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Szezonértékelés
Az eddigi évek gyakorlatának megfelelően októberben ismét a biztonság, a nyári programok,
fesztiválok, viharok, parkolóhelyek, illegális szemét és a strandok kerültek górcső alá a testületi
ülésen, azaz a szezonbeszámolók kerültek terítékre. Összeállítottuk minden beszámoló rövidített, de a lényeget tartalmazó változatát.

Az idegenforgalmi szezonban Siófok területén a bűncselekmények száma jelentősen csökkent, míg tavaly
576 elkövetett bűncselekményt regisztráltak, idén ez a
szám 394-re mérséklődött. Siófokon a nyári időszakban
a megnövelt szolgálat létszámát a Siófoki Rendőrkapitányság állományán kívül a Készenléti Rendőrség, a kaposvári, a barcsi és a nagyatádi rendőrkapitányságokról
átvezényelt állomány, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság állománya, továbbá a gyakorló szolgálati hely
égisze alatt szolgálatot ellátó rendőr hallgató és tisztjelölt egység biztosította. A közterületi szolgálatot támogatták az úgynevezett bevetési egységek, Siófokra
rendeztek át mikrobuszokat, melyek komplex támogató
rendészeti, bűnügyi csoportként működtek. Az idegenforgalmi szezonban a Készenléti Rendőrség állományából két fő lovas rendőr látott el szolgálatot, és kiváló volt
a rendőrkapitányság együttműködése a siófoki városőrséggel is. A bűnmegelőzési centrum diákjai fokozottabban segítették a rendőrség munkáját a szezonban, a
strandszolgálaton túl a legforgalmasabb bevásárlóköz-

Sok vízi balesetet okozott az idei kánikula
és a nyári viharok

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság beszámolója szerint az idei idegenforgalmi szezon sokkal komolyabb vízirendészeti leterheltséget okozott, mint az
elmúlt évek hasonló időszaka. Nagyon jó strandidő volt

szinte egész nyáron, nagyon nagy tömegek érkeztek a
tóra, a vízi közlekedés és fürdés intenzitása nagyon magas volt, és sok volt a komoly hőkülönbséggel járó gyors
időjárás-változás (viharos szelek száma), ami nagyon
magas mentési számot eredményezett. A tó 142 kijelölt
és ennél is több jelöletlen fürdőző helyén egy-egy forró
napon több mint 300 ezren töltötték szabadidejüket. A
nyári időszakban viharjelzés elrendelésére a három medencében összesen 485 esetben került sor. Az SMRFK
vezetője 12 fő hajóvezetőt helyezett át a BVRK állományába a nyári időszakra, elsősorban a FINA VB és FINA
Masters VB kiemelkedő színvonalú vízirendészeti biztosítására, másrészt a szezonális vízirendészeti feladatok ellátására. Az idegenforgalmi szezonban érkezett 7
darab Zodiac Pro típusú szolgálati kisgéphajó is, nagy
teljesítményű korszerű motorokkal, a legmodernebb
navigációs rendszerekkel, kutatást, mentést segítő felszerelésekkel. A BVRK állománya az idegenforgalmi szezonban 347 fő életmentését hajtotta végre sikeresen.
Sikertelen életmentés vagy viharos helyzetben történt
baleset, mentéssel kapcsolatos vízbefulladás nem volt.
Vízi közlekedési baleset két esetben következett be, a
vízbe fulladások száma a szezonban 15 volt, melyek közigazgatási hatósági vizsgálata jelenleg is zajlik, azonban
az már most kijelenthető, hogy a tragédiákhoz jelentős
mértékben hozzájárult a felelőtlen emberi magatartás,
a megfelelő úszni tudás hiánya, az alkoholfogyasztás és
az áldozatoknál már korábbról meglévő betegségek,
valamint az időskori alapbetegségek kockázatai. Az
olyan meleg, napos, sok hőségriadóval terhelt nyarakon, mint az idei is volt, a vízbefulladások száma mindig magasabb, mint az esős, hidegebb szezonokban.
Az emberi felelőtlenségből bekövetkezett eseteknél
látható hogy ezen eseteket megelőzni csak a vízi kultúrára való neveléssel, a megfelelő vízi magatartásra és az
úszni tudásra történő oktatással lehet, az emberi felelőtlenséget azonban sem megelőzni, sem kivédeni nem
lehet; egyetlen hosszú távú lehetőség a képzés, oktatás,
illetve a megfelelő tájékoztatás. A vízirendészet beszámolója szerint az elmúlt évek idegenforgalmi szezonjaitól eltérő, magasabb terhelést is sikerült a vízirendészeti
tevékenység biztosításában, végrehajtásában úgy megszervezni, irányítani, hogy az biztosítsa a Balaton vízterületének víziközlekedés-biztonságát.

Növekvő tendenciák
A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület elemzése
alapján január és augusztus között 1 százalékkal nőtt
a Siófok közigazgatási területén eltöltött vendégéjszakák száma a tavalyi év hasonló időszakához képest. A
Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület idegenforgalmi szezonbeszámolója szerint általánosan elmondható, hogy 2017-ben kevesebb külföldi turista érkezett
a siófoki Tourinform irodába, a 2016-os évhez képest
azonban több német, osztrák, lengyel, angol vendég
érkezett, a szomszédos országokból, Szlovákiából,
Szlovéniából többen választották a magyar tengert a
kikapcsolódáshoz. A környékbeli fesztiválok időszakában érezhető volt a fiatalok érkezése a városba (25-35
év), de túlnyomó részben a családosok és a középko-
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Folyamatos rendőri jelenlét, csökkenő
bűncselekményszám Siófokon

pontok parkolóiban, a Fő téren és annak környezetében
is fokozott jelenlétet biztosítottak. A rendőrkapitányság
beszámolója szerint a Petőfi sétányon az előző évhez
viszonyítva csökkent a bűncselekmények száma a folyamatos rendőri jelenlét és a továbbfejlesztett térfigyelő kamerarendszer működésének köszönhetően. A
sétányon korábban felépített struktúrát újragondolva
a rendészeti jellegű biztosítást bűnügyi alapokra helyezték, melynek értelmében hétvégenként civil ruhás
szolgálatot is ellátott a bűnügyi és vizsgálati állomány. A
négy területre osztott sétányt külön-külön bűnügyi egységekkel védték, és ezek hatására még a cselekedetük
megkezdése előtt szinte teljes mértékben kiszűrték a
zsebtolvajokat, prostituáltakat és egyéb bűnözéssel ös�szefüggésbe hozható személyeket. A nyári időszakban
egyedül a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek
száma emelkedett jelentősen az előző évhez képest,
ezen belül a halálos kimenetelű balesetek és a súlyos, valamint a könnyű sérüléssel járó balesetek száma is nőtt.
A baleseteket elsősorban a járművezetők felelőtlen, szabályszegő magatartása, az elsőbbségi jog megsértése
és a gyorshajtás okozta. Az ittasan balesetet okozó járművezetők száma idén csökkent.
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rúak voltak jellemzőek. Közel 1 millió vendégéjszakát
regisztráltak. A siófoki Tourinform iroda a 2017-18-as
időszakra is megkapta a Minősített Tourinform Iroda
címet, és a Magyar Turisztikai Ügynökség összegzése
alapján az országban működő 125 Tourinform iroda
közül a 9. helyet foglalja el az éves irodalátogatottsági
adatok alapján. A Tourinform fiókiroda a 2017. évi nyári
szezonban új helyen, Balatonszéplak-felsőn a Május 1.
utcában működött, és a korábbi évekkel összehasonlítva – amikor a fiókiroda máshol állt – jelentős forgalomnövekedés volt tapasztalható, átlagosan napi 25
fővel. A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület idén is
részt vett a tavaszi és őszi Balatont népszerűsítő Nyitott
Balaton kampányban, a siófoki hajóállomáson megszervezte a Borpart és Fröccs Feszt programsorozatot
és a strandszezont megnyitó Siófoki Balaton Partyt.
Idén elkészült Siófok új attrakciója, a #hellosiofok beNOVEMBER
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tűinstalláció a Rózsakertben, melyet egy közös, drónos
szelfivel avattak fel. A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai
Egyesület véleménye szerint a város 2017-es városmarketing céljaiban foglaltak megvalósításával az egyes
intézmények, a főbb szereplők jól haladnak, hiszen
Siófokon egyre több program kerül megrendezésre a
főszezonon kívül is. A programok marketingjére pedig
mindenki igyekszik nagy hangsúlyt fektetni. Ahhoz
azonban, hogy a városban a turisztikai ágazat tovább
fejlődjön, és Siófok megőrizze vezető szerepét, még
több színvonalas rendezvényre és mindenekelőtt attrakciófejlesztésre van szükség. A Fürdőegylet lehetőség szerint több kisebb rendezvény megszervezésével
és számos új attrakcióval, programjavaslattal szeretne
élni az önkormányzat irányába, és a további szoros
együttműködést megtartva szeretne a város turizmusáért és imázsáért tenni – fejtette ki szezonbeszámolójában a Fürdőegylet elnöke.

Minőségi programok egész évben, minden
korosztálynak

Fotó: Gáti Kornél

Strand és szabadtéri szezonzárás

A siófoki Kálmán Imre Kulturális Központ idegenforgalmi szezonértékelője alapján a városi rendezvények sikeresek, a közönség által szívesen látogatottak. A KIKK a
Minősített Közművelődési Intézmény cím birtokosaként
célul tűzte ki a lakosság minőségi művelődésének biztosításához a színvonalas kultúraszolgáltatást, értékteremtést és élménynyújtást. Siófok a korábbi „buliturizmus”
elnevezésből igyekszik kilépni, és a minőségi kultúrát
igénylő magyar, valamint külföldi családok igényes szórakozását előtérbe helyezni. Ennek jegyében szervezi a
városi szabadtéri fesztiválokat, rendezvényeket a Kál-

A siófoki strandokon megvalósult újdonságok és fejlesztések sok látogatót vonzottak, és a Kálmán Imre Szabadtéri Színpad is visszakerült a kulturális élet térképére. Az
idegenforgalmi szezonban a 8 kiemelt hétvégét figyelembe véve 6 hétvége is kedvezett a strandolóknak. A
fizetőstrandok esetében több újdonság került bevezetésre, mely kedvezően hatott a jegybevételek alakulására. A
területen elhelyezett új kamerák, a karszalagos beléptető
rendszer és a strandjárőr-szolgálat tovább növelte a biztonságot. A Magyar Turisztikai Ügynökség pályázata által
a siófoki strandokat üzemeltető Balaton-parti Kft. több
felújítást hajtott végre a Siófoki nagystrandon, a sóstói
és a gamászai strandon, és a következő szezonra továb-

bi fejlesztés átadására kerül sor. A Balaton-parti Kft. első
ízben üzemeltette idén a Kálmán Imre Szabadtéri Színpadot, melyről az a visszajelzés érkezett, hogy a színpad
visszakerült a kulturális élet térképére. A nyár folyamán

összesen 27 előadás került megrendezésre, melyből 9
gyermekeknek szólt. A szezon során több mint kilencezren látogatták a színpad előadásait, melyből kiemelkedik a Madách Macskák című darabja, melyet több mint
1300-an tekintettek meg. A gyermekelőadások közül az
Alma együttes előadása volt a legsikeresebb darab közel
250 gyermeknézővel. A színpadot üzemeltető kft. ügyvezetője, Pintér Tamás gazdásági szempontból számolt
be negatívumokról, melynek oka, hogy a színpad értékesíthetősége és az erre fordítható források nehézséget
jelentettek, és a nyári programokban voltak koncepciós
problémák, rengeteg keresztbeszervezett, ingyenes,
több esetben önkormányzati támogatásból megvalósuló előadás volt a szabadtéri fizetős előadásaival egy időben, mely hozzájárult ahhoz, hogy komoly veszteséget
könyveljenek el. Túltelített volt programmal mind a város, mind a szabadtéri színpad, erre megoldásként Pintér
Tamás egy együttes koncepció kialakítását javasolta a
jövő évi teljes nyári időszakra vonatkozóan.

