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Megszavazták a társasház-felújítási programot
Százmillió forintot különít el a testület a jövő évi költségvetésben a városban található társasházak felújítására, melyre nagyon nagy igény van a felmérések
szerint. A programban olyan társasházak vehetnek
részt, melyek eddig nem jutottak támogatáshoz.
A 2018. évi költségvetés tárgyalásakor Szajcz Adrián beruházási tanácsnok tett javaslatot a társasház-felújítási
program elindítására. A javaslat azt tartalmazta, hogy az
önkormányzat írjon ki újra pályázatot a különböző korszerűsítési munkálatok anyagi fedezetének biztosítására. A
cél az volt, hogy pályázni lehessen állami támogatás nélkül
külső hőszigetelésre, gépészeti felújításra és a lépcsőházak
nyílászárócseréjére. Az önkormányzat 2004-től támogatta
a városban található társasházak felújítását, de ezen támogatások többsége a panelházakra, illetve a távhőszolgáltatást igénybe vevő társasházakra vonatkozott. 2010-től
a téglaépületekben élők nem juthattak támogatáshoz,
azonban az új program keretein belül ezek a házak is megújulhatnak. Nem jogosultak a pályázaton részt venni azok
a társasházak, melyek 1995 után, illetve a vasúttól északra épültek; és felújítási alapképzéssel legalább 1 éve nem

Új ágyak a kórházban
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Június 1-jétől őrzik a sétányt

rendelkeznek. A társasház-felújítási program keretében az
önkormányzat a teljes beruházási költség 40%-át nyújtja
támogatásként a nyertes pályázóknak. A megítélt önkormányzati támogatás a társasházak segítése érdekében
előfinanszírozott is lehet, annak érdekében, hogy a banki
hitelügyintézés során a támogatás önerőként is felhasználható legyen. A legutóbbi testületi ülésen a képviselők
úgy döntöttek, hogy a társasház-felújítási programra a testület 100 000 000 forintos támogatást különít el a 2019. évi
költségvetésben, és felkérik a hivatalt a pályázati rendszer
kidolgozására, melyet a júniusi ülésen kell bemutatnia.
- Nagy örömömre szolgál, hogy a Képviselő-testület támogatta a társasház felújítási programot. Úgy gondolom
ezzel a döntéssel nagyon sok társasházban élő lakosnak
tudjuk jobbá és gazdaságosabbá tenni a mindennapjait.
A program célja, hogy a rossz műszaki állapotban lévő
társasházak megújításához a város is hozzájáruljon, annak
érdekében, hogy ez a siófoki polgároknak minél kevesebb
terhet jelentsen. Bízom benne, hogy az óvoda felújítási
program mellett, ez a kezdeményezés is sikeressé tud válni a városlakók körében - mondta Szajcz Adrián.

Műfüves pálya az oviban

Tovább javulhat a betegellátás minősége a siófoki kórházban, hiszen 75 darab új, modern ágy érkezett az intézménybe. Az új bútorok a legmodernebb technológiát
alkalmazzák, elektromosan állíthatóak, többek között
matraccal, védőhuzattal, távirányítóval, infúziótartóval
felszereltek. A krónikus osztályon az összes régi ágyat
lecserélték, itt volt a legnagyobb szükség ezekre, de jutott más osztályokra is. A beruházást teljes egészében
a hazai költségvetés finanszírozta, úgy tudjuk, a kórház
vezetése ígéretet kapott további ágyak beszerzésére is.
A Nemzeti Ovi-Sport Programnak köszönhetően új
műfüves pályát avattak május végén a siófoki Micimackó Óvodában, amelyet nagy örömmel és izgalommal
vettek birtokukba az ovisok. Witzmann Mihály köszönetet mondott Lukácsik László siófoki vállalkozónak,
aki jelentős támogatásával segítette az új létesítmény
kialakítását és az önkormányzati intézmény udvarának
modernizálását.

Rendkívüli testületi ülést kellett összehívni a Petőfi sétány nyári őrzésével kapcsolatban. Ezt a feladatot tavaly a Balaton-parti Kft. szervezte meg,
időközben visszakerült a hivatalhoz, majd múlt
hónapban ismét a Balaton-parti Kft.-hez.
Korábban az a döntés születetett - mivel dr. Lengyel
Róbert polgármester azt kérte, hogy részt vehessen
a feladatban, és felügyelhesse azt, így szakmai
felelősként szerepelt - , hogy a hivatal írjon ki pályázatot
az őrzés megvalósítására. A közbeszerzési eljárást a
hivatal lefolytatta, azonban eredménytelenné kellett
nyilvánítani. Az idő azonban fogyott, amennyiben még
egy közbeszerzési eljárást kellett volna lebonyolítani,
akkor is csak nyár közepétől lett volna őrzés a sétányon,
persze csak sikeres eljárás esetén. Így a májusi rendkívüli
testületi ülésen az a döntés született, hogy kerüljön
vissza ez a feladat a Balaton-parti Kft.-hez, akiknek
rendkívül kevés idő állt rendelkezésre, hogy megoldja

a dolgot, tavaly már januárban elkezdtek foglalkozni
ezzel a témával. Végül két hét alatt sikerült elérni,
hogy június 1-jétől megvalósuljon a sétány őrzése.
- Június 1-jén elkezdődött a sétány őrzése, telepítettük
az áteresztő pontokat is, ahol - csakúgy mint eddig szűrni szeretnénk a gyanús elemeket. Itt akár a táskák
átvizsgálása is szóba kerülhet, hiszen tavaly is több
alkalommal szűrtünk így ki több a sétányra nem illő
eszközt. Este hat és reggel hat óra között zárt lesz
a terület, tehát gépkocsival nem lehet behajtani.
Júniusban kisebb létszámmal kezdünk, ami tizenegy
főt jelent, júliustól azonban huszonöt-harminc főre
duzzasztjuk a létszámot. Nagy segítségünk ebben a
Petőfi Sétány Kft., akik saját költségükön teraszőröket
fognak alkalmazni, illetve a szórakozóhelyek is
ugyanazzal a biztonsági céggel fognak szerződni,
akivel a Balaton-parti Kft. - mondta Pintér Tamás a
Balaton-parti Kft. ügyvezetője.

Pünkösdi Szezonnyitó a siófoki Plázson
Az 50 éves Siófok a hagyományokhoz híven az idei
évben is a pünkösdi hétvégén nyitotta meg a nyári szezont a Nyár Fővárosa kulcsának átadásával, a
Kálmán Imre-emlékplakett és a Pro Turismo díjak
kiosztásával. A rendezvény azonban új helyszínt
kapott, a siófoki Plázson négy napon át programok,
koncertek és gasztronómiai élmények színesítették
a szezonnyitót.
Hosszú évek óta hagyomány, hogy Siófok városa a Pünkösdi Szezonnyitó alkalmával adja át a Kálmán Imre-emlékplaketteket a Kálmán Imre-kultusz népszerűsítése
céljából, a művész iránti tisztelet és elkötelezettség bizonyítékaként. A díjat idén Lehoczky Zsuzsa színművésznő
vehette át, posztumusz Kálmán Imre-emlékplakettet
kapott Honthy Hanna Kossuth-díjas művésznő, operettprimadonna. Lehoczky Zsuzsa színművésznő élete ös�szefonódott az operettel, a műfaj egyik nagyasszonya
lett. Együtt lehetett a színpadon az operett csillagaival:
Honthy Hannával, Feleki Kamillal, Latabár Kálmánnal.

Még 82 évesen is a színpadon játszik. A siófoki közönség a Csárdáskirálynő, a Lili bárónő és a Mágnás Miska
darabokban ismerhette meg. A művészt 2004-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. A legrangosabb művészi díjon
kívül két ízben kapott Jászai Mari-díjat, érdemes és kiváló
művész. Átvehette a Magyar Köztársasági Érdemrend
tisztikeresztjét, és örökös tag a Halhatatlanok Társulatában. A Budapesti Operettszínház örökös tagja, 2007-ben
életműdíjat vehetett át.
Az idén 50 éves Siófok város Kálmán Imre-emlékplakettet
adományozott Honthy Hanna Kossuth-díjas művésznőJÚNIUS
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nek, az operettprimadonna, érdemes és kiváló művész
születésének 125. évfordulója alkalmából. Honthy Hannát már 10 éves korában felvették az Operaház balettiskolájába, de testalkatát mesterei alkalmatlannak találták
komolyabb kihívásokra. 14 évesen beiratkozott Rákosi
Szidi színiiskolájába, 19 éves végzős hallgatóként az Elvált asszony című operettben olyan sikeresen vizsgázott,
hogy a Népopera szerződtette. A Vígszínház tagja lett,
majd a főváros különböző színházaiban kapott szerződést. 1922-ben, A bajadér című Kálmán Imre-operett Király színházi előadásán mérte össze tudását, tehetségét
a kor ünnepelt, nála 14 évvel idősebb primadonnájával,
Fedák Sárival. Neve ettől kezdve vált igazán ismertté Budapesten. Később a Fővárosi Operettszínházhoz szerződött. Honthy Hanna csak a színháznak élt, még 70 éves
korában is énekórákra járt. 80. születésnapja alkalmából
jutalomjátékot szerveztek számára a Csárdáskirálynő
díszelőadásán, melyben még egyszer, utoljára fellépett.
A Kálmán Imre-emlékplaketteket a díjazottak nevében
Lőrinczy György, a Budapesti Operettszínház főigazgatója vette át a díjátadó ünnepségen, melyen a Budapesti Operettszínház két művészének ünnepi műsorát is

megtekinthette a közönség. Az 50 éves Siófok Pünkösdi
Szezonnyitójának különlegességeként az ünnepi menet a Millennium parktól a siófoki Plázsig vonult, ahol a
nagyszínpadon átadták a Nyár Fővárosa kulcsát és a Pro
Turismo díjat. A szezonnyitó vendégeit dr. Lengyel Róbert, Siófok város polgármestere köszöntötte, aki a város
vendégéjszakaszámának növekedését emelte ki, mely
már 2015-ben átlépte a bűvös egymilliót.
- A 2018-as nyár kezdetén megint csak azt kell, hogy
mondjam, hogy legyünk optimisták, és nem alap nélkül.
Országos tendencia, hogy a turizmusmutató számai folyamatosan és meredeken nőnek. Lehetünk optimisták,

mert az ez évi nyári szálláshelyfoglalások Siófokon a tavalyi rekordévhez képest is magasabban állnak jelenleg.
Lehetünk optimisták, hiszen Magyarország biztonságos
ország, és a mi szempontunkból legalább ennyire fontos,
hogy Siófok is egy biztonságos város. Nagyon sok színvonalas program lesz idén nyáron is Siófokon, és az évekkel
ezelőtt elkezdett szemléletváltás kezd beérni. városunk
népszerűsége töretlen. A hivatalos statisztikák szerint a
pünkösdi hétvégén Siófok országosan első a szálláshelyfoglalások tekintetében – hangsúlyozta beszédében a
polgármester.

Dr. Lengyel Róbert idén Keszthely város polgármesterét
kérte fel a Nyár Fővárosa kulcsának átadására, és elmondása szerint nem véletlen, hogy az elmúlt években csak
balatoni polgármestereket, a Balatonhoz kötődő szervezetek vezetőit kérte fel erre a feladatra.
- Egy csónakban evezünk, egy irányba kell, hogy menjünk, azonosak az érdekeink. Ha a Balaton régió jól működik, az mindannyiunk dicsősége, ha valamit elbaltázunk,
az mindannyiunk felelőssége – fejtette ki a kulcsátadók
kiválasztásának szimbolikáját a polgármester.
A Nyár Fővárosa kulcsának átadása után Siófok Pro
Turismo díját az idén Kovács János (jobb oldali képünkön), a siófoki János vendéglő tulajdonosa vehette át.
A János vendéglőnek sikerült megteremtenie saját magyaros konyháját, hagyományos ételek előtérbe helyezésével, és a környékbeli termelők friss alapanyagainak
felhasználásával, melyeket a Balaton boraival kínálnak.
Az étterem évről évre fejlődik, és ma már egész évben
nyitva van és várja vendégeit. A Pünkösdi Szezonnyitó
ünnepi programjai után a plázson food truck show, óriáskerék, színpadi programok és esti nagykoncertek várták
a vendégeket egészen pünkösd hétfőig, amikor egy különleges Csík-ünneppel zárultak a rendezvények.tömeges elkövetési forma, ami korábban volt.
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Pedagógusnapi elismerések
Pedagógusnap alkalmából kitüntetések átadásával ismerte el Siófok a város pedagógusainak, óvodapedagógusainak kiemelkedő szakmai munkáját.

Június 1-jén pedagógusnapi ünnepi műsorra hívta meg
a város a helyi iskolák, óvodák és a bölcsőde kisgyermeknevelőit, pedagógusait a Kálmán Imre Kulturális
Központba. A megjelenteket dr. Lengyel Róbert polgármester köszöntötte.
- Egy igazi, elhivatott, a szakmájára termett pedagógus
egyes szavai, megnyilvánulásai életünkön át kísérnek
bennünket. Sokszor, sőt manapság egyre nagyobb
arányban a szülő helyett is istápolgatnak, terelgetnek,
felvilágosítanak, egyszóval a szó legnemesebb értelmében véve nevelnek – hangzott el dr. Lengyel Róbert
polgármester pedagógusnapi beszédében, melyben a
a polgármester a szakma problémáiról is beszélt.
Elsőként az iskolai pedagógusokat szólították a színpadra, akik átvehették jubileumi diplomájukat, okleveleiket.
Gyémánt diplomát vehetett át Hortobágyiné Juhász Lívia,
gyémánt oklevelet vehetett át özv. Szilágyi Józsefné, arany
oklevelet vehetett át Balogh Istvánné.Pedagógus Szolgálati Emlékéremben részesült Schadl Zoltán.
Az iskolák által javasolt elismerésben részesült:
Banadics Mártonné, Bernáthné Fülöp Zsuzsa, Kun Csabáné, Nagyné Molnár Sarolta és Pálné Cserjés Györgyi.

Az elismerések átadása után Gombás Csabáné, Siófok
Város Óvodája és Bölcsődéje megbízott vezetője beszédében megköszönte a pedagógusok egész évi munkáját:
- Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje hatalmas intézmény. Jelenleg 10 intézményegységben közel ezer
kisgyermekről gondoskodik 164 kollégám. Mozgalmas
időszak áll mögöttünk, de hisszük optimistán, hogy minden problémánk megoldódik. De nem is azért vagyunk
itt, hogy a problémákról beszéljünk, hanem ünnepelni
jöttünk. Kedves óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők, munkánkat segítő pedagógiai asszisztensek, dajkák, óvodatitkárok és karbantartó! Gyönyörű feladat a
miénk. Mindannyian példák vagyunk a kisgyermekek
előtt. Egy jól megfogalmazott mondat, őszinte érdeklődés, egy mosoly, egy ölelés a gyermekekre örökre szóló
hatással lehet. Carl William Buehner szavait idézném:
„Lehet, hogy elfelejtik, amit mondtál nekik, de soha
nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat a
szavaidtól.” Nincs még egy munka, ahol ennyi a kudarc,
a hiábavaló erőfeszítés, de nincs még egy munka, ahol
ilyen sok a siker és a kellemes meglepetés. Kívánom
kedves kollégák, hogy a mindennapjaitokat töltsék ki
az apró örömök, a sikerek, naponta öleljenek át szerető
gyerekkezek benneteket, és nézzenek fel rátok hálás,
boldog gyerekszemek. Kapjatok a szülőktől elismerő
szavakat, mert kell az elismerés, kell a szeretet, hogy
meg tudjuk vívni a mindennapok csatáit. Őszinte tisztelettel és hálás szívvel köszönöm mindennapi munkátokat - mondta Gombás Csabáné, aki nagy tapsot kapott
beszédéért.
40 év óvodapedagógusként eltöltött kimagasló szakmai munkájáért elismerésben részesült: Csizmadia
Béláné, Glázer Györgyné, Kreka Jánosné és Szűcsné
Borbély Irén.
Dr. Lengyel Róbert polgármester elismerésben és tárgyjutalomban részesítette Kun Lászlónét és Gombás Csabánét. A pedagógusnap résztvevői a díjátadók zárásaként
a Siófoki Művészeti Iskola növendékeinek műsorát tekinthették meg.
Képgalériánkat a kitüntetettekről megtekinthetik a
www.siofoki-hirek.hu oldalon.
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Álláskereső RapidRandi
Konkrét állásajánlatokkal térhettek haza azok a
fiatalok, akik részt vettek a siófoki Plázson megrendezett Álláskereső RapidRandin. 300 nyitott
pozíció várta a vendéglátásban és turizmusban elhelyezkedni vágyókat.
Első alkalommal rendezték meg május 5-én az Álláskereső RapidRandit a siófoki Plázson, ahová a Balatonnál
dolgozni vágyó fiatalokat, álláskeresőket várták a turizmusban és vendéglátásban érdekelt balatoni cégek
képviselői. Az eseményt az újgenerációs interaktív álláskereső és álláshirdető applikáció, a SimpleJob hozta
el Siófokra.

- Szobalányállást kerestünk leginkább, és amit itt hallottunk eddig, az nagyon tetszett. Konkrét ajánlatokat
is kaptunk Siófokra és Lellére egyaránt, ahol szállást és
ellátást is biztosítanak. Budapestről érkeztünk, így ez
számunkra nagyon fontos szempont – mondta el két
fővárosból érkező diák.
A rendezvénynek otthont adó siófoki Plázsnak, valamint a népszerű Palace Dance Clubnak is volt saját
standja a helyszínen. A két vállalkozás tulajdonosa, Barna Sándor maga interjúztatta leendő munkavállalóit.
- A kulcsállásokat már betöltöttük, amit mi jelenleg keresünk, az a könnyebbik műfaj, kisegítők, pultosok, a
nehezebb szakképzett szakácsot és felszolgálót találni.
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mazni, azokat széleskörű pozíciónk egyikében biztosan
el tudjunk helyezni. Több 18 éven aluli diák is érkezett,
akik egy vendéglátóhelyen kevésbé tudnak elhelyezkedni, mert nem dolgozhatnak alkoholtartalmú italokkal, éjszakába nyúlóan, viszont mi erre is felkészültünk
és sok olyan pozíciónk van, amit 16 éves kortól is betölthetnek. Ebben a korban fontos az olyan pozíció,
amiben a szülő is látja a biztonságot és a nyugalmat.
Közvetítünk munkaerőt például pékséghálózatokba,
élelmiszerüzletekbe, ahol a fiatalok belecsöppennek a
balatoni munkavégzésbe, de nem napi 12 órát dolgoznak, hanem 8-at, így tudnak pihenni, strandolni is akár.
Azt gondolom, hogy a Balaton az egész országban
mindenki számára vonzó, ráadásul minden partnerünk
figyel arra, hogy a munkavállalóknak megfelelő minőségű szállásuk is legyen, ha messzebbről érkeznek.
A szakképzett munkaerő ritkább, mint 5-10 évvel ezelőtt, de egy megfelelő ajánlattal, egy jó csomaggal

megfogható. Kevesebben vannak, ezért nagyobb a
verseny értük. Mi azt látjuk, hogy egy gyors ajánlatátadással meg lehet őket fogni és tartani. Például egy
modern kialakítású és szemléletű konyhában a szakképzett munkaerő is látja a fejlődési lehetőséget, így
egy életpályának is jó. A megfelelő bérezés mellett
fontos a megfelelő pihenőidő és a szállás biztosítása,
az emberséges közeg, és mindennek alapja a korrektség. A régi negatív sztereotípiáknak, hogy a Balatonon
nem fizetik ki a munkaerőt, jelenleg már nincs alapja
- nyilatkozta Stasztny Viktor, a Balaton Job tulajdonosa.
A munkaközvetítő iroda tulajdonosa szerint a külföldi
bérekkel és megélhetési költségekkel összehasonlítva
is versenyképessé vált a Balaton. Külföldön ugyan magasabb a fizetés, de tetemes megélhetési költséget kell
fizetniük a munkavállalóknak, a Balatonnál azonban
számos munkaadó ingyen biztosítja a szállást.

Siófok hatósági intézkedést kér a varjak ellen

- Mindannyian tudjuk, hogy a munkaerőhiány nyáron
a Balatonon nagy problémát jelent, ezért hoztunk létre
a siófoki állásbörzét. Rendezvényünk egy rendhagyó
Álláskereső RapidRandi, melynek koncepciója, hogy az
álláskeresők nemcsak a kiállítók között sétálgatnak, hanem konkrét állásinterjúkon vesznek részt, és a nap végén ajánlattal térhetnek haza. 13 kiállítónk 300 nyitott
pozícióval várja a jelentkezőket, főként a turizmus és a
vendéglátás terén. Az álláskeresőket előre beregisztráltattuk az applikációban, ahol egy álláskereső profilt
nyitottak, ezáltal fel tudtuk mérni az érdeklődést. Ös�szesen 200-an regisztráltak előzetesen a mai a rendezvényre, és a helyiek mellett az ország számos pontjáról
érkeznek álláskeresők – nyilatkozta a SimpleJob ügyvezetője, Lukács Beáta.
Az Álláskereső RapidRandi elsősorban a fiatalokat célozta meg, akik közül sokan meg is találták nyári munkájukat a villáminterjúk után.

