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Szezonértékelés
Rendőri erősítés, nyári programok, fesztiválok, vi-
harok, parkolóhelyek, illegális szemét, strandok. 
Az előző évekhez hasonlóan az októberi testüle-
ti ülésen a szezonbeszámolókon volt a hangsúly. 
Nagy érdeklődés kísérte a rendőrségi összefog-
lalót, valamint a Balaton-parti Kft. beszámolóját. 
Összeállítottuk minden beszámoló rövidített, de 
alényeget tartalmazó változatát.

Ritmust adott Siófoknak a Plázs

Esti nagykoncertekkel és sportrendezvényekkel rob-
bant be a köztudatba nyár elején Siófok megújult 
homokos strandja és szórakozóhelye, a Plázs Siófok. Jú-
niustól szeptemberig 150 ezren látogattak el a plázsra, 
és már a szezon közepén kiderült, a nagystrand mint-
egy tízezer négyzetmétert felölelő része is szűkös ennyi 
strandolni, szórakozni vágyó vendégnek. Napközben 
mintegy 90 ezren napoztak, strandoltak, az esti nagy-
koncerteket csaknem 50 ezer rajongó tombolta végig, 
és több mint 10 ezren buliztak a Plázs Music Terrace 
éjszakai partijain. Számos program idején megtelt a 
helyszín, így a plázs üzemeltetői a jövőben nagyobb te-
rületen szeretnék kiszélesíteni a szórakoztató központ 
szolgáltatási körét. A rövid határidő ellenére sikeresen 
felkészült a szezonra a p lázs csapata. A vízparton egy 
520 négyzetméteres óriásstégen napozóágyak kap-
tak helyet, a medence mellett kialakítottak egy 500 
négyzetméteres napozóteraszt, számos dizájnelem 
újult meg a helyszínen, a színpadon a legmodernebb 
fény- és hangtechnikával szóltak a koncertek. A balato-

ni térség médiumaival és az országos médiákkal folyta-
tott egységes és folyamatos kommunikáció, az online 
marketingkampányok meghozták az eredményt, még 
rossz idő esetén is sok vendéget vonzott a strand. A si-
keres, nagy tömegeket megmozgató aktív sportprog-
ramok mellett a plázs szurkolói klub három ledfalon 
közvetítette a nyár legnagyobb sporteseményeit. A 13 
kiemelt nagykoncert előadói közt szerepelt a Wellhello, 
a Halottpénz, a TNT & Kozmix, és Quimby. A 2016-os 
nyarat egy Jótékonysági nappal búcsúztatta a plázs, a 
nyárzáró Demjén-koncert teltházas közönség tombol-
ta végig, a jótékonysági aukción több millió forint gyűlt 
össze a siófoki kórház gyermekosztálya számára. 

Ha hétvége, akkor Siófok!

Ha hétvége, akkor Siófok! - Ez lesz a következő évek 
egyik legfontosabb hívómondata, amellyel Siófok a 
hétvégi kikapcsolódások iránt megnövekedett igé-
nyekre reagál. A Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai 
Egyesület még 2015-ben bízta meg Siófok Önkor-
mányzatának jóváhagyásával a FERLING Tanácsadó 
Kft.-t egy középtávú turisztikai koncepció megalko-
tásával, melyet idén tavasszal a testület elfogadott. 
Az „Itt kezdődik a Balaton” címet viselő dokumentum 
egyik legfontosabb eleme a Siófok Turizmusfejlesztés 
2020 Program. Ennek elsődleges célja, hogy a turiszti-
kai marketing társadalmasításával a főszezonon kívül 
is erősítse a város vonzerejét, és segítse, hogy a „Ha 
hétvége, akkor Siófok!” szlogenre felfűzött koncep-
ció valóban következetesen képviselt értékek mentén 

valósulhasson meg. Az idei 10%-os forgalomnöveke-
désben a jó időjárás és a programgazdag főszezoni 
hónapok mellett annak is szerepe volt, hogy a terrorfe-
nyegetettség miatt a korábbiaknál többen választották 
a Balatont úti célnak. Siófok átlagon felüli vendégéjsza-
ka-növekedését egészen bizonyosan a hagyományos 
és új fesztiváloknak, színvonalas programoknak, a 
plázsként feléledt nagystrandnak is köszönheti, vala-
mint annak, hogy Siófok több országos és nemzetközi 
szintű esemény (Tour de Hongrie, I. Nemzeti Regatta) 
színtere volt, és a város nyári attrakciója, az óriáskerék is 
ismét a nagystrand területére települt. Főleg a családos 
belföldi turisták érkeztek a nyári időszakban a városba, 
a foglalások számát ezért az iskolaszünet ideje is befo-
lyásolta, és kicsit késve indult be a szezon. A környék-
beli fesztiválok időszakában érezhető volt a fiatalok 
érkezése a városba (25-35 év), de túlnyomó részben 
a családosok és a középkorúak látogattak el Siófokra. 
2016-ben kevesebb külföldi turista érkezett, a 2015-ös 
évhez képest azonban több volt a német, osztrák ven-
dég, a szomszédos országokból, Szlovákiából, Szlové-
niából, Lengyelországból, sőt a skandináv országokból 
és Angliából is többen választották a magyar tengert a 
kikapcsolódáshoz.

Több rendőr, több bűnmentes nap Siófokon

A rendőrségi statisztikák szerint jóval kevesebb bűn-
cselekmény történt Siófokon, és sokkal jobb eredmény-
nyel zárultak a nyomozások. Lopás bűncselekményből 
például tavaly 750, idén 376 történt a nyári időszakban, 
tavaly 95, idén 14 gépjárműfeltörés volt, 95-ről 57-re 
csökkent a betöréses lopások száma. A strandtolvajokat 
éjjel-nappal figyelték, így a tavalyi 107-ről idén 47-
re csökkent a strandlopások száma. Egyre több ittas 
járművezetőt szűrtek ki a területről, a szezonban két 
rablás bűncselekmény történt. A város által vagy a 
városban szervezett fesztiválok eseménymentesen, 
egyetlen feljelentés nélkül zárultak. A megnövekedett 
rendőri jelenlétnek köszönhetően az elfogások, előál-
lítások száma is megnövekedett. Idén nyáron 3 hónap 
alatt 59 embert vettek őrizetbe, 32 ügyben 72 bűn-
cselekménnyel ítéltek el embereket, mely a korábbi 

évekhez képest többszörös szám. Siófokon egy átlagos 
nyári hétvégén a rendőrfőkapitány, a bűnügyi vezetők, 
az alosztályvezetők, a vezényelt állomány és a siófoki 
rendőrök: összesen 40-50 rendőr volt egyetlen hétvégi 
napon szolgálatban. A közterületeken szolgáló négy 
járőrpáros számát nyolcra növelték, és munkájukat 5 
rendőrségi mikrobusz segítette, melyeken 2-4 siófoki 
rendőr teljesített szolgálatot. Az országban először Sió-
fokon alakult meg egy gyakorló szolgálati hely: számos 
középiskolás diák, főiskolai hallgató vett részt a prog-
ramban, akik a közterületeken teljesítették gyakorlatu-
kat. Volt olyan alkalom, amikor 25 tanuló végezte egy 
időben közterületeken munkáját. A nagyobb tömege-
ket vonzó fesztiválokra, zenei rendezvényekre hely-
színi őrsöt állított fel a Siófoki Rendőrkapitányság. A 
rendőrök munkáját a szezonban városőrök, polgárőrök 
és kutyás rendőrök is segítették. A készenléti rendőr-

ség kicsit később érkezett és kicsit előbb távozott, két 
hétig voltak jelen a városban, de távozásukat követően 
sem maradt egyetlen napig sem közterület rendőri fel-
ügyelet nélkül, a hiányzó szolgálatot pótolták – számolt 
be Kasznár Gyula alezredes, Siófok rendőrkapitánya. 
A folyamatos rendőri jelenlétnek, valamint a kibőví-
tett térfigyelő rendszernek és a profi szakemberekkel 
felszerelt operátorközpontnak köszönhetően a Petőfi 
sétányon negyedére esett vissza a bűncselekmények 
száma az előző évhez képest, szinte minden bűncse-
lekményt 1 percen belül meg tudtak akadályozni és 
az elkövetőket elfogták. A szezon 91 napjából 55 nap 
bűncselekmény nélkül telt a sétányon. A civil ruhások 
mellett a Siófoki Rendőrkapitányság munkatársai 3342 
órát töltöttek el a területen. A strandlopások, zseblopá-
sok, telefon- és táskalopások, betörések és garázdasá-
gok mellett egy új jelenség volt nagyobb mértékben 
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jelen: a besurranásos lopások. Még a szezon kezdete 
előtt egy fokozottabb közterületi jelenléttel elkezd-
ték szűrni a közterületeket, és számos olyan utazó 
bűnöző csapatot térítettek és fogtak el, akik nyáron a 
városban próbáltak volna illegálisan jövedelmet sze-
rezni. A rendőrkapitány beszámolója szerint a nyári 
idegenforgalmi szezonban az utazó bűnözők elkerül-
ték Siófokot, a helyi bűnözőkkel kapcsolatban pedig 
szeptemberben egy agresszív hadjáratot indítottak, 
melynek eredménye, hogy szeptember 26-án az utol-
só Siófokhoz köthető helyi lakosú betörő is előzetes 
letartóztatásba került. 
- Jelenleg egy helyi betörő sincs a területen, több hete 
nem tudunk betörésről beszámolni – jelentette be ok-
tóber végén Kasznár Gyula. 
Siófok lakosai ősztől egyre több rendőrrel találkozhat-
nak az iskolákban, a boltokban, a benzinkutakon- a 
kivezényelt rendőrök feladata, hogy információt gyűjt-
senek, nyissanak az állampolgárok felé. 

A vendégszám növekszik, de felújításokra van szükség 

Az országos szinten is ismert siófoki Galerius fürdő 
2016-ban a tavalyinál is magasabb vendégforgalmat ért 
el színvonalas szolgáltatásaival, szaunaprogramjaival, 
azonban mielőbb szükségessé vált az épület állagának 
javítása, valamint a gépészeti berendezések cseréje 
a megfelelő minőségű üzemeltetés folytatásához. A 
Galerius fürdő kiemelt vonzereje, hogy egész évben 
minden korosztálynak kínál komplex szolgáltatást, 
rendezvényeket, illetve a nyári időszakban rossz idő 
esetén alternatív pihenést nyújt a Balatonhoz érkező 
vendégeknek. Ahhoz azonban, hogy az országos szin-

ten is nagy látogatottságú fürdő tovább üzemelhessen, 
magas minőségű szolgáltatásokat nyújtson, mielőbb 
szükséges előrelépéseket tenni az épület állagának 
javítása, valamint a gépészeti berendezések cseréje 
érdekében, hogy ne merüljenek fel üzemelési problé-
mák és üzemszünetek. Az egész idei évet tekintve a 10. 
születésnapját ünneplő Galerius fürdő látogatottsága 
megközelítette a 2014-es kiemelkedő évet, a tavalyi év-
hez viszonyítva pedig 7%-os növekedést ért el. A nyári 
szezon forgalmát tovább bővítenék egy kültéri családi 
medence megépítésével, hogy a melegebb napokon 
is többen látogassák a Galeriust, és ezáltal az egyidejű 
megengedett létszám is bővülhetne a telt házas napo-
kon. A téli szezonban a plusz szolgáltatásokra építenek, 
a két szinten található szaunaoázis egyre több látoga-
tót vonz, egyre nagyobb a vendégek igénye a minősé-
gi szaunázásra, szaunaprogramokra. A legjelentősebb 
bevételi forrás továbbra is a belépőjegyek értékesítése 
volt, amely a bevételek majdnem 75%-át jelentette, 
azonban az étterem is jelentős forgalmat bonyolított, 
a tavalyi évhez képest 18%-os növekedést ért el, kö-
szönhetően a tavasszal kialakított „melegen tartó pul-
tos” rendszernek, valamint a nagyobb számban érkező 
gyerekcsoportoknak. 

Kedveltek a strandok

Siófok a nyaralók körében továbbra is kiemelten kedvelt 
fürdőváros, strandjai az idei szezonban ismét a legtöbb 
vendéget fogadták a balatoni strandok közül. Javult a 
közbiztonság is, a Balaton-parti Kft. által üzemeltetett 
Petőfi sétányon a bűncselekmények száma közel felére 
csökkent.  A balatoni idegenforgalmi szezon előkészí-
tésekor, a tervezési időszakban a konkurencia várható 
hatását is figyelembe vette a Balaton-parti Kft. A koráb-
bi években a horvátországi utazási irodák által „elcsá-
bított” vendégek egy része az Adriáról az ottani magas 
árak és a balatoninál kedvezőtlenebb ár-érték arány 
miatt egyre nagyobb számban tértek vissza a Balaton-
hoz. A költségtakarékosság idén is megfigyelhető volt a 
nyaralások megtervezésénél. Siófokon idén is jellemző 
volt, hogy a belföldi vendégek részaránya meghaladta 
a 80%-ot. Az idei szezonban az elmúlt évhez hason-

lóan (különösen a hétvégeken) sok olyan strandven-
dég volt, aki csak egy napra, kifejezetten strandolni 
érkezett a dél-dunántúli megyék településeiről. Ez a 
tény is mutatja, hogy érdemes a belföldi turizmus és 
azon belül a szűkebb értelemben vett régió számára 
versenyképes kínálatot biztosítani, ahhoz megfelelő 
szolgáltatási színvonalat és programokat kialakítani. 
A siófoki nagystrandon összességében egy elegáns, 
mediterrán jellegű strand alakult ki, az aktív kikapcso-
lódást szolgáló létesítményekkel. A strandvendégek 
szempontjából egyik legfontosabb feltétel, strandja-
ink vízminősége a szezon folyamán minden siófoki 
strandon végig kiváló volt. A nagystrand idén is, mint 
eddig minden évben, elnyerte a Kékhullám Zászlót.

Még mindig a Balaton Európa legbiztonságosabb tava

A Balaton 144 kijelölt és ennél is több jelöletlen für-
dőhelyén egy-egy forró nyári napon több mint 300 
ezren töltötték szabadidejüket, a strandolókat a 
vízirendészet és a vízimentő egységek munkatársai 
közösen felügyelték. A Balatoni Vízirendészeti Rend-
őrkapitányság mindent megtett annak érdekében, 
hogy a Balaton vízbiztonsága kiemelkedő legyen, és a 

tó Európa legbiztonságosabb tava maradjon. A BVRK 
állománya az idegenforgalmi szezonban 249 sike-
res életmentést hajtott végre, sikertelen életmentés 
vagy viharos helyzetben történt baleset, mentéssel 
kapcsolatos vízbefulladás nem volt. A nyári hóna-
pokban hét vízbefulladás és három vízi közlekedési 
baleset történt a Balatonon. A megelőzés érdekében 
a vízirendészet a felelős fürdőzésre, a természetes ta-
vak veszélyeire figyelmeztet. A korábbi évek szezonjá-

hoz viszonyítva a bűncselekmények mennyiségében 
és összetételében nagymértékű változás nem volt, a 
BVRK Bűnügyi Osztályához azonban 186 szabálysérté-
si feljelentés érkezett, ami az elmúlt évhez képest je-
lentős, 80 százalékos emelkedést mutat. Több kiemelt 
szabálysértés volt, de a feljelentések nagy része kisebb 
fokú szabályszegés miatt történt. A BVRK tevékenysé-
gét nagyban támogatta a Somogy Megyei Rendőr-
főkapitányság, az ORFK GF hajójavítási előirányzata, 
továbbá nagy segítséget jelentett a keresésekben, a 
vízijármű ellenőrzésekben, a viharjelzésben az ORFK 
Készenléti Rendőrség Légirendészeti Parancsnoksá-
ga által üzemeltetett rendőrségi helikopterek bevet-
hetősége, akik naponta járőröztek a vízterület felett. 
Sikeresnek bizonyult a BVRK és a SMRFK vezetőjének 
utasítására az idegenforgalmi szezonban kísérleti jel-
leggel bevezetett zászlós viharjelzés, melynek célja 
a szabad vízen való tartózkodás és a víziközlekedés 
még biztonságosabbá tétele, a balesetek számának 
csökkentése, megelőzése. A vízirendészeti hajók a vi-
harjelzés keretén belül első fokú riasztás esetén sárga, 
másodfokú viharjelzés esetén piros zászló felmutatá-
sával is jelezték a vízben tartózkodóknak a veszély-
helyzetet. 

Egész nyáron csobbanhattunk a programokba a KIKK-el

Értékelésük szerint mind a közművelődési, mind a 
kulturális rendezvényszervezési szempontok szerint 
színes, változatos programokkal teli szezont zárt a 
siófoki Kálmán Imre Kulturális Központ. A Kálmán 
Imre Kulturális Központ úgy alakította ki nyári prog-
ramkínálatát, hogy bármikor érkezzen a városba ven-
dég, érkezésének hetében legalább egy kulturális 
programmal találkozzon. A szokásos nyári fesztiválok 
(mint például a New Orleans Jazz Fesztivál vagy a Bor 
és Kenyér Ünnepe) mellett a KIKK idén ünnepelte 40. 
jubileumát, első alkalommal rendezték meg Siófokon 
a Nemzeti Regattát, valamint szeptemberben a Ha-
jós és Kulturális Napokat. Csobbanj a programokba! 
szlogennel a nyári kínálat minden kedden és csü-
törtökön belvárosi zenei estekkel, minden vasárnap 
Zene a zöldben komolyzenei koncertekkel bővült. 
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A KIKK alapvető pillére a közművelődés, mely része-
ként júniustól augusztusig ingyenes kiállításokkal, in-
gyenes gyermekfilm-vetítésekkel, a gyerekeknek és 
családoknak szóló előadásokkal, zenei koncertekkel, 
gyerektáborral, jubileumokkal, világnapokkal várta 
vendégeit. A Kálmán Imre Szabadtéri Színpadon idén 
csak júniusban szervezett a KIKK programokat, kiál-
lítást, zenés gyermekelőadást, filmvetítéseket, majd 
a szezonban a Sió-Szabadtéri Színpad Üzemeltető 
Nonprofit Kft. bérelte a helyszínt. A kulturális központ 
szezonértékelése szerint a bérlő által kínált koncer-
tek, előadások különböző stílusú, műfajú produkci-
ókat nyújtottak, azonban a rossz koncepciójuk és az 
időjárás viszontagságai miatt számos előadás nem 
valósult meg. A bérlő figyelmen kívül hagyta a helyi 
adottságokat, és nem megfelelő számú eladott jegy 
esetén törölte a produkciókat, a jegyeket sem fizették 
vissza minden károsultnak. Mindez negatív vissza-
jelzéseket, panaszos bejelentéseket és hírnévrontást 
eredményezett a KIKK-nek. A számos negatív kritika 
ellenére a művelődési központ azonban az anyagi 
szempontok alapján mérve a legjobb nyarat zárta. 

Városi szezonértékelő

A nyári szezonban megnövekedett a Siófokon eltöl-
tött vendégéjszakák száma, több területen, például 
a közbiztonság terén előrelépés volt tapasztalható, 
gondot okozott azonban az illegális szemétlerakás 
és a parkolóhelyek hiánya. Az önkormányzat és a vá-
rosőrség szezonértékelő beszámolója szerint a város 
közterületeinek és parkjainak fenntartása, ápolása 
zökkenőkkel indult, főként a sikertelen közbeszer-
zési eljárásnak köszönhetően. A megnövekedett fel-
adatok ellátása eleinte gondokat okozott az ezzel 
megbízott közösségi tulajdonú cégnek, a főszezonra 
azonban sikerült a korábbi évekhez hasonló színvo-
nalon gondoskodni az üzemeltetésről. Az idegenfor-
galmi szezon kezdetére a város közúthálózata murvás 
útburkolatainak karbantartása, a legkritikusabb sza-
kasza a mart aszfaltos burkolatokon anyagpótlási 
és profilozási munkák készültek el. Az aszfaltos ká-
tyúzások tekintetében csak a balesetveszélyes útle-

szakadások kerültek helyreállításra, mivel az idei évi 
útkarbantartási közbeszerzési eljárás eredményeként 
csak szeptember közepén sikerült szerződést kötni az 
önkormányzatnak a nyertes vállalkozóval. A főszezon 
kezdetére, június végére sikerült csak a szabad stran-
di területeken a partvédőművek járó felületeinek, a 
parti sétányok burkolatának javítási munkálatait elvé-
gezni. A szezonban sok tekintetben előrelépés volt ta-
pasztalható, javult például a Petőfi sétány és az egész 
település közterületbiztonsága, Siófokon a belvárosi 
részben jelenleg egy több lépcsőben és más-más cél-
lal és módon megvalósult, de egységes kezelésben 
lévő állandó és időszakos kamerarendszer üzemel, és 

a közterületen történő szeszesital-fogyasztás a tava-
lyi jogszabályi korlátozásnak is köszönhetően tovább 
csökkent a frekventált terülteteken. Az illegális sze-
métlerakás tekintetében azonban minden eddiginél 
rosszabb lett a helyzet. A nyári szezonban, valószí-
nűleg a korábban megszüntetett szelektív gyűjtő-
szigetek miatt is nagymértékben megnövekedett az 
illegális hulladéklerakás. Számuk nemcsak a perem-
területeken, hanem már a frekventált, városközponti 
helyeken is emelkedett. Ennek csökkentése érdeké-
ben fokozott és célirányos ellenőrzéssel, kamerák ki-
helyezésével, és időnkénti 24 órás élő erős őrzéssel 
éltek a közterület-felügyelők. Az illegális szemétle-
rakás helyzetét az őszi hónapokban kiemelten fog-
ja kezelni a hivatal. Siófok központi, frekventáltabb 
területein már az idegenforgalmi szezonon kívül is 
sokszor gondot jelentett a parkolóhelyek hiánya, és 
az önkormányzat álláspontja szerint ahhoz, hogy egy 
ideális állapot legyen, egy komplex parkolási refor-
mot lenne szükséges végrehajtani a városban. 

"Fejlődni kell, és fejlődni is fogunk" - interjú
A siófoki testület szeptemberben, zárt ülésen, egy-
hangú voksolással november elsejével a banki 
szektorból érkező Pintér Tamást nevezte ki a Bala-
ton-parti Kft. ügyvezetői posztjára.  Az új ügyvezető-
vel beszélgettünk.  

Úgy tudjuk fejest ugrott a közepébe. Mivel kezdte?

Jelen pillanatban a kft. veszteséggel működik, ami több 
okra vezethető vissza, ezeknek az okoknak a feltárása fo-
lyamatban van. Elsőként fontos, hogy racionalizáljuk a 
költségeket. Azokat a nem megfelelő elemeket, amelyek 
veszteséget termelnek, át kell alakítani és nyereségessé 
kell tenni, vagy ha nem megvalósítható a gazdaságos mű-
ködtetés, akkor ezeket az elemeket, tevékenységeket meg 
kell szüntetni. Ez az átvizsgálás az első perctől zajlik, ebben 
nagy segítség volt az idei évben a Kontroll Audit által vég-
zett átvilágítás. Ezt alapul véve folyik jelen pillanatban is 
egy intézkedési terv. Ennek keretében fel szeretnék állítani 
egy olyan szervezeti egységet, működést, ami nyereséges 
pályára állíthatja a céget. Erre azért van szükség, hogy a kö-
zéptávú terveket és a fejlesztési célokat megvalósíthassuk. 
Ha nincs miből, akkor nem lehet fejleszteni.
 
Itt ugye nem csak a strandokról beszélünk?

A Balaton-parti Kft. nem a nagystrandból és a tizenhét 
kilométer partszakaszból, illetve a parti sétány üzemel-
tetéséből áll. Itt van a Galerius fürdő, ami egyedül 2011-
ben volt nyereséges, amióta üzemel, azaz az utóbbi tíz 
évben. Ez idő alatt elhasználódnak bizonyos elemek, 
romlik az állaga, erre is kell erőforrást biztosítani, ezenkí-
vül a fejlesztések el-elmaradoztak. Ezért, akárcsak a Ba-
laton-parti Kft. esetében is, foglalkoztatunk egy hölgyet, 
aki a pályázatokkal foglalkozik, hogy minden fellelhető 
forrást igénybe tudjunk venni, amit fejlesztésre tudunk 
fordítani. A Thermofok esetében is több tárgyalás van 
folyamatban, például egy partneri szerződés előkészí-
tése folyik, lassan a végéhez ér, ami által a partner egy 
olyan beruházást hoz létre, amely stabillá és gazdasá-
gossá teszi a hőtermelést a városban. Így mindegyik 
üzletágra, azaz a hőtermelésre, a Galerius fürdőre és a 

kft.-re is igaz, hogy meg kell találni és orvosolni kell a 
problémákat, hogy a holding egységes legyen, és gaz-
daságosan tudjon működni. 

Tudhat gazdaságosan működni?

Voltak a múltban olyan beruházásai a cégnek, melyek nem 
hozták meg az elvárt eredményt. Emiatt jelentős hitelál-
lományt halmozott fel a kft. Ezeket a hiteleket normális 
mederben tudjuk tartani, nincsen fizetési elmaradása a kft.-
nek, de ettől függetlenül ezeket optimalizálni kell. Nekem 
az a célom ezzel kapcsolatban, hogy ütemezve legyenek, 
és olyan bevételeket tegyünk mellé, amelyek ezt biztosítják. 
Az is fontos dolog, hogy, a hivatalt tekintve olyan működés 
legyen a kft. és a tulajdonos, azaz az önkormányzat között, 
amely biztosítja mindkét fél részéről a kiszámítható mű-
ködést, ez egy gazdasági társaság működésének az egyik 
alappillére.

Hogy képzeli a jövőt?

A középtávú célok között a legnagyobb hangsúlyt a fejlesz-
tésekre helyezném. Fejleszteni kell a nagystrandot és ezzel 
együtt a szabad strandokat is. Ez is egy versenyszférává 
alakult át, ha úgy tetszik, versenyzünk a turisták kegyei-
ért. Több Balaton-parti várost is említenek folyamatosan, 
amelyek úgymond elhúztak Siófok mellett, nekünk erre vá-
laszt kell adni, főleg úgy, hogy Siófok megközelíthetősége 
a legjobb az összes település közül. Jövő év nyarán lejár a 
pályázati fenntarthatóság, azaz eddig az ideig nem lehet 
hozzányúlni a nagystrand kinézetéhez, így 2018-ra tervez-
zük a fejlesztését, elsősorban családbarát szempontból, ter-
mészetesen nem kizárva a fiatalabb közönséget. A bölcsek 
köve természetesen nem nálam van, ötleteim vannak, de 
egy stábot is felállítunk. A másik fontos dolog a marketing-
tevékenység, amely eddig nem nagyon volt. Zajlik a szer-
vezeti átalakítás, lesz egy osztály, melynek tagjai az egész 
holding marketingtevékenységét működtetik. Nyitni kell a 
szomszédos országok felé, együtt kell működni a turiszti-
kai szervezetekkel, vásárokon megjelenni. Kora tavasszal 
el szeretnénk indulni egy erőteljes kampánnyal. Fejlődni 
kell, és fejlődni is fogunk. 
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Újabb hosszú napirendi tárgyalás
„…de ez akkor is blama, másrészt pedig az idő 
szorít bennünket. A jövőre nézve tanulság: ha 
tudjuk, hogy, hogy mikor jár le egy szerződés, 
akkor lehet, hogy azt nem a lejárat előtti utol-
só ülésen fogjuk tárgyalni, hanem két hónappal 
előtte.”

Ezek a mondatok a képviselő-testület 2016. október 
26-i ülésén hangzottak el dr. Lengyel Róbert polgár-
mestertől, mikor a testület a 13. napirendi pontot 
tárgyalta majd 40 percen keresztül, amely a közbe-
szerzési tanácsadói tevékenység ellátására beérkező 
ajánlatok értékeléséről és a nyertes ajánlattevő kivá-
lasztásáról szólt. A közbeszerzésekkel kapcsolatban 
a város vezetője korábban többször kifejtette, hogy 
átláthatóbb, igazságosabb rendszert szeretne, ezt 
az elképzelését a testület is osztotta. A városi fej-
lesztések létrejöttéhez a közbeszerzések gyors lebo-
nyolításához elengedhetetlen egy jó közbeszerzési 
tanácsadó cég, így a téma különösen fontos. 
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság előzetesen tár-
gyalta az ügyet, és a négy ajánlattevőből hármat ja-
vasolt a testületnek, hogy válasszon közülük. Eddig 
a budapesti székhelyű Ész-Ker Kft. látta el szerződés 
útján ezt a feladatot, de szerződésük október 31-én 
lejárt. A pályázati kiírás tartalmát a hivatal állította 
össze, majd küldte meg azt négy kiválasztott cég-
nek. A testület elé kerülő ajánlatok között ott volt az 
Ész-Ker Kft.-é is. Már a cég eddigi tevékenységének 
megítélése kapcsán is komoly nézetkülönbségek 
alakultak ki. Szajcz Adrián beruházási és fejleszté-
si tanácsnok komoly bírálatokat fogalmazott meg, 
míg a hivatal jelenlévő egyik munkatársa alapvető-
en pozitívan értékelte azt (bár hozzátette, hogy csak 
augusztus 1-től lát rá erre a területre), míg Molnár 
Árpád osztályvezető szintén negatív tapasztalatokról 
tett említést még a bizottsági ülésen, és ezt megerő-
sítette a testület számára is. Már ez zavarólag hatott, 
nevezetesen, hogy nem alakult ki még a hivatalon 
belül sem egy egységes megítélés a jelenlegi közbe-
szerző céggel kapcsolatban. Erről mintegy 20 percen 
keresztül folyt a vita. 

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző ekkor kért 
szót, és közölte a testülettel, hogy az Ész-Ker Kft. 
melletti másik pályázó (a harmadik pályázót egy-
öntetűen elvetette mindenki) a Bujdosó Közbeszer-
zési Tanácsadó Iroda Kft. ajánlata nem felel meg 
a pályázati kiírásnak. Ezek után az ülést vezető dr. 
Lengyel Róbert szavazást rendelt el az Ész-Ker Kft. 
ajánlatáról, amit a testület szinte egyöntetűen (egy 
igen szavazat volt mindössze) elutasított. Hosszas 
tanácstalansággal eltelt szünetek, értelmezési vi-
ták következtek ekkor, majd megtörtént az, aminek 
nem lett volna szabad, ha megfelelően és időben 
előkészített előterjesztés került a képviselő-tes-
tület elé. Ugyanis a következő szavazás a Bujdosó 
iroda ajánlatáról szólt volna, de ezt jegyzőasszony 
jelzése után, miszerint nem felel meg a Bujdosó-
féle ajánlat a pályázati kiírásnak, mégsem rendelte 
el a polgármester. Sőt, jegyzőasszony arra kérte a 
városvezetőt, hogy vonja vissza az előterjesztést, 
mert nem akarja, hogy támadható legyen később 
a képviselő-testületi döntés a többi ajánlattevő ré-
széről. Megjegyzendő, hogy a hivatal jelenlévő köz-
beszerzési munkatársa szerint megfelelt a Bujdosó 
iroda ajánlata a felhívásnak. 
Szajcz Adrián tanácsnok jelezte, hogy értetlenül áll 
a dolog előtt, ha probléma van a Bujdosó-féle aján-
lattal, akkor jegyzőasszony miért nem jelezte ezt a 
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság ülésén. Ott simán 
átment minden! Miért az első körös szavazás után 
jelzi a hivatal, hogy érvényteleníteni kell a szavazás 
eredményét? Ugyanezt kérdezte meg Csorba Ottó 

Végigjárható lehet az Ezüstpart
Az Ezüstparton a Hotel Széplak, az egykori mi-
nisztertanácsi üdülő területe vágja el a parti 
sétányt, amely így visszakanyarodik a Csongor 
utcára. Most elhárult az akadály, hogy a Bakony 
utcáig végigsétálható legyen a Balaton-part.

2013-ban közel háromszázan látták el szignójukkal 
azokat az íveket, amelyeken arra tettek javaslatot az 
önkormányzatnak: ingyenes vagyonátadás kereté-
ben szerezze meg az egykori minisztertanácsi üdülő 
területének tulajdonjogát a magyar államtól annak 
érdekében, hogy a Balaton megközelíthetősége, a 
sétány használhatósága minden polgár számára biz-
tosítható legyen. Korábban ellenérték fejében kérte 
az önkormányzat a sétányt, majd ingyenesen szeret-
tek volna hozzájutni abból az okból is, hogy a terület 
rendezése fenntartási költséget jelent majd a város 
számára a partvédő mű kritikus állapota miatt. Az el-
múlt időszakban újra felmerülő ügy kapcsán Szajcz 
Adrián beruházási és fejlesztési tanácsnok kereste 
meg a térség országgyűlési képviselője, hogy segí-
tett a probléma megoldásában.
- A tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelő Zrt az egész ingatlant nem kívánta tulaj-
donba adni, így három helyrajzi számra osztották fel 

a területet, a balaton-parti sávra és még két területre.  
Az egyik terület szintén egy sáv, amely párhuzamos a 
Balaton-parti sávval, a harmadik helyrajzi számon ta-
lálható az üdülő. Ez utóbbi kettő állami tulajdonban 
marad, a parti sáv tulajdonba adásához a város szá-
mára a tulajdonos elvi hozzájárulást adott- mondta 
lapunknak Witzmann Mihály országgyűlési képviselő.
Ezek alapján a képviselő-testület kezdeményezi a Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél a terület ingye-
nes önkormányzati tulajdonba adását. Csorba Ottó a 
városrész területi képviselőjeként elmondta, hogy a 
tervek megvannak ennek a területnek az átalakításá-
ra, ezek most kiegészülhetnek, és létrejöhet a régóta 
várt parti sétány egészen a Bakony utcáig.

bizottsági elnök is: ha érvénytelen egy ajánlat, az 
a tény miért nem került bele egy előterjesztésbe? 
Völgyi Lajos szerint, aki szintén tagja a Pénzügyi és 
Tulajdonosi Bizottságnak, jegyzőasszonynak volt 
igaza, tényleg nem felel meg a Bujdosó iroda aján-
lata. Ezt azonban ő sem jelezte a bizottsági ülésen, 
viszont szerinte lehet szavazni a harmadik ajánlat-
tevőről, arról a Kozma Ügyvédi Irodáról (Budapest), 
amelyet egyébként korábban mindenki elutasított.
Szamosi Lóránt képviselő kifejtette: - Nem értem. A 
jegyző és a hivatal munkatársa két teljesen külön 
véleményen van egy nem lényegtelen dologban. 
Hogyan kerülhetett a testület elé egy olyan anyag, 
ahol még az előterjesztésben szereplő ajánlatté-
teli felhívással kapcsolatban sem tud azonos állás-

pontra helyezkedni a hivatal és annak vezetője? Azt 
gondolom, hogy ezt a szakmai vitát nem itt és most 
kellett volna lefolytatnia a hivatal munkatársainak. 
Megint egy olyan, előkészítetlen előterjesztés ke-
rült a testület elé, ami hasonlatos a múltkori eset-
hez. (Akkor a temetők üzemeltetésére vonatkozó 
előterjesztésről folyt mintegy másfél órás vita az 
anyag hiányosságai miatt – a szerk.)
Ezt követően jegyző asszony 10 perc szünet el-
rendelését kérte polgármester úrtól. A szünetet 
követően a következőt jelentette be Kónyáné dr. 
Zsarnovszky Judit: a hivatal új anyagot állít össze, 
és a következő testületi ülésre behozza azt. Ekkor 
hangzottak el polgármester úr részéről a cikk elején 
idézett mondatok.
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Rendőrségi feljelentés jogosulatlan siófoki adatgyűjtésért 
Személyes adatok jogosulatlan gyűjtése miatt 
feljelentést tett ismeretlen tettes ellen dr. Len-
gyel Róbert, Siófok polgármestere. A megté-
vesztő adatgyűjtést a várost is érintő, november 
8-ig tartó mikrocenzus, azaz mintavételes né-
pesség-összeírás alatt követték el.

Siófok közigazgatási területén október második fe-
lében önkormányzati megbízólevélnek tűnő irattal 
igazolva magukat ismeretlen személyek több ház-
hoz is bekopogtak, és személyes, valamint különle-
ges adatokat kértek be az önkormányzat nevében 
az ott lakóktól. Az önkormányzat semmiféle ilyen 
jellegű adatgyűjtést vagy kutatást nem végzett és 
nem végeztetett, így a polgármester, amint tudo-
mására jutott az eset, azonnal közleményt adott ki a 
lakosság figyelmét felhívva arra, hogy senki ne vála-
szoljon a jogosulatlan adatgyűjtők kérdéseire. 

Elsőként a hivatal egyik dolgozója jelezte, hogy ok-
tóber 23-án, ünnepnapon, önkormányzati fejléces 
papírra írt megbízó levéllel magát igazoló adatgyűj-
tő kereste fel otthonában. Többek között a pártállá-
sára, pártszimpátiájára is rákérdezett, majd végül a 
nevére is kíváncsi volt. A polgármester a közösségi 
oldalán is felhívta a figyelmet a történtekre. Az erre 
érkezett bejegyzésekből valószínűsíthető, hogy 
több siófoki lakost is megkerestek a jogosulatlan 
adatgyűjtők. Dr. Lengyel Róbert az ügy súlyosságá-
ra tekintettel nyomozás elrendelését kérte a rend-
őrségtől, mivel a személyes és különleges adatok 
jogosulatlan megszerzése hivatalos eljárás színle-
lésével, a magánlakhoz fűződő érdekek megsér-
tésével, a megbízólevél hamisításával járt. Mindez 
jelentős érdeksérelmet okozhat a megkeresett sze-
mélyeknek, és alkalmas a hivatalos szervekbe vetett 
bizalom megingatására.

Megérte harcolni a töreki útért
A pereskedést elkerülve, több egyeztetést köve-
tően, saját tőke bevonásával befejeződött a Dió-
fás út helyreállítása Törekiben.

Mint azt korábban többször is megírtuk tavaly egy 
uniós projekt keretében a város több részén, köztük 
Törekiben sor került a csatornahálózat kiépítésére. 
Nagyon sok panasz érkezett, hogy a csatornázás 
után csak nyomsávos és félsávos helyreállítás tör-
tént, a kivitelező elégtelen munkát végzett, az út 
gyakorlatilag járhatatlanná vált. A város vezetése 
nem akarta tudomásul venni a sávos helyreállítás 
tényét, ezért mérlegelte a lehetőségeket. A tavaly 
novemberi testületi ülésen dr. Lengyel Róbert pol-
gármester elmondta, hogy a kivitelező ígéretet tett 
arra, hogy a csatornázás után az utat teljes szélessé-
gében helyreállítják. Ez azonban nem történt meg, 
és az emberek ezt a nem Siófok város által tett ígé-
retet kérik számon a városvezetésen. A városveze-
tő úgy látta, hogy két választása van a testületnek:  
vagy perre megy a csatornázási munkát végző tár-

sulással, vagy a város finanszírozza a helyreállítást.  
A testület egységesen amellett foglalt állást, hogy az 
állapot tarthatatlan, és mielőbbi megoldást igényel, 
akár saját erő bevonásával is. A Pénzügyi és Tulajdo-
nosi Bizottság elnöke, Csorba Ottó elmondta, hogy 
a jogvita - amely kimenetele akár kétséges is lehet- 
elhúzódhat, és addig az út helyreállítása nem tör-
ténhet meg, így a bizottság azon az álláspontoton 
van, hogy a 2016. évi költségvetés terhére legyen 
rendbetéve az út. Újvári István, a terület képviselője 
is felháborítónak nevezte a kivitelező munkáját és a 
városrészben élő mintegy négyszázhetven-négy-
száznyolcvan ember érdekében sürgette a mielőbbi 
helyreállítást. 
A testület végül egyhangúlag 17,8 millió forin-
tot szavazott meg az úthelyreállítási munkákra. 
- Első pillanattól egyértelmű volt számomra, hogy az 
út kérdését tisztázni kell, és mihamarabb meg kell 
oldani a helyreállítást. A testület ebben támogatott, 
ezért meg tudtam kezdeni a tárgyalásokat a projekt 
gazdájával, a Dél-balatoni Szennyvízelvezetés és 

tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társu-
lás elnökével, Hídvégi Józseffel. Többkörös egyezte-
tést követően végül arra jutottunk, hogy a szükséges 
18 millió forintot a város biztosítja a társulás részére. 
A kivitelezővel nem volt felhőtlen a kapcsolat, ezért 
hiába folyósítottuk az összeget időben, a munkák 

mégis elhúzódtak. Az elhúzódó folyamat végére 
azonban pontot tehetünk. A szennyvízhálózat már 
egy éve üzemel, az új szennyvíztelep komplex pró-
baüzeme során jól teljesít, és a töreki városrész köz-
ponti útja is megújult - számolt be dr. Lengyel Róbert 
polgármester.

Sikeresen teljesít a próbaüzem alatt az új siófoki szennyvíztelep
A próbaüzem alatt a nyári szezonban is sikeresen 
teljesítette az elvárt határértékeket a Sió-csatorna 
partján megépült új siófoki szennyvíztelep. A dél-
balatoni szennyvízprojekt keretében teljes mér-
tékben kormányzati támogatással megvalósult 
létesítményt decemberben veszi át az üzemeltető, a 
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

A Balaton déli partján összesen 18 települést érint az 
a beruházás, melynek keretében Siófokon új szenny-
víztisztító telep jött létre, és az érintett településeken 
kiépült a szennyvízcsatorna hálózat. 2015 nyarán helyez-
ték el a Sió-csatorna partján az új siófoki szennyvíztelep 
alapkövét, és május óta már a létesítmény próbaüzeme 
zajlik. A nyári idegenforgalmi szezonban megnöveke-
dett fogyasztói igényeket is sikeresen kiszolgálta a te-
lep, mely naponta 21.200 köbméter szennyvizet képes 
megtisztítani. A csatornákat, az átemelőket és magát a 
gerincvezetéket már átadták, a szennyvíztelep üzemel-
tetését a próbaüzem zárásával, december 8-án veszi át 
az üzemeltető, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Az új 
szennyvíztelep megépítésére azért volt szükség, mert 
a jelenleg már nem üzemelő siófoki szennyvíztelep ka-
pacitása már nem bírta ellátni a térség nyári időszakban 
megnövekedett igényeit. A projekt keretében lecse-
rélték a 20-30 éve épült vezetékeket is a környezetünk 
megóvása érdekében. A jelenleg 170 ezer bekötést el-
bíró telepet 50 évre tervezték, bővíthető, fejleszthető, a 
létesítményeket úgy építették ki, hogy a későbbiekben 
lehetőség legyen további fejlesztésekre is.
- Két kiemelt dolog miatt igazán korszerű a telep, egy-
részt a biogáz-hasznosítás, a szennyvízben rejlő bio-
energia hasznosítása, amellyel 20-25 százalék energia 
termelhető a telep életében, így a fenntartáshoz szük-
séges energiát saját maga képes majd előállítani, más-

részt a szennyvíziszapot kiszárítjuk, amit így nem kell 
tengelyen elszállítani. A közel 2400 tonna kiszárított 
iszapmennyiséget mezőgazdasági célokra, például 
trágyázásra lehet felhasználni. Tápanyagértéke még 
jelentős, de már nem egy veszélyes termék, szagtalan, 
olyan, mint a humusz, és a barnakőszénnel megegyező 
fűtőértéke van, csak Magyarországon még nem elter-
jedt fűtőanyag – ismertette a szennyvíztisztító telep 
előnyeit Pappert Attila, a kivitelezést végző Sió 2014 
konzorcium képviselője.
- Azt gondolom, hogy mindenki elégedett. Ez egy si-
keres projekt, mert egyrészt a megrendelő megkapta 
a kívánt kapacitásbővítést, másrészt száz százalékos 
finanszírozású a projekt, melyben a kormány nagy se-
gítséget nyújtott az önkormányzatoknak. A kivitelező 
is elégedett, hiszen ütemezés szerint megkapta a fi-
nanszírozást, így a beruházás sikeres lett. A mérnökök 
is elégedettek, hiszen egy igazán jó kivitelezői munkát 
láthatunk a telepen – mondta el Hidvégi József, az ön-
kormányzati társulás elnöke.
Friss hír, hogy a telepen a próbaüzem során ezidáig 1 
782 485 m3 szennyvizet tisztítottak meg, 43 509 m3 
iszapot kezeltek, és 61 746 m3 biogázt állítottak elő. Je-
lenleg az üzemet a téli időszakra készítik elő.

Fotó: G
áti Kornél



14 15

NOVEMBER

Fotók: G
áti Kornél

Egy éve zajlik az Egy tál ételosztó akció Siófokon 

Már több mint egy éve osztanak egy tál ételt a rászoru-
lóknak a Siófok Városért Egyesület tagjai, illetve támo-
gatói, ami azt is jelenti, hogy komoly és folyamatos az 
igény a civil akció folytatására. Minden vasárnap dél-
ben, pontban a déli harangszókor kezdődik az ingye-
nes ebédosztás Siófok Újpiac terén. A közelmúltban 
az 50. ételosztáson a város polgármestere és alpolgár-
mester asszonya is részt vett. Juhászné Margó, a szer-
vező egyesület gazdasági vezetőjének beszámolója 
szerint a gyűjtőpontokon hetente összegyűlő adomá-
nyok nagyságától függően vasárnaponként 100-150 
adag ételt tudnak kiosztani. A kiadós, tápláló ebédet az 
egyesület tagjai vagy az akcióhoz csatlakozott 13 sió-
foki étterem készíti el felváltva, és több siófoki asszony 
is vállalta, hogy süt hozzá süteményeket. Mintegy 30 
mozgásában korlátozott rászorulónak személyesen 
viszik ki az ebédet. Az Újpiac téren általában 100-120 
ember áll sorba az ételért, de többségük vinne pár 
adaggal az otthon maradt családtagjainak is, így 200 
adag is bőven elfogyna. A szabály az, hogy először a 
sorban állók kapnak egy-egy adagot, és ha marad az 
ételből, azt elosztják igazságosan. Majdnem minden 
héten ruha- és cipőosztást is tartanak az ételosztás-
sal párhuzamosan, ami az adományok mennyiségétől 
függ. A tapasztalatok szerint a legnagyobb igény gyer-
mekholmikra lenne. Juhászné Margó becslése szerint 
Siófokon mintegy 450-500 család él olyan körülmények 
között, hogy a legapróbb adomány, segítség is sokat 
jelent számukra. A Siófok Városért Egyesület kezdemé-
nyezéséhez több önkéntes is csatlakozott, akiknek egy 
része teljes névtelenségbe burkolózva segít rendszere-
sen személyesen vagy adományok révén.

Nyílt nap a GDF-en 

Dr. Zárda Sarolta rektorasszony mellett dr. Szilágyi Ti-
vadar, a Szent István Egyetem rektorhelyettese, a GDF 
kurátora is részt vett campus nyílt napján, ahol közel 
húsz érdeklődő vett részt, hallgatta meg a tájékoztató 
előadásokat. Dr. Horváth Endre, a Gazdasági és Társa-
dalomtudományi Intézet igazgatója a szeptemberben 
induló turisztikai képzés és a keresztfélév közötti át-
járhatóságára hívta fel a megjelentek figyelmét.
- Örömmel tölt el, hogy jól döntött a város, amikor az 
egyetemi alapképzés elindításának támogatása mel-
lett döntött. Fél év sem telt el szeptember 9. óta, és 
bizony nagyon nagy az érdeklődés városunkban az 
egyetemi alapképzések iránt. Egyértelmű, Siófokon a 
gazdálkodás és menedzsment szak a legkedveltebb.
Nagyon jó és felelős döntés volt az egyetemi alapkép-
zésbe történt "befektetés", hisz a hazai, képzett szür-
keállomány biztosítja majd a fejlődést, és lehet, hogy  
a jövő felelős döntéseket hozó szakemberei között ott 
lesznek a ma még iskolapadjainkban tanuló fiatal ge-
neráció közöl sokan. Az egyetemi alapképzés, de a tu-
risztikai képzés elindításában, engedélyeztetésében 
Witzmann Mihály segítsége hatékonynak bizonyult. 
Bízzunk benne, hogy ebből a város, a Balaton fejlődé-
se is profitál - mondta Hamvas Péter igazgató.
A keresztféléves felvételivel kapcsolatban bővebb in-
formáció a GDF weboldalán is megtalálható.

Útfelújítás hazai forrásból

Lezárultak a közelmúltban zajlott legjelentősebb 
útfelújítások, átadták a 65-ös és a 7-es főút felújított 
szakaszait, valamint a Ságvár és Ádánd közötti ösz-

szekötő utat. Siófokon és térségében a közelmúlt-
ban több útfelújítás is zajlott a közlekedésbiztonság 
javítása érdekében, 1,2 milliárd forint összegű hazai 
forrásból. 
- Mindamellett, hogy a költségvetési fegyelmet tart-
ja az ország, egyre több hazai forrás felhasználására 
nyílik lehetőség. Többek között olyan fejlesztések-
re, mint ez a közlekedési infrastruktúra-fejlesztési 
csomag is volt. Ebből 1,2 milliárd forintot sikerült 
elérnünk a térségünkben, amelyből elsősorban 
főutak, a 65-ös és a 7-es főút különböző szakaszai, 
illetve többek közt a szintén régóta várt Ságvár és 
Ádánd közötti összekötő út felújítása is megtör-
ténhetett. Jók az előjelzéseink, hiszen a különféle 
európai uniós és hazai forrásokat jól kihasználva, 
ezekért hatékonyan lobbizva még számos útfejlesz-
tésre, útberuházásra nyílik lehetőség – mondta el a 
65-ös és 7-es út siófoki belterületi csomópontjában 
tartott átadón Witzmann Mihály, a térség ország-
gyűlési képviselője.

Polgármesterek és jegyzők tanácskozása

Október 27-én és 28-án rendezték meg Siófo-
kon a Somogy megyei polgármesterek és jegyzők 
tanácskozását, melyen államtitkárok és osztály-
vezetők tartottak előadásokat az aktuális önkor-
mányzati, települési kérdésekről. A siófoki Hotel 
Azúrban minden évben megrendezett konferenciát 
dr. Neszményi Zsolt, a Somogy Megyei Kormányhi-
vatal kormánymegbízottja és Biró Norbert, Somogy 
Megye Közgyűlésének elnöke nyitotta meg. A ta-
nácskozásra a Miniszterelnökségtől, a Belügymi-
nisztériumtól, a Nemzetgazdasági Minisztériumtól 
és a Somogy Megyei Kormányhivataltól is érkeztek 
előadók. A kétnapos eseményen részt vevő polgár-
mesterek és jegyzők olyan témákhoz tehették fel 
kérdéseiket az illetékes államtitkároknak és osz-
tályvezetőknek, mint például az önkormányzatok 
aktuális kérdései, az erősödő helyi gazdaság, az 
önkormányzati közbeszerzésekkel kapcsolatos kér-
dések a 2014-2020 fejlesztési ciklusban vagy a köz-
foglalkoztatás rendszere.

A szabadság napjának 60. évfordulója

Október 23-án, az 1956-os magyar forradalom és sza-
badságharc 60. évfordulóján emlékezett Siófok a Köny-
nyek kútja emlékműnél nemzetünk történelmi hőseire, 
áldozataira. A Millennium parkban megrendezett vá-
rosi ünnepségen dr. Lengyel Róbert, Siófok polgár-
mestere idézte fel beszédében az ’56-os eseményeket, 
harcokat, a forradalom és szabadságharc történelmi 
következményeit. A megemlékezésen a város vezető-
sége, képviselői, helyi egyesületek képviselői helyezték 
el koszorúikat, mécseseiket a Könnyek kútja emlékmű-
nél. A koszorúzást követően az október 23-i évforduló 
a Kreatív Színpad előadásával zárult. A Thália Művé-
szetbarát Egyesület művészei mutatták be a Kálmán 
Imre Kulturális Központ színpadán a Lövölde tér 1956 
– A szabadság barikádján  című színdarabot.
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Nótaénekesekkel köszöntötték a siófoki időseket
A legszebb magyar nótákból és operettrész-
letekből összeállított színházi műsorral, apró 
meglepetésekkel köszöntötte a 60. életévét be-
töltött siófokiakat a város október 1-jén, az idő-
sek világnapján. 

A rendezvény immár 10 éves múltra tekint vissza, 
korábban a fürdőegylet szervezte, vállalkozók bevo-
násával. Az első években is nagy volt az érdeklődés, 
majd évről évre egyre többen - mintegy 600-800 fő 
- látogattak el a Beszédes iskola tornacsarnokában 
rendezett eseményre. A vállalkozók adták össze az 

ételre valót, amely hagyományosan pörkölt volt, fu-
varozók segítettek az asztalok, székek szállításában 
és a Krúdy iskola diákjai szolgáltak fel a testület tag-
jaival együtt. A fellépők, akik között országosan is is-
mert művészek is voltak, ingyen vagy kedvezményes 
áron vállalták, hogy színt visznek a délutánba. Töb-
ben táncra is perdültek, de mint mondták, az együtt-
lét a fontos, sokan itt találkoztak hosszú idő óta nem 
látott ismerősökkel, volt kollégákkal. A város idősei 
egy nyugdíjas jegyet is kaptak a Galerius fürdőbe.
Ez évben a Kálmán Imre Kulturális Központban süte-
ményekkel, kisebb ajándékokkal várta a műsor előtt 

A Siófoki Halfesztivál ihlette az ország egyetlen és eredeti halacsintáját

A siófoki Krúdy csapata a fővárosban is bemu-
tathatja a Siófoki Halfesztivál ihlette különdíjas 
street food halételét, a halacsintát. 

Október 7. és 9. között három napon át ismét minden 
a halról szólt Siófokon. A Siófoki Halfesztiválon a helyi 
egyesületek főzték és sütötték a halat a halpikniken, a 
főtéri kirakodóvásárban egy több mint ezerliteres lát-
ványbográcsban készült a halászlé, a street food csata 
résztvevői különleges halételekkel versenyeztek, és a 
KIKK előtt akváriumokban úsztak a balatoni halak. A 
gasztronómiai fesztivál egyik legnagyobb programján, 
a street food versenyen Lázár séf zsűrizte szakmailag 
a benevezett speciális és újító halételeket. A vasárnapi 
eredményhirdetésen kihirdették a győzteseket és a kü-
löndíjas fogásokat. Az első helyezett a Fish House Sós-
tó pontyból készült halétele lett, második helyezést ért 
el a Siófoki SzC Krúdy Gyula Szakgimnázium és Szak-
közép Iskolája csapatának halacsintája, megosztott 
harmadik helyezett lett a Balaton Grill tengeri halból 

készült különleges sült halétele, valamint az újfehértói 
Halászcsárda ropogós haltöpörtyűje. Különdíjjal jutal-
mazta a zsűri a Zorba vendéglátást és a Penthouse res-
taurant tonhalas kapros szósszal készült halburgerét.
A már említett halacsinta Nagy Róbert, az iskola séfjé-
nek újítása, egy halpástétommal töltött rántott pala-
csinta, halpaprikás mártással, hagyma-salátával. A séf 
és segítői, a Siófoki Szakképzési Centrum főigazgató-
ja, Szamosi Lóránt és a krúdys diákok több mint ezer 
adagot szolgáltak fel a hétvégén a siófoki fesztiválon. 
Az októberi siófoki gasztrorendezvény hagyományos 
programja volt idén is a halpiknik. Szombaton a város-
háza parkolójában mutatták be főzőtudományukat a 
siófoki civil szervezetek és egyesületek. A baráti hangu-
latú piknik sátrainál bográcsokban főzték a halászlevet, 
sültek a pontyok, keszegek. A halfesztivál háromnapos 
kirakodóvásárában vendéglátósok, kereskedők, kéz-
művesek kínálták termékeiket, a fesztivál kisebb szín-
padán helyi együttesek, a nagyszínpadon a hazai zenei 
élet sztárjai koncerteztek.

a siófoki időseket a város vezetősége, képviselői, a 
színházteremben Siófok polgármestere, dr. Lengyel 
Róbert köszöntötte a meghívott szépkorú vendég-
sereget.
- Az idősek világnapján elsősorban a szüleimet ün-
neplem, másodsorban, mint polgármester a siófoki 
időseket, azokat, akiktől az elmúlt hónapokban oly 
sok szeretetet, tiszteletet és megbecsülést kaptam, 
és akiknek a magam egyszerű módján igyekszem ezt 
viszonozni. Azokat, akiknek e város a várossá válását, 
az évtizedek óta töretlen fejlődését, a különleges-
ségét javarészt köszönheti. Azokat, akik anno épí-
tették, szépítették településünket, illetve szülőként, 
nagyszülőként gondoskodtak azokról, akik napjaink-

ban építenek és szépítenek – hangzott el dr. Lengyel 
Róbert beszédében.
Az ünnepélyes megnyitó után Újvári Marika és Csu-
ti Csaba nótaénekesek, valamint Johan János zene-
karának műsora következett. A legszebb magyar 
nótákból és közismert operettrészletekből álló dal-
csokrot néptáncosok színesítették.
- 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

Folytatódik a komposztládaosztás
Novemberben is tart az ingyenes komposztláda-
osztás, amiket péntekenként 13-16 óra között le-
het átvenni Siófok- Ipartelepen, a Beton utcában 
(a Marosi útról nyílik balra).

A Siófok, Balatonvilágos és Zamárdi hulladékgazdál-
kodásának fejlesztése (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0033) 
című projekt keretében 9325 db házi komposztáló 
láda kerül ingyenesen kiosztásra a három település la-
kossága és üdülőtulajdonosai között. Siófokon eddig 
több mint 4000 db láda talált gazdára.
A családi házaknak 400 literes komposztáló edényt 
biztosít az önkormányzat, személyenként 1 db-ot, 
vagyis ha többen laknak egy ingatlanban, akkor több 
darab is vihető. Külön igénylést nem szükséges leadni, 
a helyszínen kell nevet, címet bediktálni, és aláírással 

igazolni az átvételt. A ládák kiosztása a készlet erejéig 
tart. További tudnivalók a komposztálásról: 
www.siokomposzt.hu
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Helyi alapanyagokból készültek a Krúdy-napok versenyfogásai

Az idén hármas jubileumát ünneplő Siófoki SzC 
Krúdy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépisko-
lájának gasztronómiai versenyén helyben termett-
termelt élelmiszer alapanyagok felhasználásával, 
harcsából, valamint fehérpecsenyéből készítették 
fogásaikat a versenyzők. 

A Krúdy-napok idei gasztronómiai versenye a „Helyben 
termett, vegyed s egyed!”  mottót viselte, és a megmé-
rettetés céljaként a helyben termett-termelt élelmiszer 
alapanyagok felhasználásának népszerűsítését, előtérbe 
helyezését tűzte ki az intézmény. Az ország számos vá-
rosából érkezett diákcsapatok, valamint a Krúdy testvéris-
kolája, a Hotelová Akadémia Nitra csapata október 14-én 
készítette el, majd tálalta fel a zsűrinek és a rendezvény 
meghívott vendégeinek harcsából készült előételét, és 
fehérpecsenyéből készült főételét. A csapatok cukrászai a  
menühöz illő hideg vagy meleg tányérdesszertet alkottak. 
A házigazda, a Siófoki SzC Krúdy Gyula Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolájának csapata előételnek citromfüves 
harcsafilét készített mézen futtatott sütőtökkel, fekete 
sóval ízesített zellercsipsszel. Főételként fehérpecsenyét 
szolgáltak fel bordával rakott burgonyákkal, otellóval 
illatosított almával és répafőzelékkel. A Krúdy cukrásza 
„vörös túróálom” desszertjét kínálta a vendégeknek erdei 
gyümölcsökkel. A Krúdy-napok szellemisége és a hagyo-
mányok követése mellett idei rendezvényünkön meg-
újulva, más szemléletben mutatkoztunk be, hangsúlyozta 
Tóth Krisztina, a Siófoki SzC Krúdy Gyula Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolájának tagintézmény-vezetője 
- A gasztronómiai versenyen két szakács, két pincér és 
egy cukrász alkotott egy-egy csapatot. A pincérek reggel 
egy interaktív teremben az étel- és itallap elkészítésével 
kezdték a napot. A szakácsok számára kialakítottunk egy 
„piacot”, ahol helyi termelők alapanyagaiból válogathat-

tak ételeikhez. Elsődleges szempontnak tartottuk a krea-
tivitást. Úgy gondolom, hogy a mai világban azok tudnak 
jobban érvényesülni, akik nem csak a megadott séma sze-
rint gondolkoznak, hanem saját ötleteiket, kreativitásukat 
is belecsempészik munkájukba. A tálalásnál Csapody 
Balázs, a Kistücsök étterem vezetője által felajánlott bo-
rokat kínálták a pincérek, hiszen ma már a borok és az 
ételek együttesen tartoznak hozzá a szakmához. A tála-
lás végén a cukrászok az elő- és főétel után mutatták be 
desszertjüket. A csomagolóverseny idén helyben zajlott, 
az iskola által biztosított alapanyagokból helyben ké-
szítették el a diákok az ősz hangulatát idéző bemutató 
asztalaikat – számolt be a rendezvény második napjának 
versenyeiről Tóth Krisztina.
Az intézmény udvarán bogrács - street food verseny 
zajlott, a termekben drámapedagógiai játékokkal ismer-
kedhettek meg az érdeklődők, a tornateremben pedig 
a gasztrofalu várta a látogatókat, ahol baristák, mixerek, 
réteshúzók, bogyószörp-készítők, kekszfestők mutatkoz-
tak be, és a rendezvényre természetes, bio alapanyagok-
kal, termékekkel érkeztek a meghívott helyi kereskedők, 
pékségek is. A rendezvény nyitónapján, október 13-án 
a Kálmán Imre Kulturális Központban rendezték meg 
a Krúdy prózamondó versenyt, valamint Kaiser László 
költő irodalmi előadásán vehetett részt a közönség. 
A Krúdy-napokat a színházban dr. Lengyel Róbert, 
Siófok polgármestere és Tóth Krisztina tagintézmény 
-vezető nyitotta meg, a jubileumi évforduló gálája előtt 
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő és Szamosi 
Lóránt főigazgató köszöntötte az iskola diákjait, tanárait. 
Múlt, jelen és jövő együtt jelent meg a színpadon, amikor 
a gálaműsorban a Krúdy irodalmi színpadának egykori 
és a jelenlegi növendékei, valamint a jövő generációját 
képviselő X-Press táncegyüttes táncosai közösen adtak 
elő musicalrészleteket az elmúlt évek produkcióiból.

Határtalanul!
A Határtalanul! pályázatban (Hat-16-01-0456) a Sió-
foki Vak Bottyán János Általános Iskola 60x 35 000 
Ft, azaz  2 100 000 Ft támogatást nyert el. A 2016. 
október 10-14-ig tartó út során szerzett élmények-
ről az iskola egyik 7. osztályos tanulója számolt be. 

