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Semmelweis-nap
A Semmelweis-nap alkalmából köszöntötték a 
Siófoki Kórház-Rendelőintézet dolgozóit pén-
teken a kórház aulájában. Az egészségügyben 
dolgozók napja alkalmából több orvos, nővér és 
egészségügyi dolgozó részesült főigazgatói okle-
vél dícséretben, illetve jutalmat adott át a térség 
országgyűlési képviselője, Witzmann Mihály, és a 
város polgármestere, dr. Lengyel Róbert is.

Ez a nap egy pillanat számunkra, amikor megállhatunk 
egy kicsit, és önmagunkról beszélhetünk - fogalmazott 
Inczeffy István főigazgató az ünnepségen. Mint mond-
ta, Semmelweis Ignác életének tragikuma és orvosi 
tevékenységének sikere pontosan jelképezi, hogy mit 
jelent egy egészségügyi pálya.

- Mi tudjuk pontosan, hogy ez egész embert kíván. 
Nemcsak hivatástudatról van itt szó, hanem akarat-
erőről, szakmai tudásról, folyamatos tanulásról. Ez egy 
olyan szakma, amely folyamatos kontroll alatt történik, 
egyfolytában fejlődik, és rendkívül igényli az elisme-
rést. És ha nem becsüljük önmagunkat, és nem gondo-
lunk önmagunkra, akkor nem is várhatunk elismerést 
- fejtette ki a főigazgató.
- Ismét lehetőségünk van arra, hogy emlékezzünk az 
édesanyák megmentőjére, Semmelweis Ignácra, de 
azt gondolom, hogy ez a mai nap nemcsak a megem-
lékezésről kell, hogy szóljon, hanem az ünneplésről is. 
Ez az intézmény mindig bizonyított. Nemrég ünnepel-
tük a kórház alapításának ötvenedik évfordulóját. A 
legnagyobb elismerés ez az 5 évtized, hogy ez az in-
tézmény talpon van, ez pedig önöknek és az egykori 

kollégáiknak köszönhető. Hálával, köszönettel és tisz-
telettel tartozunk önöknek és azoknak, akik az elmúlt 
50 évben ezt az intézményt működtették. Azoknak, 
akik a mindennapok világában munkájukkal, hivatá-
sukkal, odaadásukkal, szorgalmukkal, szolidaritásukkal 
és segítőkészségükkel bizonyították azt, hogy képe-
sek és alkalmasak arra, és az intézmény képes és al-
kalmas arra, hogy segítséget nyújtson a bajba jutott, 
gyógyulni vágyó embertársaiknak.  A mai nap erről 
is szól - mondta köszöntőjében Witzmann Mihály or-
szággyűlési képviselő, aki azt is elmondta, hogy a kö-
szönet és elismerés mellett egy ilyen ünnepi alkalom 
arra is lehetőséget teremt, hogy a jövőbe tekintsünk. 
Mint mondta, az ünnepség hetében kezdték el a jövő 
évi költségvetés tárgyalását, általános vitáját a parla-
mentben. Ezek szerint a jövő évben a magyar egész-
ségügy finanszírozására még az ideinél is több forrást 
sikerült a kormánynak előterjeszteni, 101 milliárd fo-
rinttal jut több az egészségügyre jövőre, mint az idei 
esztendőben. Witzmann Mihály arra is emlékeztetett, 
hogy a 2010-es kormányváltás óta 542 milliárd forint-

tal költ többet a kormány az egészségügyre, melynek a 
siófoki kórházban is látványos nyomai voltak, fejleszté-
sek, eszközbeszerzések, bérfejlesztések tekintetében.  
- Félreértés ne essék, pontosan tudