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Kedves Siófokiak!

Immár a harmadik újévi jókívánságaimat van alkalmam 
kinyilvánítani városunk lakói felé. Akik most arra szá-
mítanak, hogy az elmúlt év történésein fogok rágódni, 
azoknak csalódást kell okoznom. Nem, mert alapvetően 
a jövővel, a jövő esztendővel foglalkoznék inkább.
Nehéz időszak előtt állunk ismét, rengeteg lesz a teen-
dőnk, de tekintsünk optimistán közös dolgaink elé. Ki-
egyensúlyozott, adósságmentes, konszolidált pénzügyi 
helyzetben vághatunk bele a 2017-es évbe. Terveim sze-
rint folytatjuk városunk útjainak, járdáinak ütemezett fel-
újítását, kultúrházunk, óvodáink további rendbetételét. 
Javasolni fogom képviselő-testületünknek, hogy 2017 
legyen Siófokon a "Játszóterek éve", azaz a még felújítás-
ra szoruló játszótereinket a vonatkozó szabványoknak 
megfelelően újítsuk fel és készüljön még legalább kettő 
új is városunkban. Mint ismeretes, levéllel fordultam az 
illetékes miniszterhez, és kértem konkrét tájékoztatást; 
valóban számíthatunk-e arra, hogy az ígéreteknek meg-
felelően lesz Siófoknak, mint járási székhelynek tanuszo-
dája 2018-ig, vagy ez marad az ígéret szintjén. Utóbbi 
esetben bizony el kell gondolkodnunk azon is, hogy sa-
ját forrásból, akár ütemezve is, de elkezdjünk építtetni 
mi magunk, városi pénzből uszodát. Már nagyon nyo-
masztó a hiánya, ígéretekkel meg tele a padlás. 
Jól előkészített pályázataink várnak elbírálásra hosszú 
hónapok óta. Elsősorban uniós forrásokra számítunk, 
melyekből építjük-szépítjük településünket, de komo-
lyak az elképzeléseink az ipari parkunk megvalósítása 
tekintetében is. Megint csak ígéret, de azt gondolom,  
reális ígéret, hogy január-február magasságában dön-
tések születnek a szóban forgó pályázatainkról, tehát 
látni fogjuk az irányt. A politikai korrektség megkívánja 

részemről, hogy itt jegyezzem meg: országgyűlési kép-
viselőnk, Witzmann úr sok háttértárgyalást folytatott az 
elmúlt hónapokban annak érdekében, hogy valós esé-
lyekkel indulhassunk a forrásokért folyó harcban. Ezt ez-
úton is köszönöm neki. 
Folytatni szeretnénk a 2016-ban beindított rendez-
vénydömpinget, ezzel is minél több látogatót vonzani 
Siófokra, de számomra nagyon fontos, hogy e rendez-
vényeknek minél több itt lakó is haszonélvezője legyen, 
lehessen. Tovább alakítjuk a Petőfi sétány jövőjét a szin-
tén már megkezdett úton, és nagy reményeim vannak 
a Balaton-parti Kft. új menedzsmentjét illetően is. Kulcs-
kérdés számunkra, hogy ez a cégünk minél több ember 
megelégedésére végezze a jövőben munkáját.
Terveink között szerepel - a néhai költségvetési üzemre 
emlékeztető módon - egy városi üzemeltető cég létre-
hozása, amellyel a ma még „kiszervezett munkákat” 
(temetőüzemeltetés, parkgondozás, utak kátyúzása, in-
tézményi karbantartások, stb.) saját dolgozókkal kíván-
juk elvégeztetni. Új alapokra kívánjuk helyezni városunk 
hulladékgazdálkodását, amelynek alapvető célja és in-
doka az e területen évről évre termelődött, több száz-
milliós veszteségek csökkentése, eltüntetése.
Egyszóval feladatok tömegei tornyosulnak előt-
tünk, személy szerint előttem is. Ahhoz, hogy minél 
zökkenőmentesebben folyhasson a munka, minde-
nekelőtt nagyobb nyugalomra, jobb légkörre lenne 
szükségem, szükségünk. Jelen állás szerint sajnos nem 
túl biztatóak az előjelek. Ha ehhez még hozzáveszem, 
hogy választások közelednek, és az elmúlt évek tapasz-
talatai bizony nem sok jóval kecsegtetnek e téren sem 
helyben, sem országosan, akár pesszimista is lehetnék. 
De nem vagyok az. Konzekvensen megyek tovább a 
magam számára kijelölt úton. Amit meg tudok tenni, 
teljes erőbedobással meg is teszem azért, hogy Siófok 
több, jobb és szebb legyen. Úgy gondolom, ezzel kö-
zös vágyunkat teljesíthetem. 
Kívánok városunk lakóinak kellő kitartást, erőt és egész-
séget a 2017. évre, és hogy minél több tervük, vágyuk 
valóra váljon!

Dr. Lengyel Róbert, polgármester
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Kedves Siófoki Polgárok!

Siófok város történetében egy újabb esztendő zárult le. 
Ezúton kívánok minden siófoki lakosnak egészségben, 
boldogságban és sikerekben gazdag 2017-es esztendőt. 
Nehéz évet hagytunk magunk mögött, de az elkövetke-
zendő esztendők sem kínálnak számunkra dologtalan 
hétköznapokat.
Az újév alkalmából ragadom meg a lehetőséget, hogy 
számot adjak a 2016-os év történéseiről, és az önkor-
mányzati ciklus fennmaradt éveinek lehetőségeiről. 
Mi,  siófokiak együtt, közösen tehetünk a város jövőjé-
ért és az uniós ciklusban rejlő támogatási lehetőségek 
megragadásáért. A számvetés során fontos kiemelni 
Magyarország kiemelkedő szerepét az Európát sújtó 
migrációs helyzetben. 2016-ban mi, magyarok sikere-
sen megvívtuk a betelepítési kvóta elleni küzdelmet, 
soha nem tapasztalt összefogásnak lehettünk tanúi 
Magyarország és a magyar emberek érdekében. Ebből 
mindannyian bátran meríthetünk erőt, mert közösen 
együtt, összefogással mindenre képesek lehetünk, ak-
kor is, ha Siófok jövőjéről van szó.
2016-ban elfogadtuk Siófok 2020-ig tartó turisztikai kon-
cepcióját, melynek megvalósítására egy munkacsoport 
is létrejött. A turizmusfejlesztési program az „Itt kezdődik 
a Balaton” címet kapta, és a „Ha hétvége, akkor Siófok” 
szlogennel csalogat majd remélhetően újabb vendé-
geket a városba. A Fidesz-frakció fontosnak tartja Siófok 
egyik meghatározó gazdasági ágának fejlesztését, ezért 
a program megvalósítását kiemelten kezeljük. A Fidesz 
frakció javaslatára több olyan előremutató előterjesztés 
került  elfogadásra 2016-ban, amely a térségben egyér-
telműen, de országosan is egyedülállónak számít. Siófo-
kon fogalmazódott meg először rendelet formájában a 

szakképzési ösztöndíj, amely a hiányszakmákat tanuló di-
ákokat kívánja támogatni. Szintén egyedülállónak számít 
az óvodafelújítási program, amely a siófoki gyermekek 
körülményeit és a városi tulajdonban lévő óvodáink inf-
rastrukturális javítását segítheti a jövőben. Frakciónk úgy 
gondolja, hogy gyermekeink nevelési körülményeinek, 
minőségének javítása meghatározó a város jövőjére néz-
ve. Beruházási és fejlesztési tanácsnokként büszke vagyok 
arra, hogy Siófok 1,7 milliárd forintos fejlesztési forrásra 
pályázott a Somogy Megyei Önkormányzatnál, melyben 
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő úr mindvégig 
hathatós támogatást nyújtott. Egy év végi kormányha-
tározatból már azt is tudhatjuk, hogy uniós és magyar 
forrásból 365, 4 milliárd forint fejlesztési pénz érkezik a Ba-
laton régióba. A keret felhasználásából méltán várhatunk 
komoly eredményeket a jövőben. Hiszem, hogy 2017 Sió-
fok életében az önkormányzati tulajdonban lévő cégek 
megújításáról, racionalizálásáról fog szólni. Új ügyvezető 
igazgatóval tisztítja meg profilját a Balaton-parti Kft., és 
egy új városgazdálkodási céget is létrehozunk, amelynek 
a városi karbantartási és beruházási munkák terén lesznek 
feladatai. 2017. január 1-től a a Siókom Nkft. szállítja a hul-
ladékot, és a temetők üzemeltetését is a város végzi.
Kedves Olvasók! Őszintén remélem, hogy a 2017-es esz-
tendő mindenki számára nyugalmat és biztonságot tarto-
gat. Bízom abban, hogy a kormányzati intézkedéseknek 
köszönhetően a siófoki családok mindennapjai is köny-
nyebbé válnak, még több gyermek születik majd Siófo-
kon, és azok is megtalálják számításaikat városunkban, 
akik családalapításban gondolkodnak, vagy a család bő-
vítését tervezik. 
Végül, de nem utolsósorban szeretném megköszönni 
azok támogatását, akik a nehézségek ellenére is hisznek 
Siófokban, és 2016-ban is képesek voltak valós és hiteles 
értékek mentén közösségeket megtartani, újakat építe-
ni. Egy településnek ugyanis a jó szándékú városlakók, 
az építő közösségek jelentik a magját és jövőjét egyben. 
Hiszem, hogy velük együtt el tudjuk érni céljainkat, amely 
nem lehet más, mint Siófok fejlesztése, az élhető, vendég-
szerető város imázsának továbbépítése.

Szajcz Adrián, frakcióvezető
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Mézeskalácslicit

Elkeltek az árverésre bocsájtott siófoki mézeskalács 
épületek, több mint 200 ezer forint gyűlt össze a 6 
éves beteg kislány, Hauszgénusz Kiara gyógykezelésé-
re. December 21-én a Kálmán Imre Kulturális Központ-
ban adták át a mézeskalácsváros Siófok épületeit a 
nyertes licitálóknak, akik a jótékonysági árverésen fel-
ajánlott összegekkel egy siófoki beteg kislányt támo-
gattak. A Gyerekerdő Egyesület kezdeményezésére a 
helyi óvodák, iskolák, lelkes szülők és pedagógusok, az 
egyesület tagjai alkották meg mézeskalácsból Siófok 
középületeit, intézményeit. A mézeskalácsváros ma-
kettjét november végén, a városnapon állították ki a 
művelődési házban, és az egyes épületeket külön-kü-
lön árverésre bocsájtották a Facebookon. A licitálás so-
rán több mint 200 ezer forint gyűlt össze Hauszgénusz 
Kiara gyógykezelésére, aki már harmadszor veszi fel 
a harcot egy alattomos kórral, a neuroblastomával. A 
mézeskalács épületek átadóján Kiara is részt vett édes-
anyjával, és a licitálók közül többen a megnyert ma-
ketteket is felajánlották a kislánynak. A jótékonysági 
akcióval a Gyerekerdő Egyesület hagyományt szeretne 
teremteni, minden évben más és más rászoruló család 
számára rendeznék meg a mézeskalácslicitet.

Tűzoltó Mikulás és szuperhősei a kórházban

Szuperhősök kíséretében a tetőről leereszkedve, az ab-
lakon át érkezett a siófoki kórház kis betegeihez a tűz-
oltók Mikulása. December 6-án ismét mosolyt csalt aka 
beteg gyerekek arcára a siófoki tűzoltók Mikulása és 

szuperhős kísérői a kórház gyermek- és csecsemőosztá-
lyán. A kicsik dalokkal fogadták a vendégeket, akik nem 
érkeztek üres kézzel, Mikulás-csomag is járt minden 
kisgyereknek. Több mint tízéves hagyomány Siófokon, 
hogy a tűzoltó Mikulás meglátogatja a gyermekosz-
tály kis betegeit, és a csapat négy éve Supermannel, 
Batmannel, Flashsel és Amerika lapitánnyal egészült ki.
- Olyan ismert és népszerű szuperhősöknek öltözünk, 
akiket a gyerekek szeretnek, mindig örömmel fogadnak 
minket. Általában gyermekkel kapcsolatos jótékonysá-
gi eseményeken veszünk részt, kórházakba látogatunk 
el, ahol a kicsik egyhangú, betegséggel töltött szürke 
mindennapjait igyekszünk színesebbé varázsolni – 
mondta el a szuperhősnek öltözött Saja István tűzoltó.
A siófoki rendezvény előtt a csapat a miskolci kórház-
ban is járt, ahol a daganatos betegséggel küzdő gyere-
keket ajándékozták meg.

Belvárosi Mikulás 
A gyerekek nagy örömére sok-sok ajándékot, táncos, 
mesés műsort hozott a siófoki Mikulás a Fő téri szín-
padra december 2-án. A Nők Együtt Egyesület idén 
decemberben második alkalommal szervezte meg a 
város ovisainak, kisiskolásainak a belvárosi Mikulás-
napot. A helyi intézmények lelkes gyerekcsapatai, 
valamint sok kisgyerekes család látogatott el a Vízto-
ronyhoz. A színpadon a SIÓ POM Childrens Csoport 
táncbemutatója és a Siófoki SZC Krúdy Gyula Szak-
gimnáziuma és Szakközépiskolája diákjainak mese-
játéka fogadta a gyerekeket, akik izgalommal várták, 
hogy a Mikulás és krampuszai is megérkezzenek. 

Decemberi események
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Közös ebéd Siófok legjobb közmunkásaival

A város meghívta egy ebédre a legjobb közmunkásait, 
és ajándékcsomaggal is kedveskedett nekik az ünne-
pek alkalmából. Dr. Lengyel Róbert polgármester az 
eseményen azt mondta, azon van, hogy megteremtse 
számukra a kitörési lehetőséget ebből a „modern kori 
rabszolgaságból”. Siófok jelenleg futó négy közmunka-
programjában 102 fő vesz részt. Közülük azokat invitálta 
a város vezetése egy ünnepi ebédre, akiknek az eddigi 
munkájával elégedett volt.  Az év nagy részét végigdol-
gozták, kemény fizikai, olykor szakmai munkát is végezve 

Siófokért napi 8 órában, kevesebb, mint 50 ezer forintnyi 
havi bérért (ennyi a nettó keresete az állami közmunka-
programokban munkát vállalóknak). A közös ebéden 
résztvevő 25 közmunkás kapott egy-egy csomag szalon-
cukrot, a legjobb 16 munkás pedig füstölt és fagyasztott 

Télapó ünnepség

Több mint 500 siófoki kisiskolás kapott ajándékot a 
Nők a Balatonért Egyesület Siófoki Csoportjának Tél-
apójától. December 6-án a siófoki általános iskolák 
első és második osztályos tanulói számára rendezett 
Télapó ünnepséget a NABE Siófoki Csoportja a Kál-
mán Imre Kulturális Központban. A Vak Bottyán János 
Általános Iskola harmadikosai mesejátékokkal készül-
tek diáktársaiknak, a Mikulás és a nyuszik, valamint a 
Polar Express történeteit mutatták be a színpadon. A 
NABE Télapója szaloncukrot osztott a gyerekeknek, és 
minden meghívott osztálynak egy-egy zsák ajándé-
kot adott át az ünnepségen.

Mikulás-csomag járt minden kisgyereknek, sőt a Nők 
Együtt Egyesület a fellépők segítségével szaloncuk-
rot, ajándékokat osztogatott a gyerekseregnek. A 
rendezvényen egy igazi tűzoltóautót próbálhattak ki 
az ovisok és iskolások, akiknek a Mikulás rajzversenyre 
beküldött rajzaiért jutalom is járt. A főszervezők min-
den látogatót forró teával, süteménnyel vártak.

húsokból álló ajándékcsomagot is átvehetett a polgár-
mestertől és az alpolgármester asszonytól.
Dr. Lengyel Róbert köszöntő beszédében elmondta, Sió-
fok polgármesteréként szeretné elérni, hogy a város egy 
saját céget alapítson, és ezen keresztül végeztesse el azo-
kat a munkákat, amit most a közmunkások végeznek el. 
„Akik arra érdemesek, azokat ki fogom húzni a közmun-
kaprogramból, és egy tisztességesebb bért fizetve meg-
teremtem számukra a lehetőséget a továbblépéshez” 
– fogalmazott. „A cél az, hogy aki akar és tud dolgozni 
ebben a városban, az jobb megélhetéshez jusson” – tette 
hozzá. Beszámolt arról is, hogy a város jövő év elejétől sa-
ját kézbe veszi a hulladékgazdálkodással kapcsolatos fel-
adatokat. A  Zöldfok Zrt.-nél eddig ezt a munkát végzők 
folytathatják a munkájukat a Siókom Nonprofit Kft.-nél. 
Amennyiben ezzel a lehetőséggel nem kíván minden 
érintett élni, keletkezhetnek új munkahelyek néhány jól 
dolgozó közmunkás számára.
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Élelmiszercsomagok a rászorulóknak

A korábbi évek hagyományát követve Witzmann Mihály 
országgyűlési képviselő és kollégái idén is megszervez-
ték tartós élelmiszercsomagok összegyűjtését és szét-
osztását. Karácsony előtt 9 településre jutottak el és 
adták át összeállított csomagjaikat a leginkább rászoru-
lók számára. A széles körű összefogásnak köszönhetően 
ezúttal több mint 300 csomagot tudtak összeállítani. 
- Nagy örömmel tapasztaltam, hogy saját felajánlása-
inkhoz ennyire sokan csatlakoztak. Ismerősök, barátok, 
vállalkozók, adakozni szándékozó állampolgárok egy-
aránt önzetlenül hozták adományaikat siófoki irodám-
ba az elmúlt napokban. Az élelmiszerek gyűjtésében 
jelentős segítséget kaptunk Tácsik Attilától és a Máltai 
Szeretetszolgálattól egyaránt. Szép számmal akadtak 
olyan adakozók is, akik nem élelmiszereket, hanem új és 
használt ruhaneműket ajánlottak fel. Köszönöm szépen 
az önzetlen segítséget az adakozóknak és a rászorultak 
kiválasztásában segítséget nyújtó civil szervezeteknek, 
egyházaknak és önkormányzatoknak is! Remélem, hogy 
jótékonysági gyűjtésünkkel sikerült örömet szereznünk 
és szebbé tennünk a karácsonyt sokak számára-- mond-
ta a képviselő.

Jótékonykodás a kiliti iskolában

A Somogy Megyei Kormányhivatal idén is megszervez-
te az immáron hagyományos karácsonyi cipősdoboz 
akciót, melynek ajándékait rászoruló gyermekek kapják 
egész megyeszerte. A kormányhivatal dolgozói ezúttal 
is több száz cipősdobozt állítottak össze, melyekben já-
ték, ruhanemű, édesség és egyéb hasznos apróság ka-
pott helyet. A kiliti általános iskolásoknak dr. Neszményi 
Zsolt kormánymegbízott és Witzmann Mihály ország-

gyűlési képviselő adta át a kormányhivatal dolgozói 
által felajánlott ajándékokat. Az ünnepségen részt vett 
Huszár Hajnalka, a KLIK Siófoki Tankerületének igazgató-
helyettese, valamint Vincze Judit, a vendéglátó Széche-
nyi István Általános Iskola igazgatója is.

Kilitiek Mikulása 

A tizenegy éve működő Kilitiért Egyesület idén decem-
berben ismét Mikulás-ünnepséget szervezett a kiliti vá-
rosrészben élő gyerekeknek. Kisgyermekes családokkal 
telt meg december 3-án a Siófoki Széchenyi István Ál-
talános Iskola kiliti iskolarészének tornacsarnoka. A gye-
rekeket Mikulás alkalmából zenés műsorok, kézműves 
foglalkozások és mindenféle karácsonyi finomság várta. 
Helyben készült a fahéjas sült alma, a zsíros kenyér, a mé-
zeskalácsos gofri és a palacsinta, a kicsik az édességek 
mellé forró teát, a szülők forralt bort kóstolhattak. A kon-
certek és a kiliti iskolások mesejátéka után megérkezett a 
várva várt Mikulás angyalkák és manók kísértében, hogy 
szaloncukrot osszon minden kisgyereknek. A rendez-
vény előtt a kiliti iskolák és óvodák közt Hol lakik a Miku-
lás? címmel rajzpályázatot hirdetett a Kilitiért Egyesület, 
melynek alkotásait a tornacsarnokban kiállították, a raj-
zokat beküldő gyerekek értékes ajándékokat nyertek. 
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Mikulásfutás fekvőtámasz kihívással 

310 lelkes amatőr sportoló összesen 3100 fekvőtámaszt 
csinált, majd futva, biciklizve, görkorizva teljesítette 
a 3 kilométert a II. Jelmezes Mikulásfutáson. A siófoki 
Balatuning Egyesület december 4-én második alkalom-
mal szervezett mikulásfutást, melynek idei különleges-
sége egy fekvőtámasz kihívás volt. Családok, gyerekek 
és felnőttek, összesen 310 Mikulás-jelmezbe vagy Miku-
lás-sapkába öltözött jelentkező vett részt a Víztoronynál 
egy közös bemelegítésen, majd teljesítette a fejenként 
tíz fekvőtámaszt egy rekordkísérlethez. A sportos indu-
lók a Balatuning kerékpáros Mikulását követve rajtoltak 
el a 3 kilométeres futásra. A távot sokan kerékpárral, 
görkorcsolyával, rollerrel teljesítették, sőt volt, aki baba-
kocsival vagy házi kedvencével együtt futott be a célba, 
ahol frissítő és tombolasorsolás várta a sportolókat. A 
Balatuning Egyesület célja a mikulásfutással, valamint az 
egész évben szervezett különböző futóeseményekkel, 
hogy megmozgassák a családokat, sportos, egészséges 
életmódra ösztönözzék a helyi és környékbeli lakosokat. 

Cipősdoboz adományok az első Mikulás-hajón

December 3-án debütált a BAHART Mikulás-hajója, 
ahol tucatnyi cipősdobozba rejtett ajándékot adott 
át a társaság a MikulásGyárnak. A dolgozók körében 
cipősdoboz-gyűjtési akciót hirdettek, az így össze-
gyűlt ajándékokat december 3-án az első balatoni Mi-
kulás-hajó indulása előtt személyesen adta át a Bahart 
a MikulásGyár képviselőinek, akik eljuttatják azokat a 
rászorulóknak. Az összegyűlt adományokat a nagy-
szakállúra várakozó gyerekek és önkéntesek segítsé-
gével pakolták a MikulásGyár autójába.
- A MikulásGyár minden évben közel 200.000 ember-
nek tud segíteni a decemberi időszakban összegyűlt 
adományokból, elsősorban tartós élelmiszer, gyógy-
szer és játék kerül a szervezethez, melyeket komoly lo-
gisztikai munkaidőben eljuttatni a megfelelő helyre. 
A MikulásGyárnak szüksége van a Baharthoz hason-
ló cégszintű kezdeményezésekre, így nagy örömmel 
fogadtuk el a mai felkérést az adományok átvételére 
– foglalta össze Éskovács Péter a MikulásGyár sajtófő-
nöke a szombati akciót.

Ünnepváró

Ünnepi hangulatú, kultúrtörténeti utazásra hívta 
Betlehem városába, és a karácsonyi szokások törté-
netébe a siófoki BRTK Könyvtár látogatóit Gárdonyi 
Máté plébános. Vallástörténeti, kultúrtörténeti és 
művelődéstörténeti szempontból mutatta be a ka-
rácsonyi ünnepkört a könyvtárban december 14-én 
Gárdonyi Máté. A plébános képekkel, filmrészletekkel 
színesített előadása során térbeli és időbeli utazásra 
invitálta az érdeklődőket, akik a fotókon és történe-
teken keresztül megismerhették Betlehem városát, 
az ősi betlehemi bazilikát, valamint az Európában 
elterjedt karácsonyi szokások eredetét. Elsőként a 
negyedik század elején a római egyház ünnepelte 
meg december 25-én a karácsonyt, Krisztus szü-
letését. Az időpont a téli napfordulóval és a római 
kultúrában elterjedt legyőzhetetlen nap kultuszával 
függ össze, melyet egy ószövetségi próféciával és az 
Újszövetség fő üzenetével, a megváltó Krisztussal 
kapcsoltak össze. A keresztények nem magát a nap-
kultuszt, hanem az ünnep napját vették át ezekből 
az időkből. Érdekes adat, hogy a városokban, házak-
ban felállított Betlehemet Assisi Szent Ferencnek kö-
szönhetjük, aki a 13. század elején rendezte meg az 
első élő Betlehemet. A karácsonyi ünnepkörhöz so-
káig csak a Betlehem és a bibliai misztériumjátékok 
tartoztak, a fenyőfaállítással kapcsolatos első adatok 
a 16. századi Elzászból származnak. Először felte-
hetően a városi, közösségi tereken, majd később a 
templomokban, családi házakban is állítottak fenyőt. 
Strasbourgban jegyezték fel először, hogy ezeket a 
fenyőket karácsonykor fel is díszítik, napjaink ünne-
pi szokása, a karácsonyfa-díszítés eredetileg a 18. 
század környékén német polgári szokás volt, innen 
jutott el hazánkba. Az adventi koszorú elkészítését 
szintén a németeknek köszönhetjük, ez a hagyo-
mány Magyarországra néhány évtizeddel ezelőtt 
evangélikus közvetítéssel érkezett. Gárdonyi Máté 
előadását sokak számára ismeretlen kultúrtörténeti 
tényekkel tette érdekesebbé, az ünnepi este Kellerné 
Hencz Ildikó énekelőadásával lett igazán karácsonyi 
hangulatú.



10

„Áldott reménység”
Több mint másfél millió forint gyűlt össze a Remény-
ség Alapítvány siófoki jótékonysági hangversenyén, 
mely összeget három, beteg gyermeket nevelő csa-
lád támogatására fordítanak. 

A Reménység Alapítvány Siófokon 2001 óta minden 
év végén adventi jótékonysági est keretében közvetít 
támogatást olyan családoknak, akik saját hibájukon 
kívül kerültek fizikailag és lelkileg is az átlagostól je-
lentősen nehezebb élethelyzetbe. Idén december 
4-én rendezték meg az „Áldott reménység” című jó-
tékonysági hangversenyt, melyen összesen 1.686.000 
forint gyűlt össze az alapítvány, valamint a helyi 
gyógypedagógusok, gyermekorvosok és a családse-
gítő szolgálat által kiválasztott családoknak. A Kálmán 
Imre Kulturális Központban bemutatott karácsonyi 
hangversenyen fellépett a Reménység Alapítvány 
ének- és zenekara Németh Gábor vezényletével, Te-
leki Miklós orgonaművész közreműködésével, az elő-
adást Cserbik János lelkész bibliai gondolatokkal tette 
teljessé. A koncert Witzmann Mihály országgyűlési 
képviselő, az est fővédnöke gondolataival és az ado-
mányok átadásával zárult. 
A jótékonysági hangverseny végén a támogatott csalá-
dok mindegyike 562 ezer forint adományt vehetett át: 
Peterin Alexander 16 éves magántanuló, epilepsziás, 

cukorbeteg, lisztérzékeny. Autista tünetek is jellemzik. 
Újabban krómbetegséget diagnosztizáltak nála. Ál-
lapota miatt többször Budapestre is járnak vele, ahol 
infúziós kezelésben részesül. Alexet édesanyja egyedül 
neveli, aki dolgozni nem tud gyermeke ellátása mellett.
Jáni Vivien 26 éves, lyukas szívvel született, Down-
szindrómás. 4 éves volt, mikor édesapja meghalt, az-
óta édesanyja teljesen egyedül neveli. Megtakarított 
pénzük elfogyott a sok gyógykezelés miatt. Az alap-
betegségekhez még az idők folyamán asztma, aller-
gia, epilepszia, alulműködő pajzsmirigy betegség is 
járult. A napokban mandulaműtétre lesz szüksége. 
Édesanya, míg bírta, eljárt takarítani, de 62 évesen már 
nem tud. Nagyon kedvesek, a nagylány sok mindent 
megtanult anyukájától.
Nagy Roberta 8 éves, nagyon várt, egyedüli gyermek. 
Féléves korában kezdték fejleszteni jobb oldali bé-
nultságát. Nagyon sokfelé hordják fejlesztésre, szinte 
mindennap. A kislány allergiás, kettős látó, cukorbeteg, 
epilepsziás. Speciális cipőre, illetve szemüvege van 
szüksége, szemét hamarosan műtik. Az édesanya be-
vétele mindössze az ápolási díj, az apa dolgos, de mini-
málbért kap, fuvarosként dolgozik sérvvel, a kislány az 
endrédi speciális iskolába jár. 
A jótékonysági est résztvevői a támogatójegyekkel, fel-
ajánlásaikkal a három család boldogulását segítették. 

Mennyből az angyal 
Karácsonyi dallamokkal hangolódhattunk a közel-
gő ünnepre advent utolsó vasárnapján. 

A Siófoki Művészeti Iskola Gyermekkórusa, az 
AcapPelso Énekegyüttes és a Siófoki Női Kar a Sarlós 
Boldogasszony Római Katolikus Templomban ren-
dezte meg karácsonyi hangversenyét december 18-
án. Az ünnepi koncerten Bati Zoltán vezényletével, 
Bati-Béleczki Anita zongorakíséretével a kórusok 
külön-külön és közösen is felléptek. Több karácso-
nyi dallam a közönség énekével együtt csendült fel 
a csodálatos akusztikájú, karácsonyi díszbe öltözött 
templomban.

Fotó: G
áti Kornél
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Országos akció Kiaráért 
A siófoki Császár Tamás találta ki és fogta össze 
azt az internetes "árverést", aminek eredménye-
képpen több mint egymillió forintot gyűjtöttek 
Hauszgénusz Kiarának.

A siófokiak bizonyára jól tudják - hiszen sokan se-
gítették és segítik folyamatosan a családot -, hogy 
két és fél éve fedezték fel, hogy Kiara betegségét 
(mely az izommozgások koordinációjának zavará-
ból adódó egyensúlyzavarral, idegbántalommal jár) 
mégsem oltás okozta. Két évig más tünetek nélkül 
küzdött egy jóindulatú tumorral, ami közben rosszin-
dulatúvá vált. Mire felfedezték a betegség okozóját, 
addigra már számos áttétet képzett a rákos elvál-
tozás. Akkor több műtéten is átesett, majd csontve-
lő transzplantáción. Számos kezelés után egy éve a 
betegsége kiújult, ezúttal őssejt-transzplantáció kö-

vetkezett. A család most a kölni klinika visszajelzését 
várja, hogy vállalják-e Kiara kinti protonsugár-kezelését.  
- Már túl voltam egy sikeres  gyűjtésen és tá-
mogatáson egy másik kis beteg részére, ami-
kor a kolléganőm ajánlotta figyelmembe Kiarát.  
Létrehoztam egy Facebook oldalt, ahol elsősorban 
festők, grafikával foglalkozó tagok vannak, közülük 
több mint ötvenen - az ország szinte minden pont-
járól - ajánlották fel műveiket, és bárki licitálhatott rá-
juk - mesélte lapunknak Császár Tamás, aki elmondta, 
hogy ő tulajdonképpen "csak" a szervezést vállalta,  
azaz a felajánlók felkutatását, de ez így is körülbe-
lül napi 4-5 óra elfoglaltságot jelentett. A fáradozás 
azonban meghozta a gyümölcsét, ahogy Tamás fogal-
mazott: mind a művészek, mind a licitálók odatették 
magukat. Mindezek eredményeképpen 1 370 000 Ft-
ot sikerült gyűjteni Kiarának.

Tiszteletdíjukat ajánlották fel a képviselők
A decemberi testületi ülésén a testület Fidesz- frak-
ciója kezdeményezte, hogy a képviselő-testület 
tagjai ajánlják fel december havi tiszteletdíjukat az 
óvodák számára. 

Szajcz Adrián frakcióvezető jelentette be, hogy a 
Fidesz-frakció tagjai lemondanak a decemberi tisz-
teletdíjukról, és azt felajánlják az óvodák javára. 
Emellett javasolta, hogy Siófok Város Önkormány-
zatának 2016. évi költségvetésében szereplő, a 
polgármester 2016. évi jutalmazására elkülönített 
összeget – 3,2 millió forintot - is csoportosítsa át 
a képviselő-testület e nemes célra. Csorba Ottó, a 
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság elnöke elmondta, 
hogy a lemondás helyett a képviselők nyilatkozatot 
tesznek, hogy az adott havi tiszteletdíjukra nem tar-
tanak igényt. Számfejtési szabályok miatt így több 
pénzt juttathatnak az óvodáknak. A javaslat nem 
nevesítette a konkrét célt, hanem az óvodák dologi 
kiadásaira és eszközbeszerzésre szánja az összeget. 
Völgyi Lajos azt javasolta, hogy a képviselők maguk 
dönthessenek arról, hogy kinek a javára ajánlják fel 

a tiszteletdíjukat, mivel ő inkább a Családsegítő Köz-
pontnak ajánlaná azt fel. Így a Fidesz-frakció tagjai 
az eredeti határozati javaslat szerint az óvodák szá-
mára mondtak le a tiszteletdíjukról, Völgyi Lajos 
pedig a Családsegítő Központ javára. A frakcióhoz 
csatlakoztak Ujvári István és Nagy Sándorné képvi-
selők, valamint Hamvas péter alpolgármester is. Bi-
zottsági tagok is a jótékony felajánlás mellé álltak, 
Balassa Béla, Frittmann János, ifj. Németh Lajos,  és 
Schulcz Tibor  is lemondtak a havi tiszteletdíjukról 
az óvodák javára. 

Fotó: G
áti Kornél
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Kiemelkedő kulturális érték a Balaton Táncegyüttes 
A siófoki képviselőtestület kiemelkedő kulturális 
értéknek tekinti a Balaton Táncegyüttest, és egy 
közművelődési megállapodás részeként 3 mil-
lió forinttal támogatja a néptánc hagyományok 
megőrzését biztosító, megújult egyesületet. 

Az 50 éves múltra visszatekintő Balaton Táncegyüt-
tesnek mindig meghatározó szerepe volt a Balaton 
déli partján a néptánc hagyományok megőrzésé-
ben. Fiatal tagjai neves és tehetséges koreográfusok 
közvetítésével színvonalasan állítják színpadra az 
autentikus néptánc hagyományokat. A táncegyüttes 
nevéhez fűződik a nemzetközi néptánc-találkozó, az 
Aranykagyló Nemzetközi Folklórfesztivál, melyet 
ugyan sok éve nem rendeznek meg, de néptánc 
körökben Siófok városát az Aranykagyló fesztivállal 
azonosítják. A Balaton Táncegyüttes az elmúlt hóna-
pokban változásokon ment keresztül. Papp Károly 
elnök az utánpótlás nevelésében kíván a továbbiak-
ban részt venni, ezért az egyesület új elnököt válasz-
tott Tamás Lóránt személyében, valamint új szakmai 
vezetés állt fel. A Városi Néptánc Egyesület nevet 
Balaton Tánc Egyesület névre változtatták, ezzel is 
hangsúlyozva a Balatonhoz kötődésüket, és mivel 
Balaton Táncegyüttes néven váltak nemzetközileg 
is elismertté, a névváltozással ezt is tovább kíván-
ják erősíteni. A Kálmán Imre Kulturális Központ idén 
januártól infrastruktúrát biztosít az egyesület pró-
báihoz, működéséhez, a KIKK igazgatója kiemelten 
támogatja az Aranykagyló Fesztivál felélesztését, 
újbóli megrendezését.
Siófok Város Képviselő-testülete kiemelkedő kul-
turális értéknek tekinti a Balaton Táncegyüttes 
néptánc területén nyújtott tevékenységét, így a 
táncegyüttest működtető Balaton Tánc Egyesület-
tel közművelődési megállapodást kötött. A megál-
lapodás szerint a testület az idei évre 3 millió forint 
támogatást biztosít a Balaton Tánc Egyesületnek a 
2017. évi költségvetésben. A pénzbeli támogatáson 
túl biztosítja kedvezményes díjért az önkormányzat 
fenntartásában működő intézményében, a Kálmán 
Imre Kulturális Központban, az intézményvezetővel 

előzetesen egyeztetett időpontokban és helyszí-
nen a próbákat, valamint a színháztermi előadások 
lehetőségét. 
Az egyesület a megállapodás szerint biztosítja a So-
mogy megyei néptánc hagyományok megőrzését, 
ápolását, továbbélésének elősegítését, részt vesz a 
helyi fiatalok közösségbe szervezésében, minőségi 
szabadidő eltöltés lehetőségének biztosításában, 
valamint a gyermek korosztály számára a néptánc 
kultúrát megismertető foglalkozásokat szervez 
évente legalább négy alkalommal. Évente egy alka-
lommal zenekarral részt vesz városi rendezvényen, 
illetve városi megemlékezésen, saját népművészeti 
eseményeket, rendezvényeket, előadásokat szervez 
legalább negyedévente, melynek helyszíne a Kál-
mán Imre Kulturális Központ. Képviseli a Somogy 
megyei néptánc kultúrát hazai és nemzetközi fesz-
tiválokon, Siófok város partnervárosaiban az ön-
kormányzat kérésére köteles részt venni. A tervek 
szerint idén egy új program, a „Vízen a Balaton” című 
rendezvény is megvalósul a Balaton Táncegyüttes és 
a Balatoni Hajózási Zrt. együttműködésében. 

Tamás Lóránt egyesületi elnök díjat alapított; a Bala-
tonért elismerést évről évre az kaphatja meg, aki az 
adott esztendőben a legtöbbet tette az együttesért. 
Az idei karácsonyi műsor keretében Szigeti Angéla és 
Papp Károly kapta a díjat, akik évtizedeken át vezet-
ték a Balatont szakmai irányítóként.

Fotó: G
áti Kornél
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Elismerésben részesült védőnő
Példamutató munkájáért szakmai elismerésben ré-
szesült Weifenbach Andrea területi védőnő a járási 
vezetőktől. Úgy látja, ezt a munkát hivatástudatból 
és szerelemből kell végezni, amihez az alacsony bé-
rek miatt nem árt egy jól kereső férj vagy támogató 
családi háttér.

Weifenbach Andrea siófoki lakos, aki édesanyja biz-
tatására választotta ezt a szakmát, 2005-ben diplo-
mázott. Pályája kezdetén Nagyberényben dolgozott 
területi védőnőként, hét éve pedig Siófokon látja el 
ezt a feladatot a tízfős helyi védőnői szolgálat cso-
portvezetőjeként.
"Nagyon alapos, lelkiismeretes munkaerő” – mondta 
róla Kaszáné Nagy Zsófia, a védőnők munkáltatójának 
számító Gondozási Központ igazgatója.
Weifenbach Andrea szerint a munkakörülmények 
megfelelőek, és főként a sikeres pályázatoknak és az 
önkormányzat támogatásának köszönhetően jó az 
eszközellátottságuk, és a területi védőnői állásokból is 
csak egy betöltetlen jelenleg, vagyis munkaerőhiány-
nyal sem küzdenek. A munkáltatók részéről történő el-
ismerés az, amiből többre vágyna, főként a keményen 
dolgozó vagy hosszú éveken át kemény munkát vég-
zett, nyugdíjba vonuló kolléganői számára.
Az idei siófoki védőnői napon a járási tiszti főorvos 
és a járási vezető védőnő köszönte meg példamutató 

munkáját egy emléklappal. Ez Andreának igen jóle-
sett, mert mint elmondta, nem emlékszik, hogy az el-
múlt évtizedben kapott-e bármelyik példamutatóan, 
szívvel-lélekkel dolgozó és jó munkát végző kollégája 
ilyen szintű szakmai, munkáltatói vagy városi elisme-
rést. Hozzátette, ami az anyagi elismerést illeti, tavaly 
óta nagy előrelépés, hogy év végén közel egyhavi il-
letménynek megfelelő jutalmat kaphatnak a védőnők 
a város jóvoltából.
Andrea szereti ezt a szakmát, munkát, az embereken 
való segítést, így a jövőjét is a védőnői szolgálatban 
képzeli – némi megszakítással, hiszen a tervei közt 
gyermekvállalás is szerepel.  A 2017-es évtől azt kívánja, 
hogy az elmúlt évhez hasonló lelkes, jól együttműködő 
csapattal dolgozhasson.

Diótörő karácsony 
Új koreográfiákkal, ünnepi fináléval készült hagyo-
mányos karácsonyi gálaműsorára a siófoki Diótörő 
Balett Egyesület. 

Az előkészítő, haladó, junior, ifjúsági és felnőtt csopor-
tok egyaránt bemutatkoztak december 20-án a Kálmán 
Imre Kulturális Központban. A „Kis karácsony, nagy ka-
rácsony” című balettgála fináléjában az összes táncos, 
kicsik és nagyon egyszerre balettoztak a színpadon.
- A karácsonyi műsorunkban előadott koreográfiák 
nagy részét szeptember óta tanulják a balettos nö-
vendékek. Most téli szünet lesz a gyerekeknek, majd 

január 3-tól újra elkezdődnek a próbák – mondta el 
Stier-Bazsó Gabriella koreográfus, az egyesület művé-
szeti vezetője.

Fotó: G
áti Kornél
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A Balaton-parti Kft. felel 
a „sínektől északra” eső turizmusért

Egy holdingátszervezés alapján a Kálmán Imre Sza-
badtéri Színpad a Balaton-parti Kft. üzemeltetésébe 
kerül, a Siotour Kft. beolvad, a Termofok Ágazat kivá-
lik a holdingból. A 2016. évben a képviselő-testület 
által felkért Kontroll Audit Könyvvizsgáló Kft. vég-
zett átvilágítást a Balaton-parti Kft.-ben. Az átvilágí-
tás kitér arra, hogy a Balaton-parti Kft. szervezeti és 
működési felépítése racionalizálásra szorul. A jelen 
gazdasági környezetben, a versenynek való megfe-
leléshez és a gazdaságos működéshez szükséges a 
holding átszervezése. A decemberi képviselő-tes-
tületi ülésen megszavazták, hogy az átalakítás első 
elemeként a Siotour Kft. Balaton-parti Kft.-be törté-
nő beolvasztása (mint ágazat) január 1-től valósul 
meg. Ezzel a kft. humánpolitikája (szezonalitásnál 

Ünnep a hajléktalanszállón 

A siófoki hajléktalanszálló lakói megható műsorral és 
kisebb ajándékokkal készültek a szeretet ünnepére, 
amelyre hivatalos volt a város polgármestere és al-
polgármester asszonya is, akik szintén nem érkeztek 
üres kézzel. A hajléktalanszálló ünnepére – a korábbi 
évekhez hasonlóan – több láda gyümölccsel érkezett 
a polgármester és az alpolgármester, almát és banánt 
vittek. Az ünnep részeként a hajléktalanok verseket és 
idézetet olvastak fel híres emberektől, az egyik feren-
ces nővér pedig egy megható igaz történetet mesélt 
el. A hajléktalanok a meghívott vendégeknek és roko-
noknak saját készítésű üdvözlőlapot és kis papírtálcán 
finomságokat adtak ajándékba.

jelentkező munkaerőigények, mind a Balaton-par-
ti Kft., mind a Siotour Kft. esetében) egyszerűsödik. 
A portfoliótisztítás második elemeként a Termofok 
Ágazat (mely nem szolgálja a siófoki turizmust) 2017. 
június 1-vel a holdingból át-, illetve kiszervezésre ke-
rül önálló gazdasági társasággá, vagy meglévő gaz-
dasági társaságba történő beolvasztással, egyúttal a 
végelszámolással megszűnt Balaton és Sió Nonprofit 
Kft. a Balaton-parti Kft. könyveiből kivezetésre kerül 
2017. június 1-vel. Harmadik elemként a Kálmán Imre 
Szabadtéri Színpad (a KIKK igazgatójának egyetérté-
sével) a Balaton-parti Kft. üzemeltetésébe kerül 2017. 
február 1-től. Az átalakításokkal a város koncepciójá-
ban is egyszerűsítés valósul meg, hiszen így a „sínek-
től északra” eső turizmusért a Balaton-parti Kft. felel.

Halacsinta és káposztáska az adventi vásáron 

Advent negyedik hétvégéjén a siófoki adventi vásár 
látogatói is megkóstolhatják a krúdysok halacsintáját, 
és egy karácsonyi halas újdonságot, a káposztáskát. 
A Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakgimnázium és Szakkö-
zépiskola csapata december 17-én és 18-án kitelepült 
a város Fő terére, hogy a halfesztiválon megismert 
halacsintával, valamint egy streetfood újítással népsze-
rűsítsék a halfogyasztást. Nagy Róbert séf ezúttal egy 
új karácsonyi fogással, a káposztáskával készült, mely-
nek tölteléke a karácsonyi töltött káposztához hasonló 
káposzta és halpástétom. A Siófoki SZC főigazgatója, 
Szamosi Lóránt a séffel, valamint a krúdys diákokkal 
közösen árulta a halas finomságokat és a vásár hangu-
latához illő forralt bort. A streetfood ínyencségek meg-
vásárlói a Krúdy Alapítványt támogatták. 
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Nélkülözhetetlen felújítások a Galerius fürdőben
A Galerius fürdőben megvalósulhat a jakuzzi 
medence feletti kupola, a homlokzati burkolat, 
valamint a telepített épületfelügyeleti rendszer 
teljes cseréje, melyek a fürdő biztonságos üze-
meltetéséhez szükségesek.  

Az elmúlt években a Galerius fürdőben történt műsza-
ki ellenőrzések során a szakértői vélemények több na-
gyobb volumenű műszaki problémát tártak fel, melyek 
kapcsán azonnal felújítások váltak szükségessé. Ezen 
felújítások túlmutatnak a fürdőt üzemeltető Siotour Kft. 
pénzügyi lehetőségein, így ez mindenképpen tulajdo-
nosi beavatkozást igényel. A Siotour Kft. a decemberi 
képviselő-testületi ülésére a három legfontosabbnak 
ítélt műszaki felújítást foglalta össze előterjesztésében 
a 2017. évre vonatkozóan, melyek a fürdő biztonságos 
üzemeltetését is veszélyeztetnék. A javításokkal kapcso-
latban a képviselő-testület elfogadta az előterjesztést 
tárgyaló Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság javaslatát, 
mely szerint a Galerius fürdő műszaki fejlesztési igényét 
a Balaton-parti Kft. az önkormányzat felé fennálló 2017. 
évi fizetési kötelezettségeibe számítsa be maximum 
nettó 61.921.211 Ft (műszaki fejlesztési igény) összeg 
erejéig a 2017. évre vonatkozóan. A felújítás első eleme 
a jakuzzi medence feletti kupola teljes cseréje, melynek 
középső záró eleme három évvel ezelőtt leszakadt, és az 
alatta levő medencébe esett. Baleset az esemény során 
nem történt, az esetet igazságügyi műszaki szakértő 
megvizsgálta, aki tervezési, kivitelezési hibákra vezette 
vissza a bekövetkezett eseményeket. A szakértői véle-
mény alapján egy ideiglenes megoldási technológiával 
az újranyitás feltételeit megteremtették. Az azóta eltelt 

időszakban részlegesen a veszélyes elemek kicserélésre 
kerültek, azonban a kupola fa tartószerkezetének állaga 
folyamatosan romlik. A kupola teljes cseréje szükséges, 
szakértői vélemény alapján lehetőség szerint korró-
zióálló fémszerkezetre. A szakértői vélemény második 
legfontosabb felújításként említi a homlokzati burkolat 
cseréjét. Ebben az esetben is hibás kivitelezés volt az ok, 
nem megfelelő technológiát alkalmaztak. A burkolatok 
nem megfelelő felrakása miatt a csapadék bejutott azok 
mögé, a kötőanyagot kimosta, a téli időszakban jégkép-
ződés miatt a lapokat lefeszítette a falról. Első ütemben 
a vendégek által látogatott terület melletti rész (nyugati 
külső homlokzat) javítása szükséges, mivel itt merül fel a 
balesetveszély. A harmadik szükséges műszaki felújítás a 
telepített épületfelügyeleti rendszerre vonatkozik, mely 
bizonytalan, számtalan működési anomália tapasztal-
ható benne, ami a fürdő megfelelő üzemelését jelen-
tősen veszélyezteti. A jelentkező hibákat folyamatosan 
javíttatták, de a beépített anyagok bizonytalan besze-
rezhetősége miatt a továbbiakban a javítást elvégzése 
akadályokba ütközhet. A teljes rendszer cseréje szüksé-
ges a fürdő biztonságos és energiatakarékos üzemelte-
téséhez.

Felújítások a Barossban

A Nemzetgazdasági Minisztériumtól nyert támogatásnak köszönhetően idén tavasszal megvalósul a részleges fűtés-
korszerűsítés és a tornaterem tetőszigetelése a Siófoki SZC Baross Gábor Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában. 
A Siófoki Szakképzési Centrum az intézmény Baross Gábor Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája részére összesen 
bruttó 25.900.000.- Ft összegű támogatást nyert a Nemzetgazdasági Minisztériumtól. Az összeget az iskolaépület 
részleges fűtéskorszerűsítésére, valamint a tornaterem tetőszigetelésére fordítják. A munkálatok előreláthatóan 
2017 tavaszán valósulnak meg. A felújításhoz a Siófoki SZC az önkormányzat hozzájárulását kérte a vagyonkezelési 
szerződés alapján, melyet a decemberi ülésen a város képviselő-testülete megszavazott. 

Fotó: G
áti Kornél
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Karácsonyt követően született meg a kormányha-
tározat, mely szerint 365,4 milliárd forintot, azaz 
az eredetileg tervezettnél 65 milliárdal többet 
fordítanak a balatoni fejlesztésekre. Számos beru-
házás érinti majd a Balaton déli partját, így a Siófo-
kot is. Emellett úgynevezett TOP-os pályázatokból 
mintegy 1,7 milliárd forinttal gyarapodhat a város.

Területfejlesztésre 30 milliárd forint jut, Somogy megyére 
ebből körülbelül 8 milliárd, ebből Siófok 1,7 milliárd forint-
tal gazdagodhat.
- 200 millió forint juthat csapadékvíz-elvezetésre, 350 mil-
lió forint foglalkoztatás elősegítésére, 575 millió forint ipari 
park kialakítására, 60 millió forint orvosi rendelőre, 200 mil-
lió forint a zöld város programra és 120 millió forint energe-
tikai fejlesztésekre – mondta lapunknak Witzmann Mihály 
országgyűlési képviselő, aki hozzátette, hogy a tervezett 
balatoni fejlesztések is nagymértékben érintik Siófokot, 
hiszen stratégiai kérdés a vízminőségre és vízbiztonságra 
kiírt pályázati keret, melyre közel 40 milliárd forintot tarta-
nak fent. Körülbelül öt milliárd forint jut a Balaton vízminő-
ségének fenntartására, javítására, vizsgálatára. Különösen 
fontos a Siócsatorna felújítása, mely magában foglalja a 
Sió-zsilip teljes rekonstrukcióját és a Sió-meder rehabilitá-
cióját is. Ez önmagában véve 12 milliárd forintba fog kerül-
ni, mely régóta várt jogos igénye a Balaton térségének.
- Nem volt egy komplex koncepció és egységes fejlesztési 
program az egész térség számára, ami hosszú távra meg-
határozná a tó és térségének fejlesztési irányait. Újrahan-
golták az elképzeléseket, hogy lehetőség szerint az egész 
régióra egy komplex fejlesztési program jöhessen létre. 
Történelmi pillanat ez mind a Balaton és térsége, mind 
pedig az országot és tavat kedvelő magyar és külföldi em-
berek számára. Hiszen rekordösszegű forrás áll most már a 
kormány döntése értelmében a régió és a Balaton térségé-
nek rendelkezésére. Ez több mint 263 milliárd európai uni-
ós forrást jelent és közel 102 milliárd hazai forrást. Mindez 
jól mutatja, hogy a hazai gazdaságpolitika eredményes, az 
állami költségvetés stabil, ugyanis már nem csak uniós, ha-
nem nemzeti forrásokra is tudunk támaszkodni a fejleszté-
sek esetében– mondta Witzmann Mihály.
Több irányvonalban történnek majd a beruházások, ki-
mondottan turisztikai fejlesztésekre közel 27 milliárd 
forintot fordítanak. Jóváhagyták például a Zamárdi és 
Balatonlelle közötti kerékpárút teljes rekonstrukcióját. De 
a régen szebb kort megélt Szántódpuszta fejlesztése is 
megtörténhet. Az elkövetkező évek további célja – melyet 

majd a megyei területfejlesztési program során szeret-
nének megvalósítani –, hogy Szántódpusztát kerékpárút 
kösse össze a kereki várral. Az így létrejövő tihanyi apát-
ság – kereki vár kerékpáros útvonal komoly turisztikai ér-
téket teremthetne a térségben. Az útvonal által érintett 
kompjárat, a felújításra kerülő szántódpusztai majorság 
és a Kereki vár pedig további attrakcióként szolgálhatna. 
A helyi vállalkozások versenyképességének növelésére 25 
milliárd forint támogatási keret van, mely magában foglal-
ja az infokommunikációs és az energetikai fejlesztéseket 
s a foglalkoztatást is. Erősítik a Balaton térségére jellemző 
termékstruktúrát, így az egészséges Balaton-termékek-
re is közel 17 milliárdot fordítanak. Ez magában foglalja a 
háztáji gazdaságok, a mintagazdaságok és a balatoni bo-
rászatok támogatását is. Somogynak ez különösen fontos, 
hiszen két kitörési pont van: a mezőgazdaság, azzal együtt 
a ráépíthető feldolgozóipar és a turizmus. A szennyvíz-
programra mintegy 15 milliárd forint állrendelkezésre – az 
elmúlt hetekben sikeresen befejeződött a dél-balatoni 18 
milliárdos szennyvízprogram is. Vannak települések, me-
lyek ebbe nem fértek bele, így a kimaradt településeket is 
szeretnék elhelyezni a programban. Közlekedésre 122 mil-
liárd forintot fordítanak. A dél-dalatoni vasút rekonstrukci-
ója már elindult, ami szintén ebben a programban kapott 
helyet. Ám a leromlott állapotú vasútállomások felújításá-
ra is van keret. 12,6 miliárd forint hazai forrás jut a balato-
ni hajózás fejlesztésére. Kétmilliárd forinttal támogatják 
az elektromos közlekedést. Elektromos autóbuszokra 
nyílnak meg források, melyre Siófok, Balatonfüred és 
Keszthely pályázhat. Elektromos hajókra is van pályá-
zati keret, s kerékpártöltő hálózat kiépítése is szerepel 
a programban. Az elektromos kerékpárok fejlesztésére 
1,5 milliárd forint van elkülönítve. Egy tematikus élmény-
park megépítésére 17 milliárd forint van betervezve, ám 
arról egyelőre még nincs információ, hogy a Balaton 
mely részén épülhet meg.

Több milliárd forint érkezhet a városba

Fotó: G
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A siófoki köztemetők üzemeltetésének változásai
2017. január 1-től a siófoki köztemetők üzemelte-
tését az önkormányzati hivatal Városfejlesztési 
és Üzemeltetési Osztályán belül megalakítandó 
temető-üzemeltető csoport látja el. 

A 2016. szeptember havi képviselő-testületi ülésen 
döntés született arról, hogy a köztemetők üzemelteté-
sét a hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályán 
belül megalakítandó temető-üzemeltető csoportnak 
kell ellátni 2017. január 1. napjától. A köztemetőkről és 
a köztemető használatának rendjéről egy teljesen új, 
a korábbinál lényegesen részletesebb és pontosabb 
helyi rendeletet alkotott a hivatal, a Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Osztály elkészítette a temető-üzemelte-
tő csoport személyi és tárgyi feltételeinek biztosítását 
tartalmazó tervet, melynek megvalósítása jelenleg is 
folyamatban van. Az önkormányzati rendelet tartal-
mazza többek közt a temetési helyekre, a sírjelekre és a 
kegyeleti tárgyakra, a sírgondozásra, a növényzet elhe-
lyezésére, a temetésre, a temetési hely gazdálkodásra 
vonatkozó szabályokat, valamint a köztemetők nyil-
vántartásának vezetését és a köztemetők, ravatalozók 
használati rendjét, a kegyeleti közszolgáltatáshoz kap-
csolódó díjakat, temetési szolgáltatások ellátásának 
rendjét. A megváltott sírhelyek gondozásával kapcso-
latban meghatározták a legalapvetőbb gondozási sza-
bályokat, melyeket mindenki köteles betartani. Fontos, 
hogy a köztemetőben folyó munkavégzés ne sértse a 
hozzátartozók és a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit, 
ne akadályozza az elhunytak búcsúztatását, a közte-
metőben végzendő munkát – kivéve a sírgondozást – a 
temető üzemeltetőjének engedélyével lehet végezni. 
Meghatározásra került a temetési hely feletti rendelke-
zési jog időtartama megváltás és újraváltás alkalmával, 
mely időkben nem történt változtatás a korábbiakhoz 
képest, valamint a díjfizetéssel kapcsolatos alapvető 
szabályok. Fontos, hogy a díjak összegében nem kö-
vetkezett be változás a korábbi rendeletben foglal-
takhoz képest. Változás azonban, hogy az üzemeltető 
változásával kapcsolatosan meghatározásra kerültek 
azon temetkezési szolgáltatások, amelyeknél kötelező 
az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésé-

nek (létesítményének) igénybevétele. Az üzemeltető 
által biztosított szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjakat 
szintén meghatározták. A köztemetőben temetkezé-
si szolgáltatás kizárólag az üzemeltetőhöz történő – a 
rendeletben meghatározott időben és tartalommal - 
előzetes bejelentés alapján végezhető. A köztemetők 
egészét átfogó sírhely-gazdálkodási terv, a temetőfej-
lesztési-koncepció, amelyet az üzemeltető készít elő és 
Siófok Város Képviselő-testülete hagy jóvá, és amely 10 
éves időszakra bemutatja a temetési helyszükségletet, 
a temetőbővítés lehetséges irányait, megvalósításának 
becsült költségeit és tervezett finanszírozását, vázolja 
továbbá a lezárt (lezárandó) köztemetők kiürítésé-
nek, újranyitásának, bővítésének, újabb kegyeleti célt 
szolgáló területek megvásárlásának feltételeire, finan-
szírozásának módjára, ütemezésére vonatkozó elkép-
zeléseket. A védett sírhelyekkel kapcsolatos szabályok 
mellett egy új intézményt hoztak létre, a díszsírhellyel 
kapcsolatos szabályokat. A rendelettervezet alapján 
Siófok város díszsírhelyet adományoz díszpolgárai 
számára, az állami, politikai, művészeti, tudományos 
és sportélet kiemelkedő személyiségeinek. Díszsírhely 
adományozására, a díszsírhely feletti rendelkezési jog 
gyakorlására és a díszsírhellyel kapcsolatos rendelkezé-
sek végrehajtásának ellenőrzésére Siófok Város Önkor-
mányzat Képviselő-testület átruházott hatáskörében 
Siófok város polgármestere (adományozó) jogosult. A 
díszsírhely mentes a sírhelyre vonatkozó megváltási 
és újraváltási díj megfizetésének kötelezettsége alól, 
a köztemető fennállásáig fenntartandó, azokat meg-
szüntetni, újraértékesíteni nem lehet, gondozásáról a 
hozzátartozók kötelesek gondoskodni.
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Művészeti és sporttámogatások
Az országos és megyei tanulmányi versenyeken 
kiemelkedő eredményeket elért tanulók mellett 
a Diákolimpián és a művészeti oktatás keretében 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulókat és 
felkészítő tanáraikat is támogatja Siófok. 

Siófok Város Önkormányzata decemberi képviselő-tes-
tületi ülésén elfogadta azt a rendeletmódosítást, mely 
szerint az országos és megyei tanulmányi versenyeken 
kiemelkedő eredményeket elért tanulók mellett a Diák-
olimpián, valamint a minisztérium által meghirdetett és 
támogatott országos szervezésű művészeti tanulmányi 
versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó siófoki 
közoktatási intézmények tanulóit és a felkészítő tanára-
it is támogatja a város. A beérkezett pályázatok alapján 
felmerült igény szerint a jutalmazottak köre kiegészült 
a Magyar Diáksport Szövetség által rendezett és szerve-
zett „Diákolimpia” országos döntőjében 1-3. helyezést 
elért tanulók és felkészítő tanáraik személyével. További 
igényként jelent meg a művészeti oktatás keretében el-
ért kiemelkedő eredmények támogatása, mely alapján 
kizárólag az illetékes minisztérium (az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma) által meghirdetett és támogatott 
művészeti versenyek országos döntőjében elért 1-3. 
helyezetteket támogatja a város. A városi ösztöndíjjal 
Siófok városának célja, hogy támogatást biztosítson a 
kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező, tehet-
séges siófoki bejelentett lakóhellyel rendelkező tanulók-

nak, akik a középiskolai vagy a felsőfokú tanulmányaik 
költségeinek viselésére nem, vagy csak részben képesek. 
Siófok Város Ösztöndíja esetében a képviselő-testület el-
fogadta azt a módosító javaslatot, mely szerint már nem 
az első diplomához kötik a támogatást, hanem az állami 
finanszírozáshoz. Ezzel az állami támogatás ideje alatt a 
mesterképzésben részesülők is kérhetik az ösztöndíjat. 
Meghatározásra került, hogy a pályázati felhívás közzé-
tételének időpontjában siófoki bejelentett lakóhellyel 
kell rendelkezni, valamint pontosítva lett a jövedelmi 
feltétel. A Szakképzési Ösztöndíj létrehozásával a cél, 
a meghatározott tanulmányi eredményt elért, siófoki 
bejelentett lakóhellyel rendelkező, valamint a Siófokon, 
nappali tagozaton tanulók támogatása, akik meghatá-
rozott hiányszakmákban folytatják a tanulmányaikat. A 
helyi hiányszakmát a továbbiakban Siófok Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete átruházott hatáskörében a 
Nemzeti Erőforrás Bizottsága (NEF) határozza meg min-
den év május 31-ig. A Szakképzési Ösztöndíj mértékét az 
első két félévben kizárólag a tanulmányi eredmény ha-
tározza meg, a harmadik félévtől az ösztöndíj mértékét 
befolyásolja a tanulmányi szerződés megléte.
Aki „Siófok Város Ösztöndíj” és „Szakképzési Ösztöndíj” 
iránti pályázatot is beterjeszt, és mindkettőre jogosult, 
annak a választása szerinti ösztöndíj ítélhető meg. Így a 
pályázó döntésén múlik, hogy melyikre adja be a pályá-
zatát, és ha beadja mind a kettőre, úgy – jogosultsága 
esetén – melyiket válassza. 

Megújult a Tátra utca
Dr. Ahmed Safar képviselő értesítette lapunkat, hogy 
befejeződtek a munkálatok a Tátra utcában, és sze-
mélyesen mutatta meg az elkészült térköves járdát. A 
helyszínen elmondta, hogy a város legnagyobb válasz-
tókörzete az övé, a partszakasz 12 km hosszú, így van 
mit tenni.  Mindenképpen szeretné hamar újjávarázsol-
ni az Európa Szálló melletti fövenystrand parti részét, 
de lenne munka a Petőfi sétány elhanyagolt részein, 
az aranyparti utcákkal és járdákkal is foglalkozni kell, 
csakúgy, mint a belső területekkel. Két új játszóteret is 
tervez a szabadi és sóstói részre, de mint mondta, első 
a nagy álma a fövenystrand rendbetétele..

Fotó: G
áti Kornél
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Folytatódik a sportcsarnok-építés
Folytatódik a Kiss Szilárd Sportcsarnok építése. A 
Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat 
értelmében 1,9 milliárd forint jut a multifunkciós 
sportkomplexumra, amely állami beruházásként 
valósul meg, és 25 évig a Siófok Kézilabda és Te-
nisz Klub tartja majd fenn.

Milliárdos ajándék került Siófok karácsonyfája alá, 
februárban újra indul a szerkezetkész állapotban lévő 
sportcsarnok építése, amit a Siófok Kézilabda Klub 2017 
végére szeretne átadni a sportolóknak és a szurkolók-
nak. Éppen két év telt el az első bejelentés óta, amely 
arról szólt, hogy a multifunkciós csarnok TAO támoga-
tásból épülhet meg, melyhez az önrészt az önkormány-

zat biztosította A létesítmény kivitelezése 2015-ben 
kezdődött, és még abban az évben eljutott a szerke-
zetkész állapotig. Fodor János, a Siófok Kézilabda Klub 
ügyvezetője azóta többször is úgy nyilatkozott, hogy 
mindent megtesz azért, hogy folytatódjon az épít-
kezés, a TAO támogatások azonban egy ilyen léptékű 
fejlesztéshez nem voltak elegendőek, különösen úgy, 
hogy időközben a klub beruházásában elkészült egy 
sportkollégium,  és épülőben van egy másik sportcsar-
nok is a legkisebb kézilabdázóknak. Az építkezés 2015-
ös leállása miatt a klub az elmúlt időszakban Siófokon 
különböző támadások fókuszában állt annak ellenére 
is, hogy hónapok óta köztudott: a sportcsarnok állami 
támogatásból valósul meg.

Nyílt nap a GDF-en
Február elején tartanak nyílt napot a nemrég tu-
rizmus-vendéglátás szakkal bővült siófoki Gábor 
Dénes Főiskolán.

- Amikor a képviselő-testülettől 2015.február végén fel-
hatalmazást kértem, az egykoron volt kihasználatlan 
Sió és Hullám Szálló, újbóli hasznosításával ismét sze-
rezzünk egyetemi városi rangot, magam sem gondol-
tam arra, hogy ez mekkora feladat lesz. Szerencsére a 
képviselő-testület mindenben támogatott.Akkor egy 
hét állt rendelkezésre a 2016-os felvételi időszak végén, 
a "hajrában" mégis közel nyolcvanan jelölték be a felvi.
hu-n a GDF Siófoki Campusát valamelyik helyen. Közel 
félszáz egyetemi hallgatóval szeptember 9-én indult el 
a képzés. Aztán novemberben pótfelvételt hirdettünk. 
Ezen  több mint harmincan jelölték meg a felvi.hu - n a 
Siófoki Campust. A tavaly februári arányokkal számolva 
közel húsz fő kezdhet ez év februárjában ismét elsős-
ként. Már december óta újra lehet jelentkezni, felvé-
telezni egyetemi képzésre a felvi.hu -n. A jelentkezési 
határidő 2017. február 15. - monta lapunknak Hamvas 
Péter igazgató.
A 2017 szeptemberében  induló egyetemi alapképzési 
és felsőoktatási szakképzési szakokra  vonatkozóan a 

Gábor Dénes Főiskola Siófoki Campusa nyílt napot és 
szülői fórumot tart 2017. január 24-én (kedd) 10 órakor 
és február 7-én (kedd) 17 órakor. A nyílt nap helye: Gá-
bor Dénes Főiskola Campusa, Siófok, Petőfi sétány 1. 
Úgy tudjuk, hogy az első félévet minden hallgató zá-
róvizsgával abszolválta. A tanárok tájékoztatása szerint 
a zh-k és beadott beszámoló munkák alapján minden 
hallgatónak maximális esélye van, hogy folytassa Sió-
fokon a képzést. Az egyetemi alapképzés és a felsőfokú 
szakképzés olyan szakokra irányul, amelyek megfe-
lelnek a globális piaci kihívásoknak, és szeptembertől 
újabb szak is indul a turizmus vendéglátás szakkal, tud-
tuk meg a főiskolán, ugyanakkor már tervek készülnek 
arra, hogy milyen a piaci elvárásoknak leginkább meg-
felelő, újabb képzéseket indítson a Siófoki Campus.

Fotó: G
áti Kornél
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– Mostanra ez tényszerűvé vált és nem vitatható. 
Ezt bizonyítja kormánydöntésről szóló, hivatalos is 
megjelent határozat. Február közepén szeretnénk 
folytatni az építkezést, és jövő év végére szeret-
nénk befejezni – mondta Fodor János, a Siófok Ké-
zilabda Klub ügyvezetője, aki arról is beszélt, hogy 
a magyar állam nemcsak a beruházás befejezéséhez 
szükséges anyagi alapot teremtette meg a megítélt 
1,9 milliárd forinttal, hanem a sportkomplexum te-
rületét is megvásárolja a siófoki önkormányzattól. A 
sportcsarnok így állami tulajdonba kerül úgy, hogy a 
komplexumot 25 éven át a Siófok Kézilabda és Tenisz 
Klub tartja fenn. 
–Eredetileg ezer fő befogadására terveztük a sport-
csarnokot, a tervek azonban annyiban módosulnak, 
hogy 500-zal növeljük a férőhelyek számát – árulta 
el Fodor János hozzátéve, hogy az üzemeltetési költ-
ségek optimalizálása érdekében a megújuló energi-
ákat szeretnének alkalmazni az építkezés során.
A Kiss Szilárd Sportcsarnok a Siófok Kézilabda és Te-
nisz Klub 7 lépcsőből álló fejlesztési programjának 
legjelentősebb eleme, egyben Siófok egyetlen milli-
árdos nagyságrendű sportberuházása, amely a 2014 
októbere óta tartó önkormányzati ciklusban a vá-
roshoz köthető. Siófokon jelenleg nincs olyan fedett 
komplexum, amely jelentősebb rendezvények meg-
tartására alkalmas volna, a Siófok Kézilabda Klub NB 
I-es hazai mérkőzéseinek évek óta a Beszédes József 
Általános Iskola maximum 600 főt befogadni képes 
tornaterme ad otthont. A csarnok megépülése nem 
csupán egy sportklub, hanem a város érdeke is, hi-
szen az épület a legkülönbözőbb rendezvények ott-
honául szolgálhat. A klub az elmúlt 3 évben olyan 
sportlétesítményeket valósított meg, mint a Déli 
utcai munkacsarnok, ahol az NB I-es felnőtt csapat 
mellett az utánpótlás-nevelés is zajlik. Ugyancsak 
ebben a körben említhető a 2016 augusztusában 
átadott sportkollégium, amely ugyancsak az után-
pótlás-képzés bázisaként említhető, ahol jelenleg 
40 középiskolás kézilabdázó tölti mindennapjait ki-
emelkedő körülmények között. A Siófok Kézilabda és 
Tenisz Klub berkein belül közel 300 gyermek sportol 
naponta, köztük rengeteg kislány. Számukra lesz iga-
zán fontos annak a csarnoknak az elkészülte, ahol a 

legfiatalabbak szivacslabdával sajátíthatják majd el 
a kézilabda alapjait. Ezért is nevezik szivacskézilabda 
csarnoknak a kivitelezés alatt álló épületet. A Siófok 
Kézilabda és Tenisz Klub 2013 óta 2 milliárd forint ér-
tékű fejlesztést hajtott végre Siófokon a városi sport-
centrumban. Ezek TAO támogatás felhasználásával, 
vállalkozói tőke bevonásával, pályázati támogatás-
ból vagy épp állami forrásból valósultak meg. A 2 
milliárd forint értékű fejlesztést a klub saját erejéből 
hajtotta végre. Ennek köszönhetően siófoki városi 
sportcentrum területe minőségi változáson ment át.
– A Siófok Kézilabda és Tenisz Klub ügyvezetőjeként 
éppen egy évtizede hiszek töretlenül abban, hogy 
Siófokon helye van az élsportnak, értelme az után-
pótlás-nevelésnek, és jövője a létesítmény-fejlesz-
tésnek. A Siófok Kézilabda és Tenisz Klub az elmúlt 
évtizedben alapot teremtett arra, hogy a helyi sport-
szerető közönségnek legyen egy élvonalbeli csapa-
ta, amellyel érdemes együtt örülni a sikereknek, és 
együtt izgulni akkor is, ha a játék nem úgy megy, 
mint azt elvárnánk – mondta Fodor János ügyve-
zető, aki a klub kiemelt feladataként tekint a jövő 
sportolóinak képzésére. A városi sportcentrum ezért 
egyben az utánpótlás-nevelés központja is. A gyere-
kek képzésével a kézilabda klub közfeladatot vállal 
át az önkormányzattól, és kizárólag ezért remélnek 
támogatást a várostól.
– Ahhoz, hogy a sportcentrum mint Siófok sport-
bázisa teljes képet mutathasson, be kell fejezni 
a szivacskézilabda csarnokot, és a központi épü-
let megépítése is elodázhatatlan, hiszen ezek a 
létesítmények az utánpótlás-nevelés alappillérei 
– magyarázta a klubvezető. Hozzátette: eddigi fej-
lesztéseiket meg tudták valósítani önállóan, de ere-
jük véges. – Ezért kértük Siófok városát arra, hogy 
segítsen és nem nekünk, hanem a gyerekeknek – 
húzta alá Fodor János, egyben hangsúlyozta: hogy 
nem saját magunknak kértek pénzt, amikor azt ja-
vasolták, hogy a város szálljon be az építkezések-
be. Siófok ezzel saját vagyonát építi, gyarapítja. A 
munka- és a szivacskézilabda csarnok, a kollégium, 
valamint a központi épület 15 éven belül Siófok tu-
lajdonába kerül. A város ezzel több milliárd forint 
értékkel lesz gazdagabb.
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Az év sportolói
Közel 300 sportolót és edzőt díjaztak a 2016-os év 
legjobb sportolóinak díjátadó gáláján a siófoki Kál-
mán Imre Kulturális Központban. 

A BÚÉK Siófok 2017 sportnapok keretében rendezték 
meg december 22-én a díjátadó gálát, ahol az idei év 
legeredményesebb siófoki sportolói, valamint edző-
ik vehették át elismerő okleveleiket, érmeiket. Több 
mint 20 sportág legjeit, világbajnokait, Európa-baj-
nokait, országos bajnokait köszöntötte az alkalomból 
Potocskáné Kőrösi Anita alpolgármester és a rendez-
vény szervezői, Lapos Gábor és Kertész Tamás.
A 2016-os év legjobb sportolói:
Az év legjobb utánpótlás leány sportolója: Vida Zsófia, 
edzői: Szebenyi Erzsébet - Feketéné Földesi Ágnes
Az év legjobb utánpótlás korú fiú sportolója: 
Kersák Kristóf
Az év legjobb női sportolója: Kovács Eszter

Az év legjobb férfi sportolója: Lizák Richárd, edzője: 
Kálóczi József-Tamás László
Az év edzője: Boér Renáta
Az év csapata: Happiness TSE, edzőik: 
Loránt Éva- Hetei Fruzsina
Az év szponzora: Siófoki Mc Donald's Étterem
Az év életmű díjasa: Pápai Lajos.

Évzáró sportnapok!
A siófoki általános iskolák játékos váltóversenyé-
vel kezdődtek el a BÚÉK Siófok 2017 sportnapok 
programjai. 

A Beszédes József Általános Iskola tornacsarnokában 
december 16-án megrendezett váltóversenyeken a 
négy siófoki általános iskola csapatai vettek részt.
- Nem megerőltető, hanem sokkal inkább egy tréfás, 
humoros vetélkedőt szerveztünk a diákok számára, 
ahol sportolhattak és jól érezhették magukat – mondta 
el Lapos Gábor szervező.  
A verseny győztese a Beszédes József Általános Isko-
la csapata lett, második helyen végzett a Vak Bottyán 
János Általános Iskola, megosztott harmadik és negye-
dik helyezést ért el azonos pontszámmal a Széchenyi 
Általános Iskola siófoki és kiliti iskolarésze. A résztve-
vő iskolák közt a siófoki önkormányzat jóvoltából 200 
ezer forintos Intersport vásárlási utalványt osztottak 
szét. A BÚÉK Siófok 2017 sportnapok programjai dec-
ember 22-én délelőtt a Galerius fürdőben egy vízi 
váltóversennyel folytatódtak, délután a Kálmán Imre 

Kulturális Központban a 2016-os év legjobb sporto-
lóinak díjátadó gáláján vehették át kitüntetéseiket a 
sportolók. December 30-án a Beszédes József Általá-
nos Iskola tornacsarnokában rendezték meg a sportok 
napját, ahol kosárlabda, kézilabda és labdarúgó mérkő-
zéseken vehettek részt a szurkolók, a nap vendége a 
strandlabdarúgó válogatott volt. December 31-én a Fő 
térről startolt a BÚÉK Siófok Dániel pezsgőfutás, ame-
lyen az óvodások, a 70 év felettiek és a 2017 méteres 
futóversenyre nevezők álltak rajthoz.

Fotó: G
áti Kornél

Fotó: G
áti Kornél
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Könnyfakasztó sporttalálkozó sérült gyerekekkel
A lányokkal együtt élték meg a játék örömét azok 
az értelmi sérült gyerekek és fiatalok, akiket pén-
teken délelőtt láttunk vendégül a Déli úti munka-
csarnokban. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Fogyatékkal Élők Nappali Foglalkoztatójából ér-
kezett vendégeknek a csapat mindennapjainak 
egy kis részletét mutatták meg, ők pedig azt, hogy 
mennyire hálásak tudnak lenni azért, hogy elfo-
gadják, egyenlőként kezelik őket.  

A labdajáték látványosan nem okozott gondot a ven-
dégeknek, akik közül néhányan egymás után szórták 
a gólokat. Az ismerkedés  gyorsan ment, nemcsak a 
lányok, de a gyerekek is élvezték a nem mindennapi 
találkozót, ami  bővelkedett a megható pillanatok-
ban. Pastrovics Melinda kapus a könnyeivel küzdve 
nyilatkozott. 
- Belefájdult a szívem abba, ahogy a gyerekek gyógy-
tornásza elmesélte, mennyire nehéz sorsa van né-
melyiküknek. Ilyenkor döbben rá az ember, hogy 
mennyire fontos az egészség - mondta Pasi. 
Ferenczy Fruzsi  arról beszélt, hogy nagyon készül-
tek a találkozóra, süteményt sütöttek a gyerekeknek 
és örülnek annak, hogy megmutathatták a sérült fi-
ataloknak a saját életük egy kis részletét, illetve azt, 
hogy nekik a munkájuk egyben a hobbijuk is.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat siófoki foglalkoz-
tatójában nevelkedő fiataloktól nem áll távol a sport. 
Egy hónapja Győrből ők hozták el a vándorserleget 
az Esély Sportnapról, ami a fogyatékossággal élők 
országos sportvetélkedője. A közös délelőttön is 
megmutatkozott, hogy a sérült embereknek meny-
nyire fontos az elfogadás. Hanyeczné Fülöp Szilvia, 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat siófoki intézmény-
nek vezetője is azt emelte ki, hogy a gyerekeknek és 
a sérült felnőtteknek nem sajnálatra van szüksége. A 
sport kiváló lehetőség a társadalmi integráció erő-
sítésre és az elfogadásra. A sérült emberek számára  
hatalmas önbizalmat ad az, hogy társas kapcsola-
tokat tudnak kiépíteni ép sportolókkal, míg az ép 
társadalom megtapasztalhatja a sérült fiatalok nem 
mindennapi értékeit.

A siófoki fogyatékossággal élő gyerekek a jövőben is 
visszatérő vendégei lesznek a klubnak, hiszen a szi-
vacskézilabda csarnok elkészültével többször is fo-
gadni szeretnék őket és segíteni nekik abban, hogy 
a mozgásnak köszönhetően javuljon a közérzetük. A 
klub vezetése az együttlét örömén túl az anyagi támo-
gatást is fontosnak tartja, így  200.000.- ezer forint ado-
mánnyal is igyekezett hozzájárulni a Szeretetszolgálat 
munkájához és a gyerekek fejlesztéshez.
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Tudnivalók a kéményseprésről
Az utóbbi időben több változás is történt a 
kéményseprés elvégzése terén. A lakossági 
kéményseprést több megyében átvette a kataszt-
rófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók 
ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változatla-
nul kéményseprő szakemberek végzik.

Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei jogú vá-
rosok nem vállalták a feladatot, ott a katasztrófavé-
delem szervezésében valósul meg a kéményseprés. 
A kéményseprőipari (katasztrófavédelmi) szerv a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazda-
sági Ellátó Központ (BM OKF GEK), amely tevékeny-
ségét Megyei Kéményseprőipari Ellátási Csoportok 
révén végzi.
 
Mikor jön a kéményseprő?
A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési 
időszakkal. A kéményseprők ütemterv alapján érin-
tik az egyes települések utcáit. Ez gázüzemű és zárt 
égésterű tüzelő- és fűtőeszközök esetén kétévente, 
minden egyéb fűtőberendezés esetében évente tör-
ténik meg.
 
Mennyibe kerül a kéményseprés?
A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol a 
katasztrófavédelem végzi, hanem mindenhol. A ké-
ményseprő 15 nappal a sormunka előtt a postaládába 
dob egy értesítőt. Ha a megadott időpontban nem 
találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpont-
ról hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a 
második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a ké-
ménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell 
egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sor-
munka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban 
elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat 
(körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem 
csekken, vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt a 
katasztrófavédelem kéményseprőinek!
 
Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?
A sormunka magában foglalja a kémény és az ösz-

szekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-után-
pótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki 
berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá 
az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve 
ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő műkö-
dőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem 
tartozó munkákért, valamint a két sormunka között 
megrendelt kéményellenőrzésért fizetni kell.
 
Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?
Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést ren-
deljen a kötelező és ingyenes sormunkán túl is. Az ügy-
félszolgálat elérhető a 1818-as telefonszámon, azon 
belül a 9-es, majd az 1-es menüpontot kell választani. 
Hétfőnként 8.00-20.00-óráig, a többi hétköznapon 
pedig 8.00-14.00-óráig érhető el. További informáci-
ókat talál a http://kemenysepres.katasztrofavedelem.
hu/weboldalon.
 
Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a kéményt 
Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol 
tisztítást, olyan viszont nem történhet meg, hogy a 
kéményseprő semmilyen mérést nem végez a ké-
mény ellenőrzése során. Ha valaki ilyet tapasztalna, 
kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak 
jelezzék, ha a kéményseprő készpénzt fogad el.
 
Ki végzi a sormunkán felüli, kémény használatbavételével, 
műszaki felülvizsgálatával kapcsolatos tevékenységet?
Amennyiben az épület a kéményseprőipari (katasztró-
favédelmi) szerv által ellátott település területén van, 
természetes személy, vagy társasház, lakószövetkezet 
esetén a BM OKF GEK, ezen kívüli ingatlanok esetén 
olyan kéményseprőipari szolgáltató, aki a katasztrófa-
védelem nyilvántartásában szerepel.

A kéményseprőipari szolgáltatók országosan összesí-
tett listája megtalálható a BM OKF honlapján.
A gazdálkodó szervezeteknél (természetes személy, 
társasház, vagy lakószövetkezet ingatlanán felül) a sor-
munkát is a kéményseprőipari szolgáltató – vagyis nem 
a kéményseprőipari (katasztrófavédelmi) szerv) – végzi.
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Egészség oldal - Apiterápia
Siófok, Fő utca 47-53.

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

 telefon: 84/316-281

2. rész: Az apiterápia további hatóanyagai
A méz tömény napsugár, sűrű cukor, kacagó 
szeretet. (Böszörményi Gyula)
Ebben a cikkben a mézen túl az apiterápia további ter-
mékeivel foglalkozunk: virágpor, méhviasz, propolisz. 
A virágpor különböző színű szemcsés anyag, amely 
magas biológiai értéke folytán jelentős energiaforrás. 
Tulajdonképpen a virágos növények hím jellegű ivarsejt-
jeiből áll, ez az egyetlen fehérje forrás a méhek számára, 
ettől képesek működtetni mirigyeiket és ebből épül fel 
a testfehérjéjük. Ahogy a méhek számára úgy nekünk is 
fontos fehérje forrás, mivel 20 féle aminosavat tartalmaz. 
Már 30 g virágpor képes fedezni egy felnőtt napi fehérje 
szükségletét. Található benne ásványi anyag, B, C, H, P, E 
vitamin, cukrok, zsírok, flavonoidok, vas, réz, kén, nátri-
um, kálium, kálcium, mag-
nézium, cink, króm, szelén. 
Valóságos „szuper táplálék-
nak” számít, hiszen rend-
szeres használatával segíti a 
vérszegénység, kimerültség, 
emésztési zavarok, proszta-
tagyulladás, cukorbaj, neu-
rózis, meddőség gyógykezelését. A virágpor tartalmaz 
őssejteket ezért fiatalító hatású. Hajhullás ellen, fokozott 
sugárterhelés esetén is adható. Adagolása gyermeknek 
5-10 g/nap, felnőttnek 10-15 g/nap. Adni szigorúan tilos 
virágpor allergiánál és extrém túlsúly esetén. Méhviasz 
a lépek építésénél használják, melyet saját váladékaikból 
állítanak elő a méhek. Lényegében a viaszt belsőleg nem 
alkalmazzuk, de külsőleg annál inkább, hiszen tartalmaz 
zsíros alkoholokat, színező anyagot, A vitamint, baktéri-
um fejlődéstgátló anyagot. Mindezen anyagok biztosít-
ják a viaszlágyító, hegképző és gyulladásellenes hatását a 
méhviasznak. A viaszt ősidők óta használják fertőző sebek 
és bőrbajok kezelésére kenőcsök és krémek formájában. 
Propolisz szó város-előttit jelent. A növények rügyeiből, 
egyéb növényi nedvekből származó termék, melyet a 
méhek fertőtlenítésre, ragasztásra, tartósításra használ-
nak. A propolisz legfontosabb hatóanyagai: gyanta, vi-
asz, illóolajok, flavonoidok, ásványi anyagok. Általános 
hatása gombaölő, gombataszító (candida), gyulladás-

csökkentő, helyi érzéstelenítő, hámosító, antibakteriális, 
immunerősítő, antioxidáns, erős fertőtlenítő. A propoli-
szos méz immunerősítő, energiafokozó, légúti hurutok 
megelőzésére 3x1 tk ajánlott. Külsőleg használva fog-
betegségek, szájüregi gyulladások esetén öblögetni 20 
csepp ½ dl vízbe, hajhullás esetén 20 csepp samponhoz 
keverve. A kenőcs változata fájdalomcsillapító, gyulladás-
csökkentő, hegképző, fertőtlenítő. Ellenjavallt allergia, 
szívkoszorúér szűkület, 12 év alatti gyermek, máj- vese 
elégtelenség esetén. A méhpempőt a fiatal dajkaméhek 
termelik, rendkívül értékes anyag, csak ezt az anyagot 
fogyasztó méhálca 3 nap alatt 250-szeresére növekszik. 
Ez teszi lehetővé, hogy a méhkirálynő 5 évig éljen és ez 
alatt óriási reprodukciós feladatot hajtson végre. Vitami-
nokban, ásványi anyagokban és hormonstimulánsokban 
gazdag anyag. A pempő hatásai igazán összetettek 
és sokrétűek. A több tíz éves tapasztalatok pedig bizo-
nyítják, hogy fogyasztása nem jár mellékhatásokkal. A 

tiszta méhpempőnek erős 
antibakteriális - vírusellenes 
és immunerősítő hatásai van-
nak. A pempőben lévő táp-
anyagok olyan aktívak, hogy 
lényegében az elfogyasztás 
után kifejtik hatásaikat az 
emberi szervezetben. A tisz-

ta méhpempő erősít, „feltúrbózza” immunredszerünket. 
Az influenza vírusa ellen kifejezetten hatásos! Az egyik 
speciális hatása, hogy képes a szervezet hormonház-
tartására hatni, fokozza a progeszteron, az ösztrogén, a 
tesztoszteron vagy éppen az inzulintermelést. Meddős-
ség esetén fokozza a luteinizáló hormonok szintjét, ezek 
pedig a peteérést segítik elő. Férfiaknál szintén használ-
ható a meddőség kezelésében, illetve impotenciában. 
A témáról bővebben Facebook oldalunkon (facebook.
com/rozsasbiobolt) olvashatnak.

Bogárné Horváth Zsuzsanna fitoterapeuta, 
természetgyógyász



Online marketing elérhető áron, szakértői segítséggel!
Egészen biztos, hogy minden weboldal tulajdonos a le-
hető legtöbb ügyfelelet szeretné weboldalával elérni, és 
maximális szolgáltatás értékesítésre szeretne szert tenni. 
Viszont nagyon kevesen látják be, hogy ezért nem elég 
weboldalukat létrehozni. Sajnos még mindig nagyon so-
kan úgy gondolják, hogy az online marketing nem jelent 
mást mint egy frappánsan álcázott pénzszerzési módszert. 

Mi hiszünk az online marketing erejében, sőt mi több tapasztal-
juk jelentőségét. Segítségünkkel Ön is könnyedén megtapasz-
talhatja, hogy egyre több lehetőséget kínál az online marketing 
világa, hogy weboldalunkat, szolgáltatásunkat népszerűsítsük, 
mely mondanom se kell maximalizálja bevételszerzésünket.

Miben tudunk segíteni:
•  Reszponzív weboldal készítésében *Hogy minden készülé-

ken elérhető legyen*

•  Keresőoptimalizálásban *Hogy ott legyen a jók, sőt a legjob-
bak között*

•  AdWords kampány beállításában, menedzselésében, ok-
tatásában *Hogy fel tudja venni a harcot konkurenciájával*

•  Facebook kampány menedzselésében *Mert potenciális vá-
sárlói jelentős részét itt is érdemes megszólítani*

•  Továbbá: Google+, Instagram, Pinterest fiók kezelésben.  
*Mert nem elég jónak lenni, törekedjünk a legjobbnak lenni*

•  Újdonság: 2017. januárjától alapozó és haladó AdWords oktatást 
tartunk korrekt áron, valós szakmai tudással és tapasztalattal.  
Oktatással kapcsolatos részletek : oktatas.weboldalmuhely.hu

Segíthetünk, kérdése van? Hívja kolléganőnket, készséggel áll 
rendelkezésére!

Jelen hirdetés felmutatójának a weboldalmuhely.hu oldalon ta-
lálható szolgáltatások 2017 február 20.-ig történő megrendelés 
esetén 10% kedvezményt biztosítunk.

Mészárosné Borbás Orsolya
Vezető Online Marketing Szakértő
84/322-752, 70/634-5196
Mimézis Kft.
8600 Siófok 
Tanácsház u. 24. fsz.6 

Úgy tudom, jól működő informatikai cégeitek vannak. Mi 
inspirált arra, hogy az oktatás felé fordulj? – kérdezem a 
Hódos Anitát a Logiscool Siófok egyik tulajdonosát.

A jövő ügyfeleinek, munkavállalóinak a kinevelése legalább 
olyan fontos, mint a jelen igényeinek a kiszolgálása. Úgy gon-
dolom, hogy amit a Logiscool kínál, az egy jól felépített, hiány-
pótló szolgáltatás. 

Mi a Logiscool? 
A Logiscool egy di-
namikusan fejlődő is-
kolahálózat, ami már 
a 4 országban, közel 
30+ településen van 
jelen.  – veszi át a szót 
Sztranyák Nikoletta, 
az iskola vezetője. 

Ez a képzési forma élményszerűen, játszva vezeti be a gyer-
mekeket az informatika világába. A gyermekek a tudásszint-
jüknek megfelelő információkat kapnak, hozzájuk korban 
közel álló fiatal oktatóktól. Az oktatás, és annak felépítése 
gyermekközpontú. A kurzuson a feladatok során használt a 
saját oktatási platformban a figurák és hátterek a gyermeki 
képzeletnek megfelelően variálhatók. Ahogy a fiúk, úgy a 

lányok is megtalálják a helyüket a kurzusainkon. 

Mikor kezdődnek a kurzusok?
Január 26-tól tartunk Nyílt Napokat az érdeklődő szülőknek és 
csemetéiknek, februártól indul az új kurzus. A Nyílt Napos ren-
dezvényeken a szülőknek bemutatjuk az iskolát, a gyerekek 
pedig részt vehetnek az első órájukon. Mindez azért fontos, 
hogy a szülő és gyermeke együtt tudjon dönteni arról, hogy 
mennyire tetszik nekik az iskola.

Kiket vártok az iskolába?
Minden, informatika iránt érdeklődő gyermeket, aki általános 
iskolás, és már magabiztosan tud írni és olvasni. A gyerekek 
életkoruk szerint alkotnak csoportokat az alsó tagozattól a fel-
ső tagozatig.

Logiscool Siófok
Gábor Dénes Főiskola Siófoki Campus
8600 Siófok, Petőfi sétány 1.
Tel: +36 70 603 0005
www.logiscool.hu

Logiscool - kreatív programozás gyermekeknek



Kedves Vásárlóink!
az alábbi termékeket

December 15-től  Január 31-ig    

20% kedvezménnyel 
vásárolhatják meg:

• Algoflex Forte 20x
• Normaflore 20x

• Magne B6 50x
• No-Spa Forte 24x

• Rubophen 500 mg 20x

TOVÁBBI AKCIÓKAT MEGTEKINTHETI A WWW.KADUCEUSGYOGYSZERTAR.HU WEBOLDALON!

Sanofi Télipatika Akció
Címünk: 8600 Siófok Zamárdi u 4 .

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




