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Somogy a legtámogatottabb megyék közt szerepel
Országos szinten Somogy kapta a második legtöbb 
támogatást a Széchenyi 2020 forrásokból, a megyé-
ben az egy főre jutó támogatás már meghaladta az 1 
millió forintot. A Széchenyi 2020 forrásokból eddig 
összesen 321 milliárd forint összegű támogatás ju-
tott Somogyba. 

Év- és ciklusértékelőt tartott az eddigi eredményekről, 
a jelen és a jövő lehetőségeiről Witzmann Mihály or-
szággyűlési képviselő, melyen megköszönte a Somogy 
4-es választókerület polgármestereinek az eredmé-
nyes együttműködést és partnerséget.
– Ha csak a Széchenyi 2020 forrásokat nézzük, akkor azt 
láthatjuk, hogy Somogy megyében az egy főre jutó tá-
mogatás már meghaladta az 1 millió forintot, amellyel 
Hajdú-Bihar után a második helyen állunk az ország 19 
megyéje közül.A térségben 2013 és 2018 között megva-
lósult és elnyert pályázati fejlesztések és önkormányzati 
önerős beruházások összértéke meghaladja a 150 mil-
liárd forintot, mely összegben a vállalkozói pályázatok 
még nem szerepelnek - mondta el Witzmann Mihály.
A térségben megvalósult és elnyert több mint 150 mil-
liárdos forrásokból az oktatás, az egészségügy, a sport, 
a turisztika területére, óvodák, bölcsődék felújítására, 
a szennyvíz, csapadékvíz elvezetésének fejlesztésére, 
ivóvízminőség-javításra, út, járda, kerékpárút felújítás-
ra, dél-balatoni vasút fejlesztésre, a Sió-zsilip és csa-
torna rekonstrukciójára, hulladékgazdálkodásra, ipari 
parkokra egyaránt jut támogatás.

– Ugyanezen időszakban a Siófokon megvalósult és 
a jelenleg előkészítés alatt álló, de már jóváhagyott 
projektek összértéke több mint 50 milliárd forint. Ez az 
összeg kizárólag a hazai és uniós forrásokból megva-
lósuló beruházásokat és a már elnyert támogatásokat 
jelenti, amelybe az önkormányzat önerős fejlesztései 
és a vállalkozói pályázatok nincsenek beleszámolva. 
Ez megfelelő válasz lehet azokra az ellenzéki vádakra, 
miszerint a Kormány magára hagyta volna a várost, 
ugyanis soha ennyi támogatás nem érkezett még Sió-
fokra – nyilatkozta Witzmann Mihály.
A Siófokon megvalósult, illetve elnyert fejlesztések 
közt szerepelnek például a siófoki kórház fejlesztései, 
a rendelőintézet akadálymentesítése, a Siófok-Ságvár 
kerékpárút kialakítása, a mentőállomás, a 7-es és 65-
ös utak felújítása, a szennyvíztelep megépítése, a köz-
világítás fejlesztése, a városi stadion és környezetének 
felújítása, a Sió-zsilip és Sió-csatorna rekonstrukciója, 
strandfelújítások, oktatási, sport és közösségi fej-
lesztések. A Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program támogatott fejlesztései a választókerület-
ben megközelítik a 12 milliárd forintot. Siófok itt is jól 
szerepelt, ugyanis az önkormányzat által benyújtott 
összes pályázat nyert, mintegy 1,5 milliárd forint ér-
tékben. Ennek köszönhetően ipari park, csapadék-
víz-elvezetés, energetikai fejlesztés, fogalakoztatási 
paktum, rendelőintézet-korszerűsítés és az úgyneve-
zett „Zöld Város” városfejlesztési beruházás megvaló-
sítására nyílik lehetőség.

Állampolgári észrevételek és helyi önkormányza-
ti visszajelzések alapján igény merült fel Siófok 
belterületén a megállás és várakozás szabályait 
megszegő járművek és vezetőinek fokozottabb el-
lenőrzésére és szankcionálására - a Somogy Megyei 
Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint.

Közös társadalmi érdek a városi közúti forga-
lom zavartalanságának biztosítása és elősegítése.  
A rendőrség célja, hogy mindenkinél elérje az ehhez 

szükséges jogszabálykövető magatartást. A 2018. 
január 25-én kezdődött intézkedéssorozatban a Sió-
foki Rendőrkapitányság munkatársai minden, a vá-
ros közigazgatási területén szabálytalanul parkoló 
jármű üzembentartójával, illetve járművezetőjével 
szemben intézkedtek. A rendőrök 2018. január 28-ig 
megelőzési céllal, egyelőre figyelmeztetéssel zárták, 
illetve zárják az intézkedéseket, a türelmi időszak le-
teltével azonban súlyosabb szankcióikra számíthat-
nak a szabályszegők.

Siófok: intézkedéssorozat a tilosban parkolók ellen

Ellehetetlenült a parkolás Siófok szívében, a vá-
sárcsarnok előtt, miután a Lidl bezárta az évekkel 
ezelőtt tulajdonába került, parkolónak használt 
területét. Az ok, hogy a terület eddigi bérlői, a vá-
sárcsarnok üzemeltetői, akik ingyenes parkoló-
ként működtették a murvás telket, nem fogadták 
el a multi által szabott új és drasztikusan meg-
emelt bérleti díjat. A város polgármestere tár-
gyalásokat kezdeményezett a Lidl vezetésével. 

A siófoki önkormányzat 2007 tavaszán adta el a vá-
sárcsarnok előtti területet pályázat útján, 170 millió 
forintért a Lidl Magyarország Bt.-nek, így az azóta ma-
gánterület, vagyis a városnak nincs sok beleszólása a 
használatába. A multi garázst és Lidl élelmiszer áruhá-
zat kívánt rajta építeni, megvásárolva más szomszé-
dos ingatlanokat is.
A hét évvel ezelőtti híradások szerint a Lidlnek nem 
sikerült minden olyan környékbeli ingatlant meg-
vennie, amit szeretett volna. 2010-ben felszántotta a 
területet, ami miatt a környéken élők felháborodtak, 
a város akkori jegyzője pedig a városkép, a por- és 
gyomveszély miatt felszólította a céget az eredeti ál-
lapot visszaállítására.
A Lidl tulajdonába került salakos területen azóta sem 
épült semmi, az elmúlt években a vásárcsarnok üze-
meltetői bérelték, ingyenes parkolási lehetőséget 
biztosítva rajta bárki számára. Mióta lezárta a mul-

ti a területét - mert a korábbi bérlők nem kívánják 
vagy tudják megfizetni az idén jelentősen megemelt 
bérleti díjat -, komoly gondokat okoz a környéken a 
parkolóhelyhiány, még így télen is.
Dr. Lengyel Róbert, Siófok polgármestere először le-
vélben fordult a Lidl magyarországi képviseletéhez, 
felvetve a terület önkormányzat által történő vissza-
vásárlásának lehetőségét is, amire ezt a választ kapta 
a multitól: „Az ingatlant a társaságunk nem kívánja 
értékesíteni, célunk egy Lidl áruház és a hozzá tarto-
zó, közforgalom számára megnyitott garázs, parkoló 
megépítése… A cél eléréséhez szükséges jogerős 
építési engedély megszerzését azonban a jelenlegi 
jogszabályi háttér jelentősen megnehezíti.” 

Nem lehet parkolni a vásárcsarnoknál: tárgyalások a Lidllel

Csapadékvíz elvezetési munkák
Siófok Város Önkormányzata 200 Millió forint megyei forrást nyert a déli városrész csapadékvíz elvezető 
rendszerének fejlesztésére. A projekt közvetlen célja, hogy a jelenlegi déli városrész belterületi csapadékvíz 
elvezető rendszer képes legyen ellátni a területi adottságokból, a jelenlegi csatornarendszer állapotból, és az 
időjárás változás szeszélyességéből adódó megnövekedett vízmennyiség megfelelő kezelését, és elvezeté-
sét, a megjelölt közútszakaszok mentén. Továbbá cél a megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, 
és ezzel a veszélyeztetett területről a vízelvezetés megoldása és a csapadékvíz okozta károk megelőzése. A 
projektben tervezett Alsó utcai burkolt árok a városrész Nagykanizsa - Budapest vasútvonal - Klapka utca - 
Kaposvár - Siófok vasútvonal által határolt városrészén  keletkező csapadékvizek főgyűjtője. Régóta várt fej-
lesztés ez, hiszen a projekt befejezése után lehetőség nyílik a délkeleti városrész csapadékvíz elvezetésének 
a kapacitás bővítésére. A projekt várható megvalósulása 2019. december 31- mondta lapunknak Szajcz Adrián 
beruházási és fejlesztési tanácsnok.
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Somogy Polgáraiért Díjat vehetett át a megyehéten 
Bartha Béla, Siófok vezető református lelkésze, aki 
Kárpátalján született, és több mint tíz éve célkitű-
zése a siófoki gyülekezet lelki megerősítése mellett 
a hitélet fellendítése, és a fiatalok, a jövő gyüleke-
zetének felkarolása. Bartha Bélát interjúnk során 
lelkészhivatása kezdeteiről, életútjáról, siófoki 
munkásságáról és célkitűzéseiről kérdeztük. 

Siófok vezető lelkészeként mit tesz a közösségért, a ke-
resztény lelkület erősítéséért?

- 2007 nyarán kerültünk feleségemmel Siófokra. Egy 
szerető, elfogadó, épülni, Krisztus útján előrehaladni 
akaró és vágyakozó gyülekezettel élünk együtt immá-
ron tíz és fél éve. Munkánk a gyülekezetben sokrétű, 
a társadalom minden szegmensében jelen vagyunk. 
Majdnem azt is mondhatom, hogy foglalkozunk a még 
meg nem születettekkel, ugyanis házaspárok érkez-
nek hozzánk, családos felkészítő alkalmakat tartunk. 
Foglalkozunk az újszülöttekkel, gyerekekkel, a keresz-
telőtől elkísérjük őket az óvodáig, iskoláig. Három isko-
lában vagyunk jelen, 145 református hittanost tanítunk 
minden héten. Részt veszünk a fiatalok életének nagy 
eseményein, a konfirmáción, az esküvőn, végigkísérjük 
a családokat a gyerekszületésen át az unokák szüle-
téséig. Siófokon töltött éveim alatt már vannak olyan 
gyerekek, akiket én konfirmáltam és eskettem is, ami 
ritka dolog. Jelen vagyunk a kórházban, odaállunk 
a gyászolók mellé, együtt örülünk és adunk hálát az 
esküvőkön és keresztelőkön Isten szerető áldásaiért. 
Folyik a családok látogatása, amire a jövőben sokkal 
nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni. Télen öku-
menikus alkalmakon vagyunk együtt, nyáron napközis 
gyermektáborra hívjuk a gyerekeket, ősszel evangeli-
zációs alkalmakon veszünk részt. Havonta egyszer a 
Korányi utcai Gondozási Központban hirdetjük az igét, 
felkeresve idős testvéreinket. Úgy érzem, jelen kell len-
nünk a gyülekezetben, és hitelesen, érthetően kell bi-
zonyságot tennünk Megváltónkról, arról a csodálatos 
áldozatról, amit értünk hozott. Így lehet erősebb a kö-
zösség, így juthatunk előbbre a hitben.

Lelkészként sok figyelmet fordít a fiatalokra, mit ta-
pasztal, mi a mai fiatalság legnagyobb problémája?

- Valóban igyekszem az idősek mellett a fiatalokra is 
nagy figyelmet fordítani, hiszen ők a jövő gyülekeze-
te. Sok fiatallal kerülünk egész közeli, baráti kapcso-
latba. A mai fiatalok élete, problémái, vágyai, céljai 
messze nem tükrözik akár már az én fiatalkori életem, 
vágyaim és problémáim. Gyorsabb az életük. Virtuális 
terekben igyekszenek felépíteni alternatív életterü-
ket, nehéz őket kimozdítani, bevonni és elkötelezni 
bármire is. Nos az empátia, az elfogadás és mindenek 
előtt a szeretet az, amelyik itt is segítségünkre lehet. 
Krisztus őket is szereti. Jézus őket is elfogadja olya-
noknak, amilyenek. Mi miért tennénk másképp?

Milyen megoldást lát minderre?

- Számos segítő foglalkozásban dolgozó, szolgáló 
emberrel vagyunk kapcsolatban, akik igyekeznek 
minden eszközzel ellátni a hozzájuk fordulókat. Min-
den elismerésem ezeké a szakembereké, akik min-
den tőlük telhetőt megtesznek a lelki-testi tünetek 
gyógyítására, enyhítésére. Lelkészként mégis azt kell 
mondanom, hogy Isten nélkül minden vélt megoldás 
csak félmegoldás. Fel kell mutatni, el kell juttatni, elér-
hetővé kell tenni az evangéliumot minden kereső szá-

Somogy Polgáraiért Díjat vehetett át Bartha Béla mára. Léteznek erre módszerek, technikák, melyeket 
természetesen mi is igénybe veszünk, ám az ige hite-
les hirdetésénél, az élő bizonyságtételnél még nem 
találtak ki hatásosabb és maradandóbb módszert. Egy 
szerető, befogadó gyülekezeti közösség, hiteles hívő 
bizonyságtévőkkel, Isten áldásával csodákra képes.

Az idei év elején Somogy Polgáraiért Díjat vehetett át. 
Hogyan fogadta a kitüntetést, és mit ad Önnek ez az 
elismerés?

- Nagy örömmel és meglepetéssel fogadtam ezt a ki-
tüntetést, hiszen mégiscsak egy rangos díj Somogy 
megyében. Két dolgot szerettem volna mondani a 
díj átvételekor, csak végül sokan voltunk, és nem 
jutottam szóhoz. Az elmúlt év a reformáció 500. év-
fordulója jegyében telt, ezért az egyik Luther Márton 
mondásának első fele lett volna: „Itt állok, másként 
nem tehetek.” A másik egy Kálvin János-idézet, mely 
szerint „Egyedül Istené a dicsőség”. Én önmagamnak 
nem tulajdonítok semmit, egy közösség vezetője 
vagyok, és ebben a közösségben végzem a munkát, 
amit Isten rám bízott, és ha ezt észrevették, akkor há-
lás vagyok Istennek, a közösségnek és azoknak is, akik 
ezt értékelték. Büszkeséggel tölt el a díj, ezt megosz-
tottam a gyülekezettel is, akik velem örülnek. Dolgo-
zom tovább, megyek tovább azon az úton, amit Isten 
kijelölt számomra a siófoki gyülekezetben és az aszta-
litenisz egyesületben is. Számomra azt jelenti ez a díj, 
hogy érdemes tovább dolgozni, becsületesen tovább 
folytatni.

