982406 (20) 987 6575

32,9 M Ft

26,5 M Ft 34 M Ft 34 M Ft 23,05 M Ft74,9 M Ft

Aranyparton

Luxus felsőfokon, csúcsminőség, egyedi de-
sign, csúcstechnológia, vadonat új bútorzat-
tal és felszereltséggel, azonnal költözhető. 
Csak nagyon igényeseknek!

Zamárdiban a Balaton parttól 100 m-re  újszerű  
53 nm-es nyaralólakás 2 db nagy terasszal 
(össz: 38 nm), beépített bútorzattal újszerű 
állapotban eladó.

Siófok Aranypartján 105 nm-es luxus kialakítású 
penthouse lakás 2 db (34 nm és 21 nm-es tető-
terasszal) eladó! Jellemzők: prémium minőség, 
parkosított kert, 16 x 6 m fűthető medence, mo-
toros redőnyzet, riasztórendszer, stb...

Felújított ikerház szeparáltan használható 
két szinttel, és külön egy kisebb ház két 
lakrésszel kiadásra kialakítva, bejáratott 
vendégkörrel üzemel.

Szép ikerfél családi ház garázzsal és kerttel. 
Közelben iskola, óvoda, szupermarket. Galé-
riás nappali kandallóval és nyitott konyhával,  
3 szoba, 2 fürdőszoba.

Újépítésű hatlakásos társasházi lakás, 
nappali + 2 hálószoba, CSOK igényelhető, 
Balaton part/strand közel, kültéri medence, 
parkosított kert, garázs vagy beálló.

A Foki hegyen  eladó 160 nm-es kertkapcsola-
tos és garázsos sorház jellegű lakás, amelyet 
nagyon igényesen felújítottak. 

A Foki hegyen rendkívül igényes 124 nm-es 
sorház jellegű családi ház garázzsal és saját 
297 nm-es kertkapcsolattal eladó.  A vételár 
tartalmazza  a teljes berendezést.

06 (20) 248 9824 65 M Ft

Kód: 10605

Kód: 10598 Kód: 10203

Felújíto
tt

Igényes

Berendezve

06 (20) 535 6044 06 (20) 535 6044 06 (20) 535 6044   20,5 M Ft  33,9 M Ft 44,9 M Ft

Kód: 9600 Kód: 10101 Kód: 8210 Kód: 10381

Kód: 9319 Kód: 8570 Kód: 10050

A Foki hegyen igényesen felújított (nyílászá-
rók, víz, gáz, villany, burkolatok, stb...), két 
erkéllyel rendelkező, panorámás (68 nm-es + 
2 erkély) tégla lakás eladó.

Új építés

A Fokihegyen igényesen kivitelezett 100 nm-
es, földszintes családi ház 815 nm-es telken 
eladó, ahol a leendő tulajdonos még ki tudja 
választani az ízlésének megfelelő burkolato-
kat, színeket.

Siófokon a városközponttól 3 percre, újépítésű 
28 lakásos társasházban igényesen megterve-
zett társasházi lakások eladók igényes műszaki 
paraméterekkel.

Új építés

06 (20) 535 6044 19 M Ft-tól

Kód: 9689

Bomba ár!

06 (20) 248 9824 23 M Ft

Csendes utcában, kétszintes családi ház 
eladó. Nappali kandallóval, 6 hálószoba, 
2 konyha, 2 fürdőszoba, szauna, jakuzzi, 
garázs, szaletli.

Kód: 4077
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Törzsgárda jutalomban részesült a hivatal három dolgozója

Parlagfűgyűjtés a NABE siófoki csoportjával

Az idei köztisztviselők napján - az önkormányzat 
közszolgálati szabályzatának megfelelően - a vá-
ros hivatalának három dolgozója is törzsgárda, 
azaz hűség jutalomban részesült.

Mindhárman 20 éves közszolgálati jogviszonyt 
tudhatnak maguk mögött. Törzsgárda jutalomban 
részesült Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit, a város je-
lenlegi jegyzője, valamint Kersák Ferencné és Gábri-

el Zsuzsanna, akik a közgazdasági osztály dolgozói.
Az önkormányzat közszolgálati szabályzata értel-
mében egy köztisztviselőnek a hivatalnál eltöltött 
20, 30 és 40 éves elismert közszolgálati jogviszonya 
után adható törzsgárda (hűség) jutalom, ha kifo-
gástalan a munkavégzése, és példamutató, fegyel-
mezett a magatartása. A jutalom mértéke 20 éves 
közszolgálat után a mindenkori illetményalap há-
romszorosa.

A tavalyinál is több, közel két nagy konténernyi 
parlagfüvet gyűjtött össze a Nők a Balatonért 
Egyesület (NABE) júliusi parlagfűmentesítési akci-
ója során a siófoki Lidl áruháznál.

A NABE július 15-én rendezte meg hagyományos 
parlagfűgyűjtési akcióját a siófoki áruház parkolójá-
ban, hogy felhívja az érdeklődők figyelmét az allergén 
növény egészségre káros hatásaira. Az egyesület hat 
éve, a Lidl megnyitása óta az áruházzal együttműköd-
ve szervezi meg programját, melyre várja mindazokat, 
akik egészségükért, környezetükért tenni szeretnének. 
Az akcióra idén nyáron is sokan érkeztek, a tavalyinál 
is nagyobb mennyiségű parlagfű gyűlt össze a Siókom 
nonprofit kft.-től kapott két konténerbe, amiket a hul-
ladékszállítási cég a nap végén el is szállított.
- Érdeklődött nálunk az akcióról például egy környéken 
nyaraló család is, akik csak vásárolni érkeztek az áruház-
hoz, de nem sokkal később parlagfűvel tértek vissza, 
hogy segítsék a gyűjtést. A siófokiak és környékbeliek, 
belföldi nyaralók mellett angol fiatalok is érdeklődtek 
a parlagfű okozta betegségekről. A siófoki egyesület 
tagjai nagyon segítőkészen várták az érkezőket, min-
den parlagfűvel kapcsolatos kérdésre választ adtunk, 
vendégeink tesztlapokat töltöttek ki, süteményekkel 
kínáltuk őket, és mindenkit megajándékoztunk egy-
egy üveg ásványvízzel, amit a Lidl ajánlott fel a rendez-
vényhez. A tesztet kitöltők között a nap zárásaként egy 
értékes ajándékot, egy aprítógépet sorsoltunk ki, me-

lyet egy siófoki hölgy vehetett át – számolt be az akció-
ról Deveczné Orosz Márta, a NABE siófoki csoportjának 
vezetője.
A szerb fűnek is nevezett parlagfű 40 évig is csíraké-
pes, ezért radikálisan kell irtani. A nyár közepén virág-
zó növény pollenje ugyanis allergiás reakciókat okoz, 
így sokak egészségére káros hatással van. Siófokon a 
városcentrum és a település parkjai gondozottak, de a 

környéken több építkezésen ellepi a parlagfű a gazdát-
lan területeket. 
- Jövőre veletek ugyanitt! - köszönt el mindenkitől 
a parlagfűmentesítési akció végén Deveczné Orosz 
Márta. A NABE siófoki csoportjának vezetője elmond-
ta, nagyon jó érzés, hogy a mai világban a sok rossz 
mellett még mindig vannak a környezetünkben is 
olyan emberek, akikben van szeretet, segítőkészség, 
szolgálat, alázat. Az egyesület a sikeres akciót köve-
tően jövőre hetedik alkalommal is megszervezi a 
parlagfűmentesítést a városban.
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Siófokra érkezett „Budapest angyalá"-nak emlékkiállítása
„Ne légy tétlen, ha felebarátod vérét ontják” ol-
vasható Mózes könyvében, és ez az idézet áll azon 
az emlékkövön is, melyet Ángel Sanz Briz spanyol 
nagykövet emlékére állítottak Budapesten, aki a 
második világháború alatt több mint 5000 magyar 
zsidót mentett meg a holokauszttól.

Ángel Sanz Briz spanyol diplomata emlékére jött létre az 
El Ángel de Budapest – Egy Angyal Budapesten című ván-
dorkiállítás is, amelyet a nyár folyamán Siófokra is elho-
zott a spanyol nagykövetség. Július 21-én a Kálmán Imre 
Kulturális Központban nyitotta meg a tárlatot Jose Ángel 
Lopez Jorrin, Spanyolország magyarországi nagykövete.

- A spanyol nagykövetség azért hozta létre ezt a ván-
dorkiállítást, hogy minél több ember számára elérhető-
vé tegye azt az információt, ami a paneleken szerepel. 
Azért tettük mindezt, hogy ha nem is teljes, de vala-
mennyi információt átadhassunk arról a küldetésről és 
munkáról, amit egy nagy ember végzett. A kiállítással 
nemcsak egy különleges humanitárius missziót mu-
tatunk be, hanem megmutatjuk, bebizonyítjuk azt is, 
hogy milyen erős kötelékek kötik össze régóta orszá-
gainkat – hangzott a nagykövet megnyitó beszédében.
Spanyolország és a spanyol diplomáciai szolgálat testü-
lete számára Ángel Sanz Briz egy hős, és bár hazánkban 
személyét kevesen ismerik, a kiállítás által egyre több ma-
gyarhoz eljutnak Magyarország történetében jelentős 
tettei. Ángel Sanz Briz a második világháború alatt ügyvi-
vőként vette a magyarországi spanyol képviseletet, saját 
elhatározásból, önmagát is veszélybe sodorva segített 
mintegy 5200 magyar zsidót megmenteni a holokauszt-
tól azzal, hogy spanyol útlevelet biztosított az üldözöt-
teknek. A spanyol nagykövet az elsők közt volt, akiket az 
Izrael állam kinevezett a „Világ Igazának”, mely kinevezés 
egy tisztelgés azok előtt, akik maguk nem voltak zsidók, 
viszont a holokauszt alatt emberi életeket mentettek. A 
magyar kormány posztumusz a Magyar Köztársaság Ér-
demkeresztjével tüntette ki, Budapesten több emléktáb-
la, valamint 2015 óta egy utca is őrzi emlékét.

