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Átvette megbízólevelét Witzmann Mihály
Az elkövetkezendő négy évben is Witzmann Mihály (FIDESZ-KDNP) képviseli az országgyűlésben
Somogy 4-es számú, siófoki központú választókerületének lakosait. A képviselő április 26-án vette
át megbízólevelét a választási bizottságtól.

Készen állnak a nyárra a strandok és a Színpart is

Varga Ferenc-díjat alapított a Magyar Kórházszövetség

- A Magyar Kórházszövetség elnöksége tiszteletét kifejezve a névadónak, megalapította a Varga Ferenc-emlékdíjat, melyet a Magyar Kórházszövetség ügyeiben
kiemelkedő munkát végző személyiségnek ítélnek
évente. Az ünnepélyes díjátadásra első alkalommal
2018. április 27-én, Egerben, a XXX. jubileumi kongres�szuson került sor. A díj emlékplakett és a minimálbér
nyolcszorosának megfelelő bruttó pénzösszeg - mondta dr. Svébis Mihály, a kórházszövetség jelenlegi elnöke.
Dr. Varga Ferenc a magyar kórházügy kiemelkedő
alakja, ikonja volt. 1970 és 1977 között Siófok városi,
majd városi és járási főorvos. 1977-ben pályázat útján
nyerte el a siófoki kórház igazgató főorvosi állását, e
feladatot 36 éven keresztül látta el. Kétszer volt a Magyar Kórházszövetség elnöke, 1998-tól 2000-ig, majd
2004-től 2007-ig. Az Egészségügyi Gazdasági Vezetők
választmányának tagja, a Magyar Egészségügyi Menedzserklub korábbi elnöke. Több díjat is kapott, melyek

Szezonfelkészülés 2018
Ismét közeledik egy újabb nyári szezon, és az "50 éves város" ünnepségsorozat is a nyári hónapokban fog
kicsúcsosodni. Mint minden évben a testület most is tárgyalta a szezonra való felkészülést, az ott elhangzott
beszámolókból készítettük el mi is a már hagyományos összeállításunkat.

- Megtisztelő az a bizalom, amit a térségben élő választópolgárok négy év után ismét nekem szavaztak. Nagyon örülök annak, hogy ilyen magas részvétel mellett
ennyire egyértelmű eredmény született, több mint 51
százalékos támogatottságot sikerült elérnünk. Bízom
benne, hogy komoly kitartással és elhivatottsággal az
együttműködést az itt élőkkel közösen folytatni tudjuk, további eredményeket tudunk elérni és felmutatni
– mondta el megbízólevelének ünnepélyes átvételekor
Witzmann Mihály.

A Varga Ferenc-díj a Magyar Kórházszövetség életműdíja a kórházszövetség ügyében kiemelkedő
munkát végző személyiségnek.
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közül a legfontosabbak: Siófok Városért Emlékérem,
Batthyány-Strattmann László-díj, a Magyar Köztársaság
Arany Érdemkereszt fokozata, a Magyar Menedzserklub életműdíja, Siófok Díszpolgára (posztumusz).
A mai időkhöz képest példátlanul hosszú igazgatói,
vezetői tevékenységét szerényen, bölcsen, kollegiális
türelemmel végezte, segítőkész, emberséges, alázatos
személyként maradt meg kollégái és a betegek szemében - írta Varga Ferencről Sándor Judit a kórházszövetség hivatalos lapjában.

A strandfejlesztéseknek köszönhetően új szolgáltatások lesznek elérhetőek a strandokon, a siófoki nagystrand idén több városi rendezvénynek ad otthont, a
Kálmán Imre Szabadtéri Színpad pedig Színpart néven
nyitja meg kapuit júniusban. A strandokat üzemeltető Balaton-parti Kft. szezonfelkészülő beszámolója
szerint a 2018. évi idegenforgalmi szezonra a strandok
felkészítése folyamatosan zajlik, már a 2017. turisztikai
év lezárását követően. Az Újhelyi strand továbbra is
díjmentesen lesz látogatható a 2018. évi turisztikai szezonban, a nagystrand, illetve a Sóstói strand esetében
a jegyárak nem változtak, és új szolgáltatások jelentek
meg (strandszervíz, értékmegőrzők). A tavalyi évben bevezetett karszalagos belépőrendszer idén is folytatódik,
és a Sóstói strand is állandó strandjárőrökkel fog rendelkezni. A nagystrandon a strand és az eddig fedélközként
üzemelő vendéglátó egység helyére egy 21. századnak
megfelelő férfi és külön női öltözőt alakítottak ki úgy,
hogy meleg vizes zuhanyzásra is lehetőség lesz. Átadják
a strandolók számára a 2018. évre az MTÜ-pályázatból elkészült 800 m2-es gyermekhomokozót. Szintén az MTÜpályázatból az idei évre megvalósul a 160 m2 vízfelületű
gyermekmedence 9 darab élményelemmel. Tovább
folytatódik a nagystrand informatikai fejlesztése, így az
idei évi strandnyitásra elkészül a nagystrand teljes optikai hálózattal történő lefedettsége. Ezáltal teljes területén elérhető lesz az internethálózat, és a strand free wifi
hellyé válik. A Sóstói strandon a vizesblokk teljes felújítására kerül sor, ezáltal új öltözősor kerül kialakításra, a zuhanyzók és a teljes vízgépészeti rendszer megújul. Ezen
öltözők lehetőséget biztosítanak a vendégek számára,
hogy értékmegőrző vásárlásával személyes tárgyaikat
biztonságban tudják. A 2018. évre elkészült a teljes promenád viakolorozása és a napozó rész kialakítása nap-

ágyakkal és napernyőkkel, melyhez az MTÜ biztosított
forrást. Az árusítóhelyek és a hozzájuk tartozó teraszok
felújítása is megtörtént, a régi, rossz állapotú kiszolgáló
egységek elbontása megvalósult. Az Újhelyi strandon
megújult a parti sétány, és kialakították a promenádot
napozórésszel. A Petőfi sétány területén lévő kamerák
éves karbantartását és a területen lévő platánfák frissítő
gallyazását a szezon kezdetére végzik el. A nagystrand
első kiemelkedő eseménye a pünkösdi szezonnyitó lesz,
melyet újító jelleggel a területen rendeznek meg. A már
megszokott esti programokat az idei évben is biztosítja
majd a Plázs. A Siófok50 rendezvénysorozatnak még 2
eleme lesz a nagystandon megtalálható, az egyik a június 30-i Ákos-nagykoncert, mely a siófoki lakosok számára teljesen díjmentesen lesz elérhető, a másik a Bor- és

Fröccsfeszt rendezvény augusztus 31. és szeptember
2. között. Az idei évben is megtalálható lesz a siófoki
nagystrandon az óriáskerék, és a sportprogramok tekintetében az MLSZ a korábbi évekhez hasonlóan az idén
is a nagystrandon bonyolítja le az országos strandfoci
bajnokságot, illetve nemzetközi versenyek is itt kerülnek megrendezésre. A Kálmán Imre Szabadtéri Színpad
idén Színpart néven nyitja meg kapuit június 23-án. Az
üzemeltető Balaton-parti Kft. 8 héten át minden pénteken koncertet, minden szombaton színházi előadást
MÁJUS
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tervez. A kft. a színházi programokhoz együttműködési
megállapodást kötött a Játékszínnel, így olyan előadások érkeznek Siófokra, mint a Primadonnák vagy a Dog
story. Szulák Andrea, Fenyő Miklós és Charlie is koncertet
ad majd a Színparton, ahol többek közt lesz még Cseh
Tamás-est, és a Budapesti Operettszínház bemutatja a
Chichagói hercegnőt.

A jubileumi évben fokozottan készül a szezonra a
városüzemeltetés és a városőrség
A városüzemeltetés és a városőrség a 2018-as év során kiemelt feladatként kezeli az üdülési szezon sikerességét, mivel városunk 50 éves évfordulójához
méltó körülmények között szeretnék fogadni az ide
látogatókat és itt élőket. A felkészüléshez aktív közreműködést kérnek a zöldterületek fenntartóitól, a
köztisztaságot ellátó vállalkozástól és a lakosságtól is. Siófok közterületeinek tavaszi takarítását az
idei évben jelenleg hatályos szerződés értelmében
a SIÓKOM Nkft. végzi. Az elmúlt évek tapasztalatai
alapján a nyitott köztéri hulladékgyűjtő edényeket a
frekventált területeken - első körben- (Mártírok útja,
hajóállomás, Kálmán Imre sétány) zárható, nagyobb
literszámú edényekre cserélik.
A parkfenntartók a pünkösdi szezonnyitóra elvégzik
a metszési munkálatokat, a virágágyások beültetését,
az élet- és balesetveszélyessé vált fák ágainak eltávolítása pedig a Balaton-parti Kft. feladata. A közterületi fák növényvédelmi munkálatai megkezdődtek, a
villanyoszlopokon elhelyezett tartókat növényekkel
díszítik. A városüzemeltetés folyamatosan küzd az
illegálisan elhagyott hulladék elszállításával és ártalmatlanításával, ami a városban újra és újra „termelődik”. Sajnos ez a jelenség nem egyedülálló, így az
körvonalazódik a szakma képviselőiben, hogy sokkal
nagyobb hangsúlyt kell fektetni a szemléletformálásra. A városüzemeltetés felhívja a lakosság figyelmét,
hogy városunk 50. éves évfordulójára tekintettel, különös figyelemmel az egységes összképre, rendszeresen és színvonalasan végezze el az ingatlanja előtt
található zöldterületek, járdák karbantartási, kezelési munkálatait. A szezonban támadó csípőszúnyog

gyérítését a Balatoni Szövetség koordinálja. Az utak
karbantartására vonatkozóan a kátyúzási, burkolatfestési munkákat a tervek szerint májusban kezdik
el. A Balaton folyamatosan magasan tartott vízállása több szempontból is többletfeladatot és ezzel
együtt többletköltséget is okozott az önkormányzat
számára. A tavaszi nagymennyiségű csapadék miatt
belvízi védekezést kellett elvégezni, homokzsákok
kihelyezésével, megakadályozva ezzel a jelentősebb károkozást. Ennek költsége az önkormányzatot
terheli. A Balaton üzemi vízszintjének elérésekor a
kihelyezett homokzsákok eltávolításáról a városüzemeltetés gondoskodik. Az elmúlt szezon óta a városőrség feladatköre alapjaiban nem változott, de a
településen tapasztalható közúti infrastruktúra leterheltség, az elégtelen számú parkolóhelyek és a megnövekedett mennyiségű illegális hulladékelhelyezés
olyan feladatok elé állítja a szervezeti egységet,
melyek többségében csupán felületi kezelést lehet
végrehajtani beruházások és fejlesztések nélkül. A
városban kiépített kamerarendszer üzemel, bővítésére nem került sor, de a meglévő rendszer is hatékonyan segíti mind a rendőrség, mind a városőrség
munkáját. Városunk központi, frekventáltabb területein már az idegenforgalmi szezonon kívül is gondot
jelentett a parkolóhelyek hiánya, és a tiltott helyen
parkoló gépjárművek már sokszor okoztak problémát. Az elmúlt években – valószínűleg a megszüntetett szelektív gyűjtőszigetek miatt – nagymértékben
megnövekedtek az illegális hulladéklerakások. Számuk nemcsak a peremterületeken, hanem már a
frekventált városközponti helyeken is növekedett.
Ennek csökkentése érdekében fokozott és célirányos
ellenőrzéssel, ideiglenes kamerák kihelyezésével kíván élni a városőrség. A szabad strandi területeken a
bűnmegelőzés érdekében a kiépített figyelőtornyok
ez évi üzemeltetése ismételten biztosított lesz. Idén
is megszervezésre kerül a Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Alapítványa szakmai
közreműködésével és Siófok Város Önkormányzatának szervezésében a nyári bűnmegelőzési tábor.
Ennek működéséhez, működtetéséhez az irodahelyiséget és a fiatalok számára a szálláslehetőséget az
önkormányzat biztosítja.
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Rekordot döntene a Fürdőegylet
Siófok a 2017-ben a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött összes vendégéjszaka (1.117.321) számmal ismét
rekordot döntött. A Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai
Egyesület arra törekszik, hogy a 2018-as évben ezt a rekordértéket sikerüljön megismételni vagy túlszárnyalni,
melyre minden esély meg van, hiszen a szálláshelyek,
vendéglátó egységek magas minőségű szolgáltatást
nyújtanak az ide látogatók számára, illetve a jubileumi évnek köszönhetően nem mindennapi marketing-,
kommunikációs és rendezvénystratégiával rendelkezik Siófok. 2018-ban a Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai
Egyesület végzi Siófok marketingkeretének kivitelezését a Balaton-parti Kft.-vel szorosan együttműködve. A
Tourinform iroda többek közt az online marketingen és
az olyan típusú kiadványokon keresztül tájékoztatja a
nagyközönséget a városi programokról, attrakciókról,
mint például Siófok éves rendezvénynaptára.

