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Ki gondozza a temetőket?
Maratoni, majdnem kétórás tárgyaláson vitatták 
meg a város temetőinek sorsát a képviselők a leg-
utóbbi testületi ülésen. A cél egy városüzemelte-
téssel foglalkozó szervezet megalakítása lenne, 
amelynek tevékenységi körébe tartozik többek 
között a temetők üzemeltetése. 

Az ötlet nem ördögtől való, nagyon sok önkormányzat 
működtet saját szervezetet a zöldterületek gondozásá-
ra és a temetők üzemeltetésére, és egyre többen gon-
dolkoznak hasonló létrehozásában. Eddig a városban 
egy helyi vállalkozás gondozta a temetőket, és nyújtott 
temetkezési szolgáltatást. Fontos kiemelni, hogy itt két 
különböző tevékenységről van szó, a temetők üzemel-
tetése önkormányzati feladat, erre szerződött a város a 
helyi vállalkozóval. Ez egyébként évekre visszamenőleg 
egy veszteséges üzletrész volt, a szerződés lejárt, ezért is 
gondolkozik a testület abban, hogy saját kezelésbe veszi 
ezt a tevékenységet. A terv szerint a létrejövő szervezet 
tevékenységi körébe tartozna a temetőüzemeltetés, a 
közterület-fenntartás, a köztisztasági munkálatok elvég-
zése, a zöldfelület-fenntartás, az önkormányzati tulaj-
donú ingatlanok kezelése és fenntartása, a közvilágítási 
rendszer karbantartása, és szóba került még a kisebb vo-
lumenű építés, kivitelezés.
- A városüzemeltetési szerv létrehozását megelőzően 
többféle megoldást is körbejártunk. Polgármesterként 
fontos szem előtt tartanom a siófoki lakosok és a város 
gazdasági érdekeit egyaránt. Az új egység az eddigi 
megoldásoknál költséghatékonyabb működést ered-
ményezhet, valamint egyszerűsítheti a beszerzéseket.
Külső szervezetek bevonása esetén ugyanis gyakoriak az 
elhúzódó beruházások, viszont a saját körben elvégzett 
tevékenység produktívabb lehet, és a siófoki emberek 
közérzetét javíthatjuk vele - mondta lapunknak dr. Len-
gyel Róbert polgármester.
A téma nem újkeletű, hiszen a hivatalnak már 2015 őszén 
elő kellett volna készíteni a város köztemetőinek üzemel-
tetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést, mivel 
az eddigi szolgáltatóval korábban kötött megállapodás 
2015. december 31-én lejárt. A hivatal a képviselő-testü-
let tavaly decemberi ülésén arra kérte a testület tagjait, 

hogy járuljanak hozzá ahhoz, hogy az eddigi szolgáltató 
év végén lejáró szerződését 6 hónappal hosszabbítsa 
meg. Az indoklás az volt, hogy 2015. 11.01-én, azaz több 
mint egy hónappal korábban jelentősen módosult a köz-
beszerzési törvény, ezért a hivatalnak nem maradt ideje, 
hogy előkészítse, kiírja és lebonyolítsa a siófoki közte-
metők üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési eljárást. 
A hivatalnak úgy sem sikerült az eljárást lebonyolítani, 
hogy ezért egy külön budapesti céget fizet a város évek 
óta, amely kifejezetten a közbeszerzési eljárásokat készí-
ti elő. A témával kapcsolatos ügy legközelebb a testület 

2016.márciusi ülésén jött elő. Ott került sor a „Siófok vá-
ros közigazgatási területén a város tulajdonában lévő 
zöldfelületek és parkok fenntartására szerződés megkö-
tése” című előterjesztésre. Ebben az NHSZ Kertfok Kft.-t 
bízták meg a címben foglalt tevékenység ellátásával, de 
csak 2016. december 31-ig. Nyilván itt is csak azért szólt 
a megbízás az év végéig, mert a szándék egy saját vá-
rosi cég vagy intézmény alapítása volt. A cég egyébként 
nyílt közbeszerzési eljárás folyamán nyert, amelyet 2015. 
október 29-én írt ki a hivatal. A testület 2016. április 28-i 
ülésén ismét előjött a temetők ügye. Ekkor a temetkezési 
közszolgáltatás 2016. évi díjainak megállapításáról volt 
szó, amelyet a jogszabály helyi hatáskörbe utal. A döntés: 
a jelenlegi üzemeltető javaslatára a 2016. évi díjak május 
1-től változatlanok maradnak (azaz megegyeznek a 2015. 
évivel). A 2016. májusi testületi ülésen tárgyalták volna a 
temetők üzemeltetéséről szóló közbeszerzési eljárás ki-
írásáról szóló előterjesztést. Itt azonban az a megegye-
zés született, hogy a temető üzemeltetésre vonatkozó 
közbeszerzési eljárást a hivatal leállítja, és visszavonja. 
Mivel a temetőüzemeltetés kötelező önkormányzati fel-
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adat, ezért a javaslat szerint a jövőben a Balaton-parti Kft. 
lássa el ezt a feladatot. Már ekkor felvetődött az, hogy 
erre külön városgazdálkodási szervezet kialakítása lesz a 
célszerű megoldás. Ezt követően 4 rendkívüli és 1 rendes 
testületi ülés volt, de a hivatal részéről semmiféle anyag 
nem került az üggyel kapcsolatban a testület elé.
A legutóbbi, azaz a múlt havi testületi ülésen a „Vá-
rosüzemeltetéssel foglalkozó szervezet kialakítása, a 
temetőüzemeltetés megszervezése Siófokon” című 
előterjesztést tárgyalta a hivatal. Az előterjesztésben 
többek között az olvasható, hogy a testület már hozott 
egy elvi döntést a közfeladatok ellátásának újjászerve-
zéséről és a javaslat is megtalálható, mely szerint intéz-
mény vagy nonprofit cég végezze a feladatokat jövő és 
elejétől. Szamosi Lóránt szerint azonban az előterjesztés 
alapján nem lehetett felelős döntést hozni.
- Semmilyen támpontot nem nyújtott a tekintetben, 
hogy melyik szervezeti forma lenne a legjobb és leg-
gazdaságosabb megoldás a városüzemeltetési felada-
tok ellátására. A határozati javaslat 2. pontja viszont egy 
erről szóló döntést tartalmaz. Előkészítetlen és döntésre 
alkalmatlan volt ebből a szempontból az előterjesztés. 
Ezt nyilván jegyzőasszony zokon vette, de abszolút segí-
tő szándékkal emeltem fel a szavam, a minél hitelesebb 
döntés érdekében. Továbbá azt gondolom, hogy a testü-
letet nem lehet kifejezetten abba az irányba terelni dön-

tés szempontjából, ami a hivatalnak a legegyszerűbb és 
gyorsan kivitelezhető. Elhangzott az is, hogy „nincs más 
megoldás, ez van és kész”, azaz csak intézményt lehet 
alapítani, mást nem! Egy ilyen kategorikus mondatnak 
szerintem helye nincs egy testületi ülésen. Ezért mond-
tam azt, hogy egy picit fordítva ülünk a lovon: nem a 
hivatalnak van testülete, hanem pontosan fordítva mű-
ködik a dolog: a testület döntései alapján dolgozik a hi-
vatal - mondta a képviselő.
Aztán kiderült persze, hogy van köztes megoldás. Sza-
mosi Lóránt módosító javaslatába beépítették a jegyző 
javaslatát. „A Képviselő-testület felkéri a KÖH-öt, hogy a 
városüzemeltetéssel foglalkozó szervezetről, annak le-
hetséges működési formájáról (intézmény, nonprofit v. 
forprofit cég) készítsen előterjesztést a soron következő 
testületi ülésre az előnyök és hátrányok bemutatásával”- 
szólt a képviselő javaslata. Ehhez a város jegyzője hoz-
zátette, hogy 2017. január 1-től átmeneti jelleggel, 6 
hónap időtartamra a Városfejlesztési és Üzemeltetési 
Osztály 7 fővel lássa el a feladatot, és a testület elé a fen-
ti előterjesztés a 2017. évi februári ülésre kerüljön be. 
Így tehát jövő évtől a hivatal osztálya végzi a teme-
tők üzemeltetését, februárban pedig kiderül, hogy 
milyen formában működhet a városüzemeltetéssel 
foglalkozó cég, mely talán jövő évben már megkezd-
heti tevékenységét.

Turizmus-vendéglátás szak a GDF-en
A Gábor Dénes Főiskola a közeljövőben siófoki 
campusára is kiterjeszti a februári keresztfélévtől 
Budapesten induló turizmus-vendéglátás alap-
szakot.  

Az Oktatási Hivatal szeptember 14-i hatállyal engedé-
lyezte a turizmus-vendéglátás alapszak elindítását a 
Gábor Dénes Főiskolán, így az intézmény budapesti 
központjában már a februári keresztfélévtől nappali 
tagozaton elindul az új szak. A turizmus-vendéglátás 
szakot a tervek szerint a siófoki campusra is kiterjesztik, 
melyre várhatóan 2017 szeptemberétől jelentkezhetnek 
a hallgatók. A GDF siófoki központjában mérnök infor-
matikus, gazdasági informatikus, valamint gazdálkodás 
és menedzsment alapszakokon indítanak keresztféléves 

képzéseket. Jelenleg itt gazdálkodás és menedzsment 
szakon egy online turizmus specializáció indult el, mely 
a munkaerőpiacon szinte egyenértékű lesz a turizmus-
vendéglátás szakkal. A GDF Siófoki Campusán február-
tól induló szakokról az érdeklődők a főiskola november 
7-i nyílt napján tájékozódhatnak majd részletesen. 
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Megvalósult fejlesztések

Az utóbbi időben több helyszínen is zajlottak a 
munkálatok a városban, ezeket gyűjtöttük össze.

A 7. választókörzetben Újvári István képviselő tájékoz-
tatott minket a fejlesztésekről. A képviselő elmondta, 
hogy jelenleg folyamatban van két beruházás, járda-
építés a Szeptember 6. tér északi oldalán, valamint a 
Tavasz utca egy szakaszán út- és járdaépítés. Elkészült 
az Erdész utcában a közvilágítás folytatása, járdaépí-
tés a Mező utcában, a Kiliti-Ságvár bicikliút csatla-
koztatása Kilitin, valamint aszfaltozás és járdaépítés a 
Malom utcában.
Lapos Gábor a 4. számú választókerület képviselője 
némiképp szomorúan nyilatkozott, mint mondta, a 
tavalyra és az idei évre „beígértek” közül csak egy kis 
30 méteres járdafelújítás valósult meg, és néhány he-
lyen a vízelvezető árkok tisztítása. Idei évre a Reviczky 
utcai járdafelújítás lenne soron.
Hasonlóképpen nyilatkozott Csorba Ottó is a 2. számú 
körzet képviselője, ahol a Tihany utca meghosszab-
bítása készült el a Deák Ferenc sétánytól a Balaton-
partig, és a Csobánc utca meghosszabbítása a Deák 
Ferenc sétánytól a Balaton-partig. Mint mondta, más, 
a 2016. évre betervezett, és a költségvetésben is sze-
replő beruházás még nem kezdődött el, így nem is 
fejeződhetett be.
Szamosi Lóránt választókörzetében, azaz a 3. számúban 
idén elkészült a Sió utcában lévő SPAR előtti parkoló 
térkövezése, a Zsilip sori lejáró kiszélesítése, aszfalto-
zása, a Fő utcán a Mix Market udvar és a Spar közötti 
szakasz térkövezése, a Vámház utca teljes aszfaltozása 
a Fő utca és a Semmelweis utca között, valamint a Vá-
sárcsarnok előtti parkolók felújítása, a Sió utca Bajcsy-
Zsilinszky és Sorház utca közötti szakaszán, mindkét 
oldali járda térkövezése és a Puskás Tivadar u. 3. előtti 

járda felújítása. Mindezek mellett, mint mondta, az ő 
körzetében történt a Vak Bottyán János Általános Isko-
la épületének külső szigetelése és a Fő tér Gáti-gödör 
felőli oldalának javítása, szegélyek, térkövek cseréje.
Mezőfi Józsefné, az 5. számú választókörzet képviselője 
a Vak Bottyán Iskola mellett újonnan átadott szabadté-
ri sportparkban válaszolt kérdéseinkre. Mint mondta, a 
Kele utca és a Sorház utca sarkán épült sportpark tulaj-
donképpen az iskola területe, mivel a tornaterem na-
gyon kicsi, így ezzel a sportpálya létesítésével tudnak 
segíteni a gyerekeknek. Emellett elkészült egy térköves 
járdaszakasz a DRV irodaház előtt, napelemes köztéri 
világítás került az Amigo étteremmel szembeni parko-
lóba, a buszmegállótól a volt Csárdás étteremig elké-
szült a járda, az étteremtől a vasúti átjáróig pedig az út 
és a járda is megújult. 
Szajcz Adrián fejlesztési és beruházási tanácsnok a 6. 
számú választókörzet képviselője arról számolt be, 
hogy egy nagyberuházás folyik jelenleg is a Béri Ba-
logh utcában, ahol új út, járda és csapadékvíz-elveze-
tés is épül. Befejeződött a Sándor utcai járda építése, 
amely térköves burkolatot kapott, a Dózsa György utca 
Tanácsház és Bajcsy szakaszán új járda és vízelvezető 
épült, valamint a Dózsa György út 40-es szám mögött 
új járda. A tanácsnok elmondta azt is, hogy örül, hogy a 
képviselők a legapróbb részletekbe menően felmérték 
a teendőket a választókörzeteikben, és a tavalyi és az 
idei költségvetésben is nagyon sok megoldásra váró 
fejlesztést szerepeltettek. Fontosnak tartotta azt is, 
hogy a jelenleg elkészült beruházásoknak már a múlt 
évben el kellett volna készülniük, most már a 2016-
os év költségvetésében szerepeltetett terveknek kel-
lene megvalósulniuk. Ez azonban, mint mondta, már 
nem a képviselők feladata, ezzel a hivatalnak kellene 
foglalkoznia. 
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Új ügyvezető a Balaton-parti Kft. élén
A képviselő-testület október 31-i hatállyal vissza-
hívta Baráth Istvánt, a Siófok Holdingot vezető 
társaság ügyvezetőjét.

- Másfél évvel ezelőtt már javaslatot tettem a testü-
let felé arra vonatkozóan, hogy személycserére lenne 
szükség a Balaton-parti Kft.-nél. Időközben két átvilá-
gításra is sor került, amelyek szintén a korábbi felve-
tésemet támasztották alá. Örömömre szolgál, hogy 
mindezek után a testület is belátta, hogy esedékes len-
ne a jelenlegi vezető leváltása. Bízom a kinevezett ve-
zető és a cég jövőbeni hatékony munkavégzésében és 
együttműködő-készségében- nyilatkozta lapunknak 
dr. Lengyel Róbert polgármester.
Szajcz Adrián, a Fidesz frakcióvezetője is az átvilágításo-
kat hozta szóba, de beszélt az új ügyvezető kinevezé-
se előtti konstruktív együttműködésről és a jövőről is. 
- Véleményünk szerint a hivatal egyes tisztségviselői, 
valamint külsős személy által végzett vizsgálat egyol-
dalú, hiányos, és a készítők szándéka és elfogulatlan-
sága is megkérdőjelezhető. A vizsgálati anyagban a 
képviselő-testület az ok-okozati összefüggések mély-
ségben történő vizsgálatát hiányolta, ezért felszínes 
jelentésnek ítélte meg, és nem tartotta tárgyalásra al-
kalmasnak. Ma már azt is jól tudjuk, hogy a félelmünk 
jogos volt, és egyértelműen bebizonyosodott. Ugyanis 
erre, a testületi többség által nem elfogadható jelen-
tésre alapozva tette meg dr. Lengyel Róbert polgár-
mester a feljelentést hűtlen kezelés bűntette miatt. 
Ma már azt is tudjuk, hogy teljesen alaptalanul: pol-
gármester úr kifogásolta a Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Gazdaságvédelmi 
Osztályán született nyomozást megszüntető határoza-
tot, ezért ellene panaszt nyújtott be, amelyet a panasz 
alaptalansága miatt, a Zalaegerszegi Járási és Nyo-
mozó Ügyészség részletes indoklással elutasított. A 
döntés jogerős, további jogorvoslatnak helye nincs. A 
siófoki Fidesz -frakció abban érdekelt, és teljes mérték-
ben elkötelezett, hogy a siófoki emberek egyértelmű, 
világos és tárgyilagos tájékoztatást kaphassanak az 
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok mű-
ködésével kapcsolatban. Ez mindannyiunk közös ér-

deke. Pontosan ezért javasoltuk, hogy készüljön egy 
professzionális átvilágítási jelentés, melyet a képvi-
selő-testület a szeptemberi testületi ülésen tárgyalt 
meg. Az átvilágítási jelentésben több hiányosságot is 
megfogalmaztak. Az is egyértelművé vált, hogy a Ba-
laton-parti Kft. nehéz időszak előtt áll, és a cég jövőjét 
meghatározó stratégiai döntéseket kell hozni, a céget 
meg kell újítani. Ehhez a feladathoz véleményem sze-
rint szemléletváltásra, fiatalításra és megújulásra van 
szükség. Ez a folyamat akár évekig is eltarthat, pon-
tosan ezért tettem személyi javaslatot polgármester 
úrnak a Balaton-parti Kft. ügyvezető igazgatói pozíci-
ójára. Baráth úr nyugdíj előtt áll, és egy ilyen feladatot 
már nem tud magára vállalni. Az előterjesztés előké-
szítésében több alkalommal egyeztettem Lengyel Ró-
berttel. Az egyeztetések konstruktívnak bizonyultak.  
A végeredmény jól bizonyítja az együttműködés sike-
rességét, mivel a képviselő-testület egyhangúlag fo-
gadta el a határozati javaslatban foglaltakat. A Fidesz 
-frakció mindvégig a tisztánlátás és az igazságosság 
pártján állt a Balaton-parti Kft. ügyében, ahogy minden 
más ügyben is. Most, hogy egy szakszerű és professzi-
onális jelentést kaptunk a százszázalékos önkormány-
zati tulajdonban lévő gazdasági társaságról, így már 
felelősen meg tudjuk hozni azt a döntést, amely a kft. 
jövőjét a megújulás pályájára tudja állítani. Ezt a jö-
vőt egy fiatal, agilis menedzser szemléletű új ügyve-
zetőben látjuk - részletezte lapunknak Szajcz Adrián. 
A siófoki testület zárt ülésen egyhangú voksolással 
november elsejével a banki szektorból érkező Pintér 
Tamást nevezte ki az ügyvezetői posztra 2019. dec-
ember 31-ig. 
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Elektromos töltőállomásokra pályázik Siófok 

Pályázati támogatással három új elektromos töltőállo-
más jöhet létre Siófokon. A Nemzetgazdasági Minisztéri-
um pályázati felhívást tett közzé a helyi önkormányzatok 
számára az elektromobilitási töltőinfrastuktúra kiépíté-
sének támogatására, melyre Siófok Város Önkormányza-
ta is benyújtja pályázatát. A minisztérium Jedlik Ányos 
Tervének célja a környezetvédelem, a közlekedésből 
származó üvegházhatású gázok emissziójának csök-
kentése. Minél több településen tervezik kiépíteni az 
elektromos járművek használatához szükséges alapvető 
töltőinfrastruktúrát, hogy a környezetkímélő gépkocsik-
kal átjárhatóbbá váljon az ország, és egyre elterjedtebb 
legyen ez a közlekedési mód.
-A Városház téren egy darab elektromos töltőállomás 
létezik, és egy szálloda parkolójában van egy másik, de 
azt csak a hotel vendégei használhatják. Az elektromos 
autók térhódítása már elkezdődött, nyáron szinte min-
den héten láthattunk a Városház téren „tankoló” autót, a 
jövőben egyre többen rendelkezhetnek ilyen járművel, 
akár a városlakók, akár az idelátogatók. Környezetvé-
delmi szempontból fontos a téma, és az a véleményem, 
hogy ilyen téren is fejlődnie kell a városnak - mond-
ta Szajcz Adrián fejlesztési és beruházási tanácsnok. 
Siófokon a pályázatból a Darnay tér déli részén, a trafó 
közelében kialakított parkolóban, a Krúdy sétány és a 
Mártírok útja sarkánál, valamint a Koch Róbert utca trafó 
melletti parkoló területén alakítanak ki elektromos töl-
tőállomást. 

„Itt kezdődik a Balaton”
Hamarosan elkészülhet Siófok új középtávú turisztikai 
koncepciója. Siófok Város Önkormányzata az idei évi 
marketingkeretből biztosít támogatást arra, hogy a Sió-
foki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület a Ferling Kft.-vel 
szerződést kössön, és megvalósuljon egy középtávú 
turisztikai koncepció. A Siófok 2020 turizmusfejlesztési 
program célja Siófok turisztikai vonzerejének növelése. 
A Fürdőegylet a szeptemberi képviselő-testületi ülé-
sen egyelőre a program megvalósításához szükséges 
szerződés tervezetét mutatta be a város képviselő-tes-
tületének. A tervek szerint a Ferling Kft. az „Itt kezdődik 

a Balaton” szlogenhez turizmusfejlesztési stratégiát, 
arculattervet, a következő évekre vonatkozó rendez-
vénynaptárt készít, és munkacsoportot állít fel. Még az 
idei évre egy nyílt workshopot szerveznének, melynek 
során nyilvánosságra hoznák a következő év célkitűzé-
seit, valamint teret adnának a város turizmusával kap-
csolatos véleménynyilvánításnak is. 
A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület a testületi 
döntés alapján a következő ülésre egy új előterjesz-
tés formájában tárja majd a testület és a bizottságok 
elé, hogy a Ferling Kft.-vel milyen hosszabb távú, 
a 2017, 2018, 2019-es évekre vonatkozó turisztikai 
marketingmegállapodást kíván kötni. Az új koncep-
ciónak a megállapodás szakmai tartalmát, pénzügyi 
vonzatát és az önkormányzat szerepvállalását is tar-
talmaznia kell. 

Felsőoktatási ösztöndíj 
Hamarosan jelentkezhetnek a Bursa Hungarica ösz-
töndíjrendszer 2017. évi pályázatára a felsőoktatási 
tanulmányaikat folytató hátrányos szociális helyze-
tű, Siófokon élő diákok. Siófok Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik 
a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallga-
tók, illetőleg felsőoktatási Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi 
pályázati fordulójához. A Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az 
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szo-
ciálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való rész-
vételének támogatása. Az ösztöndíjpályázatra azok 
a települési önkormányzat területén lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intéz-
ményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony kereté-
ben) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felső-
fokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat. A jelentkezéshez szükséges infor-
mációkat a pályázathoz csatlakozást követően az ön-
kormányzat honlapján teszik közzé.
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Déli elkerülő és Sió-zsilip 
Hosszas tárgyalások után megszületett a végleges 
döntés arról, hol épüljön újjá a Sió-zsilip vízleeresz-
tő és hajózó zsiliprésze, valamint a Kiliti duzzasztó-
mű. Ez utóbbinak pedig nagy szerepe lehet a Déli 
elkerülő út megépítésében.

Több egyeztetést követően a szeptemberi képviselő-
testületi ülésen Siófok képviselő-testülete meghozta 
a végleges döntést a „Balaton levezető rendszerének 
korszerűsítése” projekt keretében tervezett műtárgyak 
elhelyezéséről. 
- Hosszú ideje zajlanak az egyeztetések a város ré-
széről, és úgy gondolom, hogy jó eredményt sikerült 
elérni. A siófoki vízleeresztő zsilip a jelenlegi helyétől 
30-50 méterre délre épül meg, a hajózó zsilipet a jelen-
legi helyén korszerűsítik. A kiliti duzzasztó a jelenlegi 
helyétől körülbelül 700 méterre délre, a Dózsa György 
utca meghosszabbításának vonalában épül meg. Ez 
utóbbinak többek között azért van nagy jelentősé-

ge, mert az új duzzasztó egy olyan alappal lesz az új 
helyén megépítve, amely alkalmas egy esetleges új 
Sió-híd alapjának. Ez azt jelenti, hogy akár az egyhar-
madát is meg lehet spórolni egy új híd építésének.  
A déli elkerülő út szükségessége megkérdőjelezhe-
tetlen, pontosan ezért javasoltuk a legutóbbi város-
fejlesztési bizottság ülésén, hogy a déli elkerülő út 
problémáját a bizottság a novemberi testületi ülésen 
vegye újra napirendre. Meg kell vizsgálni többek között 
a régi terveket, nyomvonalakat, engedélyeket, meg kell 
határozni az új feladatokat - mondta Szajsz Adrián. 
Így tehát a KDT Vízügyi Igazgatóság kompromisszumos 
javaslata nem terheli többletköltséggel az önkormány-
zat költségvetését, ráadásul a területen megerősített 
alapozás alkalmas lehet arra, hogy a későbbiekben 
megépülő déli elkerülő úthoz szükséges Sió-híd gaz-
daságosabban valósuljon meg. A projekt részeként 
szerepel a terület vízelvezetését javító levezető árok 
korszerűsítése is.

Intelligens város projekt 
Optikai kábelhálózat kiépítésével indulhat el Siófo-
kon az intelligens város projekt.  

Napjainkban az optikai kábel a legkorszerűbb adatát-
viteli technológia, és rövidesen megjelenik egy újabb 
települési alapközmű, az intelligens várost működtető 
adatok továbbítására hivatott optikai hálózat. Az optikai 
hálózat olyan stratégiai fontosságú alapközművé válik, 
amit a települést irányító önkormányzatnak kell kezel-
ni, mivel az intelligens városi szolgáltatások (melyek 
száma a jövőben robbanásszerűen növekedni fog) ezt 
a hálózatot fogják használni. A Smart City - intelligens 
város - projekthez olyan beruházások kapcsolódhat-
nak majd, melyek a lakosságot és a város intézményeit 
egyaránt szolgálják. A legmodernebb Smart City pro-
jektek hazánkban például Győrben jelennek meg a leg-
szélesebb kínálatban, ahol a fejlesztések közt az okos 
közvilágítás kiépítése, az elektromos autók számára 
kialakított töltőállomások és az okostelefonokra letölt-
hető városi alkalmazás is szerepel. 

- A régi siófoki kistérség területén már volt pályázat 
útján optikai törzskábel lefektetése. Ez az új pályázat 
lehetővé teszi ennek a hálózatnak a bővítését. Ez azt 
is jelenti, hogy nem csak a város bizonyos területe-
in lesz elérhető szélessávú internet, hanem a város 
bármely pontján. Ez a jövő, és nemcsak a lakosság 
szempontjából, hanem a város is több szolgáltatást 
tud hozzákapcsolni ehhez a fejlesztéshez, amely az 
integrált területfejlesztési stratégiánkban is szereplő 
intelligens város koncepcióhoz illeszkedik. A 21. szá-
zadban mindenkinek ki kell használni az informatika 
adta lehetőségeket, fontos, hogy a városvezetés fo-
lyamatosan keresse a fejlesztési lehetőségeket, hiszen 
ez nemcsak a lakosság szempontjából fontos, hanem 
a város jövője szempontjából is, gondoljunk csak a tu-
rizmusra vagy akár az idetelepülő cégek esetében az 
iparra is. Ez már zajlik körülöttünk, de egyben ez egy 
jövőbeni befektetés is a város szempontjából - nyilat-
kozta lapunknak Szajcz Adrián beruházási és fejlesz-
tési tanácsnok. 
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Amerikai diákok Siófokon
A siófoki Széchenyi István Általános Iskola fo-
gadta októberben az amerikai Walnut Creekből 
érkezett cserediákokat.

Tizenegy amerikai diák és két kísérő tanáruk látoga-
tott el október elején Siófokra a város és amerikai 
testvérvárosa, Walnut Creek között évek óta aktívan 
működő cserediákprogram keretében. A cserediá-
kokat minden évben más intézmény fogadja, idén a 
széchenyisek családjai szállásolták el a tanulókat, akik 
magyar társaikkal közösen kirándulásokon, kulturális 
és szórakoztató programokon vettek részt egy hé-
ten át. Hajókirándulás, nyitóvacsora szerepelt az első 
programok közt, ahol a magyar és amerikai diákok 
gyorsan összeismerkedtek egymással. Október 3-án 
Siófok polgármestere, Dr. Lengyel Róbert fogadta 
a városházán a Walnut Creek-i csoportot, és egy kö-
tetlen beszélgetésen bemutatta a várost, a testület 
munkáját diákoknak, akik a napot városnézéssel, majd 
a Galerius fürdőben egy kis kikapcsolódással zárták. 
Kedden egész nap Budapesten kirándultak, szerdán 
a siófoki Széchenyi iskolában óralátogatásokon vet-
tek részt, hogy megismerkedjenek a magyar oktatási 
rendszerrel. Az amerikaiaknak tetszett a magyar is-
kolai élet, leginkább a különbségek a siófoki és saját 
iskolájuk közt, például az, hogy nálunk nem a tanárok-
nak, hanem az osztályoknak vannak saját tantermeik, 
és a diákok a testnevelésórákon maguk választhattak 
sportágat. Csütörtökön az iskola hagyományos sport- 
és egészségnapján Mozdulj! sportvetélkedők, kreatív 
kézműves foglalkozás, egészséges zöldségek és gyü-

mölcsök kóstolása várta a vendégdiákokat, akiknek 
az intézmény felsőseivel együtt a rendőrség munka-
társa a kerékpáros közlekedésről, a kerékpár helyes 
felszereltségéről tartott interaktív előadást, az iskola 
védőnője az életmentéssel kapcsolatos ismereteket 
mutatta be. A sport- és egészségnapon az amerikai 
diákok egy élménybeszámolón mesélték el legszebb 
élményeiket, hogy mennyire élvezték, hogy egy olyan 
csodálatos tó partján tölthették a hetet, mint a Bala-
ton, milyen zöld a környezet, milyen sokféle kőből 
építkezünk Magyarországon, nyitottabbak a terek, 
szépek a tájak, és milyen érdekes az ország és Buda-
pest története, ahol fellelhetőek a régi és modern épí-
tészeti stílusok. A Walnut Creekből érkezett diákok a 
hazaút előtt utoljára a magyar gyerekekkel közösen a 
Balaton-felvidéken kirándultak. 
A cserediákprogram keretében 2017 áprilisában a 
Széchenyi iskola 11 tanulója és 2 kísérő tanáruk uta-
zik majd Walnut Creekbe. Az iskolai csoport amerikai 
látogatását a siófoki önkormányzat az előző évekhez 
hasonlóan ismét támogatja.

Siófokon a kiépített hálózat által a köztéri térfigyelő 
kamerarendszer végpontjainak közel 80%-a optikai 
kábeles kapcsolattal elérhetővé válna, olcsóbb lenne a 
kamerarendszer üzemeltetése, további bővítése és biz-
tonságosabb lenne a rendszer használata adatvédelmi 
szempontból is. A hálózat kialakításához optikai kábel-
építés szükséges, amely egy költséges beruházás. Sió-
fokon a költségek csökkentése, és annak érdekében, 
hogy elkerüljék a város útburkolatának rongálását a 
mikrocsöves alépítmény-hálózatot nem önálló munka-

ként, hanem a városi közutak, járdák burkolási javítási 
munkálataival összehangoltan, azokkal párhuzamosan 
végzik majd el. Siófok képviselő-testülete szeptemberi 
ülésén megszavazta, hogy az intelligens város projekt-
hez egy szakmai csapatot hoz létre, a munkálatokhoz 
a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály partnercég 
kiválasztására ír ki meghívásos pályázatot. Az optikai 
hálózat kezdetben egy rövidebb szakaszon valósulna 
meg, hogy a technológia alkalmasságáról, várható költ-
ségeiről gyakorlati tapasztalatokat szerezzen a város.
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Több vendég, kevesebb bűncselekmény – eredményes Siófok stratégiája
Siófok új turisztikai stratégiájának köszönhetően az 
idei nyári szezonban a korábbiaknál szélesebb körű 
programkínálat várta a tavalyi évhez képest is na-
gyobb számban érkező turistákat a városban Siófok 
polgármestere szerint. Szeptember derekán a Fő 
téren tartott sajtótájékoztatóján azonban inkább a 
közbiztonság kérdésén volt a hangsúly. 

- Célkitűzésünk elsősorban az volt, hogy a városba 
érkező vendégek összetételén próbáljunk meg vál-
toztatni. A bulituristáknak azt a részét, akik most 
már lassan évtizedek óta negatív kicsengést adnak 
Siófok nevének, szerettük volna kicsit kiszorítani a 
városból. A színes programokkal elsősorban a csalá-
dosokat próbáltuk meg Siófokra csábítani. Soha nem 
látott mennyiségű program került megrendezésre, 
mely részben magánbefektetőknek, részben a város 
intézményeinek, a város Fürdőegyletének köszönhe-
tő – mondta el a szezonértékelőn dr. Lengyel Róbert, 
Siófok polgármestere, aki pozitívumként megemlítet-
te, hogy a városban dolgozó taxisok szerint a korábbi 
évekhez képest érezhetően csökkent a sok problémát 
okozó holland bulituristák száma.
Idén a város jelentős összeget áldozott arra is, hogy 
Siófokon és környékén a rendőrséggel együttmű-

ködve a közbiztonsági állapotokon javítani tudjon.  
A város területén a nyár folyamán közel felére csök-
kent a regisztrált bűncselekmények száma  a tavalyi 
évhez képest, ezen belül a Petőfi sétányon és a Nagy-
strand területén a rendőrségi statisztikák szerint közel 
negyedére csökkent az elkövetett bűncselekmények 
száma, hangzott el a sajtótájékoztatón.
- Az elmúlt évek során a Petőfi sétány neve közbizton-
ság szempontjából elég negatív visszhangot adott 
Siófoknak. Az idei év elején felvázoltam egy elképze-
lést a városvezetés számára, hogy mit is kéne tenni a 
sétányon ahhoz, hogy közbiztonsági szempontból ki-
vetni valót ne találjanak a turisták. A nyár elején jelen-
tős számú központi megerősítő rendőri erő érkezett 
a városba, melyet ugyan a nyár közepén a határhely-
zetre való tekintettel visszavont az Országos Rendőr 
Főkapitányság, de a megyén belüli további átcsopor-
tosításokkal a központilag elvont rendőri erők egy 
részét pótolták. A közbiztonság javulása elsősorban a 
rendőrség eredménye, másodsorban a város intézke-
dései is közrejátszottak, a Petőfi sétányon ellenőrző, 
áteresztő pontok kerültek felállításra, egy profi magán 
biztonsági céget bíztunk meg a rendfenntartással, és 
biztonsági kamerákkal lefedett volt az egész terület – 
mondta el a polgármester. 

Kultúra és hajózás
Hajós programokkal, koncertekkel, gyerekelő-
adásokkal idén először rendezték meg a siófoki 
hajóállomáson a Balatoni Hajós Fesztivál és Kul-
turális Napokat.

A 170. jubileumát ünneplő Balatoni Hajózási Zrt. és 
a 40 éves Kálmán Imre Kulturális Központ közös ren-
dezvényén szeptember 24-én és 25-én szárazföldön 
és vízen egyaránt változatos programok várták az ér-
deklődőket. A hagyományteremtő céllal létrehozott 
fesztivált az első napon a Bahart vezérigazgatója, Kol-
lár József, a Mahart igazgatója, Spányik Gábor, Siófok 
polgármestere, dr. Lengyel Róbert és Witzmann Mi-
hály országgyűlési képviselő nyitotta meg.

Az ünnepélyes megnyitót és koszorúzást színpa-
di programok követték, és a kikötőben kereskedők 
és kézművesek vására fogadta a rendezvény ven-
dégeit. A Bahart folyamatos sétahajóprogramokat, 
főzőversenyt szervezett a hétvégére. Sokan nézték 
végég a tűzoltóság látványos vízi bemutatóját, a 
vízimentők, vízirendőrök bemutatóit. A parton hajó-
modell- és hajómakett-kiállítás, a 170 éves Balatoni 
Hajózás minikiállítása volt látható, a parkolóban ve-
terán járművek sorakoztak fel. A gyerekeknek kézmű-
ves foglalkozásokkal, gyerekelőadásokkal készültek 
a szervezők, a színpadon koncertek, szombat este a 
vízen lampionos vitorlás felvonulás szórakoztatta a 
fesztivál látogatóit.
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„Siófok mától egyetemi város lett”
Közel 50 hallgató tett ünnepélyes esküt a siófoki 
Gábor Dénes Főiskola tanévnyitó ünnepségén. A 
diákok szeptembertől mérnök informatikus, gaz-
dasági informatikus, gazdálkodás és menedzsment 
szakokon, valamint felsőoktatási szakképzéseken 
kezdék meg főiskolai tanulmányaikat. 

A GDF siófoki központjának épületét bemutató hely-
történeti kiállításmegnyitóval, majd a rektori megnyi-
tóval és a tanévnyitó díszvendégeinek köszöntőivel 
kezdődött el a siófoki főiskola 2016-17-es első tanéve. 
Az intézmény mérnök informatikus, gazdasági infor-

matikus, gazdálkodás és menedzsment szakaira, illetve 
felsőoktatási szakképzésre közel 50 elsőéves hallgató 
jelentkezett. Zárda Sarolta, a GDF rektora az ünnepsé-
gen kiemelte, nemcsak az egyetemi alapképzést sze-
rették volna Siófokra hozni, hanem egy tudományos, 
kulturális, művészeti centrumot is kialakítanának.
- Megállapodást kötöttünk a Kreatív Ipar Házak Klasz-
terrel, hogy minden olyan tevékenység, amely a dizájn 
informatikához kapcsolódik, a kézműves foglalkozástól 
kezdve a rajzig helyet kapjon ebben a házban. A főisko-
lai oktatás kiegészült a Logiscool általános iskolás gye-
rekeknek szóló programozó kurzusaival, és a hallgatók 
a jövőben a gyerekek mentorai lehetnek – mondta el 
Zárda Sarolta.
Siófokon kizárólag helyi oktatókkal töltötték meg a 
tanári kart, így biztosítva munkalehetőséget a város-
ban élőknek. A hallgatók főiskolai éveit, ügyintézését 
megkönnyíti, hogy a főiskolai rendezvények, a vizs-
gáztatás, a tanulmányi szolgáltatás mind egy helyen 
található a siófoki kampuszon. Közösségi Felsőoktatási 
Képzési Központ három nyílt az országban, Hatvan-
ban a Budapesti Műszaki Egyetem, Kisvárdán a Deb-

receni Egyetem és Siófokon a Gábor Dénes Főiskola. 
- Azt gondolom, hogy egy társadalmi közösség fejlő-
dése nemcsak az épületekről és az infrastrukturális 
fejlesztésekről kell, hogy szóljon, hanem az adott kö-
zösség érdekében egy szellemi, kulturális háttér meg-
teremtéséről is. Nagyon örülök neki, hogy a mai naptól 
elmondhatjuk, hogy Siófok gazdag, hogy visszakerült 
a főiskolai képzési központok térképére. A mai korban 
az egyik kitörési pontunk a tudás, a tudás alapú társa-
dalom, a tudásbázis megteremtése kell legyen ame-
lyet reményeim szerint a siófoki Gábor Dénes Főiskola 
méltán szolgál majd. Siófokról eddig a legtöbbeknek 

a turizmus, a Nyár fővárosa cím jutott eszébe, de ezek 
mellé az oktatás bástyája címet is elnyerheti a város – 
emelte ki Witzmann Mihály országgyűlési képviselő, 
aki a magyar oktatásügy átalakulását, a folyamat Sió-
fokot érintő pozitív változásairól is szólt. A városban 
elindult a Siófoki Szakképzési Centrum, a Gábor Dénes 
Főiskolával a felsőoktatási képzés is elkezdődik, és a 
korábbi tabi, siófoki, fonyódi és marcali tankerületek 
egyesítéseként létrejött egy egységes siófoki székhe-
lyű tankerület.
Dr. Lengyel Róbert, Siófok polgármestere kifejtette, 
miben látja a főiskola városra gyakorolt pozitív hatását.
- Miért is jó Siófoknak, hogy működik felsőoktatási 
intézmény a városban? Egyrészt presztízs, másrészt 
büszkeség. Presztízs, mert meggyőződésem, hogy egy 
városban akár egyetemi, akár főiskolai oktatás van, az 
a város nimbuszát növeli. Büszkeség, mert mostantól 
kezdve siófokiakként, ha vendéget fogadunk, elmond-
hatjuk, hogy van egy gyönyörű főterünk, Víztornyunk, 
nagyon szép a Balaton-part, jó itt lakni, és városunkban 
diplomás embereket is képeznek – mondta a siófoki 
polgármester.
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Helytörténeti kiállítás a GDF-en

Az 1890-es évek elején szállodaként hozták létre a mai Gábor Dénes Főiskola épületét. A GDF siófoki központ-
ját a siófoki BRTK Könyvtár helytörténeti gyűjteményének 1800-as évekbeli fotóin, idézetein át mutatja be 
a főiskolán megtekinthető kiállítás. A tárlatot a tanévnyitó ünnepség előtt Kovács Emőke történész nyitotta 
meg, aki felelevenítette az egykori Sió és Hullám Szálló több ezer vendéget fogadó fürdőkomplexumának 
történetét, a 19. századi fürdőtelep múltját.

Hamvas Péter, a GDF igazgatója az épület múltját, az 
összefogás és a közös munka által létrejött főiskolát 
mutatta be.
- Elmondhatjuk azt, kicsit szerényen, hogy Siófok 
mától egyetemi város lett. Hiszen nem a név do-
minál, hanem a képzés, főiskola és egyetem közt a 

különbség, hogy az egyik egyetemi alapképzést,  
a másik mesterképzést is kínál. Tudomásom szerint  
a főiskola vezérkara dolgozik azon, hogy a mester-
képzés is elinduljon a GDF falai között, mely Siófokra 
is eljut majd – hangsúlyozta Hamvas Péter. 

Jubilált a kiliti szüreti mulatság
Hagyományos szüreti felvonulással és jótékony-
sági bállal, a kiliti iskola udvarán egész napos 
programokkal, színpadi műsorokkal, kirakodó-
vásárral ünnepelték Kilitin a X. Szüreti Fesztivált. 

A jubileumi szüreti mulatság fő helyszínén, a kiliti 
iskola udvarán szeptember 24-én egész nap szüreti 
programok várták a látogatókat. A színpadon helyi 
és környékbeli egyesületek fellépői, tánccsoportjai 
léptek fel, a vendégek a kézműves kirakodóvásár-
ban válogathattak, és a gyerekeknek a Gyerekerdő 
Egyesület népi játékokkal, kreatív foglalkozásokkal 
készült. Az évforduló alkalmából az iskola életéről 
szóló fotókiállítás nyílt az intézményben. A hagyo-
mányos felvonulás lovas kocsis menete bejárta a 
kiliti városrészt, minden megállónál a néptáncosok 
műsora színesítette a menetet. 

A felvonulók az iskola udvarára érve tartották fő be-
mutatójukat, és a vidám szüreti mulatsághoz még 
a siófoki városvezetők, képviselők is csatlakoztak.  
A tizedik szüreti mulatság végén a Széchenyi István 
Általános Iskola kiliti iskolarészében rendezték meg 
a hagyományok szerint a jótékonysági bált.

Fotók: Teplán László
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Siófoki evezős bázis

A Siófoki Kajak Kenu Sport Egyesület a Sió mentén 
építi ki evezős bázisát, így a vízi sportok terén tovább 
fejlődik a város. A siófoki önkormányzat támogatja 
az egészséges életmódra nevelést, ennek jegyében a 
város képviselő-testülete szeptemberi ülésén megsza-
vazta az evezős bázis területének biztosítását. A Sió-
foki Kajak Kenu Sport Egyesület a Madarasi utca egyik 
ingatlanának Sió-csatorna felöli részén, a betonozott 
sportpályától a csatorna partjáig tartó területen alakít-
hatja ki bázisát. A terület használatának alapfeltétele, 
hogy más vízi sportegyesület is ellenszolgáltatás nélkül 
igénybe veheti majd. A Magyar Kajak Kenu Szövetség a 
Balatonon is kiépíti az evezős tömegsport bázisát, Bala-
tonfüred, Zánka, Keszthely mellett Siófok is szerepel az 
elképzelések között. Az új evezős bázis létrehozásával 
a szövetség a jövőben műszaki, technikai eszközöket 
biztosít a siófoki egyesületek részére, illetve megfelelő 
fejlesztési támogatást adhatnak. 

Emléktábla-avató a gimnáziumban

Király Ilona születésének 100. évfordulója alkalmából 
avattak emléktáblát a siófoki Perczel Mór Gimnázium-
ban az iskola egykori tanárának tiszteletére. Király Ilona 
emléktáblájával a gimnázium immár nyolc emléktáb-
lával tiszteleg az egykori nagy tanáregyéniségek előtt.
- Király Ilonka nemcsak diákjainak adott feledhetetlen 
tanítást, tanított még nyugállományba vonulva is. Nem 
a magánórákra hozzá járó gyerekeknek átadott tudás-
ra gondolok itt elsősorban, bár ez is mutatta élete vé-
géig megőrzött szellemi frissességét, hanem azokra a 
pedagógusnapi együttlétekre, ahol csodálatos gondo-
lataival az élet, a pedagógus hivatás szeretetére, szép-
ségére hívta fel a figyelmünket. Hiteles ember volt, 
akinek szavai és tettei mindig összhangban voltak, aki 
szerette, amit csinál, szerette, akiket tanított, s akikkel 
együtt dolgozott. Erő és derű áradt belőle, a szeretet 
ereje és derűje – emlékezett vissza a gimnázium egyko-
ri tanárára a Perczel igazgatónője, Vaskóné Csák Erika. 
A szeptemberi emléktáblaavatón sokan összegyűltek, 
hogy tiszteletüket fejezzék ki Király Ilona előtt. Egykori 
tanítványai, az emléktábla készítésének megálmodója, 

Balla Zoltánné és a gimnáziumban ma is tanító Szalay-
né Iby Klára verssel, beszéddel emlékezett meg tanító-
járól. Az ünnepséget Szatmáry Lajos református lelkész 
szavai és Bozsoki Boglárka népdalcsokra zárta.

Rekordszámú tárlatlátogató 

Egy hónap alatt több mint ezren, köztük rengeteg sió-
foki fiatal látogatta meg a „Testközelben a rák” című 
interaktív kiállítást. 1007 fő látogató, ebből 906 fő 13-
18 év közötti, a város oktatási intézményéből érkezett 
diák tekintette meg a kiállítást, így a szervezők elér-
ték kitűzött céljukat, hogy a fiatalok minél korábban 
megismerkedjenek a megelőzés, a szűrések fontossá-
gával. A Roche Magyarország Kft kezdeményezésére,  
a Magyar Rákellenes Liga közreműködésével, a siófoki 
alapszervezet szervezésében a „Testközelben a rák” 
című interaktív tárlatot szeptember 5. és 29. között 
tekinthették meg a látogatók Siófokon, a Kálmán Imre 
Kulturális Központ aulájában.

Zichy Zsófiára emlékeztek

Zichy Zsófia emléktáblájánál koszorúzott szeptember 
17-én Zichy Mihály festőművész lánya, a Balaton nagy-
asszonya halálának 101. évfordulója alkalmából a Nők 
a Balatonért Egyesület. A NABE tavaly szeptemberben 
avatta fel Zichy Zsófia emléktábláját a siófoki Kálmán 
Imre Kulturális Központ előtti téren, és az újabb évfor-
duló alkalmából koszorúzással tisztelegtek az író, költő 
és virágkötő művész előtt. A Balaton nagyasszonyának 
emlékére Szilák Ferencné idézte fel beszédében Zichy 
Zsófia életpályáját. Zichy Mihály festőművész lánya fér-
jével Siófok fürdőhellyé válásának alapítói közé tarto-
zott. Elsőként építkeztek a városban a Batthyány utca 

Fotó: M
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22-es szám alatt, és házukban a korabeli művészvilág 
kiemelkedő alakjai fordultak meg. Zsófia nemcsak vi-
rágkötő művészként, de tehetséges nyelvészként is 
tevékenykedett, öt nyelven folyékonyan beszélt és írt, 
sokat fordított kertészeti témában. Az emlékére felállí-
tott táblánál a Nők a Balatonért Egyesület nevében az 
egyesület helyi csoportjának vezetője, Deveczné Orosz 
Márta, a város önkormányzata nevében Potocskáné 
Kőrösi Anita alpolgármester koszorúzott.

Közös alkotás a sokszínű megnyitón

Kreatív alkotóműhellyé varázsolta a Kálmán Imre Kulturá-
lis Központ galériáját „Szerelem vagyok, tűz és víz” című 
kiállítás megnyitóján Polgári Györgyi alkotóművész. A 
rendhagyó, családias hangulatú kiállításmegnyitó részt-
vevői Polgári Györgyi festményein túl megismerkedtek a 
művész kötetlen verseskötetének darabjaival, és megta-
pasztalták a selyemfestés élményét. A vendégek színes 
rajzaival telt meg a hatalmas kifeszített selyemvászon, 
mindenki hagyott egy-egy emléket a közös alkotáson. 
Közben sokan a versírással is foglalkozó alkotóművész 
„Szerelem vagyok” című különleges verseskötetének 
gazdag anyagából olvasgattak. A szabad versek az egy-
ségről, a teljességről, a szerelemről, az életszerelemről, 
az élet sokszínűségéről és a rácsodálkozásról szólnak. 
Polgári Györgyi a tűz és víz élénk színeiben játszó akril- 
és selyemfestményei verseihez hasonlóan kötetlenek, 
egyediek. Cím helyett egy-egy vers társul hozzájuk, 
mint egy életérzés, önkifejeződés. A szeptember végéig 
látogatható tárlaton a képek mellett megcsodálhatóak a 
festmények és versek felhasználásával készült szerelem-
noteszek, egyéb selyemalkotások, batikolt sálak, sőt a 
művésznő egyedi, színes esküvői selyemruhája is.

Zene világnapi koncert

A zene világnapja alkalmából alakult új zenekarával 
és kórusával tartott hangversenyt a Fő téren a Siófoki 
Művészeti Iskola. A Siófoki Művészeti Iskola a szep-
tember 30-i zene világnapjára az intézmény diákjaiból, 
pedagógusaiból álló zenekart és kórust alapított, és 
hangversenyük gyönyörű dallamaira hatalmas közön-
ség gyűlt össze a város főterén. A Víztoronynál filmze-
nékből, hangszeres művekből összeállított színvonalas 
műsorral kedveskedett a siófokiaknak és a város ven-
dégeinek az énekesekből, vonósokból, fúvósokból, 
ütőhangszeresekből összeállt zenészcsapat. 

Székelyföldi históriák

Tréfás székely történeteket, népdalokat hozott el a Kál-
mán Imre Kulturális Központ kis közönségének Sebes-
tyén István bukovinai székely népművész a népmese 
napján. Benedek Elek, „a nagy mesemondó” születésé-
nek évfordulója alkalmából rendezik meg országszerte 
minden szeptember végén a népmese napját. A siófoki 
Kálmán Imre Kulturális Központ idei népmese napi ren-
dezvényén a székely kultúrával ismerkedhettek meg a 
város kisiskolás diákjai. Sebestyén István népművész 
tréfás történetei, dalai előadása közben egy-egy székely 
kifejezést is megtanított fiatal közönségének.

Fotó: M
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Kreatív mesés nap

Mesebeli hableányokat, kishajókat készítettek a siófoki 
kisiskolások a magyar népmese napján a BRTK Könyv-
tárban. Szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján 
balatoni mesevilágot alkottak az általános iskolás csapa-
tok a könyvtár gyermekrészlegén. A könyvtár igazgató-
ja, Laki Judit és kollégái egész nap kreatív feladatokkal 
várták az iskolás csoportokat. A hatalmas Balaton-rajzo-
kat gyorsan megtöltötték a gyerekek a színes papírok-
ból hajtogatott csónakokkal, élénk színű hableányokkal. 
Az alsós diákok lelkesen rajzoltak, színeztek, ragasztot-
tak, hogy műveikkel kidíszítsék a gyermekrészleget.

Kutyás nap a Kutyás Központban

Gazdiknak és kutyáiknak egyaránt izgalmas, egész na-
pos programot szervezett a Siófoki Állatvédő Alapít-
vány. Egy vidám napot tölthettek együtt a kutyabarátok 
kis kedvenceikkel szeptember 10-én, a kutyás napon 
és az V. Örökbefogadott Találkozón. A Siófoki Kutyás 
Központ tágas füves területén nemcsak a menhelyről 
örökbefogadott kutyusok ügyességét tesztelhették az 
akadálypályákon gazdáik, hanem bárki elhozhatta házi 
kedvencét, hogy kipróbálja a játékokat, vagy nézőként 
részt vegyen a programokon. A Siófoki Kutyás Központ 
és a Várpalotai Kutyaiskola, valamint a Gyermekekkel a 
Kutyákért - Kutyákkal a Gyermekekért Alapítvány terá-
piás kutyái is bemutatkoztak. Az Extrém Dog Team Ku-
tyaiskola & Bárka Átmeneti Kutyaotthon fellépése után 
agility és játék lehetőséggel várta a bátor kutyásokat. 
Az állatos programok mellett helyet kapott a hagyo-
mányőrzés és az íjászkodás a Scythia Hungarica Ha-
gyományőrző Egyesület jóvoltából. A siófoki menhely 
dolgozói és önkéntesei az Örökbefogadott Találkozóra 

bográcspartival, büfével, tombolával, kutya-gazdi fo-
tózással, a gyerekeknek csillámtetkóval készültek. A 
jelmez- és szépségversenyre idén sorozathősöknek és 
filmsztároknak öltöztették kedvenceiket a lelkes gazdik.
Klára verssel, beszéddel emlékezett meg tanítójáról. Az 
ünnepséget Szatmáry Lajos református lelkész szavai és 
Bozsoki Boglárka népdalcsokra zárták.

„A Művészeti Iskola a művészetek otthona.” 

A Siófoki Alapfokú Művészeti Iskola legfiatalabb ta-
nulói is érdeklődve fogadták az iskola galériáján nyílt 
festménykiállítást. A Siófoki Vak Bottyán János Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola művészeti 
intézményének első emeletét hat évvel ezelőtt galéri-
ává alakították át, és azóta hagyomány, hogy minden 
év szeptemberében egy-egy helyi alkotó mutatkozik 
be az iskolában kiállításával. Az idei tanévben Murányi 
Ivánné festészeti tárlatának képeiben gyönyörköd-
hetnek a látogatók.
- A művészeti iskola a művészetek otthona. Az itt 
tanuló ifjúság és a szülők is nagy-nagy örömmel te-
kintik meg a szebbnél szebb műalkotásokat, melyek 
kimagasló esztétikai élményt nyújtanak – emelte ki a 
szeptemberi kiállításmegnyitón Csizmadia Mária Ju-
dit intézményvezető-helyettes.
A gyógypedagógusként végzett alkotó, Murányi Iván-
né elárulta, szabadidejében foglalkozik elsősorban a 
festészettel. 
- Kedvenc témám a természet, elsősorban olajfesték-
kel és akrilfestékkel szeretek festeni. 60. születésnapom 
alkalmából Fonyódon volt az első kiállításom, de nem 
nagyon törekszem arra, hogy minél több helyen be-
mutatkozzam, magányos művésznek tartom magam, 
ismerőseimnek, barátaimnak festek elsősorban. Csalá-
domban a művészi vonal azonban tovább öröklődött, 
fiam grafikusművész lett – mondta el Murányi Ivánné.
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Szüreti mulatság a Napsugár óvodában

Óvodánkban hagyomány, hogy egy szép őszi na-
pon szüreti mulatságot rendezünk az udvaron.

Nagy izgalommal készültek az eseményre gyerekek, 
felnőttek és a segítő szülők, nagyszülők egyaránt.  
A felnőttek már kora reggel szüreti hangulatot vará-
zsoltak az udvarra, ilyenkor már az előtér és a cso-
portszobák is őszi díszben pompáznak. A daráló és 
a prés – amit ebben az évben a nagyszülőktől kap-
tak – az óvodaudvar közepére kerül, ahol a gyerekek 
darálták a szőlőt, préselték a mustot. Az óvoda ne-
velőinek célja, hogy a régi hagyományok feleleve-
nítésével, a szüreti szokások nagy részét megőrizve 
tapasztalják meg a gyerekek az őszi munkák jó han-

gulatát, közösségformáló erejét. Mind az öt csoport 
szüreti versekkel, dalokkal készült az ünnepre, a szü-
reti mulatság tetőpontja a közös tánc volt, amihez 
a szürethez kapcsolódó népzenékből válogattak az 
óvónők. Természetesen a must kóstolása sem ma-
radt el, bár a gyerekek vegyes érzésekről számoltak 
be ezzel kapcsolatban. 
- Igyekszünk ezt a hagyományt még hosszú évekig 
megőrizni, ami a nyári időszak után segít újra össze-
kovácsolni óvodánk gyermek és felnőtt közösségét, 
hogy jó hangulatban, vidámságban kezdhessük az 
új nevelési évet - mondta Szitáné Weiler Ildikó intéz-
ményegység-vezető

Széchenyi-emléknap
Kiállítással, koszorúzással, hajózással és marato-
ni felolvasással emlékeztek meg gróf Széchenyi 
Istvánról, a „legnagyobb magyarról” a siófoki 
Széchenyi István Általános Iskola diákjai és pe-
dagógusai

Szeptember 21-én Széchenyi István születésének 
225. évfordulója alkalmából rendezte meg a siófoki 
Széchenyi István Általános Iskola a Balatoni Hajózá-
si Zrt. közreműködésével a Széchenyi-emléknapot.  
Az emléknap az iskola aulájában a diákok munkáiból 
összeállított makett- és rajzkiállítás megnyitójával 
kezdődött, mely tárlat ízelítőt nyújt Széchenyinek 
a lótenyésztés, a hídépítészet, a hajózás és a vízsza-
bályozás területén végzett eredményes munkájából. 
Az ünnepség a hajóállomáson folytatódott, ahol az 

intézmény vezetője, Vincze Judit, a Bahart, a Siófoki 
Széchenyi Kör, a Szmetena Géza Alapítvány képvise-
lői idézték fel ünnepi gondolataikban gróf Széchenyi 
István életét. 25 évvel ezelőtt, éppen ezen a napon, 
1991. szeptember 21-én az akkori II. Számú Általános 
Iskola gróf Széchenyi István nevét vette fel, ezzel is 
adózva a főnemes Magyarország felemelkedéséért 
végzett áldozatos tevékenységének, ugyanakkor 
példát állítva az iskolaközösség elé. A Széchenyi-em-
lékműnél az iskola tanulóinak ünnepi műsora, majd 
koszorúzás zárta a megemlékezést. A rendezvény kü-
lönleges része egy maratoni felolvasás volt, melynek 
során a város főterén a Széchenyi-szobor előtt a diá-
kok 225 percen át olvastak fel részleteket Széchenyi 
műveiből, életrajzából, hogy méltó módon megün-
nepeljék a 225. évfordulót. 

Fotók: G
áti Kornél
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In memoriam Matyikó Sebestyén József
A Matyikó Sebestyén József emlékére készült,  
Takarója a csillagos ég című könyv bemutatójával 
indult szeptemberben a Civil Akadémia. 

Vasvári Zoltán művelődéstörténész szerkesztésében, 
Bihari Puhl Levente festőművész ötlete alapján jelent 
meg a Matyikó Sebestyén József siófoki költő emléké-
re készült kötet, melyet a szerző és az ötletgazda a Civil 
Akadémia sorozat első szeptemberi rendezvénye ke-
retében mutatott be a BRTK Könyvtárban. Matyikó Se-
bestyén József költő, muzeológus, etnográfus, a siófoki 
Kálmán Imre Emlékház egykori igazgatója volt, nevéhez 
fűződik a Kálmán-kultusz megőrzése, gondozása. A két 
évvel ezelőtt, 63 éves korában elhunyt költő legutoljára 
bemutatott Takarónk, a csillagos ég című verseskötete 
után kapta címét a szeptember 29-én bemutatott mű.
- Azt gondolom, hogy a városnak, a kultúrát, irodal-
mat szerető embereknek kötelességük emlékezetük-
ben megtartani Siófok olyan nagy szülöttjeit, mint 
Matyikó Sebestyén Józsefet – mondta a rendezvé-
nyen dr. Lengyel Róbert Siófok polgármestere, aki a 
kötet előszavát is jegyzi.
A könyvbemutatón Völgyi Lajos képviselő mint moderá-
tor tette fel a könyv megalkotóinak kérdéseit a verseket, 

festményeket, fotókat, visszaemlékezéseket egyaránt 
tartalmazó kötetről. Az élettörténet négy nagy fejezet-
re oszlik, melyekben írótársak, megemlékezők idézik 
fel a költő életpályáját, méltatják írásaikkal munkássá-
gát. A mű egy összeállítást is tartalmaz Matyikó Sebes-
tyén József irodalmi és tudományos munkásságából, 
valamint fotókat az író gyerekkorából, felnőtt éveiből.  
A kötet borítóján Bihari Puhl Levente festőművész a köl-
tőt ábrázoló portréja szerepel, akinek több portréja is 
helyet kapott a könyv lapjain, Varga Imre tusrajzai és Fe-
hér László grafikái mellett. A könyvbemutatón Mizerák 
Beáta és Szalayné Iby Klára a költő verseiből olvasott 
fel, és a megemlékezés végén a kötetben található fo-
tókból láthatott egy összeállítást a könyvtárban össze-
gyűlt közönség.

Adj vért, és ments meg 3 életet!
A Magyar Vöröskereszt véradó kamionja várta az ön-
kéntes véradókat szeptember 15-én a siófoki McDo-
nald’s parkolójában. 

A siófoki McDonald’s a Magyar Vöröskereszt siófoki szer-
vezetével együttműködve két éve szervez rendszeresen 
véradó napokat, és támogatja a magyar egészségügyet. 
A véradásokat az étterem féláras akciójával egy napra idő-
zíti, hogy a megnövekedett vendégkörből még többen 
jelentkezzenek önkéntes véradónak.
- Nemcsak a siófoki, hanem lassan már a veszprémi és 
dunaújvárosi éttermeinkben is hagyománnyá válik a 
véradás. 2015-ben éttermeinkben közel 500 véradó adta 
önkéntes segítségét az általunk szervezett véradásokon. 

Két évvel ezelőtt a siófoki McDonald’s 20. születésnap-
ja alkalmából tartottunk először véradó akciót, amikor a 
rendezvényen a különböző felnőtteknek és gyerekeknek 
szóló programok mellett az egészségügyért is tenni akar-
tunk. Az első sikeres alkalom után egyértelmű volt, hogy 
folytatjuk, hiszen folyamatosan azt halljuk, hogy a vérre 
mindig szükség van. Hazánkban még mindig kicsi azok 
bázisa, akik a véradásban aktívan részt vesznek, így cé-
lunk, hogy az éttermünknél megforduló sok ember közül 
minél többet vonjunk be – mondta el Kovács Szilveszter, a 
siófoki McDonald’s vezetője, aki az étteremnél szervezett 
első véradás óta maga is rendszeres véradóvá vált.
Véradó minden 18 és 65 év közötti egészséges magyar ál-
lampolgár lehet. Két véradás között minimum 56 napnak 
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kell eltelnie, nők évente maximum három, a férfiak maxi-
mum 4 alkalommal adhatnak vért. A véradáson szükséges 
a TAJ kártya és fényképes igazolvány felmutatása. A vér-
adók a regisztrációt követően egy szűrésen vesznek részt 
az önkéntesek, ahol felmérik egészségügyi állapotukat.  
A véradás körülbelül 20 percet vesz igénybe, egy alkalom-
mal mindössze 4,5 dl vért vesznek le. Egy önkéntes egyet-
len véradással akár három ember életét is megmentheti.
- A véradásokat éves rend szerint szervezzük meg, és a 
siófoki McDonald’s étterménél évente két alkalommal 
tartunk véradást. Kovács Szilveszter, az étterem vezetője 
maximálisan partner a véradó donorok toborzásában, 
reklámkampánnyal, a véradóknak adott ajándékokkal 
támogatja munkánkat. A McDonald’s-nál legsikeresebb 
véradásainkat tartottuk eddig is, általában 60 fő feletti a 
véradók száma ezeken a rendezvényeken. Akcióink sike-
réhez az utóbbi időben hozzájárult a Nők Együtt Egyesü-
letének rendszeresen segítsége. Az egyesület tervei közt 
szerepel egy Mikulás-napi véradás, melyre kitelepülünk 
majd, októberben pedig a siófoki halfesztiválon várjuk 

rendszeres és új véradóinkat – nyilatkozta a rendezvényen 
Varga László, a Magyar Vöröskereszt területi munkatársa.
A Nők Együtt Egyesület a nyár elején vette fel a Ma-
gyar Vöröskereszttel a kapcsolatot, hogy az egyesület 
tagjai önkéntes munkájukkal segíthessék a szervezet 
tevékenységét.
- Mióta csatlakoztunk a Vöröskereszt véradó mozgalmá-
hoz, szinte minden véradáson segítettek egyesületünk 
tagjai, folyamatosan keressük a donorokat. Jómagam is 
rendszeres véradó voltam, és a tagjaink közül is sok az 
önkéntes véradó. Tapasztalatunk szerint a 40-60 éves 
korosztály, aki igazán segíteni szeretne a véradás által. 
A fiatalabbak közül többen tűfóbiájukra hivatkozva nem 
adnak vért, az idősebbek közt sok a segíteni vágyó, de 
már a 65. életévét betöltött személy - mondta el Orbán 
Veronika Katalin, az egyesület elnöke, és hozzátette, 
december 2-án a belvárosi Mikulás-napon megrende-
zett véradásra is szeretné hívni a siófoki lakosokat, hogy 
önkéntes segítségükkel még több ember életét ment-
hesse meg a Magyar Vöröskereszt.

VI. Nagy Siófoki Sportágválasztó

Közel 30 sportágat próbálhattak ki gyermekek 
és felnőttek egyaránt a VI. Siófoki Nagy Sportág-
választón, ahol a francia válogatott két olimpiai 
ezüstérmes kézilabdázója is bemutatkozott.

A Beszédes József Általános Iskolában megrendezett 
sportágválasztóra nemcsak a siófoki általános iskolá-
sok, hanem a város középiskolás tanulói is csoportok-
ban látogattak ki szeptember 23-án, hogy kipróbálják 
a különböző sportokat, megismerkedjenek a helyi és 
környékbeli egyesületekkel, edzőkkel.
- A siófoki önkormányzat, az iskolák és minden támo-
gatónk hozzátett ahhoz, hogy egy közös összefogással 
a sport és az egészséges életmód jegyében töltsünk el 

egy napot. A KLIK siófoki tankerületének vezetője, Gru-
berné Kis-Pál Andrea és a Siófoki Szakképzési Centrum 
főigazgatója, Szamosi Lóránt segítségével idén már 
minden helyi oktatási intézményből kilátogattak cso-
portokban a rendezvényre. Az egyesületek összefogá-
sának köszönhetően közel 30 sportágat próbálhattak 
ki, és sportbemutatókat láthattak a sportnap részt-
vevői. Az elmúlt években az volt a tendencia, hogy a 
táncos, női mozgásformákra épülő egyesületek száma 
nőtt, és ez észrevehető Siófokon is. Mindig öröm látni, 
hogy új sportágak erősödnek meg, a női torna egyre 
dominánsabbá válik a városban, mely a versenyered-
ményekben is megmutatkozik. Újdonságként mutatko-
zott be még a mini tenisz és a kölyökatlétika, emellett 

Fotók: G
áti Kornél
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Bronzérmes kilencévesek
Szeptemberben tartották Halásztelken a IX. 
Németh Ferenc Emléktornát, ahol az ország legjobb 
csapatai, szám szerint 18 lépett pályára, köztük a 
siófoki U9-es csapat. 

A kilenc év alatti gyerekek az első meccsüket döntetlenre 
hozták, 2:2 lett az eredmény a Szolnok ellen. A második 
meccsen 2:0-ra verték a Sopront, majd sajnos 4:1-re kikap-
tak a DVTK-tól. A Fradit azonban egyedüliként a csoport-
ban sikerült legyőzniük 2:1-re, mint ahogyan a Honvédot 
is ugyanezzel az eredménnyel verték. A döntőben a sió-
foki csapat bravúros győzelemmel verte meg a Diósgyőrt 
4:1 –re, és ezzel bronzérmes lett.
Helyezések: 1. helyezést  a Győri ETO csapata, a 2. helye-
zést az UTE csapata és a 3. helyezést a Siófok FC érte el a 
18 csapatból. A legjobb kapusnak járó érmet Lindemann 
Zalán kapta meg ismét a jól teljesített védéseiért. Halász-

telken még Siófok egyik korcsoportja sem ért el ilyen szép 
eredményt, mint most az U9 –es csapat. (Siófok ezelőtti 
egyik legjobb helyezése Halásztelken a 8. hely volt).
Az U9 –es csapat, akik a tornán szerepeltek: (a képen is lát-
hatóak) felül: Andók Bertold, Sutyor Bence, edző: Orlovics 
Viktor, Réder László, Schmidt Péter, Fliszár Barna, alsó sor: 
Tófalvi Farkas, Bocsor Levente, Lindemann Zalán, Kör-
mendy Péter és Posza Kevin.

XVII. Porecki Delfin úszóverseny
Huszonegy fős úszókaraván érkezett a jeles 
eseményre Siófokról. Nyolc ifjú tehetség Király 
Johanna edzővel és lelkes szülőkkel vett részt az 
eseményen.

Tizenhét éve rendezik meg Siófok testvérvárosában, 
Porecben a Porecki Delfin úszófesztivált. A fesztivál hiva-
talos honlapján minden nyelven olvasható, hogy Somogy 
megye és Siófok város közreműködésével rendezik az 
eseményt, ahol nem a versenyzés a fontos. Lehet indul-
ni békatalppal, gumimatraccal, bármilyen úszásnemben 
és több távon is, a lényeg a részvétel. 1500, 3000 és 5000 
méteres távok vannak, a siófokiak közül az elsőként pró-
bázók 1,5 km-t teljesítettek. Jónás Tamás 15. helyezést, 
Köves Csaba 30., Pálfi Zsombor 18. helyezést ért el. A ta-
pasztaltabbak már 3 km-t úsztak. Révész Zsuzsa 1., Révész 

Zoltán 2., Rácz Barnabás 8., Rácz Gergely 7., Zádori Soma                  
53., Király Johanna 11. helyezést ért el. 
A szülők közül többen is vállalkoztak úszásra, együtt telje-
sítették a távot gyerekeikkel. Köves Tóth Mária, Köves Csa-
ba, Lutár Ágnes, Zádori Miklós is szép eredményt ért el, 
akik elmondták, hogy nagyon sok magyarral találkoztak, 
és a kis csapat jövőre is indul az úszófesztiválon. 

a küzdősportosok, rally versenyautó, íjászat, foci, sport-
repülő, kosár, sakk, logikai játékok egyaránt helyet kap-
tak a tornacsarnokban és az iskola udvarán – számolt 
be a rendezvényről Kertész Tamás, a Sportágválasztó 
siófoki szervezője.

A gyerekek a sportolási lehetőségek mellett megismer-
kedhettek a francia válogatott két olimpiai ezüstérmes 
kézilabdázójával is. Az élsportolók a sportágválasztó 
vendégeiként a kézilabdasportág szépségeiről, elért 
eredményeikről meséltek a fiatal közönségnek. 
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1. rész: C-vitamin
Ahhoz, hogy aktivitásunkat a hideg hónapokban is 
meg tudjuk őrizni és a tél ne a napokig, olykor hetekig 
tartó betegeskedésekről szóljon, érdemes már most 
fokozott figyelmet fordítanunk szervezetünk ellenálló 
képességének javítására. 
Immunrendszerünk megerősítésének egyik alappillére a 
megfelelő vitamin bevitel. Az egyik legismertebb és leg-
szélesebb körben szedett vitamin a C-vitamin, vagy kémi-
ai nevén aszkorbinsav. Az aszkorbinsavnak két változata 
létezik, az L- és a D-aszkorbinsav. A D-aszkorbinsav csak 
mesterséges körülmények között fordul elő, vitaminhatá-
sa nincs, az élelmiszeriparban adalékanyagként haszno-
sítják. C-vitamin alatt az L-aszkorbinsavat értjük, melynek 
számtalan feladata van szervezetünkben. Növeli a szerve-
zet fertőzésekkel szembeni ellenálló-képességét, serkenti 
a fehérvérsejtek termelődését és hatékony működésre 
készteti azokat. Lerövidíti és enyhíti a megfázásos meg-
betegedések lefolyását. Erős antioxidáns tulajdonságú, 
semlegesíti a káros szabad gyököket, melyek sejtkárosító 
hatásúak és elszaporodva szervezetünkben jelentősen 
megnövelik a különböző betegségek kialakulásának esé-
lyét. Segíti a vas felszívódását. Serkenti a kötőszövetek 
építőkövéül szolgáló kollagén előállítását. Az elmúlt évti-
zedekben kutatók serege próbálta kideríteni, hogy van-e 
különbség a szintetikus, azaz a mesterségesen előállított 
C-vitamin és a természetes forrásból, zöldségekből, gyü-
mölcsökből származó C-vitamin felszívódása, szerveze-
tünkben bekövetkező hasznosulása között. Egyértelmű 
eredmény a mai napig nem született ebben a kérdésben, 
de mivel a fogyasztók érdeklődése megnövekedett a ter-
mészetes C-vitamin források iránt, számos olyan készít-
mény megjelent a piacon, melyek a szintetikus C-vitamin 
mellett természetes forrásokat, például csipkebogyó 

vagy acerola őrleményt 
is tartalmaznak. Ezekben 
a termékekben a termé-
szetes forrásból adódóan 
bioflavonoidok is megta-
lálhatóak. A bioflavonoidok 

mintegy testőrként megvédik a C-vitamint az oxidációs 
folyamatok által okozott károsodásoktól és jelentős mér-

tékben megnövelik felszívódásának és szervezetünkben 
történő felhasználódásának hatékonyságát. Emellett 
maguk a bioflavonoidok is rendelkeznek vírus és bak-
tériumellenes, valamint antioxidáns hatással. Főképp a 
citrusfélékben, a csipkebogyóban, a paprikában, és a pi-
ros színű gyümölcsökben találhatjuk meg őket nagyobb 
mennyiségben. A C-vitamin adagolását illetően világszer-
te napi 60-80 mg-ot határoznak meg a nemzeti ajánlások, 
ezzel a mennyiséggel azonban csak a vitamin ismert hi-
ánybetegsége, a skorbut kialakulása előzhető meg. Ahhoz 
azonban, hogy a C-vitamin hatékony antioxidánsként tud-
jon viselkedni szervezetünkben és megakadályozza kró-
nikus betegségek kialakulását, a napi ajánlás többszörösét 
kell elfogyasztanunk belőle. Átlagos életmódú emberek 
esetében a napi optimális mennyiség 400-500 mg körül 
van. Mivel a C-vitamin vízben oldódó vitamin, feleslege 
néhány óra alatt kiürül szervezetünkből a vizelettel. Ha 
szeretnénk egyenletesen tartani vérünk C-vitamin szintjét 
naponta többször fogyasszunk kisebb dózist belőle, vagy 
nyújtott felszívódású (time released, retard) terméket vá-
lasszunk. A retard készítményekben a vitaminokat olyan 
különleges hordozóanyagba keverik, amely 6-20 órás las-
sú kioldódást és felszívódást tesz lehetővé. Sokan csipke-
bogyó teát fogyasztanak a hideg téli napokon C-vitamin 
forrásként. Napi 2-3 csésze 70-100 mg C-vitamin bevitelt 
jelent. A legjobb hatást akkor érjük el, ha az összezúzott 
csipkebogyót nem forrázzuk, mert a C-vitamin hőre érzé-
keny, hanem néhány órán vagy akár egy éjszakán át szo-
bahőmérsékletű vízben áztatjuk, majd leszűrést követően 
langyosan fogyasztjuk. Magas C-vitamin és bioflavonoid 
tartalmából adódóan hatékony immunerősítő hatással 
rendelkezik a hazánkban őshonos homoktövis is, melyet 
lé, velő, valamint mag- és húsolaj formájában fogyasztha-
tunk a kapszulázott változat mellett.
A témáról bővebben Facebook oldalunkon (facebook.
com/rozsasbiobolt) olvashatnak.

Bogárné Horváth Zsuzsanna szaktanácsadó
Kovács Zita szaktanácsadó

Egészség oldal - Felkészülés a téli hónapokra
Siófok, Fő utca 47-53.

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

 telefon: 84/316-281



Globe Dental Fogászati Centrum  
Zamárdi, Eötvös u. 15./1. 

HotelWellamarin 4.B emelet  
+36 20 553 6622

www.globedental.eu

Foghiány? 
BIO, PORCELÁN KORONA

100% ESZTÉTIKA
-20% KEDVEZMÉNY

A teljes mosoly garantált, most

-20% 
karácsonyi kedvezménnyel! 

 Ingyenes állapotfelmérés. 

Előtte: Utána:





ELKÖLTÖZTÜNK!
Címünk: 8600 Siófok Zamárdi u 4 .

KÖZVETLENÜL A LIDL ÁRUHÁZ MELLETT, A 7-ES FŐÚTON!
TEL: 84/310-935 • www.kaduceusgyogyszertar.hu

Nyitási akcióinkat megtekinthetik honlapunkon! www.kaduceusgyogyszertar.hu

2016.09.26-tól már új helyünkön 
várjuk kedves vásárlóinkat, egy 
szebb, tágasabb, korszerűbb épület-
ben. Az autóval érkezők a gyógy-
szertár saját parkolóját használ-
hatják, gyalogosan a Lidl áruház 
felől járdán tudják megközelíteni a 
gyógyszertárat.

A kiszolgálás gyorsaságát az Expedy 
Store patikarobot segíti, jelentősen 
lerövidítve a sorban állás idejét.
Szabadpolcainkon új termékcsaládok 
is helyet kaptak, akár szépség akár 
egészségmegőrzésről legyen szó. 

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

V. 9.00 – 19.00
Telefon: 06-84/322-674

Az akció október 1–31-ig tart.
Részletekről érdeklődjön üzletünkben.

Szemüvegrendelés esetén ingyenes a szemvizsgálat.

OPTIKA

Komplett
szemüveg

INGYENES
LÁTÁSELLENŐRZÉS
                            ÉS

SZAKTANÁCSADÁS



Ön felkészült?
...és az autója?

Érvényes:
a készlet erejéig vagy

2016. november 30-ig.

Nálunk 300 db új gumiabroncsból válaszhat, 
melyet azonnal, RAKTÁRRÓL biztosítunk!

Az árak Forintban értendők és az Áfát tartalmazzák!

15%
kedvezmény
a szerelésből

a nálunk
vásárolt

abroncsokra!
(új sú(új súlyokkal és
új szelepekkel!)

www.centrumauto.hu

TOVÁBBI MÉRETEK

ÉS MÁRKÁK

WEBOLDALUNKON!

8600 Siófok, Vak B. u. 24.
+36 30 377 9337

patakigabor@centrumauto.hu
www.centrumauto.hu

155/70/R13  SEBRING   8.390 Ft
165/70/R13  SEBRING   9.490 Ft
175/70/R13  SEBRING   9.490 Ft
165/70/R14  SEBRING   9.990 Ft
175/65/R14  HANKOOK  12.390 Ft
185/65/R15  SEBRING   11.990 Ft
1185/65/R15  HANKOOK   13.990 Ft
195/65/R15  HANKOOK   13.990 Ft
195/65/R15  SEBRING   11.490 Ft
195/65/R15  BRIDGESTONE 16.490 Ft
195/65/R15  CONTINENTAL  17.990 Ft

205/55/R16  HANKOOK   19.990 Ft
205/55/R16  SEBRING    12.990 Ft
215/55/R16  BRIDGESTONE  33.990 Ft 
215/55/R16  SEBRING    15.990 Ft
215/50/R17  SEBRING    16.990 Ft
215/70/R15  SEBRING     20.490 Ft
225/55/R225/55/R17  SEBRING    18.490 Ft
225/45/R17  HANKOOK    29.990 Ft
235/40/R18  SEBRING     20.990 Ft
205/55/R16  MICHELIN  38.490 Ft
215/75/R16  HANKOOK  33.990 Ft



a halláscsökkenés általános
prob   léma, amely bárkit érinthet. a kor
előrehaladtával mint sok minden más, a hal-
lás is természetes módon változik. emellett
a folyamatos zaj szennye zés is okozhatja a
hallás romlását. ez egy lassú folyamat, és a
legtöbben  nem is ismerik fel a hallás csök -
kenés első jeleit. sokat jelenthet ilyenkor
a csa lád és a barátok támoga tása, hisz ők
olyan dolgokat is észre vesznek, amelyek a
mi figyel münket elkerülhetik.
Fontos a tájékozottság, hogy tudjuk,
melyek az elérhető lehetőségek a hallás -
csökkenésnek kezelésére. érde mes rászán-
ni az időt, és megismerni a halló ké -
szülékekkel kapcsolatos digi tális újításokat.
a mai halló készülékek már olyan tech-
nológiával rendel kez nek, melyek kivá lóan
kiszolgálják az érintettek minden igényét:
sokkal természetesebb a hallás élmé nye,
továbbá ezek az eszközök már hatékonyan
ki tudják szűrni a környe zeti zajo kat, segítve
ezzel a jobb be széd értést is. 
Forradalmi technológia: a lítium -
ion-akkumulátor felhasználása lehe tővé
teszi, hogy a hallássérültek teljes életet
élhessenek. ezeket az új generációs
feltölthető készülékeket, kifeje zetten arra
a célra fejlesztették ki, hogy egy szerűbbé

tegyék a hallókészüléket használók életét
azáltal, hogy nem kell az elemek cse -
réjével bajlódni. mivel a felhasználók át-
lagosan évi 100 hagyo  mányos elemet
használnak el halló készülékeikbe, így ez
a legújabb újra tölthető akkumulátoros
technológia amellett, hogy környe -
zetbarát, ki emel kedő teljesítményű, hisz
egyetlen feltöltéssel képes 24 órán át
segíteni a hallást. ezzel az újítással ezek
a ké szülékek lettek a leggyorsabban
tölt hető, és leghosszabban üze melő
újra tölthető hallókészülékek, me lyet
valaha gyártottak. 
a jó hallás Fontos. a későbbi prob-
lémák megelőzésének érdekében éven -
ként érdemes részt venni egy audio lógiai
szűrővizsgálaton. az amp lifonnál ingye -
nes, és semmilyen köte le zett séggel nem
járó hallásvizsgálat során szakemberünk
segít és elmagya rázza, milyen különböző
típusú meg ol dások közül választhat eset -
leges hal lás problémájának kezelé sé re. a
mo dern előjegyzési rend szernek köszön-
hetően az amplifonnál minden hallás -
vizsgálat előre meg be szélt idő pontban
történik. önnek csu pán fel kell hívnia a
06 84 582 708-as telefonszámot, és
egyez tetni egy meg felelő időpontot.

Forradalmi újítás a hallás -
problémák kezelésében

Amplifon Hallásközpont

Siófok, Szűcs Menyhért u. 4.
Bejelentkezés: 06 84 582 708

amplifon.hu

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

HAllóKészüléK
ElEM nélKül
Világújdonság: 24 órás
működés egyetlen feltöltéssel

· Kizárólag az Amplifon
Hallásközpontokban

· Most bevezető áron*
· Ingyenes kipróbálás 50%

most

kedvezmény

A Phonak Audéo 50 B-R csúcskategóriás újratölthető halló készülék
egyetlen feltöltéssel akár 24 órán át folyamatos hallást biztosít.

Jelentkezzen be 2016. október 28-ig ingyenes 
hallásvizsgálatra és próbálja ki az elsők között!
Az első 100 vásárlónak a töltőt ajándékba adjuk.*

*Ajánlatunk 2016. október 17-től 28-ig, valamint a készlet erejéig érvényes. A képen látható termék illusztráció.
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VÁSÁROLJON JÓMINŐSÉGŰ TŰZIFÁT a  
SIÓFOKI SIÓMENTE ZRT-től  

Cser, kőris, 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

HAllókészülék elem

5Ft*

Az akciós elem csak a siófoki 
hallásközpontunkban vehető át**

*A kampányban való részvétel feltételei: Kizárólag halló -
készul̈ék viselők vehetnek részt a kampányban. Egy személy
5 Ft/darab áron maximum 3 levél (összesen 18 darab) elemet
vásárolhat. Egy levél, azaz hat darab elem ára 30 forint. Vásár-
láskor hozza magával hallókészul̈ékeit, valamint a Halló -
készul̈ék Nyilvántartási Kiskönyvét. Az itt felsorolt feltételek
bármelyikének nem teljesul̈ése esetén az 5 forintos darabár
nem érvényes. **Az ajánlat 2016. október 17-től november
7-ig, de legfeljebb a készlet erejéig érvényes. A képen látható
termék illusztráció.

Amplifon Hallásközpont

Siófok, Szűcs Menyhért u. 4.
Tel.: 06 84 582 708

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

optikai 
illúziók 
kiállítás

NEM FOGSZ HINNI A SZEMEDNEK!

Várunk október 10. és 22. között.

sioplaza_optikai_siofoki-hirek_190x118.indd   1 26/09/16   14:41

Ön dönt a kedvezmény mértékéről!

Komputeres- és 
szakorvosi

szemvizsgálat:

Dr. Dohanics Éva
Kedd : 9.00-16.00
Dr. Klabuzai Anikó

Szerda: 9.00-16.00Szerda: 9.00-16.00
Péntek: 9.00-16.00

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

www.gerberoptika.hu

+
AJÁNDÉK
szemüveg-

lencse

-20%
-30% -40% kedvezmény a

szemüvegkeretek 
árából

vagy

vagy


