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Társasház-felújítási program indulhat Siófokon

Witzmann Mihály újra országgyűlési képviselő

Májusban tárgyalhatja a siófoki képviselő-testület 
a társasház-felújítási program rendelet tervezetét, 
melyet Szajcz Adrián képviselő még az idei költ-
ségvetés tárgyalásakor javasolt. A programjavaslat 
szerint az önkormányzat évente 100 millió forinttal 
támogatná a siófoki társasházak energetikai felújí-
tását egy pályázati rendszer keretében. 

Szajcz Adrián képviselő a 2018. évi költségvetés tárgya-
lásakor konkrét javaslatot tett arra, hogy Siófokon az ön-
kormányzat támogassa a társasház-felújítási programot.
- A rendelettervezet előkészítése folyamatban van, amit 
a májusi képviselő-testületi ülésen tárgyalunk majd. A 
program elindítására konkrét javaslatom lesz, mégpedig 
az, hogy 100 millió forint keretösszeggel tudjuk elindí-
tani. Elképzeléseim szerint ez mind a külső hőszigetelés, 

mind a közös területek nyílászáróinak cseréjére és a bel-
ső gépészet cseréjére vagy új belső gépészeti eszközök 
kialakítására lenne fordítható. Nyilván a támogatási ösz-
szegnek az intenzitása majd a rendelettervezet tárgya-
lásakor fog konkretizálódni – nyilatkozta Szajcz Adrián 
a témában tartott siófoki sajtótájékoztatón. - Úgy gon-
dolom, ha időben elő tudja készíteni a hivatal az ezzel 
kapcsolatos rendelettervezetet, akkor az év utolsó ne-
gyedévében meglehetnek az első nyertes társasházak 
– tette hozzá a képviselő.
A becslések szerint több mint 3000 siófoki lakost is érint-
het a felújítási program, mely a Sió-híd és a rendőrség 
környékén lévő tízemeletes épületeket, a Foki-hegyi 
városrészben a négyemeleteseket, a Kandó és a Bláthy 
Ottó utcában a három- és négyemeletes épületeket 
egyaránt érintheti.

Kétharmados többséggel nyert a Fidesz-KDNP az 
országgyűlési választásokon. Somogyban mind-
egyik választókerületben kormánypárti képviselő 
volt a befutó, a siófoki központú 4-es választókerü-
letben Witzmann Mihály fölényesen győzött, azaz 
csakúgy mint az elmúlt négy évben a következő cik-
lusban is ő képviseli a várost és a választókörzetet a 
parlamentben. 

A választások után Witzmann Mihály régi-új országgyű-
lési képviselő lapunknak a következőket nyilatkozta:
- Ezúton is szeretnék köszönetet mondani minden 
választópolgárnak, aki élt demokratikus jogával és 
bármilyen formában is véleményt nyilvánított az or-
szággyűlési választásokon. Külön szeretném meg-
köszönni annak a több mint 21 700 szavazónak, aki 

támogatott és ismét bizalmat szavazott nekem. Négy 
esztendővel ezelőtt úgy fogalmaztam, hogy a bizalom 
egy rendkívül törékeny dolog, amelyet nem elég el-
nyerni, hanem meg kell becsülni és vigyázni kell rá. Az 
elmúlt ciklusban legjobb tudásom szerint, lelkiismere-
tesen dolgoztam Siófok és térsége fejlődéséért és az itt 
élő emberekért. Ezt a szemléletet szeretném folytatni a 
következő 4 évben is. Az április 8-i választás világosan 
bebizonyította, hogy egy rendkívül magas részvétel 
mellett, egy demokratikus és bölcs döntés született. 
Ahogy országszerte, úgy a siófoki székhelyű 4-es kör-
zetben az emberek egyértelmű döntést hoztak, ponto-
san megértve a választás valódi tétjét. Ugyanis április 8. 
nem pusztán egy politikai döntésről szólt, hanem a jö-
vőnkről, az országunk biztonságáról, és a közösen elért 
eredményeink megvédéséről.

Eredmények:
A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat Százalék

Witzmann Mihály ............................FIDESZ-KDNP ............................................................  21 704  .................................51.94 %
Dr. Magyar György .............................MSZP-PÁRBESZÉD ......................................................  10 280  .....................................24.6 %
Potocskáné Kőrösi Anita ..................JOBBIK ..............................................................................  8 006  ...................................19.16 %

Látványos showműsor keretében vehették birtokba 
a Siófok KC profi kézilabdásai, az utánpótlás neve-
lésben résztvevő több száz gyerek és a szurkolók az 
1500 fős Kiss Szilárd Arénát.

Az öt hónap alatt elkészült multifunkciós sportcsarnokot 
március 29-én látványos showműsor keretében avatták 
fel. Az ünnepségen a Veszprém férfi játékosai és a siófoki 
lányok vegyes csapatai gálameccset játszottak, és a lát-
ványos showműsorban sztárfellépők sora várta a közön-
séget. A Kiss Szilárd Arénával a Siófok Kézilabda Club régi 
álma vált valóra. Az SKC életében 2014-ben elkezdődött 
egy fejlesztési folyamat, amelynek eredményeként elké-
szült a munkacsarnok, átadták a sportszállót, a legkiseb-
beknek szivacskézilabda csarnok létesült, és mostanra 
elkészült az aréna is.
- Kis lépés a magyar kézilabdának, de nagy lépés Siófok-

nak, sőt egész Somogynak. Nagyon nem volt az rendjén 
való, hogy bár felküzdöttük magunkat az NB I-be, de nem 
tudtuk megtisztelni kiváló játékosainkat, sporttársainkat, 
ellenfeleinket azzal, hogy méltó körülmények között játsz-
hassák azt, ami sokunk számára több mint játék – fogal-
mazott az átadó ünnepen Fodor János, Siófok Kézilabda 
Club ügyvezetője, aki szerint a titok nyitja az, hogy csapa-
tot, közösséget építenek, nemcsak egy kézilabda klubot.
Fodor János az aréna megépítéséhez nyújtott közel 2 
milliárd forintos állami támogatás megítéléséért Magyar-
ország kormányának és Orbán Viktor miniszterelnöknek 
mondott köszönetet, és kiemelte Witzmann Mihály or-
szággyűlési képviselő segítségét is. Az ügyvezető a szur-
kolókat méltatva azt hangsúlyozta: edzőt és játékosokat is 
lehet cserélni, egy valamit azonban nem: a szurkolótábort.
- Mindig nagyszerű érzés valami újat átadni, ami tehet-
séges emberek további fejlődését segíti és sok ember 
szórakozását szolgálja. Régi tartozást törlesztettünk, 
hiszen tarthatatlan volt, hogy Siófok nem rendelkezett 
sportcsarnokkal, ezért a kézilabdacsapat is nehéz kö-
rülmények között volt kénytelen készülni. Látva az elké-
szült létesítményt, bátran mondhatom, hogy a Siófok 
KC lányai lenyűgöző körülmények között készülhetnek 
a viadalokra – mondta köszöntőjében a Sárfalvi Péter, 
utánpótlás-nevelésért felelős helyettes államtitkár, hoz-
zátéve, hogy a csarnok esélyt és lehetőséget ad a jövő 
nemzedékének, emellett a Siófokon zajló szabadidős te-
vékenységek helyszíneként is szolgálhat majd.

Átadták a Siófok Kézilabda Club büszkeségét, a Kiss Szilárd Arénát

- Egyelőre nincs limitálva az az összeg, amit társashá-
zanként elnyerhetnek, ez egy pályáztatási eljárás során 
fog elbírálásra kerülni. A pályázat kiírásakor fognak ki-
alakulni a pályázatelbírálás feltételei is. Úgy gondoljuk, 
hogy 2018-ban ez a program el tud indulni, és nemcsak 
egyszeri, egy alkalmas pályáztatásról lenne szó, hanem 
társasház-felújítási program keretében ez egy hosszú 
távú városi program lehetne az óvodafelújítási program 
mintájára – mondta el Szajcz Adrián.
A Közös Képviselők Egyesülete a Balaton Fővárosában 
nevű szervezet elnöke, Nikovicz Beáta a sajtótájékozta-
tón úgy nyilatkozott, a tulajdonosok részéről is elég ko-
moly igény van a felújításokra.

- A társasházak önerejét nagyrészt a lakástakarék-szer-
ződések biztosítják, ami 30 százalék állami támogatást 
tartalmaz. Az erre igényelt hitelösszeg 70 százalék ka-
mattámogatást jelent az első öt évben, 8 éves futam-
időnél a fennmaradó részben pedig 35 százalékos 
kamattámogatás. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonosi kö-
zösségeknek ez egy olyan megmaradt állami támogatás, 
ami biztosítja azt, hogy ezeket a társasházakat fel lehet 
újítani úgy, hogy a lakóközösségeknek azért nem kerül 
olyan nagyon plusz költségbe. Viszont ahhoz, hogy ez 
még gazdaságosabban, költségvetésileg tervezhető le-
gyen, nagyon nagy szükség van az önkormányzat támo-
gatására – mondta el Nikovicz Beáta.
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Átadták a felújított ügyfélteret a siófoki földhivatali osztályon
Saját forrásból felújított összevont ügyfélszolgálati 
teret adtak át március 26-án a Somogy Megyei Kor-
mányhivatal Siófoki Járási Hivatal Földhivatali Osztá-
lyának épületében. 

A felújítás során a siófoki földhivatali osztály épü-
letében megtörtént a fűtéskorszerűsítés, nyílás-
zárócsere, áramhálózat felújítása, homlokzat és 
padlásfödém hőszigetelése, vizesblokkok felújítása a 
belső helyiségeket érintő festési munkálatok, padlóbur-
kolatok felújítása. Az új ügyféltér kialakítása egy kulturált, 
minden igényt kielégítő ügyfélfogadást tesz lehetővé, 
ahol a földhivatali ügyek mellett várhatóan más osztályok 
is képviseltetik majd magukat, így egy helyen több, külön-
böző szakterülethez tartozó ügyet is lehet majd intézni. 
Az ünnepélyes átadáson köszöntő beszédet mondott 
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő:
- A mai nap a Siófoki Járási közigazgatás ünnepnapja, 
hiszen Balatonföldváron egy kormányablakot avattunk, 
Siófokon pedig a Somogy Megyei Kormányhivatal sió-
foki járási Hivatalának Földhivatali Osztálya újulhatott 
meg egy új modern összevont ügyféltér kialakításával. A 
fejlesztések által nemcsak az ügyfelek minőségi kiszolgá-

lásáról beszélhetünk, hanem az itt dolgozók számára is 
minőségi, korszerű, a 21. századnak megfelelő munkakö-
rülményeket tudunk teremteni. Nagy lépésekben fejlődik 
a Siófoki járásban az államigazgatás infrastruktúrája, és a 
humán erőforrás is magas színvonalon végzi a munkáját – 
mondta el Witzmann Mihály.
Dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott elmondása sze-
rint Somogy megye második legforgalmasabb földhiva-
talának számít a siófoki földhivatali osztály.
- Somogy megyében 48 épületet tartunk fenn és mű-
ködtetünk. A Környezet és Energiahatékonyság Operatív 
Programban épületeink 40 százalékát újítottuk meg az 
idén, és a tavalyival együtt 60 százalékában volt kisebb-
nagyobb felújítás. Akkor 1,7 milliárd forintot tudtunk 
fordítani nyílászárókra, külső hőszigetelésre, fűtéskorsze-
rűsítésre, Siófokon az elmúlt évben közel 100 millió forint-
ból újult meg az épület fűtése, a külső nyílászáró, és most 
egy korszerű ügyfélteret kaptak az ügyfelek. A kormány-
hivatal saját költségvetéséből takarította meg a felújításra 
fordított pénzt – mondta el a kormánymegbízott, aki hoz-
zátette, a beruházások ezzel még nem fejeződtek be Sió-
fokon, további, hozzávetőleg 30 millió forintos költségből 
szeretnék a külső hőszigetelést, tetőszigetelést elvégezni.

Witzmann Mihály országgyűlési képviselő, aki a csapat 
egyik törzsszurkolójának is számít, arról beszélt, hogy 
5 év alatt közel 5 milliárd forint értékben gyarapodott 
a létesítmények terén a siófoki sportélet. A képviselő 
nemcsak Magyarország, de Európa egyik legkorszerűbb 
sportcsarnokának nevezte a Kiss Szilárd arénát, és azt is 
hangsúlyozta, hogy a sikerhez nem elegendő az anya-
gi támogatás, ahhoz a klub elhivatott és vezetőjére is 
szükség van. Mint mondta, Fodor János személyében 
olyan embert ismert meg, akinek a profi kézilabda nem 
csak a szenvedélye, de életének fontos részévé vált az 
elmúlt években.Az aréna átadóünnepségén a névadó 
Kiss Szilárdot vastapssal, állva köszöntötte a közönség. 
Kiss Szilárd a fél évszázados munkássága során szerzett 
tapasztalatait 2012 óta kamatoztatja a Siófok Kézilab-
da Clubnál. A róla elnevezett sportcsarnokban úgy fo-
galmazott: „köszönöm a kézilabdának, hogy mindazt 
megtehettem, amit megtettem.” Az arénaavató egyik 
kiemelkedő része a Veszprém férfi játékosai és a siófoki 
lányok vegyes csapatai által játszott gálameccs volt, ahol 

a barátságos ellenfelek mindent elkövettek azért, hogy 
a lehető legnagyobb élményt nyújtsák a szurkolóknak. 
Az örömjátékban láthattunk egészen egyedi figurákat és 
olyan össznépi kézilabdázást is, amelynek a két vezető-
edző, Ljubomir Vranjes és Lars Rasmussen is részese volt. 
A megnyitón a látványos showműsor részeként a közön-
ség olyan fellépőket láthatott, mint a Hooligans Endyje, 
Wolf Kati, Kállay Saunders András vagy Király Viktor.

Ismét lehet parkolni Siófokon, a vásárcsar-
nok előtti murvás területen. Dr. Lengyel Ró-
bert polgármester a csütörtöki testületi 
ülésen elmondta, sikerült megállapodni a terület-
tulajdonos Lidl vezetésével, így március közepe 
óta Siófok városa üzemelteti bérlőként a területet, 
ezzel biztosítva parkolókapacitást a környéken.

Pár hónapja ellehetetlenült a parkolás Siófok szívében, 
miután a Lidl bezárta az évekkel ezelőtt tulajdonába 
került, parkolónak használt területét. Ennek az volt az 
oka, hogy a terület korábbi bérlői és ingyenes parko-
lóként működtetői (a vásárcsarnok üzemeltetői) nem 
fogadták el a multi drasztikusan megemelt bérleti díját. 
A város polgármestere ekkor kezdeményezett tárgya-
lásokat a Lidl vezetésével. A siófoki önkormányzat 2007 
tavaszán adta el a vásárcsarnok előtti területet pályázat 
útján, 170 millió forintért a Lidl Magyarország Bt.-nek, 
így az azóta magánterület, vagyis a városnak nincs sok 
beleszólása a használatába. A Lidl garázst és élelmiszer-
áruházat kívánt rajta építeni, ami különböző okokból 

nem valósult meg, a területen azóta sem épült semmi.  
Az elmúlt években a vásárcsarnok üzemeltetői bérelték, 
ingyenes parkolási lehetőséget biztosítva rajta bárki szá-
mára. Attól kezdve, hogy a multi lezárta a területét, mert 
a korábbi bérlők nem kívánták vagy tudták megfizetni az 
idén jelentősen megemelt bérleti díjat, komoly gondot 
okozott a környéken a parkolóhely-hiány, még télen is. 
Siófok kész lett volna visszavásárolni a területet, azonban 
a Lidl a város megkeresésére azt válaszolta, hogy az ingat-
lant nem kívánja értékesíteni, mivel ott egy Lidl áruház és 
a hozzá tartozó, közforgalom számára megnyitott garázs, 
parkoló megépítése a célja, ha sikerül hozzá engedélye-
ket szerezni. Dr. Lengyel Róbert elmondta, a Lidllel kötött 
bérleti szerződéssel átmenetileg ugyan, de megoldódott 
a probléma. A testületi ülésen beszámolt arról is, hogy 
valakik már a megállapodás előtt leverték a lakatot a vá-
sárcsarnok közelében lévő murvás parkoló kapujáról, és 
elkezdték azt parkolónak használni, ami miatt „majdnem 
bukott a megállapodás". Amikor ezt meglátták a Lidl kép-
viselői a birtokba adáskor, először el akartak állni a szerző-
déstől, amit aztán mégis sikerült megkötnie a városnak.

Ismét lehet parkolni a siófoki vásárcsarnoknál: a város bérli a területet

Újabb haladékot kapnak 2019. január 31-ig a Ba-
latoni Hajózási Zrt.-ben (Bahart) tulajdonos ön-
kormányzatok, köztük Siófok, a tőkeemelési 
kötelezettségük teljesítésére, ami idén március 
végén járt volna le. Siófok közel 800 millió forintot 
tett félre a célra, amit most infrastrukturális fej-
lesztésekre, például utakra, világításra fordíthat 
- mondta Csorba Ottó, a város pénzügyi bizottsá-
gának elnöke.

Kollár József, a hajózási társaság vezérigazgatója az 
MTI-nek elmondta: mivel a tulajdonosi kör folyamato-
san tárgyalt a kormányzat képviselőivel a kérdésről, a 
hajózási társaság nem tervezett a bevétellel, így nem 
borítja fel a cég idei gazdasági terveit a tőkeemelés 
elmaradása. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a társa-

ságnak több évtizedes lemaradást kell behoznia. A 
balatoni kormányhatározatban 12,6 milliárd forintnyi 
fejlesztési forrást nevesítettek a Bahart számára. Ezzel 
kapcsolatban a vezérigazgató elmondta, fontos lépés 
lesz az állami szerepvállalás a cégben, amely remé-
nyei szerint lehetővé teszi a társaság további, jelentős 
fejlesztését. Tőkére, illetve tőkeerős tulajdonosi hát-
térre van szükség egyebek közt a hajóflotta, a kikötők 
fejlesztéséhez és egy új telephely létesítéséhez – tet-
te hozzá. Beszélt arról is, hogy a Bahart fejlesztéseire 
szánt állami forrásokról még nem írtak alá támogatási 
szerződést. Arra a kérdésre, hogy napirenden van-e a 
hajózási társaság visszaállamosítása, Kollár József azt 
válaszolta, a jelenlegi elképzelések szerint az állam tu-
lajdonostársként, az önkormányzatok mellett és nem 
helyett kíván tulajdonossá válni.

Balatoni hajózás: újabb haladék az önkormányzatoknak
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betegcentrikus ellátás, melynek alapját a stabilitás, a 
kiszámíthatóság és a hitelesség alkotja. Ezt hozták lét-
re elődeink, ezt szilárdítjuk mi, akik most dolgozunk, 
tettük ezt azért, hogy utódaink olyan tisztelettel emlé-
kezzenek ránk, mint ahogy mi tesszük ezt a mai napon. 
Hogy is lehetne összefoglalni az elmúlt évtizedeket? 
Miért tudott a siófoki kórház megmaradni, fejlődni, 
mindig megvalósítható célokat kitűzni? Miért tudtunk 
a magyar egészségügyi ellátás palettáján stratégiailag 
meghatározó szerepet vállalni? Mert soha nem akar-
tunk nagyobbak lenni, mint szükséges, és nem akar-
tunk többet tenni, mint lehetséges. Ez a kórházunk 
küldetése. Tudjuk, hogy még rengeteg tennivalónk 
van, tisztán látjuk feladatainkat, és megteszünk min-
dent, hogy továbbra is a térség meghatározó intézmé-
nye maradjunk – mondta el dr. Inczeffy István.
Dr. Gajdácsi József, az Egészségbiztosítási Alap mű-
ködtetéséért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, 
hogy az elmúlt 50 évben a kórház jelentős fejlődésen 
ment keresztül, és egyre inkább megtalálta szerepét a 
hazai egészségügyi ellátásban.
- A siófoki kórháznak meghatározó funkciója van a me-
gyei integrált egészségügyi ellátásban, a járó-beteg-
szakellátás és a fekvőbeteg-szakellátás biztosításában 
is. 2012 májusa óta állami fenntartásban van, és így 
állami garanciával, stabil háttérrel működik. Ennek 
bizonyítéka, hogy a szerződésben foglalt finanszíro-
záson felül a szaktárca az elmúlt ciklusban a kórház 
kiegyensúlyozott működésére 265 millió forintot, vis 
major keretből közel 57 millió forintot, év végi extra 
támogatásból több mint 96 millió forintot, azaz ösz-
szesen közel 1 milliárd forintot fordított. Az elmúlt cik-
lus eredményeit tekintve a korszerű ellátási feltételek 
megvalósítására, a sürgősségi ellátás fejlesztésére, 
energetikai fejlesztésekre, illetve a humán erőforrás 
továbbképzésre 8 sikeres uniós pályázat keretein belül 
közel 4,3 milliárd forint forrást fordított. – A helyettes 
államtitkár az infrastrukturális fejlesztések mellett a 
felkészült orvosokat, ápolókat és kórházi dolgozókat 
is kiemelte, akik számára elindította a kormány a bér-
emelési folyamatot.
- Egy olyan intézményt ünnepelhetünk a mai napon, 
amely az elmúlt 50 esztendőben bizonyította azt, hogy 
megérte a sok küzdelem, megérte a mindennapi kitar-

tás, a kihívásokkal való szembenézés. 5 évtizeddel a 
megalapítása óta kijelenthetjük, hogy egy hiánypótló 
szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi intézményként, 
a Balaton déli partjának egészségügyi bástyájaként 
funkcionál – hangzott Witzmann Mihály országgyűlé-
si képviselő beszéde, aki szerint a jubileum a számve-
tésre is alkalmas, hogy értékeljük, vizsgáljuk a múltat, 
elemezzük a jelen lehetőségeit és új célokat tűzzünk ki.
- 1980. október 1-jével kineveztek a siófoki kórház se-
bészeti osztályának élére. Jól működő intézménybe 
kerültem, ahol nagyszerű, elkötelezett emberekkel 
találkoztam – emlékezett vissza dr. Farkas Sándor nyu-
galmazott sebész főorvos a siófoki kórházban eltöltött 
éveire, majd olyan dokumentumokból idézett, melyek 
az egykori állapotokat, a fejlesztések igényét mutatták 
be, melyek eredményei ma is látszódnak. A nyugalma-
zott sebész főorvos kinevezése után a kórház akkori 
igazgatójának írt leveléből például kiemelte: a trauma-
tológia vonatkozásában Siófok az ország legexponál-
tabb helye volt. Dr. Farkas Sándor fogalmazta meg azt 
az igényt, hogy a sebészeti ambulancia számára bizto-
sítsanak a mentők által jól megközelíthető helyiséget 
az intézmény földszintjén. 13 év múlva teljesült ez az 
igény, és az akkor létrejött sebészeti ambulancia lett a 
csírája a múlt évben átadott sürgősségi osztálynak. A 
sebész főorvos az intenzív osztály halaszthatatlan ki-
alakítására is kérvényt nyújtott be, melynek megindu-
lásával a halálozások száma is csökkent.
„1981-ben a kórház ágyainak száma télen elegendő, 
nyáron jellemző a túlzsúfoltság” – idézte dr. Farkas 
Sándor, aki szerint a problémák akkor oldódtak meg, 
amikor megépült a kórház új szárnya, melyben a sebé-
szeti osztálynak is jutott hely, és ez az ágyszámbővülés 

„Soha nem akartunk nagyobbak lenni, mint 
szükséges, és nem akartunk többet tenni, mint 
lehetséges” – fogalmazta meg az idei évben 50. év-
fordulóját ünneplő Siófoki Kórház-Rendelőintézet 
küldetését az intézmény főigazgatója, dr. Inczeffy 
István. A jeles jubileum alkalmából március 24-én 
ünnepi előadást, díjátadót és az elmúlt 50 év emlé-
keiből nyílt fotókiállítást tekinthettek meg a kór-
ház egykori és jelenlegi dolgozói a Kálmán Imre 
Kulturális Központban. 

A Siófoki Kórház-Rendelőintézet fennállásának 50. 
évfordulója alkalmából az ünnepségen két olyan dol-
gozót köszöntöttek, akik közel öt évtizede lépték át a 
kórház bejáratát. Dr. Inczeffy István főigazgató dísz-
oklevelet és kitüntetést adott át Lengyelné Bencze 
Zsuzsannának a kórház és a betegek érdekében tanú-
sított munkájáért. Lengyelné Bencze Zsuzsanna 1968-
tól dolgozott a városi ügyeleten, majd a bőr- és nemi 
beteg-gondozóban, később a fizioterápián. 1982-ben 
az Egészségügyi Főiskola intézetvezető-képző sza-
kán szerzett oklevelet. 1984 és 1996 között a Bányász 
Szanatórium vezető ápolója volt, majd a foglalko-
zás-egészségügyi szakrendelésen dolgozott. Az ün-
nepségen elismerésben részesült dr. Tivadar János. A 
Pécsi Orvosi Egyetem általános orvostudományi karán 
végzett orvosdoktor első munkahelye az egyetem el-
végzése után 1969. október 1-jén a siófoki kórház szü-
lészeti- nőgyógyászati osztálya lett. Dr. Tivadar János 
1973-ban szakvizsgázott, és több mint tíz éven keresz-
tül osztályvezető-helyettesi feladatokat látott el. 50 
éve áll szó szerint éjjel-nappal osztálya és a betegek 
rendelkezésére.
Az elismerések átadása előtt a jubileumi ünnepségen 
dr. Inczeffy István, a Siófoki Kórház-Rendelőintézet fő-
igazgatója köszöntötte a megjelent egykori és jelenle-
gi kórházi dolgozókat, vendégeket.
- Napjainkban meghatározó helyet foglal el a terület 
betegeinek gyógyításában az 1968-ban létesült in-
tézményünk, mely egyidős Siófok várossá avatásával. 
Kórházunk 50 éve végzi a Balaton déli partjának Bala-
tonvilágostól Fonyódig terjedő szakaszán és Somogy 

megye további hozzárendelt településein élők, vala-
mint a szabadságukat itt töltő turisták és az idényjel-
legű munkavállalók egészségügyi ellátását. A kórház 
osztálystruktúrája, ágyszáma, diagnosztikus szolgálta-
tásai, a járóbeteg-szakrendelések rendelkezésre állása 
leképezi a terület lakosságának szükségleteit, biztosít-
ja a nyári időszakban ideiglenesen itt tartózkodó bel- 
és külföldi turisták magas színvonalú szakmai ellátását. 
Jelenleg 327 ágyon, több mint 700 dolgozóval, 9 fekvő-
beteg osztályon, 15 szakmában, illetve 787 heti szakor-
vosi és 180 heti nem szakorvosi óraszámmal biztosítja 
a térség lakosai részére a fekvő- és járóbeteg-ellátást – 
számolt be a kórház jelenlegi helyzetéről a főigazgató, 
aki az elmúlt 50 év fejlesztéseiről, az osztályok korsze-
rűsítéseiről, új osztályok kialakításáról is beszélt.  

2005-ben Siófok Város Kórház-Rendelőintézete elnyer-
te „Az év kórháza” címet. 2006-ban az intézmény a déli 
Balaton-part és Észak-Somogy lakosságának folyama-
tos ellátását biztosító súlyponti kórháza lett. 2012-ben 
megkezdődött az egészségügy rendszerszintű átalakí-
tása. A struktúraátalakítás a siófoki kórházat is érintette. 
2012. május 1. napjától az intézmény állami tulajdonba 
került, fenntartója a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 
Szervezeti- és Minőségfejlesztési Intézet lett, amely a 
tulajdonosi jogokat gyakorolja. A kórház neve 2012. 
május 1. napjától Siófoki Kórház-Rendelőintézet, mely-
nek a struktúrája is megváltozott.
- 50 év alatt a kórház dolgozóinak elhivatottsága pél-
daértékű volt, szakmai felkészültségük és hivatástu-
datuk segítségével felépült egy magas színvonalú 

50 éves a Siófoki Kórház-Rendelőintézet
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tette lehetővé a traumatológia részleg kialakítását 
1991-ben. A traumatológiai műszerpark felújítása és 
fejlesztése stratégiai kérdés volt.
- Külön öröm a számomra, amikor manapság az egykor 
általam valósággal kierőszakolt artroszkópos eszköztár 
mindennapos használatát látom a központi műtőben. 
Ez a műszerpark ma a központi műtő leggyakrabban 
használt műszerparkjának számít. Ugyanez az érzés 
fog el a baleseti sebészek folyamatos jelenlétének lát-
tán, illetve a nagyszerű sportsebészeten járva is. Az ál-

talam szükségesnek tartott endoszkópia szintén méltó 
helyet kapott a kórházban – emelte ki dr. Farkas Sándor.  
Az 50. jubileumát ünneplő Siófoki Kórház-Rende-
lőintézet egykori és jelenlegi dolgozóit a Balaton Tánc-
együttes ünnepi műsorával köszöntötte. A Siófok 50 
– Pillanatképek a város életéből című kiállítássorozat 
részeként a siófoki kórház elmúlt 50 évét bemutató 
fotókiállítás nyílt a Kálmán Imre Kulturális Központ elő-
csarnokában.

50 éve város Siófok: itt kezdődik a Balaton!
Várossá nyilvánításának 50. évfordulója alkalmá-
ból különleges eseménysorozattal ünnepel Sió-
fok. Kulturális és gasztronómiai programokkal, 
tematikus fesztiválokkal, koncertekkel és szín-
házi előadásokkal várja a közönséget a Nyár Fő-
városa, amiről a közelmúltban sajtótájékoztatót 
tartottak Budapesten.

- Siófok, amelynek környéke már a rómaiak korában 
is lakott volt, 1968 végén nyerte el a városi rangot – 
tekintett vissza a múltra Hamvas Péter, Siófok alpol-
gármestere, aki tájékoztatójában beszámolt a város 
látványosságairól, kulturális értékeiről és gazdasági 
eredményeiről is. Szólt arról is, hogy a 25 ezer fős te-
lepülés nyaranta lakosságának több mint ötszörösét 
fogadja be.
Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képvise-
lője azt hangsúlyozta, hogy a sikeres turizmushoz 
nemcsak jó gazdasági környezet kell, hanem kelle-
nek hozzá fejlesztések is. Emlékeztetett arra, hogy a 
kormányzat balatoni fejlesztési csomagja keretében 
365 milliárd forintot szán a térség fejlesztésére. Ennek 
terhére olyan nagyberuházások valósulhatnak meg, 
mint a dél-balatoni vasút felújítása, a balatoni hajózás 
megújítása, a Sió-csatorna rehabilitálása.
Hoffmann Henrik, a Balatoni Turizmus Szövetség el-
nöke arról beszélt, hogy Siófok élen jár abban, hogy 
négy évszakos üdülőhelyet teremtsen a Balatonból. 
„Először itt hittek abban, hogy a Balatont nem csak 
nyáron érdemes meglátogatni. Siófok önmagában is 
nagy vonzerő, az egyik legkomplexebb turisztikai kí-
nálattal rendelkezik.”
Pintér Tamás, a Balaton-parti Kft. ügyvezetője elmond-
ta, a város 250 millió forintos marketingkeretéből 110 
millió forint jut a rendezvényekre. Fontos törekvés, 
hogy megtöltsék tartalommal azt a szlogent, hogy 
„Ha hétvége, akkor Siófok!” Elmondta, hogy a prog-
ramsorozat fő támogatója az MVM Zrt., és beszámolt 
a parádés programkínálatról is. A fellépők között lesz 
a Piramis, a Republic, Lovasi András, Fenyő Miklós, a 
Mystery Gang, a Punnany Massif vagy Ákos. 
A programsorozatot március utolsó hétvégéjén a 

Húsvéti Nyuladalom nevű családi rendezvény nyitja 
a város főterén, ahol hagyományőrző és logikai játé-
kokkal, valamint az Alma együttes, Gryllus Vilmos, a 
Republic, Gönczi Gábor és a Smile Rock Circus, vala-
mint a 30Y koncertje várja a közönséget. A Pünkösdi 
Szezonnyitón, május 18. és 22. között fellép többek 
között a Mystery Gang, Fenyő Miklós, a Wellhello, az 
Irigy Hónaljmirigy és a Csík Zenekar is. A koncertek-
nek a siófoki nagystrand (Plázs) ad otthont. Szintén a 
Plázs ad otthont a nyáron az Ocho Macho, a Punnany 
Massif, a Piramis, Majka, valamint Ákos nagykoncert-
jének is, a Nagyon Balaton sorozat keretében pedig 
júliusban Lovasi András és barátai lépnek színpadra. 
A város különböző pontjain folyamatosan lesznek 
ingyenes rendezvények, amelyeken mások mellett 
Deák Bill Gyula, a Beatrice, a Bikini, Demjén Ferenc, 
a Budapest Bár, az Ismerős arcok és az R-GO is fel-
lép. Júliusban jazz fesztivált rendeznek Siófokon, a 
komolyzene rajongóit pedig a Zenél a város sorozat 
várja. A siófoki Jókai park mellett található szabadté-
ri rendezvényhelyszín, a Színpart vidéki és budapesti 
társulatok előadásainak ad otthont, a gasztronómiai 
programok között pedig bor- és fröccsfesztivált, hal-
fesztivált és libalakodalmat is szerveznek. A város fej-
lődésének, egyre több színvonalas szálláshelyének és 
programjának köszönhetően tavaly több mint 1,1 mil-
lió regisztrált vendégéjszakát töltöttek el a turisták a 
település kereskedelmi és magánszálláshelyein.

A Balatoni Hajózási Zrt. új ügyfélközpontjának át-
adásával indult el húsvétkor a 172. balatoni hajózási 
szezon. A modernizáció, az ügyfélközpontúság és a 
szolgáltatástartalom fejlesztése alapelvek mentén 
valósította meg újabb fejlesztéseit a Bahart. 

A hagyományok szerint idén is húsvét nagyszombaton 
indult a hivatalos személyhajózási szezon a Balatonon, 
mely alkalomból a Bahart sajtótájékoztatón mutatta be 
idei fejlesztéseit és terveit, köztük az új ügyfélközpon-
tot. A 2018-as szezon első menetrendi hajóútján Siófok 
és Balatonfüred között mutatta be a társaság idei gazda-
sági tervszámait és újdonságait, élőben hívták telefonon 
a hajózási szezonnal egy időben induló új Bahart ügy-
félközpontot, valamint ünnepélyesen aláírták a Vo-
dafone – Bahart stratégiai partneri együttműködést. 
- Egy kifejezetten sikeres szezon áll mögöttünk, amikor pél-
dául a kompközlekedés tekintetében a korábbi év 14 éves 
rekordját is sikerült átlépnünk, ami azt jelenti, hogy több 
mint 1 millió 100 ezer utasnál is többet szállítottunk. Ugyan-
ez igaz a személyhajózásra is, ahol ezer főt meghaladó utas-
létszámmal számolhattunk. Ennek megoszlása nagyjából 
ötszázezer fő menetrendi utast jelent, illetve kicsivel több 
mint kétszázezer főnyi egyéb hajózási szolgáltatást igény-
bevevő utas. Az eddigi sikeres szezonok ellenére is mertünk 
nagyot álmodni, és az idei évi üzleti tervünk meglehetősen 
optimista, ami azt jelenti, hogy forgalom tekintetében to-
vábbi növekedéssel számolunk. Összességében háromszá-
zalékos árbevétel-növekedést remélünk ettől a szezontól 
változatlan személyhajó- és kompközlekedési díjak mellett 
– nyilatkozta Kollár József, a Bahart vezérigazgatója.

Az elmúlt évek a műszaki fejlesztések jegyében teltek, 
idén pedig elindul a Bahart új ügyfélközpontja, illetve call 
centere. Gyakorlatilag egyetlen központi szám lesz az ed-
digi 30 különböző behívószám helyett. Ez az egy közpon-
ti szám fogadja az összes hívást, és a virtuális rendszer 
pedig továbbítja a Bahart ügyfélszolgálatra a hívásokat. 
- 2018. március 31-től – a 172. hajózási szezon első napjától 
– üzemel a Bahart infovonal a 84 /310 050 telefonszámon. 
A Bahart ügyfélközpontban a személyhajózás és komp-
közlekedés menetrendi információival, a hajózási lehető-
ségekkel, illetve a hajóbérlésekkel kapcsolatos témákban 
fogadják a hívásokat az ügyintézők. Egyidejűleg 4 mun-
kaállomáson történik a hívások fogadása, és cél, hogy 
mihamarabb ügyintézőhöz kerüljön minden telefonáló. 
Terheltség, foglaltság esetén visszahívást is lehet majd kér-
ni a rendszerben a telefonszám megadásával – adott tájé-
koztatást Dónucz László értékesítési és forgalmi igazgató. 
Az idei évben a Vodafone Magyarország Zrt. is a Bahart 
kommunikációs partnerei sorába lépett, hiszen a balato-
ni térségben a szolgáltató hálózatfejlesztéseinek köszön-
hetően idén nyáron már az egész tó körül elérhetővé 
válik a szupergyors 4G+ hálózat.

A Bahart ügyfélközpont átadásával indult a 172. balatoni hajózási szezon
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Kúrszalonoktól a szabadtéri színpadig
Pillanatképek a fürdőváros szórakozási, kulturális 
életéből, avagy hogyan épült szabadtéri színpad 
sóderért és lisztért.

Az üdülőhellyé válás, a fürdőfejlesztés magával hozta a 
művelődés, a szórakoztatás fellendülését, kétarcúvá válá-
sát. A fürdőtelepek idényjellegű kulturális élete, szolgál-
tatásai mindjobban elváltak a lakosság művelődésétől, 
így történt ez Siófokon is. A múlt század elején kiadott 
útikalauz már a magyar fürdőéletnek új és magasabb 
színvonalát mutatja be. A fürdőhelyen a tudományos 
és művészvilág éppúgy képviselve volt, mint a pénz-
arisztokrácia. Sok száz vendég járt üdülni Siófokra, akik 
szórakozni is kívántak. Rendelkezésre álltak úgynevezett 
kúrszalonok, amelyek sokoldalú szórakoztató és kultu-
rális lehetőséget nyújtottak. Kávéház, olvasó- és zon-
goraterem, hölgyterem állt a vendégek rendelkezésére. 
1905-ben megépült a Siófoki Színkör. A település állandó 
színházában az ország egyik legjobb vidéki színtársulata 
működött, hírneves fővárosi művészek vendégszereplé-
sével. Táncestélyek, hangversenyek, tombola, velencei 
éj a Balatonon és számos szórakoztató műsor segített 
a vendégeknek szabad idejük eltöltésében. Az 1910-es 
években mozi létesült, amit a lakosság „kisbüdös”-nek 
becézett, 1916-ra pedig elkészült a modern Fogas film-
színház. A parkban ebben az időszakban nyaranta az I. 
Honvédezred zenekara játszott, és világhírű cigányprí-
másokat is szerződtettek a vendégek szórakoztatására. 
A két világháború között igyekeztek elérni, hogy a ven-
dégek minél több időt töltsenek a településen. A kora-
beli útikalauzban olvashatjuk: 
” A szórakozásokról a fürdőigazgatóság hangversenyek, 
kabarék, lampionos hajókirándulások, tréfás versenyek, 
tombolaestek rendezésével gondoskodik. A kertmozi-
ban sűrűn változó a műsor. A mondain élet központja a 
kaszinó világvárosiasan berendezett nyilvános helyisé-
gei és kertje. Minden este elsőrangú a zene és tánc.” 
A II. világháborút követő változások, a fokozódó szemé-
lyi kultusz, a romló gazdasági helyzet éreztette hatását. 
A „szabadművelődés” korában sokrétű, másfajta mű-
velődési élet bontakozott ki. A teljesség igénye nélkül: 
a régi Kaszinó épületében különböző kulturális előadá-

sokat szerveztek. Siófok község vezetői, látván, milyen 
nagy igény mutatkozott meg a szabadtéri rendezvények 
iránt, 1949-ben kültéri színpad építését határozták el. Az 
anyagi fedezetet a Tab melletti orosz laktanyaépítés te-
remtette meg. A betonozáshoz rengeteg sóder kellett 
és a siófoki nagy legelőn, a 7. számú főút melletti terüle-
ten, alig pár centiméterre a gyep alatt kitűnő minőségű, 

egykor a Balaton turzásra kidobott kavicsot találtak. Ezt 
bányászták ki és adták el. A tervek elkészítése sem került 
pénzbe. Varga Tamás, Kossuth-díjas színházi mérnök az 
akkori ínséges időszakban nem pénzt kért, hanem 20 
mázsa lisztért vállalta a dokumentációk elkészítését. A 
lisztet pedig a Sió-hídnál a feketézőktől lefoglalt liszt-
ből szerezték be. Az illetékes szervek engedélyt adtak, 
hogy a község ilyen célra használja fel az elkobzott árut. 
A szabadtéri színpadot a község híres szülöttéről, Kál-
mán Imréről nevezték el. Erről értesítették őt is, és fel-
kérték a híres zeneszerzőt, vegyen részt egy szabadtéri 

előadáson. A Csárdáskirálynőt játszották volna az ope-
rettek koronázatlan királya vezényletével. Kálmán Imre 
örömmel fogadta a felkérést. Sajnos az 1950-es évek hi-
degháborús légköre és az akkori magyarországi politikai 
viszonyok miatt meghiúsult ez a szándék, Kálmán Imre 
pedig 1953-ban elhunyt. A 60-as években nyári zenei 

Pünkösdi Szezonnyitó a Balaton-parton
2018 különleges év lesz Siófok számára, hiszen idén 
ünnepli várossá avatásának 50. évfordulóját. Arról 
már bizonyára sokan hallottak, hogy a város ten-
gernyi meglepetéssel készül a jubileumi évre. 
E havi számunkban folytatjuk helytörténeti ismer-
tetőnket, írunk a közelgő Pünkösdi szezonnyitóról, 
valamint bemutatjuk, milyen programokat tarto-
gatnak a város civil szervezetei. 

Pünkösdi Szezonnyitó a Balaton-parton

A nagy múltú Pünkösdi Szezonyitó történetében igen-
csak jelentős változás következik be idén, az 50-es jubi-
leumi évben: a Fő tér helyett a siófoki nagystrandon, a 
Plázson kerül sor a rendezvényre. A négy napon át tartó 
eseményen minden adott lesz ahhoz, hogy a látogatók 
élvezzék az első nyári napsugarakat, és remekül szóra-
kozzanak a színvonalas koncerteken. 
A teljes hosszú hétvégén átívelő ingyenes rendezvé-
nyen az estét pénteken egy hatalmas Fenyő-koncert 
nyitja, aminek a hangulatát Mystery Gang alapozza 
meg, majd a hétvégét a Wellhello-nagykoncert han-
golja tovább, és egy Irigy Hónaljmirigy élő show teszi 
felejthetetlenné. A hétfői program csúcspontja pedig 
a Csík ünnep. A Csík Zenekar énekese, Szabó Attila is 
épp 50 éves, a születésnapi koncertre olyan fantasztikus 
barátokat hívtak, mint Karácsony János, Lovasi And-
rás, Kiss Tibor, valamint Ferenczi György és az 1ső Pesti 
Rackák. Minden zenei ízlést kielégít majd tehát az első 
igazi nyári siófoki hétvége, de a szervezők napközben is 
gondoskodnak arról, hogy a gyerekek és a felnőttek se 
unatkozzanak. A Siófok 50 programsorozat és a nagy-
szabású nyárindító esemény főtámogatója az MVM Ma-
gyar Villamos Művek Zrt.

Civil szervezetek jubileumi programjai

A siófoki Kajak-Kenu Egyesület kajak-kenu-
sárkányhajó roadshow-val készül a vízi sport sze-
relmeseinek a nagystrand vízfelületén a pünkösdi 
hosszúhétvégén, majd egy „Lapátolós” flashmobbal 
indítják az őszt szeptember 1-jén. 

Az újonnan megalakult Kiliti Íjász és Szabadidő Egye-
sület bemutatkozó rendezvénye lesz a családi majális a 
kiliti Kersák lovastanyán május 1-jén, a Siófok Városért 
Egyesülettel közös szervezésben. 

Mozgáskorlátozottak Siófoki Egyesülete, július 21-
ére a kora esti órákban más városi civil szervezetekkel 
" Kora esti randevú a gödörben" címmel szervez kultu-
rális előadást.

Nők Együtt Egyesület rendezvényei fontos, egész tár-
sadalmunkat érintő problémákra hívják fel a figyelmet. 
Május 25-én  a Gábor Dénes Főiskolán tartják a "Eltűnt 
gyermekek” előadást a gyermekeltűnések megelőzé-
séért. Folytatódik a nők elleni erőszak felszámolásának 
napja sorozat, november 22-én a polgármesteri hiva-
tal házasságkötő termében immár harmadszorra kerül 
megrendezésre. December 5-én pedig a gyerekek örö-
mére idén sem maradhat el a szintén általuk szervezett  
IV. Belvárosi Mikulásnap a Fő téren.

Június 2-án délelőtt Kocogó-napot tart a Nyugdíjasok 
Siófoki Egyesülete. Az aktív program alatt a város ne-
vezetességeit járhatják körbe a résztvevők, beleértve a 
híres szobrokat, épületeket és a Balaton-partot, délután 
pedig közösségi nappal folytatódik a program.  

A Siófoki Nőklub több játékos megmérettetéssel is 
készül a nyár folyamán. Június 3-án rendezik meg az I. 
Siófoki Országos Rummikub Versenyt a régi könyvtár 
emeletén, melyet július 25-én a Generációk a színpadon 
vetélkedő követ a Fő téren. A nyarat a III.Siófoki Orszá-
gos Rejtvényfejtő Versennyel zárják augusztus 25-én.

A Siófoki Lovas Egylet június 10-én tartja a III. Siófoki 
Kettesfogathajtó Versenyt az Ökobau Kft. telepén (OBI 
áruház mögött). 

A "Tanulóink Egészséges Jövőjéért" Alapítvány ti-
zenkettedik alkalommal rendezi meg a hagyományőr-
ző szüreti felvonulást Balatonkilitin, melyet este szüreti 
bál követ.
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A Siófoki Beszédes József Általános Iskola Siófoki 
Lángőrök csapata második, a Siófoki Vak Bottyán 
János Általános Iskola Fiatal Géniuszok Szövetsége 
nevű csapata negyedik helyezést ért el az FGSZ Föld-
gázszállító Zrt. VIII. Lángész kerestetik! vetélkedőjén. 

Magyarország tizenhét iskolája vett részt az FGSZ Föld-
gázszállító Zrt. VIII. Lángész kerestetik! vetélkedőjén, 
ahol nyolcadikos diákokból álló háromfős csapatok mér-
hették össze tudásukat többek között elsősorban ma-
tematikából, fizikából, földrajzból, valamint a versenyre 
való felkészülés során a földgázról és az FGSZ-ről tanult 
ismeretekből. A Lángész kerestetik! célja a természet-
tudományok népszerűsítése és a cég tevékenységének 
megismertetése mellett a pályaorientáció segítése volt 
az FGSZ működési területén található oktatási intézmé-
nyekből nevezett csapatok tanulói számára.
A siófoki és vecsési elődöntők összesített eredményei 
alapján három kecskeméti, két siófoki, a gellénházi, a 
kápolnásnyéki, valamint egy-egy hajdúszoboszlói és mis-
kolci iskola csapata jutott be a döntőbe, amelyet a vállalat 
székházában rendeztek 2018. március 27-én.
A fiatalok ezúttal is rengeteg olyan új ismerettel gaz-
dagodtak a felkészülés során, amelyeket az iskolában 
nem sajátíthattak volna el, elsősorban a szénhidrogén-
iparral, a földgáz termelésével, szállításával és felhasz-
nálásával, valamint az FGSZ Zrt. múltjával, jelenével és 
jövőjével kapcsolatosan. Teljesítményüket az FGSZ mun-

katársaiból álló szakmai zsűri értékelte. A délutáni ünne-
pélyes díjátadón az elért helyezés szerint gazdára talált 
a 3.300.000 forintnyi pénznyeremény, amivel az iskolák 
gazdagodtak, valamint az értékes utalványok, amelyek-
kel a diákokat jutalmazták. A cég a csapatvezető tanárok 
munkáját is megköszönte egy-egy ajándékcsomaggal. 
A VIII. Lángész kerestetik! vetélkedő 3. helyezését 87,5 
ponttal a gellénházi Dr. Papp Simon Általános Iskola Gáz-
fröccs csapata érdemelte ki, 450.000 Ft-ot nyertek iskolá-
juknak, egyéni nyereményük pedig egy-egy 20.000 Ft-os 
Intersport-utalvány volt. A második helyezett 500.000 
Ft-os pénznyereménnyel és egy-egy 30.000 Ft értékű, 
élményekre beváltható Meglepkék ajándékutalvánnyal a 
Siófoki Beszédes József Általános Iskola Siófoki Lángőrök 
csapata lett  89 ponttal, az elsőségért járó trófeát pedig 
az iskolájának, a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium-
nak 600.000 Ft-os pénzösszeget elnyert Wanted: Metán, 
Etán, Propán csapat vihette haza, melynek tagjai egy-
egy 50.000 Ft-os IBUSZ-utalvánnyal gazdagodtak.

Lángeszű siófoki diákok
élet elsősorban a szabadtéri színpadra korlátozódott. A 
szórakoztató ipar könnyűzenei előadásai voltak túlsúly-
ban, de a nyári műsorokban felbukkant a komolyzene, a 
népzene, a néptánc és az operett is. Az 1970-es évek kö-
zepétől az 1980-as évek végéig tartott a szabadtéri igazi 
fénykora. Rendeztek itt táncdalfesztivált, majd ennek a 
helyét átvette az Interpop fesztivált. Ezen a rendezvé-
nyen 1986-ban Siófok különdíját Zoltán Erika kapta meg. 
De erről a színpadról indult útjára a „Hallo, itt Balaton” 
műsora. A fellépők közt olyan nevekkel találkozhatunk, 
mint Kovács Kati, Koós János, Hofi Géza.
Természetesen a legkedveltebb zenekarok majd mind-
egyike fellépett: Omega, Fonográf, Neoton, LGT, R-GO, 
Dolly Roll... Az 1970-es évek közepétől elkezdődött a 

létesítmény többlépcsős átalakítása. 1974-ben új bur-
kolatot kapott a színpad, megépült a főbejárati kapu, 
a pénztárfülke és korszerű illemhely létesült. Az ezt 
követő években került sor a büfé, kerítés építésére, a 
világító-hangosító torony kialakítására, berendezésé-
re. Végül az 1980-as nyári szezon kezdetére a nézőtér is 
megújult. 1546 műanyag széket helyeztek el, ezzel plusz 

300 férőhelyet nyertek. 1980-ban a színpad is teljesen 
megújult. Két év múlva, 1982. augusztus 2-án az újjáé-
pített, patinás szórakozóhelyen Kálmán Imre születésé-
nek 100. évfordulója alkalmából gálaműsort rendeztek, 
melyen részt vett a zeneszerző özvegye, Vera Kálmán is. 
Kiváló művészek sora lépett a színpadra: Felföldi Anikó, 
Németh Marika, Oszvald Marika, Tiboldi Mária, Zentai 
Anna, Marik Péter, Rátonyi Róbert. A gáláról a Magyar Te-
levízió felvételt készített. A következő, minden egységre 
kiterjedő felújításra 30 évet kellett várni. Ennek fedezetét 

2010-ben az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályáza-
ton nyert 278 millió forint biztosította. Duplájára nőtt az 
öltözők alapterülete, tetőt kapott a színpad, zenekari ár-
kot alakítottak ki, új büfé épült. Korszerű fény-, hang- és 
látványtechnikai megoldásokat alakítottak ki. A nézőtér 
is megújult. Az európai szintű Kálmán Imre Szabadtéri 
Színpad átadását 2010. augusztus 1-én az ExperiDance 

társulat különleges táncelőadásával, az Esszencia bemu-
tatójával ünnepelték. Majd 2013-ban újabb produkció-
val léptek fel, az Ezeregyév c. történelmi táncelőadással.

Forrás: Dr. Zákonyi Ferenc: Siófok újkori története, Várostörténeti tanulmányok, Sió-
fok 1989, Tanácstagi Tájékoztató 1974. november, Siófoki Városi Tanács Tájékoztatója 
1980, Somogyi Néplap 1982. augusztus 4. 

Siófok polgármestere, dr. Lengyel Róbert a héten 
részt vett a városi, majd a vízirendészeti rendőrka-
pitányság 2017-es évet értékelő állománygyűlése-
in, ahol négy rendőrnek adott át elismerést a város 
nevében.

A városi kapitányságnál a vezető, Kasznár Gyula alez-
redes előterjesztése alapján ketten kaptak Siófoktól 
„A Város Év Rendőre” címmel járó pecsétgyűrűt: Fürst 
Dávid, a bűnügyi osztály vezetője és Wágner Antal, volt 
közrendvédelmi osztályvezető (időközben már más 

beosztásba került). A Balatoni Vízirendészeti Rendőr-
kapitányságnál az év rendőrének járó gyűrűt a kapi-
tány, Horváth László ezredes javaslatára Fantal Balázs 
vehette át a polgármestertől. Kutasi Gábor több évtize-
des példás szolgálatáért polgármesteri elismerő okle-
vélben és tárgyjutalomban is részesült a várostól.
A polgármester elmondta, sokan ismerik Siófokon a 
helyi vízirendészeti őrs parancsnokát, Kutasi Gábort, 
aki 30 éve „vette fel a mundért”, és közel 20 éve vezeti 
a helyi őrsöt. 

Siófoki elismerések az év rendőreinek
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Nőnapi alapítványi est
Március 8-án, nőnapon rendezte meg a Siófoki 
Perczel Mór Gimnázium zenés, táncos, irodalmi 
alapítványi estjét, melynek támogatói a Korszerű 
Iskoláért alapítvány munkáját segítették. 

Közel telt ház fogadta a siófoki gimnázium fellépő di-
ákjait az iskola alapítványi estjén, melyet a Kálmán Imre 
Kulturális Központban rendeztek meg. A zenés, táncos, 
irodalmi esten a gimnázium diákjai és tanárai mellett 
több olyan egyesület is színpadra lépett, melynek tag-
jai közt szerepeltek az iskola tanulói. Bemutatkozott a 
Perczel Kamarakórus, a Siófoki Művészeti Iskola Gyer-
mekkórusa, a Diótörő Balett Egyesület, az X-Press TSE, a 
Balatonföldvári Lókötő Néptáncegyüttes, a C&M Dance 
Studio, és felléptek a Harmony Dance TSE táncosai. 

Az alapítványi estet jótékony céllal hozták létre több 
mint tíz évvel ezelőtt az iskola vezetői, pedagógusai. A 
színvonalas gálaműsor megtekintői belépőjegyeikkel, 
illetve a támogatójegyekkel idén is a Korszerű Iskoláért 
Alapítvány munkáját segítették.

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 
170. évfordulója alkalmából történelmi és mű-
veltségi vetélkedőt szervezett általános iskolás 
diákok részére a Siófoki Perczel Mór Gimnázium. 

Öt lelkes általános iskolás csapat érkezett felkészítő 
tanáraikkal együtt a Siófoki Perczel Mór Gimnázium 
történelmi és műveltségi versenyére március 9-én. A 
jó hangulatú vetélkedőn a  kisdiákoknak változatos fel-
adatokat kellett teljesíteniük, melyek között szerepelt 
például tablókészítés, szavalat, kvíz, toborzóbeszéd-
írás, puzzle, internetes feladvány, a huszárok felszerelé-
sének felismerése. A versenyfeladatokat a gimnázium 
történelemtanárai állították össze, majd vezényelték 
le az iskola néhány diákja segítségével. A győztes csa-

pat tagjainak jutalma többek között egy-egy tablet, a 
2-3. helyezetteké vásárlási utalvány volt, de senki sem 
maradt ajándék nélkül a vetélkedőt támogató Föld-
gázszállító Zrt. és Siófok Város Polgármesteri Hivatala 
jóvoltából.

 A vetélkedő végeredménye:

1. Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola (I.): István 
Beáta, Mikola Zsófia, Szár András. (Tanáraik: Molnár 
Judit, Semegi Olga)
2. Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola (II.): Da-
rabos András, Székely Viktória, Szücs Bálint. (Tanáruk: 
Semegi Olga)
3. Siófoki Beszédes József Általános Iskola: Aradi 
Hanna Dorotea, Fazekas Flóra, Porczió Luca. (Tanáruk: 
Pékné Németh Gabriella)
4. Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskola: 
Andróczi Attila, Berkes Adrienn, Bertalan Joel, Varga 
Zsolt. (Tanáruk: Föcsök Attiláné)
5. Ádándi Fekete István Általános Iskola: Szász Barna-
bás, Wirth Zsombor, Zuschlag Henrik. (Tanáruk: Isóné 
Poncsák Eszter)

Történelmi vetélkedő általános iskolásoknak

Magyarország első Cars & Coffee luxusautó kiállítása Siófokon
Május 6-án délután 14 és 17 óra között közel 100 lu-
xusautó lesz látható Siófok Főterén a Cars & Coffee 
első hazai kiállításán. 

A luxusautó tulajdonosok évente két alkalommal talál-
koznak a Cars & Coffee rendezvény keretében, melynek 
már a világ számos országa adott otthont. 
- Brazíliától kezdve Amerikán át több országban szer-
veztek találkozókat, és idén májusban végre sikerült 
elérni, hogy Magyarországra is ellátogasson a világhírű 
Cars & Coffee. A luxus konvoj május 6-án Balatonlellé-
ről indul Siófokra, ahol a város Fő terén közel 100 luxus 
sportautóban gyönyörködhetnek majd az érdeklődők. 
A város 1 millió forinttal támogatta a rendezvényt, és 
a városőrök által a közterületet biztosította a kiállítás 
idejére – nyilatkozta Lapos Gábor képviselő, akinek a 
közreműködésével Siófokra érkezhet Magyarország 
első Cars & Coffee luxusautó kiállítása.
A luxus sportautó találkozó Chiléből indult, majd 
nemzetközivé nőtte ki magát. 45 ország 60 városában 
rendezték meg eddig évente több alkalommal a talál-
kozókat, és idén először Magyarországra is megérke-
zett a Cars & Coffee.
- A rendezvény olasz anyacégének megkeresésére 
egy olyan helyszínt választottunk a program kiállítás 

részének, amely Balaton-közeli, mutatós és a nyár kez-
detén méltó helyet foglal el az országban turisztikai 
szempontból is. Így érkezik májusban Siófokra a Cars 
& Coffee, ahol a Fő téren szépen le tudnak parkolni az 
autók és egy látványos kiállítást csodálhatnak meg az 
érdeklődők – mondta el Dusa Fanny szervező a rendez-
vény áprilisi bemutatkozásán. 
A májusi rendezvényen a Siófokra látogatók sok olyan 
luxusautóval találkozhatnak majd, amik nem láthatóak 
az utakon, ráadásul a Cars & Coffee Hungary zászlós 
autója egy Koenigsegg CCX lesz, melyből az egész vi-
lágon csak egy van.