Kórházi dolgozók tették le a cigarettát Siófokon
Mint ahogy arról már korábban beszámoltunk, az 
ország egészségügyi intézményei közül elsőként a 
Siófoki Kórház indított kampányt annak érdekében, 
hogy a dolgozói leszokjanak a dohányzásról. Az első 
tréning 40-45 százalékban bizonyult sikeresnek, 
aminek hatására, immár dolgozói kezdeményezésre 
ősszel újabbat szerveznek. 

Januárban a kórház 23 dohányzó dolgozója vállalta 
egy nemzetközileg ismert és sikeres módszert alkal-
mazó csapat közreműködésével, hogy együtt szokik 
le a füstölésről. A módszert már 57 országban alkal-
mazták szép eredményekkel. A program által köny-

nyen, szenvedés nélkül lehet leszokni a dohányzásról. 
Mindössze egy egynapos tréningről van szó, ahol 
tisztába teszik a dohányosokat lelki fogságban tartó 
tévhiteket, és megszüntetik a mentális függőséget. 
Az első körben vállalkozó siófoki egészségügyi dolgo-
zóknak közel fele fél év elteltével sem gyújt rá, nem 
költ cigarettára.
- Óriási eredménynek mondható a 40-45 százalékos 
siker, és az, hogy ezt el lehet érni egy nap alatt, nem 
kínlódva tovább fogadalmakkal, drága tapaszokkal 
– mondta dr. Nagy Gábor orvos-igazgató, akinek re-
ményei szerint a leszokó dolgozók követendő példát 
mutatnak a dohányos betegek számára is. 
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Siófok, a világfürdő
Siófok „hamisítatlan világfürdő jellegéről” olvas-
hatunk egy 1906-ban megjelent útikalauz ajánlá-
sában a Kálmán Imre Emlékház kiállításán, amely 
bemutatja a település fürdővendégeinek kiszéle-
sedett körét, az itt nyaraló írókat, művészeket.

Az 1860-as évektől az 1940-es évek végéig a korabe-
li fürdővendégek mindennapjait, a Siófokon nyaraló 
írókat, költőket, színészeket, festőművészeket mu-
tatja be a Kálmán Imre Emlékház Üdvözlet Siófokról 
című kiállítása. A tárlat betekintést nyújt a korabeli 
közlekedés, a sport- és kulturális élet, a művészet, a 
szórakozás világába. A kiállítás törzsanyagát a BRTK 
Könyvtár Történeti Gyűjteménye, a Kálmán Imre 
Emlékház írott és képdokumentumai alkotják, de a 
fürdőéletet, az egykori Siófokot bemutató képeslap-
ritkaságok és korabeli tárgyi emlékek is megjelennek 
az emlékház termeiben, amelyek Tóth-Baranyi Antal 
gyűjteményéből származnak. A Glatz Henrik hagya-
tékából fennmaradt Glatz-tablón látható például a 
fürdőtelep megszületése a sorra épülő villákkal, fel-
tűnik a kiállított dokumentumok közt a siófoki fürdő-
telep 1900-as tervrajza. Az 1900-as évek első felében 
a közlekedési lehetőségek is rohamosan fejlődtek, 
a vasúti közlekedés mellett kiépült a balatoni műút, 

rendszeres autóbuszjáratok könnyítették meg a le-
jutást a fővárosból. A Balatonon megnövekedett a 
hajójáratok száma, és megjelent a kor újdonsága, a 
nyaralók által is igénybe vehető hidroplán. A fotókon 
látható a „Junkers légi limuzin”, a világ első teljesen 

fémépítésű modern repülőgépe, amelyet a száraz-
földön kerekes futóművekkel, a vízen úszótalpakkal 
üzemeltettek. A balatoni sporthét, a nemzetközi re-
pülő piknik, lovas rendezvények, futballmérkőzések, 
teniszversenyek, úszóversenyek emlékei jelennek 
meg, de a látogató olvashat a Karinthy-legendákról, 
vagy Krúdy Gyuláról, a "Balaton szerelmeséről”. Egy 
20. század eleji cikkben megválaszolták azt is, „Ho-
gyan lehet egy hétig előkelően és ingyen nyaralni 
Siófokon?”. A déli megyék bulvárújsága, a 20. szá-

zadban rendkívül népszerű Színházi Élet számai közt 
böngészhetnek a kiállítás látogatói. Az újság száz 
évvel ezelőtti példányában olvasható, mit jelent Sió-
fok a magyar mondén világnak: „A forgalom és zajos 
fürdőélet dolgában mégiscsak Siófok viszi a pálmát. 
Itt aztán hetekkel előre le kellett foglalni a szobát, ha 
ugyan lehetett. Egy lépést sem lehetett tenni, hogy 
ismerőssel ne találkozzék az ember. (…) Voltaképpen 
fölösleges volna felsorolni, kik nyaraltak Siófokon. A 
felelet egyszerű, mindenki ott volt. Ha csak átutazó-
ban vagy látogatóban is egy-két napra, de alig van 
színházi és irodalmi ember Budapesten, akinek a nyá-
ri programjából Siófok kimaradt volna.”
A Kálmán Imre Emlékház új kiállítását dr. Praznovszky 
Mihály irodalomtörténész nyitotta meg.
- A Jókai-történet ürügyén a város egyik jelentős feje-
zete nyílik meg, a vonat- és a vasútközlekedés. Blaha 
Lujza és társai jelenlétükkel, fellépésükkel, szerepe-
ikkel megadják a keretét a siófoki fürdőélet másik 
jelenségének, a színházi életnek. Egri József jegyze-
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teiben pontosan meghatározza, mitől lesz éppen ba-
latoni festő az, aki Siófokon nyaralva veszi a látványt 
ecsetjére. Karinthy Frigyes is itt kapott lírai ihletet 
egy 1935-ös drámai tartalmú írásához, amelyben a 
siófoki látványt idézte meg. Krúdy és Jókai mögött 
felbukkan a siófoki nyár másik vonzereje a tó mellett, 
a nők. A szerelem és a Balaton is, Siófok a maga sze-
relmi örömeivel és tragédiáival, csak itt lehet ilyen 
örökérvényű. Jókai és második felesége szerelmének 
tanúja volt Siófok, amely példátlan botrány volt an-
nak idején. Karinthy és felesége örökös és látványos 
veszekedéseinek a siófoki úri társaság mindig hálás 

közönsége volt. Hunyadi Sándor író így írt az akkori 
településről: „Siófok mégis inkább az én esetem, szaf-
tosabb, olyan mint egy komplett libamáj.” Még több 
szabadság, még több ital, még több nő, még több 
kártya, még több szórakozás. Itt van Siófokon az új vi-
lágőrület, a sport a tenisszel, focival, vitorlásverseny-
nyel, lóversennyel, és itt vannak a kaszinók is – mesélt 
az egykori fürdőtelepről dr. Praznovszky Mihály.

A megnyitón Siófok történetének néhány fejezetét 
emelte ki a város alpolgármestere, Hamvas Péter:
- Igazi sikertörténet a településünk története, és 
erre büszkék lehetünk, hiszen van mire építeni, 
mert van honnan építkezni. A dolgos siófoki la-
kosság és a nagybefektetők összefogása, melynek 
eredményeként 1871-ben megnyitották az első 
Magyar Tenger Fürdőházat: 80 kabinnal és 100 sze-
mélyes társalgóval. 1891-ben már a Siófoki Bala-
ton Fürdő és Szálló Részvénytársaság 35 hektáros 
fürdőtelepet létesített díszes szállodákkal – 210 
szobával –, parkkal, nyaralókkal. A trianoni béke-
diktátumot követő tudatos kormányzati Balaton-
politika miatt még többen látogattak a tóhoz, és 
élvezték a siófoki szép nyarakat. A siófoki kaszinót, 
a bárokat, éttermeket, a nyarakra leköltöző Karinthy 
Frigyes és íróbarátai kedvelték, népszerűsítették. A 
nívós hotelek, a színház, a zenepavilon, a kaszinó, 
valamint a Fodor Károly műegyetemi vívómester 
által létesített sportpálya és a színpompás park el-
bűvölte a Siófokra látogatókat. A mondén életet élő 
színészek, írók, rendezők különösen szerették. Sió-
fok ekkoriban egy kulturális Riviéra képét mutatta. 
1903-ban itt töltötte utolsó nyarát Jókai Mór, a nagy 
mesélő. Krúdy Gyula itt udvarolt nagy szerelmének, 
Várady Zsuzsikának. De itt látta meg a napvilágot 
a későbbi operettkirály, Kálmán Imre is – mondta 
megnyitó beszédében Hamvas Péter.
A 19-20. századi siófoki fürdőtelep nyaralóvendé-
geinek napjairól szóló tárlatot az emlékházban egé-
szen augusztus végéig tekinthetik meg a látogatók.

Tisztelt siófoki Polgárok!

A Siófoki Bányász Női Kar Egyesület, új nevén a Siófoki Női Kar, 1971-ban alakult a Kőolajvezeték Építő Vállalat szakszer-
vezete és Nőbizottsága szervezésében. Ebben az évben november 5-én szeretnénk ünnepelni az énekkar fennállásának 
45. évfordulóját. Az elmúlt évek során fesztiválokon, kórustalálkozókon, évfordulós hangversenyeken, testvér- és vendég-
kórusok közös rendezvényén szép emlék ajándékokat kapott a kórus. Sajnos minden ajándéktárgy nincs a birtokukban. 
Szeretnénk a jubileumi rendezvény alkalmából kiállítást rendezni a Kálmán Imre Kulturális Központ előcsarnokában. Kó-
rustársaim s a magam nevében kérem, erre az alkalomra szíveskedjenek kölcsönadni a megőrzött tárgyakat. A relikviákat 
átveszi Potocskáné Kőrösi Anita az önkormányzat épületében, ill. Soós Ferencné. Tel.:30 62-84-687.
Segítségüket előre is köszönjük.                   Soós Ferencné

a kórus elnöke
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Országos filatélia kiállítás Siófokon
A Hózer Imre Városi Bélyeggyűjtő Kör különleges 
emlékív és levélzáró bélyeggyűjteményekből ösz-
szeállított országos bélyegkiállítást és versenyt 
rendezett Siófokon. 

A KIKK előcsarnokában nyílt meg a tárlat, amelynek 
anyagát nemcsak bélyegek, hanem emlékívek és le-
vélzáró bélyegek is alkották. A megnyitón Dr. Hermann 
István, az Emlékív és Levélzáró-bélyeget Gyűjtő Szak-
osztály (Elgyüsz) elnöke mutatta be a három fogalom 
közötti különbséget.
- A bélyeg egy postai értékcikk, az emlékív és a levélzáró 
egy bélyegszerű termék. Mi bélyeggyűjtők szeretnénk, 
ha minden évfordulóhoz, eseményhez megjelenne egy-
egy bélyeg, vagy bélyegsor, erre azonban a postának 
nincs kapacitása, ezért hivatalos és nem hivatalos kiadók 
belekezdtek olyan bélyegszerű termékek készítésébe, 
amelyek megemlékezések alkalmával személyekről, ese-

ményekről, évfordulókról szólnak. A levélzáró bélyeg korai 
őse a levél hátulján található viaszos pecsét volt. A viaszba a 
küldő belenyomta a gyűrűs pecsétjét, ezzel bizonyítva egy-
részt, hogy ő írta a levelet, másrészt, hogy a levél sértetlen. 
A pecsétviaszok helyett találták fel a 19. század dere-
kán a levélzárókat, amelyek nem elsősorban címereket 
mutattak be, hanem eseményt, állati-, növényi motívu-
mot, vagy reklámot tartalmaztak. Az emlékív egy jóval 
nagyobb, bővebb eseményt elmesélő lapocska, amely 
a bélyegblokkra hasonlít – mutatta be a gyűjtemények 
tárgyait Dr. Hermann István.
A rendezvényen díjazta a zsűri a legeredményesebb 
gyűjtők munkáját, bemutatták a Hózer Imre Bélyeggyűj-
tő Kör által kiadott emlékíveket. A bélyeggyűjtő kör 2012 
óta minden évben két emlékív párt ad ki, aminek témája 
szorosan kapcsolódik Siófokhoz és a Balatonhoz. Idén a 
30 éves siófoki ásványmúzeumról és a 40 éves Kálmán 
Imre Kulturális Központról készítettek emlékíveket. 

A Balatoni Hajózás 170 éve
Az első hajózási szezon vitelbér táblájának máso-
lata, a Balatontavi Gőzhajózási Részvénytársaság 
egykori plakátja, és a Balatoni Hajózási Zrt. nosztal-
giaflottája, a 125 éves Kelén és Helka is kiemelt he-
lyet kapott a Bahart 170 éves jubileumi kiállításán. 

Az idén 170 éves Balatoni Hajózási Zrt. július 12. és au-
gusztus 26. között az idén 40 éves Kálmán Imre Kulturá-
lis Központ galériáján rendezte be a „170 éves a Balatoni 
Hajózás” című kiállítását, tisztelegve a hajózás hagyo-
mányai és az elmúlt több mint másfél évszázad emléke 
előtt. A siófoki kiállítással a Bahart célja az is, hogy bemu-
tatkozzon, mint a térség jelentős, nagy múltra visszate-
kintő, felelős vállalata, aki részt vesz a térség társadalmi 
és kulturális életében. A megnyitón Dr. Lengyel Róbert, 
Siófok polgármestere arról beszélt, hogy a rendezvény 
különlegessége abból adódik, hogy Siófok és a Bahart 
neve kimondatlanul, de kimondva is valamilyen szinten 
összefonódik.
- Ez a nap legyen tisztelgés azok előtt a hajósok előtt, akik 
az elmúlt 170 évben tettek azért, hogy a vérzivataros tör-

ténelmi időszakokban is fennmaradjon a cég, és legyen 
tisztelgés a maiak előtt, tisztelegjünk a Bahart jelene, jö-
vője és fejlődése előtt – mondta a polgármester.
A Bahart 170. hajózási szezonját a megújult Siófok kata-
marán átadásával nyitotta meg, és a társaság jubileumi 
évét olyan rendezvényekkel ünnepli, mint a Nemzeti Re-
gatta, vagy a 170 évet átölelő kiállítás.
- Ha megkérdeznénk az utca járókelőit, mit jelent számuk-
ra a hajózás, a válaszok közt szerepelne, hogy a turizmus 
jelképe, a vízi közlekedés meghatározó eleme, a szabad-
idő kellemes eltöltésének fő része – mondta Witzmann 
Mihály országgyűlési képviselő, aki szerint a Balatoni Ha-
józás mindezek egyvelege és összessége. A Balatoni Ha-
józásról elmondhatjuk, hogy egy érték, egy olyan érték 
a balatoni emberek, a Balatont kedvelők számára, amire 
nem elég csak büszkének lennünk, ezt az értéket meg is 
kell óvnunk, őriznünk, tovább kell fejlesztenünk. A Bala-
toni Hajózásnak egy rendkívül gazdag, tartalmas és sok-
színű múltja, egy értékes és izgalmas jelene, és ismerve a 
fejlesztési elképzeléseket, egy lehetőségekkel teli jövője 
is van – hangzottak a képviselő ünnepi gondolatai.
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Miért fontos AdWords hirdetési kampányt futtatni
és miért érdemes mindezt egy minősített szakértővel tenni?

Véleményünket  nem   egy   kósza   külső   
élmény, hanem a sok-sok tapasztalat  inspirálta, 
mellyel szeretnénk felhívni a figyelmet minden 
kedves olvasónk  részére, akik úgy érzik, hogy 
valamit tenniük kell vállalkozásuk, weboldaluk, 
szolgáltatásuk népszerűsítésére, de  nem  tudják, 
hogyan is fogjanak hozzá. 

Ügyfeleink jelentős  részének  weboldala  bár  
minden technikai feltételnek  megfelelt  ahhoz, 
hogy a Google találati  listában   előkelő  helyen   
jelenjen   meg   egy- egy a szolgáltatásához szorosan 
kapcsolódó  kulcsszó keresésekor, még  sem értek  
el, olyan jelentős eredményt a szolgáltatásaik  
népszerűsítésében, mint amit valójában szerettek 
volna. Mivel nagyon szeretjük a kihívásokat, nem 
volt más hátra, mint neki vágtunk a  hosszú  útnak  és  
úgy  döntöttük tovább  képezzük magunkat az online 
marketing világában. Jó döntés volt! Kollégáimmal 
hosszú – hosszú tanulási időszakjainkat követően  
elkezdhettük ügyfeleink weboldalát AdWords 
kampányok  segítségével   is népszerűsíteni. Mivel 
ez a rendszer rendkívül jól elkészítettet, logikus 
és viszonylag egyszerűen  kiszámítható módon  
működik, ezért már az alaptudással  is igen szép 
eredményeket értünk el.

Pontosan  ennek köszönhető, hogy nagyon sok 
vállalkozás saját maga  vág bele és a rendszer  logikus 
felépítésének köszönhetően azt érezheti, hogy 
minden a lehető legkönnyebben beállítható  és az 
eredmények szinte megállíthatatlanul jönnek majd. 
De aztán sajnos nagyon nagy százalékban még sem 
jönnek. Ennek nagyon egyszerű oka van. Bár egy 
AdWords kampány elindítása  és futtatása  valóban  
nem  nagy feladat, de azt eredményesen és a lehető 
leghatékonyabban kezelni mégis mást jelent.
Minősített szakértőnek lenni annyit jelent, hogy 
a  Google  elismeri, hogy rendszerét  felső szinten 
ismerjük és minden olyan beállítást és „trükköt” 

m e g t a n u l t u n k 
és elsajátítottunk 
mellyel sikeresen  és 
hatékonyan működő  
kampányokat  tudunk  
létrehozni és kezelni. 
A Google a szakértő tudásának  magas szinten 
tartása érdekében évente  2 db. megújító  vizsgát 
ír elő. Ezen vizsgák biztosítják, hogy  a  szakértő  
tudása  minden esetben kiterjed a legújabb  trendek  
és technológiák ismeretére.

