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Tízmilliárdból gazdálkodik a város
Rövid tárgyalás után a testület elfogadta Siófok 
2018-as költségvetését a csütörtöki ülésén. Tízmil-
liárd forintból gazdálkodik idén a város, mintegy 3 
milliárd forint jut fejlesztésre. A költségvetés tár-
gyalásakor felmerült az uszoda ügye is.

Dr. Lengyel Róbert polgármester bevezetőjében el-
mondta, hogy az egyeztetések során kompromisszum-
készség, kellő belátás jellemezte a testület munkáját, 
az elkészült költségvetés pedig végrehajtható.
- Nagyon röviden és összefoglaló jelleggel azt gon-
dolom, hogy egy megalapozott, végrehajtható, reális 
célokat kitűző, és a lakossági igényeket is markánsan 
figyelembe vevő költségvetési tervezet van előttünk. 
Nagyon fontos, lényeges, hogy 
elfogadott költségvetése le-
gyen a városnak. Azt gon-
dolom, hogy a korábbi évek 
hagyományai e tekintetben 
nem törtek meg, tehát jó esély-
lyel idén is lesz elfogadott költ-
ségvetésünk, amit még egyszer 
előre is megköszönök minden-
kinek. Én magam egyébként az 
anyagot elfogadásra javaslom 
jelen lévő képviselőtársaimnak 
is- mondta az ülésen a polgár-
mester, azonban  Szajcz Adrián 
egy hiányosságra hívta fel a fi-
gyelmet.
- Az összbizottsági ülésen elhangzott, hogy a bizottsá-
gok által elfogadott költségvetési tervezet tartalmaz 
minden olyan kötelezettséget, amelyet tartalmaznia 
kell. Én egyetlenegy dolgot hiányolok ebből a költ-
ségvetésből, és igazából erre szeretnék rákérdezni. Én 
nem látom az uszoda projektnek a TAO önrészét fel-
tüntetve a költségvetési sorok között, holott tavaly év 
elején erre képviselő-testületi határozat is született, és 
ezáltal kötelezettségként is szerepel. Így én azt gondo-
lom, hogy ennek külön soron kellett volna szerepelnie 
a költségvetésben, hacsak nincs valami más ok, amiről 
én nem tudok - mondta a képviselő.

Miután a közgazdasági osztály vezetője közölte a 
polgármesterrel, hogy itt tulajdonképpen 157 millió 
forintról van szó, Szajcz Adrián így folytatta a polgár-
mesterhez címzett hozzászólását:
- Megdöbbenve látom, hogy te sem tudod a választ 
a kérdésre. Nyilván te sem tudod, hogy miért nincs 
benne a költségvetésben, ami alapvetően szerintem 
egy óriási probléma. A bizottsági üléseken részletesen 
áttárgyaltunk minden sort, és figyelembe véve ezt a 
problémát, a költségvetés általános tartalékába mi ezt 
a 157 millió forintot javasoltuk betervezni. Én úgy gon-
dolom, hogy mivel erre képviselő-testületi határozat 
van, és ezáltal kötelezettsége is van az önkormányzat-
nak abban a tekintetben, hogy ezt a határozatot végre 

kell hajtani,, így az összeget kü-
lön kell szerepeltetni a költség-
vetésben, külön soron. Örülök, 
hogy a felvezetődben elmond-
tad, hogy a lakossági igények-
nek megfelelően állítottuk össze 
a költségvetést, hiszen a siófoki 
uszoda létesítése mint problé-
ma, már nagyon hosszú évek óta 
húzódik. Pont a lakossági igé-
nyek miatt készültünk arra, hogy 
megoldjuk ezt a problémát, és 
Witzmann Mihály országgyűlé-
si képviselő úr most már lassan 
egy éve hozta a megoldási javas-
latot a város számára, amely egy 

TAO konstrukcióban építendő uszoda lenne - mondta 
Szajcz Adrián, aki hozzátette, hogy úgy látja, hogy az 
uszoda ügye egyáltalán nem halad. Szerinte ez két kér-
dést vet fel, nevezetesen, hogy szándékosan szabotál-
ja valaki vagy valakik a projektet, vagy nem fontos az 
uszoda.
Dr. Lengyel Róbert úgy reagált, hogy az időzítéssel van 
problémája, miért nem lehetett előbb szólni ez ügyben.
- El kell ismerni, hogy ebben valóban van képviselő-tes-
tületi döntés, tehát ennek ott kéne lenni a költségve-
tési sorok között. De még egyszer mondom, lett volna 
alkalmunk ezt az előkészítés időszakában beépíteni. 

A költségvetés főbb számai:

Jelentős kiadási tétel az a 2,3 milliárd forint, melyből a hivatal és az önkormányzat intézményei működnek. A 
hivatal 900 millió, a Gondozási Központ 360 millió, az óvodák és a bölcsőde 880 millió, a könyvtár 94 millió, a KIKK 
150 millió forintból gazdálkodhat 2018-ban. Fejlesztési és felújítási célokra 3 milliárd jut, 970 millió forint kerül az 
általános tartalékba, hitelfelvétellel továbbra sem számolnak.

Most eléggé kellemetlen helyzetbe kerültünk, mert ezt 
a 140 millió forintot valahonnét elő kell teremteni, va-
lahonnét el kell venni. Ebből a szempontból érzem a 
saját felelősségem is ebben a dologban nyilván, hiszen 
a költségvetési tervezetnek én vagyok az előterjesztője 
- reagált a polgármester.
A város jegyzője elmondta, hogy a hivatal mindazon 
lépéseket megtette, ami ahhoz szükségeltetik, hogy 
az uszoda elhelyezése megvalósuljon. 
Völgyi Lajos azt tudakolta, hogy tulajdonképpen 
mikor indulhat az uszoda építése, elkezdődhet-e a 
beruházás. A jegyző válaszában elmondta, hogy ha 
rendelkezésre állnának azok a dolgok, dokumentu-
mok, amik szükségeltetnek, akkor el lehetne kezdeni 
a munkálatokat. 
Azt kijelenthetjük, hogy mindenki egyetértett abban, 
hogy a költségvetés előkészítése megfelelő ütemben 
és a megfelelő kompromisszumok meghozatalával 
zajlott, mindenki megfelelő önmérsékletet tudott ta-
núsítani a költségvetési tervezet kialakításakor. Ahogy 
hallottuk, rengeteg olyan igény van a lakosság részé-
ről, amikkel a képviselők bombázták is a beruházási 

osztályt és a hivatalt. Az is elhangzott, hogy az idei 
évi költségvetés tervezésekor az önkormányzat meg 
tudta tartani mindazon kezdeményezéseit, amik már 
ehhez a képviselő-testülethez kötődnek, azaz többek 
között az óvodafelújítási programot vagy éppen a kü-
lönböző szociális támogatási rendszereket. Mindezek 
mellett Szajcz Adrián egy új kezdeményezéssel is elő-
rukkolt.
- Az összbizottsági ülésen éltem egy javaslattal, amely 
egy új programnak az elindításáról szólna. Ez a társas-
ház-felújítási program, amely egy újabb olyan terület 
lehet az önkormányzat részéről, amely a lakosságnak 
olyan szolgáltatásokat és olyan pályázati rendszert 
tud garantálni. amely a siófoki társasházban élő lako-
soknak nagyon sok megtakarítást tud majd a jövőben 
nyújtani. Én úgy gondolom, hogy ennek a pályázat-
nak és ennek az előterjesztésnek az előkészítése lesz 
majd az elkövetkezendő hónapoknak a munkája, és 
bízom benne, hogy ezt a programot egy pályázat for-
májában az év második felére útjára tudjuk majd indí-
tani, amennyiben a képviselő-testület ezt a javaslatot 
tudja támogatni - mondta Szajcz Adrián.

Megkezdték a Balaton víztöbbletének leeresztését 
– közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság szer-
dán az MTI-vel. 

A közlemény szerint a Balaton átlagvízállása 124 centiméter, 
és a leeresztésre azért van szükség, hogy a parti és part kö-
zeli területeket ne öntse el a víz. Hozzátették, hogy a Balaton 
vízjárására a téli félév alatt a sokéves átlag alapján 40 centi-
méter vízállás-növekedés jellemző. A Balaton vízszint-sza-
bályozását szolgáló Sió-zsilip tavaly április 4. óta zárva van, 
a szakemberek február elején nyitották meg a zsilipeket.

Megnyitották a Sió-zsilipet 
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Mintegy 31 millió forintból újult meg a Siófoki 
Kórház-Rendelőintézet csecsemőrészlege. A fej-
lesztés során megvalósult az osztály teljes belső 
nyílászáróállomány-cseréje, új padló- és falbur-
kolat készült, felújították a gépészeti és villamos 
rendszereket, valamint új bútorokat építettek be.