A gyülekezet mellett az asztaliteniszben is jeleskedik, 
2014 óta a Siófoki Asztalitenisz Egyesület elnöke.

- Már a teológián is meghatározó tagja voltam a főis-
kolai csapatnak, számos első helyezést hoztunk el az 
évente megrendezésre kerülő „teolimpiákról”. Kapos-
váron folytattam a hobbimat, majd Siófokra kerülve 
először a második csapat tagja, majd az első csapa-
té, nemrég pedig a közel ötven tagot számláló és hat 
csapattal bíró Siófoki Asztalitenisz Klub elnöke let-
tem. Hat csapatot koordinálok, edzéseket szervezek, 
igyekszem megszerettetni a gyerekekkel a sportot.  

A Vak Bottyán János Általános Iskola ebben kiváló 
partner, ugyanis a gyerekek a dupla testnevelésórák 
keretében rendszeresen járnak hozzánk edzésre 
az Újpiac téri asztalitenisz csarnokba, és a Beszé-
des János Általános Iskolában pályázat keretében 
asztaliteniszeznek a gyerekek Vörös Csaba vezeté-
sével. Büszke vagyok a csapatokra és különösen fia-
imra, akik sorra nyerik a korosztályos és nem ritkán 
a felnőtt mezőnyben is az érmeket. Személyesen is 
tapasztalom, hogy mennyire szüksége van a mai fia-
taloknak az aktív mozgásra. Siófokra kerülésemkor az 
volt a hagyomány, hogy mindenki megajándékozta 
csapattársait névnapja alkalmából egy üveg itallal. 
Mikor közeledett az első névnap, én úgy határoztam, 
hogy nem italt, hanem egy dedikált Szentírást adok 
ajándékba a csapattárs nem kis meglepetésére. Mi-
kor a második névnap közeledett, előtte odajött a 
leendő ünnepelt, és odasúgta, hogy lehetőleg neki 
is Bibliát adjak. Egy év alatt elláttam a csapattagokat 
Isten igéjével. Ez volt az első lépés. A pingpongmecs-
csen nehéz evangelizálni, de az oda- és visszafelé 
vezető olykor egy-két órás kocsiúton, az edzéseken 
hatalmas tér nyílik a bizonyságtételre. Isten megál-
dotta ezt a szolgálati területet is.

Milyen tervei vannak a jövőre nézve?

- Januárban megalakult az új presbitérium, a reformá-
tus egyházban hatévente van demokratikus választás, 
amikor megválasztják a gyülekezet presbitériumát. 
Tizenkét új presbiterünkkel, új gondnokunkkal és 
négy pótpresbiterünkkel január 16-án tartottunk egy 
presbiteri bibliaórát, amelyen átbeszéltük a jövőbe-
ni terveket. Nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni az 
ifjúságra, az ifjúság megőrzésére, a templomba való 
bevonzására, az evangélium hirdetésére közöttük. 
Ezenkívül középpontba helyeznénk az idősebb kor-
osztályt és a családgondozást is. Fontos a közösség 
folyamatos építése, összetartása. Felújítások terén a 
templomunk tetejének födémcseréje, parókiánk kerí-
tésének megújítása lesz esedékes a következő 6 éves 
tervben, erre szeretnénk forrást találni.

A teljes interjú a www.siofoki-hirek.hu oldalon olvasható.



8 9

FEBRUÁR

A Siófoki Szabadtéri Vendéglátók és Kézművesek 
Egyesületének januári rendezvényén a mohácsi 
busók, a kolbásztöltő verseny és a több száz méte-
res sült kolbász is rengeteg érdeklődött vonzott a 
hajóállomásra. 

Színt vitt a téli Balaton partjára a Siófoki Szabadtéri 
Vendéglátók és Kézművesek Egyesületének hiánypót-
ló téli programja. Az I. Farsangi Toros Parti nyitónap-
ján, január 27-én tömegek látogattak el a kikötőbe, 
ahová a mohácsi busók, az egészben sült malacpe-

csenye és közel 300 méternyi sült kolbász csalogatta a 
vendégeket. A kolbásztöltő versenyen indult egyesü-
letek, csapatok kreatív toros tálait a szakértő zsűri élén 
Csapody Balázs, a Pannon Gasztronómiai Akadémia 
elnöke értékelte. Eközben hatalmas mennyiségű pa-
rázs felett sült a több száz méteres kolbász, készültek 
a toros finomságok, és megérkeztek a mohácsi busók 
is, hogy elűzzék a telet. A színpadon helyi és vendég-
zenekarok, kórusok léptek fel két napon át. Vasárnap 
délelőtt a sporté volt a főszerep, este a rendezvény 
toros záróbulival ért véget.

Busók Siófokon

Az ország népszerű egyetemeinek, főiskoláinak, 
valamint különböző szakmáknak a képviselői 
tartottak tájékoztatót a Siófoki Perczel Mór Gim-
názium tanulói számára január 19-én, a pályaori-
entációs nap keretében. 

Pályaorientációs napon tartottak előadásokat azok az 
egyetemek, főiskolák képviselői, akik évek óta a gimná-
zium végzős diákjainak adnak tájékoztatást képzéseikről. 
Az előadásokon rendhagyó módon idén a 9. osztálytól a 
12. osztályig az iskola valamennyi tanulója részt vett.
- Ez az első év, hogy egy teljes tanítás nélküli munka-
nap keretében tartottuk meg a pályaorientációs napot. 
A korábbi években egy-egy osztályfőnöki óra keretén 
belül szerveztek előadásokat az egyetemek, főiskolák. 
Ez sok időt vett igénybe, a diákok nem is látogatták 
mindet. Idén azonban nem csak a végzősök tájékozód-
hattak, hanem már 9. osztálytól kezdve minden évfo-
lyam. Véleményem szerint, ha ez rendszeressé válik, 
akkor a mostani elsőseink 11-12. osztályban már célirá-

nyosabban tudnak dönteni, hogy mely iskolák érdek-
lik őket a továbbtanulás kapcsán – mondta el Vaskóné 
Csák Erika, a gimnázium igazgatója.
Hét egyetem, illetve főiskola képviselője tartott elő-
adást intézményük képzéseiről, valamint a náluk meg-
szerezhető szakmákról.
- Többek közt az ELTE, a Pannon Egyetem, a Pécsi Tu-
dományegyetem Kaposvári Egészségügyi Kara, a Győri 
Széchenyi István Egyetem, a Közszolgálati Egyetem és a 
Gábor Dénes Főiskola képviseletében érkeztek hozzánk. 
A Somogy Megyei Iparkamara képviselője az OKJ-s kép-
zésekkel kapcsolatos tájékoztatót, a munkaügyi központ 
képviselője a munka világáról szóló előadást tartott a 
diákjainknak. Néhány siófoki munkahely képviselője 
szakmájáról beszélt, mint például a Kálmán Imre Kultu-
rális Központ vezetője, a Siófoki Járásbíróság, a Siófoki 
Rendőrkapitányság képviselője és egy helyi állatorvos. 
A siófoki tűzoltóság tájékoztató előadása mellett gya-
korlati bemutatót is tartott iskolánk udvarán – sorolta a 
pályaorientációs nap programjait Vaskóné Csák Erika.

Pályaorientációs nap a Perczelben

Siófok várossá válásának 50. évfordulója alkalmából 
Siófok 50 - pillanatképek a város életéből címmel 
kiállítássorozat indult a Kálmán Imre Kulturális Köz-
pontban. Januártól egészen novemberig minden hó-
napban más és más témakörön keresztül ismerhetik 
meg az érdeklődők Siófok 50 évét. 

Januárban a város kulturális élete kerül bemutatásra, 
így a Kálmán Imre Kulturális Központ, a Balatoni Re-
gionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán 
Imre Emlékház fotóiból, eszközeiből, kiadványaiból 
összeállított tárlat során nosztalgiázhatnak a láto-
gatók. A KIKK előcsarnokában látható kiállítást Gyu-
lainé Isó Edina, a KIKK igazgatója, Kelemen István 
nyugalmazott tanár, Takács Sándor, a kulturális köz-
pont korábbi igazgatója és Neisz Péter közművelődési 
főtanácsos nyitotta meg január 9-én.

 Világnagyságok az egykori népfőiskola tanárai közt
1947 és 1950 között Siófokon működött az egyik or-
szágos szinten leghosszabb ideig fennálló Népfőiskola, 
melyről a kiállításmegnyitón Kelemen István mesélt. Dr. 
Zákonyi Ferenc volt a déli parton a Balatoni Népfőiskola 
létrehozója, és Molnár István a világ egyik legnagyobb 
táncosa a népfőiskola vezetésébe került.
- Világnagyságok érkeztek ide tanítani, mint például 
Együd Árpád vagy a Novák testvérek emelte ki – Ke-
lemen István, aki számos kiváló táncosról és színész-
ről is megemlékezett. Érdekességként hozzátette, 
Magyarországról a siófoki Balaton Néptáncegyüttes 
ment először nyugatra, Dániába.

Kultúrháznyitó a Siófoki Dalkör megalapításának 100. 
évfordulóján
1976-ban megépült Siófokon a kulturális központ, mely-
nek egykori igazgatója, Takács Sándor beszélt az 1970-
es évek aktív kulturális életéről. A kulturális élet területét 
három csoportba osztották akkoriban: színházművé-
szet, zeneművészet és képzőművészet. A Siófoki Dalkör 
megalapításának 100. évfordulóján, 1976. június 5-én 
nyílt meg a kulturális központ egy dalostalálkozóval, és 
a Magyar Állami Népi Együttes Magyar századok című 

műsorával. Az első nagyszínházi produkció a kultúrház-
ban Sütő András Csillag a máglyán című műve volt. A 
zeneművészet terén operákat játszottak, mint például 
az óriási sikert arató Nabucco. Külön koordinálták a nyá-
ri idegenforgalom kulturális programjait, a nemzetközi 
eseményeket, mint egy Fülöp-szigeteki vagy egy tahi-
ti együttes meghívása. Ez az időszak volt az interaktív 
gyermekelőadások korszakának kezdete is.

A fesztivál, ami elhozta Siófokra a nagyvilágot
1992-ben rendezték meg Siófokon az első Aranykagyló 
folklórfesztivált, melyről a fesztivál főszervezője, Neisz 
Péter közművelődési főtanácsos mesélt. A fesztivált 
város szervezésében a Városi Néptánc Egyesület köz-
reműködésével hozták létre. Évről évre több magyar, 
külföldi, határon túli magyar és magyarországi kisebb-
ségi együttes mutatkozott be az Aranykagylón, melyet 
igazán látványossá a tánccsoportok felvonulása tett. A 
fesztiválvárosok nemzetközi szövetségébe is belépett 
folklórfesztivál által már az előszezonban megteltek a 
szállások és az éttermek a városban. Hagyománnyá vált 
Siófokon a népek bálja és a közös táncházak. A fesztivál 
hazai táncosai több külföldi meghívást is kaptak.
- 1992 és 2004 között 43 ország táncosaival találkoz-
hattak a siófokiak, idehoztuk a nagyvilágot. Az Arany-
kagyló lakossági és társadalmi támogatottságot is 
kapott, de attól volt igazán jó, hogy a város magáénak 
érzete – hangsúlyozta Neisz Péter.
A Siófok 50 - pillanatképek a város életéből című 
kiállítássorozatban január a kultúra hónapja, majd 
februárban Siófok ikonikus épületeit mutatják be 
Tóth-Baranyi Antal képeslapjaiból.

Pillanatképek a város életéből
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megvalósítása hatalmas és alapos tervezést, szervezést 
igényel, mely egyáltalán nem könnyű feladat. A Bala-
ton-parti Kft. rendezvényszervezői azonban pozitív 
lendülettel vágnak neki a teendőknek.
„Biztosan mondhatom, hogy lesznek hibáink, melye-
ket a szerzett tapasztalatok alapján javítani fogunk, 
és biztos az is, hogy ez a csapat mindig a lehető leg-
jobbra fog törekedni. Nem gondoljuk, hogy csak mi 

tudjuk a jót, ezért nagyon számítunk mindenki részé-
ről a visszacsatolásra, hiszen az élet minden területe 
akkor tud fejlődni, ha visszajelzést kap arról, hogy min 
kell javítania. Mi ezeket meg fogjuk hallgatni, és be-
építjük a munkánkba annak érdekében, hogy Siófok 
város rendezvényei legyenek a legjobbak, kezdetben 
a Balaton térségében, utána pedig országos szinten” 
– összegezte Pintér Tamás. 

Húsvéti Nyuladalom Siófokon
Harmadik alkalommal rendezik meg Siófokon a ta-
vasz kedvenc rendezvényét, a Húsvéti Nyuladalmat 
március 30-a és április 2-a között. 

Ahogy azt már megszokhatták a látogatók, a 
Nyuladalom nemcsak nevében különleges: az évről 
évre egyre sokszínűbb és kiterjedtebb négynapos ese-
ményen kézműves vásár, állatsimogató, kreatív sátor, 
tojásfa, népi fajátékok sorakoznak a Fő téren, és minden 
a húsvétról szól. Idén is bővül a programlista interaktív 
tojáskereső családi játékkal, nyúlderbivel, kreatív sátor-
ral, melyek mind-mind hozzájárulnak, hogy élmények-
ben gazdagon teljen a tavasz első ünnepe az egész 
család számára.Természetesen a felnőttekről sem fe-
ledkeznek meg szervezők: a délutáni kikapcsolódást 
este olyan neves előadók követik majd, mint a 30Y, a 

Republic és az Old Boys. Ismét felhúzhatjuk a nyúlcipőt 
a nagy sikerű nyúlfutamra, ahol nemcsak futva, de ke-
rékpárral és görkorival is megtehetjük a távot. A Húsvé-
ti Nyuladalom a Siófok 50 jubileumi rendezvénysorozat 
első eseménye lesz, így ekkor derül fény az év további 
ünnepi rendezvényeinek arculatára is.

A fürdő a Siófok 50 rendezvénysorozat keretében 
márciusban is számos feltöltő programmal készül a 
város jubileumi évére.
 
A fürdőben szerdánként és péntekenként 3, hétvé-
gén pedig 14-19 óráig 6 szaunaprogramot tartanak.  A 
szaunaprogram, szaunaszeánsz, vagy a szauna felöntés 
egy szaunamester által irányított 10-15 perces szauná-
zás.  Különleges technikával ventilálja a forró levegőt, 
illóolajokat használ, mely kellemes érzést nyújt, közben 
pedig ismerteti a helyes szaunázási etikettet és a szau-
na egészségünkre gyakorolt pozitív hatásait. Ezek jel-
lemzően illóolajos felöntések, de peelingezős, mézes 
bőrmegújító vagy frissítő jeges programok is szerepel-

nek a fürdő kínálatában. A szeánszokra egyesével vagy 
3 programra szóló kedvezményes csomagáron is lehet 
jegyet vásárolni. A feltöltődés mellett salsa estekkel, 
medencés salsa programokkal várják majd a kikapcso-
lódni vágyókat hosszabbított nyitvatartással. 