Nagypénteken tojásfa-állítással kezdődött a négy 
napon át tartó Húsvéti Nyuladalom, mely Siófok 
várossá válásának 50. jubileuma alkalmából szer-
vezett rendezvénysorozat első nagy eseménye-
ként koncertekkel, ünnepi programokkal várta az 
érdeklődőket a város központjában. 

Harmadik alkalommal rendezték meg Siófok Fő te-
rén a nagypéntektől húsvét hétfőig tartó Húsvéti 
Nyuladalmat. A nyitó napon a gyerekek tojásfát díszí-
tettek, és kézműves foglalkozásokkal, gyerekprogra-
mokkal megnyitott a kreatív sátor. A legkisebbeket 
egész hétvégén át népi fajátékok, nyuszisimogató és 

gyerekkoncertek várták. Az időjárás ugyan nem iga-
zán kedvezett a szabadtéri rendezvénynek, de az olyan 
nagykoncerteken, mint például a Republic vagy a 30Y, 
megtelt a tér. Sokan neveztek a Balatuning Egyesület 
által szervezett tojásevő versenyre, melyen tojáskirályt, 
tojáskirálynőt és két tojáshercegnőt is választottak. Az 
egyesület húsvét vasárnap harmadik alkalommal ren-
dezte meg a Tojás- és Nyúlfutamot. A rendhagyó ün-
nepi futásra több százan húzták fel a nyúlcipőt. Húsvét 
hétfőn a locsolásról a siófoki tűzoltók gondoskodtak, a 
finom húsvéti tízórait a Siófoki SZC Krúdy Szakgimnázi-
uma és Szakközépiskolája garantálta, akik jótékonysági 
ételosztást is tartottak.

III. Húsvéti Nyuladalom Siófokon
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ÁPRILIS

A legfiatalabb célcsoportot, a gyerekeket, mint a 
jövő felhasználóit szólította meg idei víz világnapi 
programjaival is a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
Siófokon. 

Az ENSZ 1993-ban jelölte ki március 22-ét a víz világ-
napjának. E nap jelentősége, hogy világszerte felhívja a 
figyelmet vízbázisaink fokozott védelmére, az ivóvíz fon-
tosságára, különleges értékére. A DRV Zrt. minden év-
ben változatos programokkal, kiállítással, rajzpályázattal 
szólítja meg legfiatalabb célcsoportját, a gyerekeket, 
mint a jövő felhasználóit. Az idei víz világnap jelmondata 
„Védd természetesen!”, ezért a DRV Zrt. március 22-i ren-
dezvénye egyrészt legfőbb természeti kincsünk, a víz 
védelmére, mindennapi életünkben betöltött szerepére 
hívta fel a figyelmet, másrészt bemutatta a szennyvíz-
kezelés jelentőségét. Mindezt játékosan, élményszerű 
előadásokon keresztül, hiszen a világnapi programok 
fő célcsoportjaként a gyerekeket szólította meg a tár-
saság. Óvodások, kisiskolások érkeztek Siófok Fő terére, 
ahol ismeretterjesztő, szórakoztató programokon ve-
hettek részt. A színpadon Rákóczi Ferenc műsorvezető 
konferálta fel a különböző fellépőket, mint az Apacuka 
együttes koncertjét vagy Kiss Balázs bűvész showját. A 
rendezvény napján ingyenesen látogatható Víztorony-
ban állították ki a gyerekek pályázatra beküldött rajzait, 
és a fiatalok a győztes pályamunkákért értékes ajándé-
kokat vehettek át. A kicsiket a Fő téren víz kvízjáték, kéz-
műves foglalkozások, laborbemutatók, akváriumok, 
különböző vízzel kapcsolatos játékok, a DRV Zrt. diag-

nosztikai autója és egy tűzoltóautó is várta. A felnőttek 
véradásra jelentkezhettek a társaság székházában, és el-
kezdődtek a DRV szolgáltatási területén megrendezett 
nyílt napok is. A víz világnapja a víz szerepére, életünk-
ben betöltött jelentőségére hívja fel a figyelmet. Arra, 
hogy óvjuk, ésszerűen gazdálkodjunk vele, hiszen nem 
egy kutatás világított rá már arra, hogy a Föld édesvíz-
készlete folyamatosan csökken, vagy fogyasztásra al-
kalmatlanná válik. A DRV Zrt. vezérigazgatója, Volencsik 
Zsolt a Fokvárosban kialakult vízhiányt emelte ki meg-
nyitó beszédében.
- Fokvárosban május 11-én elzárják a csapokat, a 4,5 
millió lakosú metropoliszban elfogy az ivóvíz. Ez lesz a 
nulladik nap. Korábban április közepére várták a dátu-
mot, ám február 1-től 50 liter/fő/nap fogyasztási korlátot 
vezettek be, és ennek betartását sem bízták a véletlenre. 
A vízdíjat 500 százalékkal ötszörösére megemelték, így 
aki sokat használ, sokat fizethet. A nulladik nap viszont 
így is közeledik, attól kezdve a katonaság osztja majd 
lajtóskocsiból a napi 25 liter fejadagot, egészen addig, 
amíg meg nem ered az eső. Eddig csak filmekben láttuk, 
amikor a víz értékesebb az aranynál, most a természet és 
az emberi gondatlanság rendezte így. Okosabbat most 
nem mondhatunk, mint meglátjuk, mi lesz – mondta el 
Volencsik Zsolt.
- A Föld felszínének 71 százaléka víz, de csupán 3 szá-
zaléka édesvíz, melynek csak elenyésző hányada alkal-
mas emberi fogyasztásra. A víz fontosságára azonban 
általában csak akkor figyelünk fel, ha túl sok vagy ha túl 
kevés van belőle. Mindennapos jelenléte természetes 
számunkra. Jelenünk és jövőnk múlhat azon, miképpen 
gazdálkodunk a Föld vízkészleteivel, hogyan óvjuk és 
hasznosítjuk ezt a természeti kincset – hangsúlyozta a 
DRV vezérigazgatója.
Hamvas Péter siófoki alpolgármester köszöntő beszédé-
ben hazánk vizeiről, azok megóvásáról beszélt.
- Szerencsések vagyunk Magyarországon, mert hazánk fo-
lyó- és állóvizekben gazdag ország. Ugyanakkor azt sem 
szabad elfelejtenünk, hogy felszíni vizeink gyűjtőterüle-
tei határainkon kívül esnek. Fejlett és kevésbé fejlett ipari 
technológiákat alkalmazó országokból érkeznek nagyobb 
és kisebb folyóink. Árvizek, aszályok, vízszennyezés - mind 

Víz világnapi rendezvény Siófokon

károsítják a növényzetet, talajt, folyókat, tavakat. Hogyan 
csökkenthetjük az ezek által okozott károkat? Hogyan 
szabhatunk gátat a környezetszennyezésnek?

A megoldást a természet maga kínálja. A jellemzően 
egyetlen funkciót – például csatornázás – betöltő szürke 
infrastruktúra megoldásai mellett a zöld infrastruktúra 
térhódítása azért fontos, mert több probléma egyidejű 
kezelésére is lehetőséget nyújt. Új erdőket kell telepíteni, 
vissza kell kapcsolni a folyókat az árterekhez, helyre kell 
állítani a vizes élőhelyeket, hiszen ezek tartják egyen-
súlyban a víz körforgását, javítva az emberiség egészsé-
gét és életminőségét – hívta fel az érdeklődők figyelmét 
Hamvas Péter alpolgármester.
A víz világnapi programok egyik leglátványosabb ele-
meként a gyerekek több száz kék léggömböt engedtek 
a magasba, melyek továbbvitték a világnap üzenetét.

Tavaszi hangulatot varázsolt a siófoki Kálmán 
Imre Kulturális Központba Török Júlia és Mizerák 
Beáta közös kiállítása, a Mesékbe szőtt álmok. A 
KIKK Tavaszi Fesztivál című rendezvénysorozatá-
nak tárlatmegnyitójára színes akvarell és pasztell 
festményeket, mesebeli tündérházikókat hozott 
el a két siófoki alkotóművész. 