A jó vendéglátó szakembereknek már megvan az éves
állásuk, és 2-3 hónapos üzletért komoly emberek nem
hagyják ott a munkahelyüket. Helyben nem találtunk,
csak olyanokat, akik messzebbről érkeztek, akiknek éppen megszűnt az állásuk, vagy ősztől mennek ki külföldre. Rengeteg pesti teraszos hely van, amik ilyenkor
nyitnak ki, és felszívják a munkaerőt. Az is probléma,
hogy nyáron a hét második felében háromszor an�nyi munkaerő kell, mint a hét első felében. Ezek plusz
kihívások. 90 százalékban szükséges az álláskeresők
számára a szállás is, melynek megtalálásában segítjük
a munkatársakat. A rosszban azért az a jó, hogy Balatonon jó dolgozni egy fiatalnak – mondta el tapasztalatait Barna Sándor.
Az eseményre kitelepült egy komplex szolgáltató cég,
a Balaton Job is, akik a vendéglátás mellett egyéb területekre is tudnak álláskeresőket közvetíteni.
- Akiket a ma kitelepült vállalkozók nem tudnak alkal-

Siófoknak elege lett a varjakkal szembeni
szélmalomharcból. „A magunk lehetőségeit
kimerítettük, miközben a varjak csak kárognak, szaporodnak, piszkítanak és pusztítják az
énekesmadarak fészkeit, a város környéki veteményeseket” –mondta dr. Lengyel Róbert
polgármester arról is beszámolva, hogy végső
megoldásként természetvédelmi hatósági intézkedését kér a város.
Mint azt már többször megírtuk, és az itt lakók és az
ide látogatók is nap mint nap tapasztalják, Siófok központja, legforgalmasabb sétánya és a tópart számos
utcája is évek óta károgástól hangos a fákon fészkelő
varjak jóvoltából. A probléma ilyenkor tavasszal, a költés idején a legégetőbb. A károgás lenne a legkisebb
gond, de mindennaposak a panaszok amiatt is, hogy
emberekre, járművekre, olykor babakocsiba piszkítanak a madarak. A belvárosba költözött nagytestű madarak köztisztasági és közegészségügyi problémát
is felvetnek. Hosszú évek óta létezik a probléma, és
minden esztendőben történtek a város vezetése ré-

széről lépések a megoldás felé, de a próbálkozások
rendre elhaltak magasabb szinteken, lévén a varjú
védett madár. Tavaly az önkormányzat hiába fordult
a Földművelésügyi Minisztériumhoz, válasz ugyan
érkezett, de a javaslatok nem vezettek megoldáshoz,
vagy nem voltak életszerűek. (A madárürülék ellenei
védekezésként például a fák alá történő sátrak kihelyezését javasolta a tárca.)
A Nyár Fővárosának is nevezett, a balatoni turizmus
kedvelt célpontjának számító város vezetése úgy
látja, mindent megtett már, de nem tudta megoldani a varjúproblémát. Létezik viszont egy paragrafus,
amely alapján úgy döntött, „továbbpasszolja a labdát”, természetvédelmi hatósági intézkedést kérve az
ügyben.
A természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. törvény
74. §-a azt mondja, hogy a védett állatfajok általi kártételek ellen elsősorban a terület tulajdonosának kell
védekeznie. Ha a tulajdonos eszközei kimerültek, és
nem képes megelőzni a kártevést, akkor kérheti a természetvédelmi hatóság intézkedését. Siófok számára eljött ez az idő.
JÚNIUS
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Ösztöndíjátadó a GDF „nulladik” évfolyamán
Ünnepélyes ösztöndíjátadón vehették át ösztöndíjukat május 16-án azok a középiskolás és gimnazista diákok, akik részt vettek a Gábor Dénes
Főiskola Siófoki Campusán elindított „nulladik”
évfolyamon. Az érettségire és egyben a felvételire
felkészítő tanfolyam az Infopálya című projekt keretében valósult meg a főiskolán.
Magyarországon ma közel 30 ezer betöltetlen informatikusi állás van, és nagy a munkaerő-piaci kereslet
mérnökök, műszaki szakemberek iránt. Ezért szükséges, hogy a fiatal generáció időben, már az általános
iskola felsőbb osztályaiban, illetve a középiskolákban
tájékozódjon a műszaki, informatikai és természettudományos felsőoktatási képzésekről. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Széchenyi 2020 terv és az uniós
Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP) keretében
pályázati felhívást tett közzé „Pályaorientáció, valamint
a matematikai, természettudományos, informatikai,
műszaki szakok népszerűsítése a felsőoktatásban” címmel. A Gábor Dénes Főiskola és konzorciumi partnere
az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Infopálya című
projektjével vesz részt az országos pályázatban. A tavaly júliusban indult projekt célja a pályakezdő fiatalok,
elsősorban középiskolások felsőoktatásba való bekerülésének elősegítése, és az MTMI szakok népszerűsítése
Siófokon és vonzáskörzetében. A projekt keretében a
GDF Siófoki Campusa nyílt napokat és minden félévben informatikát népszerűsítő rendezvényeket szervezett, mint a Kutatók Éjszakája vagy a Lányok Napja. Az
Infopálya legnagyobb részét a november 11-én elindult
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A minőség jegyében fejlődik tovább a Siófoki Fürdőegylet
A Galerius fürdő vezetése mellett a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület elnökeként folytatja
pályafutását Balogh Renáta. A Fürdőegylet új vezetőjének legfőbb célkitűzése, hogy a minőségi
turizmus jegyében fejlessze tovább a város turisztikai szervezetét.

105 órás, úgynevezett „nulladik” évfolyam jelentette. A program célja a siófoki campus vonzáskörzetébe
tartozó középfokú oktatási intézmények diákjainak felkészítése volt a felsőoktatásba történő sikeresebb felvételre, amely egyben elősegítette a tanított tárgyakból
az érettségire való eredményesebb felkészülést is, illetve a továbbtanulni szándékozó, korábban érettségizett
fiatalok felsőoktatásba történő bekerülését. A „nulladik”
évfolyamon matematika, fizika és informatikai alapokat
tanultak a diákok a GDF Siófoki Campusán. A képzés ingyenes volt, és a tanfolyam zárásaként a legjobb hallgatók, valamint a szociálisan rászorulók ösztöndíjban
részesültek. A környező középiskolákból összesen 38 fő
jelentkezett az évfolyamra, akik közül 19-en járták végig
egy, kettő vagy három tárgyból a tanfolyamot, és 8 fő
járt folyamatosan mindhárom tantárgy foglalkozásaira, és teljesítette az összes követelményt. A tanfolyam
végén heten nyújtottak be ösztöndíjkérelmet, közülük
ketten szociális, öten pedig tanulmányi ösztöndíjban
részesültek, melyet ünnepélyes keretek között vehettek
át május 16-án az évfolyamot záró ösztöndíjátadón.

Siófok 2018-ban is meghirdette a virágosítási versenyét
Több évtizedes hagyományt követve Siófok Város Önkormányzata 2018-ben is meghirdette a helyi virágosítási
versenyt, amelyre június 30-ig lehet jelentkezni. Többféle kategóriában lehet nevezni: családi ház, társasházi
erkély, üdülő ingatlan és „egyéb” kategória, amelyben akár gazdálkodó szervezet, költségvetési intézmény is
megmérettetheti magát. A lakossági virágosítás fontos szerepet tölt be Siófok város megítélésében az országos
Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyben. A versenyben nemcsak a várost, hanem lakosainak
összefogását, kiemelkedő teljesítményét is értékeli a zsűri. A helyi versenyben a zsűri a kert stílusának megfelelő
növényválasztást, a növények kondícióját és egészségi állapotát, az ültetés változatosságát egyaránt díjazza.
Bónusz pontokat ad az egyedi ötletek megvalósításáért. Egy ingatlanról egy nevezés adható le a jelentkezési
lap kitöltésével, ami megtalálható az önkormányzat portáján, illetve a www.siofok.hu oldalon.

Milyen út vezetett az elnöki kinevezéshez?
- 1995 óta élek Siófokon, 14 évet dolgoztam a turizmus
területén. Gazdasági és jogi karon végeztem a Széchenyi István Egyetemen, pedagógia szakon Sopronban,
valamint PR és marketing szakon Budapesten. Nyolc
éve vezetem a siófoki Galerius fürdőt, mely a folyamatos
fejlesztéseknek köszönhetően már négycsillagos minősítést ért el. Idén májusban szakmai érdeklődésből részt
vettem a Siófoki Fürdőegylet által megrendezett országos TDM konferencián. A Balatoni Turizmus Szövetség
régiós ülésén már Siófokot képviselhettem a Fürdőegylet elnökeként. Számomra megtiszteltetés és a szakmai
munkám elismerése volt ez a kinevezés, ugyanis ezáltal
szakmai ambícióimat magasabb szintre emelhetem,
a minőség jegyében fejleszthetem a siófoki turizmus
egyik legfőbb szervezetét.
Milyen célkitűzései vannak a Siófoki Fürdőegylet új elnökeként?
- A Galerius fürdő vezetése mellett a Siófoki Fürdőegylet elnökeként a minőségi turizmus jegyében szeretném
továbbfejleszteni a város turisztikai szervezetét. Immár
nyolcadik éve a Galerius fürdő vezetőjeként célom a
színvonal folyamatos javítása és a minőségre való törekvés. Ezeket a szemléleteket szeretném továbbvinni a
Fürdőegylethez is.

ink, a szálláshely és egyéb szolgáltatók számára is szimpatikus lesz egy olyan egyesülethez tartozni, aki tesz is
értük és a városért, a város turizmusáért. A Fürdőegylet
megalakulásakor 400 körüli volt a tagok száma, mely
mára már kevesebb, mint a felére csökkent. Kitűzött céljaink közt szerepel a korábbi tagjaink visszacsábítása,
illetve az új szolgáltatók felkeresése. A szolgáltatók ös�szegyűjtése mellett a következő lépés a közös stratégia
kialakítása lesz, melyről a közeljövőben egyeztetéseket
is folytatunk.
Várható-e szervezeti átalakítás?
- Szervezeti átalakítást nem tervezek, mert úgy látom,
hogy szakmailag felkészült kollégák vannak az egyesületnél. A jelenlegi nyolc fővel dolgozunk továbbra is, akik
ambícióikat, motivációikat tekintve is a megfelelő szakemberek. Tervezem azonban a kollégák továbbképzését,
a szakmai munkába való komolyabb bevonását, mert
szemléletemhez tartozik a folyamatos szakmai fejlődés.
Mire számíthatunk a rendezvények tekintetében?
- Az idei évben a Siófok 50 programsorozat rendezvényeit a Balaton-parti Kft. koordinálja, és a szervezet
munkáját segíti a Fürdőegylet. A szervezetek közös
együttműködése valósult meg a programok szervezése
tekintetében. A Galerius fürdő több programja is csatlakozott a Siófok 50 rendezvénysorozathoz, és a Fürdőegylet tavalyi rendezvényei idén ismét megrendezésre
kerülnek.

Milyen irányelvek alapján vezeti a Fürdőegyletet? Milyen
változásokra lehet számítani?
- A Siófoki Fürdőegylet elnökeként célom, hogy továbbfejlesszem és megerősítsem a Magyar Turisztikai
Ügynökséggel való kapcsolatot. A szervezetnél ugyanis
kiemelt desztináció a Balaton, de szeretném elérni, hogy
ezen belül Siófok is a jelenleginél nagyobb figyelmet
kapjon. Azt gondolom, hogy jelenlegi és leendő tagjaJÚNIUS
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Jubileumi év a Fürdőegyletnél
A város legfőbb turisztikai szervezete, a Siófoki
Fürdőegylet-Turisztikai Egyesület - mely egyben a
Tourinform iroda üzemeltetője is – munkaszervezetével a város más intézményei és civil szervezetei mellett szintén kiveszi a részét a jubileumi év
feladataiból.
A Siófoki Fürdőegylet-Turisztikai Egyesület készítette
el és kivitelezi 2018-ban Siófok város marketing kommunikációs stratégiáját a Balaton-parti Kft. rendezvény
stratégiájával szorosan összehangolva, mely a jubileumi év jegyében a Siófok50 elnevezést kapta. Tudatos
és egységes kommunikációval, tv- és rádió spotokkal,
online illetve offline megjelenésekkel, egy teljesen új
dizájnnal jelentkező hivatalos turisztikai weboldallal
(www.hellosiofok.hu) és mobil applikációval járul hozzá az évforduló méltó megünnepléséhez.
A városi rangot 50 éve viselő Siófok új arculatot is kapott: a tavalyi dizájn kiegészült a Siófok50 logóval,
mellyel minden online és nyomtatott megjelenésen,
promóciós ajándéktárgyon találkozhatunk.
A Siófokot bemutató idei kiadványok (városkalauz,
éves rendezvénynaptár, várostérkép, kerékpáros térkép, Siófok50 imázs kiadvány) külső megjelenése természetesen magán hordozza az 50-es jubileumi év
arculati elemeit.
A közösségi médiafelületek (hivatalos Facebook és
Instagram oldalak, melyek Hello Siófok néven elérhetőek - @hellosiofok) minden Siófok50 eseményről beszámolnak. Az „50 ok amiért itt kezdődik a Balaton”
címmel indított Facebook kampány keretében például,
a Pünkösdi Szezonnyitót megelőző 50 napon keresztül
egy-egy rövid érdekesség jelent meg a városról.
Az egyesület munkájának eredményességét mi sem bizonyította jobban, mint az országos marketing szakma
elismerése.
A Siófoki Fürdőegylet-Turisztikai Egyesület idén harmadik éve nevezett a Magyar Marketing Szövetség által
meghirdetett Országos Városmarketing Díj pályázatra.
A pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet a települések
fejlesztésében egyre fontosabbá váló marketing tevékenységre, hozzájáruljon az igényes, szakmailag helyes

gyakorlat elterjedéséhez, elismerje, díjazza a szakmailag legjobb megoldásokat.
Tavaly az egyesület 6 díjat nyert a városnak, az idei elismerésekkel pedig az Országos Városmarketing Díj
ranglistán felkerült az előkelő 4. helyre. A május 30-án,
Budapesten tartott díjátadón az a hatalmas öröm érte
a várost, hogy a beadott pályázatokból nyolc Városmarketing Gyémánt Díjban részesült. A sok elismerés
összegzéseként 2018-ban az 50 éves Siófok viselheti a
Marketing Fővárosa címet.

A nyolc elismert pályamű között a tavalyi rendezvények marketing tevékenységét értékelték.
Gyémánt díjas lett rendezvény-esemény kategóriában a Kálmán Imre Kulturális Központ által szervezett
Bor és Kenyér Ünnepének, a Halfesztiválnak, valamint
a Fürdőegylet szervezett Borpart és Fröccs Fesztnek a
marketing kommunikációja. Elismerésben részesült a
Szabadtéri Vendéglátók és Kézművesek Egyesületének
kis költségvetésű kampánya a Farsangi Toros Party, valamint a Balatuning Egyesület Nyúlfutam, Mikulás- és
Tökös futás kommunikációja is Vigyázz, kész, sport –
Siófok célba ér névvel. Gyémánt díjat nyert a város külső és belső kommunikációs megoldása, illetve a város
arculata is, Ezerarcú Siófok névvel.
Nagyon nagy megtiszteltetés a Marketing Fővárosa
díj Siófok számára, hiszen ezzel a város elérte a célját, tudatos és egységes marketing kommunikációval
- melyet a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület
a Siófoki Önkormányzattal szorosan együttműködve végez - a városok versenyében egy előkelő helyre
pozícionálta Siófokot. Bizonyítottuk, hogy valóban „Itt
kezdődik a Balaton!”
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"...igazi tengerparti plázs ez"
„A Balatont hozom neked –
napsugarat, vízpermetet,”
(Garai István: Hozom a Balatont)

erősödött meg, amikor 1891-ben megalakult a Siófok
Balaton-fürdő Részvénytársaság. A fejlődés megindult a
fürdőtelep területén.

Napfény. Hullámzó vagy sima ragyogó vízfelület: Balaton. Ezzel a két tényező elengedhetetlen a kelléke a
strandolásnak. A többit már az igényességre, a kulturáltságra is adó ember teremtette meg. Akkor is, és most is.
Akkor:
„ Nohát engem emlékoszlop illet meg Siófokon. Én voltam ott az első fürdő-idegen. Bódé is csak egy állt akkor
még a Balatonon. Egy éktelenül potrohos-kövér nagy
boltosné, valami Lőwné, vagy Lőwingerné szokott fürdeni egymaga… A Balaton-vidékiek ma is azt tartják, minek
a kút, amikor ott a Balaton! Ittuk hát a vizet, amelyikben
Lőwné áztatta a háját, máját délutánonként.”
Idézetünk Gárdonyi Géza Egy pohár víz c. novellájának a
főhősétől származik.
De, aztán a főhős ráébredt, arra, amire a következő időkben többen is, fürdeni sokkal jobb a Balatonban, főleg ha
a déli partot és Siófokot választják. Miért is?
Ehhez vissza kellett mennünk jócskán az időben, egészen az 1900-as évekig dr. Boleman István könyvéig.
Ő így magyarázza az akkori Siófok értékes tulajdonságait
a strandolás tekintetében.
„A Balaton itten nagyon sekély s messzire kell bemenni
a tóba, míg 1-1,5 méteres vizet lehet elérni, a tó fenekét
rendkívüli finom fövény fedi és miután az északról jövő
szelek a tavat igen gyakran háborgatják, a hullámverés is majdnem állandó; ezek mind olyan körülmények,
melyek Siófokot fürdőhelylyé mintegy praesdestinálják.
Ellentétben Balaton-Füreddel Siófok klimája, nem olyan
egyenletes és enyhe, a szeleknek is jobban ki van téve,
mint átellenben a zalai part, fa és erdő árnyéka eleinte
nem volt valami nagy. De azért éghajlata mégis egészséges, bár kissé ellenállóbb szervezetnek van csak hasznára; levegője tiszta, a napfény pedig intensivebb, mint
másutt, azért azután olyan betegeknél, a kiknek napfényre van szükségük, kiváló jó eredményt is idéz elő,
tehát satnya gyermekeknél s gyenge nőknél.”
A szerző leszögezi, hogy Siófok fürdő jelentősége akkor

„A tó partján messze bent a Balatonban áll a közös fürdőház 160 fürdőkabinnal, uszoda voltaképpen nincs,
hanem fürdésre és úszásra a szabad Balatont használják,
melynek vize itt sekély és csak lassan mélyed; a férfiak a
fürdőháznak az egyik, a nők a másik oldalán fürödhetnek
és ily módon el vannak egymástól különítve.”
Egy külön téma Siófok fövenyes partjának a gyógyító
hatásának eredményei. Ajánlották „ideges bántalmak
különböző nemei, de főleg neurasthenia”, általános
gyengeség, vérszükség és legfőképpen „eldoradója
azonban Siófok az elsatnyult gyerekeknek”.
A könyv alapján „… a tiszta homokban való játszás, a
friss levegő s a balatoni fürdők már sok vézna, sáppadt
gyermeknek orczáját pirosították meg s öntöttek bele új
életet.”
Élvezték már akkor is a „strandolást”. Ez nem változott
később sem, hiszen eljön a „Úgy élvezem én a strandot”
időszaka is.
„Úgy élvezem én a strandot...”
1914-ben nyílt meg a Balaton-part első strandfürdője
Siófokon. A jeles esemény Várady Gyula nevéhez fűződik,
aki tengeri fürdők mintájára fövenystrandot létesített. Az
első sor előtt volt a közös plage 200 méter hosszban és
25 méter szélességben. Ezt bársony finom homokkal
töltötték fel. Olasz módra az első és második sorban
„kabanák” /tengerre néző oldalán nyitott pihenőkabin/
voltak. A harmadik sorban és oldalt pedig fakabinok
álltak. A három sorba összesen 150 kabint helyeztek el.
Ezek alapterülete 5 négyzetméter és 8 személy befogadására volt alkalmas. A bérleti díjak soronként változtak.
JÚNIUS
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Egész szezonra az első sorban 250, a második és harmadik sorban 200 koronába került. Természetesen mód volt
egyhetes bérlésre is: 42 és 35 koronáért. A bérletek árában díjtalan homok- és napfűrdő, valamint a Balaton tavi
fürdő ára is „benfoglaltatott”.
A fürdőigazgatóság számolt azzal, hogy jó időben a
vendégek az egész napot itt fogják tölteni. Ezért egy
nagyméretű, modern kávézót és éttermet alakítottak ki,
ahol a nap minden szakában, kényelmes fürdőköpenyben lehetővé vált az étkezés. Az új strandfürdő minden
kényelmével és berendezésével felvette a versenyt bármely előkelő tengeri fürdővel. De a strandoláshoz sajnos
már abban az időben is kötődtek tragikus események.
Az Est 1917. augusztus 28-i számában az alábbi szomorú
eseményről számolt be:
„... Szombaton délután a siófoki strandfürdő kellős kö-

zepén, a fürdőzők szeme láttára vizbefult Weisz Bőske,
siófoki kereskedő tizennyolc esztendős leánya. Ez a fiatal lány az idei nyáron már a harmadik halottja a siófoki
strandfürdőnek. Amikor ugyanis a homokos strandot csinálták, a homokot közvetlenül a part közeléből, a viznek
még egész csekély részéből kotorták ki. A kotrás helyén
több méteres lyuk maradt, és mindmáig nem töltötték
be kavicscsal. A fűrdőző közönség gyanútlanul sétálhat
alig térdig érő vízben, amikor egyszerre csak elvesz a talaj
a lába alól és feneketlen örvény nyílik meg ottan. .... Ezen
a nyáron eddig ketten bukkantak rá a siófoki strandfürdő vermére és lelték ott halálukat. Weisz Böske most a
harmadik. Egy fiatalemberrel sétált a vízben, a mikor elvesztette lába alól a talajt és fuldokolni kezdett. A fiatalember ki akarta menteni, de rossz úszó létére nem birt a
fuldoklóval és maga is majdnem ott veszett. Egy másik
segítségre siető fiatalember nagy nehezen kimentette a
férfit, de a fiatal leány azalatt már elmerült, eltűnt és csak
másnap reggel vetették ki a hullámok. A mentőcsónak,
a melynek ott kellett volna cirkálnia, a szerencsétlenség
történtekor természetesen, nem volt sehol sem.”

A szomorú események azonban nem szegték kedvét az
idelátogatóknak. A víz, a napfény a homokos part csábította az ide érkező vendégeket.
1924-ben Siófok új szenzációja a Sió túlsó partján a
Vilmatelepen létesült új strand, mely legkényesebb
strandolók igényeit is kielégítette. Ennek legfényesebb
bizonyítéka az, hogy a másik strandhoz hasonlóan ez is
állandóan zsúfolva volt. A strand maga is egész kis külön
város, ahol reggeltől estig szórakozhattak a vendégek.
Zenekart is szerződtetettek a vízpartra. A vendéglő, cukrászda, kávéház is kéznél volt, így a nyaraló vendégeknek
kora hajnaltól késő estig haza se kellett mennie. Siófok,
az egyre fejlődő, gyönyörű fürdő több attrakcióval is
kedveskedett a vendégeknek, amelyek közül a strandAz 1934-es kalauzban is így hívták fel Siófokra a
figyelmet: „A fürdőidény május 15. - szeptember 15.
Két föveny-, (strand)- fürdője van: a) nagy strandfürdő
(1000 kabin és tengeri fürdősátrak, tornaszerek) az
Erzsébetfürdő 100 kabinnal. - Kaszino.- Kertmozi. –
Teniszpályák. - Gyermeksporttelep [gyógypedagógiai
elvek szerint].”
szépségverseny volt az egyik legjelentősebb. Ezeket a
Színházi Élet balatoni szerkesztősége rendezte Siófokon.
A második világháború után csak egy országos (azután
meg egy fővárosi) szépségverseny volt, csak nem annak
nevezték. Az 1957-es Balaton Szépe választás 1957. augusztus 3-án Balatonföldváron volt. A selejtezőket eleve
nem a helyszínen, hanem Budapesten és Siófokon bonyolították le. A Kádár-rendszer több apró gesztust tett
a forradalom leverése után, engedték a szépségversenyt
is, mintegy a nyaralók szórakoztatására, A háború után
új szakasz kezdődött Siófok történetében, a fürdőhely
a szakszervezeti üdültetés, a tömegüdültetés központja
lett.
A Népszava 1959. július 22-i számában így írtak a városról:
„Siófok, a munkásüdülők városa, teljes szépségében
kivirult. A motellel együtt végre négyszáz személyes
éttermet kapott, s ezzel egy sok éves tartozás kiegyenlített. Strandja olyan amilyent néha idegen képesújságok
lapjain bámultunk irigykedve; igazi tengerparti plázs ez,
beláthatatlan hosszúságban aranysárgán és üdezölden
húzódik a mesebeli kék víz partján. Ezer színben tobzódik, pezseg rajta az élet, harsan a jókedv, gyöngyözik a
nevetés, csilingel a boldog, önfeledt gyerekzsivaj.”
A közel 10 km-es vízpart a tengerparti lidókra emlékeztetett. A fürdés a még az úszni nem tudó gyermekek
számára is veszélytelen, mert a víz csak igen lassan, centiméterről centiméterre mélyül. A nagystrand – a fürdés
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határát jelző bójákig – sehol sem éri el az
embermagasságot. A strandfürdőn minden kényelmet
megtalálnak a napfényimádók. Közel kétezer főt fogadott be a strand, ahol kabinok, szekrények, közös öltözőhelyiségek, tengeri fürdősátrak és tornaszerek várták
a fürdőzőket. A gyerekeknek szakképzett úszómesterek
tartottak leckét. Az érdeklődők bérelhettek evezős csónakot, vízibiciklit, gumimatracot. Asztalitenisz, vízipóló
nyújtotta a szórakozást. Fagylaltozó, büfé, eszpresszó és
tejbolt kínálta a frissítőket, hangosbemondó közvetítette az üzeneteket.

A Somogyi Néplap 1967-es számában egy hangosbemondó nyilatkozott mindennapjairól:
„Egyszer volt egy kemencee, belebújt a Kisbencee.
Remek zenét adnak magnótekercsről egész délután a
siófoki strandon. Bobby Solót vagy Pavonét időnként
egy udvarias női hang szakítja félbe, s hol azt mondja
be, hogy elveszett tárgyak keresik gazdájukat, hol pedig
azt, hogy valakit várnak a kijáratnál. A hang tulajdonosa
egy csinos barna kislány, Papp Klára, a strand hangosbemondója és értékmegőrzője. Naponta 25-30 alkalommal
tolmácsolja mikrofonon keresztül a vendégek ilyen vagy
olyan kéréseit. Neki is van szórakozása munka közben: a
zene. Nem ő vette fel a tekercsre a muzsikát, hanem a
»főnök«, ugyanis ha Klára ízlése érvényesült volna, akkor
beat zene szólna naphosszat, s minden tíz percben - a
kedvence - a Sárga tengeralattjáró.
- Eddigi tapasztalatából ítélve kinek volt a legérdeke-

sebb neve?
- Tegnap volt éppen: Krapacsák Péter és Krapacsák Pál
kerestette feleségét a strandon ...
- Mi mindent hagynak el a feledékeny emberek, amiket
aztán a becsületes megtalálók leadnak a megőrzőben?
- Nagyon változatos listát lehetne összeállítani. Fényképezőgépet, napszemüveget, lakáskulcsot, fürdőruhát.
Ezek a leggyakoribbak. Persze olyan is volt már, hogy
egy fiatalember saját magát akarta itt őriztetni ... A legfeledékenyebbek viszont azok a vendégek, akik a záróráról
feledkeznek meg ... S. M.”
Egy nagy ugrás az időben és a 2000-es évek elején járunk, ahol hagyományos üdülőterület hatalmas fákkal
árnyékolt utcáinak, régi, de folyamatosan újuló nyaralóinak hangulatát meg-megtöri egy-egy újabb épület,
mégis őriz valamit a 19-20. század fordulójának légköréből. A tótól elhódított területeken nyaralókat, szállodákat építettek és strandokat alakítottak ki. Érdekesség,
hogy a világon először az eredetileg nem vízi sportnak
kitalált sportágban - korfball - rendeztek nemzetközi
bajnokságot – a Balatonhoz és a nyárhoz illően - vízben. Helyszín a siófoki nagystrand, időpont 2001. július
27. A játék kitalálója, egy holland testnevelő tanár, Nico
Broekhyensen a XX. század elején olyan sportágat keresett, amit a fiúk és lányok egyszerre tudnak játszani.
1902-ben találta ki a korfballt, és alkotta meg szabályait.
A szabadban és teremben egyaránt játszható játékban
egyszerre két 8 fős csapat vesz részt. A speciális pálya két
végén lévő kosárba kell bedobni. A vízi változat is nagy
sikert aratott a siófoki rendezvényen, melynek fővédnöke a játék őshazájának nagykövete, Erik F. CH.Niehe volt.
A siófoki eseményen a trófeát a magyar Agy Hal (MAFC)
csapata nyerte el.
Egy igazi kuriózum valósult meg a siófoki nagystrandon
2004-ben. A KIP cég által üzemeltetett óriáskereket Európa több országában is kipróbálhatták az érdeklődők,
de elsőként Magyarországon, azon belül is Siófokon ülhettek fel az emberek a strand területén felállított szerkezetre. A 46 méter magas kerékről csodálatos kép tárult
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elénk a Balatonra, Siófokra és környékére. A monumentális szerkezetet esténként 30 ezer égő segítségével kivilágították, ezzel is fokozva a látványosságot.
A siófoki nagystrand több mint 8 hektáros területe az
elmúlt években teljes egészében megújult. A partvédőmű átépítésre került, a parti sétány elegáns burkolatot
kapott, cserjéket, fákat telepítettek. A nagystrand keleti
részében került kialakításra a fogyatékkal élők részére
kijelölt szakasz, fedett homokozó, fövenyes partszakasz
várja a kisgyermekes családokat. A strand területén gyermekjátékok, játszóterek, sakkasztalok és óriás sakk is található.
A strand középső részén kialakított sportpályák multifunkcionálisak, strandfoci, ill. strandröplabda pályaként

is használhatók, a centerpálya mellett füves strandfoci
pálya is található. Ezeken a pályákon magyar bajnoki
döntőket, nemzetközi versenyeket rendeznek.

2016 óta pedig teljesen felújított Plázs várja a látogatókat élő koncertekkel, egész napos programokkal, napozó
stéggel. A nagystrand mellett az újhelyi, a sóstói szabad
strand várja a Balaton-imádókat és a felfrissülni vágyókat.
A Balatonparti fürdők és üdülőhelyek leírása / Dr. Boleman István
Balaton: A Balatoni Szövetség Tájékoztatója 1914. május 1.
A Balaton és vidéke: térképmelléklettel és képekkel / szerk. Szemlér Lőrinc.- Budapest : Eggenberger, 1909
Siófok (Somogyi séták, 4.) Darnay Béla, Lipták Gábor, Zákonyi Ferenc
Siófok : Somogy Megyei Tanács Idegenforgalmi Hivatala, 1957
Az Est 1917. augusztus 28.
Feketéné Kordé Katalin: A Balaton és környéke. - Bp. : Panoráma, 2005
Iby András: Siófok a századfordulón.in: Tanácstagi Tájékoztató 1973
Köves József: Elfelejtett királynők : szépségek és sorsok. - Bp.: K.u.K.K.,
2016.
Népszava, 1959-07-12 / 162. szám
Siófoki Hírek 2001. augusztus
Siófoki Hírek 2004. június
Siófoki Hírek XXIX. évf. 7. szám. 2016. július.
Somogyi Néplap, 1967. június (24. évfolyam, 128-153. szám)1967-06-29
/ 152. szám
Somogyi Hírlap 2001. augusztus 03.
Szarka Lajos: Simon Böske az első Miss Hungária in: Hévíz, 2009 (17. évfolyam, 1-4. szám) 2009 / 4. szám
Kovács Emőke: régi Balaton. - Bp. : Éghajlat Kvk., 2016.
Színházi Élet - 1924/32. szám
Színházi Élet - 1924/34. szám

„Nyugodjon tovább békében Kaáli Nagy Dezső pora
városunk földjében, és adózzunk örök tisztelettel
mindazért, amit értünk, ma élőkért, a településeinkért
tett.” – fogalmazott dr. Lengyel Róbert Siófok polgármestere a síremlékavatón.
Dr. Horváth Gyula a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója 2005-ben egy kopjafával megjelöltette az elhanyagolt sírhelyet, amit 2005. május 17-én felavattak.
Ezt követően a Balatoni Hajózási Zrt. vezetősége évente megkoszorúzta a kopjafát. Dr. Horváth Gyula és Bíró
József javaslatát a síremlékre vonatkozóan Siófok Város
Önkormányzata elfogadta, és úgy döntöttek, hogy
nagy összefogással Kaáli Nagy Dezső végső nyughelyére egy őt megillető síremléket állítanak. A Siófoki Város-