Erdélyországban jártunk! Fantasztikus élményben volt 
részünk! A Határtalanul pályázat segítségével egy hetet 
tölthettünk Székelyföldön 2016 októberében. Kirándul-
ni Erdélyben még felnőttek számára is csábító, hát még 
általános iskolai diáknak. A hajnali indulás nem okozott 
gondot senkinek, a nagy izgatottságtól aludni úgyse 
tudtunk. A sok holmival, várakozó izgalommal tele száll-
tunk fel a hatalmas emeletes buszra. Odautazásunk első 
állomása a Királyhágó volt, majd Kolozsvárra érkeztünk. 
Az egész héten minket kísérő lelkes székely idegen-
vezetőnk mutatta meg a város nevezetességeit: Má-
tyás király történelmi emlékét idéztük fel és a Bolyaiak 
nyomában jártunk. Este 10 óra körül értünk a szállásra, 
Csíkcsomortára , a Szellő Szállóba. A helyiek kürtöska-
láccsal és finom vacsorával fogadtak bennünket. Másnap 

megkezdődtek a programok, melyek mély nyomokat 
hagytak szívünkben, amelyből rengeteget tanultunk, 
tapasztaltunk. Megtapasztalhattuk a csángó vendég-
látást. Jártunk a Gyimesekben, az ezeréves határnál, 
Csíksomlyón, Csíkszeredán, a Gyilkos-tónál és a Szent 
Anna-tónál, valamint a Mohos lápon. A csodálatos tá-
jakon kívül meglátogattuk történelmi emlékhelyeinket, 
ahol híres elődeinkre emlékezve koszorúkat helyeztünk 
el. A csángó gyerekekkel együtt énekeltük el a székely 
és magyar himnuszt, adományokat, ajándékokat adtunk 
át.  Csángó dalokat és táncokat tanultunk. Hallottunk 
igazi ízes székely beszédet, no meg volt időnk tréfálko-
zásra, éjszakai fogkrémezésre is. Szomorúan ébredtünk 
utolsó reggel, hisz elérkezett a hazaindulás napja. Csak 
az vigasztalt bennünket, hogy még számos érdekesség 
várt ránk hazafelé úton. Parajdon zárult kirándulásunk, 
ahol még utoljára bevásároltunk. Ajándékokkal és sok-
sok élménnyel gazdagodva léptük át a magyar határt.
Megfogadtuk, hogy még vissza térünk Erdélybe. 
Megértettük Tamási Áron szavait: "Azért vagyunk a vilá-
gon, hogy valahol otthon legyünk benne."
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Történelemóra a Lógóban

Rendhagyó helyszínen, a siófoki Lógó Üveg 
kultkocsmában tartott történelemórát a diákoknak dr. 
Antal Miklós történelemtanár az 1956-os forradalom és 
szabadságharc eseményeiről.
- Az Emlékbizottság pályázata arra épül, hogy megszólít-
sa a fiatalokat, elsősorban a középiskolásokat, a diákokat, 
a 20-30 éves korosztályt, és bemutassa nekik az 1956-os 
eseményeket, történéseket, közelebb vigye, emberibbé 
tegye ezt az egyébként embertelen korszakot. Egy olyan 
programsorozatot próbáltunk összeállítani 1956-ról, ami 
nem kizárólag a véres harcokkal foglalkozik, hanem az 
előadások, filmek, irodalom, költészet és zene által több 
szemszögből, több oldalról mutatja be az ’56-os ma-
gyar forradalom és szabadságharc időszakát – mondta 
el Laki Judit, a BRTK Könyvtár igazgatója, aki Szamosi 
Lóránttal, a Siófoki SzC főigazgatójával közösen nyitotta 
meg október 20-án a rendezvénysorozatot a Lógó Üveg 
kultkocsmában.
Októbertől november végéig (majd a folytatásban, 2017 
januárjában) meghívott előadókkal, filmvetítésekkel ké-
szül a könyvtár. Első alkalommal a siófoki gimnazisták vet-
tek részt egy rendhagyó történelemórán. Dr. Antal Miklós, 
a Perczel Mór Gimnázium történelemtanára előadásában 
más megvilágításba helyezte az egykori történéseket, 
a történelmi tények mellett az események érzelmi as-
pektusát közvetítette a diákok számára egy történelem-
órához szokatlan, rendhagyó helyszínen, a Lógó Üveg 
kultkocsmában.
- A helyszínválasztással a kötelező, merev programok he-
lyett sokkal személyesebbé szerettük volna tenni ezt a 
„tanórát”. A kultkocsma a fiatalokhoz közelebb áll, itt kicsit 
lazábban viselkedhetnek, mint egy iskolában vagy mint 
egy könyvtárban, közvetlenebb volt a hangulat, a légkör, 

I. C&M Kupa 
A C&M Dance Studio Táncsport Egyesület több mint 300 
táncos részvételével rendezte meg Siófokon az I. C&M 
Kupa szabadidős és klubközi táncversenyt. A Magyar 
Táncsport Szövetség közreműködésével a siófoki Hotel 
Azúrban megrendezett táncversenyre az ország számos 
pontjáról érkeztek egyesületek, a szövetség tagjai, ver-
senyzői. Október 2-án délelőtt a szabadidős versenyen 
azok a táncosok indulhattak, akik még nem igazoltak le 
egyesületekhez, és szóló lány kategóriában a pár nélkül 
táncoló gyerekeknek és fiataloknak is lehetőségük nyílt 
megmérettetni magukat. A klubközi versenyre közel 
230 fő jelentkezett az ország különböző egyesületeitől, 
a gyermek kategóriától a seniorokig széles volt a kor-
osztályok skálája. A kezdőktől a haladókig a standard 

kategória táncaival, például angol és bécsi keringővel, 
tangóval, valamint latin kategóriákban, például samba, 
cha-cha-cha, rumba, jive koreográfiákkal versenyeztek 
a táncosok. Az öttagú magyar zsűrit a szövetség vá-
lasztotta ki. A tánckupán közel 35 siófoki versenytáncos 
indult, akik több dobogós, döntős és első helyet is sze-
reztek a verseny során. A rendezvény Siófok Város Ön-
kormányzata támogatásával valósult meg, a támogatók 
sorában szerepelt a versenynek otthont adó Hotel Azúr 
is. A szervezők célja, hogy az I. C&M Kupával hagyo-
mányt teremtsenek Siófokon. Tavaly a nemzetközi, idén 
már a magyar vonalat is erősítik a versenytánc bajnok-
ságok terén a városban, és az első tánckupa sikere után 
jövő őszre tervezik a folytatást. A rendezvényt a Magyar 

Zenélő templomok koncertsorozat

Zenélő templomok címmel új kulturális rendezvénysoro-
zat indult el Siófokon a Kálmán Imre Kulturális Központ 
szervezésében. A hangversenysorozat első előadását 
október 14-én a siófoki evangélikus (Makovecz) temp-
lomban rendezték meg, ahol Teleki Miklós, a sorozat mű-
vészeti vezetője, házigazdája mutatta be a közönségnek 
első fellépőként a Musica Historica együttest. A közép-
európai együttes a reneszánsz és a kora barokk világának 
gyöngyszemeit hozta el közönségének a templomi kon-
certre. A zenészek klasszikus és régi vonós, fúvós és ütős 
hangszereken, hárfán, lanton, dudán, sípon, reneszánsz 
és barokk fuvolán elevenítették fel a korabeli főúri lako-
dalmak hangulatát, a különböző hazai és erdélyi tájegy-
ségek zenei stílusát. Az együttes repertoárján elsősorban 
a magyar és közép-európai muzsika, a nyugat-európai 
középkori, reneszánsz és barokk szerzők zenei művei 
szerepeltek. A Zenélő templomok következő alkalmával, 
november 18-án az evangélikus templomban Teleki Mik-
lós, Artisjus-díjas orgonaművész lemezbemutató kon-
certjét tekintheti meg a közönség.

a közvetítés módja. Rendezvényünket mindhárom siófoki 
középiskola nyitottan fogadta, végül számos iskolai prog-
ram miatt a Perczel Mór Gimnázium tanulóit tudtuk csak 
vendégül látni – számolt be az első programról Laki Judit.

Táncsport Szövetségtől érkezett döntnök is elismerte, 
értékelésében mind a helyszín, mind a szervezés maxi-
mális pontszámot kapott.

„Generációk a színpadon”
Az idősek hónapja alkalmából „Generációk a színpadon” 
címmel rendeztek gálaműsort és díjátadót a nyugdíjasok 
számára a siófoki Kálmán Imre Kulturális Központban. 
Október 14-én a színházteremben nyugdíjas egyesüle-
tek tehetséges tagjai versekkel, táncokkal mutatkoztak 
be a színpadon. A műsorban az idősek mellett teret ka-
pott a fiatalabb korosztály is, többek között egy füredi 
operaénekes páros előadását hallgathatta meg a közön-
ség. Az ünnepségen Böröcfi Jánosné, a Siófoki Nőklub 
Egyesület elnöke és Teréki Józsefné az idősekért végzett 
kiváló munkájáért az Idősek Közösségeinek Somogy 
Megyei és Kaposvári Szövetsége és az Együd Árpád Kul-
turális Központ díját és oklevelét vehette át.

Érzékenyítő napok
A Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesüle-
te Siófoki Kistérségi Csoportja elsősorban a siófoki és 
környékbeli iskolák csoportjai számára szervezett érzé-
kenyítő programsorozatot, hogy a fiatalok betekintést 
nyerjenek látássérült embertársaik mindennapjaiba. Az 

egyesület október 17. és 21. között ismét alternatív érzé-
kenyítő programsorozatot szervezett a siófoki Kálmán 
Imre Kulturális Központban az októberi Fehér bot napja 
alkalmából. A „Nem látod? Tapintsd meg!” című rendez-
vény elsősorban az általános és középiskolás korosztályt 
célozza meg. Az érzékenyítést érdemes minél fiatalabb 
korban elkezdeni, hiszen a diákok fogékonyak az új ta-
pasztalatokra, és azáltal, hogy betekintést nyernek a 
látássérült emberek életébe, sokkal empatikusabb fel-
nőttekké válhatnak. A programok első napján Víg Mária, 
az egyesület vezetője, Potocskáné Kőrösi Anita, Siófok 
alpolgármestere és Gyulainé Isó Edina, a KIKK igazgatója 
köszöntötte az ünnepélyes megnyitó résztvevőit.
- A Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete 
Siófoki Kistérségi Csoportja 2012 óta minden évben ta-
pintható kiállításokkal, érzékenyítő programokkal készül 
az érdeklődők számára. Jó, hogy van egy olyan egyesü-
lete a városnak, akikben vakon megbízhatunk – mondta 
Gyulainé Isó Edina.
A megnyitó műsorában a Perczel Mór Gimnázium egy 
tanulója, a vakok és gyengénlátók siófoki csoportjának 
néhány tagja és a nágocsi asszonykórus is szerepelt. Az 
érzékenyítő napok során diákcsoportok, valamint az ér-
deklődők kipróbálhatják azokat az eszközöket, haszná-
lati tárgyakat, amelyek a látásfogyatékkal élők és vakok 
hétköznapjainak megkönnyítésére szolgálnak, és meg-
tekinthetik a csoport tagja, Bizsók László Virgil rajzaiból 
készült kiállítást.



23

NOVEMBER

2. rész: D-vitamin és immunerősítés
Az előző lapszámban részletezett C-vitamin mellett 
a D-vitamin is serkenti szervezetünk fertőzésekkel 
szembeni védekező mechanizmusait. 
Fontos szerepet játszik a vírusok, a baktériumok és a 
gombák okozta megbetegedések megelőzésében és ke-
zelésében. Elsősorban napsugárzás hatására termelődik 
bőrünkben, táplálékkal elenyésző mennyiség kerül szerve-
zetünkbe. Hazánkban a téli hónapokban csekély mértékű 
a napsugárzás vitaminképző hatása, ezért étrend-kiegé-
szítők szedésével kell biztosítanunk szervezetünk meg-
felelő D-vitamin szintjét. Ismert, hogy a D-vitamin fontos 
szerepet játszik csontjaink szerkezetének kialakításában 
és fenntartásában kalcium és foszfor anyagcserére gyako-
rolt hatása révén. A legújabb kutatási eredmények szerint 
a zsírban oldódó D-vitamin inkább hormonszerű anyag-
nak tekinthető, mint vitaminnak. Képes bejutni sejtjeink 
központjába a sejtmagba és ott génjeinkhez kapcsolódva 
szabályozza sejtjeink növekedését, befolyásolja hormon-
jaink, enzimeink, immunsejtjeink működését. Hiányá-
ban jelentősen megnő számos krónikus betegség (pl. 
magas vérnyomás, cukorbetegség, elhízás, autoimmun, 
allergiás és daganatos megbetegedések) kialakulásának 
kockázata. Manapság sok felnőtt és gyermek fogyaszt a 
téli hónapokban erős antioxidáns hatással rendelkező 
grapefruitmag kivonatot elsősorban preventív célból. 
A kivonat hatóanyagai 
megakadályozzák, hogy a 
kórokozók számukra fontos 
aminosavakat vegyenek 
fel. Fontos kiemelni, hogy 
grapefruitmag kivonatot 
semmilyen gyógyszer szedése mellett ne fogyasszunk, 
mert intenzíven emeli a vele együtt bevitt hatóanyagok 
felszívódását, beépülését. Aki gyógyszeres kezelés alatt 
áll, helyette inkább echináceával fokozza ellenálló képes-
ségét. Jelentős mértékben növelhető a szervezet ellenálló 
képessége egy mellékhatások nélküli természetes anti-
biotikum, a propolisz rendszeres fogyasztásával. A pro-
polisz a méhek által gyűjtött ragacsos anyag, melynek 
segítségével a méhek a kórokozóktól védik a kaptárat. 
Baktérium-, vírus- és gombaölő, fájdalomcsillapító, im-

munerősítő és gyulladáscsökkentő hatású. Antibiotikus 
anyagokat tartalmaz a méhpempő is, mely a méhek 
nyálmirigyében termelődik és a méhkirálynőt táplálják 
vele, hogy hosszú életű, erős és egészséges legyen. Nap-
jainkban leginkább termékenységet fokozó hatása miatt 
keresett, de kitűnően támogatja a betegségek, így a téli 
légúti megbetegedések utáni felépülési folyamatokat is. 
Immungyengeség megszüntetésére is javasolt, valamint 
képes csökkenteni a stresszhelyzetek okozta szellemi és 
fizikai kimerültséget. Legjobb mézzel elkeverve fogyasz-
tani. Hatékony immunerősítő a napjainkban egyre inkább 
előtérbe kerülő 1,3/1,6-típusú béta-glükán, melyet az 
egysejtű élesztőgombák sejtfalából nyernek ki. Többféle 
forrásból (növényekből, gombákból, algákból) származó 
béta-glükánok léteznek, de kutatások szerint egészség-
védelmi szempontból az élesztőgombából származó 
hosszú szénláncú, vízben oldhatatlan béta-glükán a leg-
optimálisabb. Az immunrendszer elsődleges védelmi vo-
nalát alkotó immunsejteket, a makrofágokat aktiválja. A 
makrofágok egyrészt megvédik a szervezetet a kóroko-
zókkal szemben, másrészt mozgósítják az immunrendszer 
felsőbb szintjén elhelyezkedő immunsejteket. Erőteljes 
vírus-, gomba és baktériumellenes hatása van az olajfa-
levél tartalmú készítményeknek is, mely azon kívül, hogy 
erősíti védekezőrendszerünket és fertőtleníti szerveze-
tünket, növeli energiánkat és befolyással van vérnyomás-, 
vérzsír- és vércukorszintünkre. Az immunrendszerünket 
támogató készítmények fogyasztásán túl a téli hóna-
pokban se felejtkezzünk meg a megfelelő mennyiségű 
folyadék beviteléről, a testmozgásról, a rendszeres friss 
levegőn tartózkodásról és az egészséges táplálkozásról, 
mert ezen tényezők is nagy mértékben hozzájárulhatnak 
ahhoz, hogy a betegségek a téli hónapokban is elkerülje-
nek bennünket.
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

Új, akciós téli 
gumiabroncsok

RAKTÁRRÓL!

Futómű beállítás
11.990 Ft +

AJÁNDÉK  téli átvizsgálás!

Új  akkumulátorok
már 12.490 Ft-tól!

Siófokon járt Gyuri bácsi, a bükki füvesember
A gyógynövények jótékony és méregtelení-
tő hatásáról tartott előadást Siófokon Szabó 
Gyuri bácsi, a mai modern népgyógyászat és a 
gyógynövényes gyógyítás egyik legismertebb 
képviselője. 

A Civil Akadémia vendégeként színpadra lépő bükki 
füvesembert teltházas közönség fogadta a siófoki 
Kálmán Imre Kulturális Központban október 19-én. 
Gyuri bácsi előadásában arról beszélt, milyen sok 
vegyi anyag kerül szervezetünkbe nap, mint nap, 
ami miatt fontos a máj, a vese, valamint verejték-
mirigyek méregtelenítése. A máj méregtelenítésére 
többféle gyógytea is alkalmas, a vesénk egészségét 
a megfelelő mennyiségű napi folyadékmennyiség-
gel, a verejtékmirigyek méregtelenítését testmoz-
gással, izzadással érhetjük el – hallhattuk Gyuri bácsi 
tanácsait. Bármilyen típusú betegség esetén először 

az alap betegséget kell megtalálni a szervezetünk-
ben, a füvesember szerint szükséges, hogy rendsze-
resen járjunk orvoshoz, a jövő pedig a gyógyszerek 
és a gyógynövények együttes alkalmazásában rejlik.



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 november 1–30-ig tart.
Részletekről érdeklődjön üzletünkben.

Szemüvegrendelés esetén ingyenes a szemvizsgálat.

OPTIKA

Komplett
szemüveg

INGYENES
LÁTÁSELLENŐRZÉS
                            ÉS

SZAKTANÁCSADÁS

MEGHOSSZABBÍTVA

NOVEMBER 30-IG!

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

HotelWellamarin 4.B emelet  
+36 20 553 6622

www.globedental.eu

 
Szeretne Ön is sikeresebb 
lenni a munkában vagy a 

magánéletben?
„Legyen ragyogó a mosolya 

és a siker garantált.”

KIHAGYHATATLAN 
KARÁCSONYI AKCIÓK

AKÁR -70%!

www.globedental.eu/karacsonyi-akcio-2016



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

Vegye komolyan!
A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében ingyenes audiológiai
szűrővizsgálatot szerve zünk az Amplifon Hallásközpontokban siófoki
és környékbeli lakosok számára 2016. november 14-től 30-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Amplifon Hallásközpont

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

amplifon.hu

Kutatási adatok szerint a magyar
lakosság 10 százalékának van vala -
milyen mértékű hallás csökke  nése.

A fokozatosan romló hallás az érin-
tetteknek sokszor alig tűnik fel, sőt idő -
vel meg szokottá is válhat ez az állapot.
Aki rosszul hall, hajlamos lehet akár a
kör nyezetét is hibáztatni: sutyo rognak,
nem beszélnek ért he tően, hadarnak. Az
ebből eredő konflik tusok, sér tettség, a
meg nem ér tett ség akár a hozzátar-
tozóktól való elfordu lásig fajulhat.

Felgyorsult világunk ban a meg   nö ve -
ke dett járműforgalom követ kez té ben az
autó vezetés és a gyalogosként való köz -
lekedés egyaránt maxi mális oda figye -
lést igényel. Hogy meg előz zük a bal ese -
teket az utakon, pontosan kell hallanunk,
milyen irányból jönnek az autók, a bu -
szok, a ke rék  pá rosok vagy éppen a gya -
lo go sok. Ahhoz, hogy a hang irá nyát meg
tudjuk álla pítani, működnie kell az
úgy nevezett térbeli hallásunknak. En-
nek alapvető felté tele pedig az, hogy
mindkét fülünkkel tökéletesen jól hall -
junk. Ebből követ ke zik, hogy számos
kisebb-nagyobb bal ese tet el lehetne

ke rülni, ha a hallás prob lémá kat
időben kezelnék.

Fontos, hogy a közvetlen kör nye zet -
ből érkező visszajelzések ha té konyan
ráirá nyíthatják az érintett figyelmét a
problé mára, és így idővel talán elfogadja,
hogy segítségre van szüksége. Ha már
eddig eljutottunk, ne engedjük el sze -
rettünk, isme rősünk ke zét: kí sér jük
el a hallás vizs gá latra, várjuk meg vele
az eredményt és segítsük őt a hallás -
javító esz köz kiválasz tá sában is.

A hallókészülékkel is meg kell ta nulni
hallani, és ezt csak türe lem mel, gyakor-
lással érhetjük el. Sokszor a hoz zá tar to -
zók sze re pe legalább olyan fontos, mint a
jól beállított halló ké szülék rend  szeres
viselése, főleg ha idő sebb családtagról
van szó; bizto san mindenkinek a család-
jában van valaki, akinek szüksége van fi-
gyelemre, biztatásra, hogy meg tegye az
első lépést. A hallás vizsgálatra nem kell
várni; mindenki egyéni időpontot kap
az Amplifonnál, és sze mély re sza bott
audio lógiai ellá tásban részesül.

Érde mes tehát most be je lent  kezni
a 06 84 582 708-as telefonszámon.

Segítsünk neki!
Ismerünk olyat, akinek hallásproblémája van, de homokba dugja a fejét?

190x118 MSDOKI_Layout 1  16/11/7.  3:22 PM  Page 1



November 14–20.

LEGYEN EGY IGAZÁN NYERŐ HETED!

Ha november 14. és 20. között nálunk vásárolsz, ne dobd ki a blokkot! 
Töltsd fel a kódját a Facebookra, és nyerj ajándékokat!

NYEREMÉNYEK

HUAWEI MediaPad M2
10.0 Wi-Fi 64GB 

Luxurious Gold tablet

1. kategória:

HUAWEI Y5 II
kártyafüggetlen 

okostelefon

3. kategória:

HUAWEI P9 Lite
kártyafüggetlen 

okostelefon

2. kategória:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 6.www.sioplaza.com

Így viheted el a tabletet vagy az okostelefonok egyikét:

Vásárolj egy összegben legalább 5000 Ft-ért a Sió Plázában,  
és vidd haza a blokkot.

Lépj fel a www.nyerohet.sioplaza.com oldalra.

Regisztrálj, majd töltsd fel a kért  
adatokat a blokkról:

1.  AP-kód száma
2.  Vásárlás dátuma
3.  Vásárlás időpontja
4.  Vásárlás végösszege

Szoríts, hogy Te légy a sorsolás nyertese.

Mutasd be az eredeti blokkot az ajándék átvételekor.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

Most  20-, 30- vagy akár

40% kedvezmény
a szemüvegkeretek árából  

+ AJÁNDÉK SZEMÜVEGLENCSE!

Komputeres- 
és szakorvosi

szemvizsgálat:
Dr. Dohanics Éva
Kedd: 9.00-16.00

Dr. Klabuzai Anikó
Szerda, Péntek: 9.00-16.00

8600 Siófok, Fő u. 188. (dm mellett)
+36 84 314-520 | +36 30 422 7901

www.gerberoptika.hu

Érvényes: 2016. december 31.