A kórházban az elmúlt évek fejlesztései eredménye-
ként a betegellátás feltételei nagymértékben javultak, 
azonban ezek a beruházások, felújítások nem érintet-
ték a csecsemő- és gyermekellátást. A járóbeteg szak-
ellátásban a betegfogadási feltételek javítása részben 
megtörtént a rendelő és váró felújításával, azonban 
a csecsemőrészlegen régóta fejlesztési igényként je-
lentkezett a betegellátás környezeti feltételeinek javí-
tása. A gyermekosztály csecsemőrészlegén a kórház 
1968-as alapítása óta nem végeztek átfogó felújítási 
munkákat, a műszaki megoldások jelentős része az 
építéskori színvonalon maradt, ezek cseréje és korsze-
rűsítése már régóta időszerű feladat volt.
- Feltett szándékunk volt, hogy a gyermekellátás 
minden fázisát fejlesszük, komfortossá tegyük, azért, 

hogy a minket felkereső beteg kisgyerekek szüleikkel 
együtt egy kornak megfelelő kényelmi, komfortos 
helyen tudjanak gyógyulni. Első lépésként pár évvel 
ezelőtt a gyermekambulanciát korszerűsítettük, má-
sodik lépésként a gyermekosztály egy részét adomá-
nyokból felújítottuk, harmadik lépésben pedig idén 
elkészült a felújított csecsemőrészleg – mondta el a 
csecsemőosztály átadóján dr. Inczeffy István, a Siófoki 

Kórház-Rendelőintézet főigazgatója.
A csecsemőosztály mintegy 30 millió forint össze-
gű felújítása során belső funkcionális átalakítások is 
történtek, így a részleg a jelenkor használati igénye-
ihez és a napi gyakorlathoz jobban illeszkedik. Meg-
valósult a teljes belső nyílászáró-állomány cseréje, 
új padló- és falburkolat készült, felújításra kerültek a 
gépészeti és villamos rendszerek, új bútorokat épí-
tettek be. A megvalósult beruházás eredményeként, 
melyet az intézmény saját forrásból finanszírozott, je-
lentősen csökkennek az osztályt terhelő karbantartási 
feladatok és költségek, valamint európai színvonalú 
körülményeket biztosítanak az édesanyáknak és a ba-
báknak egyaránt.
- Példaértékű összefogás jelképe is ez a mai nap, mert 
siófoki cégek, alapítványok is segítettek. A Dél-Bala-
ton Gyermekeiért Alapítvány segítségével kicseréltük 
az összes ágyat, az Autó Máté autókereskedés segít-
ségével sikerült pelenkázókat, tárolószekrényeket 
beszerezni, a Baby Center segítségével a kis fürdő-
kádakat cseréltük ki, a Full Control segítségével a 
világítást korszerűsítettük. Számos magánember 
támogatásával új hűtőszekrény, mikró, nyomtató és 
még számos eszköz került az osztályra – számolt be a 
fejlesztésekről a kórházigazgató.
2018-ban ünnepli a Siófoki Kórház-Rendelőintézet az 
50. évfordulóját. A jubileumi évre számos fejlesztés és 
beruházás történt az intézményben.
- Megvalósult az a szándékunk, hogy a jubileumi évre 
a kórházban az összes olyan fekvőbeteg osztály, mely 

Megújult a siófoki kórház csecsemőosztálya részt vesz a betegellátásban, megújuljon és komfor-
tossá váljon. A terveinkhez és céljainkhoz szükséges 
támogatást Heszné dr. Laczó Andreától, az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ dél-dunántúli területi 
igazgatójától és Witzmann Mihály országgyűlési kép-
viselőtől megkaptuk, hiszen velünk együtt ők is rend-
kívül fontosnak tartják a kórház sorsát – mondta el dr. 
Inczeffy István.
A fenntartó által biztosított kormányzati támogatá-
sokból 2018-ban az intézményben számos, a kórház 
működését és a betegellátást segítő beszerzést in-
dítottak el. 2,5 millió forint értékben sótalanító be-
rendezés került megvásárlásra a kórház központi 
sterilizálójába. 7 millió forint értékben a szakrendelé-
sek PVC padló cseréje valósult meg, és a betegélelme-
zés edényzetcseréje folyamatban van. 9 millió forint 
értékben az intézményi anyagbeszerzés és vérszállítás 
célját szolgáló kishaszon-gépjármű került beszerzés-
re. 17 millió forint értékben a gazdaságilag hatékony 
higiénés rendszer bevezetésének támogatása kereté-
ben 9 darab takarítógépet vásárolnak.
- A siófoki kórház a dél-balatoni régió egy meghatáro-
zó, kimagasló egészségügyi bástyája, és nagy öröm-
mel figyelhetjük azt a megújulási, tudatos tervezési 
folyamatot, melynek köszönhetően az elmúlt évek-
ben ez az intézmény fejlődni tudott. 

A siófoki kórház a fejlődés, a megújulás és az innová-
ció szimbóluma. Az elmúlt években összességében 4 
milliárd forint összegű fejlesztéssel gazdagodott az 
intézmény – mondta el Witzmann Mihály országgyű-
lési képviselő, aki hozzátette, hogy a siófoki kórház 
mellett a térségben számos rendelőintézet több mil-
liárd forint értékben újulhatott meg. A Siófoki Kórház- 
rendelőintézet az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
támogatásával és Witzmann Mihály országgyűlési 
képviselő segítségével az elmúlt év végén közel mint-
egy 70 millió forintból új parkolóval bővült, megvaló-
sult a mosoda és a konyha korszerűsítése, ebben az 
évben pedig már 66,5 millió forintot használhattak fel 
komfortosításra, korszerűsítésre és fejlesztésre.

Állás- és képzési börze
Siófok Város Önkormányzata idén februárban 
ismét megszervezte az állás- és képzési börzét, 
melyen a helyi érdekeltségű munkáltató és képző 
cégek mutatták be állás- és képzéslehetőségeiket 
a munkavállalók, álláskeresők számára. A 
rendezvénnyel egy időben zajlott az önkormányzat 
és a Siófoki Szakképzési Centrum fóruma, 
ahol közös gondolkozásra invitálták a város 
nagyadózóit, szót ejtve az új ipari parkról és a 
térség hiányszakmáihoz is igazodó szakképzésről.

- A Hivatalban megrendezett börzénken lehetőséget 
biztosítunk a cégeknek, szolgáltatóknak a bemutat-
kozásra, valamint biztosítjuk annak lehetőségét, hogy 
bárki körülnézhessen, és ha szerencsével jár, álláshoz 

jusson – mondta el az önkormányzat által második al-
kalommal megrendezett állás- és képzési börze meg-
nyitóján dr. Lengyel Róbert, Siófok polgármestere.
A február 8-i börzén az érdeklődők a siófoki érdekelt-
ségű cégek hosszú távú és szezonális álláslehetőségei 
mellett a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Já-
rási Hivatala Foglalkoztatási Osztálya által közvetített 
munkalehetőségekkel, támogatásokkal, a Somogyi 
Kereskedelmi és Iparkamara szolgáltatásaival is meg-
ismerkedhettek. Az át- és továbbképzésekkel kapcso-
latban a Siófoki Szakképzési Centrum és a Katedra 
Nyelviskola tájékoztatta a munkavállalókat. 
A város nagyadózóival rendezett fórumon a polgár-
mester beszélt Siófok új ipari parkjáról, amelynek lé-
tesítéséhez több mint fél milliárd forintnyi támogatást 



8 9

MÁRCIUS

A Siófoki önkormányzat, annak intézményei és cé-
gei tevékenységéről, a civil szervezetekkel való 
együttműködésről, a turizmusról, városi rendezvé-
nyekről, városüzemeltetésről és a fejlesztésekről 
tartott évértékelőt dr. Lengyel Róbert, Siófok pol-
gármestere február 9-én a Kálmán Imre Kulturális 
Központban. 

A tavalyi évértékelő után idén ismét megtartotta éves 
beszámolóját a város lakói számára dr. Lengyel Róbert, 
siófoki polgármester. A Hivatal működése kapcsán 
beszámolt arról, hogy 2017-ben a település adósság-
mentességét továbbra is fenntartották, a költségvetést 
tartották, és átgondoltan gazdálkodott a város. A köz-
munkaprogram, a városőrség tevékenysége mellett a 
polgármester szót ejtett az önkormányzati intézmények 
helyzetéről. A BRTK Könyvtár és Emlékház 2020-ra célul 
tűzte ki a Minősített Könyvtár cím elnyerését. A Gondo-
zási Központ, melynek élén jelenleg megbízott vezető 
áll, idén márciusban önkormányzati tulajdonú ingatlan-
ba költözik át. Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje intéz-
ményeiben elindult az óvodafelújítási program, melynek 
keretében elsőként a Katicabogár Óvoda felújítását 
kezdték el 2017-ben. A többi épület állagmegóvásához 
is biztosították a forrásokat, új eszközök beszerzése való-
sult meg. A Kálmán Imre Kulturális Központ tavaly a ma-
gyar kultúra napján miniszteri elismerésben részesült, 

és 3 éven át a Minősített Közművelődési Intézmény cím 
viselését is megszerezte, az idei kultúra napján országo-
san egyedüliként Közművelődési Minőség Díjat kapott. 
A KIKK-ben többek közt felújították a művészöltözőket, 
vizesblokkokat, műszaki helyiségeket, nyílászárókat, a 
tetőszigetelés és a fűtéskorszerűsítés is megtörtént.
- Az önkormányzati cégek jó esetben óvják, gyarapítják 
vagyonunkat, azonban a Balaton-parti Kft. új ügyveze-
tőjének öröksége súlyos volt, a Siókom Kft.-é nemkülön-
ben, a Zöldfok és a Bahart jövője egyaránt bizonytalanná 
vált, az új temetkezési cégünk egyelőre még nem érté-
kelhető – összegezte az önkormányzati tulajdonú cégek 
helyzetét dr. Lengyel Róbert, hozzátéve, a tavalyi évben 
több cégnél a vezetőváltás már újabb fejlesztéseket, fej-
lődést eredményezett.
A város turizmusa kapcsán a polgármester kiemelte, 
hogy Siófok vendégéjszakáinak száma évek óta egymil-
lió feletti. A civil egyesületek helyzetével kapcsolatban 

Polgármesteri évértékelő 

átdolgozásra került a civil egyesületek arányos támoga-
tási rendszere, melynek összegét is megemelték tavaly, 
megvalósult az összehangolt civil tevékenység, létrejött 
a Civil Kerekasztal egyeztető fórum. A régi könyvtár 
épülete 2017 végére átmeneti megoldásként civil házzá 
vált. Számos új beruházással gazdagodott a város, út- 
és járdafelújítások zajlottak, több helyen megvalósult 
a csapadékvíz-elvezetés, játszóterek, sportparkok épül-
tek, felújult a Hivatal épülete, megvalósult a Vak Boty-
tyán János Általános Iskola energetikai korszerűsítése, a 
temetkezési iroda kialakítása, az Alsó utcai közvilágítás 
kiépítése, valamint a parton egy selfie-pont kialakítása.
- Jelenleg 36 előkészített projekt vár megvalósításra, 
melyekhez a források is rendelkezésre állnak, ezekhez 
az előkészítési folyamatok zajlanak – emelte ki a pol-
gármester.  
A Településfejlesztési Operatív Program keretében 1,5 
milliárd forint forrásra pályázott a város, melyből hat 
projekt valósulhat meg: Siófok déli városrész csapadék-
víz-elvezető rendszerének fejlesztése, gazdasági terület 
ipari parkká történő átalakítása, siófoki rendelőintézet 
infrastrukturális és tárgyi feltételeinek javítása, a Baross 
Gábor Szakközépiskola energetikai korszerűsítése, az 
infrastruktúra és a zöld terület felújítása, valamint gaz-
daságélénkítés megvalósítása Siófok Ezüstpart város-
részben, Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzet 
javítása. Dr. Lengyel Róbert beszámolójában hangsú-
lyozta, hogy a Petőfi sétányon a közbiztonság helyzete 
jelentősen javult, az új biztonsági rendszernek köszön-
hetően (kamerarendszer és élő erős őrzés) a turisztikai 
szezonban elkövetett regisztrált bűncselekmények 
száma két év alatt több mint 340-ről 59-re csökkent. A 
bulituristák száma visszaesett, megjelentek a családosok 
a sétányon. A polgármester az illegális hulladéklerakás 

helyzetéről is beszámolt. Mobil kamerákkal figyelik meg 
az illegális hulladéklerakó helyeket, melyek által számos 
kameraképet rögzítettek a bűncselekményt elkövetők-
ről és bírságot szabtak ki. Megoldásként a szabályozás 
szigorítását tűzte ki célul a város. Az uszodaprojekt kap-
csán szóba került, hogy Siófok az országos tanuszoda 
építési programból kimaradt, ennek oka, hogy a Galerius 
fürdő úgy hirdette magát, hogy a fürdőben a gyerekek 
úszásoktatása megoldott.
- Jelenleg ott tartunk, hogy egy TAO pályázati rendszer-
ben megépíthető uszodája lehet az elkövetkezendő 
időszakban Siófoknak, ezt a lehetőséget tudta felku-
tatni országgyűlési képviselő úr. Ez nem egy klasszikus 
uszoda, hanem vászonborítású (pontosabban PVC/ 
műanyag bevonatú ponyvaszerkezet. a szerk.) de jó 
minőségű, Németország számos nagyvárosában bevált 
uszodáról beszélünk. Kilitin a sporttelep és a műfüves 
focipályák melletti üres területen került kijelölésre az 
uszoda helye. Amint a pályázati lehetőség megnyílik, 
vélhetőleg az idei esztendőben, ez a projekt kezdetét 
tudja venni – mondta el dr. Lengyel Róbert.
- Számos vérző pontja van a városnak, az egyik ilyen 
a közlekedés rendje, óriási probléma a parkolóhelyek 
száma – fejtette ki a polgármester a közlekedés téma-
körében. - Jelen pillanatban alig vannak a városban, 
a városközpontban meg már nincsenek is olyan terü-
letek, melyek alkalmasak lennének arra, hogy a város 
viszonylag nagy mennyiségű autó számára megfelelő 
parkolóhelyet alakítson ki. Ahhoz, hogy ebben előre 
tudjunk lépni, területeket kell majd a későbbiekben 
kivásárolnunk. Most annyit sikerült elérni, hogy a Lidl 
tulajdonában levő vásárcsarnoki parkolót a város egy 
évre kibérelte az áruháztól, melyet parkolás céljából 
rendelkezésre bocsájt. Ezzel együtt továbbra is straté-
giai cél a parkolóhelyek kialakítása – mondta el dr. Len-
gyel Róbert.  
A tavalyi évben egy munkacsoport vizsgálta, hol lenne 
szükség kisebb átalakításokra a közlekedés rendjében, 
valamint a városlakók is elmondhatták erről véleményü-
ket. A javaslatok megvalósítása hamarosan elkezdődik. 
A választási év kapcsán a polgármester elmondta, hogy 
kemény időszak lesz, nagyon meg kell húznia a nadrág-
szíjat a városnak, sok olyan projekt van, ami szorossá te-
szi a költségvetést.

nyert a város. Emlékeztetett arra, hogy már most is 
jelentős (1,7 milliárd forint) bevétele származik Siófok-
nak az iparűzési adókból, így sokat jelenthet újabb vál-
lalkozások betelepülése. A Balaton törvény bizonyos 
korlátozásokat is jelent ugyan az üdülőövezet miatt, 
de Siófok fekvése és adottságai kiválóak a betelepü-
lő vállalkozások számára az autópálya, a vasút és egy 
reptér közelsége miatt is - hangsúlyozta. Beszélt arról 
is, hogy Siófok ösztöndíjprogramot hirdetett a hiány-
szakmákat választó diákok számára, amit a máshonnan 
érkező, Siófokon tanuló diákok is igénybe vehetnek. 
Szamosi Lóránt, a Siófoki Szakképzési Centrum főigaz-
gatója a térség nagyadózóinak előadást tartott a két 
siófoki, egy balatonboglári, egy fonyódi és egy marcali 

tagintézményből álló centrum széleskörű képzései-
ről. Kiemelte, hogy a felnőttoktatásban immár állami 
támogatást kaphatnak a részvevők a második szak-
képesítés megszerzéséhez is. Az intézmény a képzési 
és oktatási struktúrájában figyelembe veszi a térség 
igényeit, akár egy-másfél hónap alatt reagálva a hi-
ányszakmákra. A főigazgató arra kérte a cégeket, hogy 
különböző támogatásokkal, ösztöndíjakkal ők is ösz-
tönözzék a számukra is megfelelő szakember-képzést, 
akár szerződésekkel is marasztalva a fiatalokat. „Job-
ban be kell vonni a vállalkozásokat a helyi szakképzés-
be, mert most csak a cégek 8 százaléka áldoz erőforrást 
erre a célra, ami nagyon kevés” – fogalmazott.
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Minden korábbinál alaposabb értékvizsgálat után 
Siófok képviselő-testülete 120 épületet, 49 műal-
kotást és 19 emlékművet vett egyedi védelembe 
egyik új rendelete megalkotása során. Ezek mind-
egyike különböző korok legjelesebb karaktereit 
hordozza magán a középkortól napjainkig.

Molnár Árpád, a rendeletet előkészítő, értékfelmérést 
koordináló városi főépítész elmondta, ha az önkor-
mányzat nem tenne eleget a törvényben is megha-
tározott örökségvédelmi feladatának, ezen értékek 
jó része nem maradna fenn az utókornak. A helyi 
építészeti örökségként azokat az értékeket vette a vá-
ros a védelmébe, amelyek nem részesülnek országos 
egyedi műemléki védelemben, de a sajátos megje-
lenésüknél, jellegzetességüknél, településképi vagy 
településszerkezeti értéküknél fogva a térség, illető-
leg a település szempontjából kiemelkedőek, hagyo-
mányt őriznek, a helyben élő emberek és közösségek 
munkáját, kultúráját híven tükrözik. A helyi építészeti 
örökség értékeinek fejlesztése, védelmének biztosítá-
sa az önkormányzat feladata. Megőrzésük érdekében 
törekedni kell az eredeti (vagy ahhoz közel álló) ren-
deltetésnek megfelelő használatára, ha ez nem lehet-
séges, akkor közcélú hasznosításra.
Siófokon az 1990-es évek végén 110-nél több helyi 
egyedi védelemben részesített épületet tartottak 
nyilván, amelyek száma húsz év alatt két tucat alá 
csökkent. Az egyedi védelmek megszüntetése miatt 
nagyon sok értékes építmény, köztük számos múlt 
század eleji villaépület tűnt el, helyet adva nagy tár-
sasházaknak, társas nyaralóknak. A településkép 
védelméről szóló jogszabályok kötelező érvénnyel 
írták elő, hogy 2017. december 31-ig minden telepü-
lés alkossa meg a településkép-védelmi rendeletét, 
amelyben különös figyelmet kell szentelni a helyi vé-
delemnek. Az épületek egyedi védelem alá helyezése 
nem egyszer a tulajdonos vagy használó rosszallását 
váltja ki, hiszen bizonyos korlátozást jelent. A véde-
lem nem jelenti azt, hogy nem lehet elidegeníteni, 
ugyanúgy gazdát cserélhet, mint bármely más ingat-
lan. Viszont elbontani nem lehet, illetve csak akkor, ha 

a képviselő-testület komoly indok alapján megszün-
teti a védettséget. A legtöbb esetben azonban olyan 
építményekről van szó, amelyek esetében a tulajdo-
nosnak is érdekében állhat fennmaradása, lévén olyan 
értékről szó, amely megismételhetetlen, egyedi. A vé-
dett épület korszerűsíthető, felújítható, sőt bizonyos 
feltételekkel bővíthető, de a hagyományos építészeti 
értékeit, tömegét, tetőformáját és homlokzati jellegét 
meg kell tartani. A védett értékek fenntartása az át-
lagosnál nagyobb terhet róhat a tulajdonosra, illetve 
használóra, ezért az önkormányzat pályázat kereté-
ben támogatást nyújthat a fenntartási kötelezettség, 
különösen a védettséggel összefüggésben felmerülő 
munkálatok teljesítéséhez. Siófok eredeti rendelet- 
tervezetében szerettek volna elkülöníteni erre egy 
keretet, azonban Szajcz Adrián tanácsnok javaslatára 
ez a lehetőség egyelőre kikerült az elfogadott, január 
végén hatályossá vált változatából. 
- Alapvetően egyetértek a siófoki védett ingatlanok 
megóvásával, ezért támogattam az előterjesztésben 
foglaltakat a szavazatommal. Azonban a védetté nyil-
vánított épületek kiválasztásával kapcsolatban nem 
kaptam megnyugtató választ, ugyanis nem ismert a 
kiválasztás módszertana. Az ingatlantulajdonosok 
többsége pedig nem is tudott arról, hogy a tulajdo-
nukban lévő ingatlant a Hivatal védetté kívánja nyil-
vánítani. Ha nem kezdeményezem korábban, hogy az 
ügy fontosságára való tekintettel kapjunk tájékozta-
tást, akkor csak az utolsó pillanatban szembesülünk 
a javaslatcsomaggal. A 2018. évi költségvetésben a 
pályázat kiírására nincs forrás, így van idő az alapos 
előkészítésre - mondta Szajcz Adrián.
A jelenlegi tervek szerint a képviselő-testület má-
jusban fogja a pályázati feltételeket meghatározni. 
Siófok városa megfelelő védelemben részesítette 
értékeit – egy kivételével. Mint az az év eleji testüle-
ti ülésen elhangzott, akadt olyan védettségre szánt 
ingatlan, amelynek tulajdonosa hírt kapott a város 
szándékáról, és még az új rendelet elfogadása előtt 
gyorsan lebontatta az épületét. A Siófokon helyi vé-
dettséget élvező épületekről, műalkotásokról, műem-
lékekről a város honlapján tájékozódhat.

Helyi védelmet kapott 188 siófoki érték
Több mint 37 millió forint összegű forrásból va-
lósult meg a Somogy Megyei Kormányhivatal 
Siófoki Járási Hivatalának kiemelt épületenerge-
tikai fejlesztése, melyet március 6-án adott át dr. 
Neszményi Zsolt kormánymegbízott és Witzmann 
Mihály országgyűlési képviselő. 

Dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott elmondása 
szerint a kormányhivatal 48 épületben végzi tevékeny-
ségét Somogy megyében, melyek közül a projekt kere-
tében most 19 épület újult meg. A március 6-án átadott 
Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatalá-
nak épületét több mint 37 millió forint forrásból korsze-
rűsítették. 
- Egy örömteli út első lépéseit tettük meg itt, az első át-
adóünnepségen, melyet a közeljövőben több is követ. 
A kormányhivatal február 28-cal fejezte be energia-
hatékonysági beruházásait a megye számos pontján. 
A siófoki és a tabi járásban két épületet adunk át, ösz-
szességében 2,7 milliárd forintos projektet végeztünk 
el, illetve kezdünk el a jövőben. Ez azt jelenti, hogy 1,2 
milliárdos az első lépés, amit megtettünk, az 1,5 milli-
árdos projekt pedig a kormányhivatal központi épüle-
tének energiahatékonysági átalakítása lesz. A projekt 
előnye, hogy költséget takarítunk meg a felújítás által, 
csökkentjük a környezetterhelést, valamint megújuló 
energiaforrásokat is felhasználunk, hiszen a siófoki és 
a tabi épületre is napelemeket szereltünk fel. Fontos 
az is, hogy az ügyfeleket modern körülmények között 
fogadjuk, a kitűzött célok közt szerepel, hogy az állami 
épületek megújuljanak – mondta el dr. Neszményi Zsolt 
kormánymegbízott, aki hozzátette, a közeljövőben egy 
kormányablak átadását is tervezik Balatonföldváron. 
- Két évvel ezelőtt azzal a segítségkéréssel fordultam dr. 
Neszményi Zsolt kormánymegbízotthoz, hogy próbál-
junk meg mindent elkövetni annak érdekében, hogy ha 
adandó pályázati támogatások rendelkezésünkre állnak 
ebben a középület-megújítási programban, akkor az ál-
talam képviselt Somogy 4-es siófoki székhelyű válasz-
tókörzetben is a kormányhivatal üzemeltetésében lévő 
középületeinket lehetőség szerint próbáljuk meg minél 
nagyobb volumenben megújítani. Nem sokkal ezután 

Tabon átadtunk egy munkaerő-piaci pontot, és ennek 
a projektnek a folytatásaként most egy napelemes bő-
vítésre is sor került. Az igazi, átfogó, komplex fejlesztés 
azonban itt a Siófoki Munkaügyi Központot érintette. 
Összességében a Széchenyi 2020 programnak köszön-
hetően sikerült ezeket a forrásokat eszközölnünk ezek-
nek a középületeknek a fejlesztésére, melynek teljes 
keretösszege 2,7 milliárd forint volt. Az összegből a me-
gye jó néhány középületét és a térségben is több kor-
mányhivatali épületet tudtunk modernizálni – mondta 
el az átadó ünnepségen Witzmann Mihály országgyű-
lési képviselő.

- Itt a siófoki adatokból is kitűnik, hogy most már a 
Balaton-parton és Siófokon nem is annyira munkanél-
küliségről, hanem sokkal inkább munkaerőhiányról 
beszélhetünk. 2010-ben a regisztrált álláskeresők szá-
ma Siófokon 1400 körüli értéket mutatott, most ez az 
érték 700 körüli, a felére csökkent a regisztrált álláske-
resők száma Siófokon. Ehhez kellettek a kormányzati 
intézkedések, azok a kormányzati döntések, amelyek 
azt célozták meg, hogy a gazdaságot, a foglalkoztatást 
évről évre élénkíteni tudjuk, és kellettek hozzá a siófoki 
kormányhivatal dolgozói is, akiknek ezúton is szeretnék 
köszönetet mondani – tette hozzá Witzmann Mihály. 
A  „Kiemelt épületenergetikai korszerűsítések a Somogy 
Megyei Kormányhivatalnál” című projekt keretében, 
európai uniós forrásból megvalósult a Somogy Megyei 
Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Bajcsy-Zsilinszy 
utcai épületében a Foglalkoztatási Osztály energetikai 
felújítása - homlokzati falazatok szigetelése, padlásfö-
dém szigetelése, nyílászárócsere, elektronikus szabá-
lyozás és új napelemes rendszer telepítése.

Átadták az energetikailag korszerűsített kormányhivatalt
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A Fő tér története
„Siófok nem csak a Balaton mentének, de hazánk-
nak is egyik legismertebb nevű s leglátogatottabb 
fürdője, mely a legnagyobb főúri igényeket kielégí-
ti, sőt fejedelmi személyeket is befogadhat, Siófok 
a Balaton mellett csinos nagyközség. Lakossága na-
gyobbrészt értelmes, jóravaló földműves nép. Sió-
fokra már a régebbi időben jöttek vidékről nyaralni. 
Mint igazi fürdőhely története azonban csak 1891-
ben kezdődik” - írja Sági János: A Balaton írásban és 
képben című munkájában 1902-ben.

A vasút a települést két részre osztotta, szép villasoros 
fürdőtelepre, a vasúttól délre pedig tulajdonképpeni 
kisvárosias külsejű nagyközségre, csinos házakkal, ren-
dezett utcákkal. A déli vasút átadását követően nem 
csak a fürdőtelep, hanem a nagyközség is rohamos 
fejlődésnek indult. Az „akácos illatú, poros, nádtetős, 
egyszerű kis falucskából városias külsejű, rendezett, 
kövezett, aszfaltjárdás nagyközség lett”. 
A Fő tér összemosódik az emlékekben a Szabadság 
térrel, talán kicsit a Fő utcával is, a község központjá-
val. Siófok központja más településekhez hasonlóan a 
kereskedelmi élet fontos színtere volt már ekkor is. Így 

nem véletlen, hogy a sok korabeli képeslapon ez látha-
tó és olvasható: Piac tér.
„Vásár volt Siófokon. Eladásra került 264 darab ló, 648 
szarvasmarha. Egy kis jókedv mutatkozott, aminek 
azonban gyorsan elejét vette a helybeli rendőrség.”
Közben a fürdő fejlődése töretlen, de a II. világháború-
ban Siófok a Balaton környéki harcok középpontjába 
került, komoly károk keletkeztek. A községben és a für-
dőtelepen az újjáépítés hamar megkezdődött. Ekkor 

már a város központjában jól elkülöníthető a két tér, 
a Szabadság tér és a Fő tér. Itt találjuk a Járási Tanács 
épületét, a Szabadság tér körül álló épületben fonto-
sabb járási és községi intézmények működnek. Itt a 
Villamosművek központja, a Népbolt, Somogy megye 
idegenforgalmi hivatala, a rendőrkapitányság előtt 
pedig a Hősök emléke. Közben felállították az 1848-
as szabadságharc évfordulójára készült emlékművet 
is. A Szabadság térről délre nyílik a piactér bejárata. A 
tér mögött a gimnázium épülete, vele szemben az ál-
talános iskola. Az 1957-es Siófoki séták c. kiadványban 
már olvasható a terv: „a piac áthelyezése után parko-

Ki hogyan készül a jubileumi évre? 
2018 különleges év lesz Siófok számára, hiszen 
idén ünnepli várossá avatásának 50. évforduló-
ját.  Arról már bizonyára sokan hallottak, hogy a 
város tengernyi meglepetéssel készül a jubileumi 
évre. Ez évben minden számunkban több oldal is 
az ünnepi év programjairól, újdonságairól szól 
majd. E számunkban szót ejtünk erról, hogy ho-
gyan készülnek a város fő kulturális intézményei 
a jubileumi évre, továbbá bemutatkozik Siófok új 
komolyzenei programsorozata, a Zenél a város.

Jubileumi év a Kálmán Imre Kulturális Központban

A Közművelődési Minőség Díjjal kitüntetett intéz-
mény, a Kálmán Imre Kulturális Központ is örömmel 
csatlakozik Siófok város 50. születésnapja alkalmából 
szervezett, egész éven át tartó színes és mozgalmas 
jubileumi eseménysorozatokhoz. Változatos közös-
ségi színtérként ad otthont és lehetőséget minden 
korosztály számára az értékteremtő kultúra és köz-
művelődés elérésében. Összművészeti programkí-
nálatával a minőségi művelődés, az értékteremtés és 
élménynyújtás szolgálatában áll több mint negyven 
éve. Az idei jubileumi év az intézmény számára is na-
gyon fontos, ezért kitüntetett figyelemmel szervezik 
színvonalas programjaikat. A "Siófok 50-pillanatképek 
a város életéből" című tárlat havonta egyszer más-más 
témában mutatja be a település épületeit, kulturális 
életét, intézményeit, lakóit, civil szervezeteit, emlékeit 
az előcsarnokban. A kiállítások megnyitásával kelle-
mes beszélgetésre is invitálják a nézőket. A Kálmán 
Imre Kulturális Központ siófoki születésű művészek 
közreműködésével számos könnyű- és komolyzenei 
koncertet kínál az év során. Az 50-es szám többször 
visszaköszön programjaikban, szervezéseikben: Sió-
fok 50 rajzpályázat gyerekeknek, Siófok 50 fotópá-
lyázat mindenkinek, Siófok 50 szelfipont készítése, 50 
ÓRA TÁNC – nonstop tánc siófoki együttesekkel és 50 
NAP – 50 PROGRAM. Azoknak a kedves siófoki, 1968-
ban született lakosoknak, akik idén ünneplik 50. szüle-
tésnapjukat, 50 % kedvezményt biztosít egész évben 
minden saját szervezésű, jegyköteles programjaira az 

intézmény. Siófok születésnapját töretlenül hirdeti az 
épület falára kifüggesztett épületháló is.
A Kálmán Imre Kulturális Központ programjait keresse a 
www.kulturkozpont-siofok.hu oldalon.

Zenél a város komolyzenei programsorozat

Az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt a kultu-
rális programok száma Siófokon. A Zenél a város egy 
egész éven át tartó klasszikus és komolyzenei kon-
certsorozat, mely havonta több alkalommal, összesen 
tizennégy előadással ajándékozza meg a közönséget 
az értékes dallamok élményével az önkormányzat há-
zasságkötő termében. A program különlegessége ab-
ban rejlik, hogy két művészeti ágat is ötvöz egyszerre: 
minden koncert alkalmával egy képzőművész kiállítása 
is megtekinthető. Potocskáné Kőrösi Anita alpolgár-
mester asszony szerint a siófokiak és a város vendégei 
nyitottak és egyre inkább kíváncsiak az efféle színvona-
las kikapcsolódásra. A koncertsorozat első eseményére 
is érkeztek más településekről is nézők, a koncert igazi 
színfoltnak számított a város és a szűkebb régió életé-
ben, bizonyítva, hogy Siófokon nem csak a nyaralást, 
de a kultúrát tekintve, is igaz: „Itt kezdődik a Balaton”. 
Siófok 50 éves évfordulója alkalmából a közönség 
egész éven át élvezheti a klasszikus és komolyzenei 
koncerteket, amelyek között lesz tavaszváró koncert, 
tradicionális jazz klub és költészet napi koncert is. Az 
előadásokon változatos műfajokkal, neves helyi és 
környékbeli előadóművészekkel találkozhatunk majd: 
Teleki Miklós Artisjus-díjas orgonaművész ebben a 
sorozatban is meghatározó szerepet tölt be, több al-
kalommal lép fel Apáti János, az Apáti Dixieland Band 
vezetője, hallhatjuk a Siófoki Női Kar énekét is Bati Zol-
tán karnagy vezénylésével, Csizmadia Mária Judit veze-
tésével a Siófoki Művészeti Iskola tanulóit, valamint a 
Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karát. A program-
sorozatot elsőként február elején az Apáti Dixieland 
Band nyitotta meg, igazi New Orleans-i hangulatot 
varázsolva a koncertterembe. A következő esemény 
március 23-án 18 órakor lesz, tavaszi koncert a Siófoki 
Művészeti Iskola előadásában. 

Tavaszi Piknik a parton

A Piknik a parton rendezvénysorozat első állomása, 
a Tavaszi Piknik a parton idén már második alkalom-
mal kerül megrendezésre a Szabadtéri Vendéglátók 
és Kézművesek Egyesületének szervezésében április 
28. és május 1. között. Kellemes hangulatú, családias 
kikapcsolódás a májusi 1-jei hosszú hétvégén, a hajó-

állomáson. Májusfaállítással, kézműves vásárral, gye-
rekjátékokkal és rengeteg finomsággal; házi lepénnyel, 
kürtős kaláccsal, kenyérlángossal, gőzgombóccal, bo-
rokkal, sajtokkal, pálinkával várják az érdeklődőket. 
Gyere le a partra és élvezd a Balaton látványát a tavaszi 
napsütésben, egy pohár finom bor mellett! Nem is kell 
több egy remek hosszú hétvégi programhoz!
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sított széles úttal kötik össze az iskolák előtti teret a 
Szabadság térrel, így bekapcsolják a főútvonalba a 
községnek ezt az eddig beépítetlen részén kialakult kis 
iskolanegyedet”. 

A kulturális központ átadása után (1976) megkezdődött 
a Fő tér, a népnyelv által „Gáti gödör”-nek nevezett 
városközponti rész kialakítása. Az elnevezés az akkori 
tanácselnök, dr. Gáti István nevéhez kötődik. Középen 
egy medencét építettek, s ebbe helyezték el 1980-ban 
Pazár Miklós látványos, de kevésbé sikerült alkotását, 
amely egy műanyagból és alumínium csövekből alko-
tott szökőkút volt. A remekműnek éppen nem nevez-

hető kompozíció helyére rövid időt követően Varga 
Imre Vénusz születése című alkotása került. A város első 
díszpolgára, az idehaza és külföldön is elismert művész 
három elemre építette elképzelését: a víz, a szél és a 
nap. A nap egy álló arany női alak, s ennek árnyéka egy 
bronz fekete fekvő nő. A két kecses női alakot összekö-
tő fémvitorla a szél. A víz pedig a maga természetes-
ségében csordogál a kompozíció alján. Az ünnepélyes 
átadása 1988. július 13-án volt. A Fő tér közepéről 2005-
ben helyezték át a mai helyére. Ezzel kezdetét vette 
a Fő tér átalakítása és egy állandó, kültéri Varga Imre 

szobor-kiállítás berendezése.  Ennek előzménye, hogy 
2003-ban a szobrászművész 80. születésnapján hét al-
kotását állították ki a Fő téren. Eredetileg hat hét időtar-
tamra tervezték a szabadtéri tárlatot. Közben az alkotó 
ajánlatot tett a városnak: az önkormányzat hivatalosan 
értékeltesse fel a műveket, és az így megállapított ösz-
szeg feléért a város megvásárolhatja azokat. A 124 
millió forintos költséggel átalakított Fő tér ünnepélyes 
átadása 3 napos program keretében 2006. szeptember 
15. és 17. között volt. A tér közepét úgy alakították ki, 
hogy alkalmas legyen nagyobb rendezvények meg-
tartására. Műszaki érdekesség, hogy a tér burkolata 
alá csöveket raktak le. A téli időszakban a hőközpont 
hulladékhőjét vezetik bele, így a hó és jég elolvad. A kö-
vetkező években megindult városközpont Víztorony 
környéki részének (akkor még Szabadság tér) átalakítása, 
mellyel a Fő tér egységes arculatot kapott. Megújult, és 
új funkciót kapott a Víztorony, megszűnt az átmenő for-
galom a téren, és felállították Varga Imre szobrászművész 
Széchenyi Istvánt ábrázoló alkotását szökőkúttal kombi-
nálva. A teret új épületek veszik körbe (könyvtár, pláza, 
üzletek). A városközpont szerkezetét lényegesen átalakító 
beruházás 2012-ben fejeződött be. Azóta a város egyik 
kedvelt látványossága lett, és az eredeti szándék szerint 
igazi közösségi térként működik. Még az átadás évében 
elnyerte a Magyar Urbanisztikai Társaság Nívódíját. 2015-
ben jött a következő elismerés: „Európa legszebb főtere”.

Összeállította: BRTK Siófok

Forrás: Siófoki Hírek 2004. április, 2006. augusztus, 2006. szeptember, Sági János: A 
Balaton írásban és képben. -  Keszthely: Keszthelyi Hírlap, 1902, Balaton és környéke 
részletes kalauza / szerk. Dornyay Béla és Vigyázó János. - Bp.: Turistaság és Alpiniz-
mus Lap-, Könyv- és Térképkiadó r-t. 1934, Siófok településtörténete / összeáll. Kenedy 
Ferenc.- 1993, Siófok. : Somogyi séták, 4. / Darnay Béla, Lipták Gábor, Zákonyi Fe-
renc. - Siófok : A Somogymegyei Tcs. Idegenforgalmi Hivatala, 1957

A Siófok 50 - pillanatképek a város életéből című 
kiállítássorozat második rendezvényeként a város 
ikonikus épületeit idézhették fel az érdeklődők 
Tóth-Baranyi Antal képeslap-, plakát- és fotógyűj-
teménye segítségével. 

Siófok várossá válásának 50. évfordulója alkalmából 
Siófok 50 - pillanatképek a város életéből címmel in-
dult kiállítássorozat januárban, a Kálmán Imre Kultu-
rális Központban. A rendezvények alkalmából minden 
hónapban más és más témakörön keresztül ismerhetik 
meg az érdeklődők Siófok 50 évét. Január a kulturális 
élet hónapja volt, februárban Siófok ikonikus épületei 
kerültek sorra.
- A rendezvénysorozat során nem csak a kiállításon 
van a hangsúly, a tárgyi emlékeken, hanem azokon a 
beszélgetéseken, melyeken a siófokiak együtt, közösen 
felidézik egykori emlékeiket a várossal kapcsolatban – 
emelte ki a második kiállítás megnyitóján Gyulainé Isó 
Edina, a KIKK igazgatója.
A nosztalgikus hangulatú tárlatmegnyitón Tóth-Ba-
ranyi Antal Siófokon élő agrármérnök, főállású halász 
és fotós mesélt a város híres és nevezetes épületeiről. 
Felidézte a katolikus templom, az egykori Sió Áruház, 

a Víztorony, a Beszédes József Általános Iskola, a busz-
pályaudvar és a Kálmán Imre Kulturális Központ és Sza-
badtéri Színpad egykori épületeit, a régen oly népszerű 
kiliti piacot, valamint a kenyérgyárat is. A múltidéző be-
szélgetésbe örömmel csatlakozott be a közönség, akik 
sorra vették számos mai épület egykori funkcióját, mint 
például a régi Fogas éttermet, Márkus bácsi fagyizóját, 
a Borharapót vagy a Fő téri szökőkutat.
Tóth-Baranyi Antalt országos viszonylatban az egyik 
legjelentősebb képeslapgyűjtőként tartják számon, és 
a siófoki rendezvényre is híres gyűjteményéből hozott 
el válogatást. A régi fotók, képeslapok megtekintése 
során idézhetik fel a kiállítás megtekintői Siófok ikoni-
kus épületeinek múltját.

Siófok 50 – ikonikus épületek

A Kultúrházak éjjel-nappal rendezvény látogatói 
megtudhatták, mi történik a Kálmán Imre Kulturá-
lis Központ kulisszái mögött, miután lekapcsolták a 
lámpákat, és összehúzták a függönyöket. 

A siófoki KIKK idén is csatlakozott a Kultúrházak éjjel-
nappal országos rendezvényhez, melynek keretében 
február első hétvégéjén karibi táncházzal, filmvetítéssel, 
zseblámpás barangolással várták az érdeklődőket. Feb-
ruár 2-án a régi könyvtár emeletén rendszeresen meg-
rendezett karibi táncházat is bevonták a programokba. 
Február 3-án a családok filmvetítésen vettek részt a 
színházteremben, majd a gyerekek szüleikkel együtt 
zseblámpás barangolásra indultak, hogy felfedezzék a 
kultúrházat. A csoportok a sötétben a zseblámpák fé-

nyénél körbejárták a technikusi helyiségeket, a próba-
termeket, öltözőket, megtekintették a zenekari árkot, 
a színpad mögötti részeket, miközben a KIKK igazgató-
nője és munkatársai néhány kulisszatitokba is beavatták 
az érdeklődőket. A gyerekeket útközben vetélkedők és 
ajándékok várták. A februári farsangi időszakban jelme-
zes tánc zárta a rendezvényt a színpadon.

KIKK éjjel-nappal
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Apáti-esttel indult a koncertsorozat
Siófok várossá válásának 50 évfordulóját ünnepel-
jük idén. Az ingyenesen látogatható Zenél a város 
című koncertsorozat fontos színfoltja a jubileumi év-
nek, amelynek első előadásán az Apáti János, Siófok 
díszpolgára vezette Apáti Dixieland Band együttes 
csinált fergeteges hangulatot. A sorozat egy fagott 
kamaraesttel folytatódott március elején.

Méltó kezdése volt a Zenél a város siófoki koncertsoro-
zatnak február 9-én az Apáti Dixieland Band fellépése. 
Nem véletlen, hogy megtelt a nézőtér a polgármesteri 
hivatal házasságkötő termében, és nemcsak a dixieland 
műfaj kedvelőivel, hanem a nagy múltú zenekar követői-
vel, barátaival is. Az Apáti tanár úr lebilincselő sztorijaival 

tarkított est a zenekar fergeteges koncertjével könnyed, 
felejthetetlen élményt nyújtott a vendégek számára. 
Játszi könnyedséggel barangolhatta be e zenei műfaj ál-
lomásait, ráadásként néhány közismert nóta ”dixiesített” 
változatával is megajándékozták a hallgatókat.
A zene mellett a képzőművészet is szerepet kapott ezen 
az estén. Gyöngyösi Cecília siófoki alkotóművész remek-
műveivel emelte a rendezvényt újabb dimenziókba, 
ahol a lélek kisimul a mindennapok ráncaiból. 
A koncertsorozat következő előadása elején folytatódott 
a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának fagott ka-
maraestjével. A rendezvényen bemutatták Csepeli Eta 
siófoki alkotóművész festményeit is.

A siófoki BRTK Könyvtár rendhagyó irodalomórára 
hívta a város középiskolás és gimnazista diákjait a 
Lógó Üveg Kult kocsmába. A február 15-i rendez-
vényen Totth Benedek író, műfordító könyvbemu-
tatóval egybekötött kötetlen beszélgetéssel várta 
a fiatalokat. 

Totth Benedek 2002-ben műfordítóként kezdte pá-
lyafutását, azóta több mint ötven amerikai és angol 
regény jelent meg fordításában. 2014-ben jelent meg 
első saját regénye, a Holtverseny, mellyel elnyerte a 
legjobb első prózakötetnek járó Margó-díjat. Tavaly je-
lent meg második könyve, Az utolsó utáni háború.
Az író siófoki látogatása során a műfordítói pályáról, va-
lamint regényeiről mesélt a középiskolásoknak.
- A műfordítás volt az a gyakorlat, ami nélkül nem 
mertem volna saját szövegeket írni. A fordítások során 
számos stílust ismertem meg. Azért írok, mert nekem 
örömet okoz, és az már csak hab a tortán, ha mások is 
elolvassák a könyveimet – vallja Totth Benedek. Az író 
kamaszokról szóló első regényét 10 év alatt írta meg 
kisebb-nagyobb kihagyásokkal, ezt két félbemaradt 
kézirat követte, majd alig több mint egy év alatt meg-
született második regénye, Az utolsó utáni háború 
című poszt apokaliptikus disztópia.

Totth Benedek közvetlen stílusú bemutatkozása után a 
diákoknak adta át a szót, akik egyre bátrabban tették 
fel kérdéseiket. Érdeklődtek kedvenc könyveiről, jövő-
beli terveiről, arról, mi ihlette regényei címét, és arról is, 
hogy nem tartott e a negatív kritikáktól. Utóbbira vá-
laszolva például Totth Benedek elmondta, műfordító-
ként foglalkoztatta a kritika, a saját könyveinél azonban 
már nem zavarták a negatív észrevételek.
- Ez a szép az irodalomban, hogy mindenkire máshogy 
hat, teljesen szubjektív az, hogy kinek mi tetszik – 
mondta el az író.
Egy diák rákérdezett arra is, miért hagyta félbe a második 
könyv előtti próbálkozásokat, mire kiderült, hogy ezek 
még nem teljesen elvetett ötletek, Totth Benedek még 
számos műfajban szeretné kipróbálni írói képességét.

Rendhagyó irodalomóra Totth Benedekkel

Tisztelt Szülők! 