A Galerius fürdő is készül a jubileumi évre

– Eseménydús év a város életében
2018 különleges év lesz Siófok számára, hiszen 
idén ünnepli várossá avatásának 50. évfordulóját. 
Arról már bizonyára sokan hallottak, hogy a város 
tengernyi meglepetéssel készül a jubileumi évre. 
Ettől a hónaptól kezdve minden számban két teljes 
oldalt szentelünk az ünnepi év programjainak, 
újdonságainak.

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2017 novemberében egy egységes koncepciót foga-
dott el az ünnepi programsorozatra vonatkozóan, a 
rendezvénysorozat a Siófok 50 nevet kapta, a szerve-
zéssel kapcsolatos teendőket pedig egy kézbe, a Ba-
laton-parti Kft. irányítása alá helyezték. Pintér Tamás, 
a Balaton-parti Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, a 
koncepció lényege az, hogy az önkormányzati intézmé-
nyektől a civil szervezeteken keresztül, a gyerekektől 
a nyugdíjasokig mindenkit bevonjanak az ünneplés-
be. Hangsúlyozta, az ünnep jegyében egy eddig nem 
tapasztalható összefogás alakult ki, így a programok 
szervezésében kiemelkedő szerepet játszik a Siófoki 
Fürdőegylet Turisztikai Egyesület és Tourinform iroda, 
a Kálmán Imre Kulturális Központ és a BRTK Könyvtár.
 „A véleményem az, hogy a rendezvénysorozat at-
tól lesz jubileumi, hogy mindenki mögé áll ennek 
az elképzelésnek, és egy példaértékű összefogás ta-
pasztalható a város minden lakója részéről. Ennek 
függvényében például januárban mind a BRTK Könyv-
tár, mind a Kálmán Imre Kulturális Központ szervezett 
Siófok 50 programokat.”
A szervezők úgy gondolják, a jubileumi eseménylánc 
akkor lesz kiemelkedő a városlakók és a turisták szá-
mára, ha nem egy-egy megszokott fesztivált, hanem 
egy egész éves ünnepsorozatot látnak megvalósulni. 
Ehhez azonban egységes megjelenésre és marketing-
re van szükség, ezért a Siófok 50 rendezvénysorozat-
hoz külön arculat készült, melynek jegyeit minden 
egyes rendezvény magán fogja hordozni, ezáltal a 
külső szemlélők is jól tudják majd azonosítani a jubile-
umi 50 év programjait. 
A jubileum kapcsán 10 rendezvényből álló sorozat in-
dul el, melynek első eleme a Húsvéti Nyuladalom lesz, 

lezárása pedig nem lehet más, mint a Szilveszteri Party. 
Lesznek olyan rendezvények, melyeknek megváltozik 
a helyszíne, neve vagy időpontja: idén először hagyo-
mányteremtő céllal a Pünkösdi Szezonnyitó a siófoki 
nagystrandon kerül megrendezésre, május 18-21-ig. 
Egy másik rendezvény, a korábbi Borpart és Fröccs-
feszt, új nevén a Bor- és Fröccsfeszt alkalmából is ki 
fogja nyitni kapuit a nagystrand. Ez az esemény idén 
később, augusztus 31-től szeptember 2-ig kerül meg-
rendezésre, méltó nyárzáró, őszköszöntő programként. 
Egy új, hiánypótló rendezvény is debütál idén, mégpe-
dig a Márton-nap kapcsán: a Libadalom, mely a minő-
ségi gasztronómia köré fog szerveződni.
„Minden egyes rendezvényünk célja az, hogy minél 
szélesebb kört tudjunk elérni, hiszen azt szeretnénk, 
hogy ne csak a siófokiak, hanem az egész ország tudja, 
hogy milyen szép jubileumhoz érkezett Siófok városa. 
Ennek érdekében próbálunk olyan fellépőket és prog-
ramokat lekötni, hogy mindenki Siófokra akarjon jönni, 
hiszen itt kezdődik a Balaton.
Ehhez a törekvésünkhöz egy kiemelkedő partnert 
is sikerült megnyernünk: az MVM Zrt.-t, akik fő tá-
mogatóként segítik a Siófok 50 rendezvénysorozat 
megvalósulását. Ezenkívül Siófok Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete is egyhangúan kifejezte 
azon szándékát, hogy méltó módón ünnepeljük meg 
a jubileumot, és ehhez minden segítséget megadott 
a Balaton-parti Kft. részére” – mondta el Pintér Tamás.
A szervezők szerint a rendezvénysorozat tetőpontja a 
Pünkösdi Szezonnyitó lesz: nemcsak az új, tóparti hely-
szín és a gondosan kiválasztott, színvonalas előadók, 
kitelepülők és programok miatt, hanem mert a szezon-
nyitó szimbolikus jelentést is hordoz: a Balaton-part et-
től az időponttól kezdi meg aktívabb életét.
A 10 nagyrendezvényen kívül természetesen kisebb-
nagyobb megmozdulások is várhatóak, melynek egy 
része meglepetés. Pintér Tamás elárulta, június 30-ra, a 
jubileumi év felére egy nagykoncerttel készülnek, mely 
a siófoki lakosság részére ingyenes lesz. A fellépő ne-
vét egyelőre homály fedi, de annyit megtudtunk, hogy 
az előadóművész Siófok városához hasonlóan 2018-
ban ünnepli 50. születésnapját. A rendezvénysorozat 
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Timár Imre karnagy a Dalárda karnagya is volt, így sok-
szor közösen léptünk fel. A jó kapcsolat azóta is meg-
maradt, rendszeres vendégei vagyunk a Siófoki Férfi 
Dalkör által kétévente megrendezett balatoni kórusok 
találkozójának. A Bati házaspárnak köszönhetően a 
helyi gyerekkórussal is kialakult egy közös munka, a 
karácsonyi koncertünket mindig velük együtt tartjuk. 
Rendszeresen keressük a partneri kapcsolatokat, és 
minket is sokszor keresnek fel, örömmel vállaljuk a fel-
lépéseket, hiszen így tovább vihetjük Siófok hírnevét. 
A testvérvárosi kapcsolatokat is kialakítottunk, több al-
kalommal jártunk Gyergyószentmiklóson, és fogadtuk 
Siófokon az ottani női kart. Évente 13-15 fellépésünk is 
van, köztük sok siófoki, és nagyon örülök annak, hogy 
Siófokon kialakult egy olyan közösség, akik szeretnek 
kórusműveket hallgatni. Sokan rendszeresen vesznek 
részt rendezvényeinken, melyekre előre készülhetnek 
is, hiszen kialakultak a kórus hagyományos városi ren-
dezvényei, mint az adventi koncert, a Nyitott Templo-
mok Napja vagy a pünkösdi hangverseny, melyet még 
Timár tanár úrral kezdtünk el 1989-ben. A Siófoki Női 
Kar nemcsak egy éneklő közösség, hanem egy össze-
tartó baráti társaság is.

- Tagjaink elismerésként tekintenek arra, hogy a kó-
rus részesei lehetnek. Érző szívű, szeretetteljes kö-
zösséget alkotunk, a boldogságban együtt örülünk, 
a bajban közösen segítünk a kórustársaknak – mond-
ta el Soós Ferencné.
- Felelősséggel is jár, hogy a közösség tagja valaki, a 
kórus tagjai felelősséggel tartoznak saját maguk és 
a közösség iránt is, hiszen a szólamok egységes és 
igényes hangzásához mindenkinek jelen kell lennie 
a próbákon. Fontos a fegyelem, a fegyelmezett el-
kötelezettség, mivel egy éneklő közösség vagyunk, 
ahol mindenki számít – tette hozzá Bati Zoltán.
A kórus folyamatosan várja az új tagokat is, próbáik 
nyitottak, a Vak Bottyán János Általános Iskolában 
kedden és pénteken 17 órától 19 óráig bárki csatla-
kozhat vagy akár csak hallgathatja a kóruszenét.
A Siófoki Női Kar idei tervei közt szerepel, hogy mi-
nél több vidéki helyszínre ellátogatnak, egy pályá-
zat alapján Sopronban is énekelnek majd, siófoki 
pünkösdi hangversenyükre pedig vendégkórusként 
meghívják a gyergyószentmiklósi női kart Siófok 50. 
évfordulója kapcsán.

A szakma legmagasabb elismerését kapta meg a KIKK
A siófoki Kálmán Imre Kulturális Központ (KIKK) 
elnyerte a közművelődési szakma legmagasabb 
elismerését, a Közművelődési Minőség Díjat, amit 
a magyar kultúra napján Budapesten rendezett gá-
laünnepségen vett át Gyulainé Isó Edina, az intéz-
mény igazgatója.

Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere és dr. 
Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár adta át a 
siófoki intézmény vezetője részére a díjat 2018. január 
22-én, a magyar kultúra napja alkalmából a Zeneakadé-
mián szervezett gálaünnepségen. Ilyen kitüntetésben 
idén csak a Kálmán Imre Kulturális Központ részesült.
"Igazán nagy megtiszteltetés számunkra az, hogy az 
idén 50 éves Siófok város hírnevét ezzel a rangos el-
ismeréssel intézményünk is gazdagíthatta" - fogalma-
zott Gyulainé Isó Edina. A díjátadó ünnepségen részt 
vett Siófok két alpolgármestere is.

"Ismét egy tanúbizonyság arra, hogy végre jó kezek-
ben van a város kultúrájának alakítása" - mondta dr. 
Lengyel Róbert polgármester, gratulálva az intézmény 
vezetőjének és munkatársainak. Emlékeztetett arra, 
hogy a KIKK korábban már elnyerte a Minősített Köz-
művelődési Intézmény címet is.

Örökségünk-Somogyország Kincse kitüntető címet 
kapott a 2018-as megyehéten a Siófoki Női Kar. Az 
1971-ben alakult, arany minősítést és fesztiválkó-
rus rangot elnyert siófoki kórus egyesületének el-
nökét, Soós Ferencnét és a kórus karnagyát, Bati 
Zoltánt kérdeztük interjúnkban a kitüntetés és a 
női kar eddig elért sikerei, munkássága kapcsán. 

Az ország egyetlen „bányász” női kara 1971-ben alakult 
a Siófoki Kőolajvezeték-építő Vállalat támogatásával. 
Az énekkar 1991-ben vált egyesületté. A Siófoki Női Kar 
Egyesület elnöke jelenleg Soós Ferencné, a kórus művé-
szeti vezetői 2013 óta Bati Zoltán és Bati-Béleczki Anita. 
A 2015-16-os évadtól az együttes elhagyta a „Bányász” 
jelzőt nevéből, és azóta Siófoki Női Karként működik to-
vább. Az egykor Siófoki Bányász Női Kar munkásságáról 
Soós Ferencné mesélt, aki az 1970-es évek óta tagja a 
kórusnak:
- 46 éves kórusunk a kezdetek óta folyamatosan mű-
ködik. Nemcsak a városban, hanem az ország több 
településén és a határon túl is megmutathattuk már 
magunkat, Siófok jó hírnevét vittük. A kórusnak egyfajta 
minőségi szintet kell tartania, melyet a Siófoki Női Kar a 
mai napig őriz. A kezdetekkor a kóruskoncertek, fellépé-
sek mellett rádiófelvételeken, CD felvételeken vettünk 
részt, Timár Imre és Csizmadia Mária Judit karnagyok, 
valamint Bernáthné Fülöp Zsuzsa zongorakísérő öröm-
mel vitte a kórust mindenhová. Abban az időben, mint 
bányász női kar a bányászkórusok találkozóján vettünk 
részt, Magyarország egyedüli női bányász kórusaként. 
A rendszerváltás után a világi kórusművek mellett az 
egyházzenei művek éneklésével is foglalkoztunk, egy-
házzenei fesztiválokon szerepeltünk. Mindig voltak 
művészeti vezetők, akik szívügyüknek tekintették a 
kórust, és Soós Ferencné szerint a 2013-as művészeti 
vezetőváltás nem megtorpanást, hanem egy új korsza-
kot jelentett a kórus életében. Az új karnagy, Bati Zoltán 
megismerte a női kar eddigi munkáját, és a kórus öröm-
mel fogadta az új karnagy elképzeléseit, újításait.
Nincsen karnagy kórus nélkül, és kórus sincsen karnagy 
nélkül - Bati Zoltánt kérdeztük arról, hogy vette át a Sió-
foki Női Kar vezetését?

- Mikor először találkoztunk, egyeztettük az akkori re-
pertoárt, egy ismerkedési fázis kezdődött. Egy biztos 
alappal rendelkezett a női kar, amire lehetett építeni. 
Én egy másik generációt képviselek, ezért az alapokat 
továbbfejlesztve igyekeztem újításokat hozni. Egyhá-
zi és világi műfajokban is bővelkedik a repertoár, és a 
régen begyakorolt darabok mellett mindig szeretek új 
komoly- és könnyűzenei darabokat is behozni, főleg 
kortárs zeneszerzőktől. Véleményem szerint a kortárs 
művészet szól leginkább a mai emberekhez. Úgy állí-
tom össze a repertoárt, hogy bármilyen fellépéshez 
legyenek megfelelő darabok. Mindig igyekszem meg-
újulni magam is a kórus előtt, és igyekszem megújítani 
a kórust is a közönség előtt.
Egy kórusnál fontos a hangszerkíséret is, és a női kar 
abban a szerencsés helyzetben van, hogy egy művész 
házaspárral dolgozhatnak együtt. Karnagyuk felesége, 
Bati-Béleczki Anita által a zongorakíséret mindig meg-
oldott, így sok amatőr kórussal ellentétben, Siófokon 
nem jelent problémát a zongorakísérő hiánya. Emellett 
a kórus házi zeneszerzőjeként számos művet az ő fel-
dolgozásában hallhatunk a kórus koncertjein.
Az új művészeti vezetőség irányítása alatt tavaly a 
Keszthelyi Dalünnep keretében megrendezett Éneklő 
Magyarország minősítő hangversenyen arany dicsé-
rettel minősítést értek el, az idei Örökségünk-Somogy-
ország Kincse kitüntető cím immár a második díj, amit 
elnyert a kórus.
- Már nemcsak Siófok, hanem Somogy megye vi-
szonylatában is elismerést kapott a kórus. Büszkék 
vagyunk a teljesítményünkre, a múltunkra. Ebben a 
46 évben sok ember munkája benne van, és tisztelet 
mindenkinek, akik által ilyen szintre jutott a kórus. Ez 
olyan, mint egy születésnapi ajándék, és szeretnénk, 
ha a város és a kórusénekeket szerető közönség is 
velünk ünnepelne, ezért egy kóruskoncert keretében 
Siófokon is rendezünk majd egy díjátadót – mondta 
el Soós Ferencné.
Az egyesületi vezetőt arról is kérdeztük, milyen kap-
csolatokat épít a női kar más kórusokkal, illetve a sió-
foki közönséggel?
- A Dalárdával évtizedek óta közös kapcsolatunk van, 

Örökségünk-Somogyország Kincse elismerésben részesült a Siófoki Női Kar
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Január 22-én, a magyar kultúra napján nyílt meg „A 
hit és a fény ereje – Muzsinszki Nagy Endre ecseté-
vel” című kiállítás a siófoki Kálmán Imre Emlékház-
ban. 

A siófoki BRTK Könyvtár és a veszprémi Boldog Gizel-
la Főegyházmegyei Gyűjtemény közös kiállítással em-
lékezik meg Muzsinszki Nagy Endre festőművészről, 
akinek hagyatéka a veszprémi püspökség tulajdonába 
került. Napjainkban a lelkes siófoki lokálpatrióták elő-
hívták művészetét a feledés homályából, a város pedig 
posztumusz díszpolgárává avatta. A tárlatmegnyitón 
Laki Judit könyvtárigazgató köszöntötte az érdeklődő-
ket, és Kellerné Hencz Ildikó énekei után dr. Gárdonyi 
Máté plébános nyitotta meg a kiállítást.
Muzsinszki Nagy Endre 1886-ban Felsőzsolcán szü-
letett. Művészete a nagybányai művészeti iskolában, 
majd Itáliában formálódott. Az első világháborút a 
fronton töltötte, ahonnan rajzos tudósításokat kül-
dött a hazai lapoknak. 1929-ben pályázat útján nyert 
megbízást a jeruzsálemi Dormitio (Szűz Mária elszen-
derülése) bazilika altemplomában egy 18 négyzet-
méteres mozaik elkészítésére. 1939-ben telepedett le 
Siófokon, 1955-ben megalapította a Siófoki Képzőmű-
vészeti Szabadiskolát, melyet 1962-ig maga vezetett. 
Az Ars Sacrához, az egyházművészethez is hű maradt, 
erről tanúskodnak festményei a siófoki plébánián, a 
balatonkiliti templomban, valamint a széplaki kápolná-

ban. Életének utolsó szakaszát krisztusi szegénységben 
töltötte Siófokon, majd 1975-ben hunyt el Nagyberény-
ben. Muzsinszki Siófokon kezdte el és fejezte be élete 
fő művét, Én vagyok a világ világossága címmel.
- Az itt látható képek ehhez a 243 darabból álló soro-
zathoz tartoznak, mely Krisztus életét követi nyomon 
az angyali üdvözlettől a megdicsőülésig. Muzsinszki 
maga számolt be arról, hogy jeruzsálemi munkája so-
rán hosszas kórházi ápolásra szorult, és betegágyán 
fogadalmat tett e monumentális alkotás elkészítésére. 
Ezek a festmények a művész szándéka szerint nem csak 
illusztrációs célt szolgáltak, az inspirációt tekintve foga-
dalmi képek, szakralitásuk nemcsak a témában rejlik, 
hanem keletkezésük körülményeiben is – mondta el a 
megnyitón dr. Gárdonyi Máté plébános.
Muzsinszki Nagy Endre festményei március 5-ig tekint-
hetőek meg a Kálmán Imre Emlékház emeleti galériáján.

Muzsinszki kiállítás nyílt Siófokon a magyar kultúra napján

MEGHÍVÓ

Szeretettel várunk mindenkit a Kiliti Pillangó Óvoda szülői munkaközössége által 2018. március 16-án 19.00 
órától megrendezésre kerülő jótékonysági bálra.
Helyszín: kiliti általános iskola tornacsarnoka

Vacsora, értékes tombolanyeremények és előzene a Mészáros-Ulrich duó közreműködésével. 
A bál bevételét az óvoda részére játék- és eszközbeszerzés céljából ajánljuk fel. 
Belépőjegy vacsorával (csak elővételben március 11-ig) 2500 Ft, támogatói jegy 1000 Ft.

Jegyvásárlás és vacsoraválasztás
Pintér-Tóth Krisztina – 70-3871636

Nagyné B. Ildikó – 30-9165801
Kiliti Pillangó Óvoda

Bor, dal, asszony… - újévi gálakoncert
Népszerű operettrészletek, musical világslágerek, 
olasz – nápolyi dalok hangzottak el hazai sztárok és 
nemzetközi balett művészek előadásában a Bor, dal, 
asszony… című újévi gálakoncerten január 5-én.

Évek óta hagyomány Siófokon, hogy az újév első pén-
tekén gálaestet rendeznek a Kálmán Imre Kulturális 
Központban. A 2018-as újévi gálakoncerten telt házas kö-
zönség előtt lépett színpadra Mahó Andrea, Teremi Trixi, 
Vermes Tímea, Csengeri Attila, Kiss Zoltán, Nyári Zoltán, 
Domoszlai Sándor, Balaban Cristina és Radzius Mikalai a 
Dunakeszi Szimfonikus Zenekar közreműködésével.

Az Egerszegi Akusztik Zenekar megzenésített ver-
seket feldolgozó előadásával ünnepelte a magyar 
kultúra napját január 22-én a siófoki Kálmán Imre 
Kulturális Központ.

A KIKK kávéháza, a BackStage adott otthont a magyar 
kultúra napi műsornak, melynek során az Egerszegi 
Akusztik Zenekar egyedi hangvételű előadását hall-
gathatta meg a közönség. A megzenésített versek 
(József Attila, Nagy László, Hell István) mellett prózai 
művek hangzottak el népzenei hangszerelésben. A 
zenekar közreműködő vendégeiként fellépett Nagy 
Norbert hegedű és néptánc előadással, Verhás Laura 
Vanda néptánccal, Rill Tamás zongorakísérettel, Végh 
Szabolcs népi hangszerekkel, Nix Melinda és Székely 
Zsuzsa versekkel.

Megzenésített versek a magyar kultúra napján

Pályázat a siófoki óvodák vezetői posztjára
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje intézményvezető (magasabb veze-
tő) beosztás ellátására. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A vezetői megbízás határozott időtartamra, 2018. május 2-től 2022. augusztus 15-ig szól.
A munkakör legkorábban 2018. május 02. napjától tölthető be. 
A munkavégzés helye: Siófok, Fő utca 218.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 29.
A részletes kiírás a www.siofok.hu/hu/palyazati-felhivasok linken érhető el.
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Sümegi Dalma, Siófok csigás íjász bajnoka
A siófoki születési Sümegi Dalma 12 éves korára már 
kétszeres pályaíjász országos bajnok lett csigás íjá-
szatban. Két évvel ezelőtt születésnapjára lepte meg 
családja egy különleges íjjal, az úgynevezett csigás 
íjjal, majd Dalma sorra nyerte a különböző régiós és 
országos versenyeket. 

