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Kedves Siófokiak!
Kedves Olvasók!

Nehéz, de eredményes évet tudhat a város maga mögött, hátradőlni azonban 
sosem lehet, sok még a teendő. Szép számmal újultak meg utak, intézmények 
az elmúlt esztendőben, tovább színesedett Siófok programkínálata, nőtt a 
közbiztonság, de hosszan lehetne sorolni azt is, mire lenne még szükség a 
város élhetőbbé tétele és turisztikai vonzerejének növelése érdekében. 
Az immár szokásos évértékelő előadásomban részletesen fogom elemezni a 
2017-es esztendőt február 9-én 18 órától a Kálmán Imre Kulturális Központ-
ban. Addig csak felsorolás jelleggel szeretném érzékeltetni, mi minden történt 
egy év alatt a fejlesztések, beruházások terén. Több helyen megújultak utak, 
útburkolatok, fejlesztettünk csapadékvíz-elvezető rendszereket, létesültek 
vagy megújultak játszóterek, fitness-, kondi- és sportparkok, történt közvilágí-
tás és díszkivilágítás-fejlesztés, oktatási intézmény energetikai rendszerének 

korszerűsítése és a város kulturális központjában, polgármesteri hivatalában is megvalósultak beruházások. Kü-
lön öröm volt számomra, hogy több korábbi javaslatom is meghallgatásra talált, és teljes körűen megújult egy 
óvoda, valamint megkapták a civilek használatra a volt könyvtár kiaknázatlanul hasznosítatlanul épületét. 
Azt, hogy Siófok fontos szerepet tölt be Somogy megye, így az üdülőrégió életében is, jól bizonyítja egy közel-
múltban megjelent gazdasági elemzés is, miszerint a társasági adóbevallási adatok alapján rangsorolt 20 legsi-
keresebb somogyi cégéből 8 siófoki. 
Akadnak még jó hírek, hiszen a Magyar Államkincstár értesítése szerint sikeresen pályáztunk a „Zöld város kiala-
kítása” nevű programra, amelynek megvalósítására 200 millió Ft támogatás érkezik a városba.
Siófok közlekedési rendjét tavaly felülvizsgáltuk az észszerűbb, biztonságosabb közlekedés kedvéért. A jelenle-
gi állás szerint a város számos pontján tervezünk idén forgalmirend-változásokat. A 2018-as év fontos teendői 
között 36 elkészült terv, illetve megvalósításra váró fejlesztés, valamint 14 folyamatban lévő tervezés szerepel. 
Ezek útépítésekről, útburkolatcserékről, útszélesítésekről, térkövezésről, térrendezésről, kerékpárút- és parkoló- 
fejlesztésekről, járdák, gyalogátkelők és játszótér építéséről, csatornázásokról, valamint parkolók, zöldterületek, 
sétányok és közvilágítás-fejlesztésekről szólnak. Folytatódik az óvodafelújítási program is. 
Sok tehát a cél, a terv, a feladat, amelynek megvalósítása nem nélkülözheti az összefogást még egy ilyen nehéz 
évben sem, amikor a választások miatt éleződhetnek a politikai ellentétek, eldurvulhatnak a politikai játszmák. 
Kívánom, hogy Siófok képviselő-testületének minden tagja a város érdekeit tartsa szem előtt az idei munkájá-
ban és döntéseiben is, köztük az idei év költségvetésének tárgyalásában és elfogadásában, hiszen ez mindany-
nyiunk érdeke. Az elmúlt három esztendőben mindig lett, mégpedig egyhangúan elfogadott pénzügyi terve a 
városnak, így bízom benne, hogy idén sem lesz ez másképp, és 2018 végén is sikeres évet zárhatunk.

Kívánok a város lakóinak és vendégeinek is békés, boldog, sikerekben gazdag új esztendőt! 

Dr. Lengyel Róbert

Újévi köszöntő
Tisztelt Siófokiak, kedves Barátaim!

Ismét véget ért egy esztendő, s kezdődik egy új  év, ami több szempontból is izgalmasnak ígérkezik. Mielőtt azonban ezt 
fejtegetném, engedjék meg, hogy egy ismert székely köszöntővel búcsúztassam el az óévet:

 „Ismét egy esztendő hanyatlik a sírba,
 Nézhetünk utána nevetve vagy sírva.
 Sokan biz’ örömest búcsúznak el tőle,

 Azt várják, hogy különb lesz a követője.
 Itt állok magam is, azt óhajtom itten,

 Jobb időket érjünk, mint az elmúlt évben.
 A mezőkön áldást, a hazában békét,

 Az emberek szívében boldog egyetértést.
 Ezért fohászkodunk, ezért ver a szívünk,

 Adjon az Úristen boldog újesztendőt nékünk!”

Bár azt gondolom, hogy mi itt, Siófokon, a Balatonnál, Somogyban és széles e hazában is jó évet zártunk, mindig töre-
kednünk kell a még jobbra. Sok évvel ezelőtt azért is vállaltam közfeladatot és lettem politikus, mert fontosnak tartottam 
és tartom ma is, hogy tegyek a térségünkért és szolgáljam az itt élőket. A siófokiakat éppúgy, mint a karádiakat vagy 
éppen a Tabon élőket.
Ha mérleget vonok az elmúlt időszakról, azt gondolom, nincs miért szégyenkeznünk, közös munkánkat és erőfeszítése-
inket számos siker koronázta Siófokon is: ugyanis öt év alatt – amióta a nagyobbik kormánypárt választókerületi elnöke 
lehetek - 51 milliárd forintnyi elnyert támogatással gyarapodott szeretett városunk. Ez az összeg egy lakosra vetítve több 
mint 2 millió forint! Hosszan sorolhatnánk, hogy ebből az 51 milliárdból milyen fejlesztések valósultak meg eddig és még 
melyek vannak előkészítés alatt, de ehhez egy újévi köszöntő nem biztosít megfelelő lehetőséget. 
A teljesség igénye nélkül kijelenthető, hogy a kórházfejlesztés, a mentőállomás és a rendelőintézet modernizálása, a 
7-es és 65-ös utak városi szakaszainak felújítása, a dél-balatoni vasút siófoki szakaszának elkészülte, a Siófok-Ságvár ke-
rékpárút, a közelmúltban átadott kiliti sportpark, a sportcentrum jövőbe mutató beruházásai, az oktatási intézmények 
fejlesztései, a strandfelújítások vagy az ország egyik legmodernebb szennyvíztisztítójának tartott siófoki komplexum 
mind jelentős forrásokkal gyarapították a várost. A már elnyert pályázati támogatások ismeretében újabb, nagyívű 
fejlesztésekre számíthatunk Siófokon 2018-ban is. Támogató kormánydöntés született a Sió-zsilip és Sió-csatorna re-
konstrukciójáról, folyamatban van a városi uszoda projekt, és megkezdődhet az új ipartelep kialakítása is. Sor kerülhet 
a csapadékvíz-elvezető rendszer bővítésére, városrehabilitációs beruházásra az ún. „Zöld város” projekt útján, a rende-
lőintézet modernizálására, energetikai korszerűsítésekre, sportfejlesztésekre vagy éppen a foglalkoztatás és a hatékony 
munkaerő-gazdálkodás feltételeinek javítására egyaránt.
A magyar gazdaság erősödését jól mutatja, hogy évről évre egyre több hazai forrás jut a fejlesztések finanszírozására, és 
ennek jeleit a Balatonnál és Somogyban is érzékeljük.  
Úgyhogy hajrá, Siófok és hajrá, Magyarország! Az Orbán-kormány gazdaságpolitikája beérett, a sokat kritizált 
„unortodoxia” korábbi közgazdasági állításokat és tankönyveket meghazudtolva látványos eredményeket produkál. Jól 
teljesít a gazdaság, egyre több embernek van munkája. Sőt, egyes területeken, főként itt, a Balaton partján, munkaerő-
hiánnyal küzdünk. Gondoltuk volna néhány évvel ezelőtt, hogy a munkanélküliséget 12%-ról 3,8%-ra sikerül lecsökken-
teni? Az adócsökkentések, béremelések,  a család- és otthonteremtési támogatások, valamint a rezsicsökkentés által az 

Újévi köszöntő
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Siófok turisztikai vonzerejének növeléséről, a vá-
ros idegenforgalmának jövőjéről és a Siófok 2020 
Turizmusfejlesztési Programról tartottak fórumot 
Siófokon, melyen az érdeklődők is elmondhatták 
javaslataikat, véleményeiket. 

Ferling József, a város új turisztikai stratégiáját meg-
alkotó Ferling Kft. ügyvezetője a Siófok 2020 Turiz-
musfejlesztési Program első évének eredményeiről 
számolt be a november 28-ai fórumon.
- Az országban egyedülálló módon, a lehető legtöbb 
hozzáértőt, érdekeltet, érdeklődőt bevonva alakult a 
program az „Itt kezdődik a Balaton” és a „Ha hétvé-
ge, akkor Siófok” szlogenek, valamint a játékosság 
alapelve mentén – emelte ki Ferling József. A turiz-
musfejlesztési munkacsoport több javaslatot meg-
fogalmazott az év folyamán az Önkormányzat és a 
turisztikai szektor felé, létrejött egy aktív platform az 
egyeztetésekre. Elindult egy kérdőíves felmérés a vá-
roslakók és az ide látogató turisták körében, kialakult 
a programok értékelési rendszere. Elkészült a 2018-as 
programnaptár, melyben kiemelt szerepet kap az 50 
éves város projekt, és elkészült egy részletes, átlát-
ható struktúrába rendezett marketing költségvetési 
javaslat. Döntés született arról, hogy a város kiemelt 
rendezvényeinek felelőse a Balaton-parti Kft. lesz.
- Ötletben nincs hiány – mondta Ferling József. Visz-
szatérő témák például a Sió-csatorna turisztikai hasz-
nosítása, és egy egész éven át elérhető attrakció 
létrehozása.
Az Önkormányzatnál tartott fórum résztvevői számá-
ra lehetőség nyílt arra is, hogy a helyszínen elmond-
ják ötleteiket, javaslataikat, kifejtsék véleményeiket. A 
felszólalók közt pozitív és negatív hozzászólások egy-
aránt akadtak. Volt, aki javaslatot tett a civil egyesüle-

tek programjainak erőteljesebb propagálására, valaki 
egy Siófokot és a déli partot összefogó színvonalas 
magazint hiányolt, de javaslat született a programok, 
és a programokat összefoglaló hivatalos weboldal na-
gyobb propagálására is. Egy felszólaló, aki jövőre az 
Aranyparton élményalapú, az aktív turizmust szolgáló 
beruházást tervez megvalósítani, a város felülpozíci-
onálásának fontos szerepét emelte ki. Egy másik fó-
rumozó tapasztalatai szerint az északi part elhúzott 
Siófok mellett, mert ott érzékelhetően koncepció 
mentén zajlik a turizmus tervezése, és Siófoknak nagy 
attrakciója sincs.
Akadt, aki csalódottságát fejezte ki aziránt, hogy ke-
vés érdeklődő vesz részt a fórumon, és egy helyi civil 
egyesületi vezető véleménye szerint szintén jellemző 
a siófokiakra az érdektelenség a programok, rendez-
vények kapcsán.
- Amennyiben a siófokiak nem érzik a magukénak a 
város turisztikai stratégiáját, akkor hiába bármiféle 
reklám. Mindenki számára lehetőség van arra, hogy 
ötleteit, javaslatait akár a helyi Tourinform irodán le-
adja – ezzel a gondolattal zárta a fórumot Ferling Jó-
zsef, aki szerint a jövő évtől várhatóan több lakossági 
fórumot szerveznek Siófokon.

Turisztikai fórum Siófok vonzerejének növeléséről

emberek zsebében évről évre egy kicsivel több pénz maradhat. S mivel a gazdaság teljesítménye lehetővé teszi, ezért 
tavaly úgy döntött a kormány, hogy a sikerekből a nyugdíjasok is részesüljenek: nyugdíjprémiumot, egyszeri kiegészítést 
és Erzsébet-utalványt is kaptak a szépkorúak.
A tavaszi választások tétje egyfelől az, hogy az emberek érdekében hozott kormányzati döntések eredményei megma-
radnak-e vagy sem. A  legfontosabb kérdés pedig, hogy Magyarország megmarad-e magyar országnak. Mert Brüsszel 
és a hazai ellenzék kötelező, felső korlátozás nélküli betelepítési kvótát akar, veszélybe sodorva ezzel kultúránkat, ha-
gyományainkat, szokásainkat és gyermekeink, unokáink jövőjét. A brüsszeli bürokraták és magyar támogatóik mindent 
el fognak követni, hogy lebontsák a kerítést és ráeresszék a migránsokat a kontinens országaira, így hazánkra, Somogy 
megyére vagy akár Siófokra. 
Bár a közösen elért eredményeink önmagukért beszélnek, tudom, hogy van még mit tennünk. Nincs idő a pihenésre, 
mert az elkezdett munkát és építkezést folytatnunk kell. Azt gondolom, hogy ehhez mindenkire szükség van. Ha össze-
fogunk és támogatjuk egymást, akkor ezzel másoknak is erőt mutathatunk, és megvédhetjük Magyarországot. Ahogy 
eddig, úgy a jövőben is számítok mindenkire! A jövőnk a tét! 

Kívánok boldog, békés és sikeres új esztendőt!  
Witzmann Mihály

országgyűlési képviselő

Újabb 200 millió
Zöld út a "Zöld város" pályázatnak, mely további 
200 millió forint vissza nem térítendő támogatást 
jelent a városnak. Ezzel együtt az utóbbi időszak-
ban 1,5 milliárd forint érkezett a Siófokra.

Szeptemberi sajtótájékoztatóján még jövő időben be-
szélt Witzmann Mihály országgyűlési képviselő a Zöld 
város programról, múlt hónapban pedig a már nyertes 
pályázatot jelentette be. 
- A Zöld város program további 200 millió forintot je-
lent a városnak, a már elnyert 575 millió forintos ipari 
park pályázat, a 200 millió forintos csapadékvíz-elveze-
tésre elnyert támogatás, és egy közel 60 millió forintos 
egészségügyi támogatás mellett, mely utóbbiból az 
orvosi rendelők korszerűsödhetnek. Emellett néhány 
hónappal ezelőtt egy 120 millió forintos energetikai pá-
lyázatot nyert el szintén a TOP-ból Siófok városa a Ba-
ross középiskola fejlesztésére, továbbá a foglalkoztatás 
és a képzések fejlesztésére úgynevezett foglalkoztatási 
paktum keretein belül egy 350 millió forintos támoga-
tást nyert el a település. Mindezeket összeadva elmond-
ható, hogy csak Siófok, csak a TOP-ból több mint 1,5 
milliárd forintos támogatást kapott Magyarország Kor-
mányától – sorolta fel e fejlesztésekre elnyert támogatá-

sokat Witzmann Mihály, aki hozzátette, hogy Siófoknak 
minden beadott TOP-os pályázata nyert, képviselőként 
örömmel dolgozik a pályázatok sikerességéért, de az 
önkormányzat helyett pályázatot nem írhat és adhat be, 
helyben kell többet dolgozni, több pályázatot beadni.  
- Siófok Város Önkormányzata a megyei Területi Ope-
ratív Program forrásaiból 1,5 milliárd forintnyi pályázati 
pénzt nyert, és így minden beadott pályázata nyertes 
lett - ezt már Szajcz Adrián beruházási és fejlesztési 
tanácsnok mondta. - Ezúton szeretném megköszönni 
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő úr segítsé-
gét, támogatását és munkáját, melyet a siófoki TOP-
os pályázatokért tett. A legutóbbi nyertes pályázat a 
Zöld város kialakítása című TOP-2.1.2-16 projekt volt. 
Az elnyert 200 millió forintos forrást a balatonszéplaki 
városrészre kívánjuk fordítani. Célunk, hogy a helyi 
gazdaságot élénkítő beruházás valósulhasson meg. 
Ennek érdekében a helyi vállalkozásokkal is hosszú tá-
von együtt kell működnünk. A beruházás a Jubíleum 
teret, a Vasút sor és a Mikszáth Kálmán utca közötti, a 
Mikszáth Kálmán utca és a Vécsey Károly utca közöt-
ti, a Vécsey Károly utca és a Zsigmond utca közötti, a 
Zsigmond utca és a Kató utca közötti területeket, to-
vábbá a Kató utcától délre eső területet fogja érinteni. 

A Jubíleum tér új funkciót is fog kapni, amely éven át 
nyújthat szolgáltatást a siófokiaknak és az ide láto-
gató turistáknak. Kialakításra kerül egy rendezvény-
tér, biopiac és kirakodó vásár, kiszolgáló létesítmény, 
megújuló energiát hasznosító technológia, akadály-

mentesítés, új egységes vízáteresztő burkolat. Teljes 
zöldfelület és növényállomány rekonstrukció is fog tör-
ténni és a meglévő parkolók is felújításra kerülhetnek- 
részletezte lapunknak Szajcz Adrián.
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Mozgalmas decembert tudhatunk magunk mö-
gött, az ünnepi időszak eseményeiből válogat-
tunk. 

Advent első vasárnapján 

Advent első vasárnapján ünnepi fénybe öltözött Sió-
fok, felkapcsolták a városi díszkivilágítást, és az ad-
venti lézer show után meggyújtották az első adventi 
gyertyát. December 3-án a város Fő terén ünnepi 
programok fogadták az érdeklődőket. Lekapcsolták a 
fényeket, és látványos lézer show varázsolt karácso-
nyi hangulatot a térre. A színpadon dr. Lengyel Róbert 
polgármester és Witzmann Mihály országgyűlési kép-
viselő közösen gyújtotta meg az első gyertyát Sió-
fok adventi koszorúján. A gyertyagyújtást követően 
felkapcsolták a városi díszkivilágítást, és az ünnepi 
fénybe öltözött Siófok főterén Malek Andrea és Jager 
Bandi Határtalan ünnep című műsorát láthatta a kö-
zönség. A december 24-ig nyitva tartó Aranycsengő 
adventi vásárban hétköznap 12:00 és 18:00 óra között 
a vendéglátók meleg ételekkel és forró italokkal, a ke-
reskedők különböző termékeikkel várták a vendége-
ket a Víztorony körül. Minden pénteken, szombaton 
és vasárnap 10.00-20.00 óráig kézművesek is csatla-
koztak a vásárhoz, és ezeken a napokon fellépők is 
szórakoztatták a közönséget.

III. Belvárosi Mikulás-nap

Több száz óvodás és kisiskolás várta a Belvárosi Miku-
lást december 4-én a siófoki Fő téren. A Nők Együtt 
Egyesület harmadik alkalommal szervezte meg a 
siófoki óvodásoknak és kisiskolásoknak a belvárosi 
Mikulás-napot. A Víztorony melletti színpadon a Sió-
foki Napsugár Mazsorett Csoport, a Siófoki Művészeti 
Iskola gyermekkórusa, valamint a Siófoki SZC Krúdy 
Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája mutatta 
be ünnepi műsorát, majd megérkezett a várva várt 
Mikulás. A piros kabátos, nagyszakállú Belvárosi Mi-
kulás krampuszai segítségével ajándékcsomagokat 

adott át a színpadon sorakozó gyerekeknek. A főszer-
vezők minden látogatót forró teával, süteménnyel 
vártak a délután során. A gyerekek a Fő téren egy igazi 
tűzoltóautóba is beülhettek, és a siófoki lánglovagok 
sisakjait felpróbálva egy kis időre tűzoltóvá válhattak. 
A Nők Együtt Egyesület a III. Belvárosi Mikulás-nap 
keretén belül rajzpályázatot is hirdetett a „A Mikulás!” 
témában, melynek nyertesei:
Kosaras Lora, Galambos Edina, Baranyai-Szaniszló Lea, 
Gazdag Zita, Leiner Patrícia Julianna, Morek Rebeka, 
Rajnics Bernát, Forgács Jázmin, Pintér Dominik, Leiner 
Jázmin Katalin.
A nyertesek a belvárosi Mikulás-napon vehették át 
ajándékcsomagjaikat, és a kreatív alkotásokból a 
BRTK Könyvtár Gyermekrészlegén nyílt kiállítás.

A kórház kis betegeinél járt a tűzoltó Mikulás

Tűzoltóautóval és szuperhősök kíséretében érkezett 
a Mikulás a Siófoki Kórház kis betegeihez december 
6-án. A siófoki kórház-Rendelőintézet gyermek- és 
csecsemőosztályán énekszóval várták a gyerekek a 
Mikulást, aki a hatalmas tűzoltóautó emelőkosarával 
emelkedett a magasba és az ablakon át érkezett. A 
nagyszakállú tűzoltó Mikulás piros zsákjában sok-
sok édességet hozott a kicsiknek, amiket Batmannel, 
Flashsel, Pókemberrel és Amerika kapitánnyal közö-
sen osztottak szét.
- Több éves hagyomány a siófoki kórház életében, 
hogy a siófoki tűzoltók a szuperhősökkel együtt el-
hozzák hozzánk a Mikulást. Rendkívül boldog pilla-
nat ez a gyerekek számára, akik nálunk gyógyulnak, 
hiszen erre a napra elfelejtik az összes problémájukat, 

Ünnepi események gondjukat. Véleményem szerint nincs csodálatosabb 
dolog a gyerekek öröménél, ezért igyekszünk ezt a 
hagyományt megtartani, és jó érzés, hogy a tűzoltók 
ebben partnerek – nyilatkozott a rendezvényen dr. 
Inczeffy István, a Siófoki Kórház-Rendelőintézet fő-
igazgatója.
- Minden évben sokat készülünk erre a látogatásra, 
és úgy gondoljuk, hogy a gyerekeknek igazán nagy 
élmény az, hogy itt a kórházban is gondol rájuk a 

Mikulás, aki szuperhősök kíséretében érkezik. Saját 
összeállítású Mikulás-csomagokkal készültünk a ki-
csiknek, akik idén is nagyon vártak minket – mondta 
el a Mikulás, azaz Szabó Norbert tűzoltó főhadnagy.

Élelmiszerosztás a Menza Mikulás ünnepségen

A Hungast Cégcsoport a siófoki nagycsaládosoknak 
is kedveskedett, tartós élelmiszer-csomagok átadá-
sával igyekezett megkönnyíteni számukra az ünnepi 
készülődést a karácsonyra egy Menza Mikulás ünnep-
ség keretein belül, amelyen a gyermekek is jól szóra-
kozhattak. A cégcsoport fogyasztói révén gyermekek 
tízezreivel kerül napi kapcsolatba, így fontosnak tartják 
az intézményeken kívül fogyasztott minőségi étkezé-
süket is. A mindennapokban az egészséges és kiegyen-
súlyozott táplálkozást biztosítják, mely az egészséges 
életmód egyik alappillére. Támogatásuk által az ottho-
nokban is a minőségi étkezés valósulhat meg a közel 
44 kilogrammnyi élelmiszerrel, mellyel a családokat 
ajándékozták meg a Hungast Menza Mikulása segítsé-
gével december 3-án a siófoki önkormányzatnál.

Nőklub hírek

Sűrű év végéjük volt a nőklub tagjainak. Jött a Mi-
kulás, rejtvényfejtő házibajnokságot tartottak, és 
kiállítást is rendeztek. A Siófoki Nőklub Egyesület 
házi kiállításán saját készítésű alkotásaikat mutatták 
be az egyesület tagjai. November 30-án a Kálmán 
Imre Kulturális Központ kamaratermében egy kü-
lönleges kiállításra gyűltek össze a Siófoki Nőklub 
Egyesület tagjai és meghívott vendégeik. Saját ké-
szítésű kézimunkáikat, üvegfestéseiket, makraméi-
kat, festményeiket és kreatív alkotásaikat mutatták 
be a nőklubos hölgyek. A kiállított darabok közt 
igazi kincsekre is lelhettek az érdeklődők, ugyan-
is volt, aki a 60 éves gyönyörű csipkéit is elhozta. A 
házi kiállítás mellett vendégfogadással és tombolá-
val is készült az egyesület. Az alkotók által felajánlott 
saját készítésű műveket vihették haza a tombo-
lasorsolás szerencsés nyertesei. December 6-án a 
Siófoki Kórház-Rendelőintézet gyermekosztályán 
Mikulás-csomagokat adott át a beteg gyerekeknek 
a Siófoki Nőklub Egyesület. A Siófoki Nőklub Egye-
sület rejtvényfejtő csoportja, a Siófok Pelso Klub 
december 1-jén rendezte meg évzáró házi bajnok-
ságát a régi könyvtárban. A Siófoki Pelso Klub közel 
20 versenyzője mérte össze tudását kezdő és haladó 
kategóriában egy évzáró házi bajnokság keretében. 
A legügyesebb rejtvényfejtő a siófoki Leértékelt Mű-
szaki által felajánlott kenyérpirítót nyert.
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A Foki-hegyen is járt a Mikulás

Közel 400-an látogattak el a Foki-hegyi Egyesület 
Mikulásához december 6-án. A Foki-hegyi Egyesület 
szervezésében idén 10. alkalommal találkozhattak a 
Mikulással a Korányi patika előtt a gyerekek. A kicsik 
versekkel, énekekkel és rajzokkal is készültek, amiért 
cserébe a Mikulástól csokoládét, narancsot és ivólevet 
kaptak. A felnőtteket a kitelepült büfében lilahagy-
más zsíros kenyér, forró tea és forralt bor várta.
- A gyerekek rajzait Facebook oldalunkon láthatják 
majd, és az alkotásokért mindenki további ajándéko-
kat kap – mondta el Szalai István, a Foki-hegyi Miku-
lás-nap főszervezője.

Élelmiszercsomagokkal tette szebbé a rászoruló 
családok karácsonyát a Vöröskereszt

Több mint 1 tonna tartósélelmiszer-adományt gyűj-
tött a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Siófoki 
Területi Szervezete a siófoki járás területén élő rászo-
ruló családok számára. December 8-án és 9-én a sió-
foki Tesco áruházban szervezett élelmiszergyűjtést a 
Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Siófoki Terüle-
ti Szervezete. Az áruház minden év decemberében 
helyszínt biztosít a karitatív szervezet számára, hogy a 
rászoruló családoknak adományokat gyűjthessenek.
- A siófoki járás területének 26 településén élő rászo-

ruló családokhoz, többgyermekes nagycsaládokhoz 
juttatunk el élelmiszercsomagokat írásos kérelem 
alapján a családok létszámától függő mennyiség-
ben. Idén több mint 1 tonna tartós élelmiszer gyűlt 
össze, főleg liszt, cukor, rizs, étolaj, tej, száraztészta, 
de kaptunk konzerveket, félkész ételeket, a gyerekek-
nek szaloncukrot, csokiféléket is az adományozóktól 
– mondta el Varga László, a Magyar Vöröskereszt terü-
leti munkatársa, aki hozzátette, a jövőben szeretnék, 
hogy a városban működő többi jószolgálati szerve-
zettel közösen koordinálják az élelmiszeradományok 
gyűjtését, illetve kiosztását.
- Úgy látom, hogy ebben nincs meg az összhang, le-
hetnek átfedések a különböző szervezetek támoga-
tottjai között, így nem biztos, hogy a leghatékonyabb 
módon történik a kiosztás, az viszont biztos, hogy 
minden adománnyal örömet tudunk szerezni a csalá-
doknak – nyilatkozta Varga László.

Kiliti Mikulás

14. alkalommal szervezte meg a Mikulás-napot a Ki-
litiért Egyesület december 2-án a Siófoki Széchenyi 
István Általános Iskola kiliti iskolarészének torna-
csarnokában. A színpadon Witzmann Mihály ország-
gyűlési képviselő és Hamvas Péter alpolgármester 
köszöntötte a kisgyermekes családokat. A kiliti általá-
nos iskola 2. osztályos tanulóinak műsora és a Grimask 
(báb)Színház bábelőadása is nagy sikert aratott a 
gyerekek körében. A kicsiket a zenés műsorok mel-
lett kreatív sarok, ingyenes ugrálóvár és karácsonyi 
finomságok várták. Mindenkinek jutott szaloncukor, 
narancs, fahéjas sült alma, sütőtök, gofri, palacsinta 
és tea. A felnőtteket eközben zsíroskenyérrel és for-
ralt borral kínálták. A műsor után megérkezett a vár-
va várt Mikulás, akinek a gyerekek verseket szavaltak, 
énekeltek. A Kilitiért Egyesület idén is meghirdette 
hagyományos Mikulás-napi rajzpályázatát a kiliti óvó-
dások, alsós és felsős iskolások számára. Az „Adventi 
mese a szeretetről” című pályázatra beküldött alkotá-
sokból a rendezvényen nyílt kiállítás, és mindhárom 
korcsoportban az első három helyezett és a különdí-
jasok a helyszínen vehették át jutalmukat.  

Nőklub karácsony

A Siófoki Nőklub Egyesület karácsonyi műsorral ünne-
pelt évzáró rendezvényén december 14-én, a Kálmán 
Imre Kulturális Központban. A Siófoki Nőklub által pat-
ronált Nyolcszínvirág Óvoda kis óvodásai betlehemes 
játékkal készültek az egyesület karácsonyi ünnepsé-
gére. Előadásuk után a gyerekek apró ajándékokkal 
is meglepték a hölgyeket, de az ovisok sem távoztak 

üres kézzel, minden kisgyermeket karácsonyi csomag 
várt a feldíszített karácsonyfa alatt.  Witzmann Mihály 
országgyűlési képviselő meghívott vendégként kö-
szöntötte a nőklubosokat, akik karácsonyi énekekkel, 
versekkel, köszöntőkkel és ünnepi finomságokkal ké-
szültek a rendezvényre.

Menhelyi állatok karácsonya

Az ünnepek közeledtével a Siófoki Állatvédő Ala-
pítvány sétáltató, adománygyűjtő napot szervezett 
menhelyének lakói számára. A téli hideg, szeles idő-
ben mintegy 60-an érkeztek, hogy a gazdátlan kutyu-
soknak és cicusoknak egy kis örömet szerezzenek.
- Forró teával bátorítottuk a hidegben látogatóinkat, 
nem is számítottunk rá, hogy ilyen sokan eljönnek 
hozzánk. Ráadásul mindenki készült egy kis karácso-
nyi ajándékkal a lakóinknak, hoztak meleg holmikat 
az állatok óljaiba, állateledelt, tápot és konzerveket is. 
Látogatóink segítségével sok kutyust sikerült megsé-
táltatni az ünnepek előtt – mesélt a sétáltatós napról 
a Siófoki Állatvédő Alapítvány vezetője, Vörös Zsuzsa.
A karácsonyi időszakban sokan keresik fel a men-
helyet adományokkal, de szükség is van rá, hiszen 
ilyenkor nagyon fogy a készlet, komoly mennyiségű 
állateledelt kell vásárolni a menhelylakóknak, mert az 
állatok ezzel tudják az energiát pótolni, és fűteni ma-
gukat a hideg téli időben.
- Karácsony előtt azt látjuk, hogy az emberek nagyon 
empatikusak a kis jószágokkal, és a segítő kedv ilyen-
kor nemcsak az állatvédő szervezetek felé, hanem 
minden rászoruló irányába felerősödik - mondta el 
Vörös Zsuzsa.

A Nők Együtt Egyesület karácsonyi ajándékai 

50 zsák ruhát és játékot gyűjtöttek össze a siófoki Nők 
Együtt Egyesület tagjai, az adományokat a Magyar 
Vöröskereszt Somogy Megyei Siófoki Területi Szerve-
zetének segítségével osztották szét a rászorulók közt. 
December 19-én a Nők Együtt Egyesület hölgytagjai 
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A japán Hono-o-Daiko dobcsapat első siófoki jóté-
konysági koncertje által a város a két japán hagyo-
mányokon alapuló sportegyesületét támogatta. 

December 6-án telt ház előtt állt a Kálmán Imre Kul-
turális Központ színpadára a japán Hono-o-Daiko 
dobcsapat. Az együttes Japán déli részéről érkezett, 
Shimane prefektúrából, Okuizumo városából, melyről 
egy bemutató videót is láthatott a siófoki közönség. 
Hasebe Toshiaki, a Siófok által utazó nagykövetnek 
felkért üzletember az előadás előtt bemutatta a japán 
várost, mely földrajzi fekvése miatt elszigetelt, híres a 
hagyományos vas megmunkálásról, és mesterei a vas-
ból főleg kardot, kést és kaszát készítenek.
- Ezt a vassal történő kemény munkát fejezik ki a do-
bosok az előadásban is – mondta el Hasebe Toshiaki. 
A dobegyüttes tagjainak lenyűgöző hangzású és lát-
ványvilágú produkciói többek közt a hullócsillag, a tőr 
és a mennydörgés fantázianeveket viselték. A műsor 
előtt dr. Lengyel Róbert siófoki polgármester köszö-
netet mondott az utazó nagykövetnek, és Zsuga Já-

nosnak, az MVM Zrt. vezérigazgatójának, akik nélkül 
a koncert nem jöhetett volna létre. Az előadás ingye-
nes volt, de jótékonysági szándékkal hozták létre, a 
becsületkasszában összegyűlt pénzt két siófoki tra-
dicionális japán hagyományokon alapuló sportegye-
sületnek ajánlotta fel a város. A koncert után Budoka 
Kyokushin Karate Klub, valamint a Siófoki Natan Dojo 
képviselői vehették át az adományokat, melyet dr. 
Lengyel Róbert polgármesteri keretéből további 25-
25 ezer forinttal egészített ki.

Japán dobosok jótékonysági koncertje Siófokona siófoki vöröskeresztesek közreműködésével kará-
csony előtti játék- és ruhaadományozást szerveztek a 
rászorulók részére a kiliti Galerius Házban.- Úgy gon-
dolom, hogy megfelelő helyre kerültek az adomá-
nyok, és öröm volt látni a boldog arcokat – mondta el 
Orbán Katalin, a Nők Együtt Egyesület elnöke.
Az egyesület hölgytagjai a Siófoki Kórház-
Rendelőintézet gyermekosztálya számára is kará-
csonyi adományokkal készültek, vérnyomásmérőt, 
játékokat, gyümölcsöket adtak át. A kisgyermeket ka-
rácsonyi csomag várta a feldíszített karácsonyfa alatt.  

Boldog ünnepet kívánt a Diótörő! 

A siófoki Diótörő Balett Egyesület táncosai Boldog ün-
nepet! című gálaműsorukkal karácsonyi hangulatot 
varázsoltak a Kálmán Imre Kulturális Központ színpa-
dára. Az egyesület öt csoportja lépett színpadra de-
cember 16-án. Az előkészítőtől a felnőttig, a 4 évestől 
egészen a 18 éves táncosig minden tehetséges diótö-
rős bemutatkozott.

- A karácsonyi gálaműsorra a heti rendszeres próbák 
mellett a fellépés előtt színpadi próbákon is gyako-
roltak tanítványaink. A gálán a nyári nagybemutató 
koreográfiái mellett karácsony alkalmából új koreo-
gráfiákat is láthatott a közönség. A finálé mind lát-
ványban, mind zenében az ünnepi időszak hangulatát 
idézte - mondta el Stier-Bazsó Gabriella koreográfus, 
az egyesület művészeti vezetője. 

A mintegy 80 fősre bővült Diótörő táncosai a téli szü-
net után januártól már a nyári, két felvonásos nagybe-
mutatóra készülnek új koreográfiákkal.

Karácsonyi műsor a Balaton Táncegyüttestől

A tavalyi évhez hasonlóan idén is a Balaton Tánc-
együttes három generációja: a Balaton Táncegyüttes, 

a Szakajtó utánpótlás csoport és a Balaton BT senior 
csoport lépett fel a Kálmán Imre Kulturális Központ-
ban december 15-én megrendezett karácsonyi műsor 
során.  A telt házas előadásra a műsort az együttes új 
művészeti vezetője, Kádár Ignác, örökös aranysarkan-
tyús táncos, pedagógus állította össze. A néptáncoso-
kat a színpadon Szemző Angéla és zenekara kísérte.
- A hagyományos karácsonyi előadásunk most ven-
dégművészekkel bővült. A táncok közt Berecz And-
rás Kossuth-díjas énekes és mesemondó mesélt és 
énekelt, az est folyamán nemcsak koreográfusként 
és művészeti vezetőként, hanem néptáncosként is 
bemutatkozott Kádár Ignác, aki feleségével, Nagypál 
Anettel lépett színpadra, valamint az együttes volt 
művészeti vezetője, Kolumbán Norbert is vendégsze-
repelt. A Balaton Táncegyüttes táncosainak előadása 
közt kiemelkedő volt a Kádár Ignác által megalkotott 
új koreográfia, az ördöngösfüzesi táncok, Csuti Péter 
fiatal táncosunk első koreográfiája, a szilágysági tán-
cok, és a Szigeti Angéla, Kádár Ignác által felújított sár-
közi karikázó és páros táncok – mondta el a Balaton 
Táncegyüttes elnöke, Tamás Lóránt.

Mazsorettesek avatták fel a siófoki civil egyesüle-
tek ideiglenes otthonát, a régi könyvtár emeletén 
kialakított közösségi teret. 

December 9-én a siófoki Siópom Children’s csoport, a 
Napsugár mazsorettcsoport és az iregszemcsei Laguna 
mazsorettcsoport táncosai egy csokorba szedték a régi 
és új koreográfiáikat, melyet nagy sikerrel adtak elő 
szülők, barátok és meghívott vendégek előtt. A siófoki 
képviselő-testület októberi ülésén döntött arról, hogy 
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. Fekete Pálné, 
a Siófoki Amatőr Művészeti Egyesület elnöke a Mazso-
rett Mikulás-partival egybekötött közösségitér-avató 
esten arról szólt, hogy nagy lépés ez a Siófokon műkö-
dő egyesületek számára, hiszen legálisan kérhetik az 

Ezüstpart Hotel tulajdonosa által felajánlott eszközökkel 
berendezett termet. Köszönetet mondott segítőinek, 
így a siófoki Nyugdíjas Egyesület elnökének, Jánossy 
Gábornak, Witzmann Mihály országgyűlési képviselő-
nek, a DRV Zrt. vezérigazgatójának, és annak a hét (Krú-
dy Gyula SZKI és Perczel Mór Gimnázium) középiskolás 
diáknak, akik a szállításban, mozgatásban részt vettek. 
- Igazi ünnep van ma Siófokon a civil szervezetek köré-
ben, és nemcsak azért, mert advent gyönyörű napjait él-
jük meg, hanem azért is, mert hosszú évek jogos igénye 
után végre ma eljuthattunk oda, hogy ha ideiglenesen 
is, de elmondhatjuk, hogy a Siófokon működő civil egye-
sületeknek, helyi közösségeknek van végre otthona. Egy 
települést nemcsak az anyagiak tesznek gazdaggá, ha-
nem elsősorban az a civil, az a társadalmi közösségi élet, 
amely a különböző egyesületekben jelenik meg – fogal-
mazott a teremavatón Witzmann Mihály országgyűlési 
képviselő, aki hozzátette, a jövőt illetően optimista, hi-

Közösségi tér avatás Mazsorett Mikulás-partival
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Netanya vezetésének meghívására érkezett Nagy 
Sándorné és Ujvári István képviselők társaságá-
ban Netanyába dr. Lengyel Róbert polgármester 
november elején. Az izraeli város a siófoki sze-
zonnyitó ünnepre küldött delegációt, egyebek 
mellett ezt viszonozta Siófok.

A magyar delegáció Miriam Fierberg-Ikar asszonnyal, 
Netanya polgármesterével folytatott megbeszélés 
során abban állapodott meg, hogy előkészítenek 
egy cserediák-kapcsolatot, Siófok amerikai testvér-
városával, Walnut Creekkel hasonlóan. - Szeretnénk, 
ha közelebbről megismerkednének a siófoki diákok 
az izraeli, míg az izraeliek a magyar kultúrával, és 
természetesen az angol nyelvtudás tökéletesítésé-
re is kiváló alkalom lehet a mi diákjainknak egy kint 
tartózkodás– fogalmazott dr. Lengyel Róbert. Meg-
jegyezte, Siófok már a horvátországi testvérváros-
ával, Poreccsel és a németországi testvérvárosával, 
Waldheimmel is tárgyalni kezdett hasonló cserediák 
programok lehetőségéről. Hozzátette, a tervek közt 

szerepel, hogy jövőre a kulturális kapcsolatok terén 
is szorosabbra fűzi Siófok a kapcsolatokat a test-
vérvárosaival. Ennek első lépése lenne, hogy a jövő 
évi szezonnyitóra Izraelből is küldenek fellépőket.  
- Szeretném elérni, hogy a testvérvárosi kapcsolatok 
élővé váljanak, tartalommal töltődjenek meg, ne csak 
arról szóljanak, hogy jókat ettek-ittak, jókat eszünk-
iszunk. Szeretném, ha ettől kezdve minden szezon-
nyitó városi ünnepen egy-egy testvérváros kiemelt 
díszvendég lenne, kulturális, gasztronómiai progra-
mokkal ismertetve városát. Az első a tervek szerint 
Porecs lesz. Kezdeményezem, hogy a testület vizsgál-
ja felül Siófok testvérvárosi kapcsolatait, és hozzon új 
döntéseket ebben a kérdésben, mert inkább legyen 
kevesebb, de tartalommal megtöltött minden partne-
ri kapcsolatunk – mondta dr. Lengyel Róbert, Siófok 
polgármestere az izraeli Netanyában tett testvérvá-
rosi látogatását követően. 
A polgármester arról is beszámolt, hogy kedves és 
tiszteletteljes volt a fogadtatásuk, tartalmas a prog-
ramjuk Izraelben, és szinte mindenhol találkoztak 

Látogatás az izraeli testvérvárosbanSzázadik "Egy tál" akció
Már több mint két éve osztanak hetente egyszer 
ételt a nehéz helyzetben levőknek a Siófok Város-
ért Egyesület tagjai. Karácsonykor a századik étel-
osztást tartották.

- Úgy alakult, de nem lehet véletlen, hogy pont kará-
csonyra, a szeretet ünnepére esett az "Egy tál" akciónk 
100. ételosztása. Ez már nem csak az ételosztásról szól, 
ez egy nagy felelősség, törődni emberekkel, akik szá-
mítanak rád- mondta Juhászné Margó, a szervező Sió-
fok Városért Egyesület gazdasági vezetője.
Már több mint két éve osztanak hetente egyszer ételt 
a nehéz helyzetben levőknek , akiknek az összetétele 
időnként változik, de a számuk nagyjából ugyanany-
nyi maradt. Az Újpiac téren általában 100-120 ember 
áll sorba az ételért, de többségük vinne pár adaggal 
az otthon maradt családtagjainak is, így 200 adag is 
bőven elfogyna. A szabály az, hogy először a sorban 
állók kapnak egy-egy adagot, és ha marad az ételből, 
azt elosztják igazságosan. A mozgásukban korlátozott 
hajléktalanoknak, időseknek kihordott étellel együtt 
általában 130-150 adagot osztanak szét alkalmanként 

az önkéntesek. Az ebédet mindig abból a pénzből ál-
lítja elő az akcióba bekapcsolódott, soron következő 
siófoki étterem, ami összegyűlt a város gyűjtőpontjain 
(boltokban, éttermekben kihelyezett perselyekben). 
Amennyi pénz összegyűlik minden csütörtökig, any-
nyi adag ebéd készülhet vasárnapra, 250 forintos költ-
séggel számolva egy-egy adagot. A valóságban ennél 
többe kerül egy ebéd, amit a főzésben soron követke-
ző étterem fedez adományként. A város több péksége 
kenyérrel, pékáruval támogatja az akciót. Az ételosztás 
mellett a szervezők gyűjtik és közvetítik feléjük a tar-
tós élelmiszereket, ruhákat is. A tapasztalatok szerint a 
legnagyobb igény gyermekruhákra, játékokra van.
- Már több mint tucatnyi vendéglátó, étterem támo-
gatja az akcióinkat. A város legnagyobb szállodája idén 
maga jelentkezett, hogy csatlakozna adományaival. A 
legjelentősebb segítséget a polgármester jelenti, aki a 
saját keretéből biztosít rendszeresen összegeket. Most 
az év vége közeledtével végigkérdeztünk mindenkit, 
számíthatunk-e rájuk jövőre is. Egytől egyig igent 
mondtak – mondta az egyesület gazdasági vezetője.

szen esély van egy 400 milliós pályázati támogatás el-
nyerésére, amelynek köszönhetően tovább erősödhet a 
város közösségi élete.
- Látható, hogy Siófok civil élete mennyire aktív, hiszen 
nagyon sok civil szervezet képviselője fogadta el a mai 
napra is a meghívást, láthatjuk, hogy összefogással sok 
minden elérhető – hangzott el Potocskáné Kőrösi Anita 
alpolgármester beszédében.  
Hamvas Péter alpolgármester azt emelte ki, hogy ebben 

az üresen álló épületben most számtalan civil egyesület 
találhatja meg otthonát.
- Idén az a fa, amit 15 évvel ezelőtt elkezdtünk rázni, most 
gyümölcsöt termett. Az a törekvés, amit Feketéné Klári 
szárnyai alá vett, sikert hozott. Szeretném megköszönni 
az Önkormányzat képviselőinek, hogy partnereink vol-
tak ebben – mondta el Jánossy Gábor, a Nyugdíjasok 
Siófoki Egyesületének elnöke.

Kulturális és szociális kapcsolatokat ápolt, épí-
tett Gyergyószentmiklóson Siófok képviselő-tes-
tületének három tagja és a város alpolgármester 
asszonya. 

Az erdélyi város névadójáról elnevezett Szent Mi-
klós-napokra kapott meghívást a siófoki küldöttség, 
mely a közeli gyermekotthonban és caritas szol-
gálatnál tett látogatása mellett megismerkedett a 
helyi kulturális intézmények, köztük a művelődési 
ház és a könyvtár működésével, szolgáltatásaival. A 
Potocskáné Kőrösi Anita, Mezőfi Józsefné, Orbánné 
Wald Marianna és Völgyi Lajos alkotta siófoki csapat 
több koncerten, könyvbemutatón is részt vett a he-
lyi művelődési házban, múzeumban és könyvtárban. 
Gyergyószentmiklós többi magyar testvértelepülé-
sének, így Kiskunmajsa, Békés, Somorja, Szekszárd, 
Karád, és Cegléd képviselői is részt vettek az ünnep-

ségen. A vendéglátók dísztanácsülést tartottak a 
vendégek tiszteletére, valamint meghívtak minden-
kit a gyergyói seregszemlére, amely a Szent Miklós 
napok rendezvénysorozat leginkább várt eseménye. 
Ezen az iskolák, egyesületek és szervezetek díszes 
és zajos felvonulását Szent Miklós püspök vezette, 
a felvonulókat pedig zsűri értékelte. A legszervezet-
tebb, leghangulatosabb és legnagyobb létszámú 
csapat részesült jutalomban, elnyerve a Szent Mik-
lóst ábrázoló vándorszobrot. A siófoki alpolgármes-
ter is zsűritag volt az esemény azon részén, ahol a 
civil szervezetek bemutatkozását értékelték. Ezen 
az ünnepségsorozaton szentelték fel a Szent Miklós-
templom orgonáját, amit búcsús szentmise követett, 
hangsúlyozva az összefogás fontosságát. Az egyházi 
ünnepséget a hagyományos körmenet zárta. Gyer-
gyószentmiklós képviselőit a jövő évi Pünkösdi Sze-
zonnyitó ünnepségre várja Siófok.

Siófoki delegáció Gyergyószentmiklóson
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magyarokkal. Megtekintették a Szentföld nevezetes-
ségeit, Jeruzsálembe is eljutottak. Vendéglátóik any-
nyira odafigyeltek a részletekre, hogy a város főterén 
óriáskivetítőn is köszöntötték Siófok polgármesterét. 
A vendéglátók tájékoztatása szerint Izraelben 300 
ezren vallják magukat magyarnak és még kétszer 
ennyien kötődnek rokoni szálakkal Magyarországhoz. 
Mint kiderült, Netanya polgármesterasszonyának er-
délyi gyökerei is vannak, és felbukkant egy a siófoki 
küldöttséggel mindenképpen találkozni akaró idős, 
magyar származású zsidó, Józsi bácsi is, aki bár 1940-
ben menekült el családjával a népirtás elől, a mai 
napig remekül beszél magyarul. Elmesélte, milyen 

viszontagságos volt a négy éven át tartó menekülé-
sük, amíg elérték Palesztinát, és hogy szerepelt a tör-
ténetüket feldolgozó Pentcho család címen készült 
magyar riport-dokumentumfilmben is. A siófoki dele-
gáció – a polgármester kérésére - a netanyai rendőr-
kapitányságot is meglátogathatta. Dr. Lengyel Róbert 
a látottakat-hallottakat így summázta: mintegy 250 
rendőr és 40 fős városőrség szolgálja a közbiztonsá-
got a 230 ezer lakosú, tengerparti településen, ahol az 
évente 15 ezerre rúgó bűncselekmény zömét muszli-
mok követik el. Lakosságarányosan nézve kevesebb a 
rendőr, mint Siófokon, de rengeteg fegyveres katona 
is van az utcákon.

Hosszú évek óta idén először biztosított újra házhoz 
menő lomtalanítási lehetőséget Siófok önkormány-
zata a lakosságnak, illetve az ingatlantulajdono-
soknak, amelyet ütemezetten végez a szolgáltató. 
November végén befejeződött a lomtalanítás az 
Irinyi János és a Rét utca környékén, mégis több he-
lyen hegyekben áll a lom.

Jámbor Tímea, a szolgáltatást végző SIÓKOM Hulladék-
gazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. cégvezetője 
elmondta, a most jelentkezett problémán kívül szá-
mukra is meglepően flottul zajlott eddig a lomtalanítás 
új rendszere, amelyben Siófok egy-egy területéről meg-
határozott időszakban, vagyis ütemezetten szállítják el 
a lomokat. Az elszállítást igényelni kell a lomtalanítás 
időpontja előtti hónap 25. napjáig, de csak az teheti 
meg, aki a háztartási hulladék rendszeres elszállításáért 
szerződéses kapcsolatban áll a céggel. Erről korábban 
tájékoztatást adott a társaság a helyi lapokban, az ön-
kormányzat honlapján, interneten és a házakhoz eljut-
tatott szórólapokon is. 
- Siófok több területén, utcájában megtörtént már a 
lomtalanítás. A Vasvári Pál, Irinyi János, Rét és Lipták Gá-
bor utcák környékén november 27-28-án elszállítottunk 
minden lomot onnan, ahol bejelentették erre az igényt. 
A SIÓKOM szállító autóit a városőrök is kísérték, így meg 
tudják erősíteni a tényt– mondta Jámbor Tímea, aki hoz-
zátette, hogy az Irinyi utcában 54, a Rét utcában 11 in-

gatlantulajdonossal áll szerződésben a cégük. Közülük 
az előbbi utcából 11, az utóbbiból mindössze kettő kért 
lomelszállítást, amit teljesítettek. A többi, részben már 
akkor kihelyezett, részben azóta kihordott lomot nem 
szállította el a szolgáltató. A településrész utcáin napok 
óta látható lomhegyek miatt dr. Lengyel Róbert felhá-
borodásának adott hangot. Közölte, közegészségügyi 
és köztisztasági szempontból is tarthatatlan a helyzet. 
- Ideje, hogy ne a tisztességes emberek lássák kárát a 
tisztességteleneknek! Az önkormányzat már így is sokat 
költ illegális hulladék elszállítására. Még több kamerát 
fogunk felszerelni a kritikus helyekre, és a lehető leg-
nagyobb szigorral fogunk eljárni, maximális büntetést 
kiszabva a tiltott helyen és módon szemetet, lomot le-
rakókkal szemben– hangsúlyozta.
A lomtalanítás körül jelentkezett anomália mellett a vá-
ros komoly küzdelmet folytat az illegális hulladéklera-
kókkal. A tapasztalatok azt mutatják, nem csak helyiek 
az elkövetők, balatonszabadi, balatonendrédi, és oros-
házi személyek is szabálytalankodtak, de budapesti, sőt 
miskolci székhelyű cég is szerepelt már a szemetelők 
között. 2017. augusztus 1-je óta, vagyis az elmúlt négy 
hónapban a kamerás rögzítések alapján 50 esetben sza-
bott ki hulladékgazdálkodási bírságot a siófoki önkor-
mányzat, összesen mintegy 2,3 millió forint értékben. 
Volt olyan személy, akinek már 5 alkalommal szabtak ki 
büntetést a hulladék jogtalan kihelyezése miatt.

Hegyekben a lomok lomtalanítás után

A Bihari család Balatonja
„60 fotó - 60 festmény” címmel nyílt meg a Bihari 
művészcsalád balatoni témájú kiállítása a Kálmán 
Imre Kulturális Központ galériáján december 19-én. 

60 balatoni fotó, a fotókból született 60 festmény, és 
karácsony alkalmából néhány rózsaszínre festett, fenyő-
ággal díszített, kis képeket rejtő gumiabroncs fogadta a 
rendhagyó kiállítás megnyitó látogatóit a KIKK galériáján. 
A tárlat Bihari Puhl Levente siófoki festő-képzőművész, 
gondolkodó és művészcsaládjának bemutatkozása. Levy 
idén ünnepli 60. születésnapját, melynek kapcsán 60-ra 
bővült a balatoni fotók és festmények projektje. Az au-
tonóm mester negyven éve döntött a festészet mellett, 
a klasszikusokon kívül egyedi stílust alakított ki, gazdag, 
változatos témákat dolgoz fel. 1990 óta mintegy 200 
egyéni és csoportos kiállítása volt hazánkban és külföl-
dön. A decemberben megnyílt siófoki kiállításának ihle-
tét a balatoni fotók adták.
- Tomi fiam balatoni fényképeit nézegetve egyre erősebb 
késztetést érzetem, hogy fotói alapján elkészítsek egy 
balatoni festménykollekciót, melyhez 50 fényképét vá-
lasztottam ki 50 festményhez 2016. év elején. Hamarosan 
e-mailt küldtem erről Gábor Ferenc székesfehérvári bará-
tomnak (aki festményeim nagy kedvelője, és számtalan 
művem tulajdonosa), s válaszában felvetette a 2017-es 
év apropóját, hogy az 50 helyett 60 kép legyen, hisz 2017 
decemberében leszek 60 éves. Ezzel elkezdődött a „60-
60”. A történet természetesen módosult, s így a 60 fotót a 

12 éves Dani fiunk fényképei, a 60 festményt pedig Ynda 
lányom, valamint Csongor öcsém alkotásai egészítették 
ki. Így lett teljes a Bihari művészcsalád munkája és bemu-
tatkozása. A művek nem a fotók másolatai, hanem asz-
szociációk a képek adta ihlet, benyomások, gondolatok 
alapján – vallja a kiállításról az ötletgazda, Levy.
A megnyitón Isó Edina, a KIKK igazgatója tolmácsolta 
Vasvári Zoltán művelődéstörténész szavait, bemutatva 
a tárlatot:
- Levy valami nagyon fontosra érzett rá, és reflektált most 
látható képeivel, amikor fotókból kiindulva, ihletet merít-
ve fogott hozzá sajátos balatoni „tájképek” megfestésé-
hez. Túllépve a fotó nyújtotta hiperrealizmuson és saját 
realista szemléletmódján, többről, másról és nagyobbról 
kíván szólni, mint a banális tájélmény. Levynek személyes 
viszonyulása van a balatoni tájhoz, és társaival együtt 
nem csupán balatoni tájképeket készítettek, de ki tudták 
fejezni a Balaton-életérzés lényegét – írja Vasvári Zoltán 
levelében.
Dr. Lengyel Róbert, Siófok város polgármestere köszön-
tő beszédét követően polgármesteri elismerő oklevelet 
adott át Bihari Puhl Levente festőművésznek.
Bihari Csongor saját verseivel, Ludvig Rezső zeneszerző 
zenei közreműködésével színesítette a megnyitót. A Sió-
foki Hózer Imre Bélyeggyűjtő Kör a kiállítás alkalmából 
sorszámozott emlékívet adott ki a tárlat és a művészet 
támogatására.
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2017 legjobb sportolói
Több száz világbajnok, Európa-bajnok és orszá-
gos bajnok siófoki sportoló, valamint edzőik ve-
hették át elismerő okleveleiket, érmeiket 2017 
legjobb sportolóinak díjátadó gáláján. 

A BÚÉK Siófok 2018 sportnapok keretében rendezték 
meg december 28-án a Kálmán Imre Kulturális Köz-
pontban 2017 legjobb sportolóinak díjátadó gáláját. 
Az idei év legeredményesebb siófoki sportolóit és 
edzőiket dr. Lengyel Róbert polgármester köszön-
tötte, aki a díjakat Kertész Tamással és Lapos Gá-
borral, a rendezvény szervezőivel, valamint Hamvas 
Péter alpolgármesterrel adta át a bajnokoknak.

A 2017-es Év Legjobb Sportolói:

Az év edzője: Vörös Csaba
Az év ifjúsági sportolói: Kárász Júlia, Jahni Bálint 
Az év fiú sportolója: Cseresznyés Máté 
Az év női sportolója: Estelle Nze Minko
Az év férfi sportolója: Németh Nándor 
Az év csapata: a Siófoki Bányász felnőtt strand-
labdarúgó csapata
Az év támogatója: PLÁZS Siófok

Kitüntetett edzők:

Balláné Farkas Gabriella, RG, Birkás Alexandra, 
tánc, Ladányi Vivien, tánc, Boér Renáta, labda-
rúgás, Fülöp Milán, tánc, Kovács Franciska, tánc, 

Gruber György, labdarúgás, Halász Mirtill, ma-
zsorett, Hegyiné Bálint Márta, triatlon, kerékpár, 
Hetei Fruzsina, formációs tánc, Lóránt Éva, formá-
ciós tánc, Hunya Balázs, kosárlabda, Pákozdi Zsolt, 
kosárlabda, Kálóczi József, karate, Tamás László, 
karate, Karap Attila, tenisz, Király Johanna, úszás, 
László András, labdarúgás, Mészáros András, triat-
lon, kerékpár, Mészáros József, labdarúgás, Samu 
Miklós, labdarúgás, Szabolcsi Balázsné, atlétika, 
Szajcz Miklós, labdarúgás, Szentiványi Gábor, lab-
darúgás, Szokolai László, úszás, Varga Attila, lab-
darúgás

Világbajnokok:

Kutasi Gábor - Balaton Rádióamatőr DX Klub
Szántó Dominika - C&M Dance Stúdió TSE
Huber Péter - C&M Dance Stúdió TSE
Huber Petra - C&M Dance Stúdió TSE
Veres Dzsúlió - C&M Dance Stúdió TSE
Vajda Fanni - C&M Dance Stúdió TSE

Európa-bajnokok:

Happiness TSE: Barát Judit, Barát Márk, Barta Míra, 
Belényesi Vivien, Bognár Petra, Csáki Lara, Csapó Vi-
rág, Darázs Liza, Dudás Bernadett, Éva Elektra, Farkas 
Eszter, Farkas Péter, Gáspár Dóra, Házas Panna, He-
gyi Panna, Herczeg Júlia, Herczeg Sára, Hortobágyi 
Dorottya, Hutvágner Sára, Jónás Janka, Juhász Lau-
ra, Károlyi Zsombor, Kovács Kinga, Kovács Viktória, 
Már Dorka, Papp Dorka, Perjési Milán, Rendes Kopári 
Barbara, Sebrek Jázmin, Soós Lili, Sütő Noel, Szafkó 
Eszter Panna, Szárnyasi Nikoletta, Tóth Bíborka.
X-Press TSE: Dróth Anna, Herceg Virág, Kolonics Re-
beka, Lénárt Vanda, Nagy Fanni, Oláh Réka, Pákozdi 
Réka, Récsei Dóra, Sólyom Sára, Szalai Liliána, Varga 
Laura.
X-Press TSE: Cziglédszky Nikolett, Horváth Alexand-
ra, Kolumbán Kitti, Mokány Petra, Szentpéteri Lizett 
Panna.
C&M Dance Stúdió TSE: Nagy Anna, Orbán Márk.

Siófok és Környéke SE: Lizák Richárd (karate)
C&M Dance Stúdió TSE: Agárdi Márk, Balogh Ger-
gely, Belényesi Regina, Dienes Borbála, Dienes Rozi, 
Fazekas Flóra, Gueth Petra, Hartmann Gerda, Hege-
dűs Hanna, Jahni Ákos, Juhász Vivien, Kanyó Vivien, 
Keller Emese, Kiss Noémi, Látrányi Luca, Lentulai 
Hanna, Malya Lavínia, Mészáros Liza, Mihók Milla, Or-
bán Gergő, Orsolics Vera, Pazdora Zsanett, Pazdora 
Zsófia, Porczió Luca, Sere Dániel, Sere Viviána, Sík 
Veronika, Szántó Dorina, Szili Laura, Szirovatka Lilla, 
Vörös Panna, Zölei Alexandra.

Országos bajnokok, válogatottak:

Vida Zsófia, atlétika
Sümegi Dalma, csigás íjászat
Nagy Zsombor, kosárlabda
Kersák Kristóf, úszás
Bodor Eszter, mazsorett
Fejes Fanni, mazsorett
Kersák Szabina, mazsorett
Nagy Viktória, mazsorett
Hardi Balázs, karate
Raffael Ferenc, karate
Visnyei Adrienn, országúti kerékpár
Károlyi Natália, országúti kerékpár

Strandlabdarúgás: Lang Mátyás, Bévárdi Gábor, 
Fenyvesi Márk, Unger Péter, Pál Martin.
Labdarúgás: Kiss Borbála, Palkovics Petra, Varga-
Járó Klára, Rátkai Sára, Nagy Enikő, Bali Fruzsina, Sza-
lai Réka, Pozsár Csenge, Takács Szilvia, Harangozó 
Alicia, Kovács Eszter, Salamon Eszter, Sipőcz Kamil-
la, Horváth Lili, Rátkai Anna, Hegedűs Luca, Gruber 
Dóra, Szalai Emília, Paplogó Adrienn.
RG: Tőke Zsófia, Kostyán Hajnalka, Farkas Nikolett, 
Papp Franciska, Szőcs Lilla, Darás Réka, Gulyás Gab-
riella.
Strandlabdarúgás: Kiss Milán, Csillik Szilárd, Járfás 
Gergő, Dankó Tas, Kis Tamás, Korponai Tamás, Paár 
Krisztián, Buzsáki Barna, Lukács Bálint, Wald Péter, 
Gyárfás-Tóth Kristóf, Zellerhoff Robin, Cseresznyés 
Márton, Fellembek Zétény, Ábrahám Botond, Szabó 
Ákos, Potocska Bálint, Németh Dávid, Szentgyörgyi 

Péter, Kocsis Dániel, Süle Barnabás, Balogh Mátyás, 
Laczkó Levente, Bognár Ferenc, Grzybovsky Ádám, 
Bencsik Mihály, Csepregi Imre, Gruber András, Mol-
nár László, Kovács Levente, Kovács Kristóf, Fodor 
Rajmund, Szabó Dániel, Gruber Péter, Sófalvi Csaba, 
Szabó Dominik, Balogh Bence Benitó, Nagy Marcell, 
Kalauz Máté, Pápes Mózes, Németh  János, Lapos 
Máté, Török Dávid, Bocsev Balázs, Turós Viktor, Mes-
ter Gellért, Bagi Bernát, Bene Zsombor, Mohammad 
Mohammadi Ali, Abdullah Hussain Ali Aljasmi, Beshr 
Mohammed Beshr Salem Ahmed, Beshr Mohammed 
Beshr Salem Waleed.
Tánc: Ringhoffer Nóra, Faragó Sándor.
Vitorlázás: Pomucz Tamás, Halmos Zoltán, Vőneky 
Gyula, Vőneky Ákos, Gallasz Lajos, Imrédy Sarolta, 
Vadászy András, Fazekas József György, Tuboly Zol-
tán, Dávid Péter, Pomucz Anna Boglárka, Molnár 
György, Pomucz Máté Tamás, Miklós Tamás, Mik-
lós Levente, Romoda László Ferenc, Romoda Péter 
Bence, Maszlag Nándor Balázs, Nemeskéry Sándor, 
Pápay Balázs, Kalfsbeek-Dobóczi Anna, Bartalos Atti-
la, Csányi Máté, Rajnai István, Bögyös Dóra.
Asztalitenisz: Birkás Bálint, Juhász Dominik, 
Szirovatka Martin.
Karate: Pápay Kata, Vass Nárcisz, Vass Norbert, Kal-
már Koppány.
Strandlabdarúgás: Baricz András, Szarka Levente, 
Lakatos Bence, Nagy Dániel, Vörös Márk, Tóth Már-
ton, Fiáth Bence, Preimusz Márk, Kulifay Ádám.
Kerékpár: Rácz Gergő, Rácz Barnabás.
RG: Hozer Fanni, Garamvölgyi Lilla, Ittzés Lili, Drabik 
Fruzsina.
Strandlabdarúgás: Beke András, Villányi Kevin, Né-
meth Richárd, Varga-Jancsó Dániel.
Futsal: Tóth Patrik, Lakatos Bence Krisztián, Kremán 
Dominik, Gruber András György, Balogh Márió, Kele-
men Kevin, Csapó Dávid, Illés Gergő, Volák Dominik, 
Nagy Levente Máté, Bárány Ákos.
Karate: Veréb Kinga.
Asztalitenisz: Körmendy Péter, Csepregi Csongor, 
Tóth Marcell László.
Kosárlabda: Takács Kristóf, Takács Barnabás.
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Siófok, Vak Bottyán u. 27., TESCO
Nyitva: H.–Szo. 9.00 – 20.00,

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

Szemüvegkeretek verhetetlen áron!

Utolsó darabok

30%, 50%, 70% kedvezménnyel!

    ÉV  ELEJI
KÉSZLETKISÖPRÉS!

OPTIKA

Az akció január 1–31-ig, vagy 
a készlet erejéig érvényes.

További részletek az üzletben.

Mintegy 500 Mikulás-sapkás futó teljesítette a 
Balatuning Egyesület által szervezett III. Miku-
lás-futás 3 kilométeres távját advent első va-
sárnapján. A lelkes sportolni vágyók a Hungast 
csoport szupermenzáján melegedhettek fel a 
szállingózó hóesésben, és még a Menza Miku-
lással is találkozhattak. 

December 3-án harmadik alkalommal szervezte 
meg a Mikulás-futást Siófokon a Balatuning Egye-
sület. A sporteseményre közel 500-an neveztek, de 
akadtak olyanok is, akik a programokért látogattak 
ki a város főterére. A színpadon zenés animáció és a 
Siófoki Női Kar gyermekkórusának műsora fogadta 
az érdeklődőket. A futók a közös bemelegítés után 
vágtak neki a 3 kilométeres távnak, melyet a ko-
rábbi eseményekhez hasonlóan a legtöbben futva, 
kerékpározva, görkorcsolyázva vagy rollerrel telje-

sítettek. A célba érkezőket a befutóérmek mellett 
ezúttal rendhagyó módon meleg gulyásleves és for-
ró tea, valamint a Menza Mikulás is várta a Hungast 
Cégcsoport Fő térre kitelepült szupermenzáján.
- Idén első alkalommal együttműködtünk a Hungast 
Cégcsoporttal, akik a futókat meleg étellel és itallal 
várták. A tombolasorsoláson a helyi vállalkozások 
összefogásának köszönhetően közel 250 ezer fo-
rint értékben sorsoltunk ki nyereményeket. A fődíj 
egy két éjszakára szóló wellness hétvége volt Sió-
fok legnagyobb wellness szállodája, a Hotel Azúr 
felajánlásával. Ezúton is köszönjük a siófoki vállal-
kozásoknak, a helyi civil egyesületeknek, a Kálmán 
Imre Kulturális Központnak, a Siófoki Fürdőegylet-
nek és a Hungast csoportnak a támogatását, akik kö-
zös összefogásával valósulhatott meg a színvonalas 
rendezvény – mondta el Molnár Éva, a Balatuning 
Egyesület Siófok elnöke.

Mikulás-futás Siófokon
A 2017-es Országos Rally Challenge indulóinak 
sorában Siófok színeit képviselte Gyarmati Ariel 
és Kocsis György. A páros egy Mitsubishi Lancer 
Evo IX-essel szállt harcba a bajnoki pontokért 7 
futamon. A siófoki autóversenyzők évértékelő-
jükben összegezték a tavalyi bajnokságokat. 

„2017-re azt tűztük ki célul, hogy lépést tartsunk a 
felgyorsult mezőnnyel, illetve megvédjük a tavalyi 
bajnoki címünket – mesélte a duó. A cél érdekében 
még technikát is váltottunk, és egy IX-es Mitsubi-
shivel neveztünk a bajnokságba. Az átállás azonban 
nem ment zökkenőmentesen: nem találtuk meg el-
sőre a kocsi megfelelő beállításait, folyamatosan 
építettük, dolgoztunk rajta, de mindig újabb csont-
vázak hullottak ki belőle.”
A balszerencse már rögtön a szezonnyitó Miskolc 
ralin utolérte a párost: a 4. szakaszon műszaki hiba 
lépett fel a Mitsubishinél, ami miatt már az első na-
pon a futam feladására kényszerültek. A bajnokság 
az Ózd ralival folytatódott, ahol a mitfahrer – egész-
ségügyi okok miatt – nem tudta elfoglalni a jobb1-
et. Helyette egy régi-új navigátor, Németh Gergely 
segítette a pilótát. Miskolc után azonban Ózdon 
sem sikerült a szépítés: a váltó megadta magát, így 
a 7. gyorsasági szakaszon fel kellett adniuk a küz-
delmeket.
Két nullás verseny után a murva meghozta a sikert 
Gyarmatiéknak Szombathelyen, ahol magabiztos 
győzelmet arattak. Még úgy is, hogy egy műszaki 
probléma, valamint egy vezetői hiba is becsúszott 
náluk. A győzelmi mámor azonban nem tartott 
sokáig, ugyanis a Székesfehérvár ralin újabb oka 
adódott a siófoki alakulatnak a bosszankodásra. A 
futam során annyi defektet összegyűjtöttek, hogy a 
végén már nem volt lehetőségük az újabb abroncs-
cserére. A 9. szakaszon beszerzett utolsó defekt 
végérvényesen rányomta bélyegét a szereplésükre.
Júliusban ismét egy murvás verseny következett, 
méghozzá a Veszprém rali. A szombathelyi győze-
lem után jogosan gondolhatta azt a páros, hogy ez 
az a terep, ahol meg tudják mutatni, hogy igenis 

számolni kell velük. Fortuna azonban ekkor sem állt 
mellettük: a 4. szakasz rajtjában már lehetett érez-
ni, hogy nincs erő a kocsiban, a gyors felénél pedig 
már minden pirosan világított a műszerfalon – mint 
utólag kiderült, a turbó meghibásodása miatt.
„A pechszéria után sokat törtük azon a fejünket, 
van-e értelme folytatni a pontvadászatot a bajnok-
ságban, vagy esetleg próbáljuk ki magunkat egy-
egy vendégszereplés alkalmával a Mitropa Kupa 
mezőnyében. Többször is átszámoltuk a pontjain-
kat, illetve sorra vettük az opciókat az évben hátra-
lévő két versenyre, aminek eredménye az lett, hogy 
matematikai esélye van még annak, hogy dobogó-
sok legyünk év végén. Ezt a lehetőséget pedig nem 
akartuk kihagyni.”
És milyen jól tették! A Mecsek ralit megelőzően a 
Mitsubishi több fejlesztésen is átesett, amit abszo-
lút eltalált a csapat. Gyarmati és Kocsis folyamato-
san gyorsultak, végig meccsben az ellenfelekkel, s 
végül az ORC értékelés 2. pozíciójába kormányoztak 
be az Evo IX-est. Ezek után vérszemet kapva álltak 
a szezonzáró Eger rali rajtjába, amit magabiztosan 
meg is nyertek. Sikerüknek köszönhetően pedig év 
végén is felállhattak a képzeletbeli dobogóra.
„Boldogok vagyunk a 3. hellyel – még úgyis, hogy 
az elsődleges célunk a győzelem, a tavalyi bajnoki 
cím megvédése volt. Az idei buktatókból, fejleszté-
sekből nyerünk erőt a folytatáshoz, ami 2018-ban 
még erősebb lesz, és minden egyes pontért meg 
kell majd küzdenünk” – összegezte Gyarmati Ariel.
Kocsis György hasonlóan értékelte a szezont: „Fe-
lemás érzésem van az idei évvel kapcsolatban. 
Amikor nem volt gond a kocsival, jó időket autóz-
tunk, élveztük a menetelést. Ám a rengeteg mű-
szaki probléma jócskán kedvünket szegte. Persze, 
a Mitsubishinek is ki kellett nőnie a gyermekbeteg-
ségeit, így bízunk benne, hogy a nehezén már túl-
vagyunk, és jövőre újult erővel támadhatunk – akár 
itthon az ORC-ben, akár egy nemzetközi bajnokság-
ban. Köszönjük mindenkinek a szurkolást, támo-
gatást, aki egy kicsit is hozzátett ahhoz, hogy meg 
tudjuk csinálni ezt az évet!”

Évértékelő a Gyarmati-Kocsis autóversenyző párostól



A világelső Zoom2! profesz- 
szionális, biztonságos lámpás 
fogfehérítő eljárással garan-
táltan fehérek lesznek a fogai. 

Készüljön az új évre
fehér mosollyal! 

Telefon :+36 20 553 66 22
E-mail: globedental.zamardi@gmail.com

Zamárdi, Eötvös u. 15./1. · www.globedental.eu

Évkezdő 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!

Érvényes: a hirdetés felmutatásával 2018. feb. 28-ig

MOST JÁTSZIK VAGY TANUL?

SAJÁT
OKTATÁSI

PLATFORM
AZONNALI

SIKERÉLMÉNY
INSPIRÁLÓ

KÖRNYEZET
LELKES

EGYETEMISTA
OKTATÓK

6–12 FŐS
CSOPORTOK

SAJÁT LAPTOP
MINDENKINEK

 LOGISCOOL SIÓFOK
Gábor Dénes Főisk., Siófoki Campus, 2. em.
8600 Siófok, Petőfi sétány 1.
+36 70 603 0005 
hello.siofok@logiscool.com

Programozó és robotika kurzusok 
8–15 éveseknek februártól.

Regisztrálj nyílt napunkra, 
és nézzetek bele a jövőbe!

www.logiscool.com

Nyílt napok: 

január 19–29.

JÁTSZVA TANUL PROGRAMOZNI.
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Teszteld a jövő vezetési élményét
és nyerj egy romantikus Valentin napi élményautózást! 

Legyél Te a szerencsés és lepd meg kedvesed egy 
Valentin napi élményautózással, amihez 
ajándék romatikus vacsorát adunk!

A játék 2018 január 12. és február 12. között tart.

Regisztrálj ingyen a vezetési élményért a 
http://elektromosautokolcsonzo.eu/valentin-nap oldalon!

A promócióval kapcsolatos további kérdések:
Teve Kft. - 8600 Siófok, Csicsali u. 1. - Telefon: +36.30.531-5664




