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Dömötör István, a Nyugdíjas Egyesület volt elnöke

Horváth László

dr. Inczeffy István, a siófoki kórház főigazgatója

Péter Bertalan

Nagy János, az NHSZ Zöldfok vezetője

Péterffy Jenő

Városnapi kitüntetések
A siófoki városnapon adta át a város polgármes-
tere a Siófok Város Díszpolgára címet, a Siófo-
kért-érmeket, a Siófok Barátja kitüntetést és a 
polgármesteri elismerő okleveleket a városért leg-
többet tett siófoki polgároknak. 

November 25-én ünnepelte Siófok várossá válásának 
48. évfordulóját. A városnap alkalmából a Kálmán 
Imre Kulturális Központban Siófok polgármestere, dr. 
Lengyel Róbert köszöntötte az idei kitüntetetteket.
- Nem szabad elfelejtenünk egyetlen pillanatra sem, 
hogy ez a város nemcsak úgy lett, nem egyszerű-
en eleve elrendeltetett, hogy ilyen kis ékszerdo-
bozzá váljon. Bár kétségtelen, hogy Siófok földrajzi 
adottságai nélkül nem lehetne az, ami, de elődeink 
végtelen sok erőfeszítésének eredménye, amit ma-
napság látunk. A mi felelősségünk és a városvezetés 
felelőssége, hogy ezekre a stabil alapokra építsünk 
tovább. Építsünk, és ne romboljunk! Mindig és min-
den körülmények között együtt kellene dolgoznunk, 
nem egymás ellen. A józan többségnek nem szabad 
hagynia, hogy a manapság mindent átszövő egyéni 

vagy éppen pártpolitikai érdekek gyönyörű öröksé-
günk, városunk további fejlődését feláldozzák a po-
litika oltárán. Ezt nem érdemli sem a város jelenlegi 
lakossága, sem az elődeink. Minden évben elismerjük 
azok munkáját, akik tettek és tesznek azért, hogy az 
itt élők közösségének még jobb legyen, még büsz-

kébben mondhassuk, hogy mi siófokiak vagyunk, 
akik cselekedeteikkel példát mutatnak az utókornak 
is – hangzott el dr. Lengyel Róbert polgármester vá-
rosnapi beszédében.
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Somogyi László, a Somogyiak Baráti Körének elnöke

Pumb Nándor

Borsosné Kopári Eszter

Dr. Salfay István (posztumusz)

Csohánné dr. Kovács Anna

Suhajda Zsolt

Fotók: G
áti Kornél

A városnapon posztumusz díszpolgári címet adomá-
nyozott a város Matyikó Sebestyén József költő, mu-
zeológus, etnográfus, a siófoki Kálmán Imre Emlékház 
egykori igazgatója számára. Matyikó Sebestyén József 
1951-ben született, 1976-tól a Dél-balatoni Kulturális 
Központ helytörténész könyvtárosa, majd 1987-től a 
Kálmán Imre Múzeum igazgatója volt. Tudományos te-
rületen publikált munkái közül kiemelkedik az 1988-ban 
megjelent Siófok monográfia, A siófoki római katolikus 
templom története és berendezése, valamint a Zsidók 
Siófokon, a Dr. Zákonyi Ferenc a Balaton szolgálatában, 
és a Kaáli Nagy Dezső, a balatoni kikötők építője című 
tanulmányai. Tudományos munkásságát többek között 
Ortutay Gyula-emlékéremmel, Somogy Megye Közmű-
velődési Díjával és a Magyar Nemzeti Történeti Társaság 
„Szent László-érem” kitüntetésével ismerték el. A szép-
irodalom terén is jelentőset alkotott, főként verseket 
írva. Tagjává választotta a Magyar Írók Szövetsége. Há-
rom önálló verseskötete jelent meg. Az első 1995-ben 
Nádasok zsoltára címmel, amelyet Varga Imre tizenhá-
rom tusrajza illusztrált. A második 2013-ban Takarónk a 
csillagos ég címmel látott napvilágot, amelyhez Juhász 
Ferenc írt ajánlást. A harmadik a 2014. évi könyvhéten 
debütált Vasra vert fohász címmel. „Matyikó Sebestyén 

Józsefnek köszönhető, hogy Siófok őrzi a Kálmán-kul-
tuszt” – mondta róla Habsburg Ottó, aki múzeumépítő-
nek nevezte. Juhász Ferenc így írt róla: „Balatoni költő, 
tagadhatatlanul az, a Balaton zöld vizén gyűrődik ár-
nyéka”. 2014-ben korán, 63 évesen hagyott itt minket.
Siófokért-érmet vehettek át azok a siófoki polgárok, 
akik kiemelkedően munkálkodnak a város fejleszté-
séért, közéleti, tudományos, művészeti munkásságuk 
során maradandót alkottak, tevékenységükkel Siófok 
város gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt élők 
életkörülményeinek javítását szolgálják. Siófokért érmet 
vehetett át Dömötör István, a Nyugdíjas Egyesület volt 
elnöke, dr. Inczeffy István, a siófoki kórház főigazgatója, 
Nagy János, az NHSZ Zöldfok vezetője. Siófok Barátja 
kitüntetésben részesült Somogyi László, a Somogyiak 
Baráti Körének elnöke.
Polgármesteri elismerő oklevelet vehetett át: Borsosné 
Kopári Eszter, Csohánné dr. Kovács Anna, Horváth Lász-
ló, Nagyné Fodor Gyöngyi, Péter Bertalan, Péterffy Jenő, 
Pumb Nándor, Dr. Salfay István (posztumusz), Suhajda 
Zsolt, Szalayné Iby Klára.
Az ünnepi díjátadót a siófoki Diótörő Balett Egyesület, 
valamint a Perczel Mór Gimnázium 12./b osztályos diák-
jainak műsora zárta.
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Városnapi rendezvények
Jótékonysági vásár

A siófoki városnap alkalmából rendezték meg a 
Fő téren a jótékonysági vásárt, melyen a Ferences 
Szegénygondozó Nővéreknek gyűjtöttek adomá-
nyokat a helyi civil szervezetek és egyesületek. 

A november 25-i jótékonysági vásáron közel 20 he-
lyi civil szervezet és egyesület árusított ajándék-
tárgyakat, saját készítésű adventi meglepetéseket, 
süteményeket. A résztvevők a nap során összegyűlt 
adományok 50 százalékát Ferences Szegénygondo-
zó Nővéreknek ajánlották fel. A ferences nővérek 

célja a nehéz helyzetben élők segítése azáltal, hogy 
anyagilag hozzájárulnak a gyógyszeres kezelése-
ikhez, élelmiszervásárlásukhoz, elmaradt számláik 
befizetéséhez, háztartási gépeik javításának költsé-
geihez, és a tüzelő vásárlásához.

A legvirágosabb siófoki porták és intézmények

A városnapon díjazták a virágosítási verseny győzteseit, melynek résztvevői mind hozzájárultak ahhoz, 
hogy Siófok elnyerje az „Év települése” címet a Virágos Magyarországért versenyen. 

Több évtizedes hagyománya van Siófokon a virágosítási versenynek, melyen évről évre egyre több ma-
gánszemély és intézmény vesz részt. A civil egyesületek és a szakmai zsűri ismét díjazta a legvirágosabb 
porta, intézmény és egyéb kategóriákban a nevezőket. A lakossági virágosítás fontos szerepet tölt be a 
város megítélésében az országos Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyen, melyen a lakosok 
összefogásával a régióban Siófok az „Év települése” címet nyerte el idén. A városi virágosítási verseny díjait 
Hamvas Péter alpolgármester, Bukta Zsuzsanna városi főkertész, valamint helyi egyesületek elnökei adták 
át a városnapon a városháza Balaton termében.

A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalban (Fő tér 1.) felújítási munkálatok miatt 2016.12.27 és 2016.12.30. 
között ügyfélfogadás nem lesz, kivéve az anyakönyvi, adóhatósági és városüzemeltetési halaszthatatlan 
ügyeket. Ezen esetekben az épület parkoló felőli bejáratánál (a Városőrség épületrészében) történik az ügy-
intézés. Köszönjük a lakosság megértését!

Egyéb:
I. helyezett: Napsugár Óvoda Say F. u. 1.
Magas színvonalon végzett kertfenntartási 
munkájáért különdíj: Erdei Éva Dózsa Gy.u.4/a.
Különdíj: Bogdán Ottóné, Mikszáth K. u. 59., Kiss 
Éva, Somogyi u.66., Pöttyös Óvoda, Áchim A. u. 1., 
Városi István, Lidó u.3.

Családi ház:
I. helyezett: 
Némethné Horváth Anasztázia Vörösmarty u. 31.
II. helyezett: 
Nabilek Ferenc Beszédes sétány 6.
Társasházi erkély:
I. helyezett: Szili Zsuzsanna Tanácsház u. 23/B.1/10.

A 2016. évi városi virágosítási verseny díjazottjai:

Fotó: G
áti Kornél
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Szapudi-emlékhely

A siófoki városnapon avatták fel a Siófoki Hírek egy-
kori főszerkesztője, Szapudi András emlékére elké-
szített emlékhelyet. 

A Szapudi-emlékhelyet a siófoki Helyi Érték Egye-
sület állítatta Siófok Város Önkormányzatának tá-
mogatásával az egykori főszerkesztő emlékére. Tóth 
Katalin ötlete és Horváth Márton tervei alapján Hor-
váth Gergely fafaragó és a Fiath Fémtech Kft. kivitele-
zésében készült el a faragott alkotás a november 25-i 
városnapra. Horváth Gergely, a Helyi Érték Egyesület 
fafaragó művésze tömör tölgyfából faragta ki a nyi-
tott könyvet, mely a Gyilkos szarvas című Szapudi-
novellát idézi. A Szapudi-asztalon elhelyezett könyv 
mellé egy pad is került, az emlékmű a Siófoki Szak-
képzési Centrum épülete előtt kapott helyet.

Adventi megemlékezés az Apostoli-kettőskeresztnél

Advent első vasárnapján ünnepelték Siófokon 
az Apostoli-kettőskereszt állítás első évfordu-
lóját. 

Egy évvel ezelőtt egy rendezvénysorozatot követően 
állított fel az Apostoli-kettőskeresztet a kórházdom-
bon a Siófoki Kereszt Közösség. Az első évfordulót 
advent első vasárnapján zenés műsorral ünnepel-
ték. A Szent Korona, a magyar címer és a rovásírásból 
eredeztetett apostoli kereszt köré öt karácsonyfát 
állítottak, és az égősor felkapcsolásához egy-egy 
áldást mondtak a siófoki gyermekekért, az egyéni 
vállalkozókért és munkavállalókért, a betegekért és 
a gyógyítókért, a város vezetőiért és lakosságáért, a 
Balatonért és környezetünkért. Az ünneplőket terí-
tett asztal várta, közös énekekkel kapcsolódhattak 
be az ünnepségbe, a gyerekek pedig magyar parlagi 
szürkeszamárfogaton utazhattak.

Megnyílt a siófoki koripálya

A siófoki városnap különlegességeként jégrevü bemutatóval avatták fel a városi korcsolyapályát a Kálmán 
Imre Kulturális Központ előtti téren, ahol az időjárástól függetlenül idén télen bárki korcsolyázhat. 

A fedett jégpályát november 25-én Siófok polgármestere, dr. Lengyel Róbert nyitotta meg, aki advent alkalmá-
ból Witzmann Mihály országgyűlési képviselővel közösen gyújtotta meg az első gyertyát a város adventi koszo-
rúján. A jégen az Art on Blades mutatta be látványos jégrevü műsorát, a műkorcsolyázók Kálmán Imre-operettek 
dallamaira avatták fel az új létesítményt. Az ünnepi programok a Fényvarázs társulat tűzzsonglőr produkciójával 
folytatódtak, és a városi díszkivilágítás felkapcsolása után bárki kipróbálhatta a közel 400 négyzetméteres fedett 
jégpályát. A siófoki műjégpályán november 26-tól január 25-ig minden nap 10 órától este 8 óráig ingyenesen 
korcsolyázhatnak a város lakói és vendégei.

Fotók: G
áti Kornél
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A polgármester jutalma
Ismét az országos médiában a város, most éppen a 
polgármester jutalma a téma. A jutalom, amit nem 
kapott meg, de hogy miért, az már nincs napirenden, 
igazából nem is nagyon volt sosem. Helyette már 
testületfeloszlatásról, pártpolitikáról, vádaskodásról 
van szó. Megnéztük, hogyan fejlődött a sztori valami 
teljesen mássá, mint amiről valójában szól. 

A történet a november 24-i testületi ülésen kezdődött, 
ahol a napirendek megszavazásakor Szajcz Adrián kért 
szót, és azt mondta: „A 19. napirendi pontot (a polgármes-
ter jutalmazása - a szerk.) a tanácsnokok ülése tárgyalta, 
és nem javasolta a képviselő-testületnek tárgyalásra, így 
javaslom levenni a napirendi listáról.” A testület többsége 
ezt el is fogadta, és folytatódott az ülés. 
Még aznap este dr. Lengyel Róbert egy hosszabb írást 
szentelt a jutalom kérdésének közösségi oldalán, többek 
között azt írta, hogy tudomásul veszi, hogy a munkáért 
fizetés és nem jutalom jár, de semmi gond ,megy tovább. 
Mégis hosszú írásában magyarázatot várt, hogy miért is 
nem kapott jutalmat. Ehhez azért hozzátennénk, hogy a 
megítélt díjat szokták indokolni, a jutalmat lehet indokol-
ni, no de a meg nem ítélt jutalmat nem szokás. 
Másnap már azt írta, hogy nem hajlandó foglalkozni po-
litikai ellenfelei ármánykodásaival, de pár mondat ere-
jéig mégis foglalkozott a témával. Itt, ahogy látszik is, 
már nem a jutalom volt megnevezve, hanem politika és 
ármánykodás. 
Két napra rá ismét felhozta a témát, miszerint „az elmúlt 
napok eseményei, az utolsó testületi ülésünk történései 
sajnálatos módon nem épp a békesség szándékának irá-
nyába mutattak”. 
A következő nap arról értesítette olvasóit, hogy az RTL 
Klub készít riportot a városban a polgármesteri jutalom té-
májában, de nem szeretne ezen „pörögni” tovább. Mégis 
a jutalom témájával folytatta írását.
A polgármester írásaiban a jutalommal párhuzamosan 
hirtelen előkerült a helyi kézilabda klub is. A Siófoki Kézi-
labda és Tenisz Club fejlesztési elképzelései kapcsán kipat-
tant másik vitával (a legutóbbi testületi ülésen az aktuális 
ügyek napirendi pontban zajlott erről egy vita - a szerk.) 
összemosódik a saját sérelme, s ez úgy tűnhet, és sokan 

úgy is értették, mintha ez lenne a kormánypárti képviselők 
„bosszúja” azért, mert ő mert róla nyilatkozni a saját közös-
ségi csatornáján. Egyébiránt ezek az elképzelések a 2016. 
szeptember 22-i testületi ülés óta jórészt ismertek voltak, 
csak addig valami érdekes oknál fogva nem foglalkozott 
ezzel a város első embere. 
Eközben Szajcz Adrián, a Fidesz frakcióvezetője az RTL 
Klubnak azt nyilatkozta, hogy azért vették le a napirendről 
a jutalmazásról szóló javaslatot, mert azt előzetes egyez-
tetés nélkül terjesztették be, és a polgármester idei telje-
sítményéért szerintük nem jár jutalom. A tavalyi összeget 
(bruttó 3,2 millió forint, mely országosan a legmagasabb 
volt tavaly - a szerk.) erre az évre is megfelelőnek tartják. 
Nem csak az RTL Klub, hanem a TV2 is foglalkozott a 
témával, csakúgy, mint a megyei lap, a Part FM és több 
más médium. 
A következő napon a Siófoki Fidesz Frakció az alábbi köz-
leményt adta ki:
„Tekintve az elmúlt napokban fő témává előállt polgár-
mesteri jutalom kérdését, a Fidesz-frakció az alábbi ja-
vaslatot teszi Siófok Város Képviselő-testülete elé: Az idei 
költségvetésben tételként szerepel az adható jutalom 
összege (3.2 millió + járulékok), így arra szeretnénk kérni 
képviselőtársainkat, valamint polgármester urat, hogy 
egyöntetűen szavazzuk meg a követező testületi ülésen 
ezen összeg jótékony célra történő felhasználását! Ez-
zel véget vethetünk a városunkhoz méltatlan, mára már 
országos szinten is nevetségessé váló “jutalmat kért, de 
nem kapott a polgármester című felhajtásnak”. "Biztosak 
vagyunk benne", amennyiben a saját maga által kért ju-
talmat polgármester úr megkapta volna, ugyanezt tette 
volna. Ezen túlmenően pedig a siófoki Fidesz-frakció tag-
jai felajánlják december havi tiszteletdíjaikat, kiegészítve a 
3,2 millió forintot a siófoki óvodák javára.”
Alig fél óra múlva olvasható volt egy nyílt levél dr. Lengyel 
Róberttől melynek leglényegesebb eleme az, ahogy azt 
a polgármester írja: „Ne csináljatok Esztergomot Siófok-
ból…”, „oszlassuk fel a testületet”.
Mindezekhez még demonstrációt is szervezett egy cso-
port, melyre azokat várták, akik nem értenek egyet azzal, 
hogy a Fidesz-frakció sorozatosan keresztbe tesz a város 
polgármesterének. 
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Ez tehát az események kronológiája. De hogyan jutottunk 
el a polgármester jutalmazása című előterjesztés napi-
rendről való levételétől Esztergomig, testületoszlatásig? 
Apropó, Esztergom! Nem ismerős ez valahonnan? Erről 
szólt az első év, na meg arról, hogy a testület akadályozza a 
polgármestert. Persze többször bebizonyosodott, hogy ez 
nem igaz (több mint kilencven százalékban egyhangúlag 
fogadta el a testület az előterjesztéseket a mai napig), sőt 
az utóbbi hetekben több médium és képviselő is megkér-
dezte a polgármestert, hogy mégis mikor és hogyan aka-
dályozták őt, tessék előállni a konkrétumokkal, de választ 
senki nem kapott. Ez azonban a dolgok egyik fele. Ebben 
a mesterségesen gerjesztett jutalom-hangulatkeltés játsz-
mában az internet bősz kommentelői és a város lakói elfe-
ledkeztek a legfontosabb dologról, nevezetesen magáról a 
jutalomról. A legfontosabb kérdés itt még mindig az, hogy 
megérdemli-e egyáltalán a város polgármestere a jutalmat. 
Minden más csak porhintés.

Az évek folyamán többször is előjött ez a téma, nagyon sok 
ember véleményét megismerhettük, legyenek akár város-
lakók, polgármesterek, képviselők. Egyöntetű állítás, hogy 
jutalom plusz munkáért jár, mely polgármesterek esetében 
a város életére komoly hatással lévő munkát jelent. Ilyen 
például, ha egy város polgármestere személyes közben-
járásának, személyes tárgyalásainak, lobbi erejének ered-
ményeképpen például akár bel-, akár külföldi befektetőket 
hoz a városba, nagy cégeket csábít a településre, a költség-
vetésben nem szereplő, azon túli fejlesztésekhez szerez 
forrást, erősíti a nemzetközi kapcsolatokat, melyek ered-
ményeképpen a város gazdaságát erősítheti, olyan kidol-
gozott ötletekkel, tervekkel áll elő, amelyek hosszú távon 
is meghatározhatják az adott település jövőjét, és ezekre 
megoldást, megvalósíthatósági alternatívákat és gazdasági 
hátteret is kínál.  Ilyen és ehhez hasonló válaszokat kaptunk 
kérdésünkre. A döntést, hogy Siófokon így van-e ez, és jár-e 
a jutalom vagy sem, az olvasókra bízzuk. 

A polgármester közösségi oldalán egy kommentelő tett közzé egy listát, amely képviselők és bizottsági tagok neveit 
és összegeket tartalmazott. Ezek az összegek a képviselők esetében 3-5 millió forint, a bizottsági kültagok esetében 
1 millió forint körüli összegeket mutattak. Megjegyzendő, hogy a lista villámgyorsan kint volt, ami azt feltételezi, 
hogy jó előre megkérték azt, hiszen szabályosan (közérdekű adatkérés formájában) csak pár napos átfutással lehet-
séges egy ilyen felsoroláshoz jutni. Mivel megtévesztő módon semmilyen más információt nem írt hozzá a közzé-
tevő, így sokan jutalomnak gondolták az összeget, többen havi keresetnek, így csak hangulatkeltésre volt jó. A lista 
egyébként nem tartalmazta a polgármester, a jegyző és az alpolgármester díjazását. Mi utánanéztünk a tényeknek 
és frissítettük a listát. Az első és legfontosabb dolog, hogy a nevezetes lista 25 hónapra(!) vonatkozik, és a képviselők 
és bizottsági tagok tiszteletdíját tartalmazza, bruttó összegeket feltüntetve. Ezt az összeget a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 9/2013 (III.04.) rendelet 
határozza meg. Jutalmat a képviselők nem kapnak, nem kaphatnak. Hogy milyen hangulatkeltés van az események 
mögött, nem csak a lista felettébb gyors kikerülése bizonyítja, hanem az is, hogy korábban a polgármester kiírta kö-
zösségi oldalára a saját és a város irányítóinak keresetét, akkor megfeledkezett a cafeteria juttatásáról (200.000.- Ft/
év). Ez az adható plafon, és a testület egyhangúan szavazta meg 2016 márciusában. Az alpolgármester asszonynál a 
havi költségtérítés (69.000.- Ft/hó) maradt ki, illetve a jegyző, aljegyző és alpolgármester asszony esetében az év végi 
jutalmak összege, cafeteria, költségtérítés és egyéb járulékos kifizetések, amelyek szintén az adófizetők forintjaiból 
kerülnek finanszírozásra. Mivel itt a polgármester és a jegyző rendelkezik munkáltatói joggal, a testület tagjainak 
semmiféle információja nincs arról, hogy ezek az összegek hogyan alakulnak. A képviselők tehát bruttó 3-5 millió 
forint tiszteletdíjat kaptak egyéb juttatás nélkül 25 hónap alatt, a város vezetői pedig:

dr. Lengyel Róbert   18.512.825.-
bér: 13,087,825.- Ft, költségtérítés: 1,825.000.- Ft (73.000.- Ft/hó), cafeteria juttatás: 400.000.- Ft, Jutalom: 3.200.000.- Ft 
+ ingyenes telefonhasználat, mobilnet, gépkocsi igénybevétel

Potocskáné Kőrösi Anita   14.826.600.-
Bér: 12.701.600.- Ft, Költségtérítés: 1.725.000.- (69.000.-Ft/hó), Cafeteria juttatás: nincs adat, Jutalom: nincs adat, egyéb 
juttatás: nincs adat
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Tisztelt Siófoki Polgárok!
Ezt az alkalmat szeretném arra felhasználni, hogy 
közélet helyett inkább az adventről és a karácsonyról 
szólhassak. 
Modern és sokszor zaklatott életünkben oly sok min-
den vesz körül bennünket, oly sok mindennel próbá-
lunk törődni, hogy a szerteágazó figyelemben néha 
szem elől tévesztjük a valódi értéket. Pedig a valóban 
lényeges dolgokra kellene leginkább figyelnünk. Saj-
nos azt is sokszor érezhetjük, hogy az igazán értékes 
pillanatok észrevételében és a valós élményt nyújtó 
események átélésében bizonyos dolgok akadályt gör-
dítenek elénk. Ilyen akadály lehet a megélhetésért ví-
vott küzdelem, a fáradtság, a kudarc, a konfliktusok és 
még megannyi fizikai, szellemi vagy éppen lelki erede-
tű problémánk.
Amikor pedig egész éves kitartásunkat és erőnket is 
lankadni érezzük, akkor a hosszú, hideg téli estékkel 
végre megérkezik advent. Adventus Domini, vagyis az 
Úr eljövetele, amikor várjuk a születést, az új életet. A 
várakozás négy hete szépen és tapintatosan adja meg 
számunkra a lehetőséget, hogy az oly nagyon szeretett 

karácsony valóban a béke és a szeretet ünnepe legyen 
minden családban. Törekednünk kell arra, hogy a sze-
rető otthon ölelése ne csak a testünket, hanem lelkün-
ket is felmelegítse, nyissa meg szemünket és szívünket 
minden embertársunk, különösen a leginkább szük-
séget szenvedők iránt. Ugyanis advent és a karácsony 
kitűnő lehetőség a kiengesztelődésre és a jótékonyko-
dásra. Tegyük mindezt örömmel, vidám szívvel! Nyújt-
sunk békejobbot azoknak, akik megbántottak vagy 
akiket mi bántottunk meg. Ha pedig mindezt őszintén 
meg tudjuk tenni, akkor valóban meghitt lesz az ad-
ventünk és áldott a karácsonyunk. Ugyanis szenteste 
csak békességgel szívünkben lehetünk képesek befo-
gadni a békét hirdető angyal üzenetét.
Ezen gondolatok jegyében szívből kívánok minden 
kedves siófokinak áldott, boldog, békés karácsonyt, az 
új esztendőre pedig erőt, sikereket és jó egészséget!

Tisztelettel és barátsággal,
Witzmann Mihály
országgyűlési képviselő

Vendégcsalogató ötletek a turisztikai fórumon
Siófok turizmusának fejlesztéséről szóló közös 
ötletelésre hívta a város lakosait, vállalkozóit a Sió-
fok 2020 turizmusfejlesztési programot megvalósító 
Ferling Kft. 

- A város kitűzött egy reális, mégis jövőbeli távlatokba 
mutató célt. Egy olyan megoldást szeretnénk, hogy a 
program alakításában mindenki, siófoki lakosok, Siófo-
kon érdekelt vállalkozások vagy Siófokon ma még nem 
érdekelt, de hozzáértő vállalkozások részt tudjanak venni 
ötleteikkel, kezdeményezésükkel, ambícióikkal, lelkese-
désükkel. A cél, hogy Siófok egy kellemes, játékos, jó hely 
legyen, a városban mindig legyen mit csinálni, és az év 
összes hétvégéjén legyen valami vendégcsalogató prog-
ram. Az új stratégia lényege a szemléletváltás, abban a te-
kintetben is, hogy nem egy-két ember talál ki megoldást, 
hanem egy közösség, melyet bevonunk a tervezésbe – 
buzdította ötletelésre a résztvevőket az önkormányzatnál 

megrendezett turisztikai fórumon Ferling József, a város új 
turisztikai stratégiáját megalkotó Ferling Kft. ügyvezetője. 
Az első jelentkezők ötletei közt egy balatoni fürdőház, 
borfesztivál, az Aranykagyló felélesztése, motorcsóna-
kok, kikötőhely-fejlesztés és a reptér turisztikai kihasz-
náltságának növelése is szerepelt. Zvolenszky István egy 
2006-ban indult balatoni fürdőház projektjét ajánlotta fel 
a Ferling Kft.-nek, Turjányi József a környék borászatait 
összefogó borfesztivál megvalósítását kezdeményezte, 
melyhez indulásként néhány hektoliter vörös és fehér 
borral hozzá is járulna. Kardos László, a Siófoki Kajak Kenu 
Sport Egyesülettől azt javasolta, tegyék hozzáférhetőbbé 
a Sió-csatornát a lakosság, vendégek számára, készüljön 
lejáró a Sió vizéhez, melyről csodás panoráma nyílik a 
városra. A Sió-csatorna mellett a Balaton vízterületének 
nagyobb kihasználtsága is felmerült, vízi sportrendez-
vényeket, motorcsónakokat, a kikötőhelyek fejlesztését, 
bővítését és egy vízparti jégpálya ötletét hozta szóba az 
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ötletbörzén Varga Attila, aki azt is felvetette, hogy a reptér 
turisztikai szempontból még kihasználatlan. Krezingerné 
a nagystrandnál lévő sekély vízbe a családosokat vonzó 
vízi attrakciókat és az illemhelyek számának növelését 
javasolta. Csanádi József egy, a szabadidős sportokra, 
versenyekre alkalmas nagyobb füves terület hiányára hív-
ta fel a figyelmet. Tamás Lóránt, a Balaton táncegyüttes 
vezetője az Aranykagyló fesztivál feltámasztását vetette 
fel, melyre Ferling Józseftől egyből érkezett is a válasz, a 
koncepcióban szerepel az Aranykagyló. Bozai Ágota egy 
közbicikli programot javasolt, valamint azt, hogy állapod-
janak meg a MÁV-val utazási kedvezményről a Siófokra 
érkező turisták számára. Böröcfi Józsefné kérte, hogy a 
program összeállításnál az együttesek neve mellé tün-
tessék fel az általuk képviselt zenei műfajokat is. Poósné 
Kovács Andrea a latin társastánc versenyek felkarolására, 
valamint tematikus hétvégék létrehozására tett javaslatot, 
ahol a kisebbségek, népcsoportok mutatkozhatnának be. 
Molnár Éva az alacsony költségvetésű sportrendezvénye-
ket hozta fel példának. Többekben felmerült, hogy a „Ha 
hétvége, akkor Balaton!” szlogen leszűkíti a programok 
időtartamát, azonban a Hotel Azúrtól érkezett Sternóczky 
Balázs hozzászólásában hangsúlyozta, az utazási szoká-

sok alapján a vendégek a főszezon és a kiemelt ünnepek 
kivételével a hétvégékre fókuszálnak. Siófok új turizmus 
koncepciója csak kezdetben koncentrál elsősorban a 
hétvégékre – tette hozzá Ferling József. Az 52 hétvégére 
elkészített programokat több kategóriába osztották, köz-
tük különböző vonzerejű hétvégék szerepelnek. A tervek 
szerint 4-5 kiemelkedő nagy vonzerejű programot kínáló 
hétvége, összehangolva a szállodákkal, programszerve-
zőkkel, 10-12 első kategóriás program, a Siófokon élőknek 
és az ide látogató vendégeknek, valamint csak a helyiek-
nek szóló programok lesznek. Az „Itt kezdődik a Balaton!” 
szlogenhez kapcsolódóan létrejött munkacsoport kétheti 
rendszerességgel ülésezik, folyamatosan várja, értékeli a 
lakosság és a vállalkozók beküldött ötleteit, új javaslatokat 
generál, olyan értékelési és egy olyan szűrési rendszert 
alakít ki, hogy Siófok turisztikai munkája egy megadott 
irányba tartson, egy koncepció mentén haladjon. Idén 
ősszel elkészül a 2017-es egész éves programokat tartal-
mazó programnaptár, és a következő évre terveznek egy 
összehangolt programtervet a „Ha hétvége, akkor Sió-
fok!” szlogen jegyében. A cél, hogy minden hétvégén ér-
dekes, tartalmas, vendégeket vonzó programok legyenek 
a városban. 

Varga Imre a Nemzet Művésze
Varga Imre Kossuth-díjjal kitüntetett, siófoki szü-
letésű szobrászművész lett a Nemzet Művésze kép-
zőművészet kategóriában. 

A 93 éves művész több száz alkotását hazai és külföl-
di köztereken, templomokban állították ki, számos 
szobra látható szülővárosában, Siófokon is. Varga Imre, 
Siófok első díszpolgára a Nemzet Művésze elismerést 
a kortárs magyar szobrászművészet iskolateremtő 
megújítása, a klasszicista-realista eszményt megújí-
tó monumentális szoborkompozíciói kultúrtörténeti 
jelentőségének elismeréseként érdemelte ki. A Nem-
zet Művésze díjat a Magyar Művészeti Akadémia kez-
deményezésére az Országgyűlés alapította. A díjat 
a Magyar Művészeti Akadémia elnöke a köztestület 
megalakulásának november 5-i évfordulója alkalmá-
ból adományozza a magyar művészeti élet kimagasló 
teljesítményt nyújtó, elismert képviselői számára. 11 

fő Kossuth-díjjal kitüntetett művész alkotta Nemzet 
Művésze díj bizottság dönt a díj odaítéléséről, melyet 
első alkalommal 2014-ben adtak át. A Nemzet Művé-
sze címet egyidejűleg legfeljebb 70 személy viselheti. 
A Nemzet Művésze díj kitüntetettjei 2016-ban: Bán Fe-
renc építőművész, Kalász Márton költő, író, műfordító, 
Mécs Károly színművész, Koltai Lajos operatőr és Varga 
Imre szobrászművész, akinek nevében a díjat fia, Varga 
Mátyás festő- és szobrászművész vette át a Pesti Viga-
dóban november elején megrendezett díjátadón.

Fotó: G
áti Kornél
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Négy ember életét mentette meg egy siófoki vízirendőr 
Négy, csónakkal felborult férfit mentett ki a Ba-
latonból Olasz Gergely vízirendőr horgászok se-
gítségével a Siófok előtti vízterületen - közölte 
a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság sajtó-
szolgálata.

Horgászok borultak a 7 fokos vízbe egy csónakból Sió-
fok aranyparti része előtt múlt hónapban, Olasz Gergely 
megkülönböztető jelzést használva sietett szolgálati 
hajójával a parttól 1,2 kilométerre lévő helyszínre, ahol 

horgászok egy csónakból kihajolva tartottak két vízben 
lévő embert. Elmondták, hogy többen is lehetnek még 
a vízben. A rendőr egy 100 méterrel távolabb lévő, fel-
borult csónakhoz sietett, amibe ketten kapaszkodtak. 
Egyikük már beszélni sem tudott, kezdett elmerülni. A 
vízirendőrnek sikerült mindkettejüket a hajójába emel-
ni, majd a horgászok segítségével a másik két embert 
is kihúzta a hideg vízből. A vízbe esett három helyi és 
egy fővárosi férfi annyira kihűlt, hogy a mentőszolgálat 
munkatársai kórházba szállították mind a négyüket.

Beszéljünk nyíltan a nők elleni erőszakról!
A családon belüli erőszakra, a nők bántalmazá-
sára hívta fel a figyelmet a siófoki Nők Együtt 
Egyesület november 24-én, a nők elleni erőszak 
megszüntetésének nemzetközi napja alkalmából 
tartott rendezvényen.

A Nők Együtt Egyesület az idei évben először szerve-
zett előadást a siófoki Gábor Dénes Főiskolán a nők 
elleni erőszak megszüntetésének nemzetközi napján, 
valamint először csatlakozott a „Sétáljunk együtt!” 
mozgalom az erőszak ellen akcióhoz. Az ENSZ-köz-
gyűlés 1999-ben foglalta határozatba a november 
25-i nemzetközi napot, amelyet a nők ügyeivel foglal-
kozó aktivisták 1981 óta tartanak számon. 
- A statisztikák szerint általában minden harmadik nő 
van kitéve a családon belüli erőszak valamilyen for-
májának. Kínos ugyan, de úgy gondolom, hogy kell 
erről beszélni – vezette fel a ma még sokszor tabuté-
mának tekintett nők elleni erőszakról szóló előadást 
Orbán Katalin, az egyesület elnöke.
- Az ENSZ nemcsak egy világnapot jelölt meg, hanem 
felhívta a társadalmi szervezetek figyelmét arra, hogy 
ezen a világnapon különböző akciókkal, kezdemé-
nyezésekkel, előadásokkal, eseményekkel próbálja-
nak meg hatékonyan fellépni ezzel az össztársadalmi 
problémával szemben. Az Európai Unióban ugyanis a 
statisztikák szerint 33 százaléka a nőknek már szen-
vedett el erőszakot, vagy jelenleg erőszak áldozata. 
A tagállamok közül a gazdaságilag fejlett skandináv 

országokban a legmagasabb a nők ellen elkövetett 
bűncselekmények száma – sorolta a megdöbbentő 
tényeket Witzmann Mihály országgyűlési képviselő, a 
rendezvény védnöke.
A családon belüli nők ellen elkövetett erőszak fajtái-
ról, a szóbeli, lelki, fizikai, szexuális, gazdasági és szo-
ciális erőszakról beszélt előadásában Probszt Erika 
pszichológus, klinikai szakpszichológus.
- A tapasztalatok szerint ahol erőszak van, ezeknek 
a fajtáknak mindegyike kisebb nagyobb mértékben 
előfordul – emelte ki Probszt Erika.
Az erőszakot alkalmazó férfiak általában gyengék, 
önbizalomhiánnyal küszködnek, és azáltal akarják 
önbizalmukat erősíteni, hogy uralnak egy nőt. Céljuk 
a nők önbizalmának teljes leépítése, fizikai, személyi 
szabadságának korlátozása, a nő elszigetelése azok-
tól, akik támaszt nyújthatnának számára. A lelki, majd 
testi erőszak hatására a bántalmazott nő olyan pszi-
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chés állapotba kerül, amelyből nehéz kijutni, a bán-
talmazás hatására tévhitek is kialakulhatnak benne. 
Fontos, hogy már egy kapcsolat elején észrevegyék a 
nők az erőszakra utaló jeleket: figyeljék meg, hogyan 
viszonyul hozzájuk kezdetben a férfi, hogyan beszél 
az előző kapcsolatairól, a nőkről, mennyire akarja 
uralni a kapcsolatot. Sok esetben ugyanis azért nem 
lépnek ki a nők egy erőszakos kapcsolatból, mert fel 
sem ismerik azt, elhiszik, hogy ez a nő sorsa, nem tud-
nak önállóan boldogulni, nem kellenek már senkinek, 
vagy szégyent éreznek a helyzetük miatt. Ráadásul 
egy családban a gyermekek is súlyosan sérülnek ilyen 
esetekben.

- Ezt egyetlen nő sem érdemli meg! – hangsúlyozta 
Probszt Erika, aki felhívta a hölgyek figyelmét arra 
is, hogy ilyen helyzetben bátran fordulhatnak a he-
lyi rendőrséghez, vagy akár a segélyszervezetekhez 
(például a NANE vagy a Patent egyesülethez).
Az előadás végén a résztvevők feltehették kérdése-
iket, elmondhatták észrevételeiket a témával kap-
csolatban. Felmerült, hogy a nők elleni erőszakról 
hasznos lenne például a fiataloknak szóló előadáso-
kat tartani. A rendezvény zárásaként a Nők Együtt 
Egyesület tagjai és a résztvevők a „Sétáljunk együtt!” 
mozgalom az erőszak ellen akcióhoz csatlakozva kö-
zös sétát tettek.

Pályaválasztási nyílt napok a Krúdyban és a Barossban
November 16-án és 17-én rendezte meg hagyomá-
nyos nyílt napját a Siófoki SZC Krúdy Gyula Szak-
gimnáziuma és Szakközépiskolája, amelyen az 
érdeklődők betekintést nyerhettek az iskola min-
dennapjaiba, megtapasztalhatták a kereskedelmi, 
vendéglátó-ipari, gazdasági és turisztikai szakmák 
szépségét. 

Az első nyílt napot a Somogyi Kereskedelmi és Iparkama-
rával közösen rendezte meg az iskola. A Kamara három 
buszt biztosított, így ennek köszönhetően a környező 
településekről is ellátogathattak az általános iskolák vég-
zős diákjai Siófokra. A második nap elsősorban a siófoki-
aknak szólt: a két nap alatt több mint kétszázhatvanan 
vettek részt a programokon. A diákoknak és szüleiknek 
Tóth Krisztina tagintézmény-vezető tartott tájékoztatót a 
Krúdy képzéseiről, majd a végzős diákok kisebb csopor-
tokban körbevezették a diákokat az iskolában, melynek 
során a tanműhelyeket, tornatermet és a számítógépes 

termeket is megtekintették. A vendégek interaktív be-
mutatókon ismerkedtek meg a különböző szakmák rej-
telmeivel. A közgazdasági, pénzügyi szak oktatói, tanulói 
pénzvizsgálattal színesített előadást tartottak, a turiszti-
kai szak játékos feladatokkal: idegenforgalmi totóval és 
puzzle-lal várta az érdeklődőket. Az aulában berendezett 
asztaloknál a pincérkellékeket, könyveket, cukrásztermé-
keket és egy díszasztalt tekinthettek meg a diákok, akik a 
kereskedők állomásánál a díszcsomagolás és a szalvéta-
hajtogatás technikáit sajátították el. Az ebédlőben kiala-
kított állomásoknál a krúdys szakmai oktatók bemutatták 
a flambírozást, házilag készített különleges kenyereket és 
hozzájuk krémeket, mártogatósokat kóstoltattak,  a láto-
gatókat megvendégelték a Halfesztiválra kitalált street 
food étellel, a halacsintával, cézár salátát készítettek, míg 
a cukrászok segítségével a gyerekek karácsonyi szalon-
cukrot készítettek és mézeskalácsot díszítettek, marcipánt 
formáztak, melyeket helyben jóízűen elfogyasztottak, 
vagy az elkészített díszdobozokban elvittek.
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Tölts velünk egy napot! Irányt mutatunk! Interaktív 
szakmabemutatókkal, szaktájékoztatókkal rendez-
tek nyílt napot a pályaválasztás előtt álló fiataloknak 
a Siófoki SZC Baross Gábor Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolájában és az intézmény képzőhelyén.

Több száz érdeklődő diák, szülő, nagyszülő és kísérő 
pedagógus látogatott el november 11-én a Siófoki SZC 
Baross Gábor Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában 
megrendezett nyílt napra. Tölts velünk egy napot! Irányt 
mutatunk! szlogennel mutatkozott be az iskola a pálya-
választás előtt álló általános iskolás tanulóknak. A nyílt 

nap vendégeit Szamosi Lóránt főigazgató és Kispéter 
Sándor igazgató köszöntötte, az intézmény képzési rend-
szerét Stefán László igazgatóhelyettes ismertette. Udvari 
Éva igazgatóhelyettes a szakgimnáziumi szakokról és az 
érettségi vizsgáról tartott tájékoztatást, a szakmai gyakor-
lati képzést és a képzőhelyet Keszthelyi László gyakorlati 
oktatásvezető mutatta be az érdeklődőknek. A diákokat 
Mesterségem címere címmel interaktív szakmabemuta-
tók várták a tornateremben, ahol megismerkedhettek a 
festő, fodrász, autószerelő, épületgépész, központifűtés- 
és gázhálózat-rendszerszerelő, villanyszerelő, gépi for-

gácsoló, női szabó, lakástextil-készítő szakmákkal, a 
hegesztő szakmával, bevontelektródás kézi ívhegesztő 
részszakképesítéssel és karosszérialakatos szakmával. Az 
intézmény képzőműhelyen használat közben fedezhet-
ték fel a látogatók az asztalos tanműhelyt, a CNC forgá-
csoló műhelyt, a lakatos műhelyt, az autódiagnosztikai 
műhelyben, a hegesztő tanműhelyben, valamint a mé-
rőteremben a tanult munkafolyamatokat mutatták be az 
iskola szaktanárai.
A pedagógusok bemutató órákon ismertették az intéz-
mény több szakát, a résztvevők betekinthettek az angol 
és német nyelvi képzésekbe. Bemutatkozott a könyvtár, 
az orvosi szobában a gyakorló ápoló képzés, az informa-
tika szak rejtelmeit pedig egy informatikai versenyen ke-
resztül is láthatták a tanulók. A szaktájékoztatók mellett 
Irodalmi teaház és sakkverseny várta a diákokat. A tor-
nateremben felsorakoztak a Baross kiemelt partnerei: az 
Aranypart Kollégium, a Budoka Kyokushin Karate Klub, a 
Katasztrófavédelem, a Siófoki Járási Hivatal Foglalkozta-
tási Osztálya, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara, az 
iskola örökbefogadott faluja, Nyim, a Vízügyi Igazgatóság, 
a Szücs Autósiskola és a Peugeot Máté.

A siófoki Széchenyi István Általános Iskola Gyermekkórusa és Pedagógus Kamarakórusa karácsonyi ünnepi 
hangversenyt rendez a siófoki római katolikus templomban /Fő u./ december 19-én 19 órai kezdettel, melyre 
minden kedves vendéget szeretettel várnak.

Vezényel: Kövecsesné Dénes Elza
Zongorán kísér: Dr. Fülöpné Schneider Márta

A siófoki Széchenyi István Általános Iskola Gyermekkórusa több mint 25 éve sikeresen működik. A kórus tagjai 10-14 
éves korú gyerekek, akik rendszeres, kitartó munkával sajátítják el a kulturált éneklés fortélyait. Műsorválasztásuk 
koncepciója: ápolni és hitelesen megszólaltatni a különböző korok népi, egyházi és világi muzsikáját.
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Csárdáskirálynő 100
Kálmán Imre életéről, a Csárdáskirálynő bemuta-
tóiról szóló vetítéssel kötötték össze a világhírű 
Kálmán-operett budapesti premierjének 100. 
évfordulója alkalmából megnyitott kiállítást a 
siófoki Kálmán Imre Emlékházban. 

Egy évvel ezelőtt a Csárdáskirálynő bécsi premierjének, 
idén a világhírű Kálmán Imre-operett budapesti premi-
erjének 100. évfordulójára emlékeztek Siófokon. A világ-
hírű zeneszerző egykori siófoki otthonában, a Kálmán 
Imre Emlékházban nyitották meg a Csárdáskirálynő ha-
zai premierjének 100. jubileumán, október 4-én az ope-
rett fontosabb hazai állomásait bemutató kiállítást.
- Négyszáz előadással, a fergeteges bécsi siker mellett 
Kálmán Imrének igazi siker mégis Budapest volt. Gábor 
Andor fordításában csak egy évvel később, 1916. nov-
ember 3-án mutatták be a darabot, óriási sikerrel. Akkor, 
amikor Románia hadba lépett az antant oldalán, vagy-

is sorra jöttek a harctéri kudarcok, de érdekes módon a 
hatás ugyanaz volt, mint a katonai sikerek évében. A kö-
zönség özönlött a Király Színházba, és ettől kezdve szün-
nap nélkül kellett játszani a darabot, még a nyári szünet 
alatt is. Valódi kasszasiker volt Budapesten. Nem volt ed-
dig olyan operett Magyarországon, amelynek bemuta-

tóját ekkora érdeklődés előzte volna meg. Premier előtt 
több mint egy héttel elkapkodták a jegyeket. Korábban 
egyetlen darabot sem játszottak egymás után kétszáz-
szor – idézte fel Kálmán Imre operettjének budapesti 
sikereit Hamvas Péter alpolgármester a Csárdáskirálynő 
100 kiállítás megnyitóján.
A BRTK Könyvtár és a Kálmán Imre Emlékház tárlatán 
olyan fotókat is láthatnak az érdeklődők Kálmán Imréről 
és családjáról, melyeket korábban még nem mutattak 
be. A vetítésen a zeneszerző életéről, a Csárdáskirálynő 
bemutatóiról szerepelnek filmrészletek. A kiállítás január 
15-ig látogatható.

Művészi mestermunkák tárlata
A siófoki Helyi Érték (HÉ!) Egyesület 26 alkotójá-
nak kézműves munkáiból nyílt kiállítás a város-
nap alkalmából a Kálmán Imre Kulturális Központ 
galériáján. 

 - 26 siófoki és környékbeli alkotó, 26 külön világ, még-
is mindben közös a szépség és a harmónia szeretete 
– mondta el a tárlatmegnyitón Gyarmati László, a HÉ! 
Egyesület elnöke. A helyi alkotókat, képzőművészeket 
összefogó, több mint tíz éve működő siófoki egyesü-
let néhány éve éledt újjá. Azóta rendszeresen látható-
ak kiállításaik a városi rendezvényeken, fesztiválokon. 

Legújabb, Mesterségünk címere című, sokszínű alkotá-
sokból álló tárlatuk a Kálmán Imre Kulturális Központ 
galériáján tekinthető meg november 25-től.

Fotó: G
áti Kornél
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Jubileumot ünnepelt Siófok női kórusa
Imre-napon ünnepelte 45. jubileumát a Siófoki Női 
Kar megemlékezve a kórus egykori karnagya, Tí-
már Imre munkásságáról. 

Október 5-én rendezte meg jubileumi műsorát a Kálmán 
Imre Kulturális Központban Siófok női kórusa. Az egyko-
ri karnagy, Tímár Imre emléktáblájának koszorúzásával, 
munkásságáról készült filmösszeállítással kezdődött el 
az ünnepség. Tímár Imre több kórusnál végzett karnagyi 
tevékenysége, zenepedagógusi munkája után 1974-ben 
lett a siófoki Bányász Női Kar karnagya, 1986-tól Siófok 
Város Gyermek- és Ifjúsági kórusát vezette haláláig. Ze-
nepedagógusi és karnagyi munkásságát Siófok Város 
Önkormányzata 1999-ben díszpolgári címmel jutalmaz-
ta, 2007-ben pedig az Oktatási és Kulturális Minisztéri-
um miniszteri kitüntetésben részesítette. Az emlékére 
megrendezett hangversenyen Tímár Imre munkásságát 
Neisz Péter méltatta, Witzmann Mihály országgyűlési 

képviselő pedig a fennállásának 45. évfordulóját ünnep-
lő Siófoki Női Kart köszöntötte. A műsor során a Siófo-
ki Női Kar mellett fellépett Látrányi Éva énekművész, a 
balatonföldvári Sonoro Kórus és a Siófoki Férfi Dalkör. A 
kulturális központban Siófok női kórusának munkássá-
gát, sikereit, eredményeit bemutató, a jubileum alkalmá-
val megnyitott kiállítás tekinthető meg. 

Perczel-napok újdonságokkal fűszerezve
Főzőversennyel, röplabda- és focibajnoksággal 
indultak az idei diáknapok a Perczel Mór Gimná-
ziumban. 

A siófoki gimnáziumban régi hagyománya van a diák-
napoknak, amikor a végzős osztályok szállnak harcba 
a diákigazgatói címért. A programok idén azonban új-
donságokkal is bővültek, november 7-én egy főzőver-
sennyel indult a diákhét. Az iskola udvarán állították fel 
bográcsaikat az osztályok csapatai, készült a pincepör-

költ, a gulyás, a halászlé, és a lelkes tanulók maguk töl-
tötték a kolbászt a sült kolbászhoz. A tanárok csapatánál 
Antal Miklós, a gimnázium történelemtanárának titkos 
hozzávalójával főtt a zöldfűszeres vaddisznópörkölt. A 
jó hangulatú főzés összekovácsolta a diákcsapatokat. 
Miközben forrtak a bográcsokban a finom fogások, a 
focibajnokság csapatai a kinti pályán rúgták a gólokat, 
a tornateremben pedig röplabdameccsek zajlottak.  A 
Kálmán Imre Kulturális Központ színháztermében kam-
pánytáncokkal, kabaréval és a diákigazgató választás 
eredményhirdetésével zárultak a Perczel-napok prog-
ramjai. A végzős folyosón vörös szőnyeg, büféasztalok, 
sőt még egy hot-dogos kocsi is feltűnt, a diákok külön-
böző témák szerint rendezték be osztálytermeiket, és 
kóstolókkal, házifeladat-írással, dolgozatelhalasztással 
harcoltak az alsóbb évfolyamok tanulóinak szavazata-
iért. A diákhét programjai idén egy különlegességgel, 
az osztályok közti főzőversennyel indultak, majd kon-
certek, előadások, sportversenyek és a Perczel-Kupa 
várta a diákokat. A zárónapon a Kálmán Imre Kulturális 
Központba költöztek át a gimnazisták és tanáraik, ahol 

Fotó: G
áti Kornél
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a végzősök kampányfilmekkel, kampánytáncokkal, 
kampánybeszédekkel igyekeztek még több szavazatot 
szerezni. Az eredményhirdetés előtt a Perczel Kabaré 
szórakoztató műsorát láthatta a közönség, melyen a 

diákok mellett egy tanárokból álló csapat is szerepelt 
táncbemutatóval. A Perczel-napok kampányának nyer-
tese idén az angolos A osztály lett, jelöltjük diákigazga-
tóként képviselheti diáktársait.

Országos rallybajnokaink
Gyarmati Ariel és Kocsis György nyerte meg az Or-
szágos Rally Challenge bajnoki címét. A siófoki rally-
versenyző párossal a győzelemhez vezető útról, 
jövőbeni terveikről beszélgettünk. 

Hogyan zajlott a felkészülés?

Úgy indultunk el a szezonzáró Miskolc Autó- Ózd Rallyn, 
hogy megvolt az esélyünk a bajnoki címre a kategóriánk-
ban és az abszolút értékelésben is, viszont ahhoz, hogy 
megnyerjük az idei bajnokságot, ezt a futamot is meg 
kellett nyernünk a szoros pontverseny miatt. Megpróbál-
tunk a lehető legjobban felkészülni mind technikailag, 
mind mentálisan. Igyekeztünk a legjobban feldolgozni 
a pályát, és mindent megtettünk azért, hogy a leggyor-
sabbak tudjunk lenni. Attól függetlenül, hogy a verseny-
autóban ketten ülünk, a rally egy csapatsport. Kell hozzá 
egy megfelelő autó, egy megfelelő technikai szervizhát-
tér, egy gumimérnök, a navigátor, a pilóta, és a legkisebb 
részben a csapat része a szerencse is, például a technikai 
hibák elkerüléséhez. Az egyik legfontosabb a versenyen, 
hogy az autóban a navigátor és a pilóta között tökéletes 
legyen az összhang és a bizalom.

Milyen volt az ORC bajnokság szezonzáró futama?

A Miskolc Autó- Ózd Rallyn négy bajnokság zajlott pár-
huzamosan, az ORB, az ORC, a Rally2 és a Historic rally 
bajnokság. A négy mezőnyből mi az ORC bajnokságon 
indultunk, ami az 5-6 évnél idősebb autók versenysoroza-
ta. Három különböző gyorsasági szakaszt kellett többször 
teljesíteni a versenyen. A leghosszabb szakasz a királdi 
nevezetű gyorsasági szakasz, melyet jól ismertünk, jelleg-
zetessége, hogy több olyan kanyargós, gödrös része van, 
ahol közel 200 km/órával kell autózni. A másik két szakasz 
a mezőny nagy része számára ismeretlen volt, régen sze-
repelt már a bajnokság gyorsasági szakaszai között. Köz-

tük az egyik egy néhány éve újraaszfaltozott szakasz volt, 
ami még száraz körülmények között is nagyon csúszott. 
Október utolsó hétvégéjén az időjárás kedvezett a ren-
dezvénynek, nagyon örültünk a száraz, napos időnek. A 
győzelemmel megszereztük a kategóriánk és az abszolút 
értékelés bajnoki címét. Megnyertük a Pirelli gumibeszál-
lítónk házi értékelését is, amin a Pirelli gumival versenyző 
csapatok vettek részt.

Milyen út vezetett a bajnoki címhez?

Hét bajnoki futamon indultunk az idei évben. Már az év 
eleji felkészüléstől kezdve rengeteg időt és energiát fordí-
tottunk arra, hogy ezt az eredményt elérjük. Igyekeztünk 
az autót is a topon tartani, minden szükséges alkatrészt 
lecserélni, mi magunk pedig a pályafeldolgozásokat 
próbáltuk a legjobban elkészíteni. Négy futamot nyer-
tünk, két második helyet szereztünk. A szezonzáró előtti 
Mecsek Rallyn egy végzetes technikai probléma miatt 
kényszerültünk kiállni a vezető helyről, pedig ha ott nye-
rünk, az utolsó versenyen könnyebb dolgunk lett volna. A 
szerencsétlen helyzet miatt a szezonzáróra maradt, hogy 
első helyet szerezzünk, de sikerült a győzelem.

Mik a jövőbeni tervek?

Idén még részt veszünk az év végi Mikulás Rallyn, ami 
a Veszprém környéki murvás pályákon zajlik. Ez egy 
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Foki-hegyi játszónap és sportnap
A Foki-hegyi Egyesület által megrendezett játszó-
napon az önfeledt szórakozásé, a sportnapon a foci-
meccseké volt a főszerep. 

A Beszédes József Általános Iskola tornatermébe költö-
zött a Foki-hegyi játszónap november 12-én, ahol spor-
tos és ügyességi játékok, kézműves foglalkozás, arcfestés 
várta a családok minden tagját. Elvarázsolt kastély, farmos 
ugrálóvár, rodeó bika, mászófal, air games, foot rex labda-
játékok, ping-pong - mind egy helyen, ingyenesen kipró-
bálható volt az iskola tornatermében.
- A játszónapot úgy terveztük, hogy tényleg 0-99 éves 
korosztályig, a felnőttek is ugyanúgy kipróbálhassák a 
játékokat, mint a gyerekek. Egy hiánypótló programként 
hoztuk létre, hogy egy helyen, ingyenesen játsszanak 
a gyerekek, összejöjjön a család, mindenki megtalálja a 
számára megfelelő szórakozást – mondta el a Foki-hegyi 
Egyesülettől Szalai István.
Az ingyenes regisztráció mellé Fornetti csomag és üdítő 
is járt, és a játékok mellett az egyesület ajándékokat, édes-
séget is osztott a programokon résztvevő gyerekeknek.
November 13-án a tornacsarnokban a Foki-hegyi Sport-
nap focitornáján délelőtt a siófoki általános iskolák, dél-
után a helyi intézmények – tűzoltóság, rendőrség, kórház, 

Bahart, önkormányzat, Foki-hegyi Egyesület - csapatai 
mérkőztek meg egymással. Az iskolák közül az első helyet 
a Vak Bottyán János Általános Iskola szerezte meg, a fel-
nőtt mérkőzéseken az önkormányzat csapata győzedel-
meskedett.

- A focitornán szerettük volna, hogy az általános iskolák 
csapatai összemérhessék a tudásukat egymással, az in-
tézmények focitornájának célja pedig az volt, hogy a fel-
nőttek felszabadultan sportoljanak, kikapcsolódjanak. A 
mérkőzések összekovácsolták a csapatokat – nyilatkozta 
Szalai István.  
Mindkét rendezvény sikeresen zárult, a sportnapon több 
mint 200 szurkoló és játékos vett részt, a játszónapon a 
résztvevők száma megközelítette az 500 főt.

különálló meghívásos verseny, több száz fős mezőny-
nyel, amin tavaly nyertünk kategóriánkban és csopor-
tunkat is. Mindeközben már a jövő évet tervezzük, 
igyekszünk arra összpontosítani. Az elsődleges terv, 
hogy az Országos Rally Challenge bajnokságban meg-
őrizzük a bajnoki címűnket, ami a megszerzésénél is 
nehezebb feladat lesz. Gondolkozunk abban, hogy 
jelenlegi versenyautónkat egy modernebb autóra cse-
réljük, aminek a hajtáslánca is számítógép vezérelt, ez-

által nagyobb kanyarsebesség érhető el, és a fékutak 
is rövidebbek. A legfontosabb, hogy olyan bajnokság-
ban induljunk, ahol az első helyért harcolhatunk. Min-
den versenyen, ahol el tudunk rajtolni, számunkra csak 
a győzelem elfogadható eredmény. Köszönjük mind-
azok segítségét, támogatását, akik mellettünk állnak, 
és bízunk abban, hogy jövőre is szurkolnak nekünk, 
hogy sikeresen szerepeljünk!

A Sport Legyen a Tied Siófokon is!
„A Sport Legyen a Tied!” című országos program-
sorozat keretében kosárlabdacsomagot kaptak 
és kosárlabda bemutatókon vettek részt a Siófoki 
Széchenyi István Általános Iskola kiliti iskolaré-
szének diákjai.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért 
Felelős Államtitkársága a Nemzeti Sportfejlesztés 
koncepció részeként tavaly januárban indította el „A 
Sport Legyen a Tied!” című programsorozatot a Ma-
gyar Diáksport Szövetség koordinálásával, 13 országos 
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sportszövetség közreműködésével. Az országos sport-
szövetségek az államtitkársággal együtt jelölik ki a 
résztvevő az intézményeket, a cél, hogy 2-3 éven belül 
minden intézmény bekerüljön a programba. A rendez-
vénysorozat két ütemben, a tavaszi és az őszi félévben 
három pillérben valósul meg. Az első pillér során 20 
megyei eseményt bonyolítottak le a megyeszékhelye-
ken és Budapesten. A második és harmadik pillérben 
200-nál is több iskolai bemutató, valamint sportszer-
átadás zajlik, több mint 1100 sportági eszközcsomagot 
osztanak ki a szervezők a tanintézményekben. Siófok-
ról tavaly a Beszédes József Általános Iskola vett részt 
a rendezvénysorozatban, idén a Siófoki Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola kiliti iskolarészének diákjai csatla-
koztak a sportprogramokhoz.
- A rendezvény fő célja egyrészt, hogy minél több 
gyermek sportoljon egyesületi kereteken belül, a la-
kóhelyükhöz közeli egyesületekhez csatlakozzanak 
a gyerekek, és beintegrálódjon az életükbe a min-

dennapi sport. A másik cél, hogy az iskolák sportesz-
közállománya folyamatosan fejlődjön – mondta el a 
programról Farkas Szilárd, a Magyar Diáksport Szövet-
ség regionális irodavezetője.
A Siófoki Széchenyi István Általános Iskola egy 15 da-
rab kosárlabdából és 30 darab mezből álló kosárlabda 
eszközcsomagot vehetett át november 9-én, a felsős 
diákok pedig két tanórán kosárlabda bemutatókon 
vettek részt.

Sakkbajnokság Siófokon
58 felnőtt és általános iskolás sakkozó nevezett a 
49. siófoki sakkbajnokságra, amely egyben Somogy 
megye 2016. évi villám sakkbajnoksága is volt. 

November 19-én a siófoki Kálmán Imre Kulturális Köz-
pontban rendezte meg a Sió-Sakk S.C. Siófok város 49. 
sakkbajnokságát, és Somogy megye 2016. évi villám 
sakk bajnokságát. A versenyre felnőtt és ifjúsági korcso-
portokban egyaránt sokan jelentkeztek.
A felnőtteknél Haszon Dávid (Balatonboglár), Horváth 
Kálmán (Szigetszentmiklós) és Posch Sándor (Siófok) 
nyert érmet, a somogyi dobogóra még Haszon Kamilla 
fért fel. Az általános iskolásoknál az alsós fiúknál volt a 

legnépesebb mezőny, két iregszemcsei, Györi Máté és 
Erdélyi Borisz között második a legjobb somogyi Végh 
Benedek (Balatonszabadi), utánuk a legjobb siófoki Bagi 
Benjámin lett. Az alsós lányoknál Szakács  Borbála (Ireg-
szemcse), Tamás Zsófia (Kéthely) és  Barát Judit (Siófok) 
lettek az érmesek. A felsős fiúk közül Takács András lett 

az első, Léránt Zalán második, Takács Dominik harma-
dik, Bagi Benedek pedig negyedik helyezett és egyben 
a legjobb siófoki játékos lett. A felsős lányoknál Léránt 
Boglárka nyert, aki a siófoki Juhász Dorinát előzte meg.
A versenyt szervező Sió-Sakk S.C. ezúton szeretné meg-
köszönni a siófoki önkormányzat, a Hexa Cafe, az E-nett 
Kft, a Sió Print Bt., a KIKK és a Sió Mozi támogatását.
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Pályázat útján eladásra kijelölt ingatlanok
1. Fonyód, Niklai utca
gyep (legelő)
10068 hrsz. 8 ha 3469 m2

Vételár: 75.000.000.- Ft
2. Fonyód, 7-es főút déli oldalán
kivett mocsár, árok, erdő és út
10077/34 hrsz. 27 ha 5885 m2

Vételár: 50.000.000.- Ft
3. Balatonboglár,  
7-es főúttól délre
rét
0100/2 hrsz. 13 ha 0472 m2

Vételár: 50.000.000.- Ft
4. Siófok, Lidó és Zamárdi u. 
beépítetlen terület
8744/30 hrsz. 2338 m2

Vételár: 37.408.000.- Ft
5. Siófok, Zamárdi utca
beépítetlen terület
8744/22 hrsz. 1 ha 5622 m2
Vételár: 117.165.000.- Ft
6. Siófok, Semmelweis utca 2. 
iroda 
9672/1/A/46 hrsz. 165 m2

Vételár: 16.250.000.- Ft
7. Siófok, Bláthy O. u.
beépítetlen terület
8985/3 hrsz. 701 m2 
Vételár: 5.900.000.- Ft
Közművek a Szőlőhegy utcában 
vannak, a beépítetlen területre 
nincsenek rácsatlakoztatva. Az 
ingatlanhoz vezető utca földút.
8. Siófok, Szőlőhegy utca
beépítetlen terület
8985/12 hrsz. 940 m2  
(394/940-ed tulajdoni hányad)
Vételár: 3.600.000.- Ft
Közművek a Szőlőhegy utcában  
vannak, a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva.
9. Siófok, Foki-hegy
(Szőlőhegy-Eperfa-Birs utca által 
határolt területen)
beépítetlen terület
8988/33 hrsz. 716 m2

Vételár: 5.600.000.- Ft
Közművek a Szőlőhegy utcában  

vannak, a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva.
10. Siófok, Foki-hegy 
(Szőlőhegy-Eperfa-Birs utca által 
határolt területen)
beépítetlen terület
8988/34 hrsz. 741 m2

Vételár: 5.800.000.- Ft
Közművek a Szőlőhegy utcában  
vannak, a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva.
11. Siófok, Fő tér 10/B. 
garázs
6294/1/A/1 hrsz. 9. hely
Vételár: 1.500.000.- Ft
12. Fonyód, Kopaszdomb
lakóház, udvar, erdő, rét, 
033 hrsz. 29500 m2

Vételár: 27.500.000.- Ft
13. Siófok,
Szent László utca 13.
4077 hrsz. 3353 m2

kivett üzem és üzemi épület
4076/1 hrsz. 268 m2

kivett beépítetlen terület
Az ingatlanok együttes 
Vételára: 150.000.000.- Ft
14. Siófok, Fő utca 162.
6273/3/A/7 hrsz. 33,1 m2

üzlethelyiség
Vételára: 8.500.000.- Ft
15. Siófok, Bláthy Ottó utca 22.
9337/2/A/25 hrsz. 91 m2 

egyéb helyiség 
Vételára: 14.000.000.- Ft
16. Siófok, a 7-es főút  
(Zamárdi út, Málna utca) 
mellett
9030/6 hrsz. 701 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 8.000.000.- Ft
Közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva.

17. Siófok,  
Madarász Viktor utca 10-12.
1893/2 hrsz. 600 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.900.000.- Ft
Közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva.
18. Siófok, Diós tér 12.
83/2 hrsz. 402 m2 
kivett beépítetlen terület 
Vételára: 2.800.000.- Ft
Az ingatlan előközművesítésre 
vár, az ivóvíz – és villany közmű 
a József Attila utcához csatlakoz-
tatható, a szennyvízközmű a Jó-
zsef Attila utcai közmű kiépítését 
követően valósítható meg.

19. Siófok, Diós tér 13.  
83/3 hrsz. 400 m2 
kivett beépítetlen terület
Vételára: 2.700.000.- Ft
Az ingatlan előközművesítésre 
vár, az ivóvíz – és villany közmű 
a József Attila utcához csatlakoz-
tatható, a szennyvízközmű a Jó-
zsef Attila utcai közmű kiépítését 
követően valósítható meg.

20. Siófok, Diós tér 15.
83/5 hrsz. 494 m2 
kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.500.000.- Ft 
Az ingatlan előközművesítésre 
vár, az ivóvíz – és villany közmű 
a József Attila utcához csatlakoz-
tatható, a szennyvízközmű a Jó-
zsef Attila utcai közmű kiépítését 
követően valósítható meg.

21. Siófok, Diós tér 16.
83/6 hrsz. 541 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.000.000.- Ft
Az ingatlan előközművesítésre 
vár, az ivóvíz – és villany közmű 
a József Attila utcához csatlakoz-
tatható, a szennyvízközmű a Jó-
zsef Attila utcai közmű kiépítését 
követően valósítható meg.

22. Siófok, Diós tér 17.
83/7 hrsz. 588 m2

kivett beépítetlen terület

Vételára: 4.400.000.- Ft
Az ingatlan előközművesítésre 
vár, az ivóvíz – és villany közmű 
a József Attila utcához csatlakoz-
tatható, a szennyvízközmű a Jó-
zsef Attila utcai közmű kiépítését 
követően valósítható meg.

23. Siófok-Töreki, 0179/21 hrsz. 
5744 m2 (4270/5775-öd tulajdoni 
hányad) kivett szántó, legelő
Vételára: 4.500.000.- Ft

24. Siófok, Alsó utca 2. 
5433 hrsz. 379 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.800.000.- Ft

25. Siófok, Sándor utca 42.
5514 hrsz. 596 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.300.000.- Ft
Víz, villany bekötve, gáz, 
csatorna az utcában.
26. Siófok, Semmelweis utca 
a.) 9675/7 hrsz. 1211 m2

vételára: 20.000.000.- Ft
kivett beépítetlen terület
b.) 9675/8 hrsz. 1211 m2

vételára: 21.000.000.- Ft 
kivett beépítetlen terület
c.) 9675/9 hrsz. 1211 m2

vételára: 19.000.000.- Ft
kivett beépítetlen terület 
Közművek az utcában vannak, 
a beépítetlen területre 
nincsenek rácsatlakoztatva.

27. Siófok, Töreki utca 30-32. 
12177 hrsz. 8.365 m2

kivett gazdasági épület, udvar 
Vételára: 28.400.000.- Ft 

28. Siófok,  
(Töreki városrészben,  
a Jódi-hegyen)   
legelő
0184/35 hrsz 3920 m2

Vételára: 2.900.000.- Ft

A pályázatban szereplő ingatlanok kikiáltási árai nettó értéken szerepelnek. 
Érdeklődni lehet, ill. a részletes pályázati kiírás átvehető az alábbi címen:

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Kabinet (Siófok, Fő tér 1. I. emelet 109.)
Pályázatok beadásának határideje: 2017. január 4. (szerda) 900



Kovács Zsolt 
tulajdonos, irodavezető
+36 (20) 218 4274

Huszár Frigyes 
ingatlan referens

+36 (20) 535 6044

Ábrahám Anikó 
ingatlan referens

+36 (20) 987 6575

Lukács Lászlóné 
ingatlan referens

+36 (20) 622 1614

Szili Barbara
koordinátor

+36 (20) 203 2032

Kovács András 
Energetikai tanúsító
+36 (20) 667 5275

Pervein Magdolna
ingatlan referens

+36 (20) 248 9824

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

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

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

referenciákkal, teljes körű ügyintézés és kapcsolódó szolgáltatás csomag átvállalásával

Keresse munkatársainkat, irodánkat és  
a megbízhatóság emblémáját.

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

Vízparti

Csak nálunk

Csak nálunk

Befektetés

Vízparti

06 (20) 535 6044

06 (20) 248 9824 06 (20) 203 2032 06 (20) 203 2032 06 (20) 218 427406 (20) 203 2032

10,9 M Ft

28,9 M Ft 29,9 M Ft 27,9 M Ft 29 M Ft + ÁFA25,9 M Ft

Bútorozott

Siófokon a Foki hegyen elegáns, sorház jelle-
gű garázsos családi ház saját kertkapcsolat-
tal és teljes berendezéssel eladó. Jellemzők: 
riasztó, klíma, kandalló, igényes kivitelezés...

Siófok vízparti utcájában 53 nm-es, nappali 
+ 2 hálószobás, 2 teraszos, kertkapcsolatos 
lakás. Jellemzők: gáz-cirkófűtés, klíma, re-
dőnyök, szúnyoghálók, riasztó, parkosított 
kert, autóbeálló.

Siófok Aranypartján első emeleti, részpanorá-
más, amerikai konyha + nappalis 35 nm-es + 
8nm teraszos társas házi lakás közvetlen a víz-
parton eladó! Jellemzők: újszerű állapot, nyu-
gati fekvésű, komplett redőnyzet, klíma, stb...

Siófok belvárosában Penthouse lakás eladó. 
Jellemzők: 99,62 m2 + 22,39 m2 terasz, nap-
pali + 3 hálószoba, parkosított és zárt kert, 
saját autóbeálló, tároló. 

Siófok Aranypartján, de annak a belvároshoz 
közeli részén eladó a Balatontól 100 méterre, 
földszinti amerikai konyha-nappali + 1 szo-
ba, 42 nm + 8 nm teraszos saját kert résszel 
rendelkező társas házi lakás.

Siófok központjában elhelyezkedő 83 nm-es 
utcafronti üzlethelyiség eladó.
Az üzlethelyiség egy társasház része, amely 
egy kis kereskedelmi center és a társasház 
földszintjén helyezkedik el. 

Siófok központjában, jó elrendezésű fiatalos 
erkélyes tégla lakás eladó. A lakás újszerű 
állapotban van, azonnal költözhető. Helyisé-
gek: nappali, szoba, konyha, fürdőszoba, WC, 
tároló, erkély

Siófok belvárosában, frekventált helyen 
összközműves, egyedi adottságú telek eladó. 
Társasház építésére is alkalmas. 300 m-re 
található a Víztoronytól. 

06 (20) 535 6044 44,9 M Ft

Kód: 10381

Kód: 11163 Kód: 11210

Medencés

Belvárosi

Belvárosi te
lek

06 (20) 535 6044 06 (20) 987 6575 06 (20) 248 9824   54,9 M Ft  11,3 M Ft 14,8  M Ft

Kód: 10737 Kód: 8718 Kód: 4588 Kód: 5292

Kód: 10990 Kód: 11154 Kód: 11161

Siófokon eladó rendkívül igényes 110 nm-es, 
földszintes családi ház 500 nm-es parkosított 
telken. Jellemzők: medence, borospince, riasz-
tó rendszer, kandalló, vízparthoz közel...

Galériás

Siófok belvárosában 41 nm-es, galériás kiala-
kítású téglalakás eladó. Jellemzők: kedvező 
közös költség, újszerű, kiadásra is tökéletes...

Siófok központjában 147nm-es társasházi lakás 
eladó! Precízen megtervezett, igényesen kivite-
lezett. Helyiségek: 3 szoba, amerikai konyhás 
nappali, fürdő, 2 WC, Tartozékok: kocsibeálló, 
terasz 27 nm,kertkapcsolat, elektromos kapu..

Belvárosi

06 (20) 987 6575 27,2 M Ft

Kód: 3748

Csak nálunk

06 (20) 203 2032 29,9 M Ft

Siófok Aranypartján újszerű, liftes társasház-
ban 51 nm-es teraszos lakás eladó. A város-
központ két, a vízpart mindössze egy utcányira 
található az épülettől. . Egyedi, igényes bútor-
zat, beépített konyha ügyel a részletekre.

Kód: 4635
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1. rész: Bevezetés az apiterápiába
„A betegséget három tizedben gyógyítja az 
orvosság, hét tizedben az elfogyasztott táplálék”
(Ősi Kínai mondás) 
A hideg beköszöntével egyre gyakrabban vesszük elő a 
mézet, amelyet vagy önmagában, vagy teába téve fo-
gyasztunk. Az apiterápiához tartozó méz mellett még 
más termékek is ide sorolhatók. A méhek által készített 
és gyűjtött termékek összessége az apiterápia. A gyűjtött 
és készített termékeket 3 főcsoportba soroljuk: növé-
nyi- állati-és kombinált termékek. A méz, a virágpor és a 
propolisz növényi eredetű. Állati eredetű a pempő, méh-
viasz, méhméreg és harmat mézek. Kombinált termékek 
a méhkenyér és a lépesméz. A méz apiterápiás jelentő-
sége, hogy a méhek által a virágokról gyűjtött nektár ké-
pezi azt a szénhidrát forrást, amit a méhek garatmirigyeik 
váladékának segítségével 
könnyen emészthető, sző-
lő-és gyümölcscukorrá 
alakítanak. Ezt nevezzük 
méznek, amely a szénhidrá-
tok mellett tartalmaz még 
nádcukrot, dextrint, malátát és található benne vas, réz, 
mangán, szilicium, mész, kálium, nátrium, foszfor, mag-
nézium, B-vitaminok, C-vitamin, aromaanyagok. A legje-
lentősebb összetevője mégis a szőlő- és gyümölcscukor. 
Nem javasolt cukorbetegeknek a nagy mennyiségű méz 
fogyasztása, hiszen minél több benne a szőlőcukor, an-
nál gyorsabban emeli meg a vércukor szintet. Természe-
tesen ez nem zárja ki a méz fogyasztását, ha valaki méri 
és kontrolálja a vércukor szintjét. Tudjuk, hogy a méz kris-
tályosodik, amit sokan tévesen a minőség silányságának 
gondolnak, pedig lényegében ez mögött a magasabb 
szőlőcukor tartalom áll. A kristályosodás nem káros jelen-
ség, a méz minőségét nem rontja. A méz egyesíti azon 
gyógynövények hatásait, amelyek nektárját tartalmazza. 
A méz általános hatásai: baktériumölő, sebfertőtlenítő, 
fájdalomcsökkentő, asztma elleni, immunerősítő, gyulla-
dáscsökkentő, energiaadó, nyugtató hatású, elősegíti az 
emésztést, jótékonyan hat a szívre és vérerekre, májvé-
dő szer. Garatgyulladás esetén napi 1 kk. méz elszopo-
gatása elősegíti a gyógyulást, illetve langyos hárs, vagy 

bodza teához keverve segíti a nyákoldást és a köhögés 
csillapítását. Külsőleg sebekre kenve sebgyógyító hatású. 
Lényegében cukor helyett édesítésre abszolút megfelelő 
természetes édesítőszer. A 40 Celsius fok fölé melegített 
mézet „halott méznek” nevezzük, mert a benne lévő ha-
tóanyagok megsemmisülnek. Természetesen, mint min-
den természetben megtalálható anyagnak, a méznek is 
vannak ellenjavallatai: cukorbetegség (inzulin), allergia, 
pajzsmirigy- és nemi mirigyek túlműködése, gyomor-
sav túltengés (kivéve repce), 3 éves kor alatt nem adjuk. 
Házilag mi is készíthetünk gyógykészítményt a mézből. 
A mézet előtte melegítsük meg, hogy folyékony álla-
potba kerüljön, nem habozhat fel és közvetlen lángnak 
sem tehetjük ki. Így készíthetünk tormával kevert mézet 
szívgyengeségre: max. 30 napig minden reggel frissen 
készítve fogyasztható, majd két hónap szünet után meg-
ismételhető. 5-6 kúrával igen jó eredményeket lehet elér-
ni. Elkészítése: 1 evőkanál reszelt tormához 1 evőkanálnyi 
akácmézet keverünk. Reggeli előtt 1 órával fogyasztható 
kiskanállal. A másik keverék igen népszerű és hatékony 
a méz –gyömbér -citrom 
keveréke: nátha, köhögés, 
megfázás, hurut esetén 
alkalmazható. Szintén fris-
sen kell készíteni közvetlen 
fogyasztás előtt. Elkészítése: egy kisebb gyömbért meg-
tisztítani, lereszelni, 2 evőkanál mézzel összekeverni és 
egy egész citrom levét kifacsarni. A levet lassan hozzá-
adagolni a keverékhez. Jó alaposan összedolgozni, majd 
lassan megeszegetni és gyógynövény teával leöblíteni: 
bodza, hárs, útifű, homoktövis, akác. A méz rendszeres 
fogyasztásával óvhatjuk családunkat a betegségektől, és 
ráadásul nagyon finom is!
A témáról bővebben Facebook oldalunkon (facebook.
com/rozsasbiobolt) olvashatnak.

Bogárné Horváth Zsuzsanna - fitoterapeuta, 
természetgyógyász

Kovács Zita - szaktanácsadó

Egészség oldal - Apiterápia
Siófok, Fő utca 47-53.

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

 telefon: 84/316-281





Karácsonyi Akcióink!
Címünk: 8600 Siófok Zamárdi u 4 .

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

TOVÁBBI AKCIÓKAT MEGTEKINTHETI A WWW.KADUCEUSGYOGYSZERTAR.HU WEBOLDALON!

Karácsonyi Akcióink!
Több mint 30 féle  terméket kínálunk 

akciós áron december hónapban!
-25% kedvezménnyel: 

Omron M2 vérnyomásmérő! 
-15% kedvezménnyel: 

Allenasal orrspay, Linex probiotikum 
termékcsalád,Exoderil krém és oldat!

Saballo 60x kapsz. 3499-ft helyett 
2990-ft (49,83ft/db)

Bilagit 30x filmtabl. 1830-ft. helyett 
1650-ft (55ft/db)

Oscillococcinum 30x 7145-ft. helyett 
6490-ft (216,33ft/db)

az akció időtartama: 2016. december 1-31.

Jó hallást ajándékba!
Ne engedje el idős szerettei kezét!

Kísérje el családtagjait ingyenes audiológiai 
szűrővizsgálatra az Amplifon Hallásközpontba.
Egyeztessen időpontot most!

Töltse együtt a család az ünnepeket úgy, mint régen.

Amplifon Hallásközpont

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

amplifon.hu

Vajon miért van ez? Többen attól tar ta -
nak, hogy a hallás  vizs   gálat után vég  ér  vé -
 nyesen be bizo  nyo so dik, hogy való ban baj
van a hallásukkal. Pedig a panaszok nem
szűnnek meg maguktól, sőt rosszab -
bodhat is ez az álla pot, ráadásul a hallás -
 csökkenés rányom hatja a bé lyegét az
érintett családi – és társasági életére is. 

Lehetetlen teljes értékű éle tet élni jó
hallás nélkül. Gondoljunk csak bele, hogy
ez az érzék szervünk mennyi hasz nos in-
formációval lát el bennünket a minket kö -
rül vevő világról. A hallás na gyon összetett
folyamat, és a fül az egyik legbonyo lul tabb
szer vünk, amely a leve gőben terjedő
rezgés hullá mo kat fogja föl, majd azokat
az agy felé továbbít ja, ahol a hangjelek
dekódolása zajlik.  
A HALLÁSCSÖKKENÉS JELEI
A halláscsökkenést leg gyak   rabban a
belső fülben található szőr  sejtek ká ro -
sodása, illetve azok elhalása idézi elő. A

szőr sej tek köz  ve tí té sé vel jut el az infor-
máció az agyhoz, így azok sérülése ese -
tén a fül nem képes a hangokat
megfelelően ér zékelni. Ez leggyak rabban
az idősödés fo lya  ma tá nak ter mé  sze tes
részeként tör té nik meg. 

Ha Ön társaságban nehezen érti a
be szé det, és gyak ran visszakérdez a be -
szél getés közben, illet ve nem a feltett
kér   désre vá laszol, már gya   na  kod  hat,
hogy a hát térben hallás   romlás állhat. 

Amennyiben a kör nye zete is jelzi,
hogy a televíziót és a rá diót átlagon felüli
hangerővel hallgatja, illetve a szín-
házban – bár    milyen kö zel is ül a szí né -
 szekhez – gon  dot okoz meg halla ni a
párbeszédet, itt az ideje, hogy tegyen lé -
pé seket az egész sége ér de kében.

A hallás vizsgálatra nem kell várni; min-
denki egyéni időpontot kap az Ampli -
fonnál. Érde mes tehát most be je lent   kezni
a 06 84 582 708-as telefonszámon.

Nemzetközi kutatási adatok sze rint napjainkban minden tizedik ember szenved
kisebb-nagyobb fokú hallás károsodásban. Meg döbben tő, de az is kiderült, hogy
sokkal keve sebben fordulnak szak    emberhez a hallásuk romlá sa miatt, mint
ahányan például sze  mészt keresnek fel a látás problémáikra. 

Miért olyan nehéz elfogadni, 
ha gond van a hallásunkkal?
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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



50%
kedvezmény

a lencsére

50%
kedvezmény

Az akció december 1–31-ig,
meghatározott lencse és 

kerettípusokra vonatkozik.
A részletekről érdeklődjön

üzletünkben!

Siófok, Vak Bottyán u. 27., TESCO
Nyitva: H.–Szo. 9.00 – 20.00, V. 9.00 – 19.00

Telefon: 06-84/322-674

a keretre

A páratlan, páros
            ajánlat!

Megnyitottunk!

Gelato Show  8600 Siófok, Fő tér 5

Hitvallásunk: vendéglátás

Ízlésesen kialakított, kultúrált, harmonikus 
környezetben nagy szeretettel várunk mindenkit!

Baráti beszélgetések, üzleti találkozók, sportközvetí-
tések, születésnapok és zártkörű rendezvények 
kiváló színhelye.

Asztalfoglalás: 06 30/415-555-4
Kínálatunk: 
Kávék és forró csokik • Fagylaltkelyhek • Paleo és
Angelo sütemények • Péksütemények • Frissen
készített reggelik, szendvicsek és gesztenyepüré
Házi gofri és palacsinta • Csapolt sörök • Koktélok 
és röviditalok • Borok és pezsgők • Forralt bor, tea-
különlegességek • Smoothie • Turmixok • Shakek



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



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


