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Újra téma az elkerülő út
Eddig is foglalkoztatta az itt élőket és a képviselő-
ket az elkerülő út, hol napirenden volt, hol csak a 
városban beszéltek róla az emberek, most ismét a 
testület elé kerültek a tervek. Az új tervek.

Hat éve írtuk, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
befogadta az önkormányzat pályázatát, így remény van 
arra, hogy hamarosan elkezdődhet a várost délről elke-
rülő út és a hozzá kapcsolódó új Sió-híd építése. A beru-
házás megvalósulásával a déli irányból érkező forgalom 
a Balaton keleti csücske felé elkerülhetné Siófokot, te-
hermentesítve ezzel a belvárost. Ez a verzió, ahogy azt 
látjuk, nem valósult meg, de az út témája mindenkit 
foglalkoztat, főleg, akik nyáron vannak oly merészek, 
és autóznak a Tanácsház úton. Legutóbb Witzmann Mi-
hály nyilvánult meg az ügyben, mint mondta, ő is régóta 
szorgalmazza, hogy épüljön meg a déli elkerülő út, de 
képviselőként csak akkor tud ebben segíteni, ha a hiva-
tal elvégzi azokat a feladatokat, amelyre három éve vár 
mindenki. Azaz többek között a nyomvonal-kijelölést, 
kisajátításokat, engedélyeztetéseket, tervdokumentáció 
összeállítását és a költségbecslést. A legutóbbi testületi 
ülésen a déli elkerülő (tehermentesítő) út megvalósítha-
tósági tanulmánya került a képviselők elé, mely három 
alternatívát kínált a keleti rész megépítésére és ket-
tőt nyugati irányba. A változatok közül a testület a „C” 
változatot fogadta el, melynek útvonala a JYSK áruház 
melletti körforgalomból indulna, a Siót és az autópályát 
keresztezve a Dózsa György utca vonaláig terjedne az új 
építésű szakasz. Innen a Dózsa György utcán érné el a 
forgalom a Wesselényi utcát, azaz a 7. számú főutat. A 
Dózsa György utca – Bajcsy Zsilinszky utca és a Dózsa 
György utca – Tanácsház utca csomópontokban kismér-
tékű átalakítások szükségesek. A „C” változat második 
ütemében az autópálya északi oldalán épülő körforgal-
mi csomópontjából az autópálya mellett új út épül a 
Somlay utcáig. Időközben az Országos Vízügyi Főigazga-
tóság közbeszerzési pályázatot írt ki a „Balaton levezető 
rendszerének korszerűsítése” címmel, a munkálatok so-
rán épülne egy új duzzasztó a Sió-csatornán, melynek 
helyszíne a várossal közös egyeztetések alapján a Dózsa 
György út tengelyében lesz, és a duzzasztómű a teher-

mentesítő úthoz tervezett híd alapjául is szolgálhat.
- Előzetes konzultációk után alakultak ki a variációk, és 
a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a hivatal által is ja-
vasolt „C” variációt javasolja elfogadásra. Kifejezetten 
reményét fejezi ki a bizottság, hogy az elkerülő úttal 
kapcsolatos műtárgyak és előkészületek ütemezetten 
fognak megvalósulni, és a nem túl távoli jövőben meg-
oldódhat az út problémája. A nyugati irányú építkezés-
sel kapcsolatban a bizottság a „B” variációt javasolja 
elfogadásra - mondta Csorba Ottó, a bizottság elnöke.
- Ez utóbbi variáció, azaz a „B” variáció, tulajdonképpen 
egy „egérút” a siófokiaknak, nem pedig egy elkerülő út. 
Ez a Szekrényessy utcát (Sportcentrum) köti össze az au-
tópályahídon át az Aldi és Tesco közötti Rejtő Jenő ut-
cával. A Jelenlegi út a Jegenyesorra ér ki, de keskeny és 
rossz állapotú, így ezt orvosolhatjuk - mondta lapunknak 
Lapos Gábor.
- A májusi testületi ülésen volt először a déli elkerülő út 
problematikája a képviselő-testület előtt, mikor is szü-
letett egy határozat, mely szerint Lapos Gábor város-
fejlesztési tanácsnok urat és a beruházási tanácsnokot 
bízta meg a testület, hogy a nyári hónapokban ismer-
kedjen meg a korábbi elkerülő út iratanyagaival, illetve 
a beruházási osztály szakmai támogatásával szülessen a 
szeptemberi ülésre egy olyan javaslat, melyben a nyom-
vonalak is láthatóak, és a testület ez alapján tud dönteni 
arról, hogy a további munkálatok hogyan folytatódjanak 
- mondta Szajcz Adrián beruházási és fejlesztési tanács-
nok. – Ezt a munkát elvégeztük, többször egyeztettünk 
a beruházási osztállyal, ahol messzemenőkig segítőké-
szek és konstruktívak voltak. Ehhez kapcsolódik még a 
duzzasztó, mint hídalap, így azt gondolom, hogy ez a 
nyomvonal minden szempontból megfelelő lehet a vá-
rosban kialakult közlekedési helyzet kezelésére. Lapos 
Gábor képviselőtársam javaslata volt, hogy a keleti elke-
rülő úttal együtt vizsgáljuk meg, hogy hogyan könnyít-
hetjük a közlekedést a nyugati oldalon. Így ezen a részen 
is sikerült egy jó anyagot összeállítani, ami a helyi lako-
sok közlekedését egyszerűsíti - mondta Szajcz Adrián.
Ahogy a beruházási tanácsnoktól hallottuk, remélhető-
leg most már el tud kezdődni a munka, melynek végén 
megépülhetnek az elkerülő utak.   
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A város keleti felén lévő Szent László utca Galerius 
fürdő előtti szakaszára is elkelne pár kamera, hang-
zott el a testületi ülésen, hiszen most jön az az idő-
szak, amikor kihalttá válik a város ezen része, így az 
a döntés született, hogy korszerű, rendszámfelismerő 
funkcióval is rendelkező kamerákat helyeznek ki. Sok-

kolóan sok kamera van a Fő téren és a Jókai parkban, 
hallottuk, azonban ezeket áthelyezni nem gazdasá-
gos, ugyanis nemcsak egy vagy több kamerát kell le-
szerelni az oszlopról, hanem ezek technikai hátterét 
(pl. jeltovábbítás) is meg kell oldani. 

Újabb térfigyelő kamerákkal bővül a rendszer

Baktériumok a Katicabogár Óvodában
Többszöri fertőtlenítés után sem tudtak negatív 
vízmintákat produkálni a szakemberek a 
Katicabogár Óvoda felújításakor, ahol egymás 
után jöttek a problémák a víz- és szennyvízhálózat 
rekonstrukciójakor.

Korábban már írtunk az óvoda-felújítási programról, 
melyet Szajcz Adrián beruházási és fejlesztési tanács-
nok terjesztett a testület elé. A javaslat szerint minden 
évben egy-egy óvoda teljes körű felújítására, elsőként 
a Katicabogár Óvoda rekonstrukciójára kerül sor 50 
millió forintból. Idén nyáron el is kezdődtek a mun-
kálatok, a rendelkezésre bocsátott 50 millió forintos 
keret tartalmazza a víz- és szennyvízrendszer felújítá-
sát épületen belül, a lapostető javítását, a beázások 
megszüntetését. A nyugati traktus déli tájolású iro-
dáinak és egy csoportszoba ablakainak árnyékolását. 
Egy homokozó kialakítását az északi új udvarrészre, 
tornaszoba kialakítását az alagsorban a meglévő he-
lyiség átalakításával. Sor kerülhetett a beltéri falak, 
játszótéri játékok, padok és játéktárolók festésére. 
Az elektromos vezetékek felújítása mellett szüksé-
gessé vált az alagsor teljes rekonstrukciója, baleset-
megelőzési és állagmegóvási célzattal, a homokozók 
árnyékolása, ülő felületek felújítása, szabvány szerin-
ti fóliatakarása. Mindezek mellett vakolatjavítások, 
vízszigetelési problémák megoldása, hőszigetelés 
a falakon és lapos tetőn, az északi oldal külső víz-
szigetelése, beázás megszüntetése az alagsorban, 
fűtőtestek korszerűsítése, épület körüli szennyvíz-el-
vezető rendszer felújítása, az épület tetején futó táv-
fűtő vezeték hőszigetelése, napkollektor felszerelése 
és a déli kerítés javítása, magasítása várt a szakem-

berekre. A munkálatok során az alagsori beton fel-
törése után azzal szembesültek a munkások, hogy a 
szennyvízcsövek elrohadtak, a szennyvíz az épület alá 
szivárgott. A szennyvízhálózatot ugyan rendbetették 
a szakemberek, de a konyha átépítésénél az S-food is 
újításokat csinált, ott derült ki, hogy az ivóvízhálózat-
ban is valami baki van: szennyezettek voltak a minták. 
Két-három alkalommal volt hagyományos fertőtlení-
tés, egy alkalommal zselés, gázos megoldást is pró-
báltak a szakemberek, ennek ellenére csökken az egy 
egységre jutó baktériumszám, de nem elég az, hogy 
a nullához közelít, nullának kell lennie. Mint kiderült, 
a szennyezett víz nem kívülről érkezett az óvodá-
ba, főleg, hogy a Nyolcszínvirág Óvodából érkezik a 
cső a Katicabogárba, de a Nyolcszínvirágban semmi 
probléma nem volt. Csőrepedést találtak azonban a 
Katicabogár Óvoda vízhálózatában, és azt gyanítják, 
hogy ezen keresztül elszivárgott a víz, és a repedé-
sen keresztül szennyeződött a még csövekben áram-
ló. Lapzártánkkor még dolgoztak a szakemberek, és 
a testületi ülésen az is elhangzott, hogy a két óvoda 
közös csőrendszerét a vízóránál különválasztják, kü-
lön ivóvíz-betáplálása lesz a két intézménynek, külön 
almérővel a Katicabogár Óvodának. A testület 4,7 mil-
lió forintot szavazott meg egyhangúan a plusz mun-
kák elvégzésére. Az mindenesetre jól látszik, hogy jó 
ötlet volt a testület által útnak indított óvoda-felújítási 
program, komoly összeg ráfordításával, hiszen egy-
két millió forint elköltésével nem biztos, hogy kiderül-
tek volna ilyen és ehhez hasonló, szó szerint mélyen 
gyökeredző hibák, és a későbbiekben nagyobb prob-
lémák is előfordulhattak volna. Információink szerint 
jövőre a Pöttyös Óvoda következik.
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Újabb 8,5 milliárd forint érkezik a Somogy 4-es vá-
lasztókörzetbe, melyből Siófok is jócskán részesül. 

A területfejlesztési program a Somogy 4-es választó-
körzet 71 településéből körülbelül 50-60 település szá-
mára ad lehetőséget komoly pályázati támogatások 
elnyerésére, köztük Siófok számára is. Az országgyű-
lési képviselő sajtótájékoztatóján Siófok eredménye-
iről és a közeljövő fejlesztési terveiről is beszámolt: 
- A mai napon nyert hivatalos támogató döntést egy 
575 millió forintos ipari park pályázat Siófok számára, 
egy 200 millió forintos csapadékvíz-elvezetésre elnyert 
támogatás és egy közel 60 millió forintos egészségügyi 
támogatás az orvosi rendelők fejlesztésére. Néhány 
hónappal ezelőtt egy 120 millió forintos energetikai 
pályázatot nyert el szintén a TOP-ból Siófok városa a 
Baross Iskola fejlesztésére, továbbá a foglalkoztatás és 
a képzések támogatására úgynevezett foglalkoztatási 
paktum keretein belül egy 350 millió forintos támoga-
tást nyert el a város. A közeljövő tervei között szerepel 
még egy 200 millió forintos, a Zöld Város program ke-
retein belül megvalósuló város rehabilitációs fejlesztési 
terv is. Mindezeket összeadva elmondható, hogy csak 
Siófok, csak a TOP-ból több mint 1,5 milliárd forintos 
támogatást kapott Magyarország kormányától – sorol-
ta fel e fejlesztésekre elnyert támogatásokat Witzmann 
Mihály, aki az utóbbi időben szárnyra kapott, elsősor-
ban ellenzéki megnyilvánulásokra reagálva hozzátette: 
a több mint 1,5 milliárd forintos támogatásokból látha-
tó, hogy Magyarország kormányára, a kormány támo-
gatására Siófok városa, Siófok Város Önkormányzata és 
az egész térség igenis számíthat.

Uszoda projekt

Siófok városa döntést hozott egy 33 méteres tanuszo-
da létesítésének helyszínéről, melyet az országgyűlési 
képviselő által felajánlott TAO-s pályázati lehetőségből 
valósítanának meg.
- Idén márciusban egy TAO-s pályázati lehetőséget aján-
lottam a város figyelmébe, hiszen három éve, az önkor-
mányzati választások óta érdemi lépés a város részéről 

uszoda létesítésére nem történt. Ezzel szemben csak 
ellenzéki városvezetői megnyilvánulások voltak, mely 
szerint a kormány bünteti Siófokot, mert hogy nem épít 
ingyenesen tanuszodát. A kormánydöntés arról szólt an-
nak idején, hogy azokban a városokban létesít tanuszo-
dát, ahol a gyermekek úszásoktatása nem megoldott. 
Siófokon a siófoki önkormányzat tulajdonában és üze-
meltetésében lévő Galerius fürdő mind a mai napig úgy 
hirdeti magát, hogy talán az egyetlen város vagyunk az 
országban, ahol minden gyermeket megtanítunk úsz-
ni. Továbbá az önkormányzattól a minisztériumhoz el-
juttatott hivatalos adatközlésben is az szerepel, hogy a 
gyermekek úszásoktatása Siófokon megoldott. Innentől 
kezdve okafogyottá válik az a kérdés, hogy a kormány 
büntet-e, vagy egész egyszerűen siófok önkormányza-
ta adott rossz válaszokat az ezzel kapcsolatban feltett 
kérdésekre. Ettől függetlenül a probléma adott, hiszen 
a Galerius fürdő inkább élményfürdő, mint uszoda. Ezért 
tartottam fontosnak, hogy a TAO-s pályázat lehetőségé-
re felhívjam a városvezetés figyelmét. Március óta szü-
letett a pályázat beadásáról egy városi döntés. Olyan 
komoly sportszakmai partnereket sikerült megnyernem, 
mint a Magyar Vízilabda Szövetség vagy a Kaposvári Vízi-
labda Kft., hiszen az ő szerepvállalásuk nélkülözhetetlen 
egy TAO-s kritériumrendszer teljesítéséhez. Most már a 
városnál pattog a labda, innentől kezdve a városnak kell 
koordinálnia a továbbiakat, melyekhez természetesen 
minden további segítséget és támogatást megadok. A 
város azóta döntést hozott a megvalósítás helyszínéről, 
arról, hogy 33 méteres létesítményt kíván megvalósíta-
ni. Fontos, hogy ez egy 30 százalékos önerős pályázat, 
amelyet a városnak kell hozzátennie ahhoz, hogy uszo-
da létesülhessen – összegezte a siófoki uszoda projekt 
állását Witzmann Mihály.

Milliárdos Siófok és az uszoda



7

OKTÓBER

Július elsejétől lépett életbe Siófok új hulladék-
gazdálkodási rendelete. A legfontosabb tudni-
valók: újra lesz lomtalanítás, a zöldhulladékot 
biológiailag lebomló zsákban, vagy komposztál-
ható módon a gyűjtőedényzetben, vagy össze-
kötve lehet kitenni. Változik egyes területeken a 
hulladékszállítás időpontja, és módosul a hulla-
dékudvar nyitvatartási ideje.

Az alábbi változásokra kell különösen odafigyelni:
Változott a kötelező hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatási terület. (A részletes utcalistát, térképet, va-
lamint a hulladék szállításának ütemezését az adott 
területen az önkormányzati rendelet tartalmazza.) 
Használaton kívül lévő ingatlan esetében kérhető a 
közszolgáltatás szüneteltetése. 

Ha gazdálkodó szervezet az ingatlanhasználó, köteles 
a közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződést kötni. 
A siófoki hulladékudvar (8600 Siófok-Ipartelep Ker-
tész u. 2) szerdán, pénteken és vasárnap tart nyitva 
10 és 18 óra között. A beszállítható települési hulla-
dékok anyagáról, mennyiségéről további informáci-
ókat a rendelet erre vonatkozó táblázata tartalmaz. 
A hulladékudvar igénybevételéhez a siófoki lakóin-
gatlan használójának igazolnia kell a siófoki lakcí-
mét és a személyazonosságát. Siófoki üdülőingatlan 
használójának igazolnia kell a személyazonosságát, 
valamint szerepelnie kell a siófoki üdülőingatlan-
használók nyilvántartásában.

A hulladékudvar szolgáltatásait a közszolgáltató 
nyilvántartásában szerepelő gazdálkodó szervezet 
a gazdálkodó szervezet képviselője által adott sza-
bályszerű meghatalmazással veheti igénybe.

A zöldhulladék és lombhulladék elszállításának 
rendjéről szintén részletes adatokat közöl az ön-
kormányzati rendelet. A zöldhulladék elszállítására 
szolgáló biológiailag lebomló zsák ugyanott vásárol-
ható, mint a többlethulladék elszállítására szolgáló 
jelölt zsák.

Lomtalanítás

Idén újra lesz házhoz menő szállítással lomtalaní-
tás, amelynek díját tartalmazza a közszolgáltatás 
díja, vagyis külön nem kell érte fizetni. A város hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatási területe 8 szál-
lítási területet alkot, a szállítás időtartama 1-1 hét. 
A lomhulladék elszállításának igényét előzetesen a 
közszolgáltatónál be kell jelenteni a területre irány-
adó szállítási időpontot megelőző hónap 25. napjá-
ig. Ez azt jelenti, hogy a novemberi szállítás alá eső 
területek lakosai 2017. október 25. napjáig, a februári 
szállítás alá eső területek lakosai pedig 2018. január 
25. napjáig kell, hogy bejelentsék ezen igényüket a 
szolgáltatónál.
A Belvárosban, a kiliti és a töreki városrészben lakók-
nak, amennyiben házhoz menő lomtalanítást igényel-
nek, úgy a bejelentést október 25-ig meg kell tenniük.

A hulladékszállítást és lomtalanítást végző, valamint 
a hulladékudvart üzemeltető SIÓKOM Nonprofit Kft. 
elérhetőségei:

telefonszám: 06 (84) 503-200/3 mellék (szállítás)
e-mail: siokom@siokom.hu

Újra lesz lomtalanítás

2017. november 1. hete .......................................... Kiliti 1

2017. november 2. hete ............................Kiliti 2, Töreki

2017. november 3. hete ..................................Belváros 1

2017. november 4. hete ..................................Belváros 2

2018. február 1. hete ....................... Aranyparti szakasz

2018. február 2. hete .............................. Széplak, Újhely

2018. február 3. hete ....................Sóstó,Szabadi-fürdő

2018. február 4. hete ........................................ Foki-hegy
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Új elektromos töltőállomások
Aki gyakori vendég az önkormányzati parkolóban, az 
láthatja, hogy szinte nem telik el úgy nap, hogy ne 
használja valaki a tömbfűtőmű oldalában elhelyezett 
elektromos autótöltőt, s néha egy nap alatt több autó 
is „tankol” ott. Most új töltők is létesülhetnek a város-
ban. A Nemzetgazdasági Minisztérium Jedlik Ányos 
tervének keretében két új töltőállomás létesülhet Sió-
fokon: az egyik a Liszt Ferenc sétány és Deák Ferenc 
tér találkozásánál lévő parkolóban, a másik a Petőfi 
sétány 11-13. előtti parkolósávban. A testület legutób-
bi ülésén hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzat 
a 2017-ben indult új töltőtelepítési projektben részt 
vegyen, és új töltőállomás telepítése érdekében az 
e-Mobi Nonprofit Kft.-vel a szükséges megállapodást 
megkösse. Így ez a cég fogja saját költségén engedé-
lyeztetni, telepíteni és működtetni a töltőt tíz évig, 
mely további 5 évre meghosszabbítható. Csorba Ottó, 
a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság elnöke azt mond-
ta, hogy megfontolandó lenne, hogy a jövőben a 
hivatali autók vagy az önkormányzat gazdasági társa-
ságainak autói hibrid vagy teljesen elektromos autók 
legyenek, szem előtt tartva a gazdaságos és környe-
zetkímélő előnyöket.

(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettsé-
get eredményező alapképzésben, mesterfokozatot 
és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőok-
tatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A je-
lentkezéshez szükséges információkat a pályázathoz 
csatlakozást követően az önkormányzat honlapján te-
szik közzé. Évente több mint 22 000 pályázó részesül 
támogatásban, ez éves szinten 2 milliárd forint ösz-
töndíjként történő folyósítását jelenti.

Támogatás a diákcsere programhoz

Minden év őszén Siófok kaliforniai testvérvárosából, 
Walnut Creekből 11 fős diákcsoport 3 kísérő felnőt-
tel érkezik Siófokra. A hagyományok szerint minden 
évben más siófoki általános iskola látja vendégül 
a csoportot, illetve utazik ki hozzájuk. A vendégek 
elszállásolása családoknál történik, a programot 
számukra a siófoki családok és Siófok Város Önkor-
mányzata biztosítja. A képviselő-testület  bruttó két-
millió forinttal támogatja a Siófoki Vak Bottyán János 
Általános Iskola 11 tanulójának és 2 kísérő tanárának 
Walnut Creek-i látogatását 2018 áprilisában. A támo-
gatás magában foglalja a két kísérő tanár repülőjegy 
költségét 100%-os mértékben, a 11 tanuló repülőjegy 
költségének 50%-át, továbbá a csereprogramban 
részt vevők Budapest, Liszt Ferenc Repülőtérre törté-
nő oda- és visszautazásának teljes költségét.

 Felsőoktatási ösztöndíj
Ismét jelentkezhetnek a Bursa Hungarica Ösztöndíj-
rendszer pályázatára a felsőoktatási tanulmányai-
kat folytató, hátrányos szociális helyzetű, Siófokon 
élő diákok, hiszen az önkormányzat pályázik a 2018. 
évi fordulóhoz. Siófok Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik a 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 
illetőleg felsőoktatási Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati 
fordulójához. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló 
fiatalok felsőoktatásban való részvételének támoga-
tása. Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkor-
mányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkez-
hetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőok-
tatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 

Parti sétány fejlesztés

Az önkormányzat pályázat keretében a Csúszda ut-
cától induló, már térkő burkolattal ellátott sétányt 
szeretné folytatni három méter szélességben és 
mintegy ötszáz méter hosszban utcabútorok (padok, 
szemétgyűjtők, információs tábla) elhelyezésével 
együtt. A pályázat során a Munkácsy Mihály utca és 
a Tömörkény utca közötti szakaszon történne a meg-
valósítás, ez a szakasz összekötné a már meglévő két 
parti sétány szakaszt. A pályázat műszaki tartalma, a 
korábbi sikertelen pályázat tapasztalatait felhasznál-
va kiegészült néhány attrakcióval, nevezetesen egy 
fotóponttal, két köztéri hullámpaddal, egy napórával, 
egy ugróiskolával és egy labirintussal. A projekt teljes 
költsége 38.574.990,- Ft, mely a tervezést és engedé-
lyezést, a kivitelezést, a műszaki ellenőri és rehabili-
tációs szakmérnöki tevékenységet és a beszerzésre 
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kerülő 15 db pad, 15 db szemétgyűjtő, 10 db behajtás 
gátló poller utcabútorok, 30 db lombos fa ültetésének 
árát, valamint a tervezett attrakciók megvalósításá-
nak költségeit tartalmazza. Az önrész mértéke 61 %, 
azaz 23.574.990,- Ft, melyet Siófok Város Önkormány-
zatának szükséges biztosítani.

Utazhatnak a cserkészek

A 466. számú Magyar Tenger Cserkészcsapat meg-
hívást kapott a Gyergyószentmiklós körzetében 
lévő gyergyóújfalui székhellyel rendelkező 058. 
számú Márton Áron Cserkészcsapattól. A Magyar 
Tenger Cserkészcsapat egymás munkájának segíté-
se és jövőbeli közös programok szervezése céljából 
szeretne elutazni a Márton Áron Cserkészcsapat-
hoz 2017.12.27. és 2018.01.01. közötti időtartamban. 
Delegációként a csapat 10 fős vezetőségét tervezik 
eljuttatni Erdélybe tapasztalatcsere céljából. A kép-
viselő-testület elfogadta a cserkészcsapat hozzájuk 
eljuttatott kérelmét, és háromszázezer forinttal tá-
mogatja útjukat.

Támogatás az asztaliteniszezőknek is

A több mint 60 éve működő Siófoki Asztalitenisz 
Klub a Balaton Parti Kft.-vel kötött együttműködé-
si megállapodás keretében használja az Újpiac té-
ren kialakított csarnokot edzéseinek, versenyeinek 
megtartására. Bartha Béla elnök kérelemmel fordult 
az önkormányzathoz, melyben szerepel, hogy az 
idei évben támogatásban eddig nem részesültek, 
és az éves rezsiköltségüket, mely a terem világítása 
és fűtése kapcsán merül fel, önerőből nem tudják 
megfizetni. Az idei nagyon hideg tél miatt sokkal 
magasabbak voltak a költségeik, mint amire előze-
tesen számítottak.A klubban nagy hangsúlyt fektet-
nek az utánpótlás korú versenyzők nevelésére, akik 
a megyei és országos versenyeken is kiemelkedően 
szerepeltek. A működésükhöz elengedhetetlen a 
megfelelő infrastruktúra, a rezsiköltségek fedeze-
téhez Siófok Város Önkormányzatának 400 000 Ft 
összegű hozzájárulását kérik. A képviselő-testület 
a támogatást megszavazta a 2017. évi költségvetés 
rendezvénykerete terhére azzal a kitétellel, hogy az 
egyesület a támogatást kizárólag az infrastruktúra 
rezsiköltségeinek fedezetére használhatja fel.

Fejlesztene a Vasas

Az önkormányzat és a Balatoni Vasas Sportegyesü-
let között használati megállapodás van érvényben, 
melynek keretében a kilitiben található sportpálya 
épületét az egyesület határozatlan időre térítésme-
netesen használhatja. A Balatoni Vasas SE szeretné 
az épületet bővíteni. Az egyesület sportfejlesztési 
programja lényegében arra irányul, hogy az ingatla-
non található öltöző épületét 69.505.278.- Ft beruhá-
zási értéken fel kívánja újítani. A bővítést a meglévő 
épületre egy további szint ráépítésével, kialakításá-
val tervezik, melyben további öltözőket, vizesblokko-
kat, illemhelyeket kívánnak kialakítani. Az egyesület 
szeretné az ingatlant külső kerítéssel körülhatárolni, 
melyre vonatkozóan a hivatallal egyeztetést folyta-
tott le, melynek eredményeként eredeti elképzelése-
it, illetve kérelmét úgy pontosította, hogy a kerítés 
megépítését a jelenlegi telekhatárok figyelembe-
vételével azok nyomvonalán kívánja megvalósítani, 
tekintettel arra, hogy a telekhatárok nem módosít-
hatók. Az egyesület kérelmezte, hogy sikeres pályá-
zat esetén a szükséges mértékben szíveskedjen, a 
pályázathoz kapcsolódó 10,30 esetenként 50 száza-
lékos önrészt is rendelkezésükre bocsátani. Az egye-
sület által csatolt iratokból megállapítható, hogy 
a biztosítandó önrész összege nagyságrendileg a 

22.000.000.- Ft-ot is elérheti. A képviselő-testület 
támogatta az egyesület kérelmét, ahogy dr. Lengyel 
Róbert polgármester mondta, neki sincs ellenvetése, 
hiszen a város tulajdonáról van szó, melynek így nö-
vekedhet az értéke.

II. International Beach Dance Cup

Idén másodszor rendezték meg Siófokon a WADF 
égisze alatt a International Beach Dance Cup nevű 
táncversenyt nyár végén. A Hotel Azúrban lezajlott 
kétnapos rendezvényen több mint 10 országból,  
mintegy 500 versenyző vett részt. A táncosok több 
műfajt is képviseltek ezen a versenyen. Volt egyebek 
közt balett, hastánc, versenytánc. Korosztályokra 
lebontva összesen 231 kategóriában indulhattak a 
résztvevők. A legnépszerűbb kategóriában 50-en 
mérettették meg magukat. A táncosokat medencés 
buli szervezésével is kényeztették. A verseny két na-
pon át két pályán zajlott reggel 8 és este 11 között. 
A döntéseket a 11 tagú nemzetközi zsűri hozta meg.
A C&M Dance Stúdió által szervezett verseny Siófok 
önkormányzata is támogatta a 889 ezer forintos te-
rembérleti díj kifizetésével.
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A város kasszájába tavaly legtöbb adót befizető 
vállalkozások képviselőinek mondott köszönetet a 
közelmúltban Siófok polgármestere, dr. Lengyel Ró-
bert. A 30 meghívottból 13-an vettek részt a talál-
kozón, ahol rövid tájékoztatást kaptak arról is, mire 
költötte adóforintjaikat a város, és melyek a telepü-
lés jövőbeni tervei.

A polgármester beszélt egyebek közt arról, hogy 
Siófoknak, bár nem nagyváros, a megyeszékhelyek-
hez hasonló számú utcát, közteret kell fenntartania. 
Nehéz ehhez pályázati forrásokat találni, de folyama-
tos a próbálkozás. A Petőfi sétányról szólva elmond-
ta, korábban nyaranta háborús állapotok uralkodtak 
a szórakozó övezetben, de kezdeményezésére új 
koncepció készült, és az új biztonsági intézkedések 
eredményei már tavaly megmutatták, jó az irány. Dr. 
Lengyel Róbert kifejtette azon véleményét, hogy a 
város korábban főként a profi sportot támogatta, 
pazarlóan működve ezen a téren. Ő az amatőr spor-
tot és a civilek támogatását részesíti előnyben. A ta-
valyi beruházásokról szólva felsorolta, hogy főként 
játszópark, járda, csapadékvíz-elvezető, út- és köz-
világítás fejlesztések, felújítások történtek, valamint 
a város és az FGSZ összefogásával megépült egy 
gördeszkapálya.Elkészültek a tervek több újabb szük-
séges fejlesztéshez, főként utcák, közterek karbantar-
tásáról, amelyek megvalósítása az idei évre vár, illetve 
idén történt meg.

- Közel 20 év elmaradását kell ezen a téren behozni. A lát-
ványberuházások helyett az emberek mindennapjainak 
jobbá tétele, könnyítése a cél – fogalmazott a közbizton-
ság javítását is kiemelt célként kezelő polgármester. Szólt 
arról is, hogy az utóbbi cél érdekében a város támogatta 
és támogatja a katasztrófavédők, valamint a rendőrség 
munkáját is.
A találkozón a városvezető elmondta, 8 éve nem volt 
béremelés az önkormányzati hivatalban. Ha nem sikerül 
ehhez kormányzati segítséget kapni, a városnak kell lép-
nie azért, hogy emelkedjenek a hivatali dolgozók bérei 
- hangsúlyozta. Beszélt arról is, hogy az eltérő politikai né-
zetek miatt sokszor nehéz kompromisszumra jutni a vá-
rost vezető polgármesternek és képviselőknek, de eddig 
sikerült, így Siófok elkerülte, hogy Esztergom sorsára jus-
son. A találkozón Potocskáné Kőrösi Anita alpolgármes-
ter a város négy nagy intézményéről tartott beszámolót, 
miszerint a gondozási központ, valamint a könyvtár mű-
ködési feltételei elfogadhatóak, a kulturális központra 
fontos lenne költeni, az óvodák helyzetét pedig úgy jelle-
mezte, hogy ott estenként „elképesztő állapotok uralkod-
nak”, vagyis nem tűr halasztást egyes felújítás, fejlesztés. 
A találkozóra invitált 30 legnagyobb siófoki adózónak 
csak a fele helyi székhelyű. Közöttük egyetlen magán-
személy található, a többi cégként működő vállalkozás. 
A megjelenteket a polgármester biztosította arról, hogy 
adóforintjaikat a jövőben is a lehető leghatékonyabban 
és legtisztességesebben használja fel a város. A progra-
mot állófogadás, majd kötetlen beszélgetés zárta.

Találkozás Siófok nagyadózóival

Idén Siófok három fizetős strandján és három 
szabadstrandján történtek, illetve zajlanak je-
lentős fejlesztések, hat játszóteret is érintve, a 
játékosság nevében. A Magyar Turisztikai Ügynök-
ségtől (MTÜ) nyert 86 millió forint támogatásból a 
fizetős strandok, a többi önerős, illetve civil támo-
gatás által újult vagy újulhat meg.

- Komoly vonzerőt jelentenek a nyári szezonban a 
strandok, ezért a fejlesztésük stratégiai fontosságú, 

amit az idei nyár is visszaigazolt, hiszen Siófok három fi-
zetős strandján átlagosan 28 százalékkal nőtt a bevétel 
– hangsúlyozta Pintér Tamás, a várost üzemeltető Ba-
laton-parti Kft. ügyvezetője. Hozzátette,  hogy a stran-
dokon épült vagy megújult játszótereknél törekedtek 
a vízhez köthető játékelemek építésére. Az ügyvezető 
beszámolója szerint az MTÜ támogatásának köszön-
hetően a nagystrandon 800 négyzetméteren létesül 
játszótér a szokványos játszótéri elemekkel, benne egy 
18 méter hosszú óráshajóval, amin egyebek közt csúsz-

Játékos siófoki strandfejlesztések
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dázni és mászófalra mászni is lehet, emellett homoko-
zót és gyermekmedencét is építenek.
- Tavaly kétcsillagos, idén már négycsillagos Kék Hul-
lám Zászló minősítést kapott a város nagystrandja, a 
megépülő gyermekmedencével és fejlesztésekkel re-
ményeink szerint jövőre már sikerül a legmagasabb, 
ötcsillagos minősítést elnyerni - mondta az ügyvezető. 
A szintén MTÜ-s támogatásból megújuló sóstói stran-
don homokozó épül 160 négyzetméteren, biztonsá-
gos játékelemekkel, napozóterasz térkő-burkolattal, 
valamint az új strandszezonban 50 darab napernyőt 
helyeznek ki két-két napozóággyal. A gamászai stan-
don az MTÜ-s támogatásból szintén egy 160 négyzet-
méteres homokozó épült biztonságos játékelemekkel, 
továbbá három napozóstéges bejáróval is gazdagodik 
a környék. 
Ami a szabadstrandokat illeti, önkormányzati forrásból 

teljes egészében lecserélik a régi játszótér elemeit az 
Ezüstparton, a Hotel Ezüstpart közelében. Az Arany-
parton, a Beszédes József sétányon kifejezetten pici 
gyermekeknek készült új játszótér civil támogatással, a 
máltai lovagrendnek köszönhetően. Az újhelyi strand 
rekonstrukcióját maga Balaton-parti Kft. végzi el, fe-
dezve a költségeit – mondta Pintér Tamás.

Siófokon az év első 7 hónapjában 3,2 százalékkal 
emelkedett a vendégéjszakák száma, és 28 száza-
lékkal nőtt a nyári hónapokban a fizetős strandok 
bevétele. A biztonsági intézkedéseknek köszönhe-
tően csökkent a regisztrált bűncselekmények száma 
– hangzott el a város nyárértékelő sajtótájékoztató-
ján, ahol leleplezték Siófok új selfie pontját is.

Dr. Lengyel Róbert, Siófok polgármestere elmondta, 
sikerült jó nyarat zárnia Siófoknak, amely eredmény-
hez a város is hozzájárult támogatásaival, fejleszté-
seivel, intézkedéseivel. „Siófok sportos város lett” 
– jelentette ki, felidézve, hogy a színes kulturális 

programkínálat mellett komoly országos és nemzet-
közi sportesemények színtere volt a település. A Nem-
zeti Regatta mellett egyebek közt itt bonyolították az 
európai strandlabdarúgó tornát, a szatellit és ifjúsági 
olimpiai kvalifikációs strandröplabda tornát, és Siófok 
fontos állomása volt a Tour de Hongrie, valamint a 
Tour de Pelso kerékpárversenyeknek. A sportesemé-
nyek a reklámérték mellett sok vendéget vonzottak 
Siófokra, így a jövőben is támogatni kívánja a város 
ezeket a rendezvényeket.

Tovább nőtt a vendégéjszakák száma
A polgármester arról is beszámolt, hogy 2015-ben 
4 százalékkal, 2016-ban 7,5 százalékkal nőtt a város 
vendégéjszakáinak száma a korábbi évekhez képest. 
Tavaly egész évben több mint egymillió, összesen 1 
116 273 regisztrált vendégéjszakát töltöttek el a tele-
pülés kereskedelmi és magánszálláshelyein a vendé-
gek. Idén a vendégéjszakák számában az év első hét 
hónapjában további 3,2 százalékos emelkedést re-
gisztráltak. A bőséges programkínálatról beszámolva 
megemlítette az új koncepció szerint működő szabad-
téri színpadot. Szólt arról is, hogy a helyi fürdőegylet 
szervezte Borpart és Fröccsfeszt, valamint a Jazz Fesztivál 

Sikeres nyarat zárt Siófok
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mellett a Kálmán Imre Kulturális Központ idén számos új 
közművelődési programmal rukkolt elő. Hangsúlyozta a 
közbiztonság fontosságát, amire Siófok sokat költött, és 
nem hiába, hiszen a Somogy megyei rendőr-főkapitány 
tájékoztatása szerint javult a város nyári bűnügyi statisz-
tikája, és jelentősen csökkent a regisztrált bűncselekmé-
nyek száma.  Dr. Lengyel Róbert kiemelte, Siófok nemcsak 
nyáron, hanem ősszel és télen is számos programmal vár-
ja vendégeit, főleg hétvégenként.

Rekord arányban nőtt a fizetős strandok bevétele
Pintér Tamás, a várost üzemeltető Balaton-parti Kft. ügy-
vezetője arról tájékoztatta a sajtót, hogy a város fizetős 
strandjainak bevétele átlagosan 28 %-al emelkedett a 
legjobb évhez viszonyítva. Ha a sóstói strandot egymagá-
ban nézzük, ott 46 százalékos volt az emelkedés. A siker 
a kedvező időjárás és több vendég mellett a karszalagok 
bevezetésének, strandjárőröknek, online jegyvásárlásnak 
és a Szép-kártya elfogadóhellyé válásnak is köszönhető. 
A járőrök napi átlagban 60-100 bliccelőt tessékeltek ki a 
város fizetős strandjairól. Az ügyvezető beszámolt arról is, 
hogy mintegy 10 millió forint értékben fejlesztették a ka-
merarendszert a közterületeken, továbbá 3 szabad stran-
don és 3 fizetős strandon található játszótér épül vagy újul 
meg teljesen év végéig, amely beruházások nagy részét 
már megvalósították. 80 millió forintot sikerült nyerni 
strandfejlesztésre a Magyar Turisztikai Ügynökségtől, 
amelyből a sóstói, a gamászai és a nagystrand is megújul. 
A Balaton-parti Kft. vette át idén a Kálmán Imre Szabadtéri 
Színpad üzemeltetését, melyről Pintér Tamás ügyvezető 
kettős érzésekkel beszélt.
- Az alapvető célkitűzés az volt, hogy kulturális értéket 
adjunk a szabadtérinek, ezt megteremtettük, most már 

fontos lesz, hogy jövőre a gazdasági számok is emellé pá-
rosuljanak. A jövő évi darabokról már elkezdődtek a tár-
gyalások, ha a végére érünk, úgy tűnik, a jövő évi darabok 
nagyobbat fognak szólni, mint idén a Macskák - mondta 
az ügyvezető.

Petőfi sétány: siker az új biztonsági rendszer
Schőn Péter, a Petőfi sétány és a nagystrand területének 
biztonsági vezetője úgy összegezte a tapasztalatokat, 
hogy jó nyarat zártak, a biztonsági szolgálat kiemelten jó 
munkát végzett. A város segítsége, támogatása meghoz-
ta gyümölcsét, hiszen korábban a buliturizmus fellegvárá-
nak számító szórakozóövezet biztonságosabb lett, egyre 
több család korzózott a késő esti órákban is.
Mint kifejtette, az új biztonsági rendszer tavalyi, kezdő 

évének tapasztalatira alapozva dolgozták ki az idei kon-
cepciót, szorosan együttműködve a rendőrséggel és a 
városőrséggel. A szórakozó övezetben a napi 24 órás 
biztonsági szolgálat 650 esetben intézkedett, amelyek 
többségében nem volt szükség hatóság beavatkozására. 
Az egészségügyi szolgálat több mint 50 esetben biztosí-
tott helyszíni ellátást, és tucatnyi esetben kért külső segít-
séget a mentőszolgálattól. Több mint 160 ügy kapcsán 
kellett megkeresni elveszett tárgyakat vagy az elvesztett 
és leadott tárgyak tulajdonosait, ami jelentős energiákat 
emésztett fel. A kiépített, több mint 50 kamerából álló 
biztonsági rendszer nagyjából lefedi a területet. A felvé-
telek fontos bizonyítékokká váltak bizonyos eljárásokban.
A beszámolók végén a nyárzáró sajtótájékoztató kereté-
ben adták át hivatalosan is Siófok új turisztikai pontját, 
az  Isztria sétány strand felé eső részén található „Hello 
Siófok” selfie pontot.
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Ellentmondó adatok láttak napvilágot a siófoki 
vendégéjszaka adatokról szeptember végén.

A KSH adatai szerint Hévízen 7, Balatonfüreden több 
mint 10, Keszthelyen 40 százalék körüli növekedés 
volt a kereskedelmi szálláshelyeken a vendégéjszakák 
tekintetében, Siófokon azonban 9,4 százalékos elma-
radást regisztráltak a tavalyi adatokhoz képest. Siófok 
város polgármestere 3,2 százalékos növekedésről szá-
molt be, mely az önkormányzat  adóhivatalának ada-
tain alapszik. Hoffmann Henrik a Balatoni Turizmus 
Szövetség elnöke sajtótájékoztatóján elmondta, hogy 
vélhetően a különbség abból adódik, hogy a városi ide-
genforgalmi adó tartalmazza a magánszálláshelyeken 
eltöltött vendégéjszakákat is, a KSH pedig csak a keres-
kedelmi szálláshelyeket tartalmazza havi bontásban.  
- A növekedést az adja, hogy bár a kereskedelmi szál-
láshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma csökkent, 
a magánszálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák szá-
ma nőtt. Ráadásul, ha ugyanezt úgy vizsgáljuk, hogy 
a belföldi vendégek hány vendégéjszakát töltöttek el 
Siófokon, akkor a belföldi vendégéjszakák számának 
csökkenése közel 20 százalék. Ez azt jelenti, hogy 5 ven-
dégből idén már csak 4 választotta ugyanazok közül 
Siófokot. A két adat közötti különbség magyarázatára 
elhangzott például az is, hogy a kereskedelmi szállás-
helyek nem veszik komolyan a KSH felé kitöltendő be-
vallásukat. Ez viszont azért sántít, mert a kereskedelmi 
szálláshelyek adatai a legtöbb Balaton-parti települé-
sen, főleg a nagyobb településeken komoly emelkedést 
mutatnak. Tehát ezek szerint csak Siófokon nem veszik 
ezt komolyan? A bevallási hajlandóság valószínűleg 

mindenhol ugyanaz lehet - mondta Hoffmann Henrik. 
A Balatoni Turizmus Szövetség elnöke azt is kifejtette, 
szerinte mit kéne fejleszteni a városban ahhoz, hogy a 
kereskedelmi szálláshelyek vendégköre is növekedjen.
- Érdemes lenne elgondolkodni a siófoki turisztikai ter-
mék szerkezetén, a város színvonalán, azon, hogy kiket 
kíván megcélozni a város, azokat a vendégeket, akik 
magán, vagy azokat, akik kereskedelmi szálláshelyekre 
érkeznek. Szükség van a magánszálláshelyekre, de a 
globális turisztikai tendenciák nem ebbe az irányba ha-
ladnak. Jóval színvonalasabb városi programokra lenne 
szükség, egy tisztább, kevésbé elhanyagolt városképet 
kéne mutatni, főleg a turisztikailag frekventált terüle-
teken. Nem ártana az újhelyi strandot sem felújítani, 
többet költeni a településmarketingre. Emellett pedig 
óvatosan kellene a városvezetésnek nyilatkoznia, főleg 
a szezon előtt – sorolta Hoffmann Henrik.

