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A város büdzséje a tavalyihoz képest mintegy 20 
százalékkal nagyobb főösszeget tartalmaz, azaz 
mintegy 9,3 milliárd forintból gazdálkodhat Siófok 
ebben az évben. A város költségvetését csütörtö-
kön délután fogadta el a képviselő-testület egyhan-
gú szavazással, de felmerültek kérdések, melyekre 
egyelőre nincs válasz.

- Hosszas előkészítő munka folyt mire a ma az asztalon 
lévő előterjesztés elkészülhetett. Már többször szót ej-
tettem arról, hogy nagyon szoros költségvetési év vár 
ránk, nem voltak haszontalanok az előzetes és több órás 
tárgyalások, amelyeknek az eredményeként összeállt a 
költségvetés tervezete. Minden képviselőtársam átérez-
te ennek a súlyát, és kellő önmérsékletről és bölcsesség-
ről tett tanúbizonyságot. Azt gondolom, hogy egy reális 
költségvetési tervezet van előttünk - vezette fel a költ-
ségvetésről szóló napirendi pont tárgyalását dr. Lengyel 
Róbert polgármester.
Csorba Ottó kapta meg a szót, aki elmondta, hogy az 
együttes bizottsági ülésen a bizottságok egyhangúan 
tárgyalásra alkalmasnak találták a költségvetés terve-
zetét. Az alkalmasságnak több kritériuma is van, jelen 
esetben a legfontosabb, hogy a bevétel-kiadás oldal 
egyenlegben van, hitelfelvételre nem kerülhet sor, tehát 
önállóan áll a lábán Siófok. A bizottsági elnök két módo-
sító indítványt ismertetett.
- Az együttes bizottsági ülésen a bizottságok mind-
egyike egyhangúlag szavazta meg, hogy a költségvetés 
módosításai után fennmaradt forrásokat az általános 
tartalékba kell helyezni, ez meg is történt. Az általános 
tartalék felhasználásáról külön előterjesztések keretein 
belül kell, hogy döntsön a képviselő-testület. A második, 
hogy ha a most elfogadásra kerülő költségvetésen túl 
a városnak többletforrás áll vagy állhat rendelkezésre, 
akkor azt elsősorban a 2016. évi költségvetésbe beter-
vezett és fedezettel ellátott, de meg nem valósult be-
ruházások megvalósítására fordítsa a testület. Ezekről a 
későbbiekben szintén külön-külön szavazással kell dön-
tenie a testületnek. Ezek nem költségvetési tételeket 
jelentenek, hanem azok mellett javaslom feltenni szava-
zásra- mondta Csorba Ottó.

Az eltűnt beruházások – nincs, nem is volt, nem is lesz

- Kizárólag a beruházásokkal kapcsolatban szeretném 
kiegészíteni az együttes bizottsági ülésen elhangzotta-
kat - csatlakozott Szajcz Adrián, a Fidesz képviselőcso-
portjának vezetője a megszólalókhoz. 
- Sajnos meg kell említeni, hogy a 2017. évi költségve-
tésnek a legnagyobb vesztesei a városi beruházások 
lesznek. Hiszen csak ha az áthúzódó beruházásokat néz-
zük - amelyek a tavalyi évről megközelítőleg 1.2 milliárd 
forintnyi összeget tartalmaznak -, ezeket az idei évben 
csak korlátozott számban lehetett és tudtuk beépíteni 
az idei költségvetésben. Felvetődött az összbizottsági 
ülésen és több képviselőtársam is szóvá tette, hogy mi 
az oka annak, hogy 2016-os évben az egyéni képviselők 
által 1.2 milliárd forint értékben betervezett beruhá-
zások és fejlesztések nem tudtak megvalósulni, pedig 
ezekre kivétel nélkül fedezet volt a tavalyi költségvetés-
ben - vetette fel a problémát Szajcz Adrián, aki azt is el-
mondta, hogy ezekre a kérdésekre csak részben kaptak 
választ, emiatt ez az ügy további vizsgálatra és magya-
rázatra szorul. 

10 helyett 100 millió! Maradhat?

A Fidesz frakcióvezetője egy másik furcsaságra is felhív-
ta a figyelmet, azaz, hogy azok a beruházások, amelyek 
a hivatal részéről beárazva érkeztek a képviselőknek, 
hatalmas különbséget mutatnak az egymást követő 
években. Néhány példa: a Zamárdi utcában a csapa-
dékvíz elvezetése a tavalyi évben 70 millió forintra lett 
beárazva a hivatal által, az idei költségvetésben pedig 
106 millió forint szerepel. A Városház tér burkolatainak 
és zöldfelületeinek felújítása tavaly 30 millióból lett vol-
na megvalósítható, idén már 50 millióra árazta a hivatal. 
A Diófás utca burkolatának kiépítése is jelentős különb-
séget mutat, tavalyi beárazás szerint 20 millió forintba 
került volna, idén már 36 millióba kerül. 
Mint a frakcióvezető mondta, ezekre sem kaptak meg-
nyugtató válaszokat, ezért arra kérte a polgármestert, 
hogy indítson vizsgálatot.
Völgyi Lajos, aki számokkal készült, elmondta, hogy 

Költségvetés és kínzó kérdések
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az egymást követő években a betervezett fejlesztések 
megduplázódtak, akár ez is okozhatott csúszást, de 
egyetértett azzal, hogy érdemes kivizsgálni az ügyet 
és levonni a tanulságokat. Csorba Ottó is csatlakozott 
a vitához, mint elmondta, van olyan tétel, ami 2016-ban 
11 millióra volt beárazva, és ugyanez a tétel 2017-ben 
100 millióra. Mint mondta, ekkora tévedés nem lehet, 
bár előfordulhat, hogy jelentősen változott a műszaki 
tartalom. 
- Ezeknél a tételeknél meg kell nézni, hogy mi okozhat-
ta ezt, kérnék egy előterjesztést a pénzügyi bizottság 
elé, és nézzük meg tételesen, hogy melyiknél mi az in-
dok. Meg kell nézni, mi az a műszaki tartalom, amelyet 
el tudunk fogadni, ahol kompromisszum lehet. Amikor 
láttam ezt a költségvetési tételt, azt hittem, hogy kana-
dai márványból lesz ott valami, az egyik évben 11 mil-
lió, a másikban meg 100 - mondta a pénzügyi bizottság 
elnöke, majd hozzátette, hogy az egyéni képviselők 
mindegyike beszél a lakosokkal, akik elmondják, de ha 
nem is mondják el, akkor a képviselők is látják, hogy mit 
kell kijavítani, mit kell fejleszteni. Több mint 6 milliárdos 
beruházási igény volt, amelyet a képviselők hoztak a 
lakossági beszélgetések, jelzések és a saját meglátásaik 
alapján. Szajcz Adrián a költségvetésre visszatérve el-
mondta, hogy két olyan terület volt, ahol teljes egyet-
értés volt abban, hogy semmilyen költségcsökkentés ne 
történjen. Az egyik a Siófoki Városi Óvodák és Bölcsőde, 
a másik a Gondozási Központ. 
- Ebben az évben már megvalósulhat a tavaly általam 
beterjesztett és a testület által elfogadott óvodafelújítási 
program. Első állomásként a Katicabogár Óvoda kerül fel-
újításra, mintegy 54 445 000 forintból. A képviselő-testü-
let döntése értelmében 2017-ben kerülhet előkészítésre 
a Pöttyös Óvoda felújítása is - mondta a frakcióvezető.

Fonódás nincs, nulla eredmény van

Szamosi Lóránt szerint az önkormányzat életében a na-
gyon fontos igazgatási feladatok mellett az egyik kulcs-
terület a városfejlesztés. Nem véletlenül foglalkozik 
külön bizottság is ezzel a területtel, nem véletlen, hogy 
a pénzügyi bizottság elé kerülő ügyek jelentős része 
érintett a városfejlesztésben. - Annak idején két, két és 
fél évvel ezelőtt elég sokat beszélgettünk arról, hogy 

akkor volna optimális a város fejlődése, ha úgynevezett 
fonódó fejlesztések lennének, magyarul kapcsolód-
na egyik beruházás a másikhoz, és ezek összekötnék 
a városrészeket: utak, járdák egyéb műtárgyak, sorol-
hatnám,  de úgy látom, ettől most fényévekre vagyunk. 
Azokat az el nem készült beruházásokat keressük most, 
amelyek komoly tételszámban halmozódtak fel. A 
nagy igényszám azt mutatja, hogy bőven van teendő 
a város infrastruktúrájának fejlesztésében, ezért érthe-
tetlen a városvezetés magatartása. Szamosi képviselő 
elmondta, hogy tavalyi év első negyedében fel lettek 
függesztve a beruházások, pontosabban szerződéskö-
tési moratórium lett elrendelve a hivatal vezetői által. 
Ez is közrejátszott abban, hogy eléggé belassultak a 
beruházások. Ezután indult újra a tervezés, ami idáig 
jutott el, azaz a nullához konvergál. Ha lelassulnak ezek 
a folyamatok, akkor soha nem fog elkészülni semmi, és 
azt a város infrastrukturális fejlődése sínyli meg. Pedig 
ez elemi érdek és igény minden városrész részéről. 
- Nem csak az el nem készült beruházások hiánya lé-
nyeges, hanem a már elkészültek minősége is. Itt is 
voltak egészen komoly hiányosságok, kezdve a ká-
tyúzáson át a Béri Balogh Ádám utcáig. Ha már végre 
megvan a kivitelező, akkor az olyan munkát is végez-
zen, ami megfelelő, mert itt elég komoly összegekről 
van szó. Úgy veszem észre, hogy a hivatal dolgozói, 
akik a napi fáradságos munkát végzik, mindent meg-
tesznek, hogy ezek a fejlesztések megvalósuljanak, kö-
szönet illeti ezért őket. Az is jól látható azonban, hogy 
ezeknek a fejlesztéseknek rendszerezése és irányítása 
komoly hiányosságokat szenvedett. Ha nincs igényes 
és határozott városirányítás, vezetői útmutatás, akkor 
a munka sincs megfelelő módon elvégezve - mondta 
Szamosi Lóránt. 

Beszólás a beszólóknak

A fent elhangzottakat az ülésen senki sem kommentál-
ta, a képviselők kérdéseire, felvetéseire nem érkezett 
válasz. Dr. Lengyel Róbert polgármester szót adott a 
könyvvizsgálónak, majd szokatlan gyorsasággal sza-
vazást rendelt el, és jöhetett a szünet. Válaszok nem 
voltak. Akkor. Na de később! Rögtön az ülés után a 
polgármester internetes oldalán olvashattuk a reakci-
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Nyertes fejlesztési ötletek az üdülőterület korszerűsítésére
Lépcsős rakpart, a hajózási szigetet a Rózsakerttel 
összekötő aluljáró, vízi színpad, úszóstég, vízparti 
étterem, a Krúdy sétány autómentesítése, az Ezüst- 
és Aranypart összekapcsolása is szerepelt a Siófok 
központi üdülőterületének hosszú távú komplex 
fejlesztésére benyújtott nyertes tervpályázatok 
anyagaiban. 

Összesen 18 pályamű érkezett be a Siófok Város Ön-
kormányzata által Siófok központi üdülőterületének 
hosszú távú komplex fejlesztésére kiírt tervpályázat-
ra, melynek eredményhirdetésén két kategóriában 
hat pályaművet díjazott a pályázat bírálóbizottsága. 
A tervezés központi eleme az átalakuló hajózási szi-
get, a marina, a móló, a Rózsakert, a nagystrand, illet-
ve a Petőfi sétány összefüggő szövete volt.  

A február 28-i eredményhirdetésen Eltér István, a 
tervpályázat lebonyolításával megbízott Magyar 
Építész Kamara alelnöke hangsúlyozta, nagy öröm 
számukra, hogy a város testülete felismerte, milyen 
kincs ez a meglehetősen alulhasznosított terület, a 
pályázat pedig példaértékű lehet más balatoni tele-
pülések számára is.
-  A tavalyi évben a Fidesz-frakció kezdeményezésére 

a képviselő-testület egyhangúan döntött a Vitorlás 
utca és a Hotel Európa közti üdülőterület hasznosí-
tásáról, ezzel együtt egy országos, nyílt ötletpályázat 
kiírásáról. Az ötletpályázat kapcsán többször is el-
mondtuk, hogy sokat várunk ettől a projekttől, hiszen 
ennek a területnek a hasznosítása, fejlesztése már 
hosszú évek óta jogos elvárása a siófoki polgároknak. 
Sajnos a városvezetés részéről kis érdeklődés kísérte 

ót, melyben „ügyeletes beszólónak” titulálta Szamosi 
Lórántot, felvetéseit pedig szimplán szemétkedésnek 
nevezte.
- Nagyon komoly kérdések merültek fel a város és az 
itt élők életével kapcsolatban, amelyekre nem kap-
tunk választ a testületi ülésen. Én azt gondolom, hogy 

egy városvezetőnek minden körülmények között illik 
higgadtnak, és tárgyilagosnak maradni. Nem magán-
ügyekről, hanem közügyekről kérdeztem. A polgár-
mester reakcióját, ami a világhálóra kikerült, mindenki 
olvassa, mi már ezt a stílust ismerjük, de az idegenek 
számára nem viszi el Siófok jóhírét.

Sokan még mindig a képviselőkön kérik számon, ha valami nem készül el lakókörzetükben. A képviselők, mint 
ahogyan az az ülésen és az ülés után is elhangzott, látják a körzetük problémáit. Meghallgatják a lakosok észrevé-
teleit, de maguktól is tudják, melyek azok a problémák, amelyeket meg kell oldani. Nem véletlen, hogy a ciklus első 
évétől folyamatosan emelkedik a képviselők által a költségvetésbe beépített fejlesztési igény. Legutóbbi évben 
ez több mint 200 volt. Miután ezek az igények szerepelnek az elfogadott költségvetésben, már a hivatalnak kell 
gondoskodni ezen fejlesztések, beruházások lebonyolításáról. A képviselő már csak annyit tehet, hogy nyomon 
követi ezeket, kérdez - mint ahogyan a fenti cikkben is írtuk -, s reménykedik, legalább választ kap. Jelen esetben 
sem beruházás, sem válasz nem volt. 
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az eredményhirdetést, pedig ez a projekt évtizedek-
re meghatározhatja a város ezen területét fejlesztési 
szempontból, úgy gondolom, nagyobb figyelmet kel-
lett volna fordítania a városvezetésnek erre a pályá-
zatra - mondta Szajcz Adrián frakcióvezető.

A pályázatokat értékelő nagy létszámú, 16 fős bíráló-
bizottság eredményesnek és sikeresnek nyilvánítot-
ta a benyújtott terveket, színvonalas pályaművekkel 
készültek a pályázók. A bírálóbizottság azonos, rang-
sorolás nélküli díjakat osztott ki, mert a pályázatok 
közt nem volt túl nagy differencia, a pályázók díjaz-
ható megoldásokat fogalmaztak meg, azonban a be-
érkezett pályaművek egyike sem tudott teljes körű 
megoldást adni. A bírálóbizottság ezt a maximális 
elvárást nem fogalmazta meg, a pályázatokban érté-
kelte egy-egy részterület használható, továbbgondo-
lásra ajánlott javaslatait. 
- A tervpályázat egyik célja volt, hogy a fiatal tervezők 
és építészek, illetve profi nagy múltú építészirodák 

adjanak a városvezetésnek támpontokat, ötleteket 
ahhoz, hogy a parti rész az átalakítással komoly vonz-
erővel rendelkezzen, és kiemelje Siófok vezető sze-
repét a balatoni régióban. Természetesen nem arra 
számítottunk, hogy egy darab kész tervet fogunk át-
venni, megvalósítani, hanem ötleteket vártunk, hogy 
a városvezetés a jövőben erre a területre olyan terve-
ket tudjon készíteni, amelyek akár városvezetéseken 
átívelő fejlesztési stratégiát tud meghatározni- mond-
ta Szajcz Adrián.
A pályázatok közül azok kerültek kiemelésre és díja-
zásra, amelyek az adott terület konkrét megoldásán 
túl megfogalmazták ennek a területnek a helyes 
léptékét, karakterét, felvillantották a „balatoniság” 
hangulatát. A balatoni karakter a terület történetisé-
gén, kultúráján, építészeti hagyományán kell, hogy 
alapuljon, és így fogalmazzon meg új értéket. A bí-
rálóbizottság rangsorolás nélküli, 2.250.000 forintos 
kiemelt díjazásban részesítette Balázs Marcell és Pel-
le Zita vezető tervezők, a Térprofil Építész és Mérnök 
Iroda Kft., az Építész Stúdió Kft., valamint a Ripszám 
és Társa Építésziroda Bt. pályaművét. Rangsorolás 
nélküli, 500.000 forintos díjazásban részesült az A42 
Építésztervező Kft., és a KOVATERV Kft. pályaműve. A 
bírálóbizottság ajánlása szerint Siófok Város Önkor-
mányzata a tervpályázat díjazott terveiből a tovább-
tervezéshez használhatja fel az értékes ötleteket és 
javaslatokat. 

A tervpályázat díjazottai közt szerepelt a siófoki Ripszám és Társa Építésziroda Bt. projektje. Ripszám János Ybl-
díjas építész és csapata a Petőfi sétány és a Balaton kapcsolatának erősítésére, valamint a hajózási sziget átalakí-
tására helyezi a fő hangsúlyt. 
- Évtizedek óta forog a fejünkben, hogy mit kéne kezdeni a területtel, így az ötletek megszűrése volt nehezebb 
feladat. Az vezérelt minket, hogy ne menjünk el abba a manapság divatos irányba, hogy nagy durranást szeret-
nénk. Azt gondolom, hogy nagyon mértéktartóan kell a balatoni tájjal bánni. A projektünk egyik kulcseleme a 
Petőfi sétány átértékelésére tett javaslat. Itt az ideje, hogy azt teljesen átgondoljuk. A nagystrand területének 
karcsúsításával egy lüktető szélességű sáv átkerülne a város szövetébe, de nem hosszanti, hanem keresztirányú 
hangsúlyokkal. A cél az, hogy aki végigmegy a sétányon, lássa a Balatont, a Petőfi sétány és a víz kapcsolatát 
erősítsük. A hajózási szigetre a régi épületek újraértékelésével közösségi funkciókat helyeznénk el. Kifejezetten 
kulturális szigetté szeretnénk alakítani, ahol rendszeresen vannak különböző tematikájú fesztiválok. Mint egy 
„Hungexpo kicsiben”, ahol nem a mennyiség, hanem a minőség számít. Magyarországon világszínvonalú hajók 
épülnek, és az ezzel foglalkozó fiatal startup cégeket el lehetne hozni a szigetre, ami így egy szellemi központtá 
alakulhatna. Fontosnak tartom, hogy a közvéleményhez is eljusson, milyen potenciál rejlik ebben a területben, a 
lokálpatriotizmus érzését is erősítsük - mondta Ripszám János.
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Évértékelőt tartott dr. Lengyel Róbert, Siófok pol-
gármestere, aki mintegy 50 perces beszédében 
nemcsak a tavalyi évről beszélt, hanem az elmúlt 
két és fél évet is górcső alá vette.

160-180 érdeklődő várta dr. Lengyel Róbert évértékelőjét 
március 3-án a Kálmán Imre Kulturális Központ nézőte-
rén. A 2014-es választási kampánytól indult az évértékelő, 
melyről mégsem mi fogunk tudósítani, hiszen a hivatali 
sajtós egy kész anyagot küldött számunkra, melyet vál-
toztatás nélkül közlünk, mint ahogy azt is, hogy a siófoki 
képviselők hogyan látták az eseményt. Először tehát a hi-
vatal beszámolója:

A siófoki polgármester március 3-i évértékelőjén be-
számolt a 2016-os évben elkészült beruházásokról, 
köztük komplex felújításokról, elindított engedélyezési 
eljárásokról, járdaépítésekről. Részletesen felsorolta, hol 
is történtek az elmúlt évben útfelújítások, parkoló vagy 
kerékpárút-építés, hol fejlesztették a csapadékvíz-elve-
zetést, a közvilágítást, és hol létesültek újabb attrakciók 
szabadidőparkokban.
A 2016-ban megvalósult beruházások értéke 575 millió 
forint volt, a kivitelezés alatt álló beruházások nagyság-
rendje 240 millió forint, a közbeszerzési szakban lévő 
beruházások értéke 220 millió forint, és 46 olyan terv szü-
letett meg, amely további fejlesztésről, beruházásról szól. 
„Minden híresztelés ellenére sok minden épült Siófokon 
2016-ban” – mondta dr. Lengyel Róbert.
Tavaly 4,15 milliárd forint értékben pályázott, illetve nyert 

el támogatást a város. Ezek közül a Siófoki Vak Bottyán 
János Általános Iskola energetikai korszerűsítése készült 
el, a többi megvalósulása még folyamatban van (köztük 
a legnagyobbak a Révész utcai stadionfejlesztés és az 
elektromos buszok beszerzése), illetve több, összesen 
közel 900 millió forint értékben benyújtott pályázat még 
elbírálásra vár.
A vendégéjszakák száma az elmúlt három évben jelen-
tősen emelkedett, amiben a külső körülmények mellett 
a sosem látott mennyiségű és minőségű siófoki prog-
ramnak, valamint a javuló közbiztonságnak is nagy sze-
repe volt – véleményezte a polgármester, kiemelve a 
kulturális központ és a helyi fürdőegylet munkáját ezen 
a téren. Hangsúlyozta, nem csak városi pénzekből tör-
téntek tavaly komoly beruházások, hanem állami, uniós 
támogatások révén is. A siófokiak régi álma valósulha-
tott meg több útfejlesztéssel, Töreki szennyvízcsator-
na-hálózatával, vagy az új szennyvíztisztító teleppel.  „A 
politikai tisztesség megkívánja részemről, hogy megem-
lítsem, a város országgyűlési képviselőjének, Witzmann 
Mihály úrnak a közbenjárása is segített abban, hogy jus-
sanak központi források erre a munkára, amiért szeret-
nék ehelyütt is köszönetet mondani neki” – fogalmazott 
dr. Lengyel Róbert.

Beszélt a közmunka programban az intézkedési nyomán 
javuló munkamorálról, az önkormányzati intézmények új 
vezetőivel való megfelelő szintű együttműködésről, és az 
orvosi, gyermekorvosi ügyeletben tapasztalható komoly 
problémák megoldatlanságáról.  „Egyszerűen kevés az 
orvos az országban, és azok is túlterheltek. Ez egy olyan 
probléma, amit még meg kell oldani” - mondta.

Először tartott évértékelőt Siófok polgármestere
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Szólt arról is, hogy ismét folyik felsőoktatás a városban 
az ismert és elismert Gábor Dénes Főiskola kihelyezett 
tagozataként, amelyért Hamvas Péter, Siófok alpolgár-
mestere sokat dolgozott, és tesz a felfuttatásáért ma is. 
A polgármester köszönetet mondott a város civil szer-

vezeteinek is a munkájukért. Emlékeztetett arra, hogy 
egy éve szervezték meg a civil kerekasztalt, amin 19 
szervezet vett részt. Mára mintegy 50 aktív szervezet 
hangolja össze a ténykedését, programját a várossal, 
egymással, önálló internetes közösségi oldalt és össze-
sített programnaptárt is készítve.
Szó esett arról is, hogy a város hulladékgazdálkodását 
az elmúlt években ésszerűbben és takarékosabban is 
meg lehetett volna szervezni. Az előrelépés érdekében 
a város visszavette a megbízást a Zöldfok Zrt.-től, és a 
hulladékgyűjtés dandárját a Siokom Kft. felfuttatásá-
val maga végezteti el, saját céggel, saját dolgozókkal 
és nem profitorientáltan.  „A temetők üzemeltetését is 
saját kézbe vette a városvezetés, és eltökélt szándéka, 
hogy a jövőben így oldjon meg minden olyan felada-
tot, amelyekért évek óta hatalmas összegeket fizetünk 
ki külsős vállalkozásoknak ”- fogalmazott dr. Lengyel 
Róbert, példaként említve a zöldterületek és az utak 
karbantartását.
A jövőt érintő gondokat ecsetelve a városvezető be-
szélt arról is, hogy számos kérdés vár még tisztázásra, 
megoldásra, köztük a somi hulladékkezelő telep sorsá-
nak rendezése, az ottani hulladékválogató mű beindí-
tása. „Nagyon nehéz év vár ránk” – mondta a legfőbb 
nehézségek között említve a Balatoni Hajózási Zrt.-ben 
esedékes kötelező, több mint 770 millió forintos tőke-
emelést (ezt a tulajdonossá váló önkormányzatok vál-

lalták a hajdani ingyenes vagyonjuttatásért cserébe, a 
saját cégük fejlődési lehetőségeit és értékét növelve 
ezzel). Van egy másik múltból fakadó kötelezettsége 
is Siófoknak az egykori hulladékgazdálkodási konzor-
cium 203 önkormányzata felé. A követelések szerint 
Siófok mint gesztorönkormányzat 556 millió forinttal 
tartozik a konzorciumnak, amelyet a közösség pén-
zeként nem a közös vagyonra költött. Ezzel kapcso-
latban a polgármester annyit mondott: „Még zajlik az 
ügy vizsgálata, de a saját belső ellenőri vizsgálatunk is 
alátámasztani látszik a követelés nagy részének jogos-
ságát. A volt polgármester és volt jegyző is betekintési 
lehetőséghez jutott az iratokba. Jelenleg ember nincs , 
aki ebben az ügyben tisztán látna, de lóg a fejünk felett 
a fenyegetés, hogy itt is lesz fizetni valónk.”
A beszámoló szerint az önkormányzat pénzügyi ne-
hézségeit fokozta és fokozza, hogy a kormányzati rezsi-
csökkentés intézkedéseinek költségét és a kötelezően 
előírt – amúgy jogos - fizetésemelések pluszköltségeit 
is az a város kasszájából kell kigazdálkodni.  Szociális 
pótlék, kulturális járulék, ezek is újabb terhek, miköz-
ben az állami intézkedések nyomán kevesebb lett az 
önkormányzat adóbevétele – mondta a polgármester.
Beszélt arról is, miként élte és éli meg azt a politikai 
helyzetet, amely Siófokot jellemzi, ahol a polgármes-
ter és a képviselőtestület többségének politikai nézete 
eltérő, és ez időnként „emberpróbáló” feszültségeket 
okoz. Hangsúlyozta; a testületi döntések többsége 
mégis egyhangúan született meg. Ennek a kompro-
misszumkészségnek köszönhető, hogy Siófokból nem 
lett Esztergom. (Esztergomban az előző vezetési ciklus-
ban a polgármester és testület között feszülő politikai 
ellentét ellehetetlenítette a városvezetést.)

Szajcz Adrián képviselő, beruházási és fejlesztési ta-
nácsnok így reagált lapunknak az évértékelőn elhang-
zottakra: 
- Nagyjából erre számítottam a polgármesteri évér-
tékelővel kapcsolatban, se többre, se kevesebbre. 
A kötelező sajnálkozás és a kormánypártok ekézése 
mellett nem sok minden jutott a tényleges monda-
nivalóra. Azért érdemes lett volna beszélni többek 
között a képviselő-testület döntése alapján elindított 
óvodafelújítási programról vagy éppen a szakkép-
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Dr. Lengyel Róbert már sokadszorra hangoztatta, hogy kiszorult a helyi és a megyei médiából (Mondjuk évérté-
kelőjén kizárólag a helyi és megyei média vett részt), míg képviselőtársaival tele van a Siófoki Hírek. Nos, ha egy 
választott képviselő szeretne hírt adni tevékenységéről, véleményéről a testület újságjában, akkor azt a szerkesz-
tő nem tilthatja meg. Reméljük, Lengyel Róbert sem szeretné ezt. De ássunk mélyebbre: a Siófoki Hírek laptervét 
minden hónap elején elküldjük a polgármesternek ezekben szoktuk kérni, a hivatal híreit, valamint azokat a híre-
ket, melyeket polgármester közölni szeretne, a polgármester havi tevékenységét, azaz tulajdonképpen mindent, 
ami érdekelheti az olvasót. Mivel a kommunikáció a hivatali sajtóson keresztül történik (ez volt a kérés felénk), így 
mi is csak kérni tudjuk ezeket az információkat. Kapunk is több oldalnyi anyagot minden hónap elején, melyeket 
igyekszünk beszerkeszteni a lapba. Ezek után természetesen a kész lapot visszaküldjük a város polgármesteré-
nek, hogyha bármilyen észrevétele, kiegészítése van, tudjon reagálni, amire egyébként az ő kérése alapján 2 nap-
ja van. Csak ezután kerül nyomdába az újság. Ha a polgármester úgy dönt, hogy a mondandóját más csatornákon 
közli és nem a Siófoki Hírek hasábjain, amire, mint írtuk, minden lehetősége megvan, akkor nem túl elegáns 
utólag azt sugallni, hogy a lap készítői kihagyják őt az újságból. 
          a szerk.

zési ösztöndíjról. (Fidesz-frakció kezdeményezése). 
A beruházásokkal kapcsolatban pedig annyit, hogy 
2016-ban 1,2 milliárd forint értékben maradtak el 
fejlesztések Siófokon, úgy, hogy ezeknek megvolt a 
fedezete. Efölött azért gálánsan átsiklott polgármes-
ter úr az évértékelőjében. Sőt kínosan hallgatott. Az 
évértékelőben felsorolt tavaly elkészült fejlesztések 
közül a legtöbbnek már tavalyelőtt, vagy már azt 
megelőzően el kellett volna készülni. Ráadásul ezt 
úgy kommunikálni, hogy mindezek ellenére a város 
fejlődik, ez finoman szólva is ferdítés. 
- Csalódás volt ez a beszéd, mert nem évet érté-
kelt dr. Lengyel Róbert - ezt már Szamosi Lóránt 
képviselő mondta lapunknak, aki így folytatta: 
- Siófok tényleges helyzetéről, lehetőségeiről nem 
kaptunk átfogó képet. Sajnos a bemutatott fejleszté-
sek, amiket a városvezető büszkén hozott elő, mint a 
2016-os év beruházási termékeit, ezek jó része 2014 
előtti pályázati források eredményei, illetve az egyéni 
képviselők által megfogalmazott, beterjesztett és me-
nedzselt építések. Fontos tudni, hogy a polgármester 
által felsorolt fejlesztések még két-három évvel ez-
előtti döntések következményei, a 2016-ra tervezett 
és elfogadott beruházásokból nem valósult meg 
semmi! Sokat elárul a jelenlegi helyzetről az is, hogy a 
választások óta már a harmadik beruházási osztályve-
zetőjét „szaggatja” a hivatal. Nagyon lényeges dolgok 
maradtak ki a beszédből, amit egy városvezetőnek 
illett volna ismertetni, ha már számot ad munkájáról 
és Siófok helyzetéről is. Nem volt szó például a város 

munkaerő-piaci helyzetéről, a munkahelyteremtés 
kérdéséről és az ezekkel kapcsolatos befektetetések 
ösztönzéséről. Nem hallottunk a város nemzetközi 
kapcsolatairól, amellyel szinte egyáltalán nem foglal-
kozik a polgármester. Nem említett egyetlen, a hiva-
tal által beadott pályázatot, fejlesztési projektet sem, 
amely a jövőt gyarapíthatná. Csak említés szintjén ke-
rült elő az egészségügy, az oktatás, az utóbbi is csak 
a főiskolai képzés kapcsán. A sport, amely lassan szi-
tokszó lesz a városban, még csak egy mondatot sem 
érdemelt meg. Nem a profi sportról, hanem az után-
pótlásról, gyermekeink sportjáról és egészséges élet-
módjáról beszélek. Egy évértékelő beszédnek, a jelen 
helyzet bemutatása mellett elsősorban iránymutató-
nak kellene lenni, illene célokat kitűznie a jövőt ille-
tően! Reményt, terveket és határozott megvalósítási 
utakat megfogalmazni egy egész város számára. En-
nek nyomát sem láttuk, sőt ehelyett kaptunk egy po-
litikai kampánybeszédet, jó sok személyeskedéssel 
megfűszerezve. Ez mind pótcselekvés, és eltereli a 
figyelmet arról, hogy mi minden hiányzik ahhoz, hogy 
Siófok állja a versenyt.
Az állandó feszültség fenntartása, emberek egymás-
sal szembefordítása nem használ egy város jövőjének. 
Egy polgármesternek integráló személyiségnek kelle-
ne lenni, és nem olyannak, aki tudatosan megosztja a 
polgárokat. Egy megtépázott, harcban élő város nem 
vonzó egy belföldi turistának, egy külföldi befektető-
nek, de egy betelepülni kívánó családnak sem. 
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Átalakításra szorul a Petőfi sétány nyári őrzésének 
módszere. Abban mindenki egyetért, hogy tavaly 
már biztonságosabb volt a sétány, azonban ez nem 
azt jelenti, hogy problémamentesen üzemelt biz-
tonsági szempontból.

Tavaly szeptemberben a város polgármestere tartott 
sajtótájékoztatót a nyári közbiztonság alakulásáról a 
Víztorony tövében. Akkor a következőket mondta a sé-
tánnyal kapcsolatban:
- Az elmúlt évek során a Petőfi sétány neve közbizton-
ság szempontjából elég negatív visszhangot adott Sió-
foknak. Az idei év elején felvázoltam egy elképzelést 
a városvezetés számára, hogy mit is kéne tenni a sétá-
nyon ahhoz, hogy közbiztonsági szempontból kivetni-
valót ne találjanak a turisták. A közbiztonság javulása 
elsősorban a rendőrség eredménye, másodsorban a 
város intézkedései is közrejátszottak, a Petőfi sétányon 
ellenőrző, áteresztő pontok kerültek felállításra, egy 
profi magán biztonsági céget bíztunk meg a rend-
fenntartással, és biztonsági kamerákkal lefedett volt az 
egész terület – összegezte tavaly a polgármester.
Több képviselő szerint a területen lévő térfigyelő ka-
merarendszer bővítése fontos, de például a költségek 
jelentős részét nem ez teszi ki, hanem az élőerős őrzés, 
amivel azért akadtak problémák. Így nem beszélhetünk 
teljes sikerről. A februári ülésen tárgyalta a testület az új 
őrzési stratégiát, mi Pintér Tamást, a Balaton-parti Kft. 
ügyvezetőjét kérdeztük a szükséges változtatásokról:
- Legnagyobb eredmény, hogy jól működött az operá-
ciós központ, de például a kamerarendszer karbantar-
tására és új kamerák telepítésére is szükség van, mert 
jelenleg a rendszer nem alkalmas a déli járdaszakasz 
megfigyelésére. Emellett a vendégek igényeit meg-
hallva tervezzük a nyugati, azaz a Rózsakert felőli be-
járat megnyitását az éjszakai órákban, így itt is készülni 
kell biztonságtechnikai szempontból. Ezen fejlesztések 
költségét a Balaton-parti Kft. területek bérbeadásából 
fedezné, így a költségvetést nem terheli. Nagyobb 
probléma az élőerős őrzés. Tavaly más cég emberei 
biztosították az áteresztőpontokat, más cég emberei 
adták a strandra az éjjeli járőrt, és megint csak más cég 

emberei voltak a sétányjárőrök. Tervünk szerint idén 
már egy biztonsági cég fogja kezelni a teljes területet, 
amely céget közbeszerzési eljárás után választjuk ki. Így 
többek között egyszerűsödik, gyorsul a kommunikáció, 
vagy éppen megoldható lesz az átcsoportosítás, azaz, 
ha a terület egy részén ne adj isten több emberre van 
szükség valamilyen probléma miatt, akkor az megold-
hatóvá válik. Eddig nem volt az. A rendőrség rendkívül 
pozitívan és segítőkészen áll egyébként a Petőfi sétány 
ügyéhez, a kritikus időszakokban nagyobb lesz a rend-
őri jelenlét, valamint felajánlották, hogy felkészítik az 
őrzéssel megbízott cég embereit, hogyan járjanak el 
szakszerűen, jogszerűen, intézkedés esetén- mondta 
lapunknak Pintér Tamás.
Évekre visszamenően komoly probléma volt a szemét 
kérdése a sétányon. Eddig alkalmi munkavállalók vé-
gezték a takarítást, azonban idén már egy külön ezzel a 
feladattal megbízott takarítócég végzi majd a munkát. 
A csapat közvetlenül a biztonsági vezetőhöz fog tar-
tozni, és folyamatos információkat kapnak majd arról, 
hogy mely területek szemetesek. Feladatuk nem csak 
a szemetesek ürítése lesz, hanem a terület tisztítása is. 
A költségeket itt is a Balaton-parti Kft. állja, terület-bér-
beadásból befolyt összegekből.
A Balaton-parti Kft. májusig 30 millió forintot kap a 
munka megkezdésére, többek között a közbeszerzés 
lebonyolítására, a fennmaradó összeget a novemberi 
szezonértékelést követően, a pontos költségvetés be-
mutatása után kaphatják meg, de ez nem lehet több , 
mint 50 millió forint. A költségekből a Balaton-parti Kft. 
mellett a Petőfi sétány Kft. is kiveszi a részét.

Új tervezet a Petőfi sétány nyári őrzésére, takarítására
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Macskák a Szabadtérin

A tavalyi nyár borzasztóan sikerült a szabadtérin. 
Egy cég bérelte a helyet, és tevékenységüket elma-
radó előadások, érdektelenség kísérte, színvonalról 
pedig nem is érdemes beszélnünk. Idén a Balaton-
parti Kft. csapata vette át a színpad üzemeltetését, 
utánajártunk a terveknek.

Pintér Tamás, a Balaton-parti Kft. ügyvezetője arról 
beszélt, hogy határozott elképzelés volt a részükről, 
hogy olyan további tevékenységekkel is foglalkozza-
nak, amely a turizmust szolgálja, ennek pedig alapvető 
eleme volt az, hogy a szabadtéri színpadot megkapják. 
- A decemberi ülésen, amikor döntött a testület a hol-
ding átalakításáról, akkor a szabadtérit is megkaptuk. 
A tavalyi évben a programkínálat nem szolgálta sem a 
helyi lakosok, sem az ide látogató vendégek érdekeit. 
Mi nem szeretnénk bérleményként továbbadni a sza-
badtéri színpadot, szeretnénk üzemeltetni, határozott 
elképzelésünk van az idei évről és az azt követőekről. 
Mindenképpen hosszú távon gondolkozunk, éppen 
ezért saját csapatunk szervezi a programokat, mi üze-
meltetjük a mellékhelységeket és a büféket is. Így egy 
kézben van, egy felelőse van annak, hogy a progra-
mok és a szolgáltatások milyen minőségűek lesznek - 
mondta kérdésünkre az ügyvezető.
Szabó Anikó marketingvezető és helyettese, Horváth 
Csabáné a programokról beszélt. Végleges program-
táblázat ugyan még nincs, de már így is sok lekötött 
előadásról számolhattak be, annak ellenére, hogy ne-
héz helyzetben voltak, hiszen csak januárban tudtak 
nekiállni a munkának.
- A legnagyobb durranás a nyáron, ha szabad így mon-
dani, az a Madách Színház Macskák musicalje lesz, amit 

augusztus 14-én láthat a siófoki közönség. A Madách 
a hónap végén érkezik még a Páratlan páros című elő-
adásával. Hetente két-három különböző előadást ter-
vezünk, gyerekprogramok szombat délelőttönként 
lesznek minden héten, koncertek, stand up comedy, 
színjátékok, musicalek, operettek lesznek láthatóak. 
Minden korosztály számára szeretnénk elérhető és 
élvezhető műsort prezentálni, többféle stílusban a 
retrótól a modernig. Így látható lesz többek között az 
Irigy hónaljmirigy, a  Pa Dö Dö és egy táncdalfesztivál 
is Aradszkyval, Kordáékkal, Kovács Katival. Jön a Ma-
gyarok Dalszínháza 3 darabbal, a Valahol Európában, 
a Három testőr Afrikában és az  Anconai szerelmesek 
lesznek láthatóak a színpadon. Tárgyalunk még egy 
Miklósa Erika-koncertről, a gyerekeket az Alma együt-
tes, az Iszkiri és Tompeti együttesek szórakoztatják 
majd, de lesz gyerekszíndarab is, valamint pár külsős 
rendezvény, például Generál-koncert- sorolták a mar-
ketingesek.
Az egész csapat egy hullámhosszon van abban, hogy 
a jövőben több színdarabot állítsanak színpadra, emel-
lett együttműködnek a Plázzsal, hogy hasonló stílusú 
műsort ne hozzanak, hanem inkább kiegészítsék egy-
mást. A programtábla, mint írtuk, nem végleges, de a 
már lekötött előadásokra előreláthatólag március vé-
gétől lehet jegyet rendelni az intertickettől, lesz hely-
színi jegyárusítás is, és természetesen a Tourinform és a 
KIKK is beszáll a jegyárusításba. Abban az ügyvezető és 
a marketingesek is egyetértettek, hogy ez a nyár döntő 
lesz, az idei látogatottság alapján alakíthatják ki a jö-
vőbeni stratégiát, amelynek az alapja mindenképpen 
az lesz, hogy olyan előadásokat szeretnének színpadra 
állítani, amelyek mindenki számára vonzóak.
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Pályázatot nyújtott be a Gábor Dénes Főiskola, 
amelynek jelentős része a siófoki campuson fog 
megvalósulni. A projekt célja az informatikai pá-
lya, illetve a Gábor Dénes Főiskola informatikai 
képzéseinek megismertetése és népszerűsítése a 
középiskolások körében.

Ennek érdekében a főiskola az Együtt a Jövő Mérnöke-
iért Szövetséggel (EJMSZ) közösen tervezi megvalósí-
tani a pályázati programot. A program egyik kiemelt 
megvalósítási területe Siófok, illetve Somogy megye, 
a Gábor Dénes Főiskola Siófoki Campusának bevoná-
sával. Emellett – elsődlegesen az online módon meg-
valósuló elemek vonatkozásában – a projekt országos 
kiterjedéssel bír elsősorban a konvergencia régiók po-
tenciális célcsoportjaira összpontosítva. A program ez 
év júniusában kezdődik, és 2019 májusában fejeződik 
be. A pályázat elsősorban a diákok pályaorientációjá-
ban kíván segítséget nyújtani. Ezzel elsődlegesen a 
továbbtanulni szándékozó diákoknak ad támogatást. 
A pályázathoz partnerként csatlakozik több köznevelé-
si intézmény Siófokról, a Siófoki Szakképzési Centrum 
és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Siófoki 
Tankerületi Központja az egyes tevékenységekhez kap-
csolódóan, illetve néhány piaci szereplő, amely az infor-
matikai, műszaki területekhez köthető tevékenységet 
folytat. A pályázati projekt során megvalósuló szak-
mai fejlesztések az informatika területét érintik, ezért 
a partnerek szorosan együttműködnek a Kormányzati 
Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel. A projektben 
tervezett szolgáltatásokat térítésmentesen biztosítják 

a tanulóknak, tanároknak.  Az együttműködő oktatási 
partnerintézmények részt vesznek a célcsoportot köz-
vetlenül érintő programok megvalósításában, bizto-
sítják a diákok részvételét a kommunikációs, felkészítő 
rendezvényeken. A projekt szakmai tevékenységei: Fel-
sőoktatási informatikai szakokra előkészítő programok 
megvalósítása; „nulladik évfolyamok” indítása; ösztön-
díjprogram a résztvevő diákok számára; online alkal-
mazás, interaktív felületek kifejlesztése; az informatikai 
pályát népszerűsítő középiskolai roadshow; szakmai 
napok rendezése; interaktív versenyek lebonyolítása, 
gamification megoldások alkalmazása; mini állásbör-
zék megvalósítása a főiskolán; informatikai szakmákat 
népszerűsítő kiadványok, videók készítése; gyárlátoga-
tások a vállalati partnereknél; nyílt napok a főiskolán; 
e-learning tartalmak kidolgozása, a célcsoport számára 
digitális tananyagok, oktatási segédletek, „tudásbázis” 
kialakítása; képzők képzése programok lebonyolítása 
(a felkészítésben részt vevő oktatóknak, munkatársak-
nak, vállalati szakembereknek); kutatás, felmérés vég-
zése az informatikus szakma népszerűségéről.
A cél tehát többek között a főiskola siófoki campusának 
népszerűsítése, a középiskolás diákok pályaorientációs 
támogatása. A programokban a diákok, tanárok ingye-
nesen vehetnek részt, és biztosítják számukra a képzési 
segédletekhez való hozzáférést, az online játékokban 
való részvételt, támogatást. Az üzemlátogatások és 
egyéb programok során az utazási és étkezési költsé-
geket is a főiskola állja. Fontos megemlíteni, hogy a leg-
jobb diákok számára kb. 3 millió forintnyi ösztöndíjat 
különítettek el.

Együtt a Jövő Mérnökeiért a GDF-el

Táncoltak, mulattak, és eközben a siófoki kórházat 
is támogatatták a Nők Együtt Egyesület által szerve-
zett jótékonysági farsangi bál vendégei. 

Nemcsak hagyományos farsangi programot, hanem 
egy jótékonysági eseményt szervezett a Nők Együtt 
Egyesület február 24-én. A jótékonysági farsangi 
bál bevételét az egyesület a Siófoki Kórház Belgyó-

gyászati Osztály gasztroenterológiai részlegének 
ajánlotta fel. A jó ügyet támogató bálozók a Kálmán 
étteremben farsangi mulatsággal űzték el a telet. A 
jelmezes bemutatóra érkezett egy ifjú szuperhős, egy 
tűzoltó, táncosok, sőt még a Nők Együtt Egyesület asz-
szonykórusa is felsorakozott. A vacsora mellett a báli 
hangulatról Csuti Csaba, Ulrich Tamás és a Zahira has-
tánccsoport gondoskodott.

Farsang a kórház javára
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Farsangolók töltötték meg a kiliti iskola torna-
csarnokát február 18-án, a kilitiek farsangi bálján, 
amely nemcsak a mulatságról, hanem a jótékony-
ságról is szólt. 

A Gyerekerdő Egyesület által szervezett farsangi 
bál bevételéből a „Tanulóink Egészséges Jövőjéért” 
Alapítványt, valamint a Kilitin élő tűzkárosult Fehér 
családot támogatták. A bevétel másik részét a Gye-
rekerdő Egyesület családi és gyermekrendezvényeire 
fordítják, melyek közt a tervek szerint idén áprilisban 
felélesztik a kiliti búcsú hagyományát is. A kilitiek far-
sangi bálján a tavalyi 170 főhöz képest idén már több 
230-an vettek részt. A vacsora mellett a bálozókat 

a Napsugár mazsorettcsoport, a Siópom Children’s 
mazsorettcsoport, és a C&M Dance Stúdió TSE tánco-
sainak műsora szórakoztatta. A talpalávalót a Diósi ze-
nekar szolgáltatta, akiknek műsora alatt végig megtelt 
a táncparkett. A bálon került sor a IV. Kiliti Bormustra 
eredményhirdetésére, melyre összesen 49 üveg bort 
neveztek be a Kilitin és környékén élő borosgazdák. 
A bormustrák történetében először fordult elő, hogy 
pontlevonás nélkül született meg a 2017-es bál alkal-
mából Kiliti bora, a kitüntető címet Friss Attila fehér-
bora nyerte el. A hagyományos fánksütő versenyen a 
legkreatívabb, legízletesebb fánkokat díjazták, melyek-
hez olyan különleges lekvárokat is kínáltak a fánksütők, 
mint az Othello szőlőlekvár vagy a somlekvár.

Kilitiek Farsangi bálja

III. Kiliti Bormustra a Kiliti csárdában
Harmadik alkalommal került megrendezésre a Sió-
foki és környékbeli borok minősítő bírálata, amit 
2014-ben Tábori Ferenc és Holl József, valamint 
a borbarát kör javaslatára indított a Balatonkiliti 
KÖR Egyesület. Az egyesület a siófoki kereszt kö-
zösséghez csatlakozva a mértékletesség és kultu-
rált borfogyasztás elvét terjeszti és veszi alapul.

A minősítő borbírálatnak ezúttal a Kiliti csárda adott 
helyet, így a rendezvény az azt megillető, patinás hely-
színre került. Siófok város alpolgármestere, Hamvas 
Péter köszöntőjét tájékoztató és megbeszélés követte 
a kezdeményezés céljáról és az ehhez kapcsolódó táv-
lati tervekről, amelyen a képviselők Nagy Sándorné és 
Újvári István is részt vettek. A zsüri elnöke, egyesületi 
tag: Horváth Bálint borbíró. Zsűritagok: Városi István-
né Rózsa, Herencsár László, Király Csaba bortermelő 
és amatőr gazda, Horváth Tibor somelier, Papp Károly 

balatonszabadi borbíró, Tóth Mihály zamárdi borbíró, 
Vajthó Ferenc, kertész és agronómus.
- Összesen 51 minta bírálatára került sor, és a terme-
lők dicséretére írhatjuk, hogy egyetlen esetben sem 
került sor kizárásra. A borok Siófok és Kiliti történelmi 
területein termettek: Foki-hegy, Sziget, Csépány-tó, 
Mél út, Csillaghegy, Szederallé, Bozótos dűlő. Képvi-
seltették boraikat a környező települések: Ádánd, Ba-
latonfőkajár, Balatonszabadi, Balatonvilágos, Lepsény, 
Nagyberény, Ságvár, Siójut, Som, Zamárdi. Szeretnénk 
visszaállítani - az egykor szebb napokat látott és el-
ismert szőlőtermelő vidékeknek - a méltó megítélé-
sét. Ezért a hirdetés, gyűjtés és rendezés során nagy 
gondot fordítottunk a verseny tisztaságára, az adatok 
pontosságára, a bírálók szakértelmére. Dicséret azon 
embereknek, akik az ősök földjét művelik, és nem 
hagyták parlagon- mondta Takács Attila a Balatonki-
liti KÖR Egyesület elnöke.

A minősített borok fajtái:
Fehér: bianka, cserszegi fűszeres, chardonnay, királylányka, olasz rizling, otonel muskotály, pölöskei muskotály, rajnai 
rizling, rizlingszilváni, savignon blanc, tramini, zala gyöngye, zöld veltelini.
Rozé: kékfrankos, otelló
Vörös: burgundi, cabernet, kékfrankos, merlot, néró, oportó, otelló, ősmagyar, zweigelt.
Az általános minősítéseken kívül külön kiemelt díjat kapott a nők bora, és egy-egy fehér-vörös nagyarany is született.
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Zseblámpás barangolással, esti mesével és karibi 
táncházzal csatlakozott a siófoki Kálmán Imre Kul-
turális Központ a Kultúrházak éjjel-nappal országos 
rendezvényhez február második hétvégéjén. 

Szombaton a színházteremben vetített esti mese 
után zseblámpát ragadott a közel 80 fős csapat apra-
ja-nagyja, hogy felfedezzék a kultúrház rejtett titkait. 
Az éjjeli kaland résztvevői lámpásaik fényét követve 
barangoltak a sötétben teremről teremre járva. A 
technikusi helyiségektől kezdve a próbatermeken 
és öltözőkön át egyenesen a színpadra vezetett az 
út, ahol még a színpad mögé is bemerészkedtek a 
bátrabb felfedezők. A túra során játékos feladatokat 
oldottak meg a családok tagjai, akik a KIKK igazgató-
jától számos érdekességet is megtudhattak a művház 
múltjáról és jelenéről. A Kultúrházak Éjjel-Nappal 

rendezvény keretén belül szervezték meg a pénteki 
karibi estet is, melynek kivételesen a régi könyvtár 
emeleti terme adott otthont. A Salsa Veszprém táncis-
kola oktatóinak vezetésével a kubai salsa, a dominikai 
merengue és bachata lépéseit sajátították el a karibi 
táncház résztvevői, akik egy fantasztikus hangulatú 
salsa buliban próbálhatták ki tánctudásukat.

Zseblámpával a kulisszák mögött

Beszélgetéssel egybekötött filmvetítéssel emlé-
keztek meg Siófokon a kommunista diktatúra ál-
dozatairól. 

Február 25-én, a kommunista diktatúra áldozatainak 
emléknapján Szalkai Zoltán Gyaloglás gulágföldön 
– Legészakibb lágerek című dokumentumfilmjét ve-
títették a Kálmán Imre Kulturális Központban. Szalkai 
Zoltán filmrendező, operatőr, riporter ismeretterjesz-
tő sorozatában azokat az élményeit dolgozta fel, me-
lyeket az egykori szovjet munkatáborok felkutatása 

során szerzett. A sorozat megjelent 9 alkotása, vala-
mint a hamarosan készülő további filmek emléket 
állítanak a Gulágra hurcoltaknak, és bemutatják a lá-
gerek vidékének mai életét.
- A Szovjetunió területén gyakorlatilag minden egyko-
ri lakott térségben voltak lágerek, melyek kiterjedése 
annyira nagy, hogy nem tudom, a végére jutok-e va-
laha – mondta el a dokumentumfilm sorozat alkotója, 
Szalkai Zoltán. A filmvetítést követő beszélgetés so-
rán a rendező beszámolt a Legészakibb lágerek című 
művének forgatási körülményeiről, amelyet az egyik 
legzordabb vidéken, a Jeges-tenger partvidékén ké-
szített. Egyedül forgatott és bejárta a vidéket, több 
száz kilométeres gyalogútján az egykori lágerek nyo-
mait kutatta, történetmesélése során a legközelebbi 
településeken élők emlékeire hagyatkozott.
- Nagyon nehéz felfedezni a nyomokat, embereket 
találni ezen a mocsaras vidéken, ahol télen a szél és 
mínusz 30 fok uralkodik. Nem maradt más, ami em-
lékeztetne az idehurcoltak nyomorúságára, mint a 
szögesdrótok, a kerítések oszlopai – mondta el Szalkai 
Zoltán az egykori Szovjetunió legészakibb területeiről, 

„Ilyen sorsot ember embernek nem kívánhat”
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A „Hős kórház” 1956-ban
Péterfy, a forradalom kórháza: egy sebész, mint 
szemtanú emlékezése című előadásában mesélte 
el siófoki közönségének dr. Oláh Vilmos, mit élt át a 
Péterfy kórház sebészeként 1956-ban.

A siófoki BRTK Könyvtár az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott emlékbi-
zottság támogatásával megrendezett programsoro-
zatának februári vendégeként dr. Oláh Vilmos tartott 
előadást a forradalom 50. évfordulójának tiszteletére 
megírt visszaemlékezései kapcsán. A sebész szakorvos 
1956-ban a Péterfy Sándor utcai kórházban dolgozott, 
mely abban az időben háborús szükségkórházként 
működött. A háború idején a szakorvosnak több olyan 
műtétet is el kellett végeznie, melyeket korábban még 

soha nem csinált, sebészként sikeres veseeltávolítást 
és szemműtétet is lebonyolított. ’56-ban a kórház ve-
zetése saját, önkéntes mentőszolgálatot létesített. A 
Péterfy a főváros egyik legnagyobb ágylétszámú kór-
házának számított, a harcok sérültjeit mentőszolgála-
tuk szállította ellátásra. A kórház forradalmi tanácsának 
elnökhelyetteseként dr. Oláh Vilmost választották 
meg, amiért később megvádolták és elbocsájtották. 
A hamis vádak közt szerepelt például, hogy orvosként 
rosszul bánt az ÁVH-s katonákkal, akiknek azonban az 
ellátáson túl naponta cigarettát és bort is biztosítottak. 
A sebészorvost egy orosz sérült levele mentette meg a 
vádak alól a tárgyaláson, de ezt követően hosszú ideig 
nem kapott állást. Nyíregyházán sikerült elhelyezked-
nie, majd 1968-ban nyert másod főorvosi kinevezést 
dr. Viczián Antaltól, a siófoki kórház első igazgatójától. 
2014-ben Siófok Város Önkormányzata díszpolgári cí-
met adományozott a sebész főorvos számára, aki or-
vosi hivatása mellett oktatott, és több könyvet is írt. A 
fotókkal illusztrált visszaemlékezésről a következőket 
írta Laki Judit, a könyvtár igazgatója: „dr. Oláh Vilmos 
tegnap este a könyvtár falai közé hozta az emberi tisz-
tességet, a példátlan összefogást és eszmei tisztaságot, 
amelyet sebészként élt át 1956-ban a Péterfy-kórház 
műtőasztalánál.”

ahol az 1900-as évek közepén a politikai foglyok fizikai 
erejét használták fel a kutatásokhoz, uránt, aranyat bá-
nyásztak. A lágerrendszer a terror és a megfélemlítés 
eszköze volt. - Ilyen sorsot ember embernek nem kí-
vánhat. Amit velük tettek az maga a bűn, de a legna-

gyobb gonoszság az lenne, ha elfelednénk őket – tette 
hozzá a rendező, akinek célja, hogy képi ábrázolással 
mutassa be a történelemnek ezen szakaszát, amit fő-
leg a mai fiataloknak nehéz átérezniük, azonban ha el-
felejtjük, emlékük örökre eltűnhet.

A 45 éves Siófoki Női Kar rendezvénye a kórusta-
gok történetei, közös visszaemlékezései által egy 
igazi családias hangulatú nosztalgiaestté vált. 

A tavaly 45. jubileumát ünneplő Siófoki Női Kar jelen-
legi és egykori tagjai zenés, beszélgetős múltidéző est-
re gyűltek össze február 23-án a BRTK Könyvtárban. A 
Dallamok nosztalgiával című rendezvényen Witzmann 

Mihály országgyűlési képviselő köszöntötte a hölgye-
ket, beszédében kiemelte, hogy a 21. századi zaklatott, 
stresszes, rohanó, egyénre koncentráló világunkban 
a közösségek nagyon fontosak, nemcsak azért, mert 
közösségben jó átélni az élményeket, hanem mert a 
nehézségek, problémák is könnyebben áthidalhatóak. 
Siófok női kórusa sok boldog pillanatot élt meg, de sok 
akadályt is leküzdött fennállása óta. Soós Ferencné, a 

Dallamok nosztalgiával
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Siófoki Női Kar Egyesület elnöke egy új korszak kezde-
téről beszélt, hiszen a 45 évet nem kell lezárni, a kórus 
életében most jönnek még az újabb rendezvények, 
próbák. Az egyesület ráadásul klub rendszerű találko-
zókat is tervez az idei évtől, mely alkalmak helyszínét 
a siófoki könyvtár biztosítaná. A nosztalgiaesten az 
elmúlt több mint négy évtizedből válogatott fotók se-
gítségével kezdődött el a visszaemlékezés, előkerültek 
olyan esetek, mint a kabalaharisnya története, vagy 
egy-egy megható, szép emlék, mint a dorogi szerenád. 
A rendezvényen a résztvevők nagy örömére zenés mű-
sorral is készült a Siófoki Női Kar.

Siófok neve négyszer is elhangzott a magyar 
rejtvényfejtők napján, február 5-én, amikor a 
Rejtvényfejtők Országos Egyesülete (ROE) több 
száz résztvevő jelenlétében oklevelet osztott az 
elmúlt év legjobbjainak.

Siófok tavaly augusztusban vállalta először, hogy 
helyszíne lesz a ROE által évente rendezett 15 ver-
seny egyikének. A verseny lebonyolítása annyira 
jól sikerült, hogy a ROE fővárosi záró rendezvényén 
külön elismerésben részesült Siófok, amely otthont 
ad az egyik idei fordulónak is 2017. augusztus 26-
án. (Tavaly a Vak Bottyán Általános iskola bonyolí-
totta le az országos versenyt, amelyre mintegy 140 
résztvevő érkezett az ország különböző pontjairól. 
A rendezvény költségeit – 138 ezer forintot – az ön-

kormányzat állta.)
„A verseny Siófokra hozatalában és megszer-
vezésében oroszlánrésze volt a Siófoki Nőklub 
Egyesületnek, és az egyesület férfi tagokkal is ren-
delkező rejtvényfejtő csoportjának” – számolt be 
Potocskáné Kőrösi Anita alpolgármester, aki a rejt-
vényfejtés népszerűsítésért és az országos verseny 
siófoki megszervezésében vállalt szerepéért külön 
oklevélben részesült.
A Siófoki Nőklub nemcsak a szervezésben remekelt, 
de rejtvényfejtő csoportjának tagjai élen jártak az 
országos versenyen is. A négy szinten zajló meg-
mérettetésben oklevelet nyert mesterjelölt kategó-
riában: Juhász Jánosné, haladó kategóriában Hencs 
János és kezdő kategóriában: Pretz Józsefné.

Siófoki sikerek az országos rejtvényfejtő versenyen

Taroltak a siófoki távírászok
Hatalmas fölénnyel nyerte meg a Siófoki Rádióklub 
csapata a Puskás Tivadar távírászbajnokságot Bu-
dapesten.  

A február 11-én megrendezett bajnokságról a csapat 
összes tagja - Surmanné Gorjanácz Éva, Tóth Nóra, 
Szekrényesi Gréta, Buza Tamás,  Tóth Patrik, Nagy Ró-
bert, Steinbacher Dávid, Majer György, Gálfi Csaba és 

a veterán Turjányi házaspár - érmekkel tért haza.
Az országos bajnokság április 29-én lesz, amikor a 
Siófok-Szabadifürdő Édenkert panzió látja vendégül 
a résztvevőket, és ahol az ország legjobbjai mérik 
össze tudásukat. A legeredményesebb sportolók 
rész vehetnek a 13. nagysebességű távírász világbaj-
nokságon, amit Esztergomban rendeznek meg 15-20 
nemzet részvételével szeptember 8. és 12. között.
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A Balatoni Hajózási Zrt. Siófok város támogatásával 
a MOL Nagyon Balaton rendezvénysorozat kereté-
ben ismét kétnapos fesztiválra, és a Magyar Vitorlás 
Szövetség szakmai bonyolításában amatőr vitor-
lásversenyre invitálja Magyarország településeit 
a Balaton nyári fővárosába, Siófokra. Az esemény 
hivatalos bejelentésére a vitorlázók legfontosabb 
szakmai eseményén, a Budapesti Boat Show-n ke-
rült sor. 2017. június 10-én és 11-én vízen és parton 
egyaránt látványos, tartalmas, izgalmas családi szó-
rakozási lehetőséget találnak majd az ide látogatók 
a Nemzeti Regattán – Magyarország településeinek 
vitorlás fesztiválján. A tavalyi résztvevő számot je-
lentősen megemelve, a vitorlás hajók fedélzetén és 
a siófoki hajóállomáson idén már 50 település mu-
tatkozik be.

2017. február 23-án, a Budapesti Boat Show szakmai 
napján - a vitorlás élet évadnyitó eseménye alkalmával 
- Kollár József, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója 
és dr. Kollár Lajos, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke 
hivatalosan is bejelentette, hogy a tavaly hagyomány-
teremtő céllal megszervezett eseményt követően idén 
is megrendezésre kerül a Nemzeti Regatta – Magyar-
ország településeinek vitorlás fesztiválja. A boat show 
színpadi programja során a főszervezők arról a vitorlás 
sport szempontjából figyelemfelkeltő, kedvcsináló és 
utánpótlást nevelő amatőr versenyről beszélgettek, 
amelyen a gazdaság, a kultúra, a művészet, a politika, 
a sport világából közéleti szereplők vagy hétköznapi 
emberek vesznek részt saját településüket képviselve. 
Az országos esemény többször kiemelt mottója, hogy 

„A Balaton nem csak a régióban élőké, hanem egyben 
nemzeti kincsünk is!” A nyári főidényben a Balatonra 
irányuló reflektorfényben Magyarország bármely te-
lepülése bemutathatja saját értékeit, hagyományait, 
ízvilágát. A főszervezők ennek szellemében invitálták 
és buzdították a településeket a minden bizonnyal 
idén is kiváló hangulatban zajló eseményre, mely több 
mint egy vitorlásverseny!
Tavaly 30 település mérettetett meg a vitorlásverse-
nyen, míg a Sió-csatornát kieséses futamok keretében 
sárkányhajók szelték. A települési ízek főzőversenyén 

harcsapaprikástól a babos káposztáig, finomabbnál fi-
nomabb ételek rotyogtak a kondérokban. A fesztiváli 
hangulatot színvonalas színpadi programok, látványos 
koncertek fokozták. Kicsik és nagyok, baráti társaságok 
és családok egyaránt megtalálták a számukra kedves 
kikapcsolódást. Az esemény sikerességét a kilátogatók 
száma is igazolta, a hétvégi eseményre mintegy 5000 
fő volt kíváncsi a helyszínen tavaly. 

Júniusban újra Nemzeti Regatta parti fesztivállal Siófokon

A Siófok KC hivatalosan bejelentette, hogy július-
tól Denisa Dedu és Gabriela Perianu román, vala-
mint Marie Paule Gnabouyou francia válogatott 
kézilabdázó erősíti Siófok női, NB I-ben szereplő 
kézilabdacsapatát. A játékosokat a csapat új veze-
tőedzője, a dán Lars Rasmussen szakmai elképze-
léseit figyelembe véve szerződtette le a klub. 

A Siófok KC hivatalos honlapján jelentette be a há-
rom új játékost, akik a szezon végén sajtótájékoztató 
keretein belül mutatkoznak majd be.
A 23 éves román származású kapus, Denisa Dedu 13 
évesen kezdett el kézilabdázni szülővárosában, Bras-
sóban. Egy ezüst és két bronzérmet szerzett a Corona 
Brasov színeiben a román nemzeti bajnokságban, a 

Francia és román válogatott játékosokkal erősít a Siófok KC
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742.000 Ft támogatás Siófok Város Semmelweis Alapítványának
Rendhagyó módon, adományátadással kezdődött 
a Siófok KC és a Mosonmagyaróvár KC összecsa-
pása a Balaton partján. A SKC ügyvezetője, Fodor 
János egy 742 ezer forint értékű pénzadományról 
szóló táblát adott át a siófoki kórház főigazgatójá-
nak és orvos-igazgatójának. 

A klub első embere elmondta, hogy a gyógyintézmény 
és a kézilabda klub között évek óta szoros az együtt-
működés. 
– Kiváló a kapcsolatunk, számos esetben kapunk tá-
mogatást a kórháztól főleg azért, mert a felnőtt és az 

utánpótlás csapatokban játszó sportolóink is gyak-
ran szorulnak gyors orvosi segítségre, beavatkozás-
ra – mondta Fodor János hozzátéve, hogy emiatt is 
érezték erkölcsi kötelességüknek, hogy lehetőség 
szerint anyagilag is támogassák a kórház munkáját. A 
felajánlott pénzből a siófoki kórház a térdízületek tük-
rözésére  alkalmas artroszkópos berendezéseket vá-
sárol, ezek a térdműtéteknél használt  legmodernebb 
eszközöknek számítanak – tudtuk meg Nagy Gábor 
orvosigazgatótól, míg dr. Inczeffy István, az intézmény 
főigazgatója arról beszélt, hogy a kézilabda klub fel-
ajánlásának köszönhetően nemcsak a profi sportolók 
juthatnak hozzá a korszerű vizsgálati módszerhez, ha-
nem a kórház sportrészlegére kerülő amatőrök is. – A 
klub egy több mint 700 ezer forintos összeget ajánlott 
fel a Semmelweis Alapítványnak ,köszönhetően annak, 
hogy a játékosaink kezelését a siófoki kórház látja el. 
Egy sportklub életében nagyon fontos szerepe van az 
orvosi háttérnek, és úgy gondoltuk, hogy ezzel a támo-
gatással szeretnénk még szorosabbá tenni a köteléket 
– nyilatkozta Pitz András, a Siófok KC sportigazgatója.

2015/2016-os szezonban bejutottak az EHF-kupa 
elődöntőjébe, de az Tus Metzingen elleni párharc-
ban alulmaradtak. Denisa Dedu a Siófok KC hivatalos 
honlapján azt nyilatkozta, pályafutása alatt ez lesz 
az első alkalom, hogy egy külföldi ligában próbálja 
ki magát, Magyarországot tökéletes választásnak te-
kinti, hiszen jelen pillanatban a világ legjobb játéko-

sai közül sokan ott játszanak.
Gabriela Perianu balátlövő 
10 évesen kezdett el kézilab-
dázni hazájában, és 5 évvel 
később már a román élvo-
nalban debütált. 2015-ben 
a román nemzeti csapattal 
bronzérmet szerzett a dániai 
világbajnokságon, és a szin-
tén Siófokon kézilabdázó Ka-
tarina Jezic csapattársaként 
a HCM Baia Mare színeiben 
román kupát nyert.

A francia jobbátlövő, Marie Paule Gnabouyou jelen-
leg a dán bajnokságban 2. helyen álló Viborg együt-
tesében kézilabdázik. A francia nemzeti csapattal 
2011-ben világbajnoki ezüst, 2016-ban Európa-baj-
noki bronzérmet szerzett. Franciaországban a Tou-
lon csapatával bajnok és kupagyőztes lett.
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Megváltozott a köztemetők üzemeltetése Siófokon
Az önkormányzati hivatal városfejlesztési és 
üzemeltetési osztályán belül megalakult a te-
mető-üzemeltető csoport, melynek feladata a 
köztemetők üzemeltetése és a természetvédelmi 
területek fenntartása 2017. január 1-től 2017. júni-
us 30-ig.

A temetőüzemeltető csoport által ellátandó feladatok:
• A siófoki temetők rendjének megtartása, a kegyele-

ti helyek gondozása, a temetők méltóságának meg-
őrzése, szakfelügyeletek, jogszabályok előírásainak 
betartása, betartatása, ellenőrzése.

• Az önkormányzati temetői rendelet mellékletében 
foglalt szolgáltatások biztosítása, díjszabás alapján.

• Sírhely-gazdálkodási feladatok ellátása.
• A sírhelyek érvényességének naprakész vezetése, 

nyilvántartása.
• Ellátja a temető fenntartását, karbantartását, felújí-

tását és gondozását.
• Közreműködés a temető- és sírhelygazdálkodással 

összefüggő létesítési, bővítési feladatok megvaló-
sításában.

• El kell látni a temető üzemeltetési, temetőgondnoki 
alapfeladatokat.

• Gondozni szükséges a temetési helyeket és a teme-
tői közterületeket.

• Szervezni és összehangolni kell a temetőben műkö-
dő vállalkozási tevékenységeket.

• Gondoskodni kell a halottak átvételéről.
• Temetési helyek kijelölése, egyeztetése.
A csoport feladatát képezi a köztemetők és a természet-
védelmi területek zöldterületeinek fenntartása az alábbi 
helyszíneken:
1.         Szépvölgyi utcai temető                  
2.         Kele utcai temető                               
3.         Újhelyi temető                                    
4.         Kiliti temető                                      
5.         Töreki temető                                   
6.         Töreki természetvédelmi terület
7.         Szabadi magas part természetvédelmi terület

A temető üzemeltető csoport irodájának címe: 
8600 Siófok, Kálmán Imre Sétány 4. 
Információ:  20/402-3917
E-mail: temetouzemeltetes@siofok.hu
Nyitva tartás: hétköznapokon csütörtökig 8.00-15.30 kö-
zött, pénteken 8.00-12.00 óra között, hétvégén zárva.
További információ: a www.siofok.hu weboldalon

Egymás után 2 hétvégén bizonyított a Bányász U9-es focicsapat
2017.02.05-én Budapesten rendezett V. Mészöly 
Téli Kupán 2. helyen végzett a csapat, 2017.02.11-én 
Székesfehérváron, a Szalmásy emléktornáról pedig  
bronzérmmel tértek haza. 

Az MTK Budapest csapatától a döntőben hetesekkel  
kaptak ki a fiatalok 1-1-es eredmény után, de nagyon 
jól játszó, erős csapatokat sikerült megelőzniük. A  tor-
na legjobb kapusa Lindemann Zalán lett.
A csapat: Tófalvi Farkas, Sutyor Bence, Réder László, 
Orlovics Viktor, Lindemann Zalán, Bocsor Levente, An-
dok Bertold, alsó sorban: Posza Kevin, Körmendy Péter, 
Schmidt Péter, Hermann Olivér.
Fehérváron a Vidi és az MTK után az előkelő 3. helyet 
szerezte meg a csapat, megelőzve az Etot, az Újpestet, 

az FTC-t és a Haladást. Réder László különdíjat kapott 
legjobb mezőnyjátékosként.
A csapat : Andok Bertold, Posza Kevin, Orlovics Vik-
tor, Sutyor Bence, Hermann Olivér, Réder László, 
Lindemann Zalán, Nimsz Benedek.
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2017. április 18. kedd   07.30-10.00 óráig   Klapka Gy. u. 51.
     15.00-18.00 óráig  Kiliti sportpálya (Szabadság u.)
     18.30-19.00 óráig  Töreki (Vegyesbolt mögött)
2017.április 19. szerda   08.00-08.30 óráig   Marci pékség előtt (Május 1. u.)  
     09.00-10.30 óráig   Koch R. u.
     16.00-18.00 óráig   Klapka György u. 51.
2017.április 20. csütörtök  08.00-10.00 óráig   Kiliti sportpálya (Szabadság u.)  
     14.00-14.30 óráig  Szabadi Fürdőtelep vasútállomás  
     16.00-17.00 óráig   Koch R. u.
Pótoltások:
2017. május 9. kedd   16.00-18.00 óráig   Kiliti sportpálya (Szabadság u.)
2017. május 10. szerda   16.00-18.00 óráig   Klapka György u. 51.
2017. május 11. csüt.   16.00-17.00 óráig   Koch R. u.

A kötelező védőoltás csak mikrochippel ellátott ebeken végezhető el. A kötelező védőoltás díja féregtelenítéssel 
együtt 4.500 Ft. A sorszámozott oltási könyv hozatala kötelező, amennyiben nincs, úgy új sorszámozott oltási könyv 
kiállítása 600 Ft. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kötelező védőoltásra csak egészséges ebeket hozzanak a kutyatartók.
A védőoltást dr. Bakos Beáta, dr. Benedek Pál és dr. Kovács Péter állatorvosok végzik.

Tájékoztatjuk a siófoki ebtartókat, hogy az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását, féregtelenítését az 
alábbi időpontokban és helyszíneken biztosítja a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal:

Eboltás

Védekezés a szabadtéri tűzesetek ellen
Az elmúlt időszakban Siófok közigazgatási terü-
letén több esetben is keletkezett tűz elhanyagolt 
gazos területeken, illegális hulladéklerakó helye-
ken. Az anyagi károkkal járó, és vészhelyzeteket 
teremtő avar- és vegetációtüzek megelőzéséért a 
lakosság is sokat tehet!

A szabadtéri tüzek megelőzésének legfontosabb 
módja a területek tisztántartása, azok éghető anya-
goktól és száraz fűtől mentessé tétele. Be kell gyűjteni 
minden szemetet és felszámolni az illegális szemétle-
rakókat. Az elhanyagolt, kiszáradt növényzetű terület 
könnyen lángra kap, a zöldhulladék pedig mélyen 

beizzik, erős füsttel szennyezve a környezetet. Egy 
tűzterjedés során a tűz nehezebben vagy egyáltalán 
nem jut át a megtisztított és tisztán tartott területe-
ken! Az ilyen helyeken a tűzoltó-gépjárművek is köny-
nyebben és gyorsabban közelítik meg a káresetek 
helyszínét. A kerti hulladékokat sokan égetéssel kí-
vánják megsemmisíteni, ami különösen veszélyes és 
környezetkárosító égéstermékekkel járhat. Gyakran 
hagyják felügyelet nélkül ezeket a tüzeket, amiből a 
tapasztalatok szerint könnyen keletkeznek nehezen 
megfékezhető tűzestek. Ráadásul a lángok könnyen 
átterjednek a szomszédos telkekre, épületekre is, sok-
kal nagyobb kárt okozva az elszállítás költségénél. 

