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Megújul a parti sétány
Több mint 33 millió forintos beruházásból valósul-
hat meg a siófoki parti sétány fejlesztése.

A Balaton Fejlesztési Tanács a korábbi évekhez hason-
lóan pályázati lehetőséget biztosít vízparti és egyéb 
közösségi területek, parti sétányok, települési zöldfe-
lületek fejlesztésére. A januári testületi ülésen a siófoki 
képviselő-testület döntést hozott arról, hogy a parti 
sétány fejlesztésére benyújtja pályázatát. Ehhez az ön-
kormányzatnak 55 százalékos, 18,2 millió forint össze-
gű önrészt kell biztosítania, melyhez 15 millió forintos 
támogatást nyerhet, így több mint 33 milliós beruhá-
zás valósulhat meg a siófoki Aranyparton. A Csúszda 
utcától induló, már térkő burkolattal ellátott sétány 

folytatódhat 3 méter szélességben, 470 méter hossz-
ban utcabútorok (padok, szemétgyűjtők, információs 
táblák) elhelyezésével együtt. A Munkácsy utcától a 
Tömörkény utcáig terjedő szakasz újulna meg, mely 
összekötné a már meglévő két parti sétányt. 

Siófok város 2017. évi költségvetési rendeletének 
előkészületeiről, a költségvetés készítésének ku-
lisszatitkairól, annak jelenlegi állásáról kérdeztük 
Szamosi Lóránt képviselőt. 

Egy önkormányzat életében a költségvetésről szóló 
rendelet elfogadása a legfontosabb esemény így év 
elején. A költségvetési rendeletet a polgármester ter-
jeszti be a testület elé, mondhatni ez a rendelet az ő 
„édesgyermeke”. Az éves költségvetést a következő 
elemek határozzák meg: önkormányzati fenntartás-
ban lévő intézmények költségvetése (KIKK, BRTK, Gon-
dozási Központ, Siófok Város Óvodái és Bölcsődéje); a 
Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése (Siójuttal 
és Balatonvilágossal együtt). Magát a költségvetést a 
kötelező feladatok ellátása, az állami támogatások és 
önkormányzati bevételek figyelembevételével a hiva-
tal dolgozói állítják össze, és a polgármester terjeszti 
a képviselő-testület elé. A végleges elfogadás előtt 
azonban szükség van több egyeztető megbeszélésre, 
hogy tényleg jó büdzséje legyen a városnak. Az itt elfo-
gadott keretek között működhetnek a város intézmé-
nyei, és az önkormányzati hivatal is. Nem utolsósorban 
a városi fejlesztések és beruházások is ebben a nagyon 
fontos rendeletben jelennek meg, ezeket az igényeket 
Siófok egyéni körzetekben dolgozó képviselői, vala-
mint a polgármester javaslatai teszik teljessé. Miután a 
végső döntés megszületik a költségvetésről, az abban 
megfogalmazott feladatoknak a végrehajtása teljes 
egészében a hivatalon múlik.
Az idei költségvetés előzetes egyeztetéseinek első 
fordulóján már túlvagyunk. Úgy tűnik, az intézmények 
kiadásai és bevételei rendben vannak. Azt gondolom, 
hogy mindegyik városi intézmény fontos feladatot tölt 
be a közszolgáltatások nyújtásában, ezért lényeges a 
kiegyensúlyozott gazdálkodási háttér biztosítása szá-
mukra. Költségvetésük nem pazarló, és elégségesnek 
tűnik a jó színvonal megtartásához – mondta el Sza-
mosi Lóránt.
A város költségvetésében igen jelentős hányadot 
képvisel – mintegy 900 millió forinttal – a hivatal éves 
költségvetése. Az általános tendencia az, hogy az ál-

lam csökkenő támogatást nyújt a hivatali feladatok 
ellátásához, hiszen egy sor feladat elkerült az önkor-
mányzatoktól, főleg a kormányhivatalokhoz. Emellett 
idén január 1-től az összes általános iskola működte-
tése is a KLIK-hez került. A mintegy 900 millió forint 
majd kétharmadát a bér viszi el. A 2016-os évhez 
képest viszont változatlan a hivatal dolgozóinak lét-
száma – a folyamatos feladatelvonás ellenére –, de 
bérigénye majdnem 60 millió forinttal több az előző 
évihez képest. Ennek okáról érdeklődtek az egyezte-
tésen a testület jelenlévő tagjai, de választ nem kap-
tak a feltett kérdésre. A képviselők elmondása szerint 
sajnos a város polgármestere ekkor már nem volt ott 
az egyeztetésen. 
A másik központi kérdés a beruházások ügye. En-
nek a nagyon fontos területnek egy külön egyez-
tetés lesz a tárgya, de már az első megbeszélésen 
elhangzottak fontos párbeszédek ezzel kapcsolat-
ban. Például az, hogy hogyan került az önkormány-
zati költségvetésbe, hipp-hopp a bevételi oldalra 1 
milliárd 50 millió forint (nem elírás!), ráadásul „bel-
földi értékpapírok bevételei” soron megjelölve?  
Szamosi Lóránt elmondta, hogy később a jobbikos al-
polgármester ezt azzal indokolta, hogy 2016. október 
26-i képviselő-testületi ülésen a testület minden egyes 
tagja rábólintott erre. Erről a következők derültek ki: 
előbb történt meg a befektetési papírok megvásárlá-
sa, és csak utána kérte a hivatal mindehhez a testület 
jóváhagyását! Egy ilyen ügylet normális menete az lett 
volna, hogy előbb a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsá-
got, majd a testületet is tájékoztatja a hivatal a szán-
dékról és a rendelkezésre álló szabad pénzeszközökről, 
majd kéri az ügylet jóváhagyását, aztán bonyolítja le a 
tényleges ügymenetet. Főleg, hogy ez az óriási összeg 
tartalmazza a 2016. évre betervezett fejlesztésekre és 
beruházásokra szánt összeget, amit szintén "elfelej-
tett" közölni a hivatal. Ráadásul az ominózus rende-
letmódosításban még 1 milliárd 700 millió szerepel. 
Közben a hivatal „valamire” kifizetett 650 millió forintot. 
Erről sem tudni semmit. Ahogy Szamosi Lóránt fogal-
mazott, a szándék, hogy ne heverjen tétlenül a város 
pénze, dicséretes, de az ügyrendbe – azaz az előzetes 

tájékoztatásba és jóváhagyás kérésébe – a hivatal és 
az előterjesztő részéről nagyon komoly szakmai hibák 
csúsztak. A képviselő által feltett kérdésre, hogy mi van 
a beruházásokkal, amelyeknek el kellett volna készül-
ni 2016-ban, az a válasz érkezett, hogy többek között, 
mintegy 530 millió forint van itt „tárolva”, ami nem más, 
mint a tavalyi évre tervezett fejlesztések teljes kerete! 

Itt rögtön adódott a következő kérdés: ez a pénz miért 
nem a megjelölt városi fejlesztésekre (utak, járdák, csa-
padékvíz elvezetése, intézményi felújítások stb.) került 
elköltésre, miért értékpapírokban hever? Miért nem si-
került végrehajtania a hivatalnak a 2016. évi költségve-
tési rendeletben foglaltakat, amelyek a beruházásokra 
vonatkoztak? Válasz nem érkezett a jogos kérdésre.

Megújulhatnak a stadion környéki utcák is
Nemcsak a labdarúgóstadion, hanem annak kör-
nyéke is megújul Siófokon egy idén elkezdődő, 
8 ütemre bontott fejlesztési program keretében, 
melyhez a kormány 1,1 milliárd forint célzott támo-
gatást biztosít. 

A kormány a korábbi években 600 millió forintos támo-
gatást nyújtott a siófoki labdarúgó sportlétesítmény 
fejlesztésére. Ehhez az összeghez a tavalyi év végén 

plusz 500 millió forint támogatást ítélt meg, így össze-
sen 1,1 milliárd forint állami támogatásból, 8 ütemre 
bontott program keretében valósulhat meg a siófoki 
futballstadion felújítása. A megnövekedő forrás által, a 
Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében a koráb-
biaktól eltérően egy teljesebb stadion megépítésére 
nyílik lehetőség. 
– A 600 millió forintos támogatásból az első négy ütem, 
a plusz összegből a további négy ütem valósul meg. 
A stadionfejlesztés 2017-ben elkezdődik, és valószínű-
leg 2018-ra áthúzódik majd – számolt be a meglévő 
városi stadion felújításáról a januári testületi ülésen 
Csorba Ottó tanácsnok. 
– Az összeg csak és kizárólag stadionfelújításra fordít-
ható. Talált pénz bizonyos szempontból, a városnak 
nem kerül semmibe. Kezeljük ezt helyén, örüljünk, 
hogy kaptunk – hangsúlyozta az ülésen dr. Lengyel 

Költségvetés 2017
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Idén is a Balaton-parti Kft. üzemelteti a Petőfi sétányt
Siófok képviselő-testülete januári ülésén úgy hatá-
rozott, hogy 2017. évben is a Balaton-parti Kft.-t bíz-
za meg a Petőfi sétány üzemeltetésével. 

A testület egyhangúlag elfogadta, hogy továbbra is a 
Balaton-parti Kft. üzemeltesse a Petőfi-sétányt. A 2016. 
évi idegenforgalmi szezonban a sétány üzemeltetésé-
vel 1 év határozott időre bízta meg a céget a képviselő-
testület azzal a kikötéssel, hogy az egyéves üzemeltetés 
tapasztalatai alapján születik majd döntés a további hasz-
nosításról, működtetésről. A Balaton-parti Kft. szerint az 
üzemeltetés és a rendezvényterület tapasztalatait levon-
va elmondható, hogy a legtöbb területen javulás volt 
érezhető, ebben fontos szerepe volt a területen végre-
hajtott közterületi és a nagystrandi kamerarendszer és az 
azt állandó jelleggel működtető operátor központ kiala-

kításának. A tapasztalatok alapján egyes részeken azon-
ban változtatásokra van szükség. A januári ülésen arról is 
döntés született, hogy a hivatal, a rendőrkapitányság és 
a Balaton-parti Kft. közösen dolgozza ki a sétány bizton-
sági tervét. A részleteket és a pénzügyi szempontokat a 
következő, februári ülésen ismerteti majd új előterjeszté-
sében a sétányt üzemeltető vállalat. 

Polgármesteri és alpolgármesteri illetmény 
Emelkedett Siófok polgármesterének és alpolgár-
mesterének illetménye a helyi önkormányzatokról 
szóló törvénymódosítás alapján. 

A januári képviselő-testületi ülésen Kónyáné dr. 
Zsarnovszky Judit jegyző ismertette, hogy a polgár-
mester illetményének összegéről a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény rendelkezik. 
A Parlament ezt a törvényt újratárgyalta, módosításra 
került sor, és minden polgármester bérét 2017. január 
1-től rendezni kell. Törvény írja elő, hogy kötelező ezt a 
lépést megtenni, viszont minden képviselő-testületnek 
a saját polgármesteri illetményét deklarálnia kell. A tör-
vény szerint a 10 ezer és 30 ezer fő lakosságszámú te-

lepülések esetében a főállású polgármester illetménye 
az államtitkár illetményének (bruttó 997.170 forint) 70 
százaléka. Ez alapján dr. Lengyel Róbert, Siófok polgár-
mesterének illetménye bruttó 698.019 forint, melyhez 
hozzájön még ennek 15 százaléka, ami a költségtérítés.
A siófoki polgármester illetménye 2014. október 13. 
napjától bruttó 523.514 forint/hó, költségtérítésének 
összege 78.527 forint volt. A törvény értelmében 2017. 
január 1-től dr. Lengyel Róbert főállású polgármester 
bruttó 698.000 forint/hó illetményre jogosult, 104.700 
forint költségtérítéssel kiegészítve. 
A januári ülésen a határozati javaslat megszavazásán a 
polgármester tartózkodott, a testület 10 igennel 1 tar-
tózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 

Ismét Siófokra érkeznek a marosszéki gyerekek
A siófoki önkormányzat idén is támogatja a "Bala-
toni csillagösvény” elnevezésű missziós körutat a 
Siófokra érkező marosszéki gyermekkórus szállás-
költségének átvállalásával. 

A „Balatoni csillagösvény” missziós körút alkalmával 
július 18. és 23. között a Marosszéki Kodály Zoltán 
Magyar Örökség Díjas Gyermekkar turnézik a Balaton 
környékén. A csoport vezetője Böjte Csaba ferences 
rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány ala-
pítója. Az általa létrehozott gyermekmentő szerve-
zet célja az Erdélyben sanyarú körülmények között, 
sokszor az éhhalál szélén tengődő gyermekek felka-
rolása. A „Balatoni csillagösvény” missziós körút az 
idei évben ötödik alkalommal kerül megszervezésre. 
A körút célja, hogy adományokat gyűjtsenek a 
Szovátán megépült közösségi ház, a Mariánum fenn-

tartási költségeihez. A 60 fős, főleg 10 és 14 éves gyer-
mekből és 5-6 felnőttből álló csapatot a körút idejére 
az előző évekhez hasonlóan a siófoki önkormányzat 
szállásolja el díjmentesen a Galerius vendégházban. 
A támogatáson túl Siófok városa fellépési lehetőséget 
is biztosít a kórus számára. 

Földgázenergia-ellátás
A kedvezőbb árú földgázenergia-beszerzés érde-
kében a siófoki önkormányzat ismét csatlakozott a 
Sourcing Hungary Kft. által szervezett földgázener-
gia-beszerzési közösséghez. 

Siófok Város Önkormányzata csatlakozott a Sourcing 
Hungary Kft. által szervezett földgázenergia-beszer-
zési közösséghez, és vállalta annak gesztori felkérését. 
Az önkormányzat igyekszik intézményei fenntartási 
költségeit a lehető legoptimálisabb árszinten tartani. 
A hivatal a tavalyi évben a Sourcing Hungary Kft. által 

bonyolított közbeszerzési eljárással ért el jelentős meg-
takarítást a földgáz-energia beszerzése terén, így a vál-
lalattal ismét szerződést kötött. A vállalat célja, hogy 
a tagok energiabeszerzését együttesen kezelve, ki-
használja a mennyiségből és portfólióhatásból fakadó 
előnyöket, és a tagok számára a piacon elérhető legala-
csonyabb árszintet és legjobb feltételeket, pozíciókat 
harcolja ki a szabad piaci kereskedők pályáztatásával. 
Siófok Város Önkormányzata vállalta a földgáz-energia 
közbeszerzésre szerveződő csoport gesztori teendőit 
is, amely szintén előnyökkel jár a hivatal számára.

A főállású alpolgármester illetményét a polgármester 
illetményének 70 és 90 százaléka között, azaz 488.613 
forint és 628.217 forint közötti összegben állapíthatja 
meg a képviselő-testület. A tanácsnoki ülésen Kónyáné 
dr. Zsarnovszky Judit jegyző 80 százalék megállapításá-
ra tett javaslatot, Potocskáné Kőrösi Anita, Siófok főállá-
sú alpolgármestere azonban a 70 százalékot javasolta, 
mivel az önkormányzat adóerő-képessége elég magas, 
ezért a költségvetésben valószínűleg nem fogják bizto-

sítani a már megállapított alpolgármesteri illetmény és 
a mostani illetmény különbözetét, nagy valószínűség-
gel ezt a város költségvetéséből kell kigazdálkodni. Ez 
alapján a tanácsnokok ülése a 70 százalékot javasolta 
a testületnek elfogadásra. 2017. január 1-től a siófoki 
főállású alpolgármester havi illetménye bruttó 488.600 
forint, amihez hozzájön ennek 15 százaléka, a költség-
térítés összege bruttó 73.290 forint és két nyelvvizsga-
pótlék alapján bruttó 61.840 forint.

Róbert polgármester, és hozzátette, a stadion környé-
kének megújításához, ha szükséges, még a város is 
hozzájárul. 
– Egy olyan multifunkciós stadion fog épülni, ami más 
városi rendezvényekre is alkalmas lehet, emellett a 
stadion környékét övező rossz állapotban lévő utcák 

(Klapka György utca, Révész Géza utca, Dózsa György 
utca és a Fő utca ide vonatkozó szakaszai) szintén meg-
újulnak – mondta el Szajcz Adrián, a város beruházási 
tanácsnoka, aki Witzmann Mihállyal, a térség ország-
gyűlési képviselőjével közösen lobbizott a plusz fél mil-
liárdos kormányzati forrásért. 
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Siófoki fejlesztési ötletek budapesti egyetemistáktól
Csökkentett autósforgalmú partszakasz létrehozá-
sa, minőségi lakótelep-fejlesztés – csak két kiemelt 
példa a BME településkutató diákjainak ötletei kö-
zül, melyeket a Siófokon végzett kutatómunkájuk 
alapján valósítanának meg a városban. 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem urbanisztika tanszékének hallgatói egy te-
lepüléskutató tábor során végeztek kutatásokat 
Siófokon, melynek eredményeiről január 10-én szá-
moltak be a városházán. A fővárosi egyetem több 

mint 10 éve rendszeresen szervez diákjai számára 
olyan táborokat, melyek során egy-egy települé-
sen végezhetnek kutatómunkát. Tavaly augusztus 
végén, szeptember elején 14 diákból álló csapat 
és tanáraik érkeztek Siófokra, munkájukat a város 
a szállás és az étkezés biztosításával, a kutatásban 
érintett hivatali osztályok felelősei pedig adat-
szolgáltatással támogatták. A diákok tanulmányt 
készítettek a siófoki nyári autósforgalom optima-
lizálásáról, a paneles lakótelepek fejlesztéséről, 
a parkokról, az épülethomlokzatok sokféleségé-
ről. Megvizsgálták Siófok jellegzetes épületeinek 
fejlődését (Víztorony, Fő tér, könyvtár, Pláza), az 
apartmanok terjeszkedését, a helyi éttermek kül-
ső arculatát, valamint a város ’60-as, ’70-es évek-
beli modernista építészetét. Az egyik egyetemista 
kutatópáros komplex tanulmányában például egy 
csökkentett forgalmú partszakasz megvalósítását 
vetette fel javaslatként a város nyári autósforgal-
mának optimalizálására. Tanulmányozták a helyi 
parkolási rendeletet is, amiből véleményük szerint 
megfontolandó a siófokiaknak nyújtott 80 százalé-
kos kedvezmény a partközeli frekventált területen 
is, a szálláshelyek és kereskedő társaságok számá-
ra szóló parkolókártya pedig csak növeli a parko-
lási forgalmat. A diákok nemzetközi viszonylatban 
kerestek hasonló városokat, ahol már megoldást 

találtak erre a helyzetre. Külföldi példák alapján fel-
vetették a zónás parkolási rendszer ötletét, a Budai 
Vár példája alapján sorompós megoldással védett 
és fizetős övezet kialakítása merült fel kutatásuk-
ban. A fizetős zónák létrehozása esetén a kiemelt 
zónákban magasabb díjakat alakítanának ki, me-
lyek elősegíthetik a tömegközlekedés fejlesztését, a 
külső P+R parkolók létesítését, és egy tranzitbusz-
szolgáltatás kialakítását is. Sorompós megoldásuk 
szerint a sorompóval lezárt belső védett övezet 
kerülne kialakításra, így a parkolóforgalom átte-
relődne. A diákok konkrét példájában a Tesco áru-
ház mellett alakítanák ki a P+R parkolót, ahonnan 
transzferjárattal lehetne elérni a védett övezetet. 
A parkolás optimalizálása mellett fejlődhetne a gya-
logos, kerékpáros közlekedés, létrejöhetne a parko-
lást segítő mobil applikáció, ami az aktuális szabad 
parkolóhelyeket mutatná a városban.

Nyári tömeg a jégkarneválon
A nyári strandidőt visszaidéző tömegek érkeztek 
a siófoki partra, ahol a befagyott Balatonon jeges 
programokat szerveztek. 

Vasárnap ismét korizásra alkalmas volt a Balaton jege 
Siófoknál, így rengetegen választották hétvégi prog-
ramnak a Jégvirágos Déli Partyt. A Siófoki Fürdőegylet 
Turisztikai Egyesület a város hivatalosan kijelölt jégpá-
lyáján, az Ezüstparton ingyenes programokkal várta a 
téli kikapcsolódásra vágyókat. A Balatuning Egyesület 
sorversenyeket szervezett a jégen, a Siófoki Vízisport Kör 
Jégvitorlás Szakosztálya jégvitorlázásra hívta a jelentke-
zőket, sokan fakutyáztak, jégkorcsolyáztak, jéghokiztak. 
Mindeközben a parton DJ Csucsu zenélt, és egy lelkes 
jégszobrász kifaragta a siófoki Víztorony kicsi jeges má-
sát. A város borát jégpoharakból kínálták, de fogyott a 
forralt bor, a forró tea és a balatoni lángos is.

Siófok vezetése is gratulált a Somogy Polgáraiért 
kitüntető címet elnyert Bozsoki-Sólyom Jánosnak 
és Csanádi Józsefnek, a Balatonkiliti Református 
Egyházközség tagjainak, akiknek a másokért vég-
zett kiemelkedő és példamutató tevékenységét is-
merte el a megye a díjjal.

A Somogy Megyei Közgyűlés összesen 19 Somogy Pol-
gáraiért kitüntető címet osztott ki az év eleji megyena-
pon. Olyan személyek és kollektívák vehették át a díjat, 
akik kiemelkedő tevékenységükkel a megye fejlődését 
szolgálták, illetve munkájukkal kimagasló érdemeket 
szereztek. A Csurgón megtartott ünnepségen a Bala-
tonkiliti Református Egyházközség két siófoki tagja, 
Bozsoki-Sólyom János lelkipásztor és Csanádi József 
presbiter, főgondnok kapott Somogy Polgáraiért díjat.
Nagy Sándorné, Kiliti képviselője így méltatta az elis-
merést: „Ritka, hogy egyszerre két siófoki kapjon me-
gyei díjat. Mindketten méltók rá, hiszen olyan pluszt 
adnak a közösségnek, a gyerekeknek és időseknek 
egyaránt, amelynek hatása és példamutató ereje túlnő 
a városon. Akármit kértünk eddig tőlük, mindig szíve-
sen segítettek.”
Bozsoki-Sólyom János úgy fogalmazott; „Nem rólam 
szól ez a díj, hanem a közösségről. Azokról, akiknek hi-
vatása mások segítése. Azokról, akik nap mint nap em-
berekkel foglalkoznak, mint az egészségügyi dolgozók, 
a szociális munkások vagy a pedagógusok. Ezen belül 
is az egyik fontos terület a fogyatékkal élőké, ahol fel-
adatunk, hogy ezen embertársainkat elfogadtassuk a 
gyülekezeti közösséggel.” A lelkipásztor Lukács evan-
géliuma 17. fejezetének A szolga jutalma című részét 
idézte: „Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami 
kötelességünk volt.”

Csanádi József a következő szavakkal köszönte meg 
a siófoki képviselő-testület javaslatára elnyert megyei 
díjat: „Istené a dicsőség, az ő szolgálatára tesszük, amit 
teszünk. Büszke vagyok arra, hogy Kiliti egy kicsi, önálló 
sejtje a városnak, és nagy az összetartás, amelyet a gaz-
danap, a szüreti felvonulás vagy a fogathajtó verseny is 
jól példáz. Ez egy kis falu a városban, falusias progra-
mokkal, amelyekhez elengedhetetlen az önkormány-
zat anyagi segítsége.”
Potocskáné Kőrösi Anita alpolgármester, amikor átadta 
a díjazottaknak a polgármesteri gratuláló levelet és a 
város borát, hangsúlyozta az általuk szervezett progra-
mok jelentőségét és szükségességét, amit a városveze-
tés a jövőben is támogatni kíván.

A megye siófoki díjazottainak gratuláltak a városvezetők
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Kálmán Imre Kulturális Központ a közművelődés élén
A dél-dunántúli városok kulturális intézményei 
közül a siófoki Kálmán Imre Kulturális Központ 
nyerte el az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
rangos elismerését, a Minősített Közművelődési 
Intézmény 2016 címet. 

Az elismerő címet a magyar kultúra napja alkalmából 
dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkártól és 
Závogyán Magdolna kultúráért felelős helyettes ál-
lamtitkár asszonytól vehette át a siófoki Kálmán Imre 
Kulturális Központ igazgatója, Gyulainé Isó Edina, aki 
lapunknak adott interjújában mesélt az intézmény si-
keréről.

A Minősített Közművelődési Intézmény Cím a szakmai 
munkánk legmagasabb elismerése, egy olyan útra lép-
tünk, amit a minőségfejlesztés irányít. A Nemzeti Mű-
velődési Intézet 2010 óta minden évben pályázatot ír 
ki a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és Köz-
művelődési Minőség Díj elnyerésére. Idén a díjra nem 
volt jelölés, a címet hét nagyváros érdemelte ki, köztük 
a délnyugati országrészről és Somogy megyéből egye-
düliként Siófok nyerte el. A január 22-i átadóra elkísért 
Takács Sándor nyugalmazott igazgatónk is, aki már a 
kezdetek (1976) óta oszlopos tagja volt a művelődési 
házunknak és a siófoki kulturális életnek.

Milyen út vezetett a Minősített Közművelődési Intéz-
mény Cím elnyeréséig?

A pályázat egy intézmény életében egy évet ölel fel, 
ez esetben 2016 egészéről szól. Egy év munkáját mi-
nősítették, ehhez azonban rengeteget hozzátettek az 
előzmények, azok a szakmai tapasztalatok, szakmai 
munkák, amiket korábbi vezetők, dolgozók hagytak 
ránk, a KIKK fennállásának 40 éve alatt értéket terem-
tettek, és ezt továbbadták számunkra. Egyetlen évet 
ragadtunk ki a színes, előadásokkal, programokkal 
teli 40 évből. Májustól szeptemberig hónapokon át 
készültünk pályázatunkkal. Ez egy olyan dolog, amit 
csak abbahagyni lehet, befejezni sose, hiszen mindig 
jön hozzá újabb és újabb esemény. Három részt, a köz-

művelődési rendezvényeket és fesztiválokat, a kiállítá-
sokat, valamint a származtatott szolgáltatást pályáztuk 
meg, ezek jegyében született meg a minősített cím.

Milyen kötelezettségekkel jár az elismerés?

3 évig használhatjuk ezt a rangos elismerést, majd újra 
megpályázhatjuk. Ez az időtartam elég az újításokra, 
változtatásokra. Ráléptünk egy rögös és nehéz útra, hi-
szen igazi kihívás, hogy ezt a címet meg is kell tartani. 
Bármikor jöhetnek ellenőrizni hozzánk a minisztérium-
ból, ha nem úgy dolgozunk, nem tartjuk magunkat a 
pályázatban leírtakhoz, akkor könnyen el is veszíthet-
jük. Ahhoz, hogy megtartsuk, szemléletet is váltottunk, 
egy közösségben, csapatban dolgozunk, és nemcsak 
a munkaidő elejétől a végéig. Szívünket, lelkünket is 
beleadjuk mindennapi feladatainkba. Korábban is so-
kat gondolkoztam már a minősítés megpályázásáról, 
de csak a jelenlegi csapattal mertem belevágni a pá-
lyázatba. Véleményem szerint abszolút alkalmas a mű-
velődési ház csapata arra, hogy ezt a címet megtartsa 
és továbbvigye, a minősítés jegyében gondolkodjon, 
mert kollégáink fiatalok, rugalmasak, egymás társai va-
gyunk, a lényeg az összhang és az újítás. 

Mik a jövőbeli tervek?

2016-ban is rengeteg újítás született már, és az idei év-
ben még többre törekszünk. Szakmai gondolatunk a 
permanens, egy életen át tartó nevelés, ami azt jelenti, 
hogy csecsemőkortól idős korig kínálunk programle-

hetőségeket minden korosztály számára. Tavaly bevon-
tuk a legkisebbeket a Tipegő-bérlet elindításával, idén 
a középiskolás korosztályt a Z generáció – Életrevalók 
sorozattal, és az időseket a Bölcsek iskolájával, így már 
minden korcsoportot megszólítunk programjainkkal. A 
közművelődési sorozat lényege, hogy havonta ismét-
lődő rendszeres programokat kínálunk. Szeretnénk az 
emberekben érdeklődést kelteni, hogy érdemes a mű-
velődési ház oldalát felkeresni, mert nálunk biztosan ta-
lálnak minden héten programot. Úgy gondolom, hogy 
a színházi bérletelőadás nem elég a közművelődéshez, 
mert annak az alapja, hogy minden korosztály megta-

lálja érdeklődési területét, legyen az kézműveskedés, 
színházi előadás, filmklub vagy táncház. Nyárra nagy 
változtatásokat tervezünk, már tavaly nyáron is megol-
dottuk a nyitvatartást hétköznap reggel 8-tól este 8-ig 
a Siófoki Nőklub segítségével, és idén nyáron hétvégén 
is szeretnénk nyitva lenni, amihez több egyesületet is 
bevonnánk. Reggeltől estig megtekinthető kiállítások 
lesznek a galérián és az előcsarnokban is, gyerekelő-
adások a szünidőben, kézműves foglalkozások, filmve-
títések, koncertek. Nagyon sokrétű a közművelődés, és 
ezeket a rétegeket kell megtalálnunk, ettől lesz színes 
az életünk.

Találkozás Bereményi Gézával
Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején 
átélt gyermekkori emlékeit idézte fel Bereményi 
Géza a Hősök, 1956 című siófoki rendezvénysoro-
zat januári folytatásán. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfor-
dulójára létrehozott emlékbizottság támogatásával 
szervezte meg több hónapon át tartó történelmi prog-
ramsorozatát a siófoki BRTK Könyvtár. A Hősök, 1956 
című rendezvénysorozat tavaly októberi és novemberi 
előadásai, filmvetítései idén januárban folytatódnak. 
Január 12-én a könyvtár előadótermében Bereményi 
Géza író-filmrendezővel találkozhatott a közönség, aki 
10 éves gyermekként élte át a forradalom és szabad-
ságharc eseményeit. Az est másik vendége, Barlog 
Károly amellett, hogy zenés betétekkel színesítette az 
előadást, a riporter szerepét is magára öltötte, jelen-
leg készülő önéletrajza kapcsán az 1956-os gyermek-
kori emlékeiről, fiatalkoráról kérdezte a filmrendezőt. 
Bereményi Géza elmesélte, hogy 1956. október 25-én 
hogyan lett szemtanúja a Kossuth téri tömegmészár-
lásnak, amikor a szabadságharc talán leghomályosabb 
történelmi napján elszökött otthonról, és a tűzszünet-
ben hazafelé tartva a Kossuth tér felé indult.
- Akik lőttek, már elmentek, a mentők pedig még nem 
érkeztek meg a mészárlás helyszínére. Rengeteg holt-
test feküdt csoportokban, a Rákóczi-szobornál a ho-
mokban tank nyoma látszott. A magyarok ugyanis az 

orosz tankon barátkoztak az oroszokkal, és az isme-
retlen támadók az oroszokat is lőtték. Rajtam kívül 
egyetlen ember ment át a téren, a földrajztanárom 
volt – mondta el a filmrendező, aki egykori tanárával 
másnap néma egyezséget kötött, hogy nem is látták 
egymást aznap a téren, majd évekig nem beszélt az ok-
tóber 25-én történtekről. Bereményi Géza beszámolt 
arról is, hogy a felnőttek akkor már tudták, hogyan kell 
háború idején viselkedni, esténként nem gyújtottak 
villanyt, nehogy belőjenek az ablakon, a legolcsóbb 
vajazott sült krumplit ették, amiből a legtöbb volt. 
A filmrendezőnek megvolt az esélye, hogy ’56-ban Bécs-
be szökjön, édesanyja és nevelőapja rábízta a döntést, 
de nemet mondott az utazásra, Magyarországon foly-
tatódott életpályája. A mai napig az írással foglalkozik, 
jelenleg önéletrajzán dolgozik. Ismert filmjei közül a 
rendezvénysorozat keretében az Eldorádó című filmet 
vetítette az előadás előtti napokban a könyvtár.
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Történetek egy hajóskapitánytól
A balatoni hajózás történelmének érdekes tör-
téneteit, eseményeit, a hajózáshoz kapcsolódó 
személyiségeket és tévhiteket idézett fel elő-
adásában Deák István okleveles hajóskapitány. 

Deák István az egykori balatoni révek és kikötők törté-
neteivel, a kézi erővel hajtott siófoki köteles komppal 
kezdte fotókkal illusztrált színes előadását január 5-én 
a siófoki BRTK Könyvtárban. Felidézte a Balaton leg-
nagyobb hajós baleseteit, mint például az 1796 nya-
rán Révfülöp és Balatonboglár között bekövetkezett 
kompkatasztrófát vagy az első hidroplán baleseteket. 
Megismerhették a résztvevők Xivkovich őrnagynak a 
balatoni közlekedés tanulmányozásáról készített tér-
képét, akit az 1800-as évek elején a haditanács bízott 
meg a hajójáratok tanulmányozásával. A térképből 
megismerhető az evezőshajók menetideje, és kiderül 

az is, hogy a sószállítás nem Keszthely és Kenese, ha-
nem a mai Gyenesdiás (akkori sókikötő) és Kenese közt 
zajlott. A hajóskapitány a Balaton Gőzhajózási Társa-
ságról, utódairól, valamint a hozzájuk kötődő tévhitek-
ről is mesélt népes közönségének az este során.

Történelmi előadás a siófoki alkotóknak 
Cey-Bert Róbert Gyula író, történelemkutató tartott 
előadást 1956-ról a Siófoki Alkotók Körének össze-
jövetelén. 

Január 11-én a siófoki városháza Balaton termében 
ülésezett a Siófoki Alkotók Köre, melynek tagjai ez al-
kalommal Cey-Bert Róbert Gyulától hallgathattak meg 
egy előadást az 1956-os forradalom és szabadságharc-
ról. Az író, történelemkutató a témához kapcsolódóan 
„Adj szabadságot vagy halált!” című verseskötetével is 
készült az összejövetel résztvevői számára.

Kéthavonta fog számlázni a DRV 

A több magyarországi víziközmű-szolgáltató mintájára a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV) is kéthavi számlá-
zásra változtatja számlázási rendjét a részszámlákat is fogadó állandó lakossági felhasználóknál 2017. év elejétől 
– közölte a vízszolgáltató társaság.

A DRV Zrt. kéthavi számlázásra való áttérésének oka, hogy a számlázás ritkításával megtakarított költségeket a 
szolgáltatás folyamatos fejlesztésére fordíthassa, a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásának, valamint a 
szennyvízelvezetés és - tisztítás zavartalanságának folyamatos biztosítása érdekében.

Az új turizmus szak a legkeresettebb a GDF-en
A Gábor Dénes Főiskola Siófoki Campusán meg-
rendezett nyílt napon a felvételi előtt álló diákok 
többsége a szeptembertől elinduló turizmus-ven-
déglátás szak iránt érdeklődött. 

A legtöbb résztvevő siófoki volt, de Tabról, Kaposvárról 
és más megyékből érkezők is felkeresték a GDF Siófoki 
Campusát a január 24-i nyílt napon. Az érdeklődők vala-
mennyien a nappali képzést választották, a legkereset-
tebb szak az újonnan induló turizmus-vendéglátás lett, 
szinte minden diák erről érdeklődött az intézmény okta-
tóitól, vezetőségétől.
- Az információs társadalom kitágította a turizmus hatá-
rait is, újabb és újabb területek válnak a turizmusgazda-
ság részévé – mondta el Hamvas Péter igazgató. A GDF 
turizmus-vendéglátás szakának különlegessége, hogy 
három pillérre épül. Az első a közgazdasági szakmai kép-
zés, amely módszertani ismereteket is nyújt a hallgatók 
számára. A második maga a turizmus képzés, melynek 
során a hallgatók megszerezhetik a turisztikai ágazat-
ban nélkülözhetetlen tudást, és alkalmassá válnak arra, 
hogy vezetői feladatokat lássanak el a különböző terü-
leteken. A harmadik, különlegesnek számító pillér, hogy 
az első kettőhöz hozzátették az egyedi eszközrendszert 
is, amely napjainkban az online interakciókat és az azok 
mögött található infrastruktúrát jelenti. Ez hozzásegíti a 
leendő munkavállalókat ahhoz, hogy a legkorszerűbb 
technológiákat alkalmazzák, miközben segít a célcso-
portok minél pontosabb azonosításában is.
A rendezvényen Hamvas Péter igazgató arról hívta fel 
a diákok figyelmét, hogy miért is érdemes Siófokon 
tanulni, dr. Vári-Kakas István Ákos rektorhelyettes az 
informatika szakról, dr. Horváth Endre, a Gazdasági és 

Társadalomtudományi Intézet igazgatója a turizmus 
szakról tartott tájékoztatót, dr. Zárda Sarolta rektor a 
távoktatás rendszeréről, valamint arról beszélt, mi az a 
plusz, amit a GDF nyújt hallgatói számára. Az intézmény 
rektora és rektorhelyettese egyaránt fontosnak tartja a 
siófoki felsőoktatási képzési központ megerősítését, ha-
táskörének növelését. Siófok egy kisebb közösség, ahol 
az oktatás és a képzés sokkal személyesebb, sokkal in-
kább emberközeli, ezáltal hatékonyabb. 
- A GDF egyik erőssége, hogy az iskola budapesti és sió-
foki campusának hallgatói egyaránt sikeresen tudnak 
munkát vállalni a képzés mellett az intézményen belül 
(például a Logiscool Siófoknál), és különböző partner-
cégeknél. Az alapképzések hét féléven át tartanak, és az 
utolsó félév a gyakorlati képzés, ahol a gyakorlati helyen 
végzett munka mellett a hallgatók elkészítik szakdolgo-
zatukat is – tette hozzá Hamvas Péter igazgató.
A GDF Siófoki Campusán nappali, valamint távokta-
tási tagozaton tanulhatnak a hallgatók, utóbbi ese-
tében pénteki és szombati napokon zajlik az oktatás. 
A továbbtanulás előtt állók február 15-ig adhatják be 
jelentkezésüket, Siófokon a mérnökinformatikus, a gaz-
daságinformatikus, a gazdálkodási és menedzsment és a 
turizmus-vendéglátás szakok közül választhatnak.

Díszvendég volt Miskolcon Siófok
Miskolc Görömböly nevű városrészének januári 
fesztiváljára Siófokot hívták meg díszvendég-
nek. A jó hangulatú és jó reklámértéket jelentő 
rendezvényen a várost a polgármesteren és az 
alpolgármester asszonyon túl a Balaton tánc-
együttes és a Tourinform iroda is képviselte.

A helyi hagyományőrző borbarát egyesület által szer-
vezett miskolci Vince-napi rendezvény középpont-
jában a szőlővessző-szentelés és a forralt bor állt. 
Az ottani városrész polgármesterén túl részt vett rajta 
a térség országgyűlési képviselője is. Potocskáné Kő-
rösi Anita beszámolója szerint váratlan és megtisztelő 
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Növekvő iramban emelkedik Siófok vendégéjszakáinak száma
Siófok népszerűsége felfelé ívelőben van – derül ki a 
regisztrált vendégforgalom alakulásából. 2016-ban 
újabb 7,5 százalékkal nőtt a város vendégéjszaká-
inak száma az előző évhez viszonyítva. Ez igen jó 
tendenciát mutat, hiszen 2014-ben 0,3 százalékos, 
2015-ben pedig 4 százalékos volt ez az emelkedés.

Siófokon tavaly 12 hónap alatt összesen 7,5 százalékkal 
emelkedett a vendégéjszakák száma, ami a város von-
zerejének növekedését mutatja. Ez a kedvező időjárás 
mellett minden bizonnyal az egyre bővülő és színesedő 
program-, valamint szálláshelykínálatnak is köszönhető.
Az önkormányzat adóhivatalának adatai szerint tavaly 
áprilisban és az év utolsó három hónapjában csökkent 
valamennyit a vendégéjszakák száma, de az év többi hó-
napjában, főként a nyári szezonban számottevő volt az 
emelkedés. Tavaly összesen 1 116 273 regisztrált vendég-

éjszakát töltöttek el Siófok kereskedelmi és magánszál-
láshelyein. A 7,5 százalékos növekedésen belül jobban, 
8,3 százalékkal nőtt az adózó, és 5,2 százalékkal az adó-
mentes vendégéjszakák száma. (Az összes vendégéjsza-
ka mintegy 26 százaléka számít adómentesnek, vagyis 
ekkora a 18 éven aluliak aránya.) A tavaly befizetett ide-
genforgalmi adókból (ifa) mintegy 339 millió forintos 
bevétele származik a városnak, amit turisztikai fejleszté-
sekre fordítanak. Az állam, elismerve, hogy a turisztikai 
övezetekben az infrastruktúrát és a közszolgáltatásokat 
a lakosságszámnál jóval nagyobb tömeg számára kell 
biztosítaniuk az önkormányzatoknak, a beszedett ifa 
minden forintjához évek óta jelentős támogatást nyújt 
– figyelembe véve a települések adóerő-képességét is. 
A központi támogatás mértéke idén januártól jelentősen 
csökkent, ami miatt a tavalyi 350 millió forintos támoga-
tásnál 117, 8 millió forinttal számíthat kevesebbre Siófok.

felkérés volt Siófok számára a miskolci díszvendégség, 
ahol beszédet mondott dr. Lengyel Róbert polgármes-
ter, invitálva a Balaton partjára részvevőket. A Balaton 
táncegyüttes – amellyel az önkormányzat közműve-
lődési megállapodást kötött – egy egész busznyi, 40 
táncossal képviseltette magát. Az idősebb táncosok 
egyszer, a fiatalabbak kétszer is színpadra kerültek re-
mek műsorukkal. A siófokiak nem mentek üres kézzel, 
vittek ajándékba a város borából, és a dél-balatoni sző-
lők vesszőiből. Kitelepültek a siófoki Tourinform iroda 
munkatársai is, akik tájékoztatást és programnaptárt is 
adtak a Nyár Fővárosa iránt érdeklődőknek.

Idén is eljut Siófokra a Tour de Hongrie

Az elmúlt két esztendőhöz hasonlóan idén is Szombathelyről rajtol és Budapesten ér véget a Tour de Hongrie 
országúti kerékpáros körverseny. A hatnapos megmérettetésen -rajt- vagy célállomás lesz Keszthely, Zala-
egerszeg, Velence, Siófok, Paks, Cegléd, Karcag, Miskolc és Jászberény is. A közel 750 kilométeresre tervezett 
verseny június 27-én rajtol és július 2-án ér véget, a nemzetközi szövetség (UCI) versenynaptárában 2.2-es 
kategóriával szerepel, azaz a résztvevők világranglista-pontokért is harcolhatnak majd. A verseny sajtótájé-
koztatóján részt vett dr. Lengyel Róbert, Siófok polgármestere, aki arról beszélt, hogy milyen sok embert meg-
mozgató esemény volt tavaly a Siófokon áthaladó kerékpárverseny, és invitálta a Nyár Fővárosába idén is a 
Tour de Hongrie iránt érdeklődőket.

Meghalt dr. Kopár István, Siófok díszpolgára
December végén, életének 92. évében elhunyt Dr. 
Kopár István vitorlázó, hajózási igazgató, a földke-
rülő Kopár István édesapja, a Magyar Vitorlás Szö-
vetség örökös tagja, Siófok díszpolgára.

A Balaton kiemelkedő személyisége volt, aki élete 
utolsó pillanatáig szívén viselte a tó és a balatoni ha-
józás minden gondját. Jó vitorlázó volt, de sokkal job-
ban foglalkoztatta a magyar hajózás ügye. A balatoni 
hajózás igazgatójaként sokat tett a balatoni kikötők 
és hajózás fellendítésért. Vezetésének idején újultak 
meg a klasszikus utasszállító motorosok. Fő szervező-
je volt annak is, hogy a Füreden parti diszkóhelyként 
senyvedő, 1891-ben épült Helka motoros teljes pom-
pájában visszajusson a vízre. Fő szószólója volt a tó 
vízszabályozását szolgáló egyetlen hatékony eszköz, 
a Sió egész évben való hajózhatóvá tételének.
Dr. Kopár István 1925. szeptember 25-én született 
Keszthelyen. A vitorlázást, a hajózást, a Balaton és a 
vízi élet szeretetét és megbecsülését családban szívta 
magába, főleg a keszthelyi nagybátyjának, a város fő-
jegyzőjének köszönhetően. 
Közgazdasági egyetemet végzett Budapesten, majd 
1950. június 23-án került a Maharthoz. Kezdetben mű-
szerészként dolgozott, majd az üzemigazgatóság terv-
osztályán statisztikusként, később tervelőadóként. 
A Mahart SC vitorlás szakosztály egyik alapítója volt 
1950-ben. 1957-től beruházási vezetőként megépí-
tette az Újpesti Hajójavító Üzemet, korszerűsítette a 

tápéi és a haraszti hajójavítót. 1964-ben a Közlekedési 
és Postaügyi Minisztérium Tervgazdasági Főosztályán 
dolgozott. 1965-69 között a Mahart Tervgazdasági 
Szakosztály vezetője lett. 1969 és 1974 között Siófo-
kon a Balatoni Hajózási Üzemigazgatóság vezetője. 
Ez idő alatt épült meg négy új balatoni kikötő, a sió-
foki telep műhelyépülete, útjai, vitorlás tárolója és a 
hajósszállás. 1974 és 1977 között a Mahart gazdasági 
vezérigazgató-helyettesekén dolgozott Budapesten. 
1977-1982-ig a vállalat bécsi vezérképviseletét vezet-
te. 1982 és 1983 között a csepeli kikötő kereskedelmi, 
forgalmi vezetője volt. 1983-ban a Kikötői Üzemigaz-
gatóság megszüntetésekor korengedményes nyug-
díjazására került sor, de mint nyugdíjas különböző 
vegyes vállalatok átszervezésében vett részt. 1990 
december 1-jén került vissza Siófokra a Balatoni Ha-
józási Kft. igazgatójaként, és innen vonult nyugdíjba 
hat évvel később. Munkássága, neve egyet jelent a 
balatoni hajózással. Jelentős tevékenysége elismeré-
seként 1975-ben Siófokért-érem kitüntetésben része-
sült, majd 1996-ban Siófok Város Képviselő-testülete 
a balatoni hajózás érdekében kifejtett érdemeiért a 
Siófok Város Díszpolgára kitüntetést adományoz-
ta számára. 1996-ban a Magyar Köztársaság Arany 
Érdemkereszt kitüntetést is megkapta. Élete, a Bala-
ton és a hajók iránti odaadó szeretete példaértékű. 
Siófok vezetése egyik év eleji rendkívüli ülésén dön-
tött arról, hogy a város saját halottjának tekinti Kopár 
Istvánt, vállalva a temetés költségeit.

Részvétnyilvánítás
Részvétnyilvánítás a veronai buszbalesetben elhunytak hozzátartozóinak, barátainak, diáktársainak

Siófok város vezetése mélyen megrendült a Verona közelében történt, sok magyar áldozatot követelő buszbaleset 
miatt. Őszinte részvétünket fejezzük ki a tragédiában elhunytak családjainak, hozzátartozóinak, barátainak és is-
kolatársainak. 
Városunkat különösen közelről érintik a történtek, hiszen két siófoki áldozata is van a balesetnek, továbbá két másik 
életét vesztett fiatal ahhoz a családhoz tartozott, amelyik köztiszteletnek örvend Siófokon. Mély együttérzéssel kí-
vánunk sok erőt az érintetteknek a trauma feldolgozásához, és mihamarabbi felépülést azoknak, akik megsérültek a 
balesetben – áll a városvezetés közleményében.
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Jótékonysági akciót kért szülinapjára
A januári mínuszok a siófoki állatvédők munkáját is 
megnehezítették. A menhelyen élő védencek száma 
nő, a hideg miatt több táp fogy. A Sió mozi rendsze-
res támogatója az alapítványnak, így ebben a nehéz 
helyzetben is a segítségükre siettek, melynek egy 
nem mindennapi kérés szolgált alapul.

Január utolsó vasárnapja rendhagyó módon telt a Sió 
moziban. Az ebéd utáni órákban az előteret elfoglalták 
a siófoki állatvédők, akik védenceikkel együtt érkeztek. 
No, de kezdjük az elején! A helyi mozit üzemeltető Mester 
György és felesége, Fodor Ildikó állatszerető emberek, a 

2016 a felkészülés, 2017 a lehetőségek éve a Balatonnál
Witzmann Mihály, siófoki országgyűlési képviselő 
a Balaton Televízió vendégeként értékelte a 2016-
os évet, és beszámolt a 2017-es tervekről. 

Az országgyűlési képviselő Siófok tekintetében ki-
emelte, hogy a siófoki kórházzal sikerült a tavalyi év 
végén elnyerni egy energetikai fejlesztést, ami lehe-
tővé tette több mint 61 millió forintból a konyha és 
mosoda részleg teljes modernizálását, költséghaté-
konnyá tételét. A Balatoni Hajózásnál még a szezon 
elején átadták a több tízmillió forintból felújított Sió-
fok katamaránt. Több mint 120 millió forintos norvég 

pályázatból valósult meg a Vak Bottyán János Általá-
nos Iskola energetikai felújítása. Megvalósult Lepsény 
és Szántód-Kőröshegy között a dél-balatoni vasútvo-
nal korszerűsítésének első szakasza 32 kilométeren 
30 milliárd forintból. Az 1,2 milliárd forintos nagybe-
ruházás csomagból nagyrészt a főutak újultak meg, 
felújították többek közt Siófokon a városközpontot 
átszelő két főútvonal, a 65-ös és a 7-es út jelentős 
szakaszait. Befejeződött a 18 milliárdos dél-balatoni 
szennyvíz beruházás, melynek legnagyobb része a 
siófoki agglomeráció fejlesztése volt, ahol átadták Eu-
rópa egyik legmodernebb szennyvíztisztító telepét. 
Siófok visszakerült a felsőoktatás térképére a Gábor 
Dénes Főiskola képzéseinek elindulásával, valamint 
létrejött egy siófoki tankerületi központ. 2017-ben két 
nagy fejlesztési irány indul el a térségben: az egyik a 
településfejlesztési, operatív program, a másik a bala-
toni fejlesztési csomag. A Balaton kiemelt turisztikai 
fejlesztési térség, 2020-ig összesen 365,4 milliárd fo-
rint uniós és hazai forrásban részesülhet. A balatoni 
fejlesztési csomagban szerepel például a 12 milliárd 
forintos Sió-zsilip felújítása, a Balatoni Kör kerékpárút 
felújítása, 12,6 milliárd forintból a Balatoni Hajózás ki-
kötőinek, hajóflottájának korszerűsítése, egy új komp-
járat elindítása, valamint 17 milliárd forintos tematikus 
élménypark létrehozására a Balatonnál.

mozi rendszeres támogatója a Siófoki Állatvédő Alapít-
ványnak. A hölgy közelgő születésnapja alkalmából egy 
rendhagyó kéréssel állt elő. A most debütáló kutyás film 
apropóján egy jótékonyság vetítést kért a siófoki árva 
ebek javára . A jegyek már elővételben elfogytak, a hely-
színi vásárlásra már nem volt lehetőség.
A jótékonysági vetítést megelőzően az állatvédőkkel és 
három védencükkel találkozhattak az érdeklődök a mozi 
előterében, ahol a felvilágosítást kaphattak az alapítvány 
életéről, az örökbefogadás menetéről, a kint élő kutyákról, 
illetve aki szeretett volna, adományozhatott is. Rengeteg 
érdeklődőt vonzott ez a nem mindennapi kezdeménye-
zés, mely az állatvédők reményei szerint közelebb hozta 
az embereket az örökbefogadás lehetőségének gondola-
tához. Ez a nap egy kisebbfajta csoda volt az állatvédők 
számára, hisz a szereteten és figyelmen kívül rengeteg 
felajánlást is hozott, mely újra biztosította őket arról, hogy 
igenis létezik még összefogás és jóság, mely előbbre vi-
szi és értékeli a munkájukat. A film kezdete előtt Vörös 

Zsuzsa, az alapítvány elnöke munkatársaival és a hely-
színen lévő kutyusokkal együtt könnyes szemmel mon-
dott köszönetet a mozi közönségének a szeretetért és a 
vezetésnek a lehetőségért. A nap záróakkordjaként még 
egy meglepetés volt. A mozival szemben lévő Penthouse 
coctails és étterem is felajánlotta az aznapi kávéfogyasz-
tás bevételét. A tél szürkeségében egy ragyogó színfolt 
volt ez a nap, mely után kutyák és gondozók örömittas 
fáradtsággal hajtották álomra fejüket.

A Balaton festményeken, versekben 
Garai István, Balatonhoz kötődő költő verseit a tó 
festőinek alkotásai társaságában állították ki a sió-
foki Kálmán Imre Emlékházban. 

Garai István, a 20. század kiemelkedő költőjének művei 
ezúttal festmények társaságában láthatóak Siófokon. 
A Kálmán Imre Emlékház falain kiállított festmények 
hangulatához egy-egy Garai verset párosítottak az em-
lékház és a BRTK Könyvtár munkatársai. Január 23-án 

a Balaton, Pannónia ékköve című tárlat megnyitóján 
Nagy Franciska, a Perczel Mór Gimnázium diákja sza-
valt a költő verseiből, a kiállítást Bartusz-Dobosi László 
író, kritikus, irodalomtörténész és Hamvas Péter siófoki 
alpolgármester nyitotta meg. 
Garai Istvánról a következőképpen ír a kiállítást meg-
nyitó Bartusz-Dobosi László A sáncokon kívül című 
könyvében: 
„Tanított Dunaszerdahelyen, Ipolyságon, majd 
a délvidéki Bács-Petrőcön, Békéscsabán, dolgo-
zott Esztergomban, Kőszegen, Budapesten, míg 
végül Siófokra került. Kezdetben kályhafűtőként, 
dekádelelszámolóként és bérelszámolóként dol-
gozott, egészen 1964-es rehabilitálásig. Csak ekkor 
térhetett vissza a katedrához. A siófoki Perczel Mór 
Gimnázium magyar-latin szakos tanára lett egészen 
1977-es nyugdíjba vonulásáig. A nagy tótól soha 
többé nem tudott szabadulni. Bár 1984-ben család-
jával Budapestre költözött, a Balatont és Siófokot 
mindvégig élete legfontosabb állomásának tekin-
tette. A kényszer-állomásból így lett egy életre szóló 
kötődés.”
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Siófok, Vak Bottyán u. 27., TESCO
Nyitva: H.–Szo. 9.00 – 20.00,

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

Szemüvegkeretek verhetetlen áron!

Utolsó darabok

akár 70% kedvezménnyel!

    TAVASZI
KÉSZLETKISÖPRÉS!

OPTIKA

Az akció 2017. február 1–28-ig, vagy
a készlet erejéig érvényes.

További részletek az üzletben.

Nyártól Rasmussen irányít
A Siófok KC hivatalosan bejelentette, hogy az elmúlt 
hetekben sikeres tárgyalásokat folytatott Lars Ras-
mussennel, és a szerződésről folytatott egyeztetés 
eredményeképpen a 2017–18-as szezontól ő lesz a 
csapat új vezetőedzője. Szerződése három évre szól. 

A 40 éves dán szakember a magyar szövetségi kapitány 
Kim Rasmussen testvére, így ismerősen csenghet a neve 
a honi kézilabda szerelmeseinek. Játékosként nagyon 
komoly pályafutást tudhat maga mögött, többek között 
86 alkalommal lépett pályára a dán nemzeti csapatban, 
amellyel 2008-ban Európa - bajnoki címet szerzett. Edzői 
karrierjét 2010-ben a Horsens együttesénél kezdte el, je-
lenleg az első osztályú Ringköbinget irányítja.
 – Első alkalommal meglepett a Siófok megkeresése, de 
természetesen nagyon örültem annak, hogy a világ leg-
erősebb bajnokságából érdeklődés mutatkozik irántam. 
A tárgyalások megkezdése után felerősödött bennem 
az érzés, hogy ez egy nagyszerű lehetőség lehet a szá-
momra, és ahogy teltek múltak a napok ez tovább erő-

södött bennem. Az SKC vezetősége minden alkalommal 
azt éreztette velem hogy, mennyire bízik bennem, és az 
általuk felvázolt jövőkép tökéletesen megegyezett az én 
elképzeléseimmel. Természetesen kikértem a testvérem, 
Kim véleményét is, ő ugyancsak ráerősített az érzéseim-
re. Várom már a közös munka kezdetét, Magyarországon 
fantasztikus csapatok vannak, amelyek nagyon magas 
színvonalat képviselnek és mi is szeretnénk majd erre a 
szintre eljutni”– nyilatkozta Lars az aláírást követően.

Eszközök nélkül is megmenthető egy bajbajutott élete
Az alapszíntű újraélesztés fontosságára hívta fel a 
siófoki hivatásos tűzoltó-parancsnokság beavat-
kozó állományának figyelmét a város mentőszol-
gálatának munkatársa február 6-án. A tűzoltók a 
képzésen a szakszerű segítségnyújtás fogásait is 
gyakorolták.

Számos alkalommal a tűzoltók érkeznek elsőként 
egy káreset helyszínére, ezért fontos, hogy elsajátít-
sák a szakszerű segítségnyújtás fogásait. A mentők 
megérkezéséig megkezdett újraélesztési kísérlet 
nagyságrendekkel növelheti a beavatkozás sikerét, 
illetve a megmentett beteg életminőségét. Eszkö-
zök nélkül is megmenthető egy bajbajutott élete, 
csupán minimális ismeretekre és határozottságra 
van szükség. A siófoki képzés résztvevői egy egész-
ségügyi „tudásfelmérőt” követően lépésről lépésre 
begyakorolták a traumás sérülések ellátását, majd az 
újraélesztés mozzanatait, technikáját. A katasztrófa-
védelmi műveleti szolgálat tisztjei bemutatták azt 
a speciális mellényt, amelyet sérültek, akár gerinc-
sérült járműből történő kiemeléséhez használnak. 
A képzésen elhangzott: a megszerzett tudásra köz-
úton, a szolgálati helyükön, de bárhol – közterületen 
és otthon is – szükség lehet.



21

FEBRUÁR

Egészség oldal - Influenza elleni védelem
Siófok, Fő utca 47-53.

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

 telefon: 84/316-281

Ezen a télen nagyon sokan keresik fel üzletünket 
influenzára, vagy egyéb légúti fertőzésre utaló 
tünetekkel. A megbetegedéseket okozó vírusok, 
baktériumok cseppfertőzéssel terjednek, melyhez 
elegendő annyi, hogy a beszéd közben keletkező 
légúti váladékcseppek az egyik beszélgetőpart-
nerről a másikra kerüljenek.
Nagy segítséget jelenthet a megelőzésben a gyerme-
keknek is adható cukor-, glutén- és laktózmentes Cistus 
Antivirus® lágypasztilla, melynek semmilyen mel-
lékhatása nem ismert. Hatóanyaga fizikai védőréteget 
képez a száj- és garatnyálka-
hártyán, melyről a szerveze-
tünkbe igyekvő kórokozók 
egyszerűen lepattannak, így 
nem tudnak behatolni és el-
szaporodni sejtjeinkben. Zárt 
térben a cseppfertőzés kiala-
kulása a levegő fertőtlenítésével is meggátolható Spiron 
spray, vagy a négyféle összetételben megvásárolható 
Antibacteria sprayk használatával. Ha mégsem sikerül 
elkerülnünk a betegség kialakulását, segítségünkre lehet 
a kakukkfű, erdei fenyő és eukaliptusz illóolaját tartal-
mazó Bronchovit lágyzselatin kapszula. Fertőtlenítő, 
antivirális és antibaktericid hatású, megkönnyíti a légzést, 
segíti a lerakódott váladék oldódását és megkönnyíti an-
nak kiürülését. A letapadt nyálka feloldására, a köhögé-
si inger csillapítására, a légutak gyulladásos tüneteinek 
csökkentésére lándzsás útifű készítmények is alkalmazha-
tók. A Jó éjszakát lándzsás útifű szirupban kamilla, cit-
romfű és kakukkfű is megtalálható, melyek hozzájárulnak 
a nyugodt alváshoz. További előnye, hogy hozzáadott 
cukrot nem tartalmaz, így cukorbetegek is fogyaszthat-
ják. A légutak egészségének fenntartására Tüdő-füves 
csepp is kapható üzletünkben, mely hat gyógynövény 
alkoholos-vizes kivonata. Előnye, hogy alkoholtartalmá-
ból adódóan felszívódása már a száj nyálkahártyáján 
megkezdődik, ahonnan hatóanyagai közvetlenül a vér-
áramba kerülnek. A készítmény hatásosságáról légzési 
nehézség, köhögés, hurutos panaszok vagy kínzó rekedt-
ség esetén sok pozitív visszajelzés érkezett vásárlóinktól. 
Makacs köhögés, torokfájás vagy torokgyulladás esetén 

nekünk az ősi kínai orvoslás és a biorezonancia legújabb 
elvei alapján összeállított Grepofit nevű bioinformációs 
készítmény vált be a leginkább, ami grapefruitmag tartal-
mából adódóan természetes antibiotikumnak tekinthe-
tő. Gyermekek számára HerbalSept nyalókát ajánlunk a 
sokszor erős fájdalommal és nyelési nehézséggel páro-
suló torokgyulladás esetén. Gargalizáláshoz, inhaláláshoz 
a grapefruitmag-, teafa-, rozmaring- és kakukkfűolajat 
tartalmazó FitoTree cseppet javasoljuk, amivel a gye-
rekjátékok fertőtlenítését is megoldhatjuk. Arról se fe-
lejtkezzünk meg, hogy betegség idején még fontosabbá 
válik szervezetünk számára a megfelelő vitaminbevitel, 
melyhez jó választás a C-komplex kapszula. Nagy dó-
zisú C-vitamint, szőlőmag- és szőlőhéjkivonatot és a töb-
bi C-vitamin készítménynél jóval nagyobb mennyiségű 
bioflavonoidot tartalmaz a szervezet öngyógyító folya-
matainak elősegítése céljából. Multivitaminjaink közül 
a Vita-min® plus kapszula világszabadalommal védett 
formában tartalmazza az ásványi anyagokat, ami maxi-
mális felszívódást és magas biológiai hasznosulást ga-
rantál. A vitaminok és ásványi anyagok mellett két nagy 
fontosságú vegyületet is megtalálható benne, a zöld 
teából kivont hatóanyag gyulladáscsökkentő tulajdon-
ságú, a lutein pedig szemünk védelmét szolgálja. Kiváló 
választás vitamin és ásványi anyag pótlásra a kiemelke-
dő beltartalmi értékkel rendelkező Homoktövis velő 
is, amelynek hatóanyagai a szervezet szinte valamennyi 
részére pozitív hatással vannak. Betegség idején, főleg 
lázzal járó állapotokban a folyadékpótlás a szokásosnál 
is nagyobb fontosságú. Étkezések közötti gyógytea (pl. 
csipkebogyó, hársfa, bodza, kakukkfű, lándzsás útifű) 
fogyasztásával a gyógyulási folyamatokat is támogatni 
tudjuk. Bővebb információért forduljon bizalommal a 
Rózsás biobolt szaktanácsadóihoz! Kövessen bennünket 
Facebook oldalunkon is (facebook.com/rozsasbiobolt)!

Kovács Zita szaktanácsadó
Bogárné H. Zsuzsanna fitoterapeuta, természetgyógyász

Felejtse el az állandóan
laza, mozgó protézist és a
fogsor ragasztót!
A megoldás a fogászati
implantátum, mellyel újra
erős lesz a rágása és
ragyogó a mosolya! 
Hozza magával ezt az újságot és az
implantátum árából jóváírjuk a röntgen árát!
Kérjen időpontot ingyenes konzultációra a 
06 70 420 0585-ös telefonszámon!
www.globedental.eu/implantátum

Ön is elégedetlen a kivehető 
fogsorával?

Globe Dental Fogászati Centrum
Zamárdi, Eötvös u. 15./1. · Tel.: 06 70 420 0585
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Ismét programozó 
kurzusok 

7-14 éVEsEkNEk jaNuár 30-tól!

 LogiscooL siófok
8600 Siófok, Petőfi sétány 1. ∙ Gábor Dénes Főiskola Siófoki Campus, 2. emelet 

+36 70 603 0005 ∙ hello.siofok@logiscool.com

jElENtkEzz,  
mIElőtt bEtElNEk  
a hElyEk! 
 logIscool.com

AdWords Alapozó Oktatás  - Tanulja meg minősített szakértőnk segítségével, hogyan kell 
AdWords kampányt létrehozni és hogyan tudja első kampányait elindítani.
9.900 Ft+Áfa/fő 
 
AdWords Haladó Oktatás – Tanulja meg minősített szakértőnk segítségével, hogyan kell 
AdWords kampányát optimalizálni, költséghatékonyan futtatni.
19.900 Ft+Áfa/fő
 
Google Analytics Oktatás – Bemutatjuk, hogy milyen módon tudja megismerni látogatói 
viselkedését, és ezáltal hatékonyabbá tenni online marketingjét, szolgáltatása promótálását. 
9.900 Ft+Áfa/fő
 
SEO-Keresőoptimalizálás felhasználói szemszögből – Bemutatjuk, hogy mi kell ahhoz, 
hogy jobb helyezést érjen el weboldala a keresőkben, valamint több látogatót és ez által 
több vásárlót, megrendelőt szerezhessen.
9.900 Ft+Áfa/fő

MegMutatjuk Mi kell ahhoz, hogy 
WEbOldAlA iGAzán SiKErESSé válHASSOn,  
szolgÁltatÁsa pedig  
MaxiMÁlis keresettséggel rendelkezzen!

TováBBi információkérT kérjük láTogAsson el WeBoldAlunkrA:  

OKtAtAS.WEbOldAlmuHEly.Hu
tel: 06/70-634-5196

Születésnap, ahol az ajándékot te KAPod
Voltál már olyan születésnapi buliba, ahol a megle-
petések nem az ünnepeltet érik hanem a vendége-
ket? Nem? Pedig létezik ilyen.

Ha már egy ideje gondolkozol bútor vásárláson akkor 
elérkezett a megfelelő pillanat! Ha elmész Siófokon 
a Vak Bottyán u. 49-be, szilveszteri hangulat fogad. 
Konfetti, lufik amerre csak nézel. De nem decemberről 
hagyták meg a fiúk a díszítést, szülinapját ünnepli az üz-
let, már a hetediket.

És, hogy mit jelent ez? Ahányadik napján születtél bár-
melyik hónapnak annyi % kedvezményt kapsz a tortával 
megjelölt termékekre! Mi 26% kedvezménnyel jutot-
tunk hozzá egy kiváló minőségű táskarugós matrachoz. 
Több tíz ezer forintot spóroltunk ezzel az akcióval! Rá-
adásul olyan jó fejek voltak, hogy még egy tortával is 
megleptek minket!

Szívesen megKAPnád te is mindezeket? Válaszd őket, 
hogy Te is olyan jól járj, mint mi!

Menjél a KAP Bútoráruházba, a Vak Bottyán u. 49-be!



KEzdje a tavaszt tiszta autóval!
Külső-belső takarítás, bőrápolás, 
kárpit tisztítás, polírozás, autókozmetika

..és ha kívül-belül kész:
Olajcsere szerviz  már 12.990 Ft-tól
Futómű állítás már 11.990 Ft-tól

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

patakigabor@centrumauto.hu
www.centrumauto.hu

Napjaink lencseviselőinek élete és a szeme folyamatosan a képernyő  
és a képernyőn kívüli világ között mozog.

Elérkezett az idő egy olyan lencse számára, amely:
 segíti a viselőket a könnyebb fókuszálásban
 csökkenti a digitális eszközök által kiváltott szemfáradtság-érzést
 lehetővé teszi, hogy a felhasználók a maximumot hozzák ki a mindennapjaikból

Új Biofinity Energys TM

A világ egyetlen kontaktlencséje, amely  
a Digital Zone OpticsTM optikát használja – 

a digitális világ igényeire tervezve

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

A kontaktlencsét viselők új generációjának  
következő generációs technológiára van szüksége