A Siófoki Fürdőegylet - Turisztikai Egyesület a Tourinform irodával a 2018. évi felkészüléshez a város jubileumi évi koncepciójában, rendezvénystratégiájában
és a testület által is elfogadott marketingkeretben
megfogalmazott tételek kivitelezésével, a 2015-ben
elfogadott középtávú turisztikai koncepcióban, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség nemzeti turizmusfejlesztési stratégiájában megfogalmazott tételek
mentén kívánja a város marketingkommunikációját a
szezonban, illetve az év hátralévő részében minél professzionálisabban végezni. 2018 a családok éve, ebből
kifolyólag a májusi Nyitott Balaton kampányok a családbarát programok köré épülnek. A tavaszi és az őszi

akcióban a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület
is aktív szerepet vállal, mind a marketingkommunikáció, mind pedig az egyesület tagságának bevonásával,
programkínálat-bővítéssel. Tavasszal a "Pecsételd körbe a Balatont két keréken!" kerékpáros teljesítménytúra
megszervezésében vesznek részt, pecsételő pontokat
biztosítanak tagjaik bevonásával, vezetett gyalog-, illetve kerékpáros túrát indítanak, egyesületi tagjaik, a
szállásadók szálláskedvezménnyel várják a vendégeket, valamint több szolgáltató (vendéglő, szabadidős
szolgáltatások, stb.) kinyit már a projekt idejére.
A XIX. Országos TDM Konferencia megrendezésének
jogát sikeres pályázatnak köszönhetően Siófok nyerte
el. A tavaszi konferenciát várhatóan május 16. és 18. között rendezik meg a városban.

Nyárra Kulturális Színtérré alakul a Fő tér
A Kálmán Imre Kulturális Központ megőrizve közművelődési alapfeladatát, gyermekeknek szóló színházi
előadással, gyermekkoncertekkel, operett előadásokkal, néptáncestekkel és táncházakkal, szabadtéri komolyzenei koncertekkel, valamint könnyed nyáresti
együttesek zenei produkcióival várja vendégeit az
idegenforgalmi szezonban. Nyáron Kulturális Színtérré alakul át a kulturális központ előtti Fő tér, melynek
egy részét színes napvitorlákkal árnyékolja be a KIKK.
A téren felállított színpadon minden héten interaktív
gyermekkoncertek lesznek ismert hazai zenekarok
közreműködésével. A népzenei koncerteken Somogy
megye néptáncegyüttesei táncházzal várják hetente a
családokat. Május végén a városi gyereknappal indulnak a szabadtéri programok, majd a kihívás napjával,
gyermekszínházi előadásokkal, belvárosi néptánc és
zenei estekkel, nyáresti operettkoncertekkel folytatódnak a rendezvények. A KIKK új közművelődési rendezvényei között a magyar dal napja, a kulturális örökség
napja és a Szent Mihály-nap mutatkozik be szeptemberben. A Jókai parkban ismét egész nyáron át folytatódik a Zene a Zöldben komolyzenei koncertsorozat. A
KIKK meghosszabbított nyári nyitvatartási idővel várja
vendégeit a siófoki egyesületek közreműködésével. A
gyerekeknek kézműves foglalkozásokat, filmvetítéseket kínálnak, a felnőttek kiállításokat tekinthetnek meg.
MÁJUS

8

Május 18-án az emeleti galérián nyit a II. Balaton Szalon
a balatoni szobrászművészek páratlan alkotásaiból,
mely a Helyi Érték Egyesület kezdeményezésére jött
létre, és vált immáron sorozattá. Június 12-én Csiszár
Zsolt szobraiból nyílik egy rendhagyó, kissé megbotránkoztató, de mindenféleképpen elgondolkodtató kiállítás a régi könyvtár emeleti olvasótermében. A KIKK
földszinti előcsarnokában folytatódik tovább a Siófok50 - Pillanatképek a város életéből kiállítássorozat
kéthetente változó témákkal. A KIKK egész évben szervez a Siófok várossá válásának 50. évfordulójához illő és
kapcsolódó közösségformáló és -megtartó rendezvényeket. A nyár folyamán szabadtéri programjaikon közös süteménysütéssel, Siófok épületeinek színezésével,
kvízjátékokkal, közös sétákkal, barangolásokkal, festéssel és kincskereséssel hozzák közelebb a siófokiakat
egymáshoz és a kulturális központhoz is.

Kampányt indít a vízirendészet
Baleset-megelőzési kampányt indított a Balatoni
Vízirendészeti Rendőrkapitányság, melynek során a szabad felszíni vizek veszélyeire, a Balaton sajátosságaira és
a fürdés szabályaira hívják fel a szakemberek a tó körüli
általános iskolák felső tagozatos diákjainak figyelmét. A
Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság tevékenységének középpontjában a rendészeti tevékenység mellett az életmentési feladatok állnak, hiszen az időjárási
viszonyok függvényében minden évben közel 250-400
főt mentenek meg a Balatonnál. A tavaszi időszakban a
BVRK egy nagy baleset-megelőzési kampányt indított,
amiben a teljes Balaton-part 51 általános iskoláját keresték meg tájékoztató előadásaik megtartására. Az osztályfőnöki vagy egyéb erre lehetőséget biztosító órák
során a szakemberek a felső tagozatos diákokat oktatják
a szabad felszíni vizek veszélyeire, a Balaton sajátosságaira, elsősorban a fürdés szabályaira. Várhatóan a szünidő
kezdetére minden iskolába eljutnak, ahol teret adnak az
ilyen jellegű megelőzési kampánynak. A fenti kampány
mellett a vízirendészet a Balatoni Fejlesztési Tanács gondozásában elindította a Balatoni Mentőöv Programot,
amely széles körben öleli fel a fürdőhelyek biztonságának növelését, a viharjelzési szabályok propagálásának,

valamint a vitorlázók és horgászok vízi biztonságának
erősítését. A Mentőöv kampány előkészítése folyamatos
lesz a nyárig, ahol próbaidőszak során vizsgálják meg 5
fürdőhelyen, köztük Siófokon is a vízbefulladások csökkentésére irányuló erőfeszítések hatását.

A BVRK az idegenforgalmi szezonban a két hangsúlyos
vízirendészeti póluson, Siófokon és Fonyódon a júliusi és
augusztusi hónapban 12 órás állandó szolgálatot tervez.
A vízirendészeti tevékenység szervezésénél elsősorban
a kiemelt rendezvények, tömegrendezvények, nemzetközi versenyek biztosítása lesz a meghatározó, de emellett minden rendőrőrsön biztosítják 10 és 22 óra között a
folyamatos szolgálatellátást. A BVRK március 22-től megkezdte a kisgéphajók vízre helyezését és április elsejére,
a viharjelzési szezon kezdetére minden vízirendészeti
rendőrőrsre biztosított üzemképes kisgéphajót.
- A technikai ellátottság a vízirendészetnél javult, tavaly
beszerzett öt nagy járőrhajó tovább szolgálja a jövőben
a Balaton vízbiztonságát, emellett még két új hajót is
beállítottunk a szezon elején. A siófoki őrsön újra szolgálatba áll a két felújított hemilton jet piros mentőhajó –
mondta el szezon felkészülési beszámolójában Horváth
László ezredes, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője. A vízirendészet ügyelete a Tevékenység Irányító Központok létrehozásával párhuzamosan
átalakult. Egy önálló szolgálatirányítói szisztéma jelent
meg az ügyelet tevékenysége helyett, VÉSZ központ
(Vízi Életmentés-irányítási Szolgálat) néven, mely ellátja
a Balatonon a vízimentés irányítását, önálló telefonközponttal és egy könnyen megjegyezhető négyjegyű hívószámmal (1817).
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Fő cél a balesetek számának visszaszorítása
A rendőrkapitányság beszámolóját is a testületi ülésen tárgyalták a képviselők a szezonra való
felkészüléssel kapcsolatos előterjesztések között,
azonban az anyag több mint húszoldalas volt, amit
hosszasan tárgyalt a testület, így mi is részletesebben foglalkozunk vele.
A Siófoki Rendőrkapitányság 2018. évre kitűzött legfőbb
stratégiai célja a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének további növelése, amelyet fokozott, koncentrált
közterületi jelenléttel, a társhatóságok (városőrség,
polgárőrség) intenzívebb bevonásával, a rendészeti és
bűnügyi szolgálati ágak szorosabb együttműködésével, a bűncselekmények elkövetésének megelőzésével, azon belül is a közterületen elkövetett és a kiemelt
bűncselekmények számának további csökkentésével
kíván biztosítani. Stratégiai cél a vagyon elleni bűncselekmények - főként a betöréses lopás, lakásbetörés,
besurranás, strandlopás, zseblopás bűncselekmények
- elkövetőivel szembeni hatékonyabb fellépés. 2018.
évben Siófok városában továbbra is kihasználva a térfigyelő kamerarendszer előnyeit, a rendőrség fokozni
kívánja a bűncselekmények megelőzését, az elkövetők
kiszűrését, elfogását, a közterület nagyobb hatásfokú
védelmét.
- Rendőr szakmai szemmel azt mondom, hogy Siófok
városa nem keveset tett a biztonság érdekében. Erre a
rendőrség egyedül nem képes. Ezzel a térfigyelő rendszerrel az ügyészség és a bíróság véleménye szerint
kristálytiszta minőségű felvételeket tudnak a tárgyalásokon bemutatni, gyorsabban, hatékonyabban tudják
az itt bűncselekményt elkövető személyeket elítélni.
Azt gondolom, hogy egy ilyen fejlesztésnek soha nem
lehet vége, de ha visszatekintünk pár évre visszamenőleg, jelen pillanatban olyan szinten lezártuk a várost, és
olyan szinten látunk mindent, hogy szinte majdnem
minden esetben használjuk a térfigyelő kamera képeit
és elemzéseit. Pozitív hozzáállást látunk a város részéről
a kamerák karbantartásával, áthelyezésével kapcsolatban is – mondta el az áprilisi képviselő-testületi ülésen
Szijártó István ezredes, a Somogy megyei rendőrfőkapitány helyettese. A Siófoki Rendőrkapitányság éves

beszámolója alapján a 2017. évben is igyekezett fenntartani a város területén és az illetékességi terület két
járásának összes településén a közrendet és a közbiztonságot, aminek köszönhetően szélsőséges közbiztonsági esemény, büntetőjogi és morális szempontból
kiemelt súlyúnak tekinthető bűncselekmény nem történt. A város közbiztonsági helyzete nagymértékben
javult, nem volt bűnözési hullám, nem voltak kimagasló
bűnügyi eseményeket mutató időszakok, és nem történt olyan bűncselekmény, ami a lakosság körében indokoltan riadalmat, félelmet vagy a közösségek közötti
feszültséget okozhatott volna.
A 2017. évben a rendőrkapitányság területén a rendőri
eljárásban regisztrált bűncselekmények száma jelentősen, 23 százalékkal csökkent az előző évhez képest.
Siófok város vonatkozásában a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma tavaly 964 volt, amely
az előző évhez viszonyítva csökkenő tendenciát mutat.
A rendőri eljárásban regisztrált közterületen elkövetett
bűncselekmények száma, valamint a kiemelten kezelt
bűncselekmények száma Siófok város területén emelkedést mutat. A rablás bűncselekmény száma nőtt, a
garázdaság bűncselekmények száma a korábbi évhez
viszonyítva csökkent. A vagyon elleni bűncselekmények közül kiemelendő a lopás bűncselekmény 2017. évi
alakulása, melynek száma a tavalyi évhez képest emelkedett, a lakásbetörések száma azonban csökkent.
- Tavaly ősszel a helyi lakásbetöréssel foglalkozó személyeket sikerült kivonni a területről, így egy kicsi előnnyel
tudjuk kezdeni a nyarat – tette hozzá a beszámolóhoz
Szijártó István ezredes.
A rendőrfőkapitány-helyettes szerint a legnehezebb
terület és a legkomolyabb kihívás a jövőben a közlekedési balesetek visszaszorítása lesz. A rendőrkapitányság
illetékességi területén 2017. évben 141 személyi sérüléses baleset történt, amely 34,28%-os emelkedést jelent a 2016. évben bekövetkezett 105 esettel szemben.
Ezek közül halálos kimenetelű baleset 2 volt, az előző
év 4 hasonló balesetével szemben. A személyi sérüléses
balesetekben megsérült személyek száma 29,14 százalékkal növekedett. Az ittasan balesetet okozók aránya
csökkent, 2017-ben 141 balesetből 13 személy volt ittaMÁJUS
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san balesetet okozó. A balesetek legfőbb oka továbbra
is az elsőbbségi joggal kapcsolatos szabályok megszegése, a gyorshajtás, a kanyarodási szabályok figyelmen
kívül hagyása, követési távolság be nem tartása és az
előzés szabályainak be nem tartása. A rendőrkapitányság illetékességi területének járásait összehasonlítva
a személyi serüléses balesetek megoszlását tekintve a
siófoki járásban 112, míg a tabi járásban 29 ilyen típusú
baleset történt. Baleseti gócpontok nem alakultak ki, de
balesetveszélyes útszakasznak tekinthető a 65-ös számú főútvonal, a 7-es számú főútvonal, illetve a 6505-ös
útszakasz.
A közterületek rendje és biztonsága - szakmai, lakossági, önkormányzati visszajelzések alapján - az értékelt
időszakban kiegyensúlyozott, szélsőségektől mentes
volt. A rendőrfőkapitány-helyettes a Petőfi sétány helyzetéről is beszámolt, ahol csak a tavalyi idegenforgalmi
szezonban 620 ezer ember szórakozott.
- Én nem hallottam olyan bulinegyedről az országban,
amely ilyen szintű lefedettségű kamerarendszerrel rendelkezne, mint a siófoki Petőfi sétány. Nem nagyon tapasztaltam még olyan bűncselekményszám-esést ilyen
típusú tömegrendezvényeknél, amit itt Siófokon közös
erővel sikerült megoldani. A tavalyi évre 59-es számra
tudtuk minimalizálni a Petőfi sétányon a bűncselekmények számát. A rendőrség ebben csak egy részt vállalt.
A tavalyi évben egy eddig nem látott hozzáállást és
együttműködést tapasztaltam a szórakozóhely-tulajdonosokkal. Idén a teljes idegenforgalmi szezonra a
városőrséggel kiegészülve egy úgynevezett mozgóőr,

gyalogos járőr lesz a sétányon, aki a délelőtt 10 és este
10 óra közötti időszakban mindennap a hajóállomástól
az Európa Hotelig fog járőrözni. Gyakorlatilag állandó
rendőri jelenlétet fogunk prezentálni, hacsak egy fővel is, a Petőfi sétányra. Péntek és szombat esténként
a négyszer két fő nyomozó továbbra is szolgálatot fog
teljesíteni – mondta el Szijártó István ezredes.
Tavaly a strandlopások terén is megszűnt az a fajta tömeges elkövetési forma, ami korábban volt.
- Nagyon fontos, hogy a nyár végével sem hagyjuk abba
a munkát, hiszen sok nyaraló marad itt ellenőrizetlenül.
Erre egy komoly programot dolgoztunk ki nemcsak Siófokon, hanem az összes Balaton-parti településen. 1-2
évvel ezelőtt minden tavasz úgy kezdődött, hogy sorban álltak a nyaralótulajdonosok az őket ért károk miatt,
ez a fajta roham a tavalyi évben csökkent, idén pedig
szinte elenyésző volt – hangsúlyozta Szijártó István ezredes.
A Siófoki Rendőrkapitányság öt óvodával együttműködve kezdte meg az Ovizsaru program végrehajtását.
Az alap-és középfokú oktatási intézményekben megtartott növekvő számú előadásokon, kitelepüléseken a
balesetmegelőzés ügye minden alkalommal helyt kapott, ahogyan a több korosztályt elérni tudó nagyobb
programjaikon is, mint a Denso családi napon, a Balaton Sound fesztiválon, a Nemzeti Regatta vitorlásversenyen, a strandfesztiválon vagy a pünkösdi fesztiválon
történt kitelepülés alkalmával. A Siófoki Rendőrkapitányság a 2016/17-es és a 2017/18-as tanévben is részt
vett „Az iskola rendőre program” végrehajtásában.

Kihívásokkal teli évet zárt a katasztrófavédelem és a tűzoltóság
2017 egy rendkívül kiemelkedő és kihívásokkal teli
év volt a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és a Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség
számára. Működési területükön a sokéves átlagot
minimum kétszeresen meghaladó káresemény történt, melyhez nagyban hozzájárultak a tavaly nyári és a tavaly őszi pusztító viharok.
- A tavalyi év egy kiemelkedő és kihívásokkal teli év
volt a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság számára. Gondolok itt a tavaly nyáron történt viharra és

az azt követő őszi viharra, de egyébként is rengeteg
káresetünk volt. Siófok város tekintetében 560 beavatkozás történt, ami megegyezik a 2016-ban a Siófoki
Tűzoltóság 55 településén történt összes beavatkozással – kezdte évértékelő beszámolóját Kekecs K. Richárd
tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok.
A 2017. július 10-én Siófok és Tab térségében pusztító
157 km/órás szélerősségű vihar után az érintett településeken 102 tűzoltó dolgozott a viharkárok felszámolásán. Az egész működési területen az összes tűzoltóság
összes egysége, hivatásos, önkormányzati, önkéntes,
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riasztás alatt volt. Ezt követően a siófoki tűzoltóság
még több héten keresztül végezte a felszámolásokat,
mivel a Balaton parti nyaralótulajdonosok közül sokan
csak ideutazásukkor tapasztalták, hogy ingatlanuk területén kár keletkezett. 2017. október 29-én ismét nagy
erejű vihar csapott le az országra, mely a legtöbb kárt
a Balatonnál okozta, ahol tömegesen dőltek ki a fák, lakóházakra, közutakra, vagy a vasúti sínekre.
- A júliusi vihar esetéből is látjuk azt, hogy feladatainkat csak együttműködésben tudjuk ellátni, együttműködésben a várossal, a város vezetőségével, a
megye tűzoltóságával, mentőszervezetekkel, a szomszédos megyék tűzoltóságaival, az önkéntes tűzoltóságainkkal – hangsúlyozta Wéber Antal tűzoltó
dandártábornok, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója.
2017-ben két tűz keletkezett középmagas lakóépületben. A kéményseprő szolgáltatás felügyeletének
bevezetése óta, a lakosság észrevehetően nagyobb
figyelmet szentel a tüzelő-fűtő berendezéseinek, illetve füstelvezetőinek rendszeres karbantartására. A régi
építésű házaknál azonban még elég gyakran előfordul
építési hibaként a kémény mellé- kéménybe épített
gerenda következtében keletkezett lakóépület- tetőtér
tűz. Emelt szinten a nyári időszakban a nyaraló épületek
tüzeihez vonultak tűzoltóink. A nyári szezon befejezése
után egy tűz volt egy siófoki szálloda harmadik emeleti
szintjén, a lift tetején elektromos tűz keletkezett, mely
miatt a szállodát ki kellett üríteni, de a kiérkező egységek a tüzet gyorsan eloltották. A vegetációtüzek száma
szemmel láthatóan az eltelt 4 évhez képest ismét meredeken nőtt (2016-ban 53, 2017-ben 115 vegetációtűz).
Ez elsősorban a szélsőségesen aszályos időjárásnak
tudható be. A siófoki tűzoltóság működési területén tavaly jelentős számú épülettűz, vegetációtűz, valamint
közlekedési baleset történt. A közlekedési balesetek
viszonylagos egyenletes eloszlása tapasztalható az év
egésze folyamán, azonban nyári idegenforgalmi szezonban némi emelkedés volt érezhető a közlekedést
érintő káresemények számában. A legtöbb közúti baleset az M7 autópályán, valamint a 7-es számú főúton
tapasztalható, valamint ide sorolhatóak még a 65-ös,
67-es és a fejér megyei 64-es számú főutak is. Az M7-es
autópályán a nagy átmenő teherforgalom következ-

tében számos tehergépjármű baleset is történt, mely
következtében az autópálya több alkalommal teljesen
vagy részlegesen lezárásra került. A fűtési szezon kezdetével a kéménytüzek, illetve a szén-monoxid-mérgezéssel kapcsolatos riasztások száma növekedett. A
Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési
területéhez tartozó 55 településen 2017-ben a műszaki mentések száma 620, a tűzesetek száma 293 volt.
Tűzesetek során két személy hunyt el, és 10-en sérültek meg. Műszaki mentés során négyen haltak meg, és
több mint 110-en sérültek meg.
A Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Siófoki
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság számára egyaránt
fontosak a képzések, továbbképzések és gyakorlatok,
a megelőző tűzvédelem. Rendszeresen részt vesznek
a különböző városi-települési rendezvényeken, bemutatókat szerveznek, illetve népszerűsítik az érdeklődők
körében a tűzoltói hivatást. Lényeges elemei megjelenéseiknek a Tűzmegelőzési Bizottság által a tűzbiztonság érdekében tartott bemutatók, tájékoztatók.
- A Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség a tavalyi évben elsősorban a katasztrófák, tűzesetek
megelőzését tűzte ki célul, ezért tájékoztatókat, felvilágosításokat szerveztünk iskolákban, idősotthonokban,
megjelentünk a városi rendezvényeken. A tájékoztatás
után kötelességünk az ellenőrzés, ellenőrzési stratégiát
alakítottunk ki, mely a szállodáknál, intézményeknél,
vállalkozásoknál sikerült, a szabadtéri tűzesetek tekintetében azonban nem minden esetben. Hiába végeztünk ellenőrzéseket, tájékoztatásokat, nem sikerült
nagymértékben csökkentenünk a szabadtéri tűzesetek számát – mondta el Oláh László tűzoltó alezredes,
kirendeltségvezető.
A nyári idegenforgalmi szezonban a tűzoltóság jelentősen megerősíti létszámát, és a mentésekhez a technikai
felszereltség is adott. Tavaly szeptemberben a tűzoltóság részére átadásra került egy új Rába R16 típusú,
magyar fejlesztésű gépjárműfecskendő málhafelszerelésekkel, a siófoki önkormányzat pedig a viharkárok felszámolása során több láncfűrészt és egyéb szükséges
felszereléseket adományozott a tűzoltóságnak a munkálatok megkönnyítése érdekében.
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Plázs és Színpart
2018 különleges év Siófok számára, hiszen idén
ünnepli várossá avatásának 50. évfordulóját. Arról
már bizonyára hallottak, hogy a város tengernyi
meglepetéssel készül a jubileumi évre. Májusi számunkban bemutatjuk a hamarosan nyitó Plázs és
Színpart nyári programjait, továbbá folytatódik
helytörténeti ismertetőnk.