Tájékoztatom Önöket, hogy Siófok Város Óvodája és Bölcsődéjébe a 2018/2019-es nevelési évre az óvodai beíratás

Időpontja:   2018. április 23-án és 24-én (hétfő-kedd)
   8.00- 17.00 óráig

Helye:   Nyolcszínvirág Óvoda  Siófok, Bókay u. 2.
                         Katicabogár Óvoda  Siófok, Bókay u. 2/A.
                        Micimackó Óvoda   Siófok Kossuth L. u. 20.
                         Napraforgó Óvoda   Siófok, Fő u. 130.
                         Napsugár Óvoda  Siófok Say F. u. 1.
                         Nyitnikék Óvoda   Siófok Fő u. 218.
                         Pöttyös Óvoda   Siófok, Áchim A. u. 1.
                         Pillangó Óvoda   Siófok, Asztalos u. 20.
                         Pitypang Óvoda   Siófok Csárdaréti u. 7.

Az óvodába a 2015. augusztus 31. napjáig született gyermekek beíratása kötelező!
Az említett határnapig született gyermekek 2018. szeptember 1-től óvodakötelesek.

Sajátos nevelési igény esetén az óvodai felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye szükséges. Arról, 
hogy melyik intézményben milyen sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, ellátását biztosítják, a város honlapján 
(siofok.hu), illetve az intézményekben kaphat felvilágosítást.

Az óvodai felvételekről további információt Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje megbízott intézményvezetője 
Gombás Csabáné, továbbá Ágicsné Fodor Orsolya óvodapedagógus nyújt a következő telefonszámokon: 
84/311-220, 84/311-020.

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATÁSRÓL

A beíratáshoz szükséges iratok: 

- gyermek nevére kiállított személyi igazolvány,
- gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány, 
- gyermek TAJ-kártyája,
- szülő személyazonosításra alkalmas igazolványa,
- szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

ÓVODAI NYÍLT NAPOK
 

 
 Katicabogár Óvoda 8600 Siófok, Bókay J.u. 2/A  2018. 04. 05.  10.00 – 11.30
 Micimackó Óvoda  8600 Siófok, Kossuth L. utca 20. 2018. 04. 11.  10.00 – 11.30
 Napraforgó Óvoda 8600 Siófok, Fő u. 130.  2018. 04. 12.  10.00 – 11.30
 Napsugár Óvoda  8600 Siófok, Say F. u. 1.  2018. 04. 16.  10.00 – 11.30
 Nyitnikék Óvoda  8600 Siófok, Fő u. 218.  2018. 04. 10.  10.00 – 11.30
 Nyolcszínvirág Óvoda 8600 Siófok, Bókay J. u. 2.  2018. 04. 18.  10.00 – 11.30
 Pillangó Óvoda  8600 Siófok, Asztalos J. 20.  2018. 04. 19.  10.00 – 11.30
 Pitypang Óvoda  8600 Siófok, Csárdaréti u. 7.  2018. 04. 04.  10.00 – 11.30
 Pöttyös Óvoda  8600 Siófok, Áchim A. u. 1.  2018. 04. 09.  10.00 – 11.30
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MÁRCIUS

Példaértékű összefogás eredményeként 700 ezer 
forinttal tudta támogatni a Siófoki Férfi Dalkör a Be-
szédes József Általános Iskola speciális tagozatának 
gyermekeit, valamint egy Kilitin élő, sérült gyerme-
ket nevelő családot. 

A Siófoki Férfi Dalkör kezdeményezésére helyi és ven-
dégkórusok részvételével szerveztek jótékonysági 
koncertet a rászoruló gyerekek javára február 24-én 
a Kálmán Imre Kulturális Központban. A koncerten 
három kórus lépett színpadra: a Siófoki Férfi Dalkör, a 
Siófoki Női Kar, valamint a székesfehérvári Comenius 
Kamarakórus. A tartalmas műsort szólóénekek, ven-
dégfellépők és versszavalók színesítették. A fellépők 
az est során összegyűlt adományokból 500 ezer forin-
tot ajánlottak fel a több mint 50 gyermeket nevelő Be-
szédes József Általános Iskola speciális tagozatának, 
a fennmaradt összeget pedig a Családsegítő Közpon-
ton keresztül egy Kilitiben élő család kapja, akik egy 
sérült gyermeket nevelnek.
- Második alkalommal szerveztünk jótékonysági kon-
certet, elsőként 7-8 évvel ezelőtt a nyikómalomfalvi 
árvízkárosultak részére rendeztünk egy hasonló estet. 
Az idei programjaink összeállítása során merült fel, 
hogy ismét kellene szervezni egy jótékonysági ren-
dezvényt, ezúttal a rászoruló siófoki gyerekek javára. 
A koncert során összegyűlt adományt a gyerekek száz 
százalékban megkapják, az egyéb kiadások a mi hoz-

zájárulásunk – mondta el Pintér László, a Siófoki Férfi 
Dalkör elnöke.
A sikeres koncert egy példaértékű összefogás ered-
ménye. Számos helyi egyesület segített a jegy-
árusításban, mind a három fellépő kórus vásárolt 
támogatói jegyeket, így a kórusok a műsor mellett 
pénzadománnyal is támogatták a jó ügyet, és sok he-
lyi, valamint környékbeli lakos vett részt a koncerten.

Dorogi Ferenc a  Beszédes József Általános Iskola speci-
ális tagozatának igazgatója lapunknak elmondta, hogy 
hatalmas segítség ez az intézmény gyermekeinek. 
- Nagyon köszönjük a Dalkörnek, a Női Karnak és a 
Kamarakórusnak ezt a támogatást és, hogy gondol-
tak ránk, hatalmas segítség ez nekünk. Az összegből 
többek között szabadidős programokat és szakkörö-
ket tervezünk megvalósítani a gyerekeknek- mondta 
az igazgató.

Jótékonysági koncert a siófoki rászoruló gyerekek javára Krúdysok a Gasztroangyalban
A Siófoki SzC Krúdy Gyula Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolája diákjai kreatív ételkülönlegességeik-
kel szerepelhettek a Gasztroangyal című műsorban. 

Herman Réka, Kocsó Szabrina, Márta Richárd és 
Torontál Schmidt krúdys diákok Nagy Róbert kre-
atív chéf vezetésével erdei gombákon illatosított 
angus marhát, csilis ordával töltött derelyét és ba-

zsalikomos dzsipszigánicát készítettek el a népszerű 
gasztroműsorban.
- Borbás Marcsit és a stábot levette a lábáról a csapat, 
reméljük, majd az országhatárokon innen és túl is él-
vezni fogják a nézők a főzés minden pillanatát. Március 
3-án kerülünk adásba, és remélem, hogy nagyon jó hí-
rét vittük Siófoknak, a Siófoki Szakképzési Centrumnak 
és a Krúdynak is. Nézzetek bennünket minél többen, 
mert a csapat igazán megérdemli – mondta el Szamosi 
Lóránt, a Siófoki Szakképzési Centrum főigazgatója.
Magyarország méltán kedvelt gasztroműsorában kö-
zépiskola - egyáltalán diákok - még nem szerepeltek. 
A Siófoki Szakképzési Centrum főigazgatóját keresték 
meg a műsor szerkesztői, és ajánlották fel ezt a nem 
mindennapi lehetőséget, a tévéfelvétel a Siófoki SzC 
Balatoni Körrel kötött együttműködési megállapodásá-
nak egyik eredménye. Ez elsősorban annak a szakmai 
munkának az elismerése volt, amelyet a Krúdy fejt ki a 
vendéglátás terén, és annak a törekvésnek a támogatá-
sa, hogy minél előbb megindulhasson az elit szakács-
képzés Siófokon.

A Siófoki Állatvédő Alapítvány javára szervez-
te meg idei jótékonysági farsangi bálját a Nők 
Együtt Egyesület.

Február 9-én farsangi bállal űzték el a telet a Nők 
Együtt Egyesület hölgytagjai és vendégeik a Kálmán 
Imre étteremben. A bál jótékonysági célt is szolgált, 
az idei évben a belépőjegyekből és támogatói je-
gyekből összegyűlt bevétel egy részét a Siófoki Állat-
védő Alapítvány számára ajánlotta fel az egyesület. 

A farsangi mulatságot Orbán Katalin, a Nők Együtt 
Egyesület elnöke és Witzmann Mihály országgyűlé-
si képviselő nyitotta meg. A vacsora mellett műsor 
is szórakoztatta a résztvevőket. Az egyesület tagjai 
hagyományaikhoz híven jelmezes bemutatóval ké-
szültek, a fellépők közt szerepelt Csuti Csaba énekes 
előadóművész, a Hapiness Formációs Táncklub tán-
cosai, valamint a Zahira Hastánc csoport. Az élőzené-
ről az est során Ulrich Tamás gondoskodott.

Jótékonysági farsangi bál

Egész éves viharjelzést kér a Balatoni Szövetség 
A Balatoni Szövetség a horgászok, vitorlázók biz-
tonságáért kezdeményezi a Belügyminisztéri-
umnál, hogy biztosítsák egész évben a jelenleg 
szezonálisan működő viharjelzést a Balatonon – kö-
zölte Balassa Balázs, a szervezet elnöke csütörtökön 
az MTI-vel.