Zöldhulladék szállítás

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a zöldhulladék szállítás Siófok Város Önkormányzata Képviselő- Testületének 6/2013. 
(III.04.) a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló rendelete alapján április 1-vel kezdődik.
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Pályázat útján eladásra kijelölt ingatlanok
1. Fonyód, Niklai utca
gyep (legelő)
10068 hrsz. 8 ha 3469 m2

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

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

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

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

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

Vételár: 5.600.000.- Ft

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

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

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

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

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

üzlethelyiség
Vételára: 8.500.000.- Ft
15. Siófok, a 7-es főút  
(Zamárdi út, Málna utca) 
mellett
9030/6 hrsz. 701 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 8.000.000.- Ft
Közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva.
16. Siófok, Diós tér 12.
83/2 hrsz. 402 m2 
kivett beépítetlen terület 
Vételára: 2.800.000.- Ft
Az ingatlan előközművesítésre 

vár, az ivóvíz – és villany közmű 
a József Attila utcához csatlakoz-
tatható, a szennyvízközmű a Jó-
zsef Attila utcai közmű kiépítését 
követően valósítható meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.800.000.- Ft

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

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

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

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

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

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

kivett gazdasági épület, udvar 
Vételára: 28.400.000.- Ft 

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

Vételára: 2.900.000.- Ft

Pályázat útján
bérbeadásra

kijelölt ingatlanok

1. Siófok, Endrődy Sándor utca 
3778/88 hrsz., kivett közterület, 
1097 m2  

Éves bérleti díja:  
500.000,- Ft + ÁFA

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

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Kabinet (Siófok, Fő tér 1. I. emelet 109.)
Pályázatok beadásának határideje: 2017. április 5. (hétfő) 900



2017. április 14. Nagypéntek
• Tojásfa állítás és díszítés 
   – az általános iskolák 
   közreműködésével
• Óriás tojások dekorálása, 
   jótékonysági árverése

NAGY SZÍNPAD
1000 Megnyitó 
1020 Garabonciás Együttes
1300 C&M Dance Stúdió
1330 Senior tánc Szilviával
 – interaktív műsor
 tánctanítással
1400 Happiness TSE
1430 Kid Rock&Roll SE
1500 Bereczki Zoltán 
 akusztik koncert
1700 Eszterlánc Mesezenekar
1830 Zoltán Erika
2000 Bye Alex és a Slepp

KIS SZÍNPAD
1130 Ribizli Bohóc
1600 Kiss Kata Zenekara
1900 Andorai Péter és a
 Grace Band

2017. április 15. szombat
NAGY SZÍNPAD
0900 Balatuning Nyúlfutam
 regisztráció, játékos 
 gyermek akadálypálya
1100 Nyúlfutam tombola sorsolás
1400 Balaton Tánc- 
 együttes műsora 
1500 Hahó Együttes
1600 X Press TSE 
 bemutató műsora
1800 Radics Gigi 
 élő kis koncert
2000 Maszkura és a Tücsökraj 

KIS SZÍNPAD
1700 Noah’s Ark
1900 Mackóalsó koncert

2017. április 16. vasárnap
NAGY SZÍNPAD
1000 A reggeli: TOJÁS 
 - tojássütő verseny
 és jótékonysági 
 ételosztás
1100 Fülemüle Zenekar:
 Húsvéti Nyúlság 
1300 Csuti Csaba nótaműsora
1500 Muri Enikő műsora
1700 The Bits Beatles 
 Emlékzenekar 

KIS SZÍNPAD
1400 Göcsei  Gergő
1600 Tihanyi Tóth Csaba és 
 Bognár Rita műsora

2017. április 17. hétfő

Állandó programok (szombat – hétfő):
Nyuszisimogató és népi fajátékok a Fő téren: 

• kosaras körhinta • hordólovaglás • hintaló • sajtlabirintus • malom • horgászat 
• karikadobó • hordó célbadobó • kézműves foglalkozások • vásári árusok • lufi hajtogatás • arcfestés

Nyuszihajó ajándék csokitojással és nyuszisimogatóval a Hajóállomásról: 
április 15, 16 és 17-én minden nap 11.00, 12.30, 14.00, 16.00 órakor

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!



Gyógyszerkiadó szakasszisztens munkatársat 
keresünk! Jelentkezni a 

kaduceusgyogyszertar@gmail.com vagy 
84/310-935 tel. számon lehet.

Gyógyszertárunk mellet orvosi rendelőnek 
szánt üzlethelyiség kiadó! Érd: 70/382-40-68

TOVÁBBI AKCIÓKAT MEGTEKINTHETI A WWW.KADUCEUSGYOGYSZERTAR.HU WEBOLDALON!

Akció Március 01-től 31- ig illetve a készlet erejéig érvényes!

Kaduceus Gyógyszertár
Címünk: 8600 Siófok Zamárdi u 4 .

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

3432-Ft
-20%

12486-Ft

Libero Newborn és Comfort pelenkák -20 %
Scholl lábgomba elleni szett 10ml 4290-ft helyett 3432-ft  

858-ft kedvezmény eá: 343,2 ft./ml
XL-S Medical Direct Por 90x fogyókúrázóknak 

14690-ft helyett  12486-ft
2204-ft kedvezmény eá.: 163,2 ft./db

Újdonság! Uriage kozmetikumok széles választékban! 
Uriage Baby Termal isophy orrspray -20% kedvezménnyel!
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MÁRCIUS

Ha megkérdeznénk, kinél mi volt a vasárnapi ebédhez 
feltálalt köret, sok esetben még mindig a klasszikus 
sült krumpli vagy főtt fehér rizs lenne a válasz. Üz-
letünk polcain azonban sokféle köret alapanyag fel-
lelhető, melyekkel változatosabbá tehető az étrend 
és hozzájárulhatunk egészségünk megőrzéséhez. 
Magas ásványi anyag (vas, flour, kén, cink, magnézium, 
kalcium, szilícium) és vitamin (B1, B2, B3, B6) tartalom-
mal rendelkezik a köles, amit gluténmentessége miatt 
lisztérzékenyek is fogyaszthatnak. Kéntartalmú aminosa-
vai elősegítik a májsejtek regenerációját, így rendszeres 
fogyasztását a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 
májbetegség esetén mindenképpen javasolja (MDOSZ 
hírlevél, 7. évf. 4.szám). Élelmi rosttartalma révén előse-
gíti a megfelelő bélműködést, 
megelőzhető vele a székreke-
dés, valamint a bélrendszeri 
daganatos megbetegedések 
kialakulása. Segít fenntartani 
a megfelelő koleszterin- és 
trigliceridszintet. Lúgos kém-
hatású élelmiszerként képes 
megkötni a gyomorsavat, 
ezáltal gyomorproblémákkal 
küzdőknek ideális választás. A rizshez hasonlóan sós és 
édes fogásosok egyaránt készíthetők belőle. Elkészítési 
módját tekintve ugyancsak a rizshez hasonló az inkák 
aranyaként ismert quinoa. Gluténmentes, magas B1, B2, 
E-vitamin és β-karotin tartalommal rendelkezik. Ásványi 
anyagai közül a kálium, kalcium, magnézium, foszfor és 
vas emelhető ki. Teljes értékű fehérjeforrás, mert mind 
a 9 esszenciális aminosavat megtalálhat benne, amit az 
emberi szervezet nem képes előállítani. Kedvező zsírösz-
szetétele miatt hozzájárul az egészség megőrzéséhez, 
csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. 
Magas rosttartalom jellemzi, ami pozitívan befolyásolja 
a bélműködést és a vércukorszintet. Magjait a felhaszná-
lás előtt ajánlott hideg vízzel alaposan átöblíteni, mert a 
köleshez hasonlóan a quinoa szemeket is szaponin ré-
teg borítja, ami keserűvé teheti a belőle készült ételt. A 
quinoához hasonlóan kiemelkedő beltartalmi értékkel 
bír az aztékok fő tápláléka az amaránt is. Nagy népszerű-

ségnek örvend az egészséges táplálkozás hívei körében 
a hajdina. Nem csak köretként helyettesítheti a rizst, ha-
nem kiváló választás rakott és töltött ételekben, valamint 
fasírtokban is. Gluténmentes, magas rosttartalmú, az esz-
szenciális aminosavak közül metionint, lizint és arginint 
tartalmaz nagyobb mennyiségben. A B1, B2 és E-vitamin 
mellett nagy mennyiségben tartalmaz P-vitamint, más 
néven rutint, mely a C-vitaminnal együtt a kötőszövetek-
ben található kollagén anyagcseréjében játszik fontos 
szerepet, erősíti a hajszálerek falát, csökkenti azok át-
eresztőképességét. Emiatt rendszeres hajdinafogyasztás 
javasolt érbetegségek és magas vérnyomás megelőzése 
és kezelése céljából. Kutatási eredmények szerint a rutin 
sokszorosára növeli a C- és E-vitamin antioxidáns hatását, 
így lassíthatja a sejtek öregedését és meggátolhatja a 
gyulladásos folyamatok kialakulását. A cikkben szereplő 
alapanyagokból készült finomabbnál-finomabb étele-
ket kóstolhat Leányvári Krisztina jóvoltából április 5-én 
a Rózsás bioboltban, várjuk sok szeretettel!Kövessen 
bennünket Facebook oldalunkon is (facebook.com/
rozsasbiobolt)!
Kovács Zita szaktanácsadó 
Bogárné H. Zsuzsanna fitoterapeuta, természetgyógyász

Siófok, Fő utca 47-53.
H-P: 08 :00-18 :00 • Szo: 08 :00-12:00
www.rozsasbiobolt.hu
84/316-281

facebook.com/rozsasbiobolt

Meghívó 
egy ízletes kóstolóra

2017. április 5. 
szerda 10:00 - 17:00
Leányvári Krisztina
gasztroblogger receptjeivel

Egészség oldal - Reformkonyha: köretek



Tévé-, internet-, telefonszolgáltatások értékesítése 
és ügyintézés lakossági és kisvállalati ügyfelek részére

Siófok, Fő u. 174-176. (Átrium üzletház)

Értékesítőnk, Iró Vilmos a +36 20 424 4610, vagy a (06 84) 610 710 
telefonszámon várja hívásukat!

Invitel Pont Siófokon

invitel.hu

Miért nem választja Ön is a 
megbízható, magas minő-
séget képviselő Globe Dental 
Fogászati Centrumot? 

Fogászati kezelésre 
van szüksége? 

Zamárdi, Eötvös u. 15./1. · www.globedental.eu
Már Budapesten is megtalál minket a Parlament mellett!

Győződjön meg arról, hogy az 
ÁRAINK A FÖLDÖN JÁRNAK! 
Vegyen részt ingyenes fogászati állapotfelmérésen. 
Több ezer elégedett páciens, sok éves szakmai tapasztalat. 
Kérjen időpontot a 06 70 420 05 85 –ös számon!



8600 Siófok, Vak B. u. 24.
M7 körforgalomnál!
+36 30 377 9337
centrumautokft@gmail.com
www.centrumauto.huMÁRKAFÜGGETLEN AUTÓSZERVIZ

HAMAROSAN AKTUÁLIS A GUMICSERE! 

Önnek megvan már az idei?
Ha nincs, segítünk beszerezni, 

ha megvan, segítünk átszerelni! 