Rengeteg program vár a Plázson a jubileumi évben is
A Plázs - a Siófok 50 keretein belül – egy pünkösdi fesztivállal indítja be a Balaton-parti szezont. A négynapos nyárindítón fellép Fenyő Miklós, a Mystery Gang, a Wellhello
és az Irigy Hónaljmirigy. A pünkösdi fesztivál egy Csík-ünneppel ér véget, ahol a Csík zenekar ad egy nagykoncertet
illusztris vendégekkel kiegészülve.
A Plázs programsorozata júniusban indul, a nyitóbulin
a Punnany Massif, az Ocho Macho és az NB koncertjére
kortyolhatjuk a hűs rozé fröccsöt. A hónap végén a Siófok
várossá avatásával egyidős Ákos jön, aki az Ákos 50 turné
nyári rockos kiadását hozza el a rajongóknak a Plázsra.
Július első szombatján egy nagy rocklegenda dallamait
idézi meg a Balaton-parti helyszín: a Piramis-évek koncerten színpadon láthatjuk Révész Sándort és Závodi Jánost.
Ebben a hónapban a Plázsra érkezik a One Dance Festval
Sean Kingstonnal és Majka&Curtis kiváló párosa is visszatér
a Plázs színpadára. A Nagyon Balaton rendezvénysorozat
keretén belül egy exkluzív Lovasi 18 koncertnek is otthont
ad a fehér homokos helyszín, valamint idén sem marad el a
tavaly nagy sikerrel debütált OneDay Electronic Fest, ahol
Luciano és barátai diktálják majd az ütemet. Rendkívül
sűrűnek ígérkezik az augusztus is a Plázson. Lesz Neotonnagykoncert és érkezik majd az elmaradhatatlan SCITEC
Muscle Beach. Egy zenés időutazásra hívja a vendégeket
a Total Dance Balatoni Retro Láz fesztiválja, és nagy sztárokat ígér a Plázs Underground és a WeLove Balaton fesztivál is. Végül, de nem utolsó sorban, idén sem marad el
a PLÁZS már hagyománynak számító jótékonysági nagykoncertje. A szezont pedig a Siófok 50 rendezvénysorozat
keretén belül a Bor- és Fröccsfeszt zárja, amelyen fellép a
Budapest Bár, és Demjén Ferenc is ad egy nagykoncertet.

Szulák Andrea és a Játékszín Siófokra költözik
Június végén nyit a siófoki Színpart: idén is koncertek,
táncestek és változatos színházi előadások várják a közönséget a szabadtéri színpadon. Az évad különlegessége,
hogy az ötéves Játékszín több nagysikerű előadást is elhoz
a várossá válásának 50. évfordulóját ünneplő Siófokra. A
budapesti színház összesen nyolc előadást szervez a Színpartra, ezek közül három: a Primadonnák, a Kölcsönlakás
és a Dog Story a Játékszín saját produkciója. A Játékszín
által szervezett hétvégi programok mellett hétköznaponként táncprodukciók, bűvészshow és könnyűzenei koncertek is lesznek a Színparton. Júliusban Siófokon mutatja
be új lemezét Szulák Andrea, augusztusban pedig Fenyő
Miklós és Charlie lép fel, illetve érkeznek a Rocklegendák,
azaz Vikidál Gyula, Varga Miklós és Janicsák István is.
Fontos kiemelni, hogy habár a legtöbb program júliusban
és augusztusban lesz, a Színpart évada június 23-án egy
ingyenes nótaesttel indul. Ezt az évforduló alkalmából
mintegy maga a város adja ajándékba a siófoki nyugdíjasoknak, és persze mindenki másnak is, aki szereti a műfajt. A nótaest fellépői a Dankó Rádió jóvoltából érkeznek
Siófokra. Július 20-án pedig egy estére az 55 éves Balaton
táncegyüttes veszi birtokba a Színpart színpadát.
Emellett a Budapesti Operettszínház a Színparton is bemutatja a Siófokon született Kálmán Imre kevéssé ismert,
de annál különlegesebb darabját, A chicagói hercegnőt.
Szintén Siófokra látogat a Soproni Petőfi Színház társulata
Sing Sing Sing című musical show-jával, és látható lesz a
PS produkció nagyszabású Sakk (Chess) című musicalje
is. Ezen kívül Hernádi Judit önálló estje és egy Cseh Tamás-emlékest lesz műsoron a Játékszín jóvoltából. Habár a legtöbb program júliusban és augusztusban lesz,
a szabadtéri színház évada júniusban indul. Ekkor kerül
műsorra a Gyöngyhajú lány balladája című látványos
Omega-musical is az Experidance Produkciótól.
További információk:
www.siofokportal.com
www.siofok50.com
Facebook: www.facebook.com/hellosiofok
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Kúrszalonoktól a szabadtéri színpadig
„Szombat este, hogyha leszáll a szép nyári est,
Készülődik a víkendre,
Aki nem rest.
Kora reggel randevú az állomás előtt,
Visz a vonat Balatonra,
Sok édes kis nőt. [...] „
A bevezető idézetet az 1930-as években készült Lehároperett, a Balaton tündére nyitányában vasutas egyenruhába öltöztetett görlök énekelték. Az operettben két
fiatal bankhivatalnok filléres gyorsvonattal a Balatonhoz
utazik, s ott mindketten megismerkednek életük szerelmével.
A vasút előtti korszakban a közúti közlekedésnek a település életében nagyobb feladatot kellett ellátnia, mint a
vízi közlekedésnek. A közúti forgalom akkoriban a postaforgalomra orientálódott. A siófoki postakocsi-állomás
a Sió-híd előtt a Borharapónál volt. A vendégház és borozó udvarán 1863-ban létesült a postalóváltó állomás.
Az utakon elérhető legnagyobb sebesség példájaként
a 19. sz. első felének közlekedéstörténeti érdekessége
hozható fel: a füredi Anna-bálokra a gyorskocsik PestBudáról hajnali 5 órakor indultak, és a mostani az M7es autópálya és a 71. számú főút nyomvonalán haladó
kavicsolt, illetve részben kővel burkolt utakon este hat
órára érkeztek Balatonfüredre. Az 1890-es évek közepén
az utakon megjelenő gépjárművek csak sporteszközök
voltak. 1920-tól a II. világháború kitöréséig elterjedtek
a gépjárművek. Kialakult a verseny a közúti és a vasúti
teherszállítás között, és a személygépkocsik száma is növekedésnek indult.

Vasút
A Balaton vasúti megközelítésében is szerepet játszott,
hogy a XIX. század első felében Magyarországon a fejlődés egyik kerékkötője a nem megfelelő közlekedés
volt. A Buda-Nagykanizsa-Trieszt irányú fővonal tervezését és építését az 1856. október 8-án Ferenc József
császár által alapított Keleti Vasúttársaság (mely két év
múlva a Déli Vasúttársaság néven működött tovább)
adott engedélyt. Az építkezésnek 1860 nyaráig nem lát-

tak hozzá, mert nem tudtak dűlőre jutni abban a sarkalatos kérdésben, hogy a Balaton északi vagy a Balaton
déli partján menjen a vasút. Somogy megye és Veszprém megye is erősen lobbizott a saját érdekei mellett.
Végül is a Társaság döntött (természetesen a lehető
legjobban), a Balaton déli partján halad végig a vasút.
1861-ben a Déli Vaspálya Társaság már át is adta az új
vonalat, ezzel a déli parti települések előnyösebb helyzetbe kerültek. Balaton két partján – a forrás- és helyhiány miatt – egyvágányos vasútvonalak jöttek létre, így
csak a nagyobb állomásokon tudják egymást „kikerülni”
a vonatok. Siófokon ekkor még nem volt megállóhely.
Ez három év múlva valósul meg, akkor készült el az Indóház (a pályaudvar korabeli elnevezése). 1866-ban
királyi várótermet építettek az Indóház mellé, Erzsébet
királynő tervezett látogatása alkalmából. A siófokiak nagyon készültek a magyarok által kedvelt uralkodó hölgy
fogadására. A királyné látogatása a porosz-osztrák há-

ború miatt elmaradt, de a fejlődés tovább folytatódott.
A folyamatosan növekvő utasforgalom és a kényelmes
kiszolgálás miatt 1903-ban új épület készült a régi indóház helyén. Az 1930-as évek elejének érdekes újítását
is a vasúti személyszállításban a „filléres vonatok” vagy
„filléres gyorsok” bevezetése. A vonatok a turistaszezon
áprilisi kezdetétől gyakorlatilag év végéig (a téli rossz idő
beálltáig) szállították a kikapcsolódni – az akkor divatos
kifejezést alkalmazva – „weekendezni” vágyó utasok tömegét a Balatonra. 1932-ben már igen népszerűek voltak ezek a vonatok, alkalmanként 500 - 1000 fő utazott
egy-egy szerelvénnyel. A II. világháborúban a vasútvonal, és a siófoki vasútállomás is súlyos károkat szenveMÁJUS
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dett. A háború után az épületet egyszerűsítve állították
helyre, a vasútállomás nagyszabású átalakítására közel
30 évet kellett várni. Siófok vasúti összeköttetés rendszere az 1950-es évek vége óta alig változott, de az 1960as évek végén lényeges előrelépés volt az ország távoli
településeiről és a külföldi városokból induló közvetlen
gyors- és expresszvonatok forgalomba állítása. A balatoni üdülőövezet elérésében, megközelítésében egészen
az 1970- es évekig - a vasúté maradt a főszerep.
Az 1980-as évek közepén elkezdődött a BudapestSiófok-Nagykanizsa vasútvonal villamosítása. A siófoki
állomáson aluljáró épült, megemelték az utasváró peronokat, tető került föléjük. Az első, villanymozdonnyal
vontatott szerelvény 1988. május 29-én gördült be az állomásra. A beruházás csúcspontjaként a második világháborúban tornyait vesztő állomás épülete visszanyerte
eredeti patináját. Az ünnepélyes átadásra 1990. június
22-én került sor. A déli vasút mellett van egy összekötő
vasúti mellékvonal, amely Siófokot köti össze Kaposvárral. E vicinális terve már az 1880-as években felmerült,
de a nyomvonalviták miatt sokat kellett várni a megépítésére. 1901-ben Szupits Dezső tabi ügyvéd próbálta kimozdítani a holtpontról a vasútépítés ügyét. Végül
1906-ban átadták a forgalomnak a Siófok-Tab-Kaposvár
vasútvonalat, Somogy megye leghosszabb (101 km-es)
helyi érdekű vasútját. Ez még most is működik, a Piroskának becézett vonat közlekedik rajta.

Közút
1925-ben a Kereskedelmi Minisztérium elhatározta,
hogy a Balatont körülvevő közutakat egységes elvek
szerint kiépítteti. A „körúti” 1929-ben elkészült, a partot
4-4,5 méter széles makadámpálya vette körül, melyet
néhány szakaszon kátrányos vagy bitumenes felületi
bevonással igyekeztek portól mentesíteni. Az 1929-es
fejlesztési tervben szerepelt a Budapest – Dinnyés – Székesfehérvár - Siófok – Balatonszentgyörgy - Keszthely útvonal, ahol az építés akkori legkorszerűbb módszerekkel
folyik, de ezt már a terv jóváhagyása előtt megkezdik.
Az első, várost érintő beruházás tehát az 1929. október
végén átadott Budapest-Siófok közötti műút, a későbbi
7. számú főút. A Balaton fellendülését várták tőle, ami be
is következett. Az 1960-as évek elején már jól látszott,

hogy a főút már nem tudja levezetni a megnövekedett
forgalmat.
„Az ország legforgalmasabb útján, a balatoni úton jelentkezett elsőnek a növekedés következtében a forgalmi zsúfoltság, a régi 7. sz út Budapest-Székesfehérvár
közti szakaszának teljes telítődése. Az ipari, idegenforgalmi igények egyaránt kiemelik ennek az útvonalnak a
fontosságát...
A második ötéves terv előírta a balatoni autópálya építésének megkezdését. Az építés első szakasza 1962-ben
indult, és 1968-ban fejeződött be. Székesfehérvárig állt a
forgalom rendelkezésre a keresztezésmentes kétnyomú
autóút, valamint átadták az M1-es és M7-es közös bevezető szakaszát. Székesfehérvártól még a régi, korszerűsített 7. sz. úton lehetett lejutni, míg az autóút Siófokig
tartó szakaszának építése befejeződött A Siófokig érő
szakaszt 1971. július 2-án adták át. Egy év elteltével érzékelhető volt, hogy a bal pálya két sávja nem oldotta
meg a gondokat. 1972 nyarán már korlátozást kellett be-

vezetni. Vasárnap 14 órától 23 óráig csak Siófoktól Budapest irányába lehetett közlekedni.
1975-ben adták át a jobb oldali pályát, ami csak
Balatonaligáig épült meg. A kezdeti lendület után nagy
megtorpanás következett. Évtizedeket kellett várni a
folytatásra, a valódi autósztráda megépítésére. 2002-re
készült el Zamárdiig, majd 2008-tól egészen az ország
határáig lehet kényelmesen autózni. A város távolsági
autóbusszal történő megközelítésére magánvállalkozók
tettek bátortalan kísérleteket, de rövid időn belül felhagytak nem kifizetődő tevékenységükkel. Az 1930-as
évek elejétől a MAVART tartott fenn járatokat, közülük a
kizárólag nyári fürdőidényben a fővárosból Balatonföldvárra indított naponkénti egy járatpár érintette Siófokot.
Az alig 3 órás menetideje versenyképessé tette a lassúbb
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személyvonatokkal. A vasúti menettérti jegyek és a nyári
filléres jegyek lényegesen olcsóbbak voltak. Mivel akkor
még csak keveseknek volt személyautója, a távolsági
társasgépkocsival való utazás sokak számára kipróbálandó újdonságnak számított.
Annál fontosabbak voltak azok a buszvonalak Siófok
számára, amelyek olyan irányba tették az átszállás nélküli utazást, ahova vasúton nem, vagy csak nagy kerülővel lehetett eljutni. A II. világháború után, 1947-ben
nyári idényben a MÁVAUT-járattal lehetett Siófokot elérni. Nyáron még egy magáncég tartott fenn járatokat
Siófokon keresztül a főváros és Kaposvár között. Az államosítás után megszűntek a budapesti járatok, 1950ben Siófoknak mindössze Iregszemcsével volt közvetlen
busz összeköttetése. AZ AKÖV állami vállalati keretekben országosan is nagy lendületet kapott az autóbuszhálózat fejlesztése az 1950-es években, Siófok esetében
az idegenforgalom játszott szerepet a fejlesztésben.
A part mögötti külső-somogyi dombvidék több községe, így Balatonendréd, Kőröshegy, Bálványos nyert
közvetlen összeköttetést, de a közeli parti üdülőhelyek
elérésére is alternatívát nyújtottak az új autóbuszvonalak a vasút mellett. A helyközi buszjáratok a hosszan
elnyúló településen belül több helyen megállva a helyi
forgalom ellátásában vettek részt. Siófok Város Önkormányzata 1995-ben döntést hozott arról, hogy 6 darab
autóbuszt vásárol a helyi tömegközlekedés korszerűsítése érdekében. A döntés hátterében az állt, hogy a helyi
járatokat szervező és bonyolító cégnek nem volt anyagi
forrása a fejlesztés belátható időn belüli megvalósítására. A megállapodás értelmében a Kapos Volán Rt. beszámítja a viteldíjba a buszok értékét. Így a vonaljegy és a
bérlet ára az országos átlag alatt marad.
A környezetkímélő helyi járatos autóbuszokat a város színeit kapták: sárga, zöld, kék. A járművek átadása
kettesével történt: 1996-ban, 1997. április és december
hónapokban. Az autóbusz-hálózat kiépítése az 1970-es
évek közepéig gyakorlatilag befejeződött. A legfeltűnőbb előrelépés a megye távoli, vonattal körülményesen elérhető fontos településekeivel összekötő járatok
számának gyarapodása. Siófok a nemzetközi buszforgalom egyik legfrekventáltabb központja is lett az 1980-as
évekre: elérhető volt Bécs, Semering, Pozsony, Besztercebánya, Nagyszombat, Galánta és Komárom is. Gon-

dot okozott, hogy a városnak sokáig nem volt körszerű
autóbusz pályaudvara. A buszok a vasútállomás előtti
zsúfolt és balesetveszélyes térről indultak. Többször napirendre került szükségessége, így az 1978-as Somogyi
Hírlapban is olvasható, hogy a Volán Tröszt soron kívül
elkészíti a siófoki autóbusz-pályaudvar kiviteli terveit, és
az építkezést is megkezdik. A könnyűszerkezetes, mutatós épületátadásra csak 1985 októberében került sor. A
város rangjához méltó, európai feltételeket teremtett.
Ekkor naponta 11 távolsági és 5 nemzetközi járat indult.
Napjainkra a városkörnyék valamennyi településéről
közvetlen járatokkal megközelíthető Siófok, a belföldi
nagytávolságú járatokkal pedig eljuthatunk az ország
jelentős nagyvárosaiba. A város közlekedése jelentős fejlődésen ment keresztül, míg kialakult a mai infrastruktúra. Budapest és Nagykanizsa felől az M7-es autópályán
vagy a 7-es számú országos főúton közelíthető meg, délről, Szekszárd és Tamási felől a 65-ös számú főútvonalon
érhető el. A megyeszékhellyel, Kaposvárral nincs közvetlen első- vagy másodrendű közúti összeköttetése. Vasúti
csomópontként is három irányból (a Székesfehérvár–
Gyékényes-vasútvonalon, és a Kaposvár– Siófok-vasútvonalon) fogadja a személy-, illetve teherforgalmat.
Vízi úton a Balaton északi partjával, Balatonfüreddel, a
Tihanyi-félszigettel és a nyugati medence kikötőivel van
összeköttetése.
Forrás: Bártfai Endre György: A balatoni szállásadás története a XVIII. századtól a
II. világháborúig
Modern Geográfia 2015. III.
Siófok : Várostörténeti tanulmányok / szerk. Kanyar József - 1989
Siófok településtörténete / összeáll. Kenedy Ferenc
Mónay Zsuzsanna: A déli vasút 140 éve
Néhány szó az úgynevezett tabi vasútról /írta Szupits Dezsó. - Tab, 1901
Balatoni autópálya: M 7. / összeáll. A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Közúti
Főosztálya. – 1968.
Dr. Kovács Árpád: A balatoni úthálózat kiépítésének története = Honismeret 1982.
2. sz.
Somogyi Néplap 1985. 242. sz. október 15., Népszabadság 1978. február 21.,
Veszprém vármegye 1929. október 13., Tanácstagi Tájékoztató 1973. március,
Siófoki Hírek 1991. március, Siófoki Hírek 1995. július, Somogyi Hírlap 1995. július 6.
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Köszönet és elismerés siófoki tűzoltóknak
Siófok nagyra értékeli a város rendőreinek és tűzoltóinak a munkáját, amit – a polgármester kezdeményezésére – minden évben a legjobbaknak járó
elismerésekkel fejez ki.
Szent Flórián napja, május 4-e a tűzoltók napja. Ebből
az alkalomból dr. Lengyel Róbert, Siófok polgármestere két tűzoltót részesített jutalomban felettesük javaslatára. Idén Erdős Péter tű. főtörzsőrmester és Privarics
Mihály tű. zászlós kaptak egy-egy karórát a várostól,
munkájuk elismeréseképpen.

A tűzoltók siófoki állományának kiváló tevékenységét
dicséri, hogy az országos katasztrófavédelem vezetője,
dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy Gáborné Csonka Katalint (tűzoltósági közalkalmazott) főmunkatársi címmel
tüntette ki. Somogy megye katasztrófavédelmi igazgatója, Wébert Antal tű. dandártábornok Isó Gábor tű.
főtörzsőrmestert a belügyi szolgálatban eltöltött 15
éve után dicséretben és jutalomban részesítette. Kiss
József tű. főtörzsőrmestert kiemelkedő szakmai munkájáért szintén megjutalmazta.

Hamarosan indul a Sió-zsilip átépítése
Májusban lezárulhat az a pályáztatás, amelyben kiválasztják, ki legyen a Sió-zsilip átépítésének kivitelezője. Ha a tender sikeres, hamar megkezdődik
a terület előkészítése, lőszermentesítése, régészeti
feltárása, majd az építkezés.
A közelmúltban Siófokon megtartotta első lakossági
fórumát a vízügy, tájékoztatást adva a balatoni projektekről, köztük a Sió-zsilip átépítéséről. Az uniós támogatású beruházásnak a tervek szerint 2021. július végéig
kell elkészülnie. Nagy munkáról van szó, így amint lehet,
elkezdik az átépítést, ami sok zajjal és nagy nehézgépjármű-forgalommal jár majd. A leendő kivitelező a vízüggyel együtt hamarosan megkezdi a tárgyalásokat az
önkormányzattal arról, hogy mely útvonalak használatával és milyen időkorlátokkal folyhat a bontás és az
építkezés. A bemutatott tervek szerint a hajózási zsilip
marad a helyén, a vízszintszabályzó zsilip mintegy 30
méterrel, a balatonkiliti duzzasztó pedig 700 méterrel
lejjebb, vagyis délebbre kerül majd.

Ez azt is jelenti, hogy megnő a Sió-csatorna sportolásra
alkalmassá tehető belterületi folyószakasza, amelynek
kiaknázásán már most érdemes gondolkozni. A zsilip átépítése és a Sió-meder rekonstrukciója után a vízeresztő
képesség a jelenlegi 60-ról 80 köbméter/másodpercre
nő. A siófokiak és a turizmus számára külön öröm lesz,
hogy az új zsilip látványosságnak is készül, amely a lakosság számára is megközelíthető lesz, remélhetőleg
a zsilipnél lévő hajózási szigettel együtt. Ez utóbbiról
még folynak a tárgyalások az önkormányzattal és a szigetről költözni kívánó hajózási társasággal. A lakossági
fórumon Csonki István, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetője úgy fogalmazott, ez a sziget a Balaton
egyik, ha nem a legértékesebb ingatlanja. A tervek úgy
készültek, hogy a jelenleg zárt területen található zsilip a
jövőben átjárható és bejárható legyen. A sziget alsó fele
a vízügyé, amit megnyit a gyalogos és biciklis forgalom
előtt, de a sziget többi része felett nincs fennhatósága –
hangzott el a fórumon.
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Hajós képzés indulhat Siófokon
A Siófoki Szakképzési Centrum és a Balatoni Hajózási Zrt. szakmai együttműködésével szeptembertől elindul az iskolarendszerű hajós technikus
képzés Siófokon. A Siófoki SZC és a BAHART igazgatója a diákok számára megrendezett hajózási
szakmai nap keretében írta alá az együttműködési
megállapodást április 13-án.
A Szigliget motoroson, a BAHART flotta legújabb hajóján rendezte meg a „Szakmák éjszakája 2018” rendezvénysorozat hivatalos megnyitójának keretében a
hajózási szakmai napot a siófoki középiskolák végzős
diákjai számára a Siófoki Szakképzési Centrum és a Balatoni Hajózási Zrt. A rendezvény keretében a Siófoki
SZC és a BAHART vezetője hivatalosan is bejelentette a
hajós képzés őszi indulását. Magyarországon Budapest
után másodiként Siófokon indul el a hajós képzés, mely
első lépcsőben érettségire épülő felnőttképzés keretein belül működik majd, de a cél mindenképpen egy
hajós technikus szakgimnáziumi osztály indítása.
- Azt látjuk, hogy a Balatonon méltatlanul alulreprezentált ez a szakma. Ha azt vesszük, hogy a Balaton milyen
fejlődés előtt áll, akkor még inkább indokolt ennek a
képzésnek az elindítása. A Balaton fejlesztése elképzelhetetlen a közlekedés fejlesztése nélkül, ennek pedig a
régió adottságait figyelembe véve alapvető építőköve
kell, hogy legyen a vízi közlekedés. Ehhez a fejlődéshez
nekünk biztosítani kell a feltételeket, melyek részben
műszaki, részben humán feltételek. Ma a BAHART 100
fő hajóst foglalkoztat, és a 11 dunai személyhajózási
társasággal összehasonlítva ma a BAHART a legnagyobb munkaadó a magyar személyhajózási társaságok között – mondta el az eseményen Kollár József, a
BAHART vezérigazgatója.
- Balatoni cég balatoni képzéssel, balatoni diákokkal
kap saját, balatoni munkaerő utánpótlást – hangsúlyozta nyilatkozatában Szamosi Lóránt, a Siófoki SZC
főigazgatója. - A több hónapos előkészítő munkálatok
után összeállt az oktató gárda, melynek nagy részét, a
hajózási szakembereket a BAHART biztosítja, az elméleti oktatásban a gépészet, informatika, nyelvi képzés
részét pedig a Siófoki SZC Baross Gábor Szakgimnázi-

uma és Szakközépiskolája végzi majd. A közelmúltban
megjelent GINOP-os pályázat által a képzés 15-20
milliós költségét a BAHART teljes egészében uniós
forrásból tudja finanszírozni. Szeptembertől 18-20
fővel tervezzük a hajós képzés indítását egyelőre felnőttképzésben. A nappali képzés az akkreditáltatás
után várhatóan jövő szeptemberben indul – mondta
el Szamosi Lóránt.
A Siófoki Szakképzési Centrum főigazgatója és Kollár
József a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója a hajózási szakmai napon ünnepélyesen aláírta a két Társaság együttműködési megállapodását. Az eseményen
részt vett Molnár Attila a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal igazgatója is, aki a Szakmák Éjszakájáról beszélt, melynek keretében a hajózási szakmai
nap is megvalósult.
- A Szakmák Éjszakája 166 településen indul el a mai napon, 4600 különböző programmal, nemcsak Magyarország határain belül, hanem a határ menti magyar
lakta településeken is, idén kiemelten Erdélyben zajlik
a programsorozat – mondta el Molnár Attila.
A BAHART hajózási üzemeltetési igazgatója, Turcsik Gábor a hajós képzéseket mutatta be, melyek 800 órás,
nagyrészt gyakorlati ismeretekre épülő képzések lesznek. A Siófokon induló új képzési program elérhető
mindazon érdeklődők számára, akik a meghatározott
jelentkezési feltételeknek megfelelnek (érettségi végzettség, úszástudás, egészségügyi alkalmasság) és a
képzési program tartalmi elemeinek elsajátítását követően új szakmai képesítés megszerzését tűzték ki
célként. Az állam által elismert hajózási technikus szakképesítésre történő felkészítés során a hallgatók részt
vesznek a hajó gépházi és fedélzeti munkájában, a hajó
állagmegóvási, karbantartási munkáiban egyaránt. A
tananyag és a vizsgák közt szerepel hajóvillamosság,
elektronikus navigáció, matróz vizsga, kisgéphajó vezetés, szakmai nyelv, jogszabályok, elsősegélynyújtás
és vízből mentés is. Az elméleti oktatás a Siófoki Szakképzési Centrum Baross Gábor Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolájában, a gyakorlati oktatás a BAHART
hajóin és hajójavító bázisán történik.

MÁJUS
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Erasmus hét a Gábor Dénes Főiskolán
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Az elit szakácsképzésre is alkalmas tanétteremmé alakul át a Szinbád

A Gábor Dénes Főiskolán április 9. és 13. között
rendezték meg a Nemzetközi Erasmus hetet,
amelyre különböző külföldi egyetemekről, Franciaországból, Finnországból, Görögországból,
Litvániából, Portugáliából és Törökországból érkeztek vendégelőadók és hallgatók.

A Siófoki Szakképzési Centrum saját költségvetéséből, mintegy 40 millió forintból újítja fel a Szinbád
éttermet, mely a Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának tanétterme lesz,
és az elit szakácsképzés vidéki helyszíneként is szolgálhat majd.

A külföldi oktatók a hét folyamán vendégelőadóként
közreműködtek az oktatásban, illetve előadásokat tartottak az április 10-i workshopon, amelynek témája az
európai együttműködés a tudományos kutatás területén. Április 11-én nemzetközi napot tartottak, melyen
a jelenleg a GDF-en tanuló francia és török erasmusos
diákok, valamint magyar hallgatók prezentációkat
tartottak. Az Erasmus-hét zárásaként a GDF Siófoki
Campusára érkeztek a külföldi vendégelőadók és hall-

A ’90-es évek elején épült Szinbád épületét mintegy 40
millió forintos saját költségvetésből újítja fel teljes mértékben a Siófoki Szakképzési Centrum. A látványtervek
elkészültek, és még áprilisban elkezdődnek az átalakítási munkák. Az étterem kívül-belül megújul, a letisztult,
modern dizájn mellett fontos szerepet kap az épület

gatók, akik számára a főiskola Balaton-napot szervezett.
A vendégek a sok tanulás és képzés után egész napos
balatoni program keretében az északi part nevezetességeit is megtekintették, majd Siófokra visszatérve a
búcsúelőadás után ellátogattak a Siófok KC újonnan
átadott Kiss Szilárd Arénájába.

Siófoki gyerekek sikere Marcaliban
Idén 21. alkalommal került sor a megyei honismereti versenyre a Marcali Múzeumban. Kiválóan szerepelt ebben a vetélkedésben a Vak Bottyán János
Általános Iskola 6. osztályos csapata: holtversenyben a II-III. helyen végeztek.
A Marcali Noszlopy Gáspár Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Marcali Múzeum
szervezésében idén 21. alkalommal került sor a honismeretet – elsősorban Somogy megye történetét
– kedvelő tanulók vetélkedésére. 1997-ben még „Somogy ezer éve” névvel indult a verseny, három éve
hívják Dr. Gál József Megyei Honismereti Versenynek.
Dr. Gál József tanár, helytörténész, a megyei honismereti mozgalom egyik alapító tagja Pestalozzi elveit
vallotta: „A hon-szeretet alapja a hon-ismeret.”
A verseny szóbeli döntőjébe azok a csapatok jutottak be, akik a megelőző négy írásbeli forduló során a
legtöbb pontot szerezték. A sokrétű feladatok megoldása kapcsán Somogy megye jelentős néprajzosairól:
Gönczi Ferencről és Együd Árpádról szereztek a versenyzők ismereteket. A 2017-es Szent László-emlék-

akadálymentesítése. A költségvetésből a tervek szerint
a gépészet is fejlődik.
A Szinbád felújított étterme a Siófoki SZC Krúdy Gyula
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának tanéttermeként szolgál majd, és emellett a közeljövőben tervezett
elit szakácsképzés vidéki színhelye is lehet.
Szamosi Lóránt, a Siófoki SZC főigazgatója szerint a
közeljövőben várhatóan a budapesti képzési központ
mellett vidéki telephelyeken is képezhetnek majd elit
szakácsokat. A főigazgató meglátása szerint a vidéki minőségi csúcsgasztronómia megteremtésére a Balatonnál nagy esély van a régió idegenforgalma, ismertsége, a
minőségi vendéglátás és a minőségi alapanyagok miatt.

Siófoki sikerek a 2018-as helikoni ünnepségeken
Siófokról 37 diák 11 kategóriában vett részt a dunántúli középiskolák művészeti szemléjén, a helikoni ünnepségeken.

év, valamint a 2018-as Mátyás-év arra adott alkalmat,
hogy nagy jelentőségű királyaink uralkodása történelmi – irodalmi - képzőművészeti vonatkozásainak járjanak alaposan utána.
A Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és AMI
csapata a 6.b osztály tanulóiból alakult. Baán Zsombor,
Edőcs Eszter, Karsai Luca és Velkei Illés remekül képviselték Siófokot: a fonyódi csapat mögött izgalmas
vetélkedésben végeztek a II-III. helyen, mivel a ráadás
feladatban is azonos pontszámot értek el a marcaliak
csapatával.

A több mint 200 éves múltra visszatekintő keszthelyi
rendezvényen idén 136 iskola 3300 diákja versenyzett
20 kategóriában. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium diákjai versmondás, komolyzene, ének és hangszerszóló,
kamarakórus, néptánc, népdal, könnyűzene-ének, modern tánc, film, vizuális művészet és irodalmi alkotás
kategóriákban indultak és értek el szép sikereket.
ARANY fokozatban részesült a 11.B osztály diákjainak
Extázis című rövidfilmje, melynek díját a filmet rendező
és vágó Krizsán Márton vette át. A 9.A osztályos Nagy
Melissza már több alkalommal is bemutathatta kiváló
hangi adottságait a városban. Ezúttal Keszthelyen, versenyhelyzetben is hasonló magabiztossággal énekelt
egy remek Amy Winehouse-slágert, melyet a zsűri hatalmas lelkesedéssel és ARANY fokozattal jutalmazott.
Felkészítő tanára Bati Zoltán.
A gimnázium 9-10. osztályos diákjaiból november elején alakult kamarakórus Bati Zoltán (kar)vezetésével
álmodott nagyot. Idén - rekordnak számító - 58 kórus
indult a versenyen, ami a középiskolás kórusok legnagyobb megmérettetésének számít, főként a legnépe-