A Bakony-Balaton Horgász Szövetség a Balaton környé-
kén működő összes horgászszövetség támogatásával 
fordult kérelmével a Balatoni Szövetséghez. Azt kérték 
az üdülőrégió önkormányzatait tömörítő szervezettől, 
hogy tegyen lépéseket az egész évben működő vihar-
jelzés bevezetéséért, megítélésük szerint ez elengedhe-
tetlen feltétele a horgászat biztonságosabbá tételének. 
A Balatoni Szövetség elnöksége szerdai ülésén döntött 
arról, hogy támogatja a kérelmet, amelynek teljesülése 
fontos mások számára is. Balassa Balázs szerint a téli, 
késő őszi és kora tavaszi vitorlásversenyek is bizonyítják, 

hogy a Balatonnál egész évben vitorlásszezon van. A 
mostani enyhe télben még decemberben is sok horgász 
volt a vízen, és vitorlázók, kajakosok szelték a Balaton 
hullámait, a biztonságuk fontos a szövetségnek . Hozzá-
tette, indokolttá tehetik a kérést az időjárásban tapasz-
talható globális változások is. Erre utal, hogy tavaly jóval 
több vihart jeleztek az április 1. és október 31. között 
működő viharjelző rendszerek a Balatonnál, a Velencei-
tónál és a Tisza-tónál is, mint az előző évben.
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A legnagyobb magyar kerékpárverseny, a Tour de 
Hongrie 2018-ban augusztus 14-én rajtol. A szer-
vezők tájékoztatása szerint a nemzetközi mezőny 
6 versenynap alatt, 10 megyét érintve összesen 
800 kilométert tesz meg a siófoki prológtól a bu-
dapesti befutóig.

A Tour de Hongrie szervezőbizottsága a 2016-ban 
pályázó települések közül sportszakmai és turisz-
tikai szempontokat is szem előtt tartva választotta 
ki azokat a helyszíneket, amelyek a 2018-as – immár 
egy kategóriával magasabb szintre lépő – magyar 
körverseny programjába kerültek. A szervezők célja 
továbbra is az, hogy a Tour de Hongrie néhány éven 
belül Közép-Európa egyik meghatározó versenyévé 
váljon, olyan eseménnyé, amelyen a legnagyobb 
körversenyek, a Tour de France, a Giro d’Italia vagy 
a Vuelta a Espana menői is részt vesznek, és amelyet 
élőben közvetítenek a kontinens sportcsatornái.
A tervek szerint itthon az M4Sport csatorna tűzi majd 
műsorára a nemzeti körversenyt, s annak szakaszai-
ról élőben közvetít majd.
A 2018-as Tour de Hongrie hatnapos programja so-
rán 800 kilométert teljesít majd a mezőny, amely útja 
során tíz megyén és száz településen teker majd át. 
A viadal prológjának, vagyis a 4 kilométeres egyéni 
időfutamnak augusztus 14-én a Balaton fővárosa, 
Siófok ad otthont. Siófokon gyakran megfordul a 
Tour de Hongrie mezőnye, először 1962-ben volt 
rajthelyszín a magyar körversenyen, majd 1964-ben, 
1993-ban, 1997-ben, 1998-ban, 2003-ban, 2016-ban 
és legutóbb, 2017-ben is Tour-állomás volt a Balaton-

parti város. Tavaly Ziga Jerman jóvoltából szlovén 
szakaszsiker született Siófokon.
A verseny másnapján, az 1. szakasz során a magyar 
tenger északi partján, Balatonalmádiból indulva 
Keszthelyre, a Festetics-kastélynál felállított célig jut 
el a mezőny. A harmadik versenynapon a Velence és 
Székesfehérvár közötti etapra kerül sor, a nemzetkö-
zi mezőny célba érkezése a fehérvári királyi napok 
egyik fő eseménye lesz.
Augusztus 17-én Cegléd központjában lesz a 3. sza-
kasz rajtja. Az alföldi, teljesen sík és nagyon hosszú, 
210 kilométeres szakaszon látványos mezőnysprint 
várható a Hajdúszoboszlón felállított célban.
Karcagról rajtol augusztus 18-án a viadal királyetapja, 
a karaván a Bükk emelkedőinek meghódítása után a 
kerékpáros fesztivállal készülő Miskolcon zárja ezt a 
szakaszt. A zárónapon Budapesten – a tervek sze-
rint Újbudán, a Duna partján, éppen ott, ahonnan az 
első, 1925-ös Tour de Hongrie mezőnye útjára indult 
– látványos körpályás versennyel fejeződik be a hat-
napos Tour de Hongrie.
A Tour de Hongrie ebben az évben is szerepel a Nem-
zetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) versenynaptárá-
ban, s története során először 2.1-es kategóriával. A 
nemzeti körverseny összdíjazása meghaladja majd 
a nyolcmillió forintot. Az egyéni verseny legjobbjai 
ebben az évben is megkülönböztető mezeket visel-
nek majd, az összetett legjobbja sárga, a gyorsasá-
gi pontverseny legjobbja zöld, a hegyi pontverseny 
legjobbja piros, a legjobb magyar kerékpáros pedig 
celeste színű mezt húzhat fel.

Siófoki prológgal rajtol a Tour de Hongrie
14. alkalommal rendezték meg a siófoki Széchenyi István Általános Iskolában a Széchenyi Kupa ritmikus sport-
gimnasztika versenyt, melynek 120 indulója közül a Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola sportolói nyer-
ték el a vándorkupát. 

Egyéni versenyzők, csapatok, duók, triók érkeztek Kaposvárról, Paksról, Budapestről, Siófokról és környékéről az év első 
ritmikus sportgimnasztika versenyére. Az idei Széchenyi Kupára összesen 120 versenyző nevezett, és a Siófoki Sport-
gimnasztika Egyesület sportolói ismét szép eredményeket értek el. A Széchenyi Kupát idén a Siófoki Vak Bottyán János 
Általános Iskola nyerte el az iskolák közötti versenyben.

Vak Bottyános ritmikus sportgimnasztikásoké lett a Széchenyi Kupa

A 2018-AS TOUR DE HONGRIE PROGRAMJA

Augusztus 14.: Prológ, egyéni időfutam, Siófok (4 km)
Augusztus 15.: 1. szakasz, Balatonalmádi–Keszthely (160 km)
Augusztus 16.: 2. szakasz, Velence–Székesfehérvár (170 km)
Augusztus 17. 3. szakasz, Cegléd–Hajdúszoboszló (210 km)

Augusztus 18.: 4. szakasz, Karcag–Miskolc (178 km)
Augusztus 19.5. szakasz, Budapest–Budapest (78 km)

Siófoki eredmények:
Diákolimpia korcsoportokban:
1. korcsoport:
Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola csapata 2. hely /
Kovács Luca, Keczéry Sára, Topscháll Noémi, Regenyei 
Zsófi/

2. korcsoport:
Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola csapata 1. hely 
/Gosztonyi Kata, Péter Nikolett, Csertán Lili, Magyar-
Stinner Nóra/

Siófoki Széchenyi István Általános Iskola csapata 2. hely 
/Varga Nóra, Teterin Kiara, Cseh Kata, Koltai Boglárka/

3. korcsoport:
Siófoki Széchenyi István Általános Iskola csapata 1. hely 
/Városi Anna, Kostyán Viola, Kostyán Zsanett, Durucz 
Lili/

4. korcsoport:
Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola csapata 1. hely /
Ittzés Lili, Kékesi Alexandra, Bozzai Kincső, Bogárdi Eszter/

5. korcsoport:
Siófoki Perczel Mór Gimnázium csapata 1. hely 
/Gulyás Gabriella, Tőke Zsófia, Kostyán Hajnalka/
Bemutató kategóriában:

Arany minősítés: 
SISE trió/Rátkai Lili, Markó Csenge, Koltai Boglárka/

Arany minősítés: 
SISE csapata/Bartik Maja, Szabó Gréta, Szabó Hanna, 
Tarjányi Kata/

Ezüst minősítés: SISE csapata/Zielbauer Zoé, Schneider 
Marina, Schneider Léna, Schneider Alexa/

Ezüst minősítés: SISE csapata/Kovács Luca, Béres Fru-
zsina, Topscháll Noémi, Regenyei Zsófi/

Szabadidő II. szint serdülő korcsoport csapat 
verseny:

Arany minősítés: SISE csapata/Tóth Damarisz, Béli Eve-
lin, Koszta Georgina,Szabó Abigél/

Junior 1. korcsoport csapat verseny:

Arany minősítés: SISE csapata/Bartik Maja, Kékesi Ale-
xandra, Markó Csenge,Városi Anna/

Serdülő korcsoport trió verseny:

Arany minősítés: SISE trió/Durucz Lili, Szabó Hanna, 
Koltai Boglárka/

Junior 2. korcsoport duó verseny:

Arany minősítés: SISE duó/Ittzés Lili, Szabó Gréta/

Ezüst minősítés: SISE duó/Bán Zsófia, Porga Laura/



A Siófoki Amatőr Művészeti Egyesület szervezésé-
ben tizennegyedik alkalommal kerül megrende-
zésre a Mazsorettek Vándorkupa versenye. 
A nagy érdeklődésre való tekintettel ez évben már 
két napos lesz a rendezvény, melyen kiadásra kerül 
Siófok Város Trófeája is, elsőként a Város 50. évfor-
dulóján. 
Várnak minden érdeklődőt, ahol már határon túli 
csoportok is versenyeznek. 

Kérjen időpontot 
ingyenes konzultációra!

Fél a fogászati kezeléstől?

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

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

100%-BAN FÁJDALOMMENTES 
BEAVATKOZÁSOK!

Iv. szedálás 
40 000 Ft 
helyett most 
mindössze 
25 000 Ft/ óra!

Vékonyított szemüveglencsékre és

egyes szemüvegkeretekre!

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

Telefon: 06-84/322-674

OPTIKA

Az akció március 1–31-ig, vagy a készlet erejéig érvényes. További részletek az üzletben.