Mindenkinek maga  kell eldöntenie, hogy 
elengedő-e ott lenni a Google találati listában akár 
a sokadik oldalon, esetleg saját kampányát  kezelnie, 
vagy szüksége van arra, hogy feltudja venni a harcot 
a konkurenciával és olyan hirdetések jelenjenek meg 
szolgáltatását illetően, melyre nagyobb  érdeklődés 
várható  és  ez  által  hatékonyabban működhet cége 
online marketingje.

És még  egy bizonyíték arra, hogy  megéri  minősített 
szakértővel dolgozni:

AdWords fiókkezelés tőlünk, szakértőink segítségével, 
kedvezményes áron: 25.000 Ft+Áfa /hó.

Mészárosné Borbás Orsolya
Minősített AdWords Szakértő
Mimézis Kft.
8600 Siófok Tanácsház 
u. 24. fsz.6 
Tel: 84/322-752
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Napjainkban a gyógynövényekkel való terápia 
újjászületését éljük. Mára nyilvánvalóvá 
vált, hogy a gyógynövények gyógyító ereje 
tudományos módszerekkel bebizonyítható 
valóság. Az emberek egyre szélesedő rétegének 
bizalmán kívül a szakemberek érdeklődése is a 
természetgyógyászat felé fordul.
Azokat a növényeket tekintjük gyógynövénynek, ame-
lyek olyan koncentrációban tartalmaznak bizonyos 
anyagokat (hatóanyagokat), amelyek gyógyászati célra 
felhasználhatók. A különböző hatóanyagok eloszlása a 
gyógynövényekben nem egyenletes, ezért gyógyításra 
általában a gyógynövényeknek csak egy része használ-
ható fel. Drognak pontosabban növényi drognak ne-
vezzük a növénynek azt a részét, amely a hatóanyagot 
a legnagyobb mennyiségben tartalmazza. „Semmi áron 
se mondjatok le arról, hogy mindig legyen időtök gyümöl-
csöt, gyógynövényt, virágot szedni, gyűjteni! Hajoljatok le a 
földig és emelkedjetek az égbe utánuk!”- javasolta Maurice 
Mességue, a fitoterápia megalkotója. Gyógynövényt bár-

ki szedhet, nem kell hozzá külön engedély, ezért mielőtt 
bármit is leszakítanánk a természetből, előtte győződjünk 
meg róla, hogy a leszedendő növény minősége, mennyi-
sége megfelelő-e. Mennyiség alatt az értendő, hogy a 
kívánt mennyiség mellett marad-e a termőhelyen mag-
nak növény. Minőség szempontjából pedig azt kell vizs-
gálni, hogy a lelőhely milyen messze van az úttól, milyen 
a növény környezete. Ha a növény beteg, vagy fertőzött 
ne szedjük le. Mint ahogy azt őseinktől már megtanul-
hattuk, nem mindegy mikor szedjük a gyógynövényeket. 
Fontos az évszak, a Hold állása és a napszak is. A különbö-
ző növényi részeket akkor szedjük, amikor a legerősebb 
benne a hatóanyag koncentrációja. Így a gyökereket, 
gyöktörzseket rügyfakadás előtt és levélhullás után, ősz-
től tavaszig, a rügyeket pedig kifejlődés előtt tavasszal 
szedjük. A leveleket virágzás után, a teljes növényt a mag 
kifejlődése előtt, a virágokat pedig kinyíláskor, mikor tel-