Számháború a vendégéjszaka-adatokban

Ebből egy következtetés vonható le, hogy a Siófokra érkező vendégek nem a kereskedelmi szálláshelyeket 
választják, hanem a magánszálláshelyeket. Ezzel alapvetően semmi baj nincs, jó, hogy a magánszálláshe-
lyek is növekednek, de mindemellett a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakákat is kéne 
növelni vagy legalább szinten tartani. Ennek egyszerű az oka: az a vendég, aki kereskedelmi szálláshelyen 
lakik, jóval többet költ (a magánszálláshelyek vendégkörének fizetőképessége általában fele akkora sincs, 
mint a kereskedelmi szálláshelyeké), így a kereskedelmi szálláshelyekkel kapcsolatban álló nagy számú 
vállalkozások, vállakozók megélhetése is múlik ezen. Mindenki azt szeretné, ha a város egyéb turisztikai 
szolgáltatói számára is bevétel-növekedést eredményezne a vendégéjszakák számának növekedése, nem 
beszélve az egyéb adónemekről is – válaszolta megkeresésünkre Hoffmann Henrik.
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Az égiek áldásával állt munkába az új siófoki tűzoltóautó
A Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjár-
műparkja is új tűzoltóautóval bővült, amelyet Wirth 
János plébános szentelt fel.

Huszonöt új tűzoltóautóval bővült a katasztrófavédelem 
országos járműparkja, a hárommilliárd forintot is meg-
haladó összértékű járművek 16 megye tűzoltóságaihoz 
kerültek. A tűzoltóautókat az elmúlt héten Budapesten 
adták át ünnepélyes keretek között. 2014-ben készült 
el a hazai gyártású tűzoltóautó prototípusa, 2016-ban 
indult a sorozatgyártás. A 25 új Heros-Rába Aquadux-X 
4000 típusú gépjárműfecskendővel együtt 2016 óta 
összesen 75 ilyen tűzoltóautó állt rendszerbe. Ebben 
az évben 54 tűzoltóautó készül el, ezek közül adtak át 
szeptember 21-én huszonötöt.

- Pintér Sándor belügyminiszter a járművek ünnepélyes 
budapesti átadásakor emlékeztetett: a kormány 2010-
ben Magyarország biztonságának növelését ígérte, és 
vállalásait lépésről lépésre teljesíti. Növelték a közbiz-
tonságot, a vagyonbiztonságot, csökkentették a tűz-
esetek által okozott károkat, jobban óvják a polgárokat 
a tűzesetektől, valamint gyorsabban és hatékonyabban 
segítenek a katasztrófahelyzetekben – idézte a belügy-
miniszter szavait beszámolójában az MTI.
Az új tűzoltóautók közül egy a Siófoki Hivatásos Tűzol-
tó-parancsnokságra került, amelyet szeptember 25-én 
Wirth János plébános szentelt fel. A gépjárműfecsken-
dővel vonuló állományért mondott imát a plébános, 
és az égiek közbenjárását kérte a tűzoltók szerencsés 
vonulásaihoz, megóvva őket minden veszélytől. Pintér 
Sándor belügyminiszter által a központi ünnepségen 
adományozott emléklapot és az indítókulcsot Wéber 
Antal tűzoltó dandártábornok, megyei katasztrófavé-
delmi igazgató adta át a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság parancsnokának, Kekecs Károly Richárd 
tűzoltó őrnagynak. Az ünnepségen részt vett Witzmann 
Mihály országgyűlési képviselő is, akinek bemutatták az 
új gépjárműfecskendő felépítését, funkcióit.

A Siófoki Szakképzési Centrum ebben az évben 
sem maradt ki a TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért akcióból. A tagintézmények 
mellett a központ munkatársai és vezetői is be-
szálltak a szemétgyűjtésbe.

Szeptember 15. és 17. között országszerte idén he-
tedik alkalommal valósul meg hazánk legnagyobb 
önkéntes mozgalma, a TeSzedd! - Önkéntesen a tisz-
ta Magyarországért akció. A mozgalom célja, hogy a 
csatlakozott önkéntesek, önkéntes közösségek, in-
tézmények, szervezetek, egyesületek által közösen 
tisztábbá váljon szűkebb-tágabb környezetünk. A 
Siófoki Szakképzési Centrum ebben az évben ismét 
csatlakozott az akcióhoz mind az öt tagintézményé-

vel. Az iskolák diákjai és tanáraik saját környezetüket 
igyekeztek megtisztítani, de szeptember 15-én a 
centrum munkatársai és vezetői is beszálltak a sze-
métgyűjtésbe a diákokkal közösen, hogy Siófok bel-
városát is tisztábbá tegyék.
- Tizenegy diák segítette munkánkat, akik kiválóan 
teljesítettek, melynek bizonyítéka a tíz zsák össze-
gyűjtött szemét. Siófok belvárosában az autóbusz 
állomás keleti részétől a Millennium parkon, a Budai 
Nagy Antal utcán és a Fő téren át egészen a rend-
őrségig igyekeztünk megtisztítani a várost. Érdekes, 
hogy miket dobnak el az emberek: a fülhallgatótól 
kezdve a törölközőig, cipősdobozban elhagyott ci-
pőig sok mindent találtunk, tavaly például még egy 
lábast is – mondta el Szamosi Lóránt, a Siófoki Szak-

A Siófoki SZC a tiszta Siófokért!
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képzési Centrum főigazgatója, aki hozzátette, a kö-
zösségi szolgálatba is beleszámító akció elsősorban 
a diákok szemléletformálását segíti, a környezet vé-
delmében, tisztántartásában a szülői példamutatás 
is fontos, de egy ilyen mozgalomnak országosan is 
nagyobb látszata van, minden évben több száz ton-
na szemetet szednek össze az önkéntesek egész Ma-
gyarországon.

A Balatonkiliti KÖR Egyesület idén negyedik 
alkalommal csatlakozott az országosan 
meghirdetett önkéntes szemétgyűjtő akcióhoz, a 
TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért 
mozgalomhoz szeptember 15-én. 

Az egyesület munkáját idén a Nők Együtt Egyesület, a Ki-
kerics Egyesület, a Széchenyi István Általános Iskola 3. b 
osztályos tanulói a pedagógusaikkal, valamint az Arany-
part Kollégium diákjai is segítették.
- Külön dicséretet érdemelnek a kisdiákok és tanítóik, 
hiszen a Penny áruháztól a Sió partján lévő kerékpárút 
mellett is összeszedték a szemetet egészen a Kilitiben 
található Kálvária ligetig. Itt újabb zsákokat kapva csat-
lakoztak a felnőttekhez, és igen példamutató módon és 
lelkesen a 9000 m2 -es területen összegyűjtötték a mű-

anyag flakonokat, dobozokat, papírhulladékot. Orbán 
Katalin, a Nők Együtt Egyesület elnökének javaslatára a 
kisdiákok szívesen követték a felnőtteket, hogy a Szent 
Kilit római katolikus templom melletti utca oldalain szed-
jük össze a nem kívánt látványt okozó hulladékot. Egyesü-
letünk elnökeként szeretném megköszönni mindenkinek 
a környezet szépítéséért végzett önkéntes munkáját. Is-
mét bebizonyítottuk, hogy egy kis figyelmességgel, némi 
szervező munka után cselekvő környezetvédők tudunk 
lenni, akiknek jobban tetszik a tiszta városkép, mint a má-
sok által felelőtlenül elszórt szemét – mondta el Takács 
Attila, a Balatonkiliti KÖR Egyesület elnöke.
Az egyesület jövőre ismét csatlakozik majd a kezdemé-
nyezéshez, hogy növeljék a TeSzedd! akció önkénteseinek 
számát, és csökkentsék a gondatlanul kidobott szemét 
mennyiségét.

TeSzedd! akció Siófoktól Kilitiig 

Kutyás nap
Egy délutánon át kutyás programokkal, bemuta-
tókkal, játékokkal, vetélkedőkkel várta a gazdikat, 
kedvenceiket és minden kutyabarátot a Siófoki Ál-
latvédő Alapítvány.

A Siófoki Állatvédő Alapítvány szeptember 16-án 
rendezte meg a kutyás napot és a VI. Örökbefogadott 
Találkozóját a Siófoki Kutyás Központban. A progra-
mokra nemcsak az alapítványtól örökbefogadott 
kutyusokat és gazdáikat, hanem minden kutyást és 
leendő kutyást szeretettel vártak. Amíg a bográcsban 
főtt az ebéd, a nagy füves területen a Siófoki Kutyás 
Központ és Várpalotai Kutyaiskola tartott bemutatót. 
A nap híres vendégeként Nyakas Gábor dog coach 

interaktív előadásra hívta az érdeklődőket, ahol a 
gazdik kutyáik napi viselkedési problémáira kaptak 
választ. A Magyar Környezetgazdálkodási és Vidékfej-
lesztési Társaság madarászati bemutatóval, a Kutya 
Kaland Agility Sportcsapat ügyességi bemutatóval 
készült, és a „Balaton legügyesebb kutyája” címért 
is versenyezhettek a benevezett ebek és gazdáik. A 
rendezvény résztvevőit íjászat, tombola, büfé és csil-
lámtetoválás is várta.
A Siófoki Állatvédő Alapítvány útjára indított egy 
kampányt, amely boldog kutyusokkal szeretné nép-
szerűsíteni az örökbefogadást, az állatvédelem fon-
tosságát. 
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Ars Sacra fesztivál
Az európai hírű Ars Sacra fesztivál keretében szept-
ember 23-án a balatonkiliti református templomban 
szakrális jellegű műsorral várták az érdeklődőket. 

Az Ars Sacra fesztivál keretében megrendezett program 
idén a reformáció 500 éves évfordulója, a Szent László 
év és a Kodály Zoltán emlékév köré épült. A siófoki ren-
dezvényt Bozsoki-Sólyom János református tiszteletes, 
dr. Gárdonyi Máté plébános és Potocskáné Kőrösi Anita 
alpolgármester nyitották meg. A történelmi egyházak 
képviselői, Bartha Béla, Bozsoki-Sólyom János reformá-
tus, Lampért Gábor evangélikus, Egri Béla baptista tisz-
teletesek és dr. Gárdonyi Máté plébános a reformáció 5 
solájáró (alapelvéről) beszélt, Bati Zoltán, a Siófoki Női 
Kar karnagya a Kodály Zoltán emlékév kapcsán a zene-
szerző munkásságát idézte fel. Az est során hallhatta a 
közönség a Siófoki Női Kar műsorát Bati Zoltán vezény-
letével, Bati-Béleczki Anita zongorakíséretével. Vendég 

kórusként érkezett Siófokra a Ságvári Női Kamarakórus 
Boda Csabáné vezényletével, a Budapesti Weiner Leó 
Zeneművészeti Szakgimnázium volt és jelenlegi növen-
dékeinek vonósnégyese. Egri Béla tiszteletes gitárkísére-
tével gyülekezeti énekek színesítették a szakrális jellegű 
előadásokat.

Csak
nálunk!

Multifokális
lencsék

39.980 Ft-tól

INGYENES
LÁTÁSELLENŐRZÉS

ÉS

SZAKTANÁCSADÁS

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 október 1–31-ig tart.
Ajánlatunk 1 pár HOYA

szemüveglencsére vonatkozik.
A részletekről érdeklődjön üzletünkben!

Egészségpénztári kártya elfogadó hely.
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Elhunyt a város díszpolgára, Zachemski Ferenc
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik is-
merték és szerették, hogy Zachemski Ferenc 2017. 
augusztus 28-án, 99 éves korában elhunyt.