Miért pont az íjászat? 
Apukám öt éve íjászkodik, három éve világbajnok is lett 
csigás íjászatban, és általa ismerkedtem meg ezzel a 
sportággal. Két évvel ezelőtt születésnapomra kaptam 
egy csigás íjat, és nem sokkal utána apukám meglepetés-
ből beíratott egy versenyre, melyen második helyezést 
értem el. Azóta rendszeresen járok erőnléti edzésekre, 
a technikaedzéseket pedig apukámmal tartjuk otthon. 
Jelenleg mindketten a Dél-dunántúli Íjász Régió Várta 
Hagyományőrző és Íjász Közhasznú Egyesületének tagjai 
vagyunk. 

Édesapja, Sümegi Csaba szerint Dalmának ösztönösen 
megy az íjászat, így több versenyen is kipróbálta már 
magát. 
Tavaly kétszeres pályaíjász országos bajnok lettem, a 
teremversenyt és a szabadtéri versenyt is megnyer-
tem. A 3D-s versenyek tetszenek a legjobban, me-
lyek imitálják a vadászatot, nem céltáblákra, hanem 
vadon élő állatokat megformázó, térbeli célokra 
lövünk. Ez egyben a legnehezebbnek tartott terep-
íjászati mód, mivel nem határozzák meg előre a tá-
volságokat, magunknak kell bemérni, milyen messze 
van a kijelölt cél. A szabadban tartott verseny ugyan-
akkor nagy élmény, járjuk az erdőt, keressük a kijelölt 
„céltáblákat”. 

Bemutatnád egy kicsit a csigás íjászatot?
A hagyományos íjtól kinézetben és technikában is eltér 
a csigás íj. Célzásnál ez az eszköz az erőt leveszi az íjász-
ról, pontosabban és messzebbről lehet vele lőni. Komoly 
erőnlét szükséges hozzá, a több kilós íjat tartani, felhúzni 
is nehéz. Egy versenyen közel 100 célzott lövést kell lead-
ni, végig koncentrálni kell, minden mozdulatot ugyanúgy 
kell megismételni. Tetszik ebben a sportban, hogy szá-
mos képességet fejleszt, önuralom, fegyelem, kitartás, 
koncentráció egyaránt szükséges hozzá. 

Hogyan tudod összeegyeztetni a tanulást a sporttal?
A Széchenyi István Általános Iskola 6. osztályába járok. 
Szinte kitűnő tanuló vagyok, ehhez sokat tanulok, amit 
nem olyan egyszerű összeegyeztetni az íjászgyakorlás-
sal. A fitness edzések, íjászat mellett fociedzésre is járok. 
Kipróbáltam már a társastáncot, most hip-hopozni sze-
retnék még. 

Nagy tervek?
Nagy álmom, hogy egyszer kijussak majd az olimpiára. Eh-
hez rendszeres és sok gyakorlásra lesz szükségem, hogy 
egyre pontosabban és egyre messzebbre tudjak lőni. 

„A tenisz tudatos választás volt részemről”
Számos hazai és nemzetközi teniszbajnokságon 
ért el dobogós helyezéseket Balogh Bálint, a Sió-
foki Perczel Mór Gimnázium 10. osztályos angol 
tagozatos tanulója, aki ötödik éve versenyszinten 
teniszezik a Siófoki Spartacus Sportegyesületnél. 

Milyen eredményeket sikerült eddig elérned?
Tennis Europe nemzetközi versenyeken dobogós helye-
zéseket értem el, párosban és egyéniben is többször a 
legjobb 8 közé jutottam. Magyar versenyeken, bajnok-
ságokon már kevesebbszer veszek részt, inkább nem-

zetközi szinten játszom. Jelenleg válogatott kerettag 
vagyok a Siófoki Spartacus Sportegyesületnél, és idén 
valószínűleg már a felnőtt szuperligában is játszhatok. 
Édesapám egy berlini klubnál teniszedző, ezért Német-
országban készülök vele. A mecklenburgi tartományban 
lévő felnőtt teniszcsapatba is leigazoltak, és annak aktív 
játékosa vagyok, ahol eddig mindegyik játékomat meg-
nyertem.

A legnagyobb kihívás?
A legnagyobb kihívás az, hogy egyéni sport, nincsenek 
csapattársaid, akik segíthetnének, ha szükség lenne rá. 
Itt saját magunknak kell mindent megoldanunk. Szere-
tem a teniszben azt is, hogy a többi sporthoz képest itt 
sokkal nagyobb szerepet játszik a taktika.

Célok?
Úgy látom, hogy a napi 3-4 óra edzés teljesen jól mű-
ködik a tanulás mellett is, van időm mindenre. Amíg 
ez így van, nem is kérdés, hogy folytatom-e. Az elkö-
vetkezendő 2-3 éven fog múlni, hogy hogyan tovább, 
de a teniszt mindenképp szeretném versenyszinten 

folytatni, és remélem, hogy a következő felkészülési 
időszak is jól sikerül majd.

Mi a véleményed a magyar teniszről?
Nagyon jó azt látni, hogy újra felkerültünk a világcso-
portba, hiszen utoljára ez a ’96-os szezonban sikerült. 
Személyesen követtem az első és a második csoportos 
meccseinket, figyelemre méltó az, hogy a Davis Kupá-
ba újra visszakerültünk, illetve, hogy Fucsovics Márton 
top 100-as lett. A magyar teniszben így több mint 10 év 
után újra van top 100-asunk, és női teniszben is év végi 
világbajnokunk lett.

Kit tekintesz a példaképednek?
Az a példakép, akihez a legnagyobb részben igazodni 
kéne bármely teniszezőnek, véleményem szerint Roger 
Federer. Ő a valószínűleg a jelenlegi legnagyobb, a tör-
ténelem során sem sokan foghatóak hozzá. A magyar 
teniszben pedig minden magyar sikernek örülök. Egyik 
magyar példaképem Borsos Gábor, akivel ugyanannál 
az egyesületnél sportolunk, ő többek között Davis Ku-
pa-kerettag.



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

Rendkívüli
kontaktlencse hónap!

Siófok, Vak Bottyán u. 27., TESCO
Nyitva: H.–Szo. 9.00 – 20.00, V. 9.00 – 19.00

Telefon: 06-84/322-674

OPTIKA

Szemvizsgálat
+ betanítás
+ 1 pár kontaktlencse
+ ápolófolyadék

4.990 Ft
12.990 Ft helyett

Az akció február 1–28-ig, vagy 
a készlet erejéig érvényes.

További részletek az üzletben.

Válassza a Globe Dental 
Fogászatot, ahol a természetes 
fogakhoz teljes mértékben 
hasonló porcelán koronákat  
készítünk Önnek. Arca új 
mosolyának köszönhetően 
sokkal � atalosabb és szebb lesz.

ELÉGEDETLEN RÉGI 
KORONÁJÁVAL? 

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

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

Korona csere akciónk: 
10% kedvezmény 
minden új korona árából!

Érvényes: a hirdetés felmutatásával 2018. március végéig.



KEDVEZMÉNYEK
   ESSILOR SZEMÜVEGLENCSÉKRE

Ajánlatunk 2018. február 1. és február 28. között érvényes és más kedvezménnyel össze nem vonható.
Az akcióban részt vevő termékekről és további feltételekről érdeklődjön az üzletben.

Siófok, Fő u. 188. (dm mellett) 
+36-84/314-520
+36-30/422-7901

Dr. Dohanics Éva

kedd 9.00-16.00

Dr. Klabuzai Anikó

szerda, péntek 9.00-16.00

SZAKORVOSI 

szemvizsgálat:


