Az önkormányzat havi magazinja
XXX. évf. 8. szám 2017. augusztus
www.siofoki-hirek.hu
facebook/ Siófoki Hírek

KULTÚRA

•

TURIZMUS

•

KÖZÉRDEKŰ

•

SPORT

TARTALOM

XXX. évf. 8. szám 2017. augusztus
5.

Rekord erejű széllel érkezett a vihar.......................... 4.
Egyre többen kerülnek bajba a vízen.......................... 5.
Műfüves sportpálya a Széchenyi iskolában................... 6.
Jöhet az elektronikus vendégkönyv?.......................... 6.
Oulu konzulja járt Siófokon........................................ 6.
Jótékonykodás az állatok védelmében....................... 7.
Négycsillagos lett a siófoki nagystrand...................... 7.
Széchenyis diákok amerikai kalandja ........................ 8.
A 2016/17-es tanév sikerei a Krúdyban....................... 9.
„Apró segítség, hatalmas öröm” Siófokon.................10.
Generációk a színpadon............................................10.
Balatoni Csillagösvény..............................................11.
Nyári jazz.................................................................12.
„A szegények szolgálatában”....................................12.
Vasárnaponként ismét Zene a zöldben!......................13.
Pályázatok, közérdekű..............................................14.
Sport................................................................. 14-16.
Nyárközi szezonértékelés..........................................17.
Cserkészélet - Tanyázás............................................18.

16.

11.

13.

15.

Impresszum
Siófoki Hírek
Önkormányzati magazin
Megjelenik évente 12 alkalommal
Kiadja a Balaton-parti Kft.
8600 Siófok, Petőfi stny. 3.
Szerkesztőség:
8600 Siófok, Fő tér 1.
Tel.: 84-504-162, sajto@siofok.hu,
szerkesztoseg@siofoki-hirek.hu

Főszerkesztő: Gáti Kornél
Munkatárs:
Milei Barbara
Partnereink:
siofok.hu, siofoki-hirek.hu, Part fm 92.6
Tördelő: By Line Kft.
Dizájn: Gáti Kornél, Aradi Péter
Tördelés: Németh Áron

Korrektor: Pálné Cserjés Györgyi
Hirdetés: Szabó Erzsébet
Tel.: +36 30 322-0174
E-mail: servus.erzsebet@gmail.com
Terjesztő: Magyar Posta Zrt.

A lapunkban megjelent kép–
és szöveganyagok bármilyen
formában és médiában csak
a kiadó vagy a jogtulajdonos
engedélyével hozhatók
nyilvánosságra.

Nyomda: By Line Kft.
Felelős vezető:
Zsolnay Csaba
HU ISSN 0238-8588

A hirdetések tartalmáért
a szerkesztőség felelősséget
nem vállal.
MÁRCIUS

4

Rekord erejű széllel érkezett a vihar

Orkán erejű széllel, jégesővel csapott le július
elején a vihar a Balaton keleti felére, Somogy megyében leginkább kidőlt fák, leszakadt faágak
okoztak károkat, Siófokon kempingezőkre zuhant
egy kidőlt fa, többen megsérültek.
- Orkán erejű szél csapott le jégesővel a Balaton keleti
végére, óránként több mint 150 kilométeres sebességű
szelet regisztrált az Országos Meteorológiai Szolgálat
balatonvilágosi műszere, amire eddig nem volt példa,
mióta méréseket végeznek. Horvát területen fejlődtek
ki az első zivatarfelhők, amelyek fél hét körül Somogyba
érve örvénylő zivatarokká, úgynevezett szupercellákká alakultak. A vihar Somogy megyén délnyugat felől
északkelet felé haladva keskeny sávokban hozott jégesőt és orkán erejű szelet - mondta Horváth Ákos, az
OMSZ siófoki obszervatóriumának vezetője az MTI-nek.
A viharos erejű széllökésekkel érkező zivatar hétfő este
Somogy megye több településén okozott károkat, mintegy kétszáz káresetnél dolgoztak a tűzoltók - tájékoztatta a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az
MTI-t. A legtöbb riasztás Siófokról, Balatonvilágosról és
Karádról érkezett a katasztrófavédelem műveletirányítási központjába. A megye hivatásos, önkormányzati
és önkéntes tűzoltói is részt vettek a kárelhárításokban.
Siófokon és Balatonvilágoson főként az úttestre, vezetékekre, járművekre és háztetőkre dőlt fákat, illetve faágakat kellett eltávolítani, Karádon a megrongált háztetők
ideiglenes befedése volt a feladat. Siófokon kempingezőkre zuhant egy kidőlt fa, öten megsérültek. Bázelné
Mihályka Szabina, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság szóvivője kedd reggel közölte: a sérültek

megközelítése és kiszabadítása is gondot okozott, mert
a letört faágak, kidőlt fák akadályozták a helyszínre jutást. Négy felnőttet kórházba kellett vinni, az ötödik csak
könnyebben sérült meg.
Kidőlt fák akadályozták a balatoni vonatközlekedést is.
Nem jártak a vonatok Balatonaliga és Siófok, továbbá
Karád és Mernye között, mivel fák dőltek a vasúti pályára
hétfő este.Siófokon a keleti városrészt, Szabadit és Sóstót kapta telibe a vihar, ezeken a részeken még három
nap elteltével is dolgoztak az önkormányzati és önkéntes tűzoltóegységek nyaralók, lakóépületek tetőszerkezetét megrongáló fák eltávolításán. Veszprém és Fejér
megyéből is érkezett hivatásos tűzoltói segítség mindezek felszámolásához. Az elektromos vezetékekre dőlt
fák miatt az áramszolgáltató szakembereivel is együttműködtek az egységek, mivel csak az áramtalanítást
követően tudták eltávolítani a veszélyt okozó faágakat.
A zömmel magasban történő munkálatok miatt öt magasból mentő dolgozott ezeken a területeken.

5

Elismerés a siófoki tűzoltóknak kitartó és
áldozatos munkájukért
Július 10-én soha nem látott vihar söpört végig a
nyár fővárosának partközeli utcáin és a környező
településeken. Ezt követően a tűzoltóknak ötnapi
megfeszített munkával sikerült a károkat elhárítani.
A város vezetésének elismerését tolmácsolta dr. Lengyel Róbert, Potocskáné Kőrösi Anita alpolgármester, Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző és Mezőfi
Józsefné képviselő, az idegenforgalmi és rendészeti
bizottság elnöke július 27-én. A polgármester elismeréssel szólt a tűzoltók emberfeletti munkájáról, a
kárelhárítás szervezettségéről, köszönetét fejezte ki
a munkálatokban résztvevő valamennyi tűzoltónak.
A siófoki hivatásos tűzoltók számára pedig elismerő
oklevelet és egy ajándékcsomagot adományozott,
amelybe az állomány munkáját segítő, illetve komfortérzetét növelő eszközöket válogattak össze. A
siófoki tűzoltók többek közt magasnyomású mosóval,
légkondicionálóval, gallyazófűrészekkel, sporteszközökkel, valamint konyhai és tisztítóberendezésekkel
gazdagodtak. Wéber Antal tűzoltó dandártábornok,
megyei katasztrófavédelmi igazgató elmondta, hogy
a vihart követően összesen 746 jelzés érkezett a me-

gyei katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító
központjába, amelyből 432 beavatkozást a helyszínre vezényelt tíz hivatásos tűzoltó-parancsnokság, két
önkormányzati tűzoltóság, kilenc önkéntes tűzoltó
egyesület és két önkéntes mentőszervezet egységei
hajtottak végre a társszervekkel szorosan együttműködve. A több száz tűzoltó munkáján felül 314 bejelentett eseményt időközben az önkormányzat, a
közút, az áramszolgáltató és a tulajdonosok összefogásával sikerült felszámolni. Az igazgató köszönetét
fejezte ki a kárelhárításban végzett közreműködésért
és a tűzoltók részére felajánlott adományért.

Egyre többen kerülnek bajba a vízen
Vízibicikliseket, gumimatraccal sodródókat, sup
deszkásokat mentettek a siófoki vízirendőrök.
A Balatonszéplak előtti vízterületen, a parttól mintegy
1400 méterre 2017. július 19-én 16 órakor észlelték a
siófoki vízirendőrök, hogy egy vízibicikliből segítséget kérve két személy integet feléjük, ezért azonnal a
járműhöz siettek. A bajbajutott férfiak elmondták, hogy
az élénk ellenszélben nagyon elfáradtak, és nem tudtak visszajutni a partra, ezért az egyenruhások a szolgálati kisgéphajóval biztonságban kivontatták őket.
Hatan kerültek bajba a Balatonon július 30-án. A SiófokSóstó előtti vízterületen, a parttól mintegy 1200 méterre észlelték a balatonfüredi vízirendőrök, hogy két nő
kér tőlük segítséget, akik gumimatraccal sodródtak a
vízen. A bajbajutottak a hozzájuk siető rendőröknek el-

mondták, hogy önerőből nem tudtak partot érni, ezért
az egyenruhások a szolgálati kisgéphajóba emelték és
a közeli partra szállították őket. Szintén gumimatracról
kért segítséget a vízirendőröktől az a nő és férfi, akik a
siófoki Ezüstpart előtti vízterületen, a parttól körülbelül 1500 méterre az erős déli szél és a hullámzás miatt
voltak képtelenek partra jutni. Az egyenruhások ezért a
matraccal együtt a hajójukba emelték és a partközelbe
vitték a fürdőzőket. A Siófok-Sóstó előtti vízterületen,
mintegy 1200 méterre a parttól a vízirendőrök siettek
két sup deszkás személy segítségére, akik elmondták,
hogy az erős déli szél miatt saját erejükből nem tudtak
partra jutni. A rendőrök ezért őket is és deszkájukat a
szolgálati kisgéphajóba emelték, és partra szállították.
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Műfüves sportpálya a Széchenyi iskolában
Pályázatból újulhat meg a Siófoki Széchenyi István
Általános Iskola beton sportpályája.
A Siófoki Széchenyi István Általános Iskola Kele utcai
intézményének sportpálya megújítására nyújt be pályázatot az iskola vezetősége. A pályázatból a mindennapi
használatra már nem teljesen alkalmas, felrepedezett
beton felületű sportpályát szeretnék műfüves pályává

alakítani. Az intézmény vezetősége a pályázat benyújtásához kérte Siófok Város Önkormányzata mint tulajdonos hozzájárulását, melyet júniusi ülésén megszavazott
az önkormányzat képviselő-testülete. A modernizálás
megvalósulásával mind a mindennapos testnevelés
színvonala, mind a pálya kihasználtsága emelkedne, hiszen több sportegyesület is igénybe vehetné a műfüves
pályát a tanórákon kívüli időszakokban.

Jöhet az elektronikus vendégkönyv?
Bevezethetik Siófokon az Intelligens Idegenforgalmi
Adó rendszert (i-IFA), így a szállásadóknak a papír
alapú vendégkönyv helyett elektronikusan kell
majd vezetniük a vendégek után beszedett adót.
A siófoki képviselő-testület júniusi ülésén tárgyalt először az Intelligens Idegenforgalmi Adó rendszer (i-IFA)
bevezetéséről, melyet az önkormányzati szabad források
megemelésére és a visszaélések visszaszorítására a Z-IP
Zrt. dolgozott ki, és ajánlott Siófok Város Önkormányzatának. Az i-IFA Rendszer az önkormányzatot kiszolgáló
felhő alapú (online) intelligens informatikai rendszer,
amely az önbevalláson alapuló, nehezen ellenőrizhető
adóbevallást váltja fel a legkorszerűbb, valós idejű nyilvántartó és ellenőrző programmal. A rendszer csökkenti a csalók számát, javítja a jogkövető szállásadók piaci
helyzetét. A rendszer rugalmasan paraméterezhető, leköveti az önkormányzat méretéből és földrajzi elhelyez-

kedéséből, a turizmus helyi jellegzetességéből adódó
sajátosságait. Az i-IFA létrehoz a településen egy teljes
körű, strukturált (nyitvatartást és telítettséget is figyelő)
szálláshely nyilvántartást, egy elektronikus vendégkönyvet minden szálláshoz. A rendszerben szinten bármilyen
eszközről lehetséges regisztrálni és elkészíteni az IFA
bevallásokat. A regisztráció után azonnal megnyílik a
virtuális szálláshely, és ezzel egy időben az önkormányzat adóosztályán is láthatóvá válik a szállás. Papír alapú
nyomtatványok helyett ezen az elektronikus felületen
(e-vendégkönyv) kell rögzíteni a szállásadókat, mely
azonnal láthatóvá válik az ellenőrző szerveknek is. A képviselő-testület júniusi ülésén elvben támogatta az Intelligens Idegenforgalmi Adó rendszer/e-vendégkönyv
bevezetését, így a hivatal a jövő év januári ülésig további ajánlatokat kér fejlesztőktől, és így terjeszti végleges
elfogadásra a bevezetési időpontokra tett javaslatokkal
együtt a testület elé.

Oulu, a finn testvérváros tiszteletbeli konzulja járt Siófokon
Oulunak, Siófok finnországi testvérvárosának tiszteletbeli konzulja, dr. Sándor György Siófokra látogatott
a múlt héten. Az őt fogadó Potocskáné Kőrösi Anita
alpolgármesterrel több kérdésről is egyeztettek.
A megbeszélés egyebek közt – kapcsolódva a „100
éves Finnország” függetlenségi ünnepi sorozathoz –
a további együttműködési lehetőségekről, valamint a
meglévő kapcsolat intenzívebbé tételéről szólt.
- Örültünk a megkeresésnek. Támogatásunkról bizto-

sítottam tiszteletbeli konzul urat. Ouluban jelenleg
helyhatósági választások zajlanak, a további kapcsolatfelvételt ezt követően tervezi a két település –
mondta az alpolgármester.
A megbeszélést követően dr. Sándor György Balatonboglárra invitálta alpolgármester asszonyt és a
Siófoki Magyar-Finn Baráti Kör tagjait is, ahol egy eseményen fellépett az oului hattagú Kammarit zenekar,
finn népdalokat és saját szerzeményeket adva elő
népi hangszereken.
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Jótékonykodás az állatok védelmében
A Plázs tulajdonosai idén ismét karitatív tevékenységbe fognak, és megrendezik a szezonzáró jótékonysági koncertet. Az augusztus 26-án 21 órakor
kezdődő TNT koncerttel a siófoki lakosoknak nyilvánítanak köszönetet, valamint a bevételt egy állatvédő alapítvány javára ajánlják fel.
Az ingyenes koncerttel a Plázs elsősorban a siófoki lakosoknak szeretne köszönetet mondani azért, mert keményen dolgoznak a turizmusban, támogatják a Plázst és
elviselik az esetleges kellemetlenségeket. Szeretnék, ha

ezen a napon mindenki élvezhetné egy nyári rendezvény előnyeit, és kikapcsolódhatna. Hasonlóan fontosnak
tartják, hogy az idei évben egy olyan kiszolgáltatott célcsoport védelmében emeljék fel szavukat, akik az ember
legjobb barátai. A jótékony esemény teljes bevételét a
Plázs a Siófoki Állatvédő Alapítvány javára ajánlja fel.A cél
érdekében kérik a cégeket és magánszemélyeket, hogy
adományaikkal járuljanak hozzá az alapítvány működéséhez, a befogadott állatok életminőségének javításához,
gyógyításához és rehabilitációjához, támogatva egy valóban igazi ügyet.

Négycsillagos lett a siófoki nagystrand
33 strand kapta meg a Kék Hullám Zászló minősítést, köztük a siófoki nagystrand, amely négy csillagot érdemelt ki idén.
A Balatoni Szövetség ismét meghirdette a Kék Hullám
Zászló strandminősítést, melyre 33 tó körüli strand nevezett. A minősítő rendszer tovább finomodott, a strandokat bejáró zsűri a korábbi három helyett már ötfokozatú
skálán értékelte a szolgáltatások színvonalát. A minősítésbe több balatoni civil társszervezetet, valamint a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot is bevonták.
Az értékelés során fontos szerep jutott többek közt a
tisztaságnak, a rendezettségnek, a vizesblokkok állapotának és felszereltségének, a családbarát szolgáltatások
és a játszóterek színvonalának, a sportolási lehetőségeknek, a fák vagy az árnyékolók meglétének és a vízminőségnek. A nevezett strandokat egytől öt csillagig terjedő
skálán pontozták. A siófoki Plázson július 4-én rendezett
eseményen a díjakat és a különdíjakat is átadták. A rendezvényen Witzmann Mihály országgyűlési képviselő, a
rendezvény fővédnöke a Balatoni Szövetség felkérésére
a térségi fejlesztésekről, és a turisztikai ágazatban rejlő lehetőségekről beszélt. A fővédnöki különdíjat, amit
a minősítés során legtöbb pontot elért strand részére
ajánlott fel Witzmann Mihály, a balatongyöröki községi
strand kapta. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 2017-ben először különdíjat ajánlott
fel egy kiemelkedően teljesítő Veszprém megyei strand,

az alsóörsi községi strand részére. A kezdeményezéshez
csatlakozva a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke különdíjat ajánlott fel egy kiemelkedő
somogyi strand részére, mely a balatonlellei Napfény
strand lett. A Balaton Családbarát Strand különdíj védnöke és felajánlója Novák Katalin, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára volt. A Balaton Családbarát Strandja 2017-ben a
Diási Játékstrand Gyenesdiás lett. A Balaton Legsportosabb Strandja különdíj védnöke és a díj felajánlója
az EMMI Sportért felelős államtitkára, dr. Szabó Tünde
volt. A Balaton Legsportosabb Strandja 2017-ben, 2015
után újra a vonyarcvashegyi Lido strand lett. A Balaton
Kerékpáros-barát Strand különdíj védnöke és a díj felajánlója Révész Máriusz, kerékpározás és aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos. A Balaton
Kerékpárosbarát Strandja címet 2017-ben 2015 után
újra a balatonberényi községi strand nyerte el.pályát a
tanórákon kívüli időszakokban.
AUGUSZTUS
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Széchenyis diákok amerikai kalandja

Életre szóló élménnyel gazdagodtak a Siófoki
Széchenyi István Általános Iskola diákjai, akik a
cserediákprogram során Amerikába látogathattak el. A csapat tíz napra utazott Siófok amerikai
testvérvárosába, Walnut Creekbe, és San Francisco
környékén számos lenyűgöző helyen jártak. A gyerekek legnagyobb kedvencei közt a Golden Gate
híd, Santa Cruz tengerpartja és az amerikai iskola
is szerepel.
A Siófoki Széchenyi István Általános Iskola 11 diákja, két
kísérőtanáruk, Zsemberiné Garamvölgyi Judit és Toman
Ildikó, valamint egy kísérő szülő utazhatott el Siófok amerikai testvérvárosába, Walnut Creekbe tavasszal. Siófok és
amerikai testvérvárosa, Walnut Creek között évek óta aktívan működik a cserediákprogram, melynek keretében
tavaly ősszel az amerikai diákok látogattak el Siófokra,
idén tavasszal pedig a magyar tanulók utaztak el Walnut
Creekbe. A Siófoki Széchenyi István Általános Iskola Kele
utcai és kiliti iskolarészéből összesen 11 diák vindulhatott
neki az amerikai kalandnak.
- Szerencsére remek csapat jött össze, és a sok emlék úgy
összekötötte őket, hogy Siófokon is közös programokat
szerveznek. Az amerikai gyerekekkel is nagyon jó kapcsolatba kerültek, igazi közösséggé formálódott a két
csapat, ráadásul az olasz cserediákokkal is együtt voltunk
néhány programon, így abszolút nemzetközi kapcsolatokat építhettünk ki, pozitív élményekkel tértünk haza –
meséli Zsemberiné Garamvölgyi Judit.
Az érkezéskor welcome party fogadta a csapatot az egyik

amerikai családnál, majd a szombat és a vasárnap családi
nap volt, amikor a siófokiak cserediák párjaikkal közösen
különböző programokon vettek részt. Többen a Golden
Gate parkban jártak, volt aki egy vörösfenyő erdőben kirándult, az óceánparton horgásztak, meglátogattak egy
Jelly Bean gyárat, baseballmeccsen jártak, bowlingoztak,
túráztak a Mount Diablo hegyen. Vasárnap a csapat nagy
része egy közös vidámpark napon vett részt az egyik
amerikai diák születésnapja alkalmából. Hétfőn egy San
Franciscói kirándulással kezdődtek el a közös csoportos programok. A gyerekek legnagyobb élménye volt,
hogy átsétáltak a Golden Gate hídon, de ezen túl még
a Ghirardelli csokoládégyárba is ellátogattak, túráztak a
San Francisco-öbölben. Kedden kipróbálták a helyi tömegközlekedést, egy Hév-hez hasonló járművel, a Barttal indultak városnézésre San Franciscóba, és utaztak a
Cable Car villamossal. Különleges élmény volt számukra,
hogy egy II. világháborús hajón a diákokat a hajó egykori
kapitánya, az egyik amerikai diák édesapja vezette körbe.
- A San francisco-i kirándulás egy maradandó, örök élmény, hiszen tudjuk, hogy nem minden 13 éves gyereknek van lehetősége szülők nélkül egy hétre Amerikába
utazni – mesélte a siófoki csapat egyik tagja.
A szerdai iskolanapon a csoport egy része a Walnut Creek
Intermediate iskolába, másik részük a Foothill iskolába
látogatott el, hogy tapasztalatokat gyűjtsön az amerikai
oktatásról. A diákok beszámolói alapján az egyik legnagyobb különbség az amerikai és a magyar általános iskolák közt, hogy az iskolaépület háromszor nagyobb egy
átlagos magyar intézménynél, és háromszor többen ta-
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nulnak benne. Kint hosszabbak az iskolai napok, reggel
8-tól délután fél 4-ig tartanak az órák, a kötelező tantárgyak mellett szabadon választható tárgyakat is tanulnak
a gyerekek, mint például a dráma, zenei, nyelvi órák,
főzés, barkácsolás. A szerdai nap egy közös esttel zárult,
amire a magyar diákok hagyományos magyar néptánc
előadással, az olaszok opera- és táncelőadással készültek.
Csütörtökön Santa Cruz tengerpartja hatalmas élmény
volt a diákoknak, majd pénteken a Walnut Creek napon
a helyi hivatalban a polgármesterrel találkoztak, akinek
átadták Siófok Város Önkormányzatának ajándékát, egy
hatalmas Siófok zászlót. Az indulás előtt ismét családi programok, kirándulások várták a csapatokat, akik a
Walnut Creek-i dombokon túráztak, étteremben, botanikus kertben jártak, hegyet másztak, focimeccset láttak.
A cserediákprogram egyik fő célja, hogy a tanulók fejlesszék angoltudásukat, idegen nyelvi kommunikációs
készségeiket, mellyel kapcsolatban szintén pozitív élményekkel tért haza a széchenyis csapat.

- Észrevehető, hogy az angolt bátrabban használják, új
kifejezéseket tanultak. A gyerekek még jobban összehangolódtak a cserediákpárokkal, mint az első őszi siófoki látogatás során, otthon érezték magukat. Mindent
elmond az a tény is, hogy a kirándulás végén haza se
akartak jönni – számolt be a tapasztalatokról Zsemberiné
Garamvölgyi Judit.
- Amikor egy hétig egy külföldi családnál laksz, rá vagy
utalva, hogy használd az angol nyelvet, és egy idő után
meg is szokod – mondták a diákok, akik a hazatérés után
elmondásuk szerint másképp néztek Magyarországra is.
- Kint sokkal barátságosabbak, közvetlenebbek az
emberek, az idegenek is köszönnek egymásnak, a boltokban mindenki mosolygott és üdvözölt minket – mesélte a csapat.
A cserediákprogramban részt vevő Siófoki Széchenyi
István Általános Iskola diákjai terveik szerint továbbra is
tartják a kapcsolatot amerikai társaikkal, és remélik, adódik még lehetőségük megismételni az amerikai kalandot.

A 2016/17-es tanév sikerei a Krúdyban
A Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában a 2016/17-es tanévet a különböző
versenyeken elért eredmények szempontjából a
sikeresség jellemezte, míg rendezvényeiket, programjaikat a hagyományok megtartása és a megújult
szemlélet járta át.
A következő tanévben ezen tevékenységeiket kívánják
folytatni, a tehetségkutatásra/gondozásra még nagyobb
hangsúlyt fognak fektetni - hallottuk a Krúdy vezetőitől,
akik elmondták, hogy kiemelt feladatuknak tekintik a városi rendezvényeken, szakmai bemutatókon való megjelenést kitelepülés formájában. A Siófoki SZC – és rajta
keresztül az iskola - Balatoni Körbe való bekapcsolódása
újabb lehetőségeket jelent számukra a gasztronómia területén való további együttműködések kialakítására. Szeretnék a képzéseikhez kapcsolódó szakmai programok
körét bővíteni a diákság javaslatainak figyelembe vételével. Az iskola diákjai nem csak az alapképzéseinek számító
„vendéglátó-kereskedő” versenyeken indultak és értek
el szép eredményeket, hanem szinte minden területen :

volt ezek között ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye, anyanyelvi verseny, szavalóverseny, történelmi vetélkedő, idegen nyelvi verseny,
matematikaverseny, OSZKTV komplex közismereti szakiskolai verseny, európai középiskolai vetélkedő, Marketing
Challange Day verseny, alkotói pályázatok, különböző
sportversenyek:futsal, asztalitenisz, strandlabdarúgó, sárkányhajó verseny és nem utolsósorban a szakmai versenyek: szakács-pincér-cukrász-eladó hazai és nemzetközi
versenyek.
Jók között a legjobbak:
Illés Ervin SZKTV országos 3. helyezett szakács
Horváth-May Angéla, Implom József helyesírási verseny országos 4. helyezés
Diákolimpia Strandlabdarúgás fiú V-VI korcsoport
országos 4. hely
OSZKTV komplex közismereti szakiskolai versenyen
országos 7. helyezés
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„Apró segítség, hatalmas öröm” Siófokon
A Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete, a Vöröskereszt Siófoki Területi Szervezete és a
Procter&Gamble által öt Somogy megyei rászoruló
család kapott összesen több mint 190 ezer forint
értékben tárgyi adományokat, köztük a siófoki
hatgyermekes hátrányos helyzetű család.

- Nekem ez az adomány nagyon nagy segítség volt, amit
szeretnék megköszönni a helyi Vöröskeresztnek, akik
gondolnak az olyan szegény családokra, mint mi vagyunk – fejezte ki köszönetét a hat kisgyermek gyámja.
A siófoki rászoruló család legkisebb tagja 1, a legidősebb
13 éves, az egyéves kisfiú babakocsit, nagyobb fiútestvérei pedig ágyneműket, törölközőket kaptak.

A Procter&Gamble által elindított „Apró segítség, hatalmas öröm” című projekthez csatlakozott a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Siófoki Területi Szervezete.
A projekt részeként a megyében élő öt rászoruló család
részesült támogatásban, melynek során olyan tárgyi
adományokat kaptak, amik a gyermekek otthonát egészségesebbé, élhetőbbé teszik. Siófokon egy rászoruló, hátrányos helyzetű hatgyermekes család kapott támogatást.
A gyerekeknek az adományokat Alexy Erika, a Vöröskereszt Harmónia Alapszervezetének elnöke és Varga László,
a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Siófoki Területi
Szervezetének munkatársa adta át július 20-án.

Generációk a színpadon
Idősek és fiatalok egyaránt teret kaptak az Idősek
Közösségeinek Somogy Megyei és Kaposvári
Szövetsége és a Siófoki Nőklub Egyesület
szervezésében megvalósult Generációk a színpadon
című zenés-táncos gálán.
Az Idősek Közösségeinek Somogy Megyei és Kaposvári Szövetsége (IKÖSZ) 2011 óta minden évben más-más
helyszíneken rendezi meg időseknek és fiataloknak
szóló művészeti találkozóit. A Generációk a színpadon
idén nyáron második alkalommal érkezett Siófokra, július 22-én, a Kálmán Imre Kulturális Központ előtti színpadon több mint nyolc, különböző korosztályokból álló
együttes mutatkozott be zenés-táncos előadásokkal. A
rendezvény megnyitóján Potocskáné Kőrösi Anita, Siófok alpolgármestere és Witzmann Mihály országgyűlési
képviselő köszöntötte a közönséget és a fellépőket.
- Ennek a rendezvénynek egy olyan küldetése van,
ami a társadalmi kohézióra, a közösségek együttműködésére, a közösségbe tartozás élményére hívja fel a

figyelmet úgy, hogy a generációk egymásra utaltságát,
kapcsolatának fontosságát próbálja hangsúlyozni –
emelte ki beszédében Witzmann Mihály.
A hivatalos megnyitó után versek, tánc, operett és különböző műfajok kaptak teret a színpadon, felléptek például
a siófoki fiatal mazsorettek, a Napsugár Mazsorett Csoport, a Nita Dance, az Ádándi Népdalkör, a Csokonyavisontai Hagyományőrzők és a Füred Rock Szín Kör.
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Balatoni Csillagösvény
Július 19. és 23. között járt a Balatonnál Böjte Csaba
ferences szerzetes a Marosszéki Gyermekkórus tagjaival és a dévai gyerekekkel az V. Balatoni Csillagösvény missziós körút során.
A 60 fős, főleg 10 és 14 éves gyermekből álló csapatot a
körút idejére az előző évekhez hasonlóan a siófoki önkormányzat szállásolta el a Galerius vendégházban,
emellett az önkormányzat 622 000 forinttal támogatta a missziós körutat. A fiatalok Balatonbogláron,
Balatonfüreden, Balatonalmádiban, Szántódpusztán
és Siófokon vettek részt egy-egy eseményen, és tartottak hangversenyt, szentmisét. A magyar örökség
díjas marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar Siófokon
a körút zárásaként, július 23-án lépett fel a Fő téri színpadon. Böjte Csabát és a gyermekeket Potocskáné
Kőrösi Anita, Siófok alpolgármestere köszöntötte.
-Csodálatos, megható koncertet és műsort adtak a gyerekek az V. Balatoni Csillagösvény nevű missziós körút
siófoki állomásán, Böjte atya szentmiséjén pedig minden
padsor tele volt” - számolt be a körút résztvevőit fogadó
Potocskáné Kőrösi Anita alpolgármester.
A marosszéki kórus hangversenye mellett a közönség egy
dévai gyermekvédelmi otthon fiataljaiból álló tánccsoport előadását, valamint a Nemadomfel együttes zenés,
A fiatal tehetségekből álló Haydn Youth String
Orchestra, azaz a hollandiai Haydn Ifjúsági Vonóskar magyarországi turnéja során Siófokra is ellátogatott, ahol az ifjú zenészek a város főterén adtak
nagyszabású koncertet.
Július 17-én a siófoki közönség is megismerhette a 12-19 éves fiatal tehetségekből álló Haydn
Youth String Orchestra (HYSO) zenekart, ÉszakHollandia első osztályú együttesét. A zenekart
1989-ben alapították azzal a céllal, hogy felkarolják a vonós hangszereken játszó fiatal zenei tehetségeket, támogatva őket zenei előkészítő és
kamarazenei programokkal az európai tradícióknak megfelelően. A HYSO megadja a holland fiataloknak a lehetőséget, hogy fejlesszék speciális
húros hangzásukat és technikájukat, hogy együtt
játszhassanak a heti próbák során, és a rendszere-

táncos műsorát is megtekinthette, akik egy olyan integrált zenekart alkotnak, amelyben a szólisták kivétel nélkül
sérült (mozgáskorlátozott, értelmileg akadályozott és látássérült) előadók. A Balatoni Csillagösvény missziós körút során Böjte Csaba és a kórus adományokat is gyűjtött.
Az idei évben összesen 330 ezer forint gyűlt össze, amit
a marosszéki gyermekkórus és a Szent Ferenc Alapítvány
közösen a Nem adom fel Alapítvány számára ajánlott fel.
A támogatásból az alapítvány Budapesten építene fel egy
otthont a hátrányos helyzetű családok és sérült személyek számára. A Balatoni Csillagösvény résztvevői és az
érdeklődők Böjte Csaba és a marosszéki gyermekkórus
vezetésével, énekszóval vonultak át a Sarlós Boldogas�szony-templomba, ahol tánccal és kórusművekkel színesített hálaadó szentmisét tartottak.

sen szervezett tanulmányi hétvégéken. A számos
nemzetközi elismerést és versenyt nyert hollandiai
vonóskar ifjú tehetségei Jan-Ype Nota vezetésével
mutatkoztak be Siófokon, a Kálmán Imre Kulturális
Központ előtti téren.
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Nyári jazz

A szegedi Storyville Jazz Band és a Dixie Kings Of
Hungary, azaz ex Benkó Dixieland Band koncertjével kezdődött a XIV. Siófoki New Orleans Jazz
Fesztivál. Magyarország legnagyobb tradicionális
jazz eseménye négy napon keresztül várta a műfaj
rajongóit Siófok főterén.
Július 13-tól 16-ig négy estén át Siófokra költözött New
Orleans zenei világa, a jazz műfajának sokszínűségét
nyolc magyarországi és külföldi zenekar mutatta be a
város főterének nagyszínpadán. A XIV. Siófoki New Orleans Jazz Fesztivál első estéjén a szegedi Storyville Jazz
Band és a Dixie Kings Of Hungary - ex Benkó Dixieland

Band – koncertje aratott hatalmas sikert. Pénteken az
ország legrégebben fennálló vidéki jazz bandája, a szegedi Molnár Dixieland Band muzsikált, utánuk pedig a
Hungarian All Stars adott fergeteges koncertet. A hétvégén Apáti János vezetésével a siófoki Apáti Dixieland
Band koncertezett, és szokás szerint hatalmas érdeklődés kísérte aHot Jazz Band előadását. Zárásként fellépett
az ausztriai Coquette Jazz Band, valamint a kecskeméti
Bohém Ragtime Jazz Band.
Ismét bebizonyosodott, hogy a jazz a siófoki közönség
körében is kedvelt műfaj, sok látogatót vonzottak a nyáresti belvárosi koncertek.

„A szegények szolgálatában”
A Ferences Szegénygondozó Nővérek Közössége
megalakulásának 90. évfordulója alkalmából nyílt
kiállítás a Kálmán Imre Kulturális Központban.
Az évforduló alkalmából a rend ünnepsége július 15-én
ünnepi szentmisével kezdődött, melyet Varga László
kaposvári megyéspüspök celebrált a Sarlós Boldogas�szony-templomban. A szentmise után a kulturális központban nyílt meg „A szegények szolgálatában” című
tárlat, mely a serences szegénygondozó nővérek életét mutatja be. A megnyitón közreműködött a siófoki
AcapPelso énekegyüttes. A kiállítás végigkíséri a rend
életét a megalakulástól napjainkig, betekintést nyújt a
szerzetesek útjába, a rend fejlődésébe, a ferences nővérek segítő szolgálatába. A ferences szegénygondozó
nővérek a ferences nagycsalád részeként, Assisi Szent

Ferenc példájára követik Jézust, a ferences lelkiséget
megélve. A közösséget P. Oslay Oswald alapította meg
az 1920-as években a legszegényebbek szolgálatára.
Küldetésük segíteni azokat, akik a társadalom peremére
szorultak, egyedül maradtak, ehhez fontosnak tartják az
együttműködést a hivatalokkal, karitatív szervezetekkel.
Az ismertetőkkel, fotókkal és emléktárgyakkal színesített tárlat augusztus 28-ig látogatható a KIKK-ben.
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Vasárnaponként ismét Zene a zöldben!
A Sturcz vonósnégyes koncertjével indult el július
2-án a siófoki Kálmán Imre Kulturális Központ komolyzenei sorozata, a Zene a zöldben.
A Jókai park kellemes környezetében könnyed, szórakoztató
klasszikus zenét hallgathattak vasárnap kora este a siófokiak
és a város vendégei. A park árnyékot adó fái alatt a Sturcz
Quartet adta a Zene a zöldben sorozat első koncertjét. A vonósnégyes tagjai a műfajban elismert és lelkes fiatalok, akik
számos neves budapesti zenekarban és kamarazenekarban,
színházban játszanak. A Sturcz vonósnégyes koncertjét a
hétvégén Siófok is élvezhette, ahol egész nyáron át, vasárnaponként komolyzenei előadások várják a közönséget.

Teleki Miklós Artisjus-díjas orgonaművész és a Siófoki
Női Kar közös hangversenyével indult el az idei siófoki
Majestic Sounds orgonahangverseny-sorozat a római
katolikus plébániatemplomban. Teleki Miklós az idei
évben négy Balaton melletti város (Hévíz, Balatonfüred, Siófok, Balatonboglár) templomaiban szervezett
orgonakoncerteket. Siófokon ismét a római katolikus
plébániatemplom ad otthont a komolyzenei sorozatnak. Július 17-én, a nyitó előadáson Teleki Miklós
orgona-előadását és Bati Zoltán vezényletével a Siófoki Női Kar koncertjét hallgathatta meg a közönség.
Az augusztusig tartó orgonahangversenyek a város
komolyzene iránt érdeklődő lakossága mellett a városban tartózkodó vendégek számára is színvonalas
kikapcsolódási lehetőséget kínálnak, hiszen tekintettel arra, hogy a zene olyan művészeti ág, mely független a beszélt nyelvtől, a koncertsorozat a külföldi
turistáknak is minőségi zenei élményt nyújt.

Gyerekprogramokkal, Dér Heni és Kocsis Tibor
koncertekkel, meglepetésekkel ünnepelte 5. születésnapját a siófoki Sió Pláza. A Sió Pláza ötödik szülinapi zsúrjára rengeteg programmal és
meglepetéssel készültek a szervezők július 22én. A programokat Abaházi Csaba nyitotta meg,
majd elsőként a családok legkisebb tagjait várta
a Mintapinty gyermekegyüttes. Az épület minden szintjén és a pláza előtti téren is folyamatosan műsorok szórakoztatták az érdeklődőket,
fellépett az X-Press tánc- és sportegyesület, a
Tűzfészek Társulat tűzzsonglőrjei, volt Freestyle
focibemutató és Batucada dobshow is. Születésnapi sztárvendégeként Dér Heni, majd Kocsis Tibor adott koncertet. Az idei születésnapon sem
hiányozhattak a nyereményjátékok, lufihajtógató
bohócok, valamint az arcfestés sem.
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Siófok Város Önkormányzata pályázatot hirdet az önkormányzat egyszemélyes tulajdonában levő Balatonparti Kft.-ből kiválással létrejövő Termofok-Sió Kft. ügyvezetői (vezető állású munkavállaló) munkakörének
betöltésére. További részletek a www.siofok.hu oldalon, az „Önkormányzat” főmenü „2017. évi hirdetmények, aktualitások” almenüjében találhatók.
A Kálmán Imre Kulturális Központ pályázatot írt ki az önkormányzat tulajdonát képező, Siófok belterület
6304 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő Teátrum kávéház és étterem 3+3 éves határozott időtartamra (2017.
október 1. napjától, 2023. szeptember 30. napjáig) tartó üzemeltetésére.
A pályázatok leadási határideje 2017. szeptember 8. (péntek) 12.00 óra.
További részletek a www.siofok.hu oldalon, az „Önkormányzat” főmenü „2017. évi hirdetmények, aktualitások” almenüjében találhatók.

Tájékoztatás víziközmű-szolgáltatás támogatásáról
A Siófoki Hírek 2017. májusi számában megjelent
„Csökkenhet a víz és csatornadíj?” című írás kapcsán a
DRV Zrt. az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt felhasználókat. A közműves ivóvízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és - tisztítás díját kizárólag miniszteri, ill.
önkormányzati rendelet állapíthatja meg. 2013 óta a
rezsicsökkentésről szóló törvény hatályba lépése óta
a szolgáltatás díjai nem növekedhetnek. Az érvényes
és alkalmazott hatósági díjaktól függetlenül a vízgazdálkodásért felelős miniszter évente pályázatot hirdet
a mindenkori központi költségvetésről szóló törvényben nevesített lakossági víz- és csatornaszolgáltatás

ráfordításainak támogatására. Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújtott
be a 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
ráfordításának támogatására. A pályázat nem a díjcsökkentésre, hanem a víziközmű-szolgáltatás költségeinek részleges fedezetére szolgál. Így a támogatás
igénybevétele nem eredményezi a jelenleg alkalmazott lakossági díjak csökkentését. A pályázati kiírás
1. a.) pontja szerint a pályázat célja a szolgáltatás támogatása azokon a településeken, ahol a szolgáltatás
költségei az alkalmazható lakossági díjból származó
árbevételt jelentősen meghaladják.

Tour de Hongrie Siófokon
A Tour de Hongrie magyar dobogósát ünnepelhették Siófokon, ahol a nemzetközi kerékpárverseny
útvonalán egy helyi bringás csapat is tett néhány
kilométert, így üdvözölve a legnagyobb magyar
kerékpárverseny mezőnyét.
A 38. Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny öt
szakaszból áll, az ország 52 települését érinti, és a
750 kilométert teljesítő nemzetközi mezőnyben idén
hat magyar csapatnak is szurkolhatunk. A verseny
a prológ után június 28-án Keszthelyről rajtolt volna, azonban a vihar miatt az első szakaszt törölte a

versenybíróság. A második szakasz június 29-én Velencéről indult, a kerékpárosok néhány meredekebb
emelkedőt is tartalmazó, dombos pályán tekerték
végig a 138 kilométeres útvonalat Siófokig, ahol a
befutó előtt még három kört teljesített a mezőny.
A 20 kerékpáros csapat több mint 100 versenyzője
csütörtök délután futott be a siófoki Petőfi sétányra, ahol a célban magyar dobogóst ünnepelhettek
a szurkolók. Az első helyen a szlovén Ziga Jerman
(Rob Ljubljana) ért be, a második az ausztrál Scott
Sunderland (IsoWhey), és a harmadik a magyar Peák
Barnabás (Kontent-DKSI) lett. A Tour de Hongrie sió-
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foki célállomásán a verseny mellett színpadi fellépők, Gizmo show és bringa párbaj is szórakoztatta
a közönséget. A versenypályát a versenyzők előtt a
város lakóiból és a Balaton partján nyaralókból ös�szeállt kerékpáros csapat avatta fel, akik a Fő térről
indulva közösen tekertek néhány kilométert a Tour
de Hongrie pályáján, így üdvözölve a nemzetközi kerékpárverseny mezőnyét.

Siófoki bronzérmes a világbajnokságon
Legutóbbi számunkban arról írtunk, hogy Németh
Nándor 100 méter gyorson megnyerte az ifjúsági
úszó Európa-bajnokságot, és továbbjutott az ifi
világbajnokságra. A fiatal úszó azóta magasabbra tette a lécet, hiszen bronzérmet nyert a Kozma
Dominik, Németh Nándor, Holoda Péter, Bohus Richárd összeállítású 4x100 méteres férfi gyorsváltó
az úszó világbajnokságon.

is megszerezni a harmadik helyet, a 10 ezer néző pedig
hatalmas üdvrivalgásban tört ki. A számot az amerikaiak
nyerték 3:10.06 perccel, a második helyen a brazil váltó
zárt. A siófoki születésű Németh Nándor jelenleg a törökbálinti Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium
tanulója, mivel a törökbálinti uszodában tud felkészülni
a versenyekre.

A kvartettben Kozma Dominik első emberként 48.26-ra
javította a délelőtt felállított 48.61 másodperces országos csúcsát, míg a négyes is új nemzeti rekordot ért el
3:11.99 perccel. A régit (3:13.28 p) az előfutamban úszta a
váltó, onnan az ötödik helyen jutott fináléba. Hihetetlen
hangulatú finálét teremtett a Duna Aréna telt házas közönsége, szinte felrobbant a létesítmény, amikor már lehetett érezni, hogy utolsó úszóként Bohus Richárd képes
lehet behozni a stafétát a harmadik helyre. Végül sikerült

Nemzetközi strandröplabda-versenyeknek adott otthont Siófok
Magyarországon először Siófok adott otthont a
Magyar Röplabda Szövetség által megrendezett
eddigi legnagyobb szabású, nemzetközi strandröplabda-versenyeknek, melyeken magyar párosoknak is szurkolhatott a közönség.
Egyszerre két verseny házigazdája volt Siófok, július
13. és 16. között az MLSZ Beach Arénában zajlott a
CEV (The European Volleyball Confederation), azaz az
Európai Röplabda Szövetség, illetve a Magyar Röplabda Szövetség szervezésében a pénzdíjas szatellit verseny, illetve a jövő évi ifjúsági olimpia selejtezője is. A

Beach Arénában huszonnégy-huszonnégy páros mérte össze tudását az Európai Röplabda Konföderáció
(CEV) szatellit versenyén, ahol a pénznyeremény mellett világranglista pontokért küzdöttek a versenyzők.
Ezzel párhuzamosan került sor a jövő évi, argentínai
ifjúsági olimpia strandröplabda versenyének egyik selejtezőjére is. A megmérettetésben az európai elit legjobbjai mellett nyolc hazai párosnak drukkolhattunk,
közülük 3-3 csapat a főtáblán, 1-1 pedig a selejtezőben indult a női, férfi csapatokban. A magyar párosok
a CEV-szatellit torna selejtezőjéből továbbjutottak,
majd a főtábla küzdelmeiben több meccsen is közel
AUGUSZTUS
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álltak a bravúrhoz: a háromszoros bajnok Lakatos
Enikő és Lutter Eszter például első meccsén szettet is
nyert a második helyen kiemelt, később a harmadik
fordulóba is bejutó svéd Thurin testvérek ellen, a vigaszágon pedig szettlabdájuk volt egy dán párossal
szemben. Sikerült a játszmanyerés a Dénesi Brigitta,
Győri Panna párosnak is a vigaszágon, ők egy osztrák
páros ellen szereztek vezetést, de végül ők is kikaptak. Szabó Dorottya és Tóth Eszter is csak egy szoros
játszmában kapott ki egy svéd kettős ellenében, de
végül mindhárom női páros búcsúzott. A férfiaknál is
akadtak szoros játszmák: a Bagics Balázs, Meszlényi
Tamás duó egy norvég páros ellen hárommal, a Benkő Balázs, Oláh Botond kettős pedig a franciák ellen
kettővel maradt alul. A szatellit versennyel párhuzamosan zajló ifjúsági olimpiai selejtezőben a fiúknál az
idei U18-as és U20-as MEVZA-győztes hajós Artúr és

Stréli Bence, a lányoknál pedig az U18-as bajnok Tátrai Nikolett és Tóth-Lakits Petra képviselte hazánkat.
A magyar lányok második meccsén, magabiztos vezetésnél meghúzódott Tátrai Nikolett, s bár folytatta
a játékot, és a mieinknek így is volt mérkőzéslabdája, végül a szerb páros szerezte meg a győzelmet. A
további mérkőzéseket pedig Tátrai Nikolett és TóthLakits Petra kénytelen volt feladni. A férfiaknál az első
meccset Hajós Artúr és Stréli Bence 1:0, 16:10-ről is elvesztette a szerbek ellen. Ezt követően a fiúk viszont
bravúros, kétjátszmás győzelmet arattak az eredetileg
esélyesebbnek tartott lengyelek ellen, így visszahozták a továbbjutási esélyeiket. Harmadik meccsükön
kikaptak a csoport favoritjától, a hollandoktól, a negyediken viszont magabiztosan nyertek a sereghajtó
bosnyákokkal szemben. Az elődöntőben két izgalmas
és nagyon szoros játszmában végül ők ki is vívták a
döntőbe kerülést és a selejtezőből való továbbjutást a
több száz szurkoló legnagyobb örömére. A fináléban
is sokan buzdították a magyar fiúkat, de ezúttal hiába,
mert a holland Noah Aerts és Yorick de Groot ezúttal
is magabiztosan nyerte a mérkőzést. Az elődöntővel
és a döntővel fejeződtek be a jövő évi ifjúsági olimpiai
selejtezőjének küzdelmei Siófokon. Ami a legfontosabb, hogy Hajós Artúr és Stréli Bence beverekedte
magát a fináléba, s így továbbjutottak a következő
körbe, ahonnan öt páros vívja majd ki a Buenos Aires-i
részvételt.

Bajnoki döntőben a Siófoki Bányász SE strandlabdarúgó csapatai
A Nemzeti Strandlabdarúgó Liga alapszakaszában
negyedik helyen jutott tovább a bajnoki döntőbe
a Siófoki Bányász SE felnőtt strandlabdarúgó csapata. A siófoki klub utánpótlás csapatai (U14, U16,
U19) szintén bejutottak a bajnokság 4 csapatos döntőjébe.
A döntő fordulóhoz érkezett a siófoki MLSZ Beach
Arénában zajló Nemzeti Strandlabdarúgó Liga. Miután július 30-án a kiesés elől menekülő Garvittax volt
a Jászfényszaru Goldwin ellenfele, várható volt, hogy
nem születik meglepetés, és a tavalyi bajnok lesz az
alapszakasz első helyezettje. Ugyanakkor a verseny-

kiírás ide vonatkozó részeit kellett alkalmazni ahhoz,
hogy kiderüljön: a három azonos pontszámmal álló
csapat között hogyan alakult ki a 2., 3., 4. helyezett
sorrendje. Végül a gólkülönbség volt az, ami eldöntötte a helyezéseket, és azt is, hogy ki kivel játszik
a bajnoki elődöntőben. Ami pedig egyértelműen
megállapítható az alapszakasz végén: kétségkívül
előretört a fiatalság. A Goldwin játékoskeretének
hatalmas tapasztalata, rutinja egyelőre megfelelő
háttér az alapszakasz megnyeréséhez, egyben a bajnoki címvédés esélyéhez (a Goldwiné a legmagasabb
átlagéletkorú játékoskeret a bajnokságban), ám a
másik három rájátszásba jutott klub kerete tele van
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fiatalokkal (az Energia 10, a Siófok és a Szeged 13,5
évvel fiatalabb). A Goldwin okosan rotálta, változtatta a csapatát, így a rutin mellett a kondíció is kitartott. A bajnokság legidősebb és legfiatalabb játékosa
is a Bodon FC keretében szerepelt, Dajka Mihály 45
évesen, Forgó Levente pedig alig több mint 15 évesen szerepelt a strandlabdarúgás legjobbjai között.

Kétesélyes marad viszont a gólkirályi cím, a 19 éves
szegedi Rutai Balázs és a 21 éves siófoki Turós Viktor
külön harca lesz a bajnoki döntőben.
A bajnoki négyes döntő mérkőzései lapzártánkkor
zajlottak a Siófoki MLSZ Beach Arénában.

Nyárközi szezonértékelés
Siófokon nem lehet panasz a nyári szezonra: a szálláshelyek megteltek. A város gazdag programkínálata csaknem minden napra nyújt szórakozási
lehetőséget kicsiknek, nagyoknak. A biztonsági fejlesztések meghozták gyümölcsüket.
Töretlen a növekvő tendencia Siófok vendégéjszakáinak számában. Az év első felében 3,2 százalékos volt
az emelkedés a tavalyi év hasonló időszakához képest,
de a lényeg még hátravan: a 2017-es év eredményességében a júliusi és augusztusi hónapok adatai lesznek
meghatározóak. Siófokon 2014-ben 0,3 százalékkal,
2015-ben 4 százalékkal, 2016-ban 7,5 százalékkal nőtt
a város vendégéjszakáinak száma a korábbi évekhez
viszonyítva. Tavaly több mint egymillió, összesen 1 116
273 regisztrált vendégéjszakát töltöttek el a település kereskedelmi és magánszálláshelyein. A remények
szerint az idei szezon is legalább ilyen jól, vagy még
jobban alakul. A város vonzerejének növekedésében a
kedvező időjárás mellett szerepet játszik az egyre bővülő és színesedő program-, valamint szálláshely kínálat. Pintér Tamás, a várost üzemeltető Balaton-parti Kft.
ügyvezetője a strandok eddigi forgalmáról óvatosan
nyilatkozott: "A jelenlegi számok azt mutatják, ha az
időjárás továbbra is kedvező marad, úgy a tavalyi árbevételt idén is sikerül elérni, sőt túl is teljesíthetjük." Beszámolt arról is, hogy a város két fizetős strandja ettől
az évtől Szép Kártya-elfogadóhellyé vált, és lehetővé
tették az online belépő-vásárlást is.
Dr. Lengyel Róbert, Siófok polgármestere szerint kiemelkedően fontos egy turisztikailag frekventált településen a közbiztonság. Mint kifejtette, Siófok, ahol a
lakosságszám többszörösét kitevő a vendégforgalom,
sokat áldozott biztonsági fejlesztésekre, aminek kö-

szönhetően jelentősen javult a közbiztonsága.
Korábban a város szégyenfoltjának számított a Petőfi sétány környéke a buliturizmus kísérőjelenségei és
a bűncselekmények miatt. A jelenség visszaszorítása
érdekében, a polgármester javaslatára új biztonsági
rendszer épült ki, és új rendszabályokat vezettek be a
tavalyi szezonra. Ez már az első évben, a „próbaüzem”
idején jelentős eredményeket hozott, idén pedig még
flottabbul működik a rendőrség, a város, a Petőfi sétány kereskedői, vendéglátósai és a Balaton-parti Kft.
közreműködésének, összefogásának köszönhetően.
Augusztusban több mint félszáz program várja a vendégeket és a környék lakosságát Siófok kulturális központjában, főterén, kikötőjében, szabadéri színpadán,
nagystrandján (PLÁZS) és egyéb színhelyein. Hegyi
Károly, a város vállalkozóit, szolgáltatóit tömörítő Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület elnöke arról
számolt be, hogy nemcsak hétvégén, de hét közben
is telt házasak a város szállodái és magánszálláshelyei,
így legalább olyan jó nyárra számítanak, mint tavaly.
Az egyesületi elnök szerint kimondottan gazdag Siófok programkínálata, a programkoordináció jobban
működik, mint tavaly, és a biztonság is nagyobb, mint
korábban.
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Tanyázás
„Visszamosolyogni mindenre, visszamosolyogni
az Istenre. ” (Mécs László)
Ha a kiscserkészetről van szó, úgy gondolom, nem
is lehet mással kezdeni, mint ezzel az idézettel,
ami alapjaiban határozza meg ezt a korosztályt. És
hogy mit is jelent az, hogy valaki kiscserkész?

A kiscserkészet az általános iskola alsós tagozatát fedi le,
második osztálytól felfelé. Ha a cserkészetről beszélünk,
akkor itt kezdődik minden. Talán ez a legvarázslatosabb,
legmesésebb időszak egy cserkész életében. Itt minden
újdonság. Újak a hétvégi őrsi foglalkozások, az erdei túrák, a meghitt, élménydús portyák, a nyári tanyázásról
nem is beszélve, ami a leghosszabb és legkomplexebb
programként, mondhatni megkoronáz egy cserkészévet. Idén első alkalommal voltunk akkora létszámmal,
hogy kiscserkészeinket saját, kizárólagosan a siófoki csapat által szervezett táborba vigyük el. Ez a tény mind a
vezetőkben, mind a gyerekekben nagyon nagy kíváncsiságot és várakozást ébresztett. A tanyázás sok mindenben eltér a közismertebb nomád nyári táborainktól. Ez
kifejezetten ennek a korosztálynak az élettani sajátosságaira épül. Rövidebb a 7-8, akár 10 napnál, csak 5 nap. A
gyerekek szállása épületben van, kiépített, otthonosabb
környezetben, hogy kevésbé legyenek kiszakítva komfortzónájukból. A napok sokkal programdúsabbak, jobban pörögnek, hogy folyamatosan fenn tudjuk tartani a
gyerekek érdeklődését, és le tudjuk csillapítani azt a fajta
energiát, ami bennük lakozik. Ezek a programok nagyon
sokrétűek. Kézműveskedünk, sportolunk, vannak nagyon jellemző cserkészjátékaink, amikből előszeretettel
válogatunk, mikor eldöntjük a programokat és ezeket

elképesztően élvezik a gyerekek, hisz máshol nem találkoznak hasonlókkal. Túrázunk, külön őrsi idők vannak,
ahol az őrs vezetője dönti el a gyerekek igénye alapján,
hogy mivel foglalkozzanak. Az esti tüzek és az alattuk
lévő előadások, amelyekből a gyerek is szervesen kivehetik a részüket, teljesen rabul ejtik őket. A keretmeséről
és az egész nap jelmezben mászkáló vezetőkről nem is
szólva, akik erre a pár napra belebújnak egy történetbe,
azon belül is egy olyan karakterbe, aki a legközelebb áll
hozzájuk, és megpróbálják teljesen átadni személyükkel.
Idén Asterix és Obelixes keretmesénk volt. Nagyon oda
voltak érte a gyerekek, a vezetőkről meg nem is beszélve. Annyira éltük a mi kis történetünket, hogy párunknak nehéz is volt visszaszokni a régi polgári nevekre.
A gyerekek saját neveket kreáltak maguknak, és a vis�szajelzések alapján nagyon sok boldog perccel és élménnyel távoztak Bálványosról július 3-án, amikor is
véget ért az idei tanyázás. Elképesztő 5 napon vagyunk
túl. Én azt gondolom, hogy ilyenkor mondhatom azt,
megéri cserkésznek lenni. Gyerekként életre szóló élményekben és barátságban lehet részünk, vezetőként
pedig a sok boldog arcon nézhetünk végig. Ha kedvet
kaptál, hogy Te is közénk tartozz, most szeptemberben
lehetőséged van csatlakozni hozzánk! Várjuk mindazon lelkes 2-3. osztályos gyerekek jelentkezését, akik
készek arra, hogy vidáman, mindörökké gyermekszívvel egy életre szóló kalandnak legyenek részesei.

További információkért keressék fel csapatunk
Facebook oldalát (facebook.com/466magyartenger)
vagy érdeklődjenek a +36 30-213-8500 telefonszámon! Horváth Gergely

ÚJ DIMENZIÓ A LÁTÁSBAN!
Előfordult már Önnel, hogy a szemüveglencse korlátozta valamilyen tevékenysége
során? Karnyújtásnyi távolság esetén olykor Önnek is keresgélnie kell a fejével, hogy
a szemüveglencsén hol lát élesen? Ön is szeretne könnyedén navigálni az egyes
digitális eszközök (okostelefon, tablet, számítógép) között?
A modern életforma megváltoztatta a látásunkkal és így a szemüvegünkkel
kapcsolatos elvárásainkat is. Egyre több feladatot végzünk egyszerre és gyorsan
váltogatunk közöttük, így egyre nagyobb teret szeretnénk élesen látni, főleg közeli,
karnyújtásnyi távolságban. Ezért fontos, hogy gyorsan és zökkenőmentesen tudjunk
váltogatni a különböző távolságok között így megtartva korábbi lendületünket.
Az Essilor ezért kifejlesztette a Varilux lencsék legújabb generációját, a Varilux X Series
multifokális lencséket, amely egy teljesen új dimenziót jelent a látásban. A lencse fejlesztői
a karnyújtásnyi távolságon belüli zónára fókuszáltak, hogy még dinamikusabb látásélményt
nyújtsanak, és folyamatosan tiszta és éles látást biztosítanak a közeli és köztes zónában,
fejmozgatás nélkül.

Szélesebb látótér karnyújtásnyi távolságon belül

mo

-20

st

Az új technológiák mellett, a személyre szabásban is új dimenziót teremt a Varilux X series,
hiszen 4 különböző méréssel vizsgálhatók a közeli tekintési szokások (NVB, azaz Near Vision
Behavior). Mivel nem vagyunk egyformák, máshogy olvasunk, máshogy tartjuk a mobiltelefont,
különböző a testtartásunk, másként mozgatjuk a szemünket vagy a fejünket, ezért fontos, hogy
rögzítsük ezeket a paramétereket. Mindezek alapján lemodellezzük a szemüvegviselő tekintési 8600 Siófok,
profilját és így egy egyedi szemüveglencse kerül legyártásra.
Fő u. 188.

Részletek az üzletben!

Essilor International, 2017. június Az Essilor ®, Varilux®, Varilux® X series™, Xtend™, Xclusive™ and X track™ az Essilor International védjegyei.

ÚJDONSÁG

Ezen túl még további személyre szabási lehetőségeket kínálunk a Varilux Mester Optikákban
a Varilux Xclusive 4D lencsékkel, amelyek további mérésekkel biztosítják azt, hogy az Ön új
szemüvege a keretadatok figyelembevételével maximális látásélményt nyújtson! Ez a szemüveg
az, amihez nem Önnek kell alkalmazkodnia, mert a szemüveglencse alkalmazkodik Önhöz!

Próbálja ki Ön is a Varilux X series termékeket most 20% kedvezménnyel
szeptember 3O-ig a Varilux Mester címet nyert Gerber Optikákban!

%

84/314-520
30/422-7901
www.
gerberoptika.hu
Keressen minket Facebookon is!
Gerber Optika - Siófok

ÁLLÁS AJÁNLAT
Németül beszélő, igényes
kolléganőt keresünk
asszisztensi főállásba
Zamárdi fogászati
rendelőnkbe.
Feltétel:érettségi.
Betanítás megoldott.
Jelentkezni bérigény megjelölésével:
job.globedental@gmail.com vagy a
06 70 420 05 85-ös számon.

Globe Dental Fogászati Magánrendelő
Zamárdi, Hotel Wellamarin Eötvös u. 15/1.

Inverteres klímák minden igényre!

2,6 kW-os inverteres klímák:
MDV - 133.350.- Ft
Midea Blanc Full- 163.830.- Ft
Daikin FTX25KM – 166.400.- Ft
LG ECO Plus– 180.340.- Ft

3,5 kW-os inverteres klímák:
MDV - 140.970.- Ft
Daikin FTX35KM – 177.500.- Ft
Midea Blanc Full– 179.070.- Ft

A részleteket fizesse
ne az áramszámlát!
Fizessen 9 évig 8000 Ft-ot havonta és
30 évig használhatja napelemét!
Vásároljon napelemet részletfizetéssel,
állami támogatással! Fix havi törlesztő részlet!
Önerő nélkül, előfinanszírozással!
A fenti árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek.
Személyre szabott ajánlatunkat kérje munkatársunktól!

Hibabejelentés: +36 30 / 327 2494,
service@tevekft.hu

www.tevekft.hu, +36 84 / 314 176,
Siófok, Csicsali u. 1.

Az akciós árak bruttó árak és a készlet erejéig érvényesek!

SIÓFOK ÓRIÁSKERÉK
A BALATON
LEGPÖRGŐSEBB
LÁTVÁNYOSSÁGA!
A hirdetés
felmutatója
19:00 után 500 Ft
kedvezményt
kap a felnőtt jegy
árából!

Nyitvatartás:
Vasárnap – csütörtök: 14.00 – 00.00
Péntek – szombat: 14.00 – 01.00
Bejárat a Kinizsi Pál utcai 1. pénztárnál.
Siófoki Nagystrand
www.siofokoriaskerek.hu

3x118_Siofok_oriaskerek_jegyinfo.indd 1

Gelato Show
2017. 08. 02. 8:58

SIÓFOK,
FŐ TÉR 5.

FAGYLALTOZÓ • KÁVÉZÓ • REGGELIZŐ

Fagylalt prémium kategóriás olasz alapanyagból, Perfero kávé (100% arabica)
Friss smoothiek, shakek, sütemények, pohárdesszertek
Reggelire omlett, ham & eggs, panini, toast, palacsinta, gofri
Csapolt Soproni, Heineken, barna Krusovice, üveges sörök
Olasz, magyar borkülönlegességek, koktélok hatalmas választékban

Facebook.com/Gelato Show • Instagram: gelatoshowsiofok

Rendkívüli ajánlatunk
75 éve
s?
az idősebb korosztálynak! -75%
Ha Ön vállalja a korát,
mi vállaljuk a kedvezményeket!
Ahány éves, annyi százalék kedvezményt adunk
a szemüvegkeretek árából!
Ingyenes computeres szemvizsgálat
(előzetes időpont egyeztetéssel).

OPTIKA

Siófok, Vak Bottyán u. 27., TESCO

Nyitva: H.–Szo. 9.00 – 20.00, V. 9.00 – 19.00
Telefon: 06-84/322-674
Az akció meghatározott típusú keretkollekcióra vonatkozik.
Az akció részleteiről érdeklődjön az üzletben! Az akció augusztus 1–31-ig tart.

Most érdemes
íttetnie!
szemüveget kész

Invitel Pont Siófokon
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.hu

EXIT CIRKUSZ ÚJ MŰSORA:
” CIRKUSZ és VARÁZSLAT ”

SIÓFOK-BalatonszéplakFelső-AVasútállomássalszemben

Augusztus. 27.- ig

Előadások: keddtől – péntekig: 20.00 órakor
Szombat és vasárnap: 18.00 és 20.00 órakor
Hétfő: SZÜNNAP

CSALÁDBARÁT AKCIÓ:
Ak eztt a kupont
Aki
kupon
pon
ontt
a pénztárnál felmutatja:
2-öt fizet 3-at kap
engedményben részesül.
A kedvezményes kuponok
minden napra érvényesek!!!
Információ és jegyrendelés: 06 30 693 46 32. www.exitcirkusz.hu
Keressen Facebookon: Exit Cirkusz: Ismerje meg legfrissebb híreinket a társulatunk életéről!
Likold és oszd meg az oldalunkat, így nyerhetsz 4 fős családi belépőt