jes pompájukban díszelegnek. A gyűjtés a műanyagon 
kívül bármibe történhet: lepedő, vesszőkosár, papírdo-
boz. Ezután a szárítás következik száraz szellős helyen. 
Eleinte naponta kétszer kell őket forgatni, majd a későb-
biekben ritkábban, naponta egyszer. Árnyékos helyen 
szárítjuk a föld feletti részeket, és napos helyen a föld 
alatti részeket. A száradással csak a hatóanyagot tartjuk a 
növényekben. Ezután zsákoljuk, vagy dobozoljuk őket. A 
gyógynövények leggyakoribb alkalmazási módjai a for-
rázat, a főzet és a macerátum. Forrázat (infúzum) készül 
a zsengébb, vékonyabb részekből (virág, levél, növény). 
Házi készítéskor a drogot leforrázuk, kb. 15 percig lefedve 
állni hagyjuk, majd lehetőleg vásznon keresztül átszűrjük 
(pl. cickafarkfű, csalánlevél, kamilla). A főzet (dekotum) 
készítési eljárás a tömörebb részekre, a gyökérre, gyök-
törzsre, gumóra, kéregre és termésre vonatkozik, melyek 
sejtfalai keményebbek. Ezekben a részekben a ható-
anyag nem, vagy kevésbé illékony és nem szenved vál-
tozást a hőhatására. Főzés előtt a növényi részeket meg 
kell őrölni, illetve apró darabokra kell vágni. A forrástól 
számított 5-15-ig kell főzni, majd további 10-15 perc 
múlva szűrjük le (pl. zsurló, macskagyökér). Szobahő-
mérsékleten történő áztatással (maceráció) készülnek 
azon vizes kivonatok, melyeknek hatóanyagai hőhatásra 
sérülhetnek. Készítésénél az áztatás és szűrés után a szű-
rőben maradt növényi részeket felforrt vízzel leöntjük és 
a két elegyet vegyítjük (pl. csipkebogyó, fehér fagyöngy). 
A Bürghi-féle gyógynövény elmélet miszerint azonos 
gyógyhatású, de különböző gyógynövényeket, ha cél-
szerűen keverünk össze (gyógynövény társítás), akkor 
erősebb hatást érünk el, mintha a keverékben szereplő 
gyógynövényeket külön-külön alkalmaznánk. A gyógy-
növényes terápiának lényegében az a célja, hogy a test-
nek a természet adta gyógyulási törekvését támogassa.
A témáról bővebben Facebook oldalunkon (facebook.
com/rozsasbiobolt) olvashatnak.

Bogárné Horváth Zsuzsanna szaktanácsadó

Egészség oldal - Bevezetés a fitoterápiába
Siófok, Fő utca 47-53.

nyitvatartás: 
H-P: 08 :00-18 :00 • Szo: 08 :00-12:00

 telefon: 84/316-281



Rendet és tisztaságot a magántulajdonú ingatlanokon is!
Siófok nyaranta a lakossága tízszeresét kitevő ven-
dégtömeget fogad be, és reflektorfénybe kerül. 
Egész évben fontos a környezetre ügyelni, de az 
idegenforgalmi szezonban még inkább az, még-
sem teszi meg mindenki. A köztisztaságról szóló 
önkormányzati rendelet be nem tartása, vagyis az 
ingatlanok szemetesen, gazosan hagyása bírság-
gal és hatósági végrehajtással is járhat. 

A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal munkatársainak 
tapasztalatai szerint nemcsak a turisták egy része nem 
figyel oda környezetének tisztaságára, hanem a helyi la-
kosok sem teszik meg mindig. Az utcai, közterületi sze-
metelés csak egy a problémák közül. Mindenkinek a saját 
ingatlanján is illik rendet tartania, méghozzá az év minden 
napján. Az elvárásokat az id evonatkozó önkormányzati 
rendelet pontosan megfogalmazza. A hivatal jegyzője 
felhívja a figyelmet, hogy a városőrök folyamatosan járják 
a települést, ellenőrzéseket végezve. Ennek során fény-

képeket és jegyzőkönyvet készítenek, a fotókat pedig 
archiválják. Ha valaki hulladékot halmoz fel bármely ingat-
lanon vagy nem tartja be az előírásokat, úgy kötelezhetik 
a karbantartásra és a szemét elszállítására.
Alapvetően nem a büntetés a cél, hanem a rend és a 
tisztaság, ezért először – amennyiben lehetőség van rá – 
személyes kéréssel fordulnak a szemetes, gazos ingatlan 
használójához, illetve tulajdonosához. Ha ez nem vezet 
eredményre, írásbeli kötelezést küld a hivatal. Ha így sem 
oldódik meg a probléma, megkezdődik a közigazgatási 
eljárás, ami bírsággal is járhat. Aki a határozatban foglal-
taknak sem tesz eleget, az hatósági végrehajtásra számít-
hat. Ez azt jelenti, hogy a hatóság elvégezteti a rendrakást, 
amelynek költségeit végül az ingatlan haszonélvezőjének 
kell állnia a kiszabott bírsággal együtt. Ez a fizetési kötele-
zettség nem évül el, és szükség esetén a hivatalos behaj-
tás lehetőségével is élhet az önkormányzat.
A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője már idén 
is rendelt el hatósági végrehajtást!



MÁRKAFÜGGETLEN AUTÓSZERVIZ

Az M7 körforgalomnál!



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!



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

*Ha most rendel

gyermekének

új szemüveget,

egy pár tartalék 

szemüveglencsét 

adunk ajándékba!

1+1

Minőségi gyermek

SZEMÜVEG + AJÁNDÉK*

Az akció 2016. augusztus 1–31-ig, vagy 
a készlet erejéig érvényes, új, komplett szemüveg 

vásárlása esetén. További részletek az üzletben. OPTIKA

Siófok, Vak Bottyán u. 27., TESCO
Telefon: 84/322-674

Nyitva: H.–Szo. 9.00 – 20.00,
V. 9.00 – 19.00



 

 

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!