Siófok idén ünnepli várossá válásának 50. évfordu-
lóját, és az egész éves rendezvénysorozathoz kap-
csolódnak a Tavaszi Fesztivál programjai is. Ebből az 
alkalomból nyílt meg március 20-án a Kálmán Imre 
Kulturális Központ emeleti galériáján Török Júlia és 
Mizerák Beáta festő Mesékbe szőtt álmok című kiállí-
tása. A galéria falain Mizerák Beáta festményei, az asz-
talokon Török Júlia tündérházikói sorakoztak.
- Az utóbbi hetekben sokat festettem, így ezekből az 
alkotásokból, valamint korábbi évek munkáiból válo-
gattam össze a műveket a kiállításra – mesélte a meg-
nyitón Mizerák Beáta, aki a festészet mellett tanárként 
is tevékenykedik. - Két kedvenc technikám az akvarell 
és a pasztell festészet. Az akvarell egy olyan fajta víz-
festék, amely a könnyed lágyságot mutatja, ehhez 
hasonló a pasztell festészet, ami hasonlóan lágy ered-
ményt hoz. Gyönyörűnek látom a világot körülöttünk. 
Megismételhetetlen képek, hangok, szavak, formák, a 
vizek fényei, a napszakok hangulatai, a virágok gazdag 

pompája, az eltűnő, megfoghatatlan benyomások. Az 
utóbbi időben a balatoni regék és mondák foglalkoz-
tatnak igazán, ezekből készítek képeket, de a tárlatra 
elhoztam a balatoni és a Tisza-parti tájképeimet és a 
virágos alkotásaimat. Mindemellett egy másfajta fes-
tékkel készült új mesesorozatom néhány grafikáját is 
megmutatom – mondta el Mizerák Beáta.
Török Júliát arról kérdeztük, mi adta az ihletet a mese-
beli házikók megalkotásához:
- Eleinte a madarak iránti rajongásom okán kezdtem 
különleges madárházikókról álmodni. Madárodúkról, 
melyek a fa naturális egyszerűsége mellett kezem alatt 
kaptak díszítést téli színes bogyókból, csigaházakból 
vagy örökzöld ágacskákból. Ezeket készítettem isme-
rőseimnek ajándékba, személyre szóló feliratokkal, 
majd ezt a formát továbbgondolva, nyitottá téve ké-

Mesés tavasz a KIKK-ben
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A Központi Statisztikai Hivatal Siófok településen a KSH elnöke által 2018-ra engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson 
alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései:

1539  Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei
1942  A lakosság utazási szokásai
2003  Háztartások információs és kommunikációs technológiai eszköz-használata
2153  Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, naplóvezetés
2154  Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel, éves kikérdezés

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői 
végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások címét matematikai-statisztikai módszertani alapokon véletlenszerűen válasz-
tottuk ki, a válaszadás önkéntes. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalmi jellemzők 
feltérképezésében, például a munkaerő-felmérés információin alapuló foglalkoztatottság és munkanélküliség nemzet-
közi standardoknak megfelelő mérésében. Az adatfelvételek statisztikai célból történnek, az adatok kizárólag összesített 
formában kerülnek nyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan kezeljük, azok mások számára nem hozzáférhetőek. 
Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járunk el.

A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:00 óra között, pénteken 8:00 
és 14:00 óra között a +36 80 200-766 telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen adunk további felvilágosí-
tást. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal nyújt 
tájékoztatást.

Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésről

Kedvezményes virágvásár és virágosítási verseny
Siófok Város Önkormányzata évente meghirdeti ezt a kezdeményezést, mely során az érvényes Siófok-kártyával rendelkezők 
részére 3.500,- forintnak megfelelő pontot tölt fel. Azon ügyfelek részére, akik szálláskiadással foglalkoznak, az előző évi IFA 
felét, de maximum 15.000 forintnak megfelelő pontot tud az önkormányzat pluszban jóváírni. Az IFA igényléséhez igénylőla-
pok a hivatal portáján és ügyfélszolgálatán vehetők át és adhatók le, illetve az alábbi oldalról letölthető: www.siofok.hu. A IFA 
igénylésének érvényesítésére 2018. május 4-ig (péntek) van lehetőség. Több évtizedes hagyományunknak megfelelően idén is 
keressük Siófok legszebb kerjeit több kategóriában. A vásár ideje alatt lehetőség van a virágosítási versenyre való jelentkezésre. 
Virágvásár keretében jóváírt összeg az alábbi kertészetekben vásárolhatók le:

Borsodi Kertészet, Siófok, Molnár I. u. 2.
H-Sz: 9:00 – 18:00 óráig,
Vasárnap: 9:00 – 14:00 óráig,
2018.05.01-én zárva tart.

Négy Évszak Kertészet, 7 sz. fkl. út 105 km; 
M7-es Sóstói lehajtó
H-P: 8:00 – 17:00 óráig,
Szombat: 8:00-14:00 óráig
Vasárnap: 8:00-12:00 óráig
2018.05.01-én 8:00-16:00 óráig

szültek az első ajándékházikóim barátnőimnek. A há-
zikó mint védelmet adó forma alapvetően végigkíséri 
az ember életét, s számomra a családi összetartás ér-
zését nyújtja. Talán emiatt is alakult így, hogy családok 
számára is készítek házacskákat, apró szívecskékre írt 
nevekkel vagy egy szép verssel, idézettel. Az alkotótól 
azt is megtudtuk, a házikók elsődleges alapanyaga a 
fa, de ezenkívül szívesen díszít a természet kincseivel, 
parányi kagylók, csigaházak, termések, különleges 
szárított virágok, apróbbnál apróbb kiegészítők, mi-
niatűr kellékek színesítik az alkotásokat. Török Júlia 
alapvetően tündérkertek, meseházak témával készült 
a kiállításra, de csaknem mindegyik alkotás sugározza 
valamilyen módon a családi összetartozás érzését.
- Óvónőként dolgozom, s az oviban sűrűn átszövi 
mindennapjainkat környezetünk, lakóhelyünk felfe-
dezésének élménye és az együttes alkotás bűvölete. 

Szívügyemnek tekintem a természet szeretetére, vé-
delmére és tiszteletére nevelést, emiatt a jeles "zöld 
napokra" rendszeresen készülünk az ovisaimmal. Már-
cius 22. a víz világnapja, erre az alkalomra készítettünk 
egy terepasztalt. A mű alapját egy kábeldob körlapja 
adta, melyre purhabból domborzatot képeztem, a te-
rep közepén egy kis méretarányos Balaton található, 
melyet linóleummaradékból vágtam ki. Ezen dolgoz-
tunk ezután közösen a gyerekekkel, akik türkizszínűre 
festették a Balatont, majd kis segítséggel mindenki el-
készítette a saját családja házikóját – mesélte el Török 
Júlia.
Ezzel az ovisokkal közös alkotással kapcsolódik leg-
inkább a tárlat a Tavaszi Fesztiválhoz és az 50 éves 
Siófokhoz, hiszen a Balatont és Siófokot ábrázoló te-
repasztalon a sok kis szivárványszínű házacska által 
elevenedik meg városunk.

Siófoki általános iskolák csapatai bizonyították, 
mennyire jól ismerik Siófok múltját és jelenét a 
város 50. jubileuma alkalmából szervezett város-
történeti vetélkedőn. 

A jubileumi évben a siófoki általános iskolák részvételé-
vel háromfordulós internetes várostörténeti vetélkedőt 
szervezett a Balatonkiliti Kör Egyesület, melynek döntő-
jét március 28-án rendezték meg a BRTK Könyvtárban. A 
vetélkedősorozat döntő fordulójában a Siófoki Széchenyi 
István Általános Iskola csapata, a Siófoki Széchenyi István 
Általános Iskola kiliti intézményének két csapata, valamint 
a Vak Bottyán János Általános Iskola csapata vett részt.
A négyfős csapatoknak szókirakó, puzzle, keresztrejtvény, 
fotófelismerés és igaz-hamis feladatokon keresztül kellett 
bebizonyítaniuk helyismereti tudásukat. Az egyik leg-
nehezebb feladatnak az idegenvezetői próba bizonyult, 
amikor a diákoknak egy idegenvezető szerepébe bújva 
kellett bemutatniuk a várost. A zsűriben Hamvas Péter 
siófoki alpolgármester, Laki Judit, a BRTK Könyvtár igaz-
gatója, Navrasics Endre, az Aranypart Kollégium vezetője 
és Varga László, a Siófoki Vöröskereszt elnöke értékelte a 
diákok teljesítményét.

- A vetélkedősorozat célja az volt, hogy Siófok 50. évfordu-
lója kapcsán olyan rendezvénnyel tisztelegjünk, amely-
nek során a gyerekek jobban beleássák magukat a város 
múltjába, hiszen az 50 éven túl is hatalmas történelme van 
a városnak. Biztos vagyok benne, hogy a versenyen részt 
vett gyerekek másként tekintenek majd az életterükre, 
mint mások. Remélhetőleg ez a kezdet, hiszen látva a ver-
seny sikerét, és azt, hogy milyen komolyan vették a gyere-
kek és felkészítő tanáriak arra ösztönöz, hogy folytassuk. 
Így az idén ősszel a középiskolások körében is meghirdet-
jük a vetélkedősorozatot – nyilatkozta Takács Attila, a ver-
senyt szervező Balatonkiliti Kör Egyesület elnöke.
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő a vetélkedőso-
rozat támogatójaként szólalt fel a rendezvényen:
- Nagyon jó kezdeményezés Siófok 50. évfordulója kap-
csán az általános iskolások körében egy tartalmas, az ott-
honhoz való kötődést, a városhoz való hűséget, szeretetet 
tovább ösztönző vetélkedősorozat – mondta el az ország-
gyűlési képviselő.
A várostörténeti vetélkedő döntőjében első helyen a „Sió-
foki Barangolók”, második helyen a „Történészek”, harma-
dik helyen a „Kiliti Angyalok” és a negyedik helyen a „Kiliti 
Boszik” végeztek.

Várostörténeti vetélkedő általános iskolásoknak

Kertfok Kft., Siófok, Wesselényi u. 96.
H-Sz: 8:30 – 17:00 óráig,
Vasárnap: 8:00-12:00 óráig
2018.05.01-én zárva tart.

A kedvezmény igénybevételére kizárólag a megjelölt időpontban és helyszíneken van lehetőség!



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

Telefon: 06-84/322-674

OPTIKA

Rendkívüli ajánlatunk
az idősebb korosztálynak!

Most érdemes

szemüveget

készíttetnie! 75 éves?

-75%
Ha Ön vállalja a korát,

mi vállaljuk
a kedvezményeket!

Az akció meghatározott típusú keretkollekcióra vonatkozik.
Az akció részleteiről érdeklődjön az üzletben! 

Az akció április 1–30-ig tart.

Ahány éves, annyi százalék
kedvezményt adunk

a szemüvegkeretek árából!
Ingyenes computeres szemvizsgálat

(előzetes időpont egyeztetéssel).

Kérjen időpontot 
ingyenes konzultációra!
Az akció 2018. május 15-ig tart.

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!