Zachemski Ferenc 1918. 09. 29-én, Tatabányán 
(Felsőgalla) született bányász családban. A Budapesti 
Műegyetemen kitűnő minősítéssel diplomázott gépész-
mérnök az olajiparban helyezkedett el. Siófokra 1946-
ban költözött, ahol FGSZ Zrt. első előd vállalatának, a 
Magyar-Amerikai Olajipari Részvénytársaságnak lett 
mérnöke, majd főmérnöke. Nagy szerepe volt abban, 

hogy Siófok legyen a hazai gáz- és olajszállítás központ-
ja, illetve elnyerje a városi rangot. A kőolaj- és földgáz-
szállítás nemzetközileg elismert szakemberének számos 
újítást, új módszer bevezetését köszönheti a szakma. A 
Nehézipari Műszaki Egyetem meghívott előadójaként 
sok leendő olajbányásznak, gáz- és olajmérnöknek ad-
hatta át tudását. Siófok szellemi, kulturális és sportéle-
tének aktív tagja volt. 2011-ben nyerte el Siófok Város 
Díszpolgára címet. Zachemski Ferenc 99 évesen, 2017. 
augusztus 28-án hunyt el Budapesten.

Kenedy Ferenc lokálpatrióta tanár, helytörténész, 
iskolaigazgató emléktábláját avatták fel szeptem-
ber 11-én a Siófoki Vak Bottyán János Általános Is-
kolában. 

A köztiszteletben álló pedagógus Tapolcán született 
1912. szeptember 12-én. Tanulmányait a Szegedi Királyi 
Katolikus Tanítóképzőben végezte, majd matematika-
fizika-kémia szakos tanári diplomát szerzett. Kezdetben 
Balatonfűzfőn tanított, majd felesége révén 1947-ben 
Siófokra került. A Vak Bottyán János Általános Iskolában 
több éven keresztül tanított fizikát. Az iskola építése-
kor építési felelős és ügyvivő is volt. Pedagógiai mun-
kásságában kezdeményezője a központi politechnikai 
műhelynek, és fáradságot nem ismerő küzdelme nyo-
mán épült fel az ország egyik legszebb ipari szakmun-
kásképző intézete a Balaton partján. Ő szervezte meg a 
kereskedelmi és vendéglátó szakmunkásiskolát, ennek 
igazgatójaként hat éven át tevékenykedett. Szakfelügye-
lőként is működött. 1976-ban köszönt el az iskolaigazga-
tói széktől: közel 20 éven át volt a szakmunkás iskolák 
igazgatója. 1977-ben nyugalmazták. Iskolaszervezői, 
igazgatói tevékenysége mellett jelentős részt vállalt a 
közélet különböző területein. Helytörténeti tevékeny-
sége teljes intenzitással a nyugdíjazását követően indult 
el, amikor megbízták az egykori Beszédes József Vízgaz-
dálkodási Múzeum vezetésével. Kitartó szorgalommal és 
nagy-nagy szeretettel dolgozta fel Siófok város történe-

tét az utókor számára, gyűjteményét pedig városának 
ajánlotta fel. Amit Siófok városról és a Balatonról tudni 
kell és tudni lehet, azt ő – képekkel, dokumentumokkal 
alátámasztva felmutatta. Fűzős irattartói őrzik a balato-
ni hajózás történetét, a balatoni hidak, zsilipek, kikötők 
megépítésének összes mozzanatát. Térképgyűjtemé-
nye, fürdőruhák történetét bemutató képeslapgyűjte-
ménye egyedülálló. A dokumentumok  a BRTK Könyvtár 
Történeti Gyűjteményében megtekinthetők, kutatha-
tók. A város képviselő-testülete 1992-ben a Siófok Vá-
ros Díszpolgára kitüntető címet adományozta számára. 
1993 márciusában hunyt el. Az emléktáblát a Siófoki Vak 
Bottyán János Általános Iskola és Siófok Város Önkor-
mányzata állíttatta. Alkotója maga is Kenedy-tanítvány 
volt: Hetényi Zsuzsanna, az iskola művésztanára. Az ava-
tást a város és a tankerület képviselői is megtisztelték 
jelenlétükkel. Az ünnepségen részt vett Kenedy Ferenc 
lánya és unokája, valamint a régi tanítványok is.

Kenedy Ferenc emlékére
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20 éves jubileumát ünnepelte a Magyar Rákelle-
nes Liga Siófoki Alapszervezete a Kálmán Imre 
Kulturális Központban szeptember 15-én. 

A Magyar Rákellenes Ligának jelenleg 39 alapszerve-
zete és négy segítő szolgálata működik országszerte, 
melyek vezetői és segítői az adott települést, tele-
püléseket összefogva nagyon sokat tesznek mind a 
rákos betegségek megelőzéséért, mind pedig azo-
kért, akik megbetegednek. Támogatják az egészség-
megőrzést, a rák kockázatának csökkentését, a korai 
felismerést és a gyógyítás, gyógyulás folyamatát. Az 
idén 20. jubileumát ünneplő siófoki alapszervezet 
is az egészséges emberek felvilágosítását, megelő-
zésre nevelését, valamint a beteg emberek segíté-
sét tűzte ki céljául. A városban működő irodájukban 
az önkéntesek tanácsadással, segítő beszélgetéssel 
várják a daganatos betegséggel küzdőket. A siófoki 

csoport állandó és alkalmi programjaival segíti az 
érintettek mindennapjait, orvos-beteg találkozókat, 
kirándulásokat tartanak, rendezvényeken vesznek 
részt, valamint a megelőzés céljából rendszeresen 
szűrővizsgálatokat szerveznek. A siófoki alapszerve-
zet jubileumi ünnepségén az elmúlt 20 év fotóiból 
készült filmvetítéssel emlékezett vissza a kezdetek-
re. A megnyitón a rendezvény két fővédnöke, dr. 
Lengyel Róbert, Siófok polgármestere és Witzmann 
Mihály országgyűlési képviselő köszöntötte a közön-
séget, méltatta a liga helyi csoportjának munkássá-
gát. Csohánné dr. Kovács Anna, a Magyar Rákellenes 
Liga Siófoki Alapszervezetének elnöke a két évtized 
alatt elért eredményekről, a csoport múltjáról, jele-
néről és fejlődéséről beszélt. Rozványi Balázs, a Ma-
gyar Rákellenes Liga elnöke az évforduló kapcsán 
tartott beszédet, az ünnepség meghívott vendé-
gei, dr. Keller Éva főorvos nevében Koczorné Bódizs 

20 éves a Magyar Rákellenes Liga Siófoki Alapszervezete

Német cserediákok a Perczelben

Aktív és tartalmas programokban gazdag hetet töl-
töttek el a Siófoki Perczel Mór Gimnázium német 
két tanítási nyelvű osztályainak diákjaihoz érkező 
németországi cserediákok.
A németországi Köln városától nem messze található 
Bochumból 18 középiskolás diák és két kísérő taná-
ruk látogatott el Siófokra. A Siófoki Perczel Mór Gim-
názium cserediák programjában részt vevő német 
tanulók szeptember 10. és 16. között a gimnázium 
11. és 9. német két tanítási nyelvű osztályok tanu-
lóihoz érkeztek. A fiatalok a Siófokon és a környező 
városokban élő diákok családjainál szálltak meg, és 

az iskolai óralátogatásokon kívül számos csoportos 
programon, kiránduláson vettek részt.
- A Siófok napon körbevezettük vendégeinket a vá-
rosban, akiknek szerencsére még egy strandoláshoz 
is kellemes idejük volt. Budapesten, a Balaton északi 
partján, Tapolcán, Szigligeten, Keszthelyen, Tihany-
ban és a Völgyhídnál is kirándultunk. Búcsúzásként 
egy közös esti gulyáspartit szerveztünk, ahol a né-
met és magyar diákok, befogadó családok is részt 
vettek – mesélte Biczó Patrícia, a 11. N osztály osz-
tályfőnöke, aki a 9. N-esek osztályfőnökével, Eke Kor-
néliával, a gimnázium német és magyar tanáraival, 
dr. Kovácsné dr. Dudás Andreával, Balassáné Dombi 
Judittal és Kiss Tamásné Stimácz Herminával közösen 
szervezte a programokat. A Siófoki Perczel Mór Gim-
náziumban a német két tanítási nyelvű osztály indu-
lása óta rendszeresek a cserediák programok. Több 
évig Münchennel volt kapcsolata az iskolának, az 
elmúlt években pedig Bochum városából érkeznek 
a német diákok. A siófoki gimnazisták jövő tavasszal 
utaznak majd el németországi cserediák társaikhoz.
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A Siófoki Széchenyi István Általános Iskola alapí-
tásának 50. évfordulója alkalmából ünnepi prog-
ramsorozat várta az intézmény egykori és jelenlegi 
diákjait, pedagógusait.

A fél évszázados múltra visszatekintő Siófoki Széchenyi 
István Általános Iskola tanulóinak ünnepi műsora nyitot-
ta meg az évforduló kapcsán megrendezett program-
sorozatot. Szeptember 22-én a Kálmán Imre Kulturális 
Központban elsőként Witzmann Mihály országgyűlési 
képviselő köszöntötte a rendezvény vendégeit.
- Hat igazgató, több száz pedagógus, több ezer diák, 
folyamatos fejlődés, innováció jellemezte az elmúlt öt 
évtizedben és ma is a Siófoki Széchenyi István Általános 
Iskolát – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő, aki a 
magyar oktatás fellendüléséről, az iskolafejlesztési prog-
ram pályázatai, a ma már 1-9. évfolyamig terjedő ingyenes 
tankönyvrendszerről, és a rászoruló gyermekek számára 
bevezetett ingyenes gyermekétkeztetésről is beszélt.
Az 1967-ben Siófok második belvárosi iskolájaként elin-
dult Siófoki Széchenyi István Általános Iskola történetét 
az intézmény vezetője, Vincze Judit mutatta be. Az isko-
la 1991-ben Széchenyi István születésének 200. évfordu-

lóján vette fel a „ legnagyobb magyar” nevét. 2011. július 
2-tól a SIOK Széchenyi István Általános Iskola és a SIOK 
Somogyi József Általános Iskola összevonásából SIOK 
Széchenyi István Általános Iskola lett. 2013. szeptember 
1. óta a Siófoki Széchenyi István Általános Iskola nevet vi-
seli, és a siófoki tankerülethez tartozik. Jelenleg az intéz-
ményben három telephelyen folyik a nevelés-oktatás: 
a Kele utcában egy, a kiliti városrészben két telephely 
működik.
- Megalakulásunk óta eltelt sok évtized, sok változás tör-
tént a köznevelésben, de egyvalami nálunk mégis állan-
dó maradt, az intézményre jellemző megújulni akarás, 
mely a múltban, a jelenben és a jövőben is a folyama-
tosan változó környezethez való sikeres alkalmazkodás 
záloga. Kiemelt nevelési-oktatási céljaink közé tartozik 
a kreatív, sokoldalú önmegvalósításra képes emberré 
nevelés, a rugalmas ismeretszerzés, a szilárd, tovább-
építhető alapismeretek, az emelt óraszámú és szintű 
nyelvoktatás. A kompetencia alapú oktatás elterjeszté-
sével törekszik az iskola az alapkészségek és képességek, 
továbbá a kulcskompetenciák folyamatos fejlesztésére, 
mely segíti tanulóinkat az egész életen át történő tanu-
lás alapjainak megszerzésében, illetve a munkaerőpiacra 
való későbbi belépés zökkenőmentes megvalósításában. 
Az iskola életét színesebbé tevő, a személyiség kiteljese-
dését segítő, közösségformáló rendezvények sora vált 
hagyománnyá az elmúlt évtizedekben. A gyorsan válto-
zó köznevelés világában értékeink megőrzése mellett az 
új módszerek bevezetésében is élen járunk, számos pá-
lyázatban veszünk részt. A nehézségekkel küzdő tanulók 
felkarolása éppúgy fontos számunkra, mint a tehetség-
gondozás – mondta el Vincze Judit igazgató.
Az ünnepi beszédeket a színházteremben az iskola 2. 
osztályos tanulóinak zenés-táncos műsora, valamint a 8. 