Fejlesztések a Galerius fürdőben
Az idei évben négycsillagos minősítést elnyert Galerius
fürdő forgalma az előző évekhez képest ugyan nem növekedett, azonban szolgáltatási színvonala folyamatosan
emelkedett, a szeptemberi időszakban számos felújítás
megvalósult. A Galerius fürdő vendégforgalmát a 2017es évben a 2015-ös évhez hasonló forgalom jellemezte.
A téli időszakban a tavalyi évhez hasonlóan alakult a
vendégforgalom, azonban a nyári szárazabb, naposabb

időjárásnak köszönhetően a 2016-os kiugróan kedvező
évhez viszonyítva alacsonyabb volt a látogatottság. A
fürdő üzemeltetőjének beszámolója szerint figyelemmel
kísérik a pályázati lehetőségeket, hogy a nyári szezon
forgalmát tovább bővíthessék egy kültéri családi medence megépítésével, hiszen így a melegebb napokon
is érkeznének fürdőzni vágyók. A Galerius fürdőben a
szeptember 4. és 24. között zajlott, a képviselő-testület
által jóváhagyott felújítás keretében elkezdődött az épület déli oldalán található burkolat bontása, a hőszigetelés, valamint a burkolat építése: a vendégek által használt
területen már elkészült. Ezzel párhuzamosan készül az
épületfelügyeleti rendszer teljes felújítása, a kupola gyártása már elkezdődött, novemberben kerül a helyére. A
felújítás után is jelentős kihívás az épület karbantartása,
mivel a párás közeg és a vegyszerek maró hatására folyamatosan cserélni kell számos gépészeti berendezést.
Egyre több vendégpanaszt okoz továbbá a magas forgalmú napokon, hogy a medencéken kívül összegyűlt víz
nem tud távozni a lefolyókon. Ez óriási balesetveszélyt
jelent, szükséges a lefolyókat újra beépíteni, azonban ez

Fotók: Gáti Kornél

mán Imre Kulturális Központ. A KIKK egyik legfontosabb
nyárindító rendezvénye idén ismét a Pünkösdi Szezonnyitó volt, melyet a New Orleansi Jazz fesztivál, és a Bor
és Kenyér Ünnepe nagyrendezvények követtek. A Fő
téren felállított színpad, távol a Balaton-parti nyüzsgéstől a belvárosi színházi, zenei, néptánc esteknek, Siófok
legszebb zöldövezeti parkja, a Jókai park a Zene a zöldben komolyzenei sorozatnak adott otthont. A minőségi
szórakozás, szórakoztatás, valamint a kulturált kikapcsolódás alappilléreit képezik az élőzenés rendezvények,
melyek sikeresek, a közönség által szívesen látogatottak.
A KIKK az esélyegyenlőség jegyében a rendezvények
teljes idejére a "Segíts Te is!" kezdeményezése keretében olyan siófoki alapítványnak, szervezetnek, egyesületnek biztosít megjelenési, valamint adománygyűjtési
lehetőséget, akik munkájukkal hozzájárulnak városunk
közösségi életének szebbé tételéhez úgy, hogy felkarolják, segítik a hátrányos helyzetűek érvényesülését. A
fesztiválok mellett a KIKK-ben egész nyáron ingyenes kiállítások várták a látogatókat (Balaton Szalon, Szoptatni
trendi, Ferences rendi nővérek kiállítása). A vakációs kínálatban a nyári szünet idején ingyenes gyermekfilm-vetítések, gyermekeknek és a családoknak szóló előadások,
zenei koncertek, a Kulturkuckó kézműves foglalkozásai
és a CsodaTanoda nyári táborai szerepeltek. A fesztiválok lényege a nyári szezon programkínálatnak erősítése
mellett az, hogy a többi évszakban is Siófokra csalogassák a vendégeket.
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a padozat felszedésével jár. A tanmedencénél egy nagy
teljesítményű forgatószivattyú került beszerzésre, de
szükséges még a kétkörös folyadékhűtő kompresszora
és hőcserélő rendszerének javítása. A fürdő szezonértékelő beszámolója szerint továbbra is fontos, hogy az idén
elkezdett felújítási munkák tovább folytatódjanak, hiszen
az épület és a gépészeti berendezések állaga folyamatosan romlik. A Galerius fürdő számos programlehetőséget
kínált látogatóinak, az ünnepi programok, salsa estek,
Galerius-születésnap és a Strandok éjszakája után az idei
ősztől folytatódnak szaunaprogramok a szaunaoázisban,
és december 2-án az országos szaunabajnokság gáláját
is a siófoki fürdőben rendezik meg.
NOVEMBER
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Fotó: Siófoki HTP

Viharkárok és illegális hulladék okozták
a legnagyobb gondot

A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, valamint a
városőrség szezonbeszámolói alapján az idei idegenforgalmi szezonban a legnagyobb problémát a júliusi
viharkárok, az illegális hulladéklerakás és a közterületeken egyre nagyobb mértékben keletkező hulladék
okozta. Siófok látogatottsága az idegenforgalmi szezonban különösen a hétvégéket tekintve tovább növekedett, amellyel együtt jár a zsúfoltság, a közterületek
terheltségének fokozódása is. Az üdülési főidényben
június, július és augusztus hónapokban az idei évben
is növekedett a vendégéjszakák száma. Az időben elkezdett útjavítási közbeszerzésnek köszönhetően az
idegenforgalmi szezon kezdetére a város aszfaltos
útjainak veszélyt jelentő kátyúi megszüntetésre kerültek. Az azonnali hibaelhárítást igénylő javítási munkák
végzése folyamatos volt az időszakban. A július 11-én
Szabadifürdő, Sóstó és Kiliti városrészeken 157 km-es
orkán erejű széllel végigsöprő vihar a faállományban,
magáningatlanokban maradandó, tetemes mértékű
károkat okozott. A takarítási munkálatok több körben
folytak. A lakosság részére az önkormányzat felajánlotta, hogy a viharban letört ágakat, gallyakat, kidőlt fákat
elszállítja. A Sóstó városrészt érintő viharkárok helyreállításánál jelentősen érintett volt a közvilágítási hálózat is, mely jelentős anyagi terhet jelentett ebben az
évben. A Siófok város területén elkészült közvilágítás
korszerűsítésnek köszönhetően a lámpák meghibáso-

dásával kapcsolatos hibabejelentések száma idén tovább csökkent, de az idei évben is nagy gondot jelent
a hálózaton tapasztalható kábelhibák magas száma,
melyek jelentősen csökkentik a lakosok biztonság- és
komfort érzetét. Feltehetően a Balaton kedvező vízminőségének és víztömegének köszönhetően a természetes halpusztulás mértéke csökkenő mértékű, így
a parti részen ennek hatása az ez évi szezonban nem
jelentkezett. Több játszótéri eszközt sikerült felújítani a
szezon kezdetére, és a szezon alatt is folytak a munkálatok. A szezon kezdetére új játszóterek, fitneszparkok
és a környéken egyedül álló kutyafuttató is átadásra
került.
A nyári szezonban heti rendszerességgel vitették el az
illegálisan lerakott hulladékot, a peremterületeken kívül a köztéri hulladékgyűjtő edények mellett lepakolt
zsákok tették ki a többletmennyiséget. Az ideiglenesen
felszerelt kamerákkal is figyelték az illegális szemétlerakókat néhány hónapon keresztül Az idei évben a közterületek takarítását a Siókom Kft.-vel végeztették el.
Az edények ürítésének gyakoriságát növelték délutáni
időszakkal. A megnövekedett vendégszám, az egyre
divatosabbá vált úgynevezett „street food” által okozott környezetterhelés egyre nagyobb méreteket ölt. A
tapasztalat azt mutatja, hogy még a jelenleginél is jóval
nagyon összeget kell fordítania a városnak a közterületek tisztántartására, a közterületeken keletkező hulladék elszállítására. Ennek érdekében a Városfejlesztési
és Üzemeltetési Osztály egyeztetést kezdeményezett a
parti területek üzemeltetőjével, a Balaton-parti Kft.-vel,
a jövő évi – hatékonyabb gyakorlat kialakítására.

Fejlődött a Petőfi sétány és a
nagystrand biztonsági stratégiája
A siófoki Petőfi sétány és a nagystrand biztonsági stratégiájának megalkotásakor – az elmúlt évekkel ellentétben – nem csak az élőerős biztosításon, biztonsági
szolgálaton volt a fő hangsúly. A különböző területek
összehangolásával sikerült létrehozni azt a működő
rendszert, mely alkalmassá vált arra, hogy a területre
érkező pihenni, szórakozni vágyó vendégek száma és
biztonságérzete a lehető legkisebb mértékű zavarásuk,
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korlátozásuk mellett is nőjön. A Petőfi sétány, Porec tér
és Glatz Henrik utca közötti, a Karinthy Frigyes utca Köztársaság utca sarkáig terjedő szakaszát és a siófoki
nagystrand területét szabadtéri rendezvényterületté
nyilvánította az idei idegenforgalmi szezonra az üzemeltető Balaton-parti Kft. a képviselő-testület határozatával. A terület központja továbbra is az Operatív
Irányítási Központ volt, melynek technikai fejlesztésén
túl az ott szolgálatot teljesítő személyzet létszámát is
bővítették. A Balaton-parti Kft. biztonsági vezetőjének
beszámolója szerint az elmúlt évhez képest plusz egy
szűrő-, információs pont került kialakításra. A Petőfi sétány rendezvényterületének keleti és nyugati pontja,
valamint a Karinthy Frigyes utca - Köztársaság utca sarka mellett, a nagystrand nyugati parti sétányrészén is
felállításra került egy áteresztő pont annak érdekében,
hogy a Kikötő-Rózsakert irányából érkező vendégek a
parton végigsétálva is megközelíthessék a területet. A
2016. évi idegenforgalmi szezonban bevezetett gépjármű-behajtási szabályok az idei esztendőben tovább
szigorodtak, valamint több újdonság bevezetésére is
sor került. A biztonsági szolgálat a feladatát fix felállítási hellyel rendelkező őrökkel, járőrökkel, civil ruhás
őrökkel, valamint egy akciócsoporttal látta el. A 2017.
évi nyári idegenforgalmi szezonban újdonságként került bevezetésre a rendőrséggel közösen kialakított,
működtetett járőrszolgálat. A helyszínen idén is egészségügyi szolgálat működött. Annak érdekében, hogy
a különböző szervezetek, területek képviselőinek tevékenysége egységes, összehangolható és hatékony
legyen, a teljes területet lefedő rádiókommunikációs
rendszer került kiépítésre. Mind a nagystrand, mind a
sétány területén további új kamerák kerültek kihelyezésre, valamint a még meglévő, korszerűtlen eszközök
cseréjére is sor került. Az idén telepített 16 új kamera, és 6 darab kameracsere mellett bővítésre került
az OIK-ba telepített rögzítő rendszer, valamint egy új
munkaállomás fejlesztésére is lehetőség nyílt. A terület
kamerarendszere mellett bevonásra került a Jókai park
kameráinak megfigyelése is. A rendszer hatékonyságát
mutatja, hogy a rendkívüli esetekről (bűncselekmény,
szabálysértés, egyéb kiemelt esemény), illetve eseményekről a hatóságok 47 esetben foglaltak le értékelhető, bizonyíték erejű felvételeket.

Szerényen, de tovább
emelkedett a siófoki
vendégéjszakák száma
Idén augusztus végéig 1 százalékkal nőtt Siófok vendégéjszakáinak száma az egy évvel
korábbi hasonló időszakhoz képest. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi igen sikeres évet is sikerült
egy kicsit felülmúlni.
A 2016-os, kiugróan jó turisztikai évben augusztus végéig Siófok kereskedelmi és magánszálláshelyein összesen 9,1 százalékkal több
vendégéjszakát töltöttek el, mint az egy évvel
korábbi, hasonló időszakban. Idén ezt a számot
sikerült felülmúlni további egy százalékkal.
Idén a két meghatározó nyári hónapból a július
jobban, az augusztus gyengébben sikerült, mint
egy évvel korábban. Augusztus végéig összesen
990 ezer éjszakát töltöttek a vendégek a város
közigazgatási területén. Az év első nyolc hónapjában az adóköteles vendégek által eltöltött
éjszakák száma 3,6 százalékkal nőtt, az adómenteseké - 18 év alattiak, nyugdíjas korúak - 8,9
százalékkal csökkent. (Az idegenforgalmi adó
megfizetésére kötelezett turisták jellemzően
háromszor annyian vannak a városban, mint az
adómentesek.) Siófokon 2014-ben 0,3 százalékkal, 2015-ben 4 százalékkal, 2016-ban 7,5 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma a korábbi
évekhez viszonyítva. A város vonzerejének növekedésében a kedvező időjárás mellett szerepet
játszik az egyre bővülő és színesedő program-,
valamint szálláshely kínálata. Tavaly összesen 1
116 273 regisztrált vendégéjszakát töltöttek el a
település kereskedelmi és magánszálláshelyein.
A tavaly befizetett idegenforgalmi adókból (ifa)
mintegy 339 millió forintos bevétele származott
a városnak, amit turisztikai fejlesztésekre fordítottak, illetve fordítanak.
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Újra megnyitotta kapuit a megújult Katicabogár Óvoda
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Parlamenti kérdés-válasz a siófoki uszodáról

Október 17-től a felújításon és fejlesztésen átesett
Katicabogár Óvoda ismét megnyitotta kapuit.
A tervezett összegnél jóval többre volt szükség,
részben a hosszú éveken át elmaradt karbantartási
munkák miatt.

Mikor épül uszoda Siófokon? – tette fel a kérdést
egy képviselő az Országgyűlés egyik ülésén a közelmúltban. A kérdésre Rétvári Bence államtitkár
válaszolt, amely válasz dr. Lengyel Róbert Siófok
polgármestere szerint téves információkon alapul.

Dr. Lengyel Róbert polgármester elmondta, Siófok
óvodái régóta felújításra szorulnak, ezért is kezdeményezte már a beiktatatása után, hogy minden
évben kerüljön sor egy-egy gyermekintézmény
megújítására. A képviselő-testület kezdetben nem,
de az idei költségvetés megszavazásakor már egyetértett a tervvel, így került sor a Katicabogár Óvoda
felújítására és fejlesztésére. A munkálatok során
több, részben a korábban elmaradt karbantartási
munkákból fakadó hibára is fény derült, ami miatt
elhúzódott a felújítás, és a tervezettnél később nyithatta meg a kapuit az óvoda. Szükségessé vált az
intézmény teljes vízvezetékrendszer-cseréje, és csak
október 16-án vált a hatósági előírásoknak megfelelővé a víz minősége.
- Ezúton is köszönjük a szülők, gondviselők türelmét
és megértését! Bízunk abban, hogy a kellemetlenségekért kárpótlást jelent a felújított rendszer és a
megszépült környezet, amelyben színvonalasabb ellátást tudunk biztosítani a gyermekek számára – fogalmazott a polgármester.
Hozzátette, a Katicabogár Óvoda felújításakor tapasztaltak is igazolják, hogy jól döntött a képviselőtestület, és szükség van a többi gyermekintézmény
mielőbbi felújítására is. A város az idei költségvetéséből összesen 93 millió forintot fordított Siófok Város
Óvodája és Bölcsődéje intézményen belül a Katicabogár Óvoda felújítására és fejlesztésére. A földszinti
csoportszobákban és az óvodai ellátási részeken felújították, helyreállították a teljes villamosenergetikai
hálózatot, új világítótesteket építettek be, valamint
minden helyiséget kifestettek. Az alagsorban kiépítették a fűtési, világítási, vízellátási és szennyvíz-elvezetési rendszert, a gyermekek és felnőttek részére
új vizesblokkot, illetve az óvodásoknak új tornaszobát és tároló helyiségeket alakítottak ki.

Harangozó Gábor (MSZP) a Parlamentben szóba hozta, hogy Siófokon évekkel ezelőtt lebontották a régi
uszodát, de azóta sem épült a helyére új, ezért a városban nincs olyan létesítmény, amelyben a gyermekek meg tudnának tanulni úszni. A lakosság ígéretet
kapott arra, hogy felhúznak egy új létesítményt, de
hiába pályáztak, mégis kimaradtak az uszodaépítési
program mindkét üteméből – tette hozzá, azt kérdezve, mikor készül el az új uszoda a Balaton legnagyobb
városában.
Rétvári Bence, az EMMI államtitkára azt felelte, hogy a
kormány valóban célul tűzte ki, hogy minden járásban
építsenek egy uszodát. A program első ütemében
25, a másodikban 26 uszodát építenek – tette hozzá.
Siófokon van egy élményfürdő, amelynek a kisebb
medencéje alkalmas az úszás megtanítására, azok a
járások viszont előnyt élveznek, ahol semmilyen lehetőség nincs az úszásoktatásra – közölte. Megjegyezte,
később meghirdetik majd a program harmadik ütemét is.
Dr. Lengyel Róbert, Siófok polgármestere ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta, a kormányzati hozzáállás
téves információkon alapul. A Galérius fürdő valóban rendelkezik egy kisebb medencével, amelyben
az úszás alapjai ugyan elsajátíthatóak, de sajnos komolyabb úszástanulásra, edzésre, esetleg versenysportra alkalmatlan. Az idei vizes világbajnokságon is
kiderült, hogy van úszótehetsége a városnak Németh
Nándor személyében, aki a város hoteljeiben kezdte
pályafutását. Az is bebizonyosodott, hogy képességét
kibontakoztatni már nem itt tudta, hiszen a városnak
nincs uszodája.
"Úgy gondolom, hogy Siófok, amely település nem
véletlenül a viseli a Nyár Fővárosa címet, továbbá
járási székhely, ennél többet érdemelne" - mondta a
polgármester. Mint kifejtette, egy komolyabb uszo-

Szajcz Adrián beruházási és fejlesztési tanácsnok az
óvodafelújítással kapcsolatban lapunknak a következőket mondta:
- A tavalyi évben útjára indított óvodafelújítási
program első állomása a Katicabogár Óvoda volt.
A munkák során felmerült rendkívüli karbantartási
munkák is bebizonyították, hogy mekkora szükség
van a rossz műszaki állapotban lévő intézmények
felújítására. Beruházási tanácsnokká választásom
óta különös figyelmet fordítok a városi bölcsőde és
az óvodák állapotára. Minden évben személyesen is
tájékozódom az intézmények műszaki állapotáról és
a szükséges felújítási munkákról. Mindezeket a tapasztalatokat figyelembe véve kezdeményeztem az
óvodafelújítási program életre hívását, melyet a képviselő-testület egyhangúlag támogatott. Korábban
a képviselő-testület az óvoda-felújítással kapcsolatban előterjesztést nem tárgyalt, így leszavazásra
sem tudott kerülni semmilyen indítvány. Az eredményekkel azonban nem lehetünk elégedettek, tovább
kell dolgoznunk annak érdekében, hogy a fejlesztések megfelelő mértékben össze legyenek hangolva,
és azok a lakosság érdekeit szolgálják. Mindezeket figyelembe véve a Fidesz-frakció további előremutató
javaslatokkal fog élni a jövőben is.

da birtokában a város huszonötezer lakosa mellett
a környező települések lakóinak – gyermekeknek és
felnőtteknek egyaránt - lenne lehetősége akár hobbi,
akár komolyabb szinten elsajátítani a tudást egy olyan
sportágban, amelynek fontos szerepe van az egészség megőrzésében, illetve amelyben kiemelkedő
tehetségei vannak az országnak, bizonyítva számos
versenyen, olimpián, EB-n és VB-n.
Egyetértek, Siófoknak valóban szüksége van uszodára, hiszen a Galérius fürdő sokkal inkább élményfürdő,
mint uszoda. A korrekt tájékoztatáshoz azonban hozzátartozik: az állami tanuszoda építésekkel kapcsolatban a kormány szándéka a program elindítása óta
egyértelmű. A cél az, hogy az elsők között ott épüljön
tanuszoda, ahol az úszásoktatás semmilyen formában
nem megoldott. A kormányzati álláspont ismeretében
a siófoki önkormányzat mégis évekig hirdette úgy a
saját tulajdonában lévő Galérius fürdőt, hogy „Siófok
város fürdője talán az egyetlen olyan fürdő az országban, ahol a város valamennyi gyermekét megtanítják
úszni.” Ez a szövegrész csak 2017 októberében került
végre törlésre, amikor egy telefonbeszélgetés kapcsán
ismét felhívtam polgármester úr figyelmét minderre.
Az persze már egy másik kérdés, hogy a tanuszoda
program indulása óta eltelt években erre senki sem
figyelt oda a városvezetésben? Ugyanis a támogatás
odaítéléséhez elengedhetetlen, hogy az uszodaépítésre váró önkormányzatok tisztában legyenek a feltételekkel. A nyilvánosan hirdetett szlogen veszélyeire
számos alkalommal (sajtótájékoztatókon, interjúkban
és képviselő-testületi ülésen is!) felhívtam a figyelmet,
de a szövegrész törlésére csak néhány héttel ezelőtt
került sor. (Halkan jegyzem meg, a rendszerváltás óta
a jelenlegi kormány az első, akinek egyáltalán eszébe
jutott uszoda és tornaterem építési programot indítani.) Országgyűlési képviselőként igyekszem maximálisan segíteni az uszodaprojekt megvalósulását, hiszen
ez egy rég várt, jogos igénye a siófokiaknak. Ezért is
kerestem alternatív lehetőséget a városi uszoda létesítésére, és tájékoztattam erről a TAO-s pályázatról a
városvezetést idén márciusban. Az előkészítésben is
készséggel vállaltam szerepet. Többek között sikerült
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elérni a Magyar Vízilabda Szövetség szakmai támogatását, egy magyar világszabadalom által pedig egy
modern és költséghatékony technológiát is találtunk
a megvalósításra. Mindezekről a tavaszi testületi ülésen is beszámoltam. A 30 százalékos önerőt igénylő
pályázat beadásáról, a megépítendő uszoda 33 méteres hosszáról (a másik alternatíva 50 méteres volt) és a
megvalósítás helyszínéről döntött is a testület. Tudomásom, illetve reményem szerint a város részéről zajlik a szakmai előkészítés. Szomorúan látom azonban,
hogy a fanyalgók és a politikai hangulatkeltők ebben

az ügyben is megszólalnak, és bár nem tesznek semmi
érdemit a siófoki uszodáért, de próbálnak belekötni
mindenbe. Leggyakrabban „sátras uszodának” titulálva kívánják negatív színben feltüntetni azt a technológiát, amely magyar világszabadalomként Európa jó
néhány városában (pl.: München) már sikeresen működik és vívta ki a szakma elismerését. Hangulatkeltés
helyett azt kérem, hogy a jó célokért fogjunk össze, és
pártpolitikai hovatartozásra való tekintet nélkül, ki-ki
a maga lehetőségei szerint dolgozzon az uszoda mielőbbi megvalósulásáért.

Uszoda vagy tanuszoda? Nem kérdés, a városnak szüksége van egy olyan uszodára, ahol a versenyzők
edzhetnek, az úszás szerelmesei pedig hódolhatnak szenvedélyüknek anélkül, hogy mikor a medencébe
ugranak, már célba is csapnak. Ilyen a városban nincs, mondjuk ezzel nem mondtunk újat. A Galerius fürdőben
viszont van babaúszás, emellett van úszásoktatás kicsiknek, akik az alapokat tanulhatják meg úszásoktatótól,
egy 30-50 cm mély, 33 Celsius vízhőmérsékletű medencében. A nagyobbak a tanmedencét használhatják,
amely egy 16 méter hosszú medence, 90-130 centiméteres vízmélységgel, 29 celsius vízhőfokkal. Nagyon sok
város tanmedencéjének utánanéztünk, és a legtöbb helyen a tanmedence 10-12 méter hosszú. A Galeriusban
meg lehet tanulni úszni. Meg lehet tanulni jól úszni. A feltételek adottak. Ezért nem épül tanuszoda. A kormány
olyan helyekre épít, ahol nem, hogy ennyi lehetőség nincs, de még egy kacsaúsztató sem. Nekünk egy rendes
uszoda kell. Ez évben már megszavazta a testület. A helyét kijelölték. Sajnos további információt nem kaptunk.

Hadüzenet a hulladékot illegálisan lerakóknak
Növekedett az illegális hulladék mennyisége
Siófokon, ezért dr. Lengyel Róbert polgármester
kijelentette, még több kamerát kell felszerelni a
kritikus helyekre, és a lehető legnagyobb szigorral
kell eljárni, maximális büntetést kiszabva (50 ezer
forint) a tiltott helyen és módon szemetet lerakókkal
szemben.
Erről a legutóbbi testületi ülésen esett szó, melyen
Pistár Péterné városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető arról is beszámolt, hogy Siófokon júliusban
117 tonna hulladék keletkezett, amiből 11 tonnányit
helyeztek ki illegálisan. Augusztusban a város 107
tonnányi hulladékából 12 tonnányi bizonyult illegálisnak, míg szeptemberben 72 tonnányi hulladék keletkezett a városban, amiből már több mint 35 tonnányi!
volt a szabálytalanul kihelyezett. A polgármester említést tett egy közelmúltban történt esetről, ahol háromszor is rögzítettek a kamerák egy balatonvilágosi

gépjárművet, amint hulladékot helyezett el szabálytalanul siófoki területen. A büntetése háromszor 50
ezer forint lesz. Akár magánszemély az illető, akár cég
vagy intézmény követte el a környezetszennyezést,
alkalmanként 1500 forinttól 50 ezer forintig bírságolható. Gyulai László hatósági osztályvezető a képviselő-testületnek arról számolt be, hogy folyamatosan
növelik a kamerák számát az illegális hulladéklerakás
szempontjából veszélyeztetett területeken. Jelenleg
7 helyszínen, 21 darab, éjszakai felvétel készítésére is
alkalmas kamerával próbálják tetten érni a szabálytalankodókat. Hozzátette, van, ahol nehéz megoldani a
kamerák kihelyezését, ezért a hatóság emberei is fokozott ellenőrzéseket tartanak. Ha a kamerákat észreveszik, új helyet keresnek az elkövetők, így időnként
változtatni kell a rögzítések helyeit is. Augusztus eleje
óta 25 esetben indítottak hatósági eljárást a kamerás
bizonyításnak köszönhetően, összesen több mint 1
millió forint környezetvédelmi bírságot kiszabva.
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A régi posta épületében kaphat helyet a Civil Ház
Siófok képviselő-testülete októberi ülésén döntött arról, hogy a régi posta épületének ingyenes
vagyonkezelésbe vétele, vagy megvétele után
az ingatlant Civil Házzá alakítja át a városban
működő civil szervezetek számára. A megoldás
megvalósulásáig a képviselő-testület a Kálmán
Imre Kulturális Központnak használatba adja a
régi városi könyvtár épületét kulturális rendezvények és programok megtartására, így a civil
szervezeteknek is lehetőségük nyílik az épület
használatára.
Siófok több mint 200 civil egyesülete évek óta küzd azzal a problémával, hogy a városban nincs egy megfelelő
közösségi tér, egy Civil Ház, ahol összejöveteleiket, rendezvényeiket tarthatnák. A helyzet megoldására több
lehetőség is felmerült az elmúlt években, a Fidesz-frakció például javaslatot tett arra, hogy a régi teremmozi
helyén egy 21. századi, minden igénynek megfelelő
Civil Ház létesülhessen pályázat útján. Az Európai Unió
azonban felfüggesztette ezt a pályázatot, ezért a projekt megvalósítása határozatlan ideig bizonytalanná
vált. Többször a testület elé került az az ötlet, hogy a
régi könyvtár épületébe költözhessenek a civil szervezetek. Legutóbb a testület arról tárgyalt, hogy a város
tulajdonában lévő képzőművészeti alkotások kapjanak
itt helyet, a hivatal pedig vizsgálja meg, hogy hol lehet
kialakítani civil házat. A Siófoki Egyesületek Szövetsége (SESZ) idén októberben kérelemmel fordult Siófok
Város Képviselő-testületéhez, hogy saját rendezvényeik, összejöveteleik megtartására ideiglenesen a régi
könyvtár épületében kapjanak helyet. A kérelmet a
testület hosszasan tárgyalta, és egy módosító javaslat is
felmerült. Az eredeti javaslatot sem a Nemzeti Erőforrás
Bizottság, sem a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság nem
támogatta.
Szajcz Adrián frakcióvezető módosító indítvánnyal érkezett az ülésre, melyben a civil szervezetek problémájára kínált megoldást.
- Potocskáné Kőrösi Anita alpolgármester aláírásgyűjtésre is buzdította a civil szervezeteket annak érdekében,
hogy a testület tárgyalja ezt a kérést. Ez nem járható út,

javaslatokat kell megfogalmazni, melyet a Fidesz-frakció már több esetben megtett, de eddig egy megoldás
se volt megfelelő. A frakció egy újabb megoldási javaslattal áll elő, módosító indítvánnyal él, melynek lényege
a Fő utcán található régi posta épületének megvásárlása, ingyenes tulajdonba vétele – mondta Szajcz Adrián.
„A képviselő-testület felhatalmazza dr. Lengyel Róbert
polgármester urat, hogy vegye fel a kapcsolatot az MNV
Zrt.-vel és jelezze Siófok városának az ingatlan ingyenes
vagyonkezelésbe vételének szándékát, hogy Civil Házat
tudjon a város kialakítani és működtetni. Amennyiben
ez nem lehetséges, polgármester úr jelezze a város vételi szándékát az ingatlanra. A megoldás megvalósulásáig
a képviselő-testület a Kálmán Imre Kulturális Központnak használatba adja a régi városi könyvtár épületét
kulturális rendezvények és programok megtartására,
így a civil szervezeteknek is lehetőségük nyílik az épület használatára. A soron következő képviselő-testületi
ülésre e tárgyban a hivatal készítsen előterjesztést. Az
ingatlan használatba vételéhez szükséges műszaki felmérés készüljön el, az ehhez szükséges költségvetési
forrás kerüljön megnevezésre” - hangzott a javaslat.
A megoldási javaslattal dr. Lengyel Róbert polgármester is egyetértett, azonban azt mondta, hogy ő maga
javasolta a civileknek, hogy ha a régi könyvtár épülete alkalmas lenne a jelen állapotában arra, hogy amíg
végleges megoldást nem talál a város, addig a rendezvényeiket ott megtartsák, akkor ezzel kapcsolatosan
fogalmazzanak meg és adott esetben írjanak alá egy
beadványt a képviselő-testületnek címezve. Így került a
civil egyesületek kérelme a testület elé.
Molnár Árpád főépítész a régi posta épületével kapcsolatban szólalt fel, mely állítása szerint nem a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő kezelésében áll, hanem a
Magyar Posta Zrt. kezelésében van, mely a Telekommal
osztozik rajta, így ez nem egy könnyen megszerezhető
ingatlan.
- A társasház-alapítás jelenleg folyamatban van, és jelezték a Posta részéről, hogy inkább üzleti alapon szeretnék értékesíteni együtt a Telekommal. Biztos, hogy
jó ideig eltart, míg egy olyan értékbecslés készül, ami
üzleti alapon azt az ingatlant másnak átruházásra kijeNOVEMBER
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löli – mondta el Molnár Árpád. A tulajdoni helyzet tehát
nehezíti az ügyet, de nem megoldhatatlan.
Csorba Ottó képviselő szerint a magyar állam tulajdonában, az MNV Zrt. kezelésében levő állami ingatlanoknál,
hogy ki a vagyonkezelő, arról lehet dönteni, a vagyonkezelő számos ingatlan esetében számtalanszor cserélt
már gazdát, más állami cég vagy akár önkormányzat kerülhetett már vagyonkezelői pozícióba állami tulajdon
vonatkozásában.
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I. Balatoni Gasztronómiai Verseny a Krúdy napokon

Az Ezüstpart Szálloda 20 darab asztalt és 100 darab
széket ajánlott fel a város civil szervezetei részére a
Nyugdíjasok Siófoki Egyesülete, Witzmann Mihály országgyűlési képviselő és Szajcz Adrián képviselő közbenjárásával, melyek remélhetőleg hamarosan az új
Civil Házba kerülhetnek majd. A döntés értelmében a
civilek addig is a Kálmán Imre Kulturális Központ által
használt régi könyvtár épületében kaphatnak helyet.

A Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának szakács tanulója, Márta Richárd
lett az Év Innovatív Séfje a Krúdy-napok keretében
megrendezett I. Balatoni Gasztronómiai Versenyen.

Újabb vihar, újabb károk

Fotó: Siófoki HTP

Hét esetben vezetékről távolították el a kidőlt fákat,
letört faágakat a somogyi tűzoltók. Húsz helyszínen a
közúti forgalmat akadályozó, útra dőlt fák miatt bőgtek
fel a motorfűrészek. A legtöbb kárt a Balatonnál okozta
a vihar, ahol három lakóházat is meg kellett szabadítani
a kidőlt fák súlya alól az egységeknek. Balatonföldváron a vasúti sínekre dőlt fát darabolták le a balatonboglári tűzoltók. Siófok Mészöly Géza utcájában négy,
míg Zamárdi Széchenyi utcájában két villanyoszlopot
döntött ki a vihar. Siófok Baross utcájának fekete fenyő
állományát ezúttal is megtépázta a viharos erejű szél.
A kidőlt fák villanyoszlopokat is magukkal rántottak. A
város Sió utcájában egy tízemeletes lakóház tetejéről
a szél leszakította az antennát, amely magával rántott

Fotók: Gáti Kornél

Többségében villanyvezetékre és útra dőlt fák
eltávolításán dolgoztak a tűzoltók a hónap végi
viharban.

egy klímaberendezést, és betört egy ablakot. Enyingen, a Vasút utcában ledőlt egy lakatlan épület tűzfala,
a tetőszerkezete megrongálódott. A siófoki hivatásos
tűzoltók körbekordonozták a területet. Az első nap estéjén a fentieken kívül még harminc siófoki káresetnél
várták a tűzoltók beavatkozását. A helyi hivatásos egységek mellett a Balatonhoz vezényelt kaposvári hivatásos tűzoltók dolgoztak a károk felszámolásán.

Pályázat a siófoki óvodák vezetői posztjára
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás határozott időtartamra, 2018. február 1-jétől 2022. augusztus 15-ig szól.
A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.
A munkavégzés helye: Siófok, Fő utca 218.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 30.
A részletes kiírás a www.siofok.hu weboldal, palyazati-felhivasok menüpontjában érhető el.

A Balaton Fiatal Séfje, Cukrásza és Pincére címekért, valamint a Balatoni Kör Vándorkupáért küzdöttek a középiskolás diákok az I. Balatoni Gasztronómiai Versenyen
október 25-én. A Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája rendezésében, a Balatoni Kör
főtámogatásával megvalósult regionális versenyen. A
Krúdy-napok keretében megrendezett verseny szakács
és cukrász bajnokságán hat iskola két-két fős csapata
mérte össze szakmai tudását. A siófoki, szekszárdi, keszthelyi, veszprémi és nyitrai diákoknak négy óra állt rendelkezésére, hogy elkészítsék az előírt három fogást. Minden
versenyző azonos, az őszi szezonra jellemző alapanyagokból, saját ötlet alapján készítette az ételeket. A siófoki
Krúdy csapata előételként nyurgaponty oldalast készített zsályás csicsókakrémmel, savanyított répával, babpürével és sütőtök veknivel. A főétel mangalica szűz volt
kölesköntösben, laskagombás, brokkolis gerslizottóval,
céklahabbal és fordított burgonyasalátával. Desszertként
a kürtölcsér névre keresztelt körte parféval és szilvaszós�szal töltött, sós grillázsmorzsával megszórt különlegességet szolgálták fel. A Krúdy tankonyháján Sárközi Ákos,
a rendezvény egyik fővédnöke, a Michelin-csillagos Borkonyha étterem séfje, a Konyhafőnök című műsor zsűritagja kísérte végig a versenyzők munkáját, tanácsaival,
ötleteivel segítette a fiatal séfeket és cukrászokat.
- A mai nap a hagyományról, a gasztronómiáról és a kul-

túráról szól. A Krúdy és a Krúdy-napok sikerének titka a
fejlődés iránti és a megújulásra való nyitottság, melyet az
I. Balatoni Gasztronómiai Verseny is jól jelképez – emelte
ki a Krúdy-napok megnyitóján Witzmann Mihály országgyűlési képviselő.
A rendezvényen a verseny másik fővédnöke, Csapody
Balázs, a Pannon Gasztronómiai Akadémia elnöke, Gundel-díjas, a Kistücsök étterem tulajdonos-üzletvezetője a
Balaton régió vendéglátásának megújulásáról beszélt.
- Jó azt látni, hogy új szelek fújnak a balatoni turizmusban,
minden mozgásban van, minden fejlődik. Hatalmas beruházások lesznek a régióban, melyekhez jó szakemberekre van szükség. Bízom benne, hogy igazi paradigmaváltás
lesz a balatoni turizmusban és vendéglátásban, melynek
egyik fontos ékköve lesz ez az iskola is. Minden követ
megmozgatunk a Pannon Gasztronómiai Akadémiával,
hogy új tanmenet, új tantervek, új vizsgakövetelmények
legyenek azért, hogy azok, akik itt végeznek az iskolában,
egyből érvényesülni tudjanak a piacon, olyan helyeken
tudjanak dolgozni, ahol magas szakmai munka folyik, és
ezért megfelelő bérezés és megfelelő munkakörülmények legyenek. Meggyőződésem, hogy egy-két éven belül látni fogjuk, hogy nem kell már külföldre menni azért,
hogy valaki érvényesüljön – mondta el Csapody Balázs.
Szamosi Lóránt, a Siófoki SZC főigazgatója arról beszélt,

hogy a Krúdy egy korszakváltás határához érkezett, és
azon kevés iskola egyike lehet, amely képes felismerni
azt, hogy tud tenni annak érdekében, hogy a legújabb
ismereteket magáévá tegye a gasztronómia területén, és
erre maximálisan fel is tud készülni mind tudásban, mind
felkészültségben. Tóth Krisztina, a Siófoki SZC Krúdy
NOVEMBER
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Október 6-tól három napon át olyan újdonságokkal
várta a látogatókat a Siófoki Halfesztivál a városközpontban, mint a Halkorzó, ahol a legkülönbözőbb
halas ételeket kóstolhatták a vendégek. Ezen a soron
készültek a fesztivál Street Food bajnokságának halételei, melyeket szakmai szempontból Sági Szilárd
zsűrizett. A nyertes idén egy igazán eredeti street food
különlegesség, a Nyurgambócz lett. A nyurgaponty
pástétommal töltött, haltej sodóval leöntött gombóc
Nagy Róbert, a Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája séfjének alkotása, melyet az
iskola csapatával közösen szolgáltak fel a fesztiválon. A
Fő téren két napon át 1500 literes bográcsban főzte a
szegedi filézett pontyhalászlét a fehértói Halászcsárda
csapata, és Siófok egyesületei, civil szervezetei is ki-

A hagyományokhoz híven az idei évben is kisbíró és
néptáncosok műsora színesítette a XI. kiliti szüreti
felvonulás menetét, a szüreti mulatság jótékonysági bállal zárult.

tettek magukért a szombati Halpikniken. A halászlé és
sült halak mellett olyan különlegességek is készültek,
mint a tortillába töltött grillezett afrikai harcsa vagy a
pontyból készült haltöpörtyű. A Halfesztivál háromnapos kirakodóvásárában vendéglátósok, kereskedők,
kézművesek kínálták termékeiket, de nemcsak az ételek, hanem a programok is a halról szóltak. A Kálmán
Imre Kulturális Központban a gyerekek halas rajzaiból
nyílt kiállítás, az alkotásokért a Sió Mozi rajzfilmvetítésére nyertek jegyeket az ovisok és kisiskolások. A KIKK
színházteremében szintén halas animációs filmeket vetítettek, és az intézmény előtt akváriumokban úsztak a
balatoni halak. A fesztiválon hagyományosan a Magyar
Vöröskereszt szervezett véradást, és a KIKK a Segíts Te is
kezdeményezése keretében a rendezvény ideje alatt a
466. számú Magyar Tenger Cserkészcsapatot támogatta. A Siófoki Halfesztivál két színpadán a helyi együttesek, egyesületek és fellépők bemutatkozása mellett
esténként a hazai zenei élet sztárjai koncerteztek.

A Siófok-Kiliti városrész utcáin szeptember 30-án vonult
végig a szüreti felvonulás lovas kocsis menete, melynek
megállóhelyein népi műsorok, pogácsa és bor várta a
közönséget. Az összegyűlt nézősereget a kisbíró köszöntötte, aki felkonferálta a fellépők ünnepi műsorát.
A szüreti mulatságra táncelőadással készültek a kiliti iskola tanulói, a kiliti óvodások, a Kilitiért Egyesület Szőlővirág tánccsoportja, a Vadhajtás táncegyüttes, valamint
az MMSZE Gondviselés Háza Fogyatékkal Élők Nappali
Intézetének napközisei. A táncosok, fellépők mellett
Siófok polgármestere, dr. Lengyel Róbert és több helyi
önkormányzati képviselő, egyesületi tag csatlakozott

Fotó: Gáti Kornél

Nyurgambócz, Halkorzó, Halpiknik és minden, ami hal
A halételekről, gasztronómiai élményekről, koncertekről, kulturális és családi programokról szólt
ismét Siófok őszi nagyrendezvénye, a Halfesztivál.

Szüreti mulatság a hagyományok jegyében

fős pincércsapata nyerte el megosztva. A Balaton Fiatal
Cukrásza cím birtokosa Fazekas Kitti és Fábián Petra lett
(Szekszárdi SZC Vendéglátó Szakképző Iskola). A siófoki
pincércsapatból különdíjat nyert Földing Vivien, aki a Váli
pincészetben töltheti nyári gyakorlatát. Szintén a siófoki
csapatból Scmidt Torontál szakácstanuló nyert különdíjat,
aki a Borbarátok étteremben töltheti nyári gyakorlatát.
A Krúdy-napok további programjai között szerepelt díszcsomagoló, turisztikai és nyelvi verseny, az országos Krúdy prózamondó verseny és pályaorientációs kiállítás is.

Fotó: Gáti Kornél

Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának tagintézmény-vezetője kiemelte, hogy a Krúdy-napokkal tiszteleg az iskola névadója, Krúdy Gyula munkássága előtt
az író születésnapjának évfordulóján, a gasztronómiai és
pályaorientációs napok programjai pedig hűen tükrözik
az iskola szellemiségét, melyben a megmérettetés, a
megfelelés is jelen van. A gasztronómiai versenyek mellett Gasztro-falu és több szakmai bemutató is várta az érdeklődőket, melyen bemutatkozott Herczeg Ágnes wine
expert, llés Ervin, a Szakma Sztár döntőse, Tóth Balázs a
BL YachtClubtól, valamint Porecs testvérvárosának küldöttsége. A szakmai zsűri értékelése alapján a Veszprémből és Szekszárdról érkezett csapatok diadalmaskodtak,
a siófoki Krúdy tanulója, Márta Richárd pedig különdíjat
nyert, kiérdemelte az Év Innovatív Séfje címet. A Balaton
Fiatal Séfje címet Magyar Viktória és Heimberger Kevin
nyerte (a Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Középiskolája
és Szakközépiskolája diákjai). A Balaton Fiatal Pincére címet a Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Középiskolája és
Szakközépiskolája, valamint a VSZC "SÉF” Vendéglátóipari
és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 3-3
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a szüreti menethez. A Tanulóink Egészséges Jövőjéért
Alapítvány szervezésében este jótékonysági bál várta
az érdeklődőket a Széchenyi István Általános Iskola kiliti
iskolarészének tornacsarnokában. A bál bevételét a szervezők az iskola játszóterének felújítására fordítják.

Jubileumi Kálmán Imre Emléknapok
Hangszer- és jelmezkiállítással, kávéházi operettel,
operett gálaműsorral, gyermek operett előadással
tiszteleg a siófoki születésű világhírű operettszerző,
Kálmán Imre munkássága előtt a zeneszerzőről elnevezett siófoki kulturális központ a X. Kálmán Imre
Emléknapokon október 24. és 29. között.
A siófoki Kálmán Imre Kulturális Központ által tizedik
alkalommal megszervezett Kálmán Imre Emléknapok
immár közel egyhetes rendezvénysorozattá nőtte ki
magát. A jubileumát ünneplő fesztivál programjai a
felnőtteket és a gyermekeket egyaránt elkalauzolják az
operett világába. A nyitó rendezvényen, október 24-én,
Kálmán Imre születésének évfordulóján a Magyar Hangszerész Szövetség és a Budapesti Operettszínház jelmezeinek közös kiállítását tekinthették meg az érdeklődők.
A Mesélő hangszerek című műhelykiállítást dr. Lengyel
Róbert, Siófok polgármestere, Witzmann Mihály országgyűlési képviselő és Szecsődi Ferenc, Liszt Ferencdíjas hegedűművész, a Magyar Hangszerész Szövetség
elnöke nyitotta meg. Szecsődi Ferenc hegedűjátéka
mellett a hangszerkészítés kulisszatitkaiba is bevezet-

te a megnyitó résztvevőit, hiszen, ahogy mondta, egy
jó hangversenyhez jó akusztikájú hangversenyterem,
jó zeneművek, jó előadók és jó hangszerek is kellenek.
A november 21-ig látogatható Mesélő hangszerek tárlat
olyan neves hangszerkészítő mesterek alkotásait mutatja be, mint Metzker Pál, Kónya Lajos, Blaszauer Róbert
vagy Péteri Károly. A megnyitót Tieger Tímea énekelőadása és Németh Gábor zongora előadása színesítette,
akik Kálmán Imre operettdallamokat szólaltattak meg.
Az ünnepség végén a Kálmán Imre Kulturális Központ
előtt megkoszorúzták Kálmán Imre szobrát. A Kálmán
Imre Emléknapok további programjai közt szerepelt
még Az élet muzsikája című filmvetítés Kálmán Imre életéről, a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar előadása, Peller
Károly zenés vallomása, Operettünnep gálaműsor a
Budapesti Operettszínház Művészeinek közreműködésével, a Budapesti Operettszínház archív felvételeinek
vetítése, és a gyerekeknek Mesés operett kézműves
foglalkozás és gyermek operett előadás. A rendezvény
ideje alatt az Operett Expressz kisvonaton Kálmán Imre
legszebb melódiáit hallgatva utazhattak a városban az
érdeklődők.
NOVEMBER
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A lakosság is beleszólt a közlekedés új rendjének alakításába
Siófok közlekedési rendjének teljes körű felülvizsgálatára munkacsoportot hozott létre a város polgármestere, bevonva a lakosságot is a munkába. A
lakosság javaslatait szeptember közepéig gyűjtötték, majd 26-án, az első munkacsoporti értekezleten összesítették.
A város vezetője, dr. Lengyel Róbert a városüzemeltetés mellett városőrökből, rendőrökből, mentősökből,
katasztrófavédőkből hozott létre munkacsoportot.
Külön öröm, hogy két olyan siófoki is részt vállal a
munkában, akik taxis és gépjármű oktatói szemmel
nézve is tudnak segíteni. A lakosság javaslatainak
nyolcvan százalékát úgy értékelték, hogy érdemes
a vizsgálatra. Ennek megfelelően három, különösen
nagy átgondolást igénylő gócpontot azonosítottak:
1. A Sorház utca – Kele utca – Bajcsy-Zsilinszky utca –
Sió utca
Ezt a területet közlekedési szempontból nem kell bemutatni az itt élőknek, hiszen nem csak a nyári időszakban jelentős a forgalma, ezáltal megnehezítve a
belvárosi közlekedést.
2. Kicsit más jellegű, ám mégis problémát jelent a Fő
utca – Beszédes híd – Vilma utca egység.
3. A Koch Róbert utca – Küszhegyi utca – Déli utca
közlekedése az utóbbi években a kisebb utcák beépí-

tettsége és a közeli sportterület kihasználtsága miatt
megváltozott, így ez a terület is áttekintést igényel.
Az első megbeszélésen megválaszolt kérdések után
további javaslatokat fogalmaznak majd meg. A felmerülő problémákat több csoportra kívánják osztani.
Foglalkoznak a közlekedési táblák helyzetével, a közlekedési jelek, felfestések esetleges hiányosságaival,
valamint a város területén futó utak csatlakozásának
alá-fölérendeltségi viszonyaival, körforgók kialakításával. Természetesen a parkolási gondok áttekintését
is érinteni fogják az összejöveteleken. A szakemberek
mellett a városlakók is érzékelik - derült ki az általuk
megfogalmazottakból -, hogy kiemelten kezelendők
a Szépvölgyi–Bláthy, a Dózsa–Bajcsy, és az Indóház–
Mártírok–Sió utcai csomópontok.
„Elsősorban az önkormányzati utak helyzetével foglalkozunk, de lenne tennivaló a nagy állami utak – mint
a szekszárdi 65-ös út, vagy a város közepén elhaladó
„négysávoson” is. Az önkormányzatnak sajnos nincs
közvetlen ráhatása ezen utak közlekedési rendjére,
viszont megígérhetjük, ha olyan stádiumba érünk a
munkacsoport tevékenységével, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel is kezdeményezzük az egyeztetést” –
számolt be Potocskáné Kőrösi Anita alpolgármester.
A megvalósításról és finanszírozásról a képviselő-testület dönt a jövőben.

Állami támogatásból fejlődik a siófoki állatmenhely
A Siófoki Állatvédő Alapítvány a Földművelésügyi Minisztérium állatmenhelyek, illetve ebrendészeti telepek
korszerűsítésére kiírt pályázatán 1,7 millió forint állami támogatást nyert, melyet a menhely külső kerítésének
felújítására fordít. A kormány idén ősszel 15-15 millió forinttal támogatja az állatmenhelyek, illetve az
ebrendészeti telepek korszerűsítését. Az országos pályázaton öt állatmenhely és öt ebrendészeti telep nyert
támogatást, köztük a Siófoki Állatvédő Alapítvány, mely 1,7 millió forintot fordíthat a siófoki állatmenhely
fejlesztésére.
- A régi külső kerítés egy részének lecserélésére nyújtottuk be pályázatunkat. A több mint tízéves kerítés a
kennelek hátsó oldalát is szolgája, ez a drótkerítés a hosszú idő alatt, főleg a nagytestű kutyák kenneljeinél elég
gyorsan tönkrement. A Földművelésügyi Minisztérium által kiírt pályázaton sikerült az ország öt menhelye
közé bekerülnünk, akik részesülhetnek a támogatásból. Az 1,7 millió forint elegendő lesz a kerítés felújítására,
és bízom abban, hogy az időjárási körülmények is kedvezőek lesznek, és még az idei évben megvalósulhat a
fejlesztés – nyilatkozta Vörös Zsuzsa, a Siófoki Állatvédő Alapítvány vezetője.
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Támogatást nyert Siófok és térsége a foglalkoztatási helyzet javítására
Siófok Város Önkormányzata 350 millió forint
összegű, 100 százalékos intenzitású európai
uniós támogatást nyert a „Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása” című,
TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00002 azonosítószámú
projekt megvalósítására.
A Siófok Város Önkormányzata 2016. augusztus 30-án
támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív 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 közreműködésével
A konzorcium célja, hogy a volt siófoki kistérség területén (Siófok, Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi,
Balatonvilágos, 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 Önkor-

mányzata, a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, a Somogy Megyei Önkormányzat,
a Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 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
bevonásra, 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
kidolgozásra kerülnek az egész rendszert szabályzó
előzetes igényfelmérések, elemzések, tanulmányok,
stratégiák, akciótervek, amelyek bemutatásra kerülnek
majd az érdeklődők számára.

Látogatók Walnut Creekből
A magyar kultúra, országunk látnivalói, gasztronómiája, a siófoki vendégszeretet és a siófoki Vak
Bottyán iskolás diákok angol nyelvtudása egyaránt lenyűgözte a Siófok amerikai testvérvárosából, Walnut Creekből érkezett cserediákokat és
kísérőiket.
Tizenegy diákkal, egy kísérőtanárral és két kísérőszülővel érkeztek meg az amerikai látogatók szeptember
29-én Siófokra. A városunk amerikai testvérvárosából,
Walnut Creekből érkezett csapatot a Siófoki Vak Bot�tyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-

la 7. és 8. osztályos diákjai és tanárai fogadták, akik az
idei tanévben részt vesznek a cserediákprogramban.
Az amerikai vendégeket október 7-ig az iskolások családjainál szállásolták el, akik az intézmény angoltanáraival közösen számos kirándulást, programot szerveztek
a csoport számára. Siófokon a város polgármestere is
fogadta a Walnut Creek-i csapatot, akik a városnézés
után a Galerius fürdőben pihenhették ki magukat. Cserediáktársaikkal együtt jártak Nagyvázsonyban a Kinizsi-várnál, Kabókapusztán a lovastanyán, lenyűgözte
őket a tapolcai tavasbarlang, és fővárosunk is, ahol a
Budai Várhoz és a Parlamenthez is ellátogattak. A fiataNOVEMBER
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Átadták a Kelén gyermekjátékhajót
Október 14-én adták át a siófoki nagystrandon pályázatból megvalósult 800 négyzetméteres gyermekhomokozót és 18 méter hosszú Kelén játékhajót.

hogy iskolájukban a cserediákprogramok által kialakulnak hosszú távú barátságok a siófoki és a Walnut
Creek-i tanulók közt, a három évvel ezelőtti csoportból
is volt, aki családjával együtt visszalátogatott Siófokra az egykori cserediák párjához. A programban részt
vevő Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai jövő tavasszal utaznak
majd el az amerikai Walnut Creekbe a hét során megismert amerikai diáktársaikhoz.

A Lángoló Tűz-Zománc Attribútumai
Glatz Marietta tervező grafikus színes tűzzománc
képeiből nyílt kiállítás a siófoki Kálmán Imre Emlékházban a Kálmán Imre Emléknapok alkalmából.
Kálmán Imre siófoki szülőházában a Kálmán Imre Emléknapokon október 24-én és 25-én különböző programokkal ünnepelték az operettszerző születésének
évfordulóját. A kétnapos rendezvénysorozat keretében a
Kálmán Imre-emléktábla koszorúzása mellett a világhírű
zeneszerző életéről, pályafutásáról szóló állandó kiállítást, valamint filmvetítést tekinthettek meg a látogatók.
Október 25-én nyílt meg Glatz Marietta tervező grafikus
A Lángoló Tűz-Zománc Attribútumai című kiállítása, melyen a művész sokszínű pályafutásának alkotásai láthatóak a könyvillusztrációktól egészen a tűzzománc képekig.
A pointillista és absztrakt stílusú, elsősorban szakrális té-

májú művek alkotóját a megnyitón dr. Feledy Balázs művészeti író méltatta, aki a művészeti munkássága mellett
kiemelte Glatz Marietta tanítói pályáját is. A tervező grafikus művész önálló kiállításán a Kálmán Imre Emlékháznak
ajándékozta balatoni tűzzománc alkotását.

A Magyar Turisztikai Ügynökség által meghirdetett strandfejlesztési pályázat egyik nyerteseként a siófoki strandokat
üzemeltető Balaton-parti Kft. három fizetős strandján valósíthatott meg fejlesztéseket. A siófoki nagystrand, a sóstói
strand és a Gamásza strand összesen 86 millió forint pályázati támogatásból újult meg.
- A siófoki nagystrand első fejlesztési ütemében elkészült
egy 800 négyzetméteres gyermekhomokozó árnyékolókkal, és egy 18 méter hosszú élményelemekkel kiegészített
játékhajóval. A pályázat keretében megvalósuló második
fejlesztés, a 200 négyzetméteres gyermekmedence a következő strandszezonra készül el. A nagystrandon összesen
50 millió forint pályázati forrásból létrejövő innovációk mellett a sóstói és a Gamásza strandon is különböző fejlesztések valósultak, illetve valósulnak meg. A sóstói strandon
25,5 millió forint pályázati támogatásból lecseréltük a teljes
napozóteraszt, a burkolatcsere után kialakításra került 50
darab strandszerviz (mely egy-egy napernyőt és két-két
napozóágyat tartalmaz). Ezeket a következő strandszezonban adjuk át, az elkészült 160 négyzetméteres gyermekhomokozót pedig már augusztusban birtokba vehették a
gyerekek. A Gamásza strandon három napozóstég bejárót

alakítottunk ki, és egy 160 négyzetméteres gyermekhomokozót 10,5 millió forint összegben, melyeket július végén
adtunk át – nyilatkozott a fejlesztésekről Pintér Tamás, a
Siófok strandjait üzemeltető Balaton-parti Kft. ügyvezetője.
A siófoki nagystrand új gyermekjátszóterét Pintér Tamás
ügyvezető, Witzmann Mihály országgyűlési képviselő és
Hamvas Péter siófoki alpolgármester adta át. A Kelén névre
keresztelt óriás játékhajót a szalagátvágás után azonnal birtokba is vették a gyerekek.
- A magyar kormány döntése értelmében, a Magyar Turisztikai Ügynökség finanszírozásával a Balaton-parti strandoknak soha nem látott fejlesztési lehetőségére nyílt módjuk
az idei esztendőben. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a
választókörzetemben lévő balatoni strandok közül minden
pályázó nyerni tudott– mondta el az átadón Witzmann Mihály országgyűlési képviselő.

Idősek Napja

Emléktábla avatás

Október 1-jén ismét a siófoki idősekre figyelt a
város, a Kálmán Imre Kulturális Központ színháztermében meglepetéssel és az Apáti Együttes szórakoztató műsorával köszöntötték a 60. életévüket
betöltött siófokiakat. A hivatal és a képviselők tagjai, Witzmann Mihály országgyűlési képviselővel
és dr. Lengyel Róbert polgármesterrel fogadták a
szépkorú vendégeket. A kulturális központ színpadán dr. Lengyel Róbert polgármester köszöntötte
a megjelenteket, akik az idősek világnapja alkalmából fürdőbelépőt és kisebb ajándékot is kaptak
a várostól. A szórakoztató műsorról idén az Apáti
együttes gondoskodott, akik magyar és nemzetközi örökzöld melódiákkal készültek a jeles napra.

A Siófoki Női Kar kezdeményezésére Muzsinszki
Nagy Endre festőművész emléke újraéledt a városban. Siófok díszpolgára a Kele utcai temetőben nyugszik, sírjánál emléktáblát helyezett el a
város vezetősége, melyet október 24-én avattak
fel. A megemlékezésen felszólalt Kelemen István, a művész tanítványa, dr. Balázs Árpád korábbi polgármester a díszpolgári cím kapcsán,
dr. Lengyel Róbert polgármester az emléktábla elhelyezése kapcsán mondott beszédet. Az
emléktáblát Siófok polgármestere, valamint két
alpolgármestere, Potocskáné Kőrösi Anita és
Hamvas Péter leplezte le, és a síremléket Vörös
Péter káplán áldotta meg.

Fotó: Gáti Kornél

lok az iskolai napon a Vak Bottyán iskola tanóráit nézték meg, és megtapasztalták a magyar és az amerikai
iskolarendszer közötti különbségeket. A hét programjait a családokkal közös búcsúparti, tihanyi kirándulás
és a Siófoki Halfesztivál zárta. Az Amerikából érkezett
csapat élménybeszámolója során kiemelte, hogy mind
a tanárok, mind a diákok nagyon szerették a közös
időtöltést a befogadó családokkal, igazi családias hangulatban érezték magukat, és Siófokot is nagyon szeretnivalónak, a magyar embereket nagyon kedvesnek
és barátságosnak találták. Cserediákpárjaik egy-egy
szó vagy kifejezés erejéig magyarul is megtanították
őket, az iskolai énekórán magyar és erdélyi népdalokat tanultak, és a gasztronómiánkba is belekóstoltak,
a családok ugyanis házi készítésű hagyományos ételekkel készültek vendégeik számára. A cserediákprogram lényege: a kapcsolatok építése, és a siófoki tanulók
angol nyelvtudásának fejlesztése egyaránt kiválóan
megvalósult az őszi program során. Az amerikai tanító és a szülők igazán meglepődtek és örültek, hogy a
siófoki gyerekek ilyen szépen beszélnek angolul, jól ki
tudják fejezni magukat, és könnyen kommunikálnak,
Amerikában ugyanis a diákok nem tanulnak idegen
nyelveket az általános iskolában. Mártek-Szatóri Linda,
a siófoki Vak Bottyán iskola tanára arról is beszámolt,
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Idén már két helyszínen zajlott Siófokon a Kutatók Éjszakája
A Siófoki Perczel Mór Gimnázium és a Gábor Dénes
Főiskola Siófoki Campusa is csatlakozott idén a
Kutatók Éjszakája országos rendezvényhez, szeptember 29-én délutántól késő estig előadásokkal,
laborkísérletekkel és sok érdekes programmal vártak minden korosztályt.
A Siófoki Perczel Mór Gimnáziumban „a színek vonzásában” zajlottak a tudományos egész estés programok.
Gyerekek és szülők is igazi tudósnak érezhették magukat, amikor fehér köpenybe öltözve az iskola laboratóriumában egyszerű, mégis látványos kémiai és biológiai
kísérleteket próbáltak ki. A fizika és a kémia világának érdekes kísérleteit mutatták be az intézmény tanárai, kísérleteztek az elektromossággal, amitől még a résztvevők
haja is égnek állt, variációkat mutattak be a szivárványra,
és szellemes fizikai kísérleteket végeztek. A különböző
tantermekben a tudományos kutatásról, a színek és a
pszichológia kapcsolatáról, csillagászatról, ásványok felfedezéséről, a földönkívüli élet kutatásának módszereiről szóló előadások várták a látogatókat. Az aulában az
újraélesztés alapjait, és a félautomata defibrillátor használatát sajátíthatták el az érdeklődők. Míg a nagyobbak
kísérleteztek, vagy az ásványkiállításban gyönyörködtek, a kicsik környezettudatos játszóházban játszottak. A
teaházban fitoterapeuta segítségével gyógyteakóstoló
zajlott, az udvaron az iskola távcsövével bárki megcso-

dálhatta a Hold krátereit és a Naprendszer ékkövét, a
Szaturnuszt a gyűrűjével. A Kutatók Éjszakájának másik
siófoki helyszínén, a Gábor Dénes Főiskola Siófoki Campusán a modern technológiák tudományával ismerkedhettek meg a látogatók. Az iskola aulájában a 3D-s
animációs filmkészítésről, a képkészítés hagyományos
és digitális technikáiról, valamint a Digitális Fotósuli Diákműhelyének fényképeiből nyílt kiállítás. Az Okos házról, a mobilalkalmazás fejlesztésről, a játékfejlesztésről,
a kvantumkriptográfiáról, az online marketingről, a digitális vizuális művészetről egyaránt érdekes és interaktív
előadásokon vehettek részt az érdeklődők. Testközelből
megtapasztalhatták a résztvevők, hogyan is működik a
gyakorlatban a látványos 3D nyomtatás, és a Raspberry
PI műhelyfoglalkozáson a „dolgok internetével” ismerkedhettek meg.

50 éves a Siófoki Rádióklub

Görögországi folklórfesztiválon járt a Balaton táncegyüttes
Nemcsak Siófokot, hanem Magyarországot és a
magyar folklórt is képviselte a görögországi nemzetközi folklórfesztiválon a Balaton táncegyüttes. A
több évtizedes múltra visszatekintő siófoki néptánc
társulat táncbemutatóival és a magyar táncházzal
is hatalmas sikert aratott a görög tánc Arisztotelész
földjén fesztiválon.
A siófoki Balaton táncegyüttes senior csapatával, a Balaton Baráti Társasággal kiegészülve utazott ki szeptember
végén a görög Halkidiki félszigeten megrendezett nemzetközi folklórfesztiválra. 31 táncos, négy zenész, Tamás

Magyarországot és szűkebb pátriánkat, Siófokot. Fantasztikus napokat töltöttünk az Égei-tenger partján,
csodálatos görög embereket ismertünk meg, és kapcsolatokra tettünk szert. A fesztiválnak több kiemelkedő
pillanata is volt, mint például, mikor a házigazdáink a
görög est után a szállodánk managerének kérésére felkérte a Balaton táncegyüttest, hogy csináljunk egy magyar táncházat. Fél órán belül velünk táncolt és ünnepelt
a teljes fesztivál, illetve a szálloda közönsége. Kolumbán
Norbert és Kasza Krisztina vezetésével egy fergeteges
magyar estet varázsoltunk spontán. Természetesen
ehhez szükségünk volt egy fantasztikus zenekarra, a
minket kísérő Szemző Angélára és zenekarára, akiknek
nagyon hálásak vagyunk a konstruktív együttműködésért. Az estünk sikerét abból tudtuk lemérni, hogy

másnap a balatonos pólót viselő táncosainkat megsüvegelve, széles mosollyal előre üdvözölték mind a szálló vendégek, mind pedig a fesztiválon résztvevő más
együttesek táncosai – számolt be a fesztiválon szerzett
élményekről, tapasztalatokról Tamás Lóránt elnök, aki
ezúton is szeretne köszönetet mondani a táncegyüttes
nevében Siófok város vezetésének, hogy megteremtették a lehetőségét annak, hogy egy nemzetközi folklórfesztiválon bizonyíthassanak.
- Bízom benne, hogy továbbra is megmarad ez a jó munkakapcsolat és még nagyon sok helyre vihetjük Siófok és az
ország folklórkincsét és jó hírét – tette hozzá Tamás Lóránt.
A Balaton táncegyüttesnek az idén sikerült kijutnia
Landsbergbe, ahol egy testvérvárosi rendezvényen képviselték Siófokot. A két utazással teljesítették idei nagy
célkitűzéseiket, táncosaik az év végéig folyamatosan próbálnak a hagyományos karácsonyi műsorra, és minden
hónap első szombatján Apropók Táncházra várják a gyerekeket. A táncegyüttes vezetősége továbbra is keresi
azokat a fiatal táncosokat, kezdőket és újrakezdőket, akik
csatlakoznának a csapathoz, számukra ősszel nyílt próbákon biztosítanak lehetőséget, hogy bepillanthassanak
az együttes életébe. A Balaton Táncegyüttes nagy váltás
előtt is áll, hiszen hamarosan egy új művészeti vezetővel,
Kádár Ignáccal folytatják a komoly szakmai munkát, és
készülnek a jövő évi nemzetközi folklórfesztiválokra.

Lóránt, a táncegyüttes elnöke és Kolumbán Norbert,
egykori művészeti vezető képviselte a magyar néptánc
hagyományokat a Tánc Arisztotelész földjén fesztiválon.
A táncegyüttes öt év óta most jutott ki először külföldi nemzetközi fesztiválra ilyen nagy létszámmal, így a
görög rendezvénynek nagy jelentősége volt egyrészt
abban, hogy a balatonosok bemutassák tánctudásukat
a nemzetközi csoportok közt, másrészt abban, hogy
ezáltal nemcsak Siófokot, hanem egyedüli magyar táncegyüttesként Magyarországot is képviseljék.
- Azt gondolom, maximálisan teljesítettük, amit vállaltunk, és méltóképpen képviseltük a magyar folklórt,

Kiállításmegnyitóval és elismerések átadásával ünnepelte megalapításának 50. jubileumát a Siófoki
Rádióklub október 9-én a siófoki Kálmán Imre Kulturális Központban.
1967. október 20-án négy alapító tag, Turjányi József,
Frankó Zsuzsanna, Horváth Imre és Lovász Rózsa írta
alá azt az alapítólevelet, amellyel életre keltették Siófok városában a rádióamatőr tevékenységet, ezen a napon szólalt meg először hívójelük az éterben. Turjányi
József vezetésével létrejött a Siófoki Rádióklub, melynek egyik fő tevékenysége a morzejelekkel történő
gyorstávírász versenyzés lett. Különösen kitűnt a klub
az utánpótlás-nevelés területén, egyre többen kedvelték meg ezt az amatőr sporttevékenységet, köztük

egyre több hölgy is. 1987. március 9-én, a nemzetközi nőnapon mintegy 30 női rádiótávírász úgy döntött,
hogy megalapítják az ország első, mindmáig egyetlen
női rádióamatőr klubját. Siófokon rendezték meg 1992ben a rádiós tájékozódási futó világbajnokságot, majd
1995-ben az első nagysebességű távírász világbajnokságot. A klub 2007-ben felépítette ságvári verseny-
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állomását. A hobbi később szakmává nőtte ki magát
Siófokon, ahol katasztrófa készenléti feladatokat is
elláttak, Balatoni Rádiós Mentőközpontot üzemeltettek, megalapították az Országos Katasztrófa-megelőző Alapítványt. Kiemelt sikereik közt tartják számon,
hogy sikerült kapcsolatot létesíteniük Simonyi Károly
űrturistával, valamint figyelemmel kísérték az első magyar műhold jeleit is. 2010-ben létrehozták a Siófoki
Rádióamatőr Akadémiát, melynek célja a rádióamatőr
utánpótlás nevelése, a legjobbak versenyeztetése, és
a tagok rádióamatőr vizsgákra való felkészítése. A rendezvényen a Reményi István Rádióamatőr Alapítvány

képviselői alapítványi ösztöndíjjal jutalmazták azokat az általános iskolás tanulókat, akiknek tanulmányi
eredménye kiemelkedő, és a rádiózás során szépen fejlődnek a morze és rádióforgalmazás területén.
Különdíjban részesültek: Molnár Léna Viktória, Csepregi Márton, Nagy Gábor István, Turjányi Benjámin
3. díjban részesültek: Kapos Diána Bianka, Köves Csaba
Barnabás, Szűcs Bálint, Turjányi Dávid
2. díjban részesült: Városi Anna Krisztina
1. díjban részesültek: Csizmadia Renáta, Gálfi Csaba,
Kökönyei Attila

A zene világnapja Siófokon

Fotó: Gáti Kornél

A zene világnapja alkalmából Siófok önkormányzatánál a Siófoki Művészeti Iskola gyermekkórusa,
művésztanárai és a Nők Együtt Egyesület tánccsoportja közreműködésével kiállítással egybekötött
koncertet rendeztek, és a város Fő terén a Siófoki
Művészeti Iskola új zenekara adott hangversenyt.

Szeptember 29-én a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
házasságkötő termében a zene világnapja és a Kodály-év
alkalmából ünnepi műsorral készült a Siófoki Művészeti Iskola gyermekkórusa, művésztanárai, és a Nők Együtt Egyesület tánccsoportja. Az előadás idején a közönség a helyi
és Balaton környéki művészek kiállítását is megtekinthette. Október 1-jén a város főterén a Siófoki Művészeti Iskola
növendékei és tanárai által közösen alkotott zenekar mutatkozott be a zene világnapja alkalmából megrendezett
hangversenyen. A zenekar egy évvel ezelőtt a Zene-Bona
Alapítvány kezdeményezésére alakult meg.

- Zenekarunk nem egy klasszikus formáció lett, hiszen
olyan hangszerekkel dolgozunk, amilyen szakos tanáraink vannak a művészeti iskolában. Tavaly első alkalommal
a zene világnapján léptünk fel, ami nagyon jól sikerült, így
idén megismételtük a hangversenyt. Az idei tanévben az
új zenekar próbái már bekerültek az órarendbe
is, és hosszú távú tervünk, hogy minden évszakban egyegy koncerten mutatkozzunk be a városban – beszélt az
egyelőre még hivatalos név nélküli zenekari formációról
Bati Zoltán karnagy, akinek célkitűzése, hogy az iskola
kórusaiból, zenészeiből egy nagy zenei családot hozzon
létre, akik közös néven öregbítenék Siófok zenei területen elért hírnevét.
A művészeti vezetők és pedagógusok a zenekari próbák és fellépések által közösségi élményt szeretnének
nyújtani a részt vevő gyerekeknek és a koncertek közönségének egyaránt. - A fiatalok lelkesen látogatják
a próbákat, úgy tűnik, hogy ez egy olyan kezdeményezés, amit szeretnek, és szüleik is támogatnak. A
gyerekeknek és a pedagógusoknak ez egyaránt egy új
terület, és fontosnak tartom a folyamatos és rendszeres próbát, gyakorlást. Évente előzetesen négy állandó
koncertet tervezünk, melyekre négy repertoárt állítunk
össze – mondta el Bati Zoltán.
Az október 1-jei zene világnapon is számos újdonsággal állt elő a zenekar, a klasszikus zenei darabok mellett könnyed, szórakoztató műfajok is teret kaptak, és
a közösségi élmény erősítésére a közönséggel együtt
csendült fel Beethoven Örömódája.
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Őszi-téli immunerősítés sütőtökkel
A vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag,
sokak által kedvelt étel, a sütőtök felhasználási
módjairól és kiváló immunerősítő hatásáról tájékozódhattak a siófoki gimnazisták és szakközépiskolás diákok az októberi Tökös napokon.
A Siófoki SZC Baross Gábor Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában október 25-én, a Siófoki Perczel Mór Gimnáziumban október 27-én rendezték meg a Tökös napot
az egészségnevelési programsorozat keretében. Csik Erzsébet, az iskolák védőnője a Népegészségügyi Intézet
egészségnevelő munkatársával, Koczorné Bódis Anikóval közösen szervezte meg a programokat, melyek közt
előadások és versenyek is szerepeltek. Két kategóriában
hirdettek versenyt a diákok körében, a tökfaragó és a tökös ételek kategória nyertesei értékes ajándékokat vehettek át a rendezvény szponzorainak jóvoltából. A fiatalok
megmutatták, hogy a hagyományos sütőtök milyen sok-

féle formában felhasználható. A kreatív ételek közt szerepelt tészta nélküli sütőtökös túrótorta, sütőtök krémleves,
tökös lepény és még sok-sok finomság. A diákok a sütésfőzés mellett a halloweeni tökfaragásban is jeleskedtek,
és az egészségnevelő előadáson a téli immunerősítő táplálkozásról tájékozódhattak. A Perczel természettudományi laboratóriuma a témához kapcsolódó mikroszkópos
kísérletekkel csatlakozott a programokhoz.

„Pécsi szál avagy vissza a kezdetekhez” a magyar festészet napján
A magyar festészet napján nyílt meg Démuth Réka
Lilla festő grafikus és G.Lantos Judit festő ötvös
közös kiállítása a siófoki Lógó Üveg Galériában.
A „Pécsi szál avagy vissza a kezdetekhez” című kiállítás október 18-án Szent Lukács, a festők védőszentjének névnapján nyílt meg, mely jeles dátum 2002 óta
a magyar festészet napja. A civil kezdeményezésként
elindult rendezvénysorozat látogatottsága és kiállítóinak száma folyamatosan növekedett, egyre több hazai
és határon túli festőművész, galéria és múzeum csatlakozott a kortárs festőket és alkotásaikat népszerűsítő
programokhoz. Siófokon idén a Lógó Üveg Galériában
nyílt festménykiállítással ünnepelték a művészetek
iránt érdeklődők a magyar festészet napját. Démuth
Réka Lilla festő grafikus és G.Lantos Judit festő ötvös
festményei a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán végzett két siófoki képzőművész alkotói tevékenységét tükrözik a kezdetektől, a tanulói évek munkájától
egészen a kiteljesedett mai alkotásokig. A kiállítást
Démuth Pál nyugalmazott tanár, Siófok városának volt

alpolgármestere nyitotta meg, aki elindította tanítványait a festőművészet útján.
- A festményeket, műalkotásokat nézni kell, nem beszélni róla – így idézte Démuth Pál egykori mesterét,
Balogh Gerőt, aki a Képzőművészeti Egyetem módszertani tanszékét vezette. A nyugalmazott siófoki tanár
szerint ugyanis minél többet néz az ember festményeket, annál jobban megérti a naturalista alkotásokat és
az absztrakt művészetet is.
A Lógó Üveg kult kocsma galériáján megnyílt kiállítást
december 18-ig láthatja az érdeklődő közönség.
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Ne sajnáljuk, segítsük vak embertársainkat!
Az október 15-i fehér bot napja alkalmából a Látássérültek Siófoki Regionális Egyesülete idén ismét
megszervezte egy hetes alternatív érzékenyítő
programsorozatát a siófoki Kálmán Imre Kulturális
Központban.

Bezárt a legendás Ezüstpart
Nemrégiben egy Facebook-üzenetben elbúcsúzott vendégeitől Siófok és az egész Balaton
egyik legismertebb szállodája
A főépületen kívül a szállodakomplexumhoz három
melléképület is tartozott, amelyek egyebek mellett
táboroknak és erdei iskoláknak adtak otthont, ezen
épületek visszabontását már márciusban megkezdte az ingatlan tulajdonosa. Júliusban már olvasható
volt a szálloda közösségi oldalán, hogy a hotelépület

szomszédságában épülő lakóparkot reklámozzák,
majd szeptemberben felesleges szállodai eszközöket kínáltak megvételre. Októberben aztán jött a hír,
hogy teljes kiárusítást tartanak, és október 20-án aztán el is köszönt a hotel csapata. Az országos sajtót
is bejárta a hír, mely megosztotta a kommentelőket,
volt aki a régi szép emlékeket elevenítette fel, az első
munkahely, a régi bálok, a siófoki nyár emlékét, volt
aki a legutóbbi nyáron is élvezte az itt tartózkodást,
és voltak akik a retro és lepukkant szavakkal jelle-

mezték a régen szebb napokat is látott Ezüstpart
hotelt. A szálloda régóta csak nyaranta nyitott ki, de
a siófokiak telente a két napos zenészbálra is emlékeznek, hiszen a város legnagyobb rendezvényhelyszíne volt a hotel étterme.
Az ingatlant egyébként magyar magán személyek vásárolták meg már 2006- ban, közvetlenül a
Hunguest Hotels Kft.-től. A Divinus Ingatlanbefektetési Alap igazgatósága 2008-ban döntött az ingatlan,
piaci áron történő megvásárlásáról, azonban fejlesztési elképzeléseiket a 2008. év végi válság keresztülhúzta. Jelenleg az ingatlanon a meglévő szállodai
épületek teljeskörű felújítása zajlik, s mint kiderült, a
hotel épületét a vasbeton szerkezetig visszabontják
és teljesen újjáépítik, energiatakarékos építészeti,
elektromos- és gépészeti megoldásokkal. A bontás
után kialakult szabad területeken újépítésű exkluzív
apartmanok, penthouse lakások is épülnek hamarosan. A Tillai Ernő tervezte Ezüstpart Szálló nemcsak
a déli part egyik legmonumentálisabb, de kagyló-
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Az egyesület immár új néven, de a hagyományos,
„Nem látod? Tapintsd meg!” című érzékenyítő programjaival várja a siófoki és környékbeli iskolás, óvodás
csoportokat október 16. és 20. között a kulturális központban. Az önkormányzati támogatással megvalósult
rendezvény megnyitóján Víg Mária, az egyesület vezetője, Potocskáné Kőrösi Anita, Siófok alpolgármestere
és Gyulainé Isó Edina, a KIKK igazgatója köszöntötte az
érdeklődőket. A közönség megismerhette a fehér bot
történetét, mely a vakok elengedhetetlen segédeszköze. A fehér bot alkalmazásának gondolata egy francia grófnőtől származik, aki megfigyelte Párizs egyre
növekvő forgalmában bizonytalanul közlekedő vakok
veszélyeztetettségét. A grófnő a vakok megsegítésére egy könnyen felismerhető eszköz ötletét vetette
fel, a fehér botot, melyet a járművek vezetői is távolról felismernek, tudják, hogy vak ember közlekedik
a forgalomban. Az eszköz használata a ’20-as évektől
fokozatosan terjedt el Európában és csaknem az egész
világon.
- Információink körülbelül 90%-át vizuális élményeinkből nyerjük, így természetes, hogy csak nagyon nehezen tudjuk elképzelni, miként lehet a kép, a látvány,

azaz a látás nélkül létezni. Még a szótól is elborzadunk:
vakság. Áltapintatból a vak embereket elneveztük világtalanoknak, pedig nem szeretik ezt a titulust (az ő
világuk fantáziára utaltabb, mint látó társaiké), ahogy
elutasítják a szánalmat is. Helyette értelmes segítségre várnak, hogy tanulhassanak, dolgozhassanak, gyermekeket nevelhessenek, és hasznosan élhessék le az
életüket. A társadalom szemlélete lassacskán változik a
vak és gyengénlátó emberek irányában, de sok még a
tennivaló mindkét fél részéről annak érdekében, hogy
az esélyegyenlőség maradéktalanul megvalósuljon.
A nem látó ember ugyanolyan értékű személy lehet,
mint bárki tudása, kultúrája, előadókészsége ugyanolyan, illetve lelkileg néha több is, mint egy egészséges emberé. Ma már ugyan úgy használ számítógépet
a nem látó ember is megfelelő program segítségével,
mint bárki. Egyetemekre, főiskolákra járnak tehetséges
tanulók, akik nem látnak. Ezen a napon Október 15-én
fennhangon mondjuk, ne sajnáljanak, segítsenek minket – olvasta fel a vak emberekről szóló gondolatokat
a siófoki egyesület egyik tagja. A megnyitón nemcsak
történetek, hanem versek, énekek, hangszeres előadások is elhangzottak, bemutatkozott a Vak Dalárda,
valamint a csoport új tagja, a fiatal vakvezető kutya,
Google. Az érzékenyítő napok során az iskolások, óvodások és az érdeklődő látogatók használhatják, kipróbálhatják azokat az eszközöket, használati tárgyakat,
amelyek a látásfogyatékkal élők és vakok hétköznapjainak megkönnyítésére szolgálnak.
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soros, távolról tojástartóra emlékeztető homlokzata
miatt az egyik legmenőbb épületének is számított
1983-as megnyitása óta, mely sok-több esetben külföldi- fotóst, magazint, tévéstábot is megihletett. A
340 szobás, közel kétezer vendég befogadására alkalmas épület uszodával, hatalmas étteremmel, bárokkal, rendezvénytermekkel rendelkezett.

Mazsorett sikerek
A siófoki Napsugár Mazsorett csoport és a Laguna
Mazsorett csoport számos aranyéremmel tért haza
az „I. Bakony Kupa Mazsorett Kisbér Open 2017” országos-nemzetközi versenyről.
Az október elején megrendezett bajnokságon a siófoki
és az iregszemcsei mazsorettesek ifjúsági korcsoportban hét első helyezést, egy negyedik helyezést és a
Miss Majorett szalag különdíjat is elnyerték.

A csapatok tagjai: Bodor Eszter, Fejes Fanni, Kersák
Szabina, Keresztes Viktória, Kránitz Zsófia, Nagy Viktória, Barna Brigitta, Csanádi Dominika, Gödöny Cintia,
Kolocz Mínea, Máté Alexandra, Simon Luca, Simon Zita,
Szabó Flóra, Tóth Amina, Tóth Boróka.
Az országos-nemzetközi versennyel búcsúzott a mazsorett tanítástól Fekete Pálné, aki 16 éven át vezette a
siófoki mazsorett csoportokat, melyek irányítását ez év
szeptemberétől Halász Mirtillnek adta át.

Mazsorett csoportjaink eredményei:
Nagy Viktória pom-pon szólójával 1. helyezett és a
legtöbb pontot kapó szólistaként Miss Majorett szalag
különdíj
Napsugár 1 bot mini formáció 1. helyezett
Napsugár pom-pon mini formáció 1. helyezett
Napsugár – Laguna 1 bot formáció 1. helyezett
Napsugár – Laguna pom-pon formáció 1. helyezett
Laguna 1 bot kiscsapat 1. helyezett
Laguna 2 bot kiscsapat 1. helyezett
Keresztes Viktória - Kránitz Zsófia 1 bot duó 4. helyezett.
NOVEMBER
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Pályázat útján eladásra kijelölt ingatlanok
1. Fonyód, Niklai utca
gyep (legelő)
10068 hrsz. 8 ha 3469 m2
Vételár: 75.000.000.- Ft
2. Fonyód, 7-es főút déli
oldalán
kivett mocsár, árok, erdő
és út
10077/34 hrsz. 27 ha 5885
m2
Vételár: 50.000.000.- Ft
3. Balatonboglár,
7-es főúttól délre
rét
0100/2 hrsz. 13 ha 0472 m2
Vételár: 50.000.000.- Ft
4. Siófok, Lidó és Zamárdi
u.
beépítetlen terület
8744/30 hrsz. 2338 m2
Vételár: 37.408.000.- Ft
5. Siófok, Zamárdi utca
beépítetlen terület
8744/22 hrsz. 1 ha 5622 m2
Vételár: 117.165.000.- Ft
6. Siófok, Bláthy O. u.
beépítetlen terület
8985/3 hrsz. 701 m2
Vételár: 5.900.000.- Ft
Közművek a Szőlőhegy utcában vannak, a beépítetlen
területre nincsenek rácsatlakoztatva. Az ingatlanhoz
vezető utca földút.
7. Siófok, Foki-hegy
(Szőlőhegy-Eperfa-Birs utca
által határolt területen)
beépítetlen terület
8988/33 hrsz. 716 m2
Vételár: 5.600.000.- Ft
Közművek a Szőlőhegy
utcában
vannak, a beépítetlen területre
nincsenek rácsatlakoztatva.
8. Siófok, Foki-hegy

(Szőlőhegy-Eperfa-Birs utca
által határolt területen)
beépítetlen terület
8988/34 hrsz. 741 m2
Vételár: 5.800.000.- Ft
Közművek a Szőlőhegy utcában vannak, a beépítetlen
területre nincsenek rácsatlakoztatva.
9. Fonyód, Kopaszdomb
lakóház, udvar, erdő, rét,
033 hrsz. 29500 m2
Vételár: 27.500.000.- Ft
10. Siófok,
Szent László utca 13.
4077 hrsz. 3353 m2
kivett üzem és üzemi épület
4076/1 hrsz. 268 m2
kivett beépítetlen terület
Az ingatlanok együttes
Vételára: 150.000.000.- Ft
11. Siófok, a 7-es főút
(Zamárdi út, Málna utca)
mellett
9030/6 hrsz. 701 m2
kivett beépítetlen terület
Vételára: 8.000.000.- Ft
Közművek az utcában
vannak,
a beépítetlen területre
nincsenek rácsatlakoztatva.
12. Siófok, Diós tér 12.
83/2 hrsz. 402 m2
kivett beépítetlen terület
Vételára: 2.800.000.- Ft
Az ingatlan
előközművesítésre vár, az
ivóvíz – és villany közmű a
József Attila utcához csatlakoztatható, a szennyvízközmű a József Attila utcai
közmű kiépítését követően
valósítható meg.

Az ingatlan
előközművesítésre vár, az
ivóvíz – és villany közmű a
József Attila utcához csatlakoztatható, a szennyvízközmű a József Attila utcai
közmű kiépítését követően
valósítható meg.

13. Siófok, Diós tér 15.
83/5 hrsz. 494 m2
kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.500.000.- Ft

18. Siófok, Sándor utca 42.
5514 hrsz. 596 m2
kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.300.000.- Ft

14. Siófok, Diós tér 16.
83/6 hrsz. 541 m2
kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.000.000.- Ft
Az ingatlan
előközművesítésre vár, az
ivóvíz – és villany közmű a
József Attila utcához csatlakoztatható, a szennyvízközmű a József Attila utcai
közmű kiépítését követően
valósítható meg.
15. Siófok, Diós tér 17.
83/7 hrsz. 588 m2
kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.400.000.- Ft
Az ingatlan
előközművesítésre vár, az
ivóvíz – és villany közmű a
József Attila utcához csatlakoztatható, a szennyvízközmű a József Attila utcai
közmű kiépítését követően
valósítható meg.
16. Siófok-Töreki, 0179/21
hrsz.
5744 m2 (4270/5775-öd
tulajdoni hányad) kivett
szántó, legelő
Vételára: 4.500.000.- Ft
17. Siófok, Alsó utca 2.
5433 hrsz. 379 m2
kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.800.000.- Ft

A pályázatban szereplő ingatlanok kikiáltási árai nettó értéken szerepelnek.

Víz, villany bekötve, gáz,
csatorna az utcában.
19. Siófok, Semmelweis
utca
9675/7 hrsz. 1211 m2
vételára: 20.000.000.- Ft
kivett beépítetlen terület
Közművek az utcában
vannak,
a beépítetlen területre
nincsenek rácsatlakoztatva.
20. Siófok, Töreki utca
12177/2 hrsz. 3783 m2
kivett, beépítetlen terület
Vételára: 9.200.000 Ft
(A jelenleg 12177 hrsz-ú
ingatlan megosztás alatt áll,
kialakuló helyrajzi számok:
12177/2 hrsz és 12177/3
hrsz.)
(A közművek a kialakuló
ingatlan előtti utcában vannak, a beépítetlen területre
nincsenek rácsatlakoztatva.)
21. Siófok, Töreki utca
30-32.
12177/3 hrsz. 4378 m2
kivett, gazdasági épület,
udvar
Vételára: 17.900.000 Ft
(A jelenleg 12177 hrsz-ú
ingatlan megosztás alatt áll,
kialakuló helyrajzi számok:
12177/2 hrsz és 12177/3
hrsz)
(A kialakuló ingatlan villany
közművel ellátott, egyébként
a közművek az ingatlan
előtti utcában vannak, az
ingatlanra nincsenek rácsatlakoztatva.)
22. Siófok (Töreki városrészben, a Jódi-hegyen)
legelő
0184/35 hrsz 3920 m2
Vételára: 2.900.000.- Ft

Érdeklődni lehet, ill. a részletes pályázati kiírás átvehető az alábbi címen:
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Osztálya (Siófok, Fő tér 1. I. emelet 109.)
Pályázatok beadásának határideje: 2018. január 4. (csütörtök) 900

Csak

nálunk!
Multifokális
lencsék

39.980 Ft-tól

ÍTVA
B
B
A
Z
S
S
MEGHO ER 30-IG!
B
NOVEM

INGYENES
LÁTÁSELLENŐRZÉS
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Siófok, Vak Bottyán u. 27., TESCO

OPTIKA

Nyitva: H.–Szo. 9.00 – 20.00, V. 9.00 – 19.00
Telefon: 06-84/322-674

Készüljön a karácsonyra
fehér mosollyal!
A világelső Zoom2! professzionális, biztonságos lámpás
fogfehéritő eljárással garantáltan fehérek lesznek a fogai.

Év végi akciónk keretében
120.000 Ft helyett 50% kedvezménnyel
CSAK 59.900 Ft!
Ne csak vágyakozzon a szép mosoly után, tegye meg az első
lépést és kérjen időpontot ingyenes konzultációra!

Telefon :+36 20 553 66 22
E-mail: globedental.zamardi@gmail.com
Zamárdi, Eötvös u. 15./1. · www.globedental.eu
Érvényes: a hirdetés felmutatásával 2017. dec. 15-ig

ÉS

Az akció november 1–30-ig tart.
Ajánlatunk 1 pár HOYA
szemüveglencsére vonatkozik.
A részletekről érdeklődjön üzletünkben!
Egészségpénztári kártya elfogadó hely.