Balatoni alkotóművészek tárlata
A Balaton térségében élő kiváló szobrász, textil,
üveg, porcelán és belsőépítész művészek alkotásait
mutatja be Siófokon a II. Balaton Szalon.
A Pünkösdi Szezonnyitó első napján, május 18-án nyílt
meg a Siófok Térségi Helyi Érték Egyesület szervezésében a II. Balaton Szalon a Kálmán Imre Kulturális
Központ emeleti galériáján. Az egész nyáron át látogatható tárlaton azok a Balaton környékén élő szobrász és iparművészek mutatkoznak be, akik a Magyar
Alkotóművészek Országos Egyesületének is tagjai. A 25
kiállító közül több Kossuth- és Munkácsy-díjas, alkotó
is részt vett a megnyitó ünnepségen. A kiállítás-megnyitón dr. Lengyel Róbert polgármester, Potocskáné
Kőrösi Anita országgyűlési képviselő és Balassa Balázs,
a Balatoni Szövetség elnöke köszöntötte a művészeket
és a vendégeket. A minőségi turizmus fejlesztésének
jegyében létrejött tárlatot Siófok Város Önkormányza-

ta mellett többek közt a Balatoni Szövetség is támogatja, mely felkarolta a Balaton körüli művészeket, hogy
minél szélesebb körben megismerjék művészetüket.
A II. Balaton Szalon című kiállítást Baky Péter festőművész nyitotta meg, a Magyar Alkotóművészek Országos
Egyesülete képviseletében, a tárlat kurátora Veszeli Lajos festőművész.

Tegyünk közösen a gyermekeltűnések megelőzéséért!

Méltó síremlék Kaáli Nagy Dezsőnek
Siófokon az Újhelyi temetőben többek összefogásával méltó síremléket állítottak Kaáli Nagy Dezsőnek.
A síremléket a neves mérnök születésének 150. évfordulóján, 2018. május 17-én avatták fel.
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védő és Szépítő Egyesület bábáskodásával, a Balatoni
Vízügyi Kirendeltség közreműködésével, a Balatoni Hajózási Zrt. nagyértékű anyagi hozzájárulásával, továbbá
Siófok, Alsóörs, Balatonfüred, Balatonlelle, Balatonszemes, Révfülöp és Tihany anyagi segítségével valósult
meg a síremlék. A támogatók között található a Balatoni Hajósok Szent Miklós Egyesülete is. A síremléket az
ügy kezdeményezője, Bíró József okl. vízgazdálkodási
és környezetvédő szakmérnök tervezte, és segédkezett az anyagbeszerzésekben és kivitelezésben.

A csellengés veszélyeire és a megelőzés fontosságára hívta fel a siófoki általános iskolás és középiskolás diákok és pedagógusok figyelmét a Nők Együtt
Egyesület által szervezett interaktív előadás május
25-én a Gábor Dénes Főiskola Siófoki Campusán.
A Nők Együtt Egyesület idén második alkalommal szervezett előadást „Rendezvény a gyermekeltűnések megelőzéséért” címmel, mely elsősorban a megelőzésre
helyezi a hangsúlyt. Az eltűnt gyermekek világnapjához
és az Ezer Lámpás Éjszakájához kapcsolódó programmal
az egyesület minél több iskolába és más intézménybe
szeretne eljutni, hogy felhívja a kiskorúak, tanáraik és
szüleik figyelmét a csellengés veszélyeire és a megelőzés fontosságára.
- Az Európai Unió területén éves szinten 250 ezer az
eltűnt gyermekek száma, Magyarországon pedig ez a
szám 14 ezer körülire tehető. 2016-ban hazánkban már
19 ezer kis- és fiatalkorú eltűnését jelentették be a hatóságoknál. Hazánkban a gyerekek nagy része egy hónapon belül hazajut, de sajnos évente rendszeresen akad

több mint 100 eset, amikor nem találnak a gyermekek
nyomára – sorolta az aggasztó számokat Orbán Katalin,
a Nők Együtt Egyesület elnöke.
- Fontos, hogy erről a súlyos és aggasztó össztársadalmi problémáról gondolatokat osszunk meg, és a
pszichológusnak köszönhetően szakmai ismeretekkel
gyarapodjunk, ami talán elvezethet ahhoz, hogy az eltűnt gyermekek száma csökkenjen – hangsúlyozta a
rendezvény fővédnöke, Witzmann Mihály országgyűlési
képviselő. - Magyarország 2010 óta számos jogszabályi
szigorításnak köszönhetően 451 ezerről 215 ezerre csökkent a bűncselekmények száma. Ma már azt mondhatjuk, hogy Európa, sőt a világ egyik legbiztonságosabb
országának tartanak bennünket. Ennek ellenére a gyermekeltűnések tekintetében mégis egy fordított tendencia látható, egyértelmű növekedésről beszélhetünk. Az
Európai Unióban még aggasztóbbak a számok, hiszen
átlagosan 2 percenként eltűnik egy gyermek, 250 ezer
gyermek tűnik el egy éven belül. Magyarországon a statisztikák azt mutatják, hogy a gyermekek 85 százaléka
nevelőotthonokból, 15 százaléka családi környezetből
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tűnik el. Szerencsére azt tapasztalhatjuk, hogy ezeknek
a gyerekeknek egyharmada néhány órán belül, egyharmada néhány napon belül, döntő többsége egy hónapon belül előkerül – mondta el Witzmann Mihály.
Szamosi Lóránt, a Siófoki Szakképzési Centrum Főigazgatója, a rendezvény fővédnöke saját gyerekkorából
idézett példát, amikor az információáramlás sokkal lassabb volt, mint ma az okostelefonok idejében.
- Egy fél napig én is voltam eltűnt, amikor az 1980-as
években egy világhírű nyugatnémet rockzenekar koncertezett Budapesten. Anyukám leküldött a boltba tejért és kenyérét, és két nap múlva kerültem elő. Azért
közben hazatelefonáltam, de ez egy meggondolatlan
cselekedet volt a részemről. Szülőként ma már tudom,
hogy az ember át tudja érezni azt, hogy mekkora felelősség egy gyereket megóvni a világ külső veszélyeitől
– mondta el Szamosi Lóránt, aki szerint a szülők mellett
az iskolának és a pedagógusoknak is nagy a felelőssége
a gyerekek, fiatalok iránt.
A Nők Együtt Egyesület már egy évvel ezelőtt is felszólalt az egész társadalmat érintő aggasztó problémáról.
A gyermekeltűnések megelőzéséért saját készítésű kisfilmmel is készültek, melyet az idei rendezvény közönségének is levetítettek.
- Az „Egy jelszó életet menthet” című rövidfilm arról szól,
milyen fontos, hogy a szülő gyermekeivel közös jelszót

találjon ki, így a jelszót nem ismerő idegenekkel a gyermek saját akaratából nem szökhet el – hívta fel a figyelmet a megelőzés egyik lehetőségére Orbán Katalin.
Probszt Erika klinikai szakpszichológus, i.h. terapeuta
előadását interaktív módszerekkel mutatta be. Az előadó fiatal közönségét is bevonta egy közös gondolkodásba arról, hogy mi vezethet egy gyermek eltűnéséhez,
hogyan lehet ezt megelőzni, és ha megtörtént a baj, hogyan lehet minimalizálni a következményeket. A napok,
hetek, hónapok után előkerült gyermekek ugyanis sokszor súlyosan sérültek pszichésen vagy fizikailag, hiszen
egy traumát éltek át. A szakpszichológus szerint a 12
éven aluliakra nem jellemző, hogy önként elcsavarognának, őket általában elcsalják. Ezek a gyerekek a családot
evidensnek tekintik, még bántalmazó szülők esetében
sem jut eszükbe otthagyni a családjukat. A serdülők
hajlamosabbak az önként elcsavargásra, a nevelőotthonokból eltűnt gyermekek pedig legtöbbször a saját családjukhoz szöknek vissza.
Az Ezer Lámpás Éjszakája 2011-ben indult útnak Magyarországon, amikor 1000 világító léggömböt engedtek fel
az égre, hogy felhívják a társadalom figyelmét a gyermekeltűnések aggasztó jelenségére. A kezdeményezéshez ismét csatlakozott Siófok is a május 27-i koncertjeivel
és világító lufik felengedésével.

XXXVIII. Nemzetközi Balatoni Férfikari Dalostalálkozó
Idén ismét dalostalálkozóra hívta a férfikórusokat
a Siófoki Férfi Dalkör, a XXXVIII. Nemzetközi Balatoni Férfikari Dalostalálkozón hazai és határon
túli kórusok is bemutatkoztak.
Május 12-én a siófoki Kálmán Imre Kulturális Központ
színpadán hat férfikórus előadását hallgathatták meg
az érdeklődők. A hagyományos dalostalálkozón részt
vett a Bartók Béla Férfikar Pécsről, a Padragi Bányász
Férfikórus, a Péceli Petőfi Sándor Férfikórus, a Péti
Férfikar, a Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda, valamint a Siófoki Férfi Dalkör. A fellépők bemutatták
régebbi és újabb kórusműveiket, a műsor a hagyományokhoz híven a kórusok közös éneklésével zárult.
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VI. Kiliti Madarak és Fák Napja
Öt siófoki általános iskolás csapat mérte össze tudását a madarak és fák napja alkalmából megrendezett
környezet- és természetvédő verseny döntőjében. A
VI. Kiliti Madarak és Fák Napján a kiliti Kálvária ligetben a nemzeti parkokkal, a madarakkal és a fákkal
kapcsolatos ügyességi feladatok során bizonyították környezeti ismereteiket a gyerekek.
A Gyerekerdő Alapítvány, a Balatonkiliti KÖR Egyesület
és a Civilek a Nemzetért Egyesület idén 6. alkalommal
rendezte meg a kiliti madarak és fák napja vetélkedősorozatot a siófoki és környékbeli általános iskolák negyedik osztályos tanulói számára.
- Épp a legérzékenyebb életkorú gyerekek, a negyedikesek számára rendeztük meg a versenyt. A diákok
az életkoruknak megfelelő feladatokat kaptak, melyek
kifejezetten a madarakhoz, a fákhoz, a Balaton közeli
élővilághoz, a környezetvédelemhez, a környezettudatos neveléshez kapcsolódtak – nyilatkozta Takács Attila
főszervező.
A környezetismereti verseny januárban három levelezős
fordulóval indult, a benevezett csapatoknak minden
hónapban egy-egy kitöltött feladatlapot kellett visszaküldeniük, melyek a természetvédelemhez kapcsolódó,
elsősorban Magyarország nemzeti parkjainak anyagából merített kérdéseket tartalmaztak a madarakra és fákra vonatkozóan.
- Olyan feladatokat kaptak a gyerekek, melyek közel
állnak hozzájuk, az érdeklődésüket felkeltik, illetve
amelyeket tudnak kötni valamihez a környezetismereti
tanulmányaik kapcsán. 25 csapat jelentkezett idén a siófoki és környékbeli iskolákból. A diákok a levelező fordulók kapcsán pontszámokat kaptak, és a kialakult sorrend
alapján az első 5 csapat jutott be a döntőbe. A Beszédes
József Általános Iskolából a Bölcs baglyok, a Madarászok
és a Réti sas csapata, a Vak Bottyán János Általános Iskolából a Gumicukrok csapata és a Széchenyi István Általános Iskola Kele utcai intézményéből a Lázadók csapata
mérte össze tudását a döntő fordulóban – mondta el
Takácsné Orosz Marianna szervező.
A döntőnek május 11-én a kiliti Kálvária liget hatalmas
zöld területe adott otthont. A gyerekeknek a fák között

elhelyezett állomásokon játékos, de a korábbi ismeretekre alapozó feladatokat kellett megoldaniuk.
- A döntőben ügyességi feladatok, illetve a levelező fordulók feladatlapjaihoz kapcsolódó feladatok voltak. A
magyarországi nemzeti parkokra vonatkozó kérdések,
ezek székhelyére vonatkozó kérdések, madarak és fák
különleges neveinek felismerése, a fák ehető és nem
ehető terméseinek elkülönítése szerepelt az egyes állomásokon. Az ügyességi feladatok közt vízgyűjtés volt,
hiszen a madaraknak, állatoknak mindig szükségük van
a vízre, a mozaikjátékban madarak képét kellett összerakni, és a képrészletekért is meg kellett küzdeniük a
diákoknak – számolt be a versenyfeladatokról Takácsné
Orosz Marianna szervező.

A VI. Kiliti Madarak és Fák Napja
döntőjének eredményei:
I. helyezett
a Beszédes József Általános Iskola Bölcs baglyok csapata
II. helyezett
a Beszédes József Általános Iskola Réti sas csapata
III. helyezett
a Vak Bottyán János Általános Iskola Gumicukrok csapata
IV. helyezett
a Beszédes József Általános Iskola Madarászok csapata
V. helyezett
a Széchenyi István Általános Iskola Lázadók csapata.

JÚNIUS

20

Nem mindegy mi kerül gyerekeink tányérjára
Friss gyümölcsöt kapnak minden héten a Beszédes
iskolás gyerekek, és az intézmény speciális tagozatának tanulói tankertjükben nevelhetik fűszernövényeiket, zöldség és gyümölcspalántáikat. Az
egészséges étkezésre nevelő programok a Kiliti
Pillangó Óvodáért Alapítvány által elnyert pályázatnak köszönhetően valósulnak meg a siófoki általános iskolában.
A Kiliti Pillangó Óvodáért Alapítvány sikeresen pályázott
egy évre az EFOP 1.8.5-17 - Menő menzák az iskolákban
pályázatára „Az egészséges étkezés népszerűsítése és
feltételeinek támogatása Siófokon” című projektjével.
Az elnyert pályázat által az alapítvány célja az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának hatékony támogatása, az egészségmegőrzés,
betegségmegelőzés, a gyermekek étkezési kultúrájának, étkezési körülményeinek javítása. Mindehhez a fő
célcsoportot képező általános iskolás gyerekeken kívül
a szülőket is bevonják. A Beszédes József Általános Iskola és speciális tagozatának tanulói vesznek részt a
programban, mivel az iskola adottságai megfelelőek
a sportolási feltételekhez, és az alapítvány az iskola
tanulócsoportján belül a speciális tagozat diákjait szeretné hatékonyan segíteni. Májustól az iskola 330 tanulója (alsósok és speciális tagozat) heti egy alkalommal
150 kg gyümölcsöt kap, melyet a gyerekek szívesen
fogyasztanak. A pályázat indulásakor a résztvevők dietetikus által összeállított kérdőívben mondhatták el
étkezési szokásaikat, melynek fejlődését a program
végén újabb kérdőívvel mérik. Rendszeresség, odafigyelés, gondozás, felelősség - ezeknek a kompetenciáknak az elsajátítását gyakorolhatják a Siófoki Beszédes
József Általános Iskola speciális tagozatának tanulói az
új tankertben, mely ugyancsak május elején került kialakításra. A tankertbe a talaj előkészítés után a tanulók
veteményeket, fűszernövényeket, zöldségféléket, tavaszi primőr gyümölcspalántákat ültettek. A fiatalok az
egészséges, vitamindús táplálkozáson túl, a kert gondozásával, a növények növekedésének, fejlődésének
megfigyelésével, a termés felhasználásának módjaival,
a megszerzett új ismeretekkel, a társas kompetenciák

gyakorlásával és a jól végzett együttes munka sikerének élményével gazdagodnak. A rendszeresség, odafigyelés, gondozás, felelősség gyakorlása hatékonyan
segíti az életvitellel kapcsolatos kompetenciáik fejlődését. A Kiliti Pillangó Óvodáért Alapítvány pályázatával a
Beszédes-napon is bemutatkozott, amely az egészség
megőrzésének jegyében zajlott, felhívva a figyelmet az
egészséges nassolnivalókra.
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rekek megismerkedhetnek a különböző fűszernövények, zöldségek, gyümölcsök felhasználási módjaival.
Ezekhez a programokhoz a tankonyha létrehozását és
berendezésének biztosítását is megvalósítjuk, valamint
ivókutakat létesítünk az iskolában. Tervezünk dietetikai
tanácsadást gyereknek és szülőnek egyaránt. A programok szervezésében, előkészítésében, megvalósításában sok segítőnk van. Valamennyien, akik ennek a
programnak a megvalósításában részt veszünk, fontos,

Gyereknap mesehősökkel
A gyerekeket is alkotni hívta Szőnyi Gergely
könyvillusztrátor siófoki gyereknapi kiállításának
megnyitóján, május 26-án.

- Közel 500 gyermek próbálhatta ki tapasztalatát, tudását az egészséges életvitelt illetően. A helyszínen
forgószínpadszerűen pörögtek az események. Az alapítvány által elnyert pályázat keretein belül az egészséges táplálkozásra hívtuk fel a figyelmet. A gyerekek
játékos tesztet, rejtvényt, táplálkozási ajánlásokat oszthattak meg egymással. A kisebbek rövid ismeretterjesztő filmet néztek a táplálékpiramis felépítéséről, az
ehhez kapcsolódó puzzle kirakásában jól eligazodtak.
A diákok megismerkedhettek a zöldségek, gyümölcsök
egészségmegőrző tulajdonságaival, megkóstolhatták
a 100 százalékos gyümölcs- és zöldségtartalmú leveket, a zöldfűszeres gabonatermékek új ízvilágát. Ezzel
is szerettük volna népszerűsíteni ezeket az egészséges
termékeket a már megszokott cukros italok, rágcsálnivalók helyett – mondta el Szalai István, a Kiliti Pillangó
Óvodáért Alapítvány elnöke.
A pályázat kapcsán az alapítvány egy dietetikust is foglalkoztat Bakro Bianka személyében, aki a programok
összeállításában és lebonyolításában vesz részt.
- Terveink közt vannak még ételkészítős, kóstolgatós,
kedvenc recept csereberélős programok is, ahol a gye-

hogy példát mutassunk, népszerűsítsük az egészséges
ételek fogyasztását, mert: „Nem mindegy, mi kerül gyerekeink tányérjára!" – nyilatkozta a program folytatásáról Szalai István.
A Kiliti Pillangó Óvodáért Alapítvány programjai során
az egészséget helyezi a középpontba, és a jövőben is
minden lehetőséget megragad a gyerekek egészséges
életmódra neveléséhez.

nap alkalmából egész hétvégén át koncertek, játékok,
kézműves foglalkozások és kirakodóvásár várta a Fő
téren.

Gyermek-, és ifjúsági könyvillusztrációkkal, rajzfilm animációkkal és napjaink kedvenc mesealakjaival várta
a gyerekeket a siófoki gyereknap nyitónapján Szőnyi
Gergely könyvillusztrátor és animációs tervező. A Kálmán Imre Kulturális Központban megtekinthető „Sün
Balázstól a Kicsi Gesztenyéig” című kiállítás megnyitóján a gyerekek is részeseivé válhattak a mesés tárlatnak.
A legkisebbek együtt rajzolhattak Szőnyi Gergellyel, és
elkészült alkotásaikat a könyvillusztrátor munkái mellett állították ki. A kiállítás mellett a családokat gyerek-

Véradási rekordkísérlet
Közel 140 véradó vett részt a Magyar Vöröskereszt és a siófoki McDonald’s közös véradásán.
A május 17-i kamionos véradásra rekordkísérletet
hirdetett meg a Magyar Vöröskereszt mint a véradás
szervezője, és a siófoki McDonald’s étterem. A cél a
tavalyi 175 fős rekord túlszárnyalása volt. Kovács Szilveszter, az étterem vezetője évről évre pénzt és energiát fektet abba, hogy minél több önkéntes véradó
vegyen részt a McDonald’s-nál megrendezett tavaszi
véradásokon. Sajnos rekord idén nem született, azonban a megjelent csaknem 140 véradó túlteljesítette a
Magyar Vöröskereszt éves tervében előírt számot. Ennek eléréséhez az olyan önkéntes segítők is nagyban

hozzájárultak, mint a Magyar Vöröskereszt siófoki
„Harmónia” alapszervezet és a Nők Együtt Egyesület
tagjai, akik a környéket járva szórólapokkal, személyes megszólítással eredményesen toboroztak donorokat. Ezt bizonyítja, hogy 27 első véradót fogadtak a
helyszínen. Varga László, a Vöröskereszt munkatársa
kiemelt köszönetét fejezte ki a Siófoki Kórház Vérellátó Osztálya munkatársainak, akik ezt a hosszú, és
fárasztó egész napos műszakot szünetet sem tartva végigdolgozták. Fontos megemlíteni azokat a jó
szándékú embereket is, akik véradási szándékkal jöttek, de az egészségi állapotuk, vagy egyéb ok miatt
most mégsem adhattak vért.
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Új gyermekmedence a siófoki nagystrandon
Május 18-tól, a strandok hivatalos nyitásának napjától pancsolhatnak a gyerekek a nagystrand új
gyermekmedencéjében.
A 160 négyzetméter vízfelületű, 40 cm vízmélységű
medence kifejezetten a kisgyerekek számára épült. A
kicsik strandolását egy úgynevezett vízesés folyosó,
gomba, vízágyú, kis sárkány és egy vízköpő bohóc
varázsolja még nagyobb élménnyé. A medence használatának nincs külön díja, mert a megvásárolt belépő
tartalmazza a medence használati díját is. A nagystrand
árai ráadásul a bevezetett új szolgáltatások ellenére
sem emelkedtek a tavalyi évhez képest. A fejlesztés a
Magyar Turisztikai Ügynökség strandfejlesztési támogatásából valósult meg, a medence mellett található
800 négyzetméteres játszótérhez hasonlóan. A támogatásnak köszönhetően közel 85 millió forintból újultak meg Siófok fizetős strandjai.

A Pillangó Óvodában az egész gyereknapot átszőtte a
vidámság és a játék. A délelőtti filmvetítésen a pattogatott kukorica és a szívószálas üdítők mind a „pláza
mozi” érzését teremtették meg a gyerekek számára,
az igazi meglepetés azonban a délutánra érkezett
meg. Mire a kicsik felébredtek, az óvoda udvara igazi
mesés hellyé változott. Légvár, lufi-hajtogató bohóc,
rally versenyautó, arcfestés, kreatív asztal, versenyek,
hot-dog, fagyi, sütemény közül választhattak az ovisok kedvük szerint. A legnagyobb sikere az ugráló
légvárnak volt, ahol folyamatosan várták a gyerekek,
hogy sorra kerülhessenek. A résztvevők megismerkedhettek Németh Nándor junior világ és Európabajnok, felnőtt világbajnoki bronzérmes sportolóval.
Az egész napos játékhoz délután a szülők, nagyszülők és a testvérek is csatlakozhattak. A rendezvény

Nyártól a kempingezők is wifizhetnek a Balatonnál
Nagy sávszélességű wifi-hálózatot telepítettek két
népszerű balatoni kempingben. A siófoki Aranypart
és a zamárdi Mirabella vendégei az idei szezontól
kezdve használhatják a szolgáltatást.

Emellett az idei évben a strandokat üzemeltető Balatonparti Kft. saját forrásból megújította a nagystrandon az
egészségügyi szobát, és egy új kabinsort is kialakítottak
zuhanyzási lehetőséggel. A fejlesztéseket a következő
évben is folytatni fogják annak érdekében, hogy a siófoki strandok legyenek a legszebbek a Balatonon.

A szállodákban és panziókban már régóta az
alapszolgáltatás része az internethozzáférés. A
vendégek növekvő igényei és elvárásai miatt ez a
trend mostanra a kempingeket is elérte. A Balaton
déli partjának legnépszerűbb üdülőövezetében
ezért két ilyen szálláshelyen is a vezeték nélküli
hálózat kiépítése mellett döntöttek. A Siófokon
található Aranypart és a zamárdi Mirabella
kempingekben a napokban adták át a vendégek

végén minden részvevő gyermek 1-1 pólót, csokit és
emléklapot vehetett át Szalai Istvántól, az alapítvány
elnökétől.

még nagyobb kényelmét szolgáló wifi-hálózatot.
Nem meglepetés, hogy az előszezoni vendégek
nagyon kedvezően fogadták az új szolgáltatást, ami
egyelőre még kuriózumnak számít a kempingek
körében. „A rendelkezésre álló technológiákkal
igény esetén még egy nagyobb kempingben
is viszonylag rövid idő alatt kiépíthető a teljes
műszaki háttér, és beindítható a szolgáltatás. Ez
pedig minden bizonnyal versenyelőnyt is jelent az
időben reagálóknak. Az internethozzáférés léte vagy
nemléte ugyanis döntő tényező lehet a vendégek
szemében, amikor szálláshelyet választanak” –
mutatott rá a Vannet szakértője.

Siófokról rajtolt a Tour de Pelso
Mintegy 1500-1600 kerékpáros rajtolt el a siófoki
hajóállomástól a XVII. Tour de Pelso öt különböző
távú mezőnyében június 2-án.

Gyereknap a Pillangó oviban
A Pillangó Óvodában a május 25-i gyermeknapon
igazi, önfeledt szórakozás várta a gyerekeket,
akik számára változatos, érdekes meglepetéssel
készült a Kiliti Pillangó Óvodáért Alapítvány.
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A XVII. Tour de Pelsón öt különböző távra nevezhettek
a résztvevők, a mezőnyök három időpontban rajtoltak
el június 2-án a siófoki hajóállomástól.
- Összesen 808 kerékpáros indult a Balaton Maraton
200 kilométeres tókerülő teljesítménytúráján és a 155
kilométeres Tihanyig tartó Balaton Maraton Minin. A
Moments Tihany túra 76 kilométeres távján a Keletimedencét kerülte meg több mint 550 kerékpáros, a
Presztízs Sport Panoráma Túra 25 és 40 kilométeres
családi kirándulására több mint 100 fő nevezett – tudtuk meg a délelőtti nevezési adatokat Prohászka Attilától, a versenyt alapító szervezőtől.
A Balaton Maraton történetében a legjobb teljesítés
eddig 4 óra 36 perc volt, így 12.30 és 13 óra körül várták vissza az első befutókat. A 33-34 fokos forró nyári
napsütés nehezítette a versenyzők helyzetét a túrákon,
éppen ezért a szervezők több mint ötezer liter vízzel készültek. A frissítőpontokon a víz mellett 800 kiló banán
és hatezer Moments szelet is várta a kerékpárosokat a
megfelelő energia- és folyadék utánpótlás érdekében.

- A kerékpározás virágkorát éli, nagyon sokan választják ezt a sportot. Összességében a tavalyihoz képest
hasonló létszámban neveztek, talán kicsit többen. A
2011-es csúcsot, ami 2021 fő volt, nem tudtuk megdönteni, de jövőre újra megpróbáljuk – nyilatkozta Prohászka Attila.
A Balaton Maraton célba érői emblémázott egyedi vállzsákot kaptak, a versenyzők masszázson vehettek részt
és óriáspalacsintát is ehettek. A kísérőket is különböző
programok várták, az óriáskivetítőn bárki élőben követhette a versenyt, közben kerékpáros bemutatók és
a Blokk Együttes koncertje szórakoztatta a beérkezett
versenyzőket, érdeklődőket.

JÚNIUS
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Alakreform és sportprogramok a kihívás napján

Rubint Rékával edzettek a siófokiak a 2018-as kihívás napján május 30-án.
Reggeltől estig tartó sportprogramokkal csatlakozott idén is Siófok a kihívás napjához. Május 30-án délelőtt óvodás és
iskolás csapatok érkeztek a Fő térre, hogy a Kálmán Imre Kulturális Központ által szervezett gyerekprogramokon sportoljanak, mozogjanak. Délután a helyi sportegyesületek tagjai hívták egy kis testmozgásra az érdeklődőket. A nap sztárvendége Rubint Réka volt, aki egy igazán kemény alakreform edzésen mozgatta meg a siófokiakat. A táncházzal és
utcabállal záruló Challenge Day egész napos programjain több százan sportoltak együtt Siófokért.

II. Siófoki Sakkfesztivál
A Pünkösdi Szezonnyitó keretében május 19én, a nagystrandon rendezte meg a Sió-sakk
SC a II. Siófoki Sakkfesztivált, amely a nemzeti
diákverseny sorozat délnyugat-magyarországi
sakk elődöntője, a Somogy megyei ifjúsági Grand
Prix versenysorozat siófoki fordulója és egyben
Siófok város 52. sakkbajnoksága is volt.
A nagystrandon szabad ég alatt 92 versenyző
sakkozhatott a II. Siófoki Sakkfesztiválon. A felnőtt
versenyt a Sió-sakk SC oktatója, Haszon Dávid nyerte a
nagyatádi Tóth Dániel és a balatonszemesi Bíró Tamás
előtt. A B csoportban Tóth Gábor (Nagykanizsa),
Nagy Ádám (Gelse), Salamon Zsigmond (Keszthely)
szerepelt sorrendben a dobogón, csoportgyőztes
lett még Léránt Boglárka és Takács Dominik
(Kéthely), Boda Nóra (Marcali), és a legjobb siófoki,
Végh Benedek. A C csoportban Beznicza Mira
(Nagykanizsa), Varga Márkó (Zalakaros) és Buczkó
Ábel (Iregszemcse) nyert érmeset, csoportgyőztes

lett még Bati Zsóka (Iregszemcse), a legjobb siófoki
címet Hegedűs István és Jankovics Emőd nyerte el. A
verseny melletti sátrakban sakkos logikai-ügyességi
feladatokat oldhattak meg a fiatalok, óriássakk
és logikai játékvásár is színesítette a kínálatot. A
sakkfesztiválon az egyik legjobb hazai sakkozó, Almási
Zoltán nemzetközi nagymester szimultán partira
várta a csoportgyőzteseket és néhány szerencsés
versenyzőt. A nemzetközi nagymester 27 győzelmet
aratott, azonban a kilencéves Beznicza Mirának, a
várpalotai Major Róbertnek és Birkás Györgynek
sikerült döntetlent elérnie ellene.
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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
20. Siófok, Déli utca 2.
9697/72 hrsz, 23.687 m2
kivett gazdasági épület,
udvar és teniszpálya
Vételára: 140.000.000.-Ft + ÁFA.

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. július 05. (csütörtök) 900

Egyetlen szemüveg
minden élethelyzetre?

IGEN!

FOGÁSZATI IMPLANTÁCIÓ
100% BIZTONSÁG
34%-OS KEDVEZMÉNY

Kérjen időpontot

Személyre szabott
ingyenes konzultációra!
multifokális szemüveglencsékAz akció 2018. május 15-ig tart.
akár

30% kedvezménnyel!
Siófok, Vak Bottyán u. 27., TESCO - Telefon: 06-84/322-674
Nyitva: H.–Szo. 9.00 – 20.00, V. 9.00 – 19.00

OPTIKA

Az akció 2018. június 1–30-ig, vagy a készlet erejéig érvényes új, komplett szemüveg vásárlása esetén.
További részletek az üzletben.

Az 55 éves

Balaton Táncegyüttes

önálló estje a
Siófoki Szabadtéri Színpadon.

Kihagyhatatlan ajánlat a hiányzó
fogak legmodernebb pótlására:
nyári Neodent implantátum
akció! 150 000 Ft helyett
most mindössze 99 000 Ft
Limitált mennyiség.

Kérjen időpontot
szájsebészeti konzultációra!
Telefon :+36 20 553 66 22
E-mail: globedental.zamardi@gmail.com
Zamárdi, Eötvös u. 15./1. · www.globedental.eu

SIÓFOK ÓRIÁSKERÉK
JÚLIUS 1-TŐL ÚJRA FOROG

A BALATON
LEGPÖRGŐSEBB
LÁTVÁNYOSSÁGA!

Időpontja: 2018. július 20., 20:00.
Jegyár: 2500 Ft/fő
Jegyek értékesítése:
Július 2-től, Tourinform Iroda,
8600 Siófok, Fő tér 11.
Nyitvatartás:
H-SZ: 8:00-20:00, V: 9:00-13:00
Telefonszám: 84/310-117

A hirdetés
felmutatója
19:00 után 500 Ft
kedvezményt
kap a felnőtt jegy
árából!

Részletes program:
facebook.com/events/2057711314443910
Nyitvatartás:
Minden nap 16 órától!

Bejárat a Kinizsi Pál utcai 1. pénztárnál.
Siófoki Nagystrand
www.siofokoriaskerek.hu