50 éves a Siófoki Széchenyi István Általános Iskola

Anikó, dr. Páli Katalin főorvos levele által, dr. Bátfai 
László főorvos és dr. Fenyőházi Jenő főorvos vissza-
emlékezéseikkel színesítették a rendezvényt. Karda 
Beáta előadóművész mint érintett mesélt emlékeiről 
a színpadon, és dalokkal is kedveskedett a közönség-
nek. Az alapító tagok, korábbi vezetők és támoga-
tók elismerése után táncműsorral zárult a jubileum.  

A műsort a Perczel Mór Gimnáziumból érkezett di-
ákok versei, énekei, a Nyugdíjasok Siófoki Egyesü-
letének táncelőadása és a Balaton Táncegyüttes 
utánpótlás csoportjainak táncelőadása színesítette.
A KIKK előcsarnokában kiállítás nyílt a Magyar Rákel-
lenes Liga Siófoki Alapszervezetének emléktárgyai-
ból, fotóiból.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
PAKTUMMAL FEJLŐDHET A TÉRSÉG – TÁMOGATÁST NYERT A „SIÓFOK ÉS 

TÉRSÉGE HELYI FOGLALKOZTATÁSI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA” CÍMŰ PÁLYÁZAT

Siófok Város Önkormányzata 350 millió forint összegű, 100%-os intenzi-
tású támogatást nyert a „Siófok és térsége helyi foglalkoztatási hely-
zetének javítása” című, TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00002 azonosítószámú 
projekt megvalósítására. 

Siófok Város Önkormányzata 2016. augusztus 30-án támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program keretén belül „Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása” címmel. A pályázat megvalósítása 
konzorciumi formában történik az állami foglalkoztatási szervként eljáró Somogy Megyei Kormányhivatal közreműködé-
sével. A konzorcium célja, hogy a volt Siófoki kistérség területén (Siófok, Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi, Balatonvi-
lágos, Nagyberény, Nyim, Ságvár, Siójut, Som, Zamárdi) és Tab városában egy átfogó, jól működő, foglalkoztatás növelését 
célzó együttműködés (paktum) jöjjön létre, amely hosszú távon fenntartható megoldást jelent a térség foglalkoztatási 
problémáira. A pályázati program főtevékenységeként támogatja a foglalkoztatási megállapodás (paktum) létrehozását, 
illetve lehetőséget biztosít munkaerő-piaci programok, képzések megvalósítására, célcsoportok támogatására, valamint 
a foglalkoztatók számára bértámogatások nyújtására. A paktumszervezet Siófok Város Önkormányzata, a Somogy Megyei 
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, a Somogy Megyei Önkormányzat, a Somogy Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara, továbbá az érintett önkormányzatok, vállalkozások, képzési és civil szervezetek együttműködésével jön létre.  A 
projekt keretében a térség területén működő vállalkozások és egyéb munkáltatók munkaerő-igényeiből kiindulva képzési 
és foglalkoztatási programok valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiac bővítéséhez, a hátrányos helyzetű 
és inaktív, a térségben munkát vállalni szándékozó célcsoportokba tartozó személyek képzéséhez és elhelyezkedéséhez. 
A projekt célkitűzései szerint a támogatások eredményeként a munkaerő-piaci programokba minimum 227 fő kerül be-
vonásra, akik közül az álláshoz jutók száma legalább 100 fő lesz. A program keretében 2017 szeptemberében Siófokon, a 
Semmelweis utca 2. szám alatti „Hernyósor üzletház” emeletén létrejött a Paktumiroda, melynek feladata a paktumtagok 
és egyéb szervezetek közötti koordináció és információáramlás fenntartása, a kapcsolatrendszer működésének biztosítása. 
Jelenleg a projekt előkészítési szakasza zajlik, amely a teljes megvalósítás megalapozását szolgálja. Ez idő alatt kidolgo-
zásra kerülnek az egész rendszert szabályzó előzetes igényfelmérések, elemzések, tanulmányok, stratégiák, akciótervek, 
amelyek bemutatásra kerülnek majd az érdeklődők számára.

További információ kérhető:       Gáll J. Anna Paktumiroda vezető 
     siopaktum@gmail.com

osztályosok és az iskola kórusának előadása színesítette. 
A művelődési ház előtti téren a diákok „Az 50 éves 2-es 
iskola” címmel egy hatalmas zenés flashmobot mutattak 
be. A jubileumi eseményeket a Széchenyi iskola udvarán 
faültetés és emléktábla-avatás, az intézmény aulájában 
Geráné Lantos Judit által készített Széchenyi-portré le-
leplezése követte. A „Pillanatképek az iskolánk életéből” 
címe rajzversenyre beérkezett alkotásokból kiállítás nyílt 
az aulában. A legkreatívabb pályaművek alkotóit díjátadó 
is várta. 50 diák indult az iskola nevezetes helyszíneinek 
érintésével zajló emlékfutáson, és a tanulók vetélkedő-
kön, filmvetítésen, történeti versenyen vettek részt.
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Koszorúzással és emlékkiállítással tisztelegtek Sió-
fokon a város díszpolgára, Muzsinszki Nagy Endre 
festőművész munkássága előtt. 

A Nyitott Templomok Napja keretében megrende-
zett megemlékezéssel tisztelegtek Siófok díszpolgára, 
Muzsinszki Nagy Endre festőművész munkássága előtt 
szeptember 16-án. A Siófoki Női Kar kezdeményezésé-
re a művész emléke újraéledt a városban. A Kele utcai 
temetőben található sírját Siófok önkormányzata ez 
alkalomra lecsiszoltatta, rendbe tetette, itt rótták le ke-
gyeletüket a város vezetői, egyesületei, polgárai.
„Én vagyok a világ világossága” címmel Muzsinszki 
Nagy Endre Jézus életét ábrázoló nagyméretű olaj-
festményeiből nyílt kiállítás a Kálmán Imre Kulturális 
Központ galériáján. A tárlatot dr. Lengyel Róbert, Sió-
fok polgármestere és dr. Márfi Gyula veszprémi érsek 
nyitotta meg.
- Ezek a festmények gyönyörűek, így együtt nagyon 
hatásosak, tanúskodnak a művész mesterségbeli tu-
dásáról, aki a képekben fejezi ki saját hitét. Muzsinszki 
igazi szuverén egyéniség volt, egy olyan korban, ahol 
„mindenki szem volt a láncban”. Művészetében szabad 
ember volt, ugyanakkor elkötelezett volt Krisztus és a 
keresztény tanítás iránt – méltatta Muzsinszki munkás-
ságát dr. Márfi Gyula veszprémi érsek.
Muzsinszki Nagy Endre 1886-ban Felsőzsolcán szü-
letett. Elhivatottságának gyökerei a családjához és 
ahhoz a vallásos közeghez vezetnek, melyben gyer-
mekkorát töltötte. Az Iparművészeti Iskola díszítőfes-

tészeti szakán tanult, majd Nagybányán művészeti 
szakon, később Olaszországban folytatta tanulmánya-
it. 1929-ben pályázat útján nyert megbízást a jeruzsá-
lemi Dormitio (Szűz Mária elszenderülése) -bazilika 
altemplomában egy 18 négyzetméteres mozaik elké-
szítésére. Jeruzsálemben, az Agónai (Népek templo-
ma) -bazilika apszisa Jézus imádkozik a Getszemáni 
kertben című munkáját őrzi. 1939-ben költözött Sió-
fokra, 1955-ben megalapította a Siófoki Képzőmű-
vészeti Szabadiskolát, melyet 1962-ig maga vezetett. 
Siófokon kezdte el és fejezte be élete fő művét is, Én 
vagyok a világ világossága címmel. 243 darabból álló 
festménysorozat az angyali üdvözlettől kíséri végig 
Jézus egész életét. Ezek az alkotások a veszprémi Gi-
zella Királyné Múzeum tulajdonába kerültek. Jézus 
életét vallásos fogadalom alapján festette meg több 
formában, köztük grafikák, színvázlatok és a kiállításon 
látható nagyméretű olajképek. Vallásos témájú képe-
it nem adta el, Balaton-képek festésével tartotta fenn 
magát. A világ számos múzeuma, magángyűjteménye 

őrzi munkáit. Siófokon a Belvárosi Katolikus Templom 
bejárati ajtaja felett, a kiliti templom kórusfeljáratánál 
és a balatonszéplaki templomban láthatóak művei. 
Balatoni témájú festményei megtekinthetőek a Kál-
mán Imre Emlékházban. Muzsinszki Nagy Endre élete 
utolsó éveiben visszavonult, nagy szegénységben, el-
feledve élt, majd 1975-ben halt meg Nagyberényben. 
Végakaratának megfelelően Siófokon temették el. A 
festőművészt Siófok Város Önkormányzata 1998-ban 
posztumusz díszpolgári címmel tüntette ki.

Muzsinszki Nagy Endre emlékkiállítás
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Intarzia – egy elfelejtett művészet
Linka Sándor, Hőnich Imre és Varga Robin közös ki-
állításán ismerkedhetnek meg az érdeklődők egy 
ritka iparművészeti faberakásos technikával, az in-
tarziával a Kálmán Imre Kulturális Központ galériá-
ján. 

Szeptember 28-án nyílt meg a KIKK emeleti galériá-
ján az Intarzia – egy elfelejtett művészet című tárlat, 
mely egy ősidők óta ismert, napjainkban mégis rit-
kaságnak számító iparművészeti eljárás, az intarzia 
által készült faberakásos képeket mutatja be. A kiállí-
táson három, országos szinten is kiemelkedő alkotó: 
Linka Sándor, Hőnich Imre, és Varga Robin munkái 
voltak láthatóak. A kiállításmegnyitó különlegessé-
geként a résztvevők ki is próbálhatták, hogyan mű-
ködik a gyakorlatban az intarzia.
- Az intarzia, ami berakásos technikát jelent, ősrégóta 
ismert iparművészeti eljárás. Szokták a kifejezést 
ugyan kőre, fémre és más anyagokra is alkalmazni, 
de elsősorban a faberakásos technikát értjük alatta. 
Az intarziátor mestersége sokféle képességet kö-
vetel: kreativitást és invenciót, pontosságot, mély 
szakmai ismereteket. Nem véletlen, hogy a kiállítók 
közül Linka Sándor pl. kreatív fajátékok készítéséről 
is ismert. Aki ezzel a mesterséggel próbálkozik, an-
nak alaposan ismernie kell a fafajtákat, azok tulaj-
donságait, megjelenésüket, hiszen mindegyik más 
sajátosságával segítheti egy szép intarziakép megal-
kotását. Hihetetlen türelem kell még egy kis munka 
kivitelezéséhez is. Talán éppen ennek a sok nehéz-
ségnek köszönhető, hogy az intarzia szenvedélyének 
viszonylag kevesen hódolnak – mutatta be ezt a kü-
lönleges technikát Torjay Valter, festőművész, művé-
szettörténész.
Három kiemelkedő, és eltérő karakterű alkotó mun-
kásságával ismerkedhettek meg az érdeklődők a 
kulturális központ galériáján nyílt kiállításon, akiket 
Torjay Valter festőművész, művészettörténész a kö-
vetkezőképpen jellemzett:
Linka Sándor Szombathelyen alkot immár sok-sok 
évtized óta. Tevékeny, lelkes és talentumos művelője 
volt mindig az intarzia művészetének. Kis műhelyé-

ből nagy számban kerültek és kerülnek ki szebbnél 
szebb darabok. Stílusában, a faanyag felhasználá-
sában mindig törekszik a témához alkalmazkodni, 
egyszer veretesebben, máskor játékosabban köze-
líti meg azt. Szívesen ábrázolja szülővárosát és szü-
lőföldjének, Vas megyének szép részleteit. A cáki 
borospincékről sorozatot is készített. Szívesen ábrá-
zolja Szombathely egy-egy régi részletét, temploma-
it. Érdekli azonban az ember is. Jeles nagyjaink közül 

többeket felidéznek munkái, így Liszt Ferenc, Ber-
zsenyi portréit gyakran állítja ki, de híres színészeink 
is megihlették. Ruttkai Éva, Kabos Gyula és mások 
sokak által ismert és szeretett vonásaival is találko-
zunk munkásságában. Legkedvesebb számára talán 
családja, akiket mély szeretettel metsz furnérlemez-
be, s a képeket részben asztalán is tartja, hogy min-
dig előtte legyenek. 
Hőnich Imre gyermekkorában, nagyapja körül sür-
gölődve szerette meg a fával való munkálkodást 
szülőfalujában, Csobánkán. Már gyermekként pró-
bálkozott intarziával, azonban a kenyérkereset gond-
ja hosszú időre elszakította a rendszeresebb munka 
lehetőségétől, s csak nyugdíjazásától, 2006-tól tu-
dott azzal ismét intenzíven foglalkozni. Hamar be-
letalálta magát a régi kerékvágásba és már egy-két 
év elteltével kiállításokon bizonyította tehetségét. 
Hönich először tájképeket készített ugyan, azonban 
igazi tematikáját a később elkezdett sorozatok fém-
jelzik a magyar történelemről és a keresztény mitoló-
giáról. Egymás után készítette el a magyar uralkodók 
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klasszikus ábrázolásainak intarzia változatait, de az 
esztergomi várban, Vitéz János egykori dolgozószo-
bájában 1470 körül készült erényalakokat is interp-
retálta e technikával. Nagy szakmai felbolydulást 
okozott egyébként épp a közelmúltban az a nézet, 
mely szerint esetleg Botticelli keze is benne lehet az 
esztergomi falképekben. Ugyanilyen módon fogott 
Krisztus szenvedése stációinak megörökítéséhez is. 
Különösen szép ezeken a munkákon az, hogy a kü-
lönböző színű fák szinte a festmény színességének 
érzetét kölcsönzik a munkáknak. A szemes jávor, dió, 
mahagóni és egyéb fafajták gazdag változatait hasz-
nálja a lehető legtisztább módon. Akárcsak Linka 
Sándornál, az ő esetében is nehéz rajzi feladatok 
megoldását is jelenti egy-egy arc, vagy figura kivite-
lezése. Ebben a történelmi munkatematikában még 
nagyon sok lehetőség van. Hönich képei klasszikus 
bútorokon, egyházi berendezéseken bizony kiváló-
an mutatnának, de otthonok falain is hangulatos dí-
szek lehetnek.
Varga Robin sok évvel fiatalabb, egy más generáci-
ót képvisel. Kora azonban ne tévesszen meg senkit. 
Képzett asztalos és kiváló kárpitosmester, aki bonyo-

lult feladatok megoldására is képes. Az intarzia ezek-
hez tartozó szenvedély, amelyben kreativitásának 
más területeit is mozgósítani tudja. Ennek megfele-
lően munkái eltérnek szellemükben és technikájuk-
ban is a korábbi generációétól. Varga Robin képein 
ugyanis a sokszor kissé fantasztikus és nosztalgikus 
jellegű nőalakoké a főszerep. Kétségtelen, hogy a 
kifinomult beállításokban és mozdulatokban, a sok 
sík dekoratív ötletben a szecesszió ihlető forrását 
kell keresnünk. Az alkotó azonban ezt nem veszi át 
mechanikusan a klasszikusoktól, Gustav Klimttől és 
másoktól, hanem a saját ízlésére és személyiségére 
szabva, a falemez törvényszerűségeit is figyelembe 
véve alkalmazza.  Ehhez a dekoratív formanyelvhez 
szükséges egy újdonság, mégpedig a szín fokozott 
igénybevétele. Varga Robin ezért gyárilag színezett 
furnérokat is használ, kék, zöld, vörös változatokat, 
azonban nem eltúlozva, ízléses meglepetésként a 
natúr színek közé ékelve. Ez a stílus megköveteli a 
látványos, virtuóz vonalvezetést, a nehezen kivágha-
tó, vékony vonalakat is. Igényes bútorok betéteiként 
könnyen elképzelhetjük ezeket a munkákat, melyek 
egyszerre nosztalgikusok és modernek.

A vizes világbajnokságon és más világbajnoksá-
gokon is fantasztikusan szereplő, hazánknak si-
kereket hozó, siófoki születésű Németh Nándort a 
város nevében oklevélben és tárgyjutalomban ré-
szesítette dr. Lengyel Róbert polgármester. A helyi 
Fidesz-frakció nevében pedig kétszemélyes well-
ness hétvégét ajándékozott számára Szajcz Adri-
án, a frakció vezetője, önkormányzati képviselő.

A 17 éves fiatalember – mint azt a köszöntőjén elme-
sélte - a siófoki Hotel Ezüstpartban tanult meg úszni 
Király Johanna és Varga Béla oktatók kezei alatt, majd 
a Yacht Clubban edzett annak bezárásáig. A klub be-
zárása sajnos a város elhagyására késztette, mivel a 
versenysportot választotta. Az idősebb testvére je-
lentette számára az igazi motivációt, aki már komo-
lyabban úszott és ez nagyon tetszett Nándinak is. A 
jelenleg Törökbálinton tanuló, és Plagányi Zsolttal 

edző  ifjú sportoló pár hete jött haza Indianapolisból, 
a junior világbajnokságról. Tehetsége vitathatatlan, 
hiszen ezüstérmes lett 100 és 200 méteres gyors-
úszásban egyaránt. Hasonlóan a magyarországi vizes 
világbajnoksághoz, a 4 × 100 méteres férfi gyorsváltó 
Amerikában is remekelt. Németh Nándor ennek tagja-
ként - ugyan a korábbihoz képest más összetételben - 
Barta Mártonnal, Márton Richárddal és Milák Kristóffal 
aranyérmet szerzett. Ez a teljesítmény a magyar úszó-
sport első junior világbajnoki címét jelentette. A 4 × 
200 méteres férfi gyorsváltóval (Márton Richárd, Milák 
Kristóf, Holló Balázs, Németh Nándor) újabb aranyér-
met szerzett, a döntőben új junior világcsúcsot úszó 
csapat utolsó úszójaként.
Mint emlékezetes, a 2017-es magyar úszóbajnoksá-
gon országos csúcsot úszott 100 méteres gyorsúszás-
ban, a 2017-es junior Európa-bajnokságon az izraeli 
Netánjában 100 méteres gyorsúszásban pedig arany-, 

Németh Nándor junior úszóbajnoknak gratulált a város 
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200 méteres gyorsúszásban ezüstérmes lett. Most ép-
pen a decemberi, Dániában megrendezendő rövidpá-
lyás Európa-Bajnokságra készül. Jövőre a felnőtt EB-n 
szeretne indulni, de ahhoz még szintet kell úsznia. Tá-
volabbi célja a 2020-as tokiói olimpia. Németh Nándor 
a siofok.hu-nak úgy nyilatkozott, hogy a siker egy ré-
szére számított, a másikra viszont nem. „Az ifi eb-n ezt 
vártam magamtól, a felnőtt eb-n azonban nem gon-
doltam ekkora sikerre.” Arra a kérdésre, hogy a nála 
fiatalabbaknak, akik esetleg csak most ismerkednek a 
sporttal, mit üzen, azt felelte: „Akarat, hit és sok áldo-
zat kell a versenysporthoz.”

Károlyi Natália 12 évesen kezdett triatlonozni Mé-
száros András edző irányításával. Két éven keresztül 
csak kedvtelésből edzett, majd edzője javaslatára 
egy versenyen is megmérettette magát a 2015 évi 
diákoloimpián. Ez jó döntésnek bizonyult.

Újabb év telt el szorgalmas edzésekkel és 2016-ban ismét 
csak a diákolimpián indult, még mindig „B”, azaz amatőr 
versenyzőként. 2016 végén Nati felvetette, hogy szívesen 
megmérkőzne több versenyen is, akár „A”, azaz igazolt 
(másként mondva profi) versenyzőként is. 2017 év elején 
bekerült a budapesti Tipográfia egyesületbe, ez lényegé-
ben egyik feltétele volt annak, hogy igazolt versenyző és 
akár később, a válogatott tagja lehessen, de felkészítése 
alapvetően továbbra is Siófokon történik Mészáros And-
rás irányítása mellett.  2015-ben Siófok város év sportoló-
ja díjat, 2016-ban Siófok város Jó Sportolója, Jó Tanulója 
díjat adományoztak részére. 2017. májusától ifjúsági olim-
piai kerettag. Nati 2001-ben született, ezért idén még 
WU17-es korosztályos versenyző (2018-2019-ben WU 19). 

Többször indult U19, U23-as versenyeken is, amikor a kor-
csoportjában nem indítottak futamot. Sarkalatos igazság, 
hogy az idősebb korcsoportokban erősebb versenyzők 
állnak rajthoz, ezért ott nagyobb távolságot kell megten-
ni egy-egy versenyen, amellett,hogy gyorsabb tempóval 
küzdik le a távot. Mint az eredményein látszik, ezek elle-
nére is helyt tudott állni, hiszen minden versenyen, ahol 
elindult felállhatott a dobogó valamely fokára.

Eddigi eredményei:
2015 Diákolimpia - magyar bajnok 
(időfutam I.hely, mezőnyverseny II. hely, összetett I.hely)
2016 Diákolimpia-magyar bajnok (időfutam I.hely, me-
zőnyverseny II. hely, összetett I.hely)
2017 igazolt, azaz profi versenyzőként:
• Ballai Viktor emlékverseny I.hely WU 17 korcsoport
•  Ajka-Pápa-Ajka verseny (időfutam I.hely WU 17 kor-

csoport, mezőnyverseny III.hely U23 korcsoport, ver-
senyben összetett I. hely )

•  Velence-bike mezőnyversenyen WU23 korcsoport 
II.hely.

•  Csehországban (Kisbéke versenyen) a válogatott szí-
neiben (időfutamon 15.hely)

• Diákolimpia II. hely
•  Országos bajnokság (időfutam és mezőnyverseny III-

III. hely)
• Senior OB. Kincsesbánya, wu 19 –ben indulva I. hely
•  Kritérium OB. (WU17) I. hely , magyar bajnoki cím 

megszerzése 

Sikert sikerre halmoz a siófoki bringáslány
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