sebb (26 kórus) és a legnagyobb elvárásokat támasztó
kamarakórus kategóriában. A Perczel Mór Gimnázium
kamarakórusa féléves felkészülés után, (egyedüli) újonc
kórusként kivívta a szakmai zsűri elismerését EZÜST fokozattal jutalmazva a közönség előtt is nagy sikert aratott előadásukat. Zongorán kísért Bati-Béleczki Anita.
Folklór kategóriában a 11.B osztályos Gere Bálint indult
szóló néptánccal Kádár Ignác felkészítésével. A zsűri
EZÜST fokozatra értékelte Bálint kiváló produkcióját. A
szintén 11.B osztályos Kudor Mátyás, akinek zongorajátéka a Siófoki Művészeti Iskola keretein belül, Tusáné
Szilovics Ildikó vezetésével pallérozódik, szintén megmérettetett komolyzenei hangszerszóló kategóriában.
Eredménye EZÜST fokozat. A 10.C osztályos Kiss Daniella komolyzenei szólóének kategóriában ért el BRONZ
fokozatot. Felkészítő tanára Pintér Gabriella.
MÁJUS
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Hétköznapi hőseink képekben
A tűzoltók és a rendőrök munkáját, valamint Siófok
50. évfordulója alkalmából a város nevezetességeit ábrázolták alkotásaikon azok a gyerekek, akik
részt vettek a Siófoki Rendőrkapitányság Nyugdíjas Egyesületének II. gyermekrajz-pályázatán.
A tavalyi rajzpályázathoz képest idén háromszor an�nyi, összesen 153 alkotás érkezett a Siófoki Rendőrkapitányság Nyugdíjas Egyesületének Hétköznapi
hőseink képekben című II. gyermekrajz-pályázatára.
A pályaművekből, valamint a Siófoki Rendőrkapitányság és Tűzoltóság 50 éves emlékeiből április 23-án
nyílt kiállítás a Kálmán Imre Kulturális Központban.
A siófoki önkormányzat támogatásával megvalósult
tárlatot Pintér János, a Siófoki Rendőrkapitányság
Nyugdíjas Egyesületének elnöke, dr. Lengyel Róbert,
Siófok város polgármestere, a kiállítás fővédnöke és
Kekecs Richárd, Siófok város tűzoltóparancsnoka nyitotta meg.
- Nekünk, akik Siófokért szolgálunk, és Siófokért küzdünk, amikor baj van, nagyon jólesik ez a figyelmesség, hogy rólunk kiállítást nyitnak meg. Különösen
örömteli dolog az, hogy a gyerekek szemével láthatjuk
saját magunkat, hiszen a gyerekek őszintén gondolják
azt, amit lerajzolnak, és nagy büszkeség nekünk, hogy
hősként látnak minket – mondta el Kekecs Richárd,
Siófok város tűzoltóparancsnoka.
G. Lantos Judit, festőművész, tanár, a pályamunkákat
értékelő öttagú zsűri elnöke szerint egy olyan teljes
kört zár be ez a kiállítás, amire újra és újra fel kell hívni
a figyelmet.
- Az idős nemzedék adja át a tudását, tapasztalatát a
fiatalabbaknak, és a rajzoláson keresztül egyre intelligensebbek, okosabbak lesznek a gyerekek. Elgondolkoznak azon, hogy milyen lehet rendőrnek lenni,
milyen lehet egy tűzoltó élete, mennyi veszéllyel néznek szembe. A gyerekek figyelmét erre fel kell hívni,
hogy tudják, ki dolgoznak itt nap, mint nap azért,
hogy rend legyen, és katasztrófa nélkül teljenek a
napjaink, valamint azt is, ha valaki segítségre szorul,
a tűzoltóságra, rendőrségre mindig számíthat –hangsúlyozta G. Lantos Judit.
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Látványos elsősegélyversenyek
A rajzpályázatra öt óvodából és öt iskolából neveztek
a gyerekek, akik háromféle alkotást készíthettek: Siófok város életéről az 50. évforduló kapcsán, valamint a
tűzoltók és a rendőrök munkájáról. A beérkezett pályaműveket három kategóriában értékelte a zsűri, és különdíjas alkotások is születtek.
Óvodás kategória:
1. helyezett Paál Dominik 6 éves, Katicabogár Óvoda
2. helyezett Pereházy Eszter 5 éves, Micimackó Óvoda
3. helyezett Panyi Anna 5 éves, Micimackó Óvoda
Alsós kategória:
1. helyezett Gyimesi Eszter Jázmin 10 éves, Janikovszky
Éva angol-magyar két tanítású Általános Iskola
2. helyezett Pinizsi Patrícia 8 éves, Széchenyi István Általános Iskola
3. helyezett Gera Lilien Emma 8 éves, Mészöly Géza Általános Iskola
Felsős kategória:
1. helyezett Magyar Alexandra 13 éves, Széchenyi István
Általános Iskola
2. helyezett Potó Fanni 12 éves, Széchenyi István Általános
Iskola Kiliti
3. helyezett Radosza Benjamin Róbert 14 éves, Széchenyi
István Általános Iskola
Különdíjasok:
1. helyezett Gyimesi Eszter Jázmin 10 éves, Janikovszky
Éva Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
2. helyezett Várszegi Nóra 13 éves, Széchenyi István Általános Iskola
3. helyezett Baranyai-Szaniszló Lea 5 éves, Katicabogár
Óvoda

Valósághűen berendezett baleseti helyszíneken
mutathatták meg felkészültségüket a siófoki járás
területi elsősegélyversenyre benevezett általános
iskolák csapatai április 12-én.
A versenyt a Magyar Vöröskereszt siófoki területi irodája, helyi alapszervezete, a kaposvári szakmai vezetés (és
csapata) és a Siófoki Mentőállomás szervezte. A Siófoki
Polgármesteri Hivatal által a városőrség biztosította a
helyszíneket, valamint a résztvevők térítésmentesen
használhatták a városháza házasságkötő termét. A
szakmai hátteret a Vöröskereszt kaposvári szakmai vezetője: Gyarmati László, és siófoki mentőállomás vezetője, Máyer László adták.
- A szakmai színvonalat a szakképzett rendezőgárda,
és szakmai zsűri (a Mentőszolgálat munkatársai) biztosította, így a Fő téren, a Március 15. parkban, valamint
a plébánia udvarában valósághűen elkészített baleseti
helyszíneken mutathatták meg felkészültségüket az 5
fős csapatok. A helyszíneken kellően sminkelt imitátorok tették látványossá az eseményt. Ez oly mértékben
sikerült, hogy volt olyan járókelő, aki azt hitte, valódi
baleset történt. Ráadás látványosságként a katasztrófavédők a siójuti autóbontó által felajánlott gépkocsin
mutathatták meg, hogyan tudnak egy roncsolt járművet szétbontani, hogy kimenthessék a benne lévő
sérülteket – mondta el Varga László, a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Siófoki Területi Szervezetének
területi munkatársa.

A területi verseny első két helyezettje kapott meghívást a megyei versenyre. Első helyen végzett a Vak
Bottyán János Általános Iskola „Csodacsibék” fantázianevű csapata. Második lett a balatonföldvári Széchenyi
Imre Általános Iskola csapata. A legjobb felkészítőnek járó oklevelet Kissné Szatmári Zsuzsanna kapta.
Az eredményhirdetés és díjkiosztás végén Gyarmati
László, a Vöröskereszt megyei szakmai vezetője köszönetet mondott a színvonalas szervezésért, a résztvevők
munkájáért, és egyúttal bejelentette, hogy ennek elismeréseként javasolni fogja Siófokot a jövő évi megyei
rendezvény színhelyeként.
A megyei elsősegélyversenyen 17 csapat vett részt,
köztük a siófoki területi verseny első két helyezettje.
Április 26-án a Kaposvári Lovas Akadémián megrendezett versenyen a siófoki Vak Bottyán János Általános
Iskola csapata kiemelkedő sikert elérve a második helyen végzett. A csapat tagjai: Velkei Illés, Kollár Tamás,
Ludézer Máté, Karsai Luca, Gecsei Szabina. Felkészítőjük: Kissné Szatmári Zsuzsanna.

Nosztalgikus klubtalálkozó
Egykori kórházi és mahartos klubtagok emlékeztek vissza az 1970-es évektől a ’80-as évek végéig
tartó sokrétű, változatos programokban gazdag
klubéletre.
Dr. Végh Sarolta, a siófoki kórház klubjának vezetője és Berger Rezső, egykori mahartos dolgozó közös
klubtalálkozóra hívta a régi tagokat április 20-án a
siófoki Kálmán Imre Kulturális Központ régi könyvtárhelyiségébe. A találkozón előkerültek a régi emlékek,

fényképek, és a klubvezető által gondosan vezetett
360 oldalas klubnapló is, mely összefoglalta a klub
sokrétű tevékenységét. A ’70-es években a kórház fiataljai kezdetben a tetőklubban, majd a nővérszállón
kialakított társalgóban tartották összejöveteleiket.
„Az első összejöveteleket a beatzene rajongói rendezték, azonban a tánchoz hiányoztak a fiúpartnerek. A
Mahart fiataljaival kialakított baráti kapcsolat segítségével ezek a problémáink is megoldódtak, a hajósok
szívesen látott és állandó vendégeink lettek.” – írja
MÁJUS
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a klub egykori cikkében. A klub által elért legszebb
eredménynek pedig egyértelműen az számít, hogy
13 fiú és lány házasodott össze a közös programokon
megismerve és megszeretve egymást.
A kórházi klubot a kezdetekkor közel 10 éven át dr.
Végh Sarolta szemészorvos vezette, aki élete egyik
legszebb szakaszaként emlékezett vissza ezekre az
évekre.
- Néhány év alatt 22 összeállítást készített az irodalmi
színpadunk, voltak kabaréműsorok, csoportos színház, mozi- és hangverseny-látogatások. Mi rendezhettük meg a III. Országos Egészségügyi Klubtalálkozót,
melynek második napi programja a hajósok jóvoltából
a kifutó balatoni hajón zajlott. Működött fotószakkör,
tánckör, szabó-varró tanfolyam, nyelvtanfolyamok.
Egészségügyi bálokra jártunk. A klubvetélkedők mellett városi és megyei vetélkedőkön vettünk részt. Szép
sporteredményeket értünk el, voltak kirándulások,
hajókirándulások, kiállításokat szerveztünk. A kórházi dolgozók gyerekeinek műsoros Télapó-esteket,
gyermekrajz-kiállítást, csecsemőnévadót, műsoros
nyugdíjas találkozókat rendeztünk. Az első 10 évben
körülbelül 120 ezer forint jutalmat kaptunk, amiből a
nővérszállóra ping-pong asztalt, varrógépet, lemezeket, jutalomkönyveket, fényképezőgépeket vásároltunk, és a fotószakkör számára fotólabort építettünk
ki. Szakszervezeti és klubkönyvtár működött. Sokrétű
tevékenységükről újságcikkek jelentek meg, sok neves
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A műsor végén a versenyzők a közönséggel együtt szavalták el Arany János A vígasztaló című versét a KIKK
előtt. A kulturális központban ezen a napon nyílt meg a
Magyar Cukorbetegek Siófoki Egyesületének költészet
napi kiállítása, melyen az egyesület tagjainak versei tekinthetőek meg.A Somogy Megyei Idősek Közösségének Egyesülete szervezésében a Kaposvártól Siófokig
közlekedő buszjáraton két versmondó szavalt verseket
a költészet napja alkalmából. A szavalókat a Siófoki Nőklub Egyesület tagjai vendégelték meg a Kálmán Imre

ember, újságíró, fotóriporter járt a klubban. Minden negyed évben megjelent a Kórházi Ifjúság című saját újságunk – sorol csupán néhány példát a klub mozgalmas
éveiből dr. Végh Sarolta.
A szemészorvos után Szabó Ildikó vette át a klub vezetését, mely egészen a ’80-as évek végéig működött.
A ’90-es években megszűntek az ifjúsági versenyek és
támogatások, így a klubélet is véget ért. Ma azonban
újra boldogan üdvözölték egymást az egykori klubtagok, évtizedek óta nem látott barátok találkoztak újra,
és nosztalgiáztak közösen.
- Egy kis kép elég ahhoz, hogy megannyi szép emléket
felidézzünk – mondta az egyik klubtag, és valóban, a
régi fotókat nézve a kórházi és Mahart-klubosok úgy
meséltek a régi élményeikről, mintha el sem telt volna
azóta közel 20 év.

Mazsorettek XIV. Siófoki Vándorkupa versenye
31 település mazsorettjei 5 korcsoportban, 20 kategóriában neveztek az április 14. és 15. között
lezajlott Mazsorettek XIV. Siófoki Vándorkupa versenyére, mely a siófoki tavasz egyik kiemelkedő
rendezvénye.

A magyar költészet napját ünnepelték Siófokon
Siófokon a Kálmán Imre Kulturális Központ gálaműsorral, családi délutánnal és közös versszavalással, a siófoki önkormányzat koncerttel, a BRTK
Könyvtár József Attila-esttel ünnepelte a magyar
költészet napját.
A Kálmán Imre Kulturális Központ április 11-én, József
Attila születésnapjának évfordulóján rendezte meg a
hagyományos siófoki versmondó versenyt, tisztelegve
a magyar költészet nagyjai előtt. A zsűri által díjazott
óvodás, általános és középiskolás, valamint felnőtt versenyzők a KIKK színpadán egy gálaműsor keretében

A hazai csoportokon kívül Romániából és Szlovákiából is érkeztek versenyzők a „azsorettek XIV. Siófoki
Vándorkupa versenyére. A háromtagú szakmai zsűri
262 produkciót pontozott két nap alatt. A sok-sok szép
eredmény kiemeltjei, különdíjasai, Pécs Város Mazsorett- és Tánckara, akik az ebben az évben alapított
Siófok város trófeáját vihették haza tradicionális kategória győzteseként. A Balaton Vándorkupát bukaresti
csoport vitte el, ők egy évig tulajdonosai a kupának;
a fődíjat, Siófok Város Vándorkupáját a Táti Mazsorett
és Formációs Tánccsoport vihette haza, és lehet egy
évig boldog tulajdonosa. A 14 éve tartó, Fekete Pálné vezette Siófoki Amatőr Művészeti Egyesület által
szervezett verseny egyediségét a helyszín, a díjazás,
az anonimitás és szervezés teszi egyre népszerűbbé
nemcsak itthon, de határon kívül is. Az esemény főtámogatója az FGSZ Zrt. volt

Siófoki eredmények
Mini korcsoport:
Dömötör Vivien POM solo: I.
Siopom MCS Mini formáció: I.
Gyermek korcsoport:
Siopom MCS nagyformáció: II.

szavalták el verseiket. A szavalók előadásai között a The
FreakEnd zenekar színesítette a programot, akik a gála
előtt családi délutánra is várták a gyerekeket.

Kulturális Központban. A siófoki önkormányzat Zenél
a város című koncertsorozatának e heti rendezvényét
április 11-re helyezték át, így a jeles nap alkalmából a
Siófoki Művészeti Iskola költészet napi koncertjét hallgathatták meg az érdeklődők. A siófoki BRTK könyvtárban április 12-én Csala Ildikó, a Szépművészeti Múzeum
főrestaurátora festményeivel és akvarelljeivel színesítette Turek Miklós színművész József Attila utolsó éjjeléről szóló versszínházi monodráma előadását.

Junior korcsoport:
Simon Luca 1 bot solo: VI.
Művészeti vezetőjük Halász Myrtill.

Ifjúsági korcsoport:
Keresztes Viki-Kránitz Zsofi 1 bot duó: VII.
Kersák Szabina-Fejes Fanni 1 bot duó: V.
Napsugár MCS 1 bot miniformacio: IV.
Laguna MCS 1 bot nagycsapat: II.
Laguna MCS 2 bot nagycsapat: II.
Keresztes Viki-Nagy Viki POM duó: IV.
Napsugár MCS POM miniformació II.
Napsugár-Laguna MCS nagyformació: II.
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Jól sikerült a Siófokon megrendezett fekvenyomó bajnokság
Április 14-én, szombaton másodosztályú magyar
bajnokságot rendeztek fekvenyomásban Siófokon. Az indulók mellett Európa – és világbajnok
dobogós helyezett hölgyek is bemutatkoztak,
akik hamarosan Finnországban képviselik hazánkat a RAW fekvenyomó világbajnokságon.
A Magyar Erőemelő Szövetség és Siófok Város Önkormányzata tavaly rendezett először közösen
fekvenyomó bajnokságot, s az akkori nagy érdeklődésre és jó eredményekre tekintettel idén is belefogtak a szervezésbe, köszönhetően a helyi cégek
támogatásának.
– Összesen 47 versenyző érkezett 12 klubból. A budapestiek mellett például Jánoshalmáról, Piliscsabáról,
Orosházáról és Vésztőről jöttek az eseményre, a környékbelieket pedig a tabiak és siófokiak képviselték
– nyilatkozta Kromek András, a Magyar Erőemelő Szövetség elnökségi tagja.
A siófoki Beszédes József Általános Iskola tornacsarnokában már szombat reggel a súlyok koccanását
lehetett hallani. A nők és férfiak bemelegítését követően a hölgyek kapták meg az elsőbbséget a bírák
előtti bemutatóra.
A bajnokságra vendégként érkezett Salamon Erika
világbajnok bronzérmes, Nyers Mónika és Palágyi
Zsanett Európa-bajnok, illetve Kovács Eszter Európabajnok bronzérmes fekvenyomó.
– 22 éve versenyzek, pár év kihagyás után most tértem
vissza. Jelenleg az -57 kg-os súlycsoportban heti 3-4

edzéssel készülök a világbajnokságra, amelyet május 14-19-e között rendeznek meg a finnországi Helsinkiben – számolt be Salamon Erika tizenkétszeres
magyar bajnok, kétszeres VB 3. helyezett, és háromszoros EB 3. és csapatban 1. helyezett fekvenyomótól.
A Tabi Fitness Klub SE versenyzője másik csapattársával, Nyers Mónikával utazott Siófokra, aki szintén
készül a RAW fekvenyomó világbajnokságra. A női
csapat igen esélyesnek ígérkezik a győzelemre, így
főleg erre koncentrálnak az egyéni készülés mellett.
– 95 kg-os súllyal indultam Siófokon, versenyen kívül.
Edzésen több is megy, de a világverseny előtt nem
lenne célszerű lesérülni – tudtuk meg Salamon Erikától, aki 15 éve kezdett kondizni és 10 éve versenyez.
Ezalatt többszörös magyar bajnok lett, illetve két alkalommal egyéni Európa-bajnok 3. helyezett, valamint csapatban szintén dobogós helyezést ért el.

Bejutott az országos döntőbe a Perczel ritmikus gimnasztika csapata
A Siófoki Perczel Mór Gimnázium ritmikus gimnasztika csapata első helyen végzett a ritmikus gimnasztika diákolimpia nyugat-magyarországi regionális döntőjében, így továbbjutott az országos fordulóba.
A ritmikus gimnasztika diákolimpia nyugat-magyarországi regionális döntője május 5-6-án lett volna, azonban a 6. korcsoportos versenyt a középiskolások ballagásai miatt előrehozták, és április 15-én rendezték meg Budapesten. A Siófoki Perczel
Mór Gimnázium csapata megnyerte a regionális versenyt, így a csapat tagjai: Tőke Zsófia, Gulyás Gabriella, Kostyán Hajnalka,
bejutottak az országos döntőbe.
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Pályázat útján eladásra kijelölt ingatlanok
1. Fonyód, Niklai utca
gyep (legelő)
10068 hrsz. 8 ha 3469 m2
Vételár: 75.000.000.- Ft
2. Fonyód, 7-es főút déli oldalán
kivett mocsár, árok, erdő és út
10077/34 hrsz. 27 ha 5885 m2
Vételár: 50.000.000.- Ft
3. Balatonboglár,
7-es főúttól délre
rét
0100/2 hrsz. 13 ha 0472 m2
Vételár: 50.000.000.- Ft
4. Siófok, Lidó és
Zamárdi u.
beépítetlen terület
8744/30 hrsz. 2338 m2
Vételár: 37.408.000.- Ft
5. Siófok, Zamárdi utca
beépítetlen terület
8744/22 hrsz. 1 ha 5622 m2
Vételár: 117.165.000.- Ft
6. Fonyód, Kopaszdomb
lakóház, udvar, erdő, rét,
033 hrsz. 29500 m2
Vételár: 27.500.000.- Ft
7. Siófok,
Szent László utca 13.
4077 hrsz. 3353 m2
kivett üzem és üzemi épület
4076/1 hrsz. 268 m2
kivett beépítetlen terület
Az ingatlanok együttes
Vételára: 150.000.000.- Ft
8. Siófok, a 7-es főút
(Zamárdi út, Málna utca)
mellett
9030/6 hrsz. 701 m2
kivett beépítetlen terület
Vételára: 8.000.000.- Ft
Közművek az utcában vannak,
a beépítetlen területre
nincsenek rácsatlakoztatva.
9. Siófok, Diós tér 12.
83/2 hrsz. 402 m2
kivett beépítetlen terület

Vételára: 2.800.000.- Ft
Az ingatlan előközművesítésre
vár, az ivóvíz – és villany közmű
a József Attila utcához csatlakoztatható, a szennyvízközmű a
József Attila utcai közmű kiépítését követően valósítható meg.
10. Siófok, Diós tér 15.
83/5 hrsz. 494 m2
kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.500.000.- Ft
Az ingatlan előközművesítésre
vár, az ivóvíz – és villany közmű
a József Attila utcához csatlakoztatható, a szennyvízközmű a
József Attila utcai közmű kiépítését követően valósítható meg.
11. Siófok, Diós tér 16.
83/6 hrsz. 541 m2
kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.000.000.- Ft
Az ingatlan előközművesítésre
vár, az ivóvíz – és villany közmű
a József Attila utcához csatlakoztatható, a szennyvízközmű a
József Attila utcai közmű kiépítését követően valósítható meg.
12. Siófok, Diós tér 17.
83/7 hrsz. 588 m2
kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.400.000.- Ft
Az ingatlan előközművesítésre
vár, az ivóvíz – és villany közmű
a József Attila utcához csatlakoztatható, a szennyvízközmű a
József Attila utcai közmű kiépítését követően valósítható meg.
13. Siófok-Töreki, 0179/21 hrsz.
5744 m2 (4270/5775-öd tulajdoni
hányad) kivett szántó, legelő
Vételára: 4.500.000.- Ft
14. Siófok, Alsó utca 2.
5433 hrsz. 379 m2
kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.800.000.- Ft

15. Siófok, Sándor utca 42.
5514 hrsz. 596 m2
kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.300.000.- Ft
Víz, villany bekötve, gáz,
csatorna az utcában.
16. Siófok, Semmelweis utca
9675/7 hrsz. 1211 m2
vételára: 20.000.000.- Ft
kivett beépítetlen terület
Közművek az utcában vannak,
a beépítetlen területre
nincsenek rácsatlakoztatva.
17. Siófok, Töreki utca
12177/2 hrsz. 3783 m2
kivett, beépítetlen terület
Vételára: 9.200.000 Ft
(A jelenleg 12177 hrsz-ú ingatlan megosztás alatt áll, kialakuló
helyrajzi számok: 12177/2 hrsz és
12177/3 hrsz.)
(A közművek a kialakuló ingatlan
előtti utcában vannak, a beépítetlen területre nincsenek rácsatlakoztatva.)
18. Siófok, Töreki utca 30-32.
12177/3 hrsz. 4378 m2
kivett, gazdasági épület, udvar
Vételára: 17.900.000 Ft
(A jelenleg 12177 hrsz-ú ingatlan megosztás alatt áll, kialakuló
helyrajzi számok: 12177/2 hrsz és
12177/3 hrsz)
(A kialakuló ingatlan villany közművel ellátott, egyébként a közművek az ingatlan előtti utcában
vannak, az ingatlanra nincsenek
rácsatlakoztatva.)
19. Siófok (Töreki városrészben,
a Jódi-hegyen)
legelő
0184/35 hrsz 3920 m2
Vételára: 2.900.000.- Ft

A pályázatban szereplő ingatlanok kikiáltási árai nettó értéken szerepelnek.

Érdeklődni lehet, ill. a részletes pályázati kiírás átvehető az alábbi címen:
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Osztálya (Siófok, Fő tér 1. I. emelet 109.)
Pályázatok beadásának határideje: 2018. május 31. (csütörtök) 900

Pályázat a siófoki óvodák vezetői beosztására
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
• A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
• Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
• A vezetői megbízás határozott időtartamra, 2018. augusztus 16-tól 2023. augusztus 15-ig szól.
• A munkakör legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.
• A munkavégzés helye: 8600 Siófok, Fő utca 218.

Fogászati kezelésre
van szüksége?
Miért nem választja Ön is a
megbízható, magas minőséget képviselő Globe Dental
Fogászati Centrumot?

Győződjön meg arról, hogy az
ÁRAINK A FÖLDÖN JÁRNAK!
Vegyen részt ingyenes fogászati állapotfelmérésen.
Több ezer elégedett páciens, sok éves szakmai tapasztalat.
Kérjen időpontot a 06 70 420 05 85 –ös számon!

• A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 4.
• A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 3.
A részletes kiírás a www.siofok.hu/hu/palyazati-felhivasok/allashirdetesek linken érhető el.

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

Már Budapesten is megtalál minket a Parlament mellett!

Rendkívüli ajánlatunk Mozestméürdveemgeets
s
az idősebb korosztálynak! készíttetnie!
Ha Ön vállalja a korát,
mi vállaljuk
a kedvezményeket!

s?

e
75 év

-75%

Ahány éves, annyi százalék
kedvezményt adunk
a szemüvegkeretek árából!
Ingyenes computeres szemvizsgálat
(előzetes időpont egyeztetéssel).

OPTIKA
Siófok, Vak Bottyán u. 27., TESCO

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

Az akció meghatározott típusú keretkollekcióra vonatkozik.
Az akció részleteiről érdeklődjön az üzletben!
Az akció május 1–31-ig tart.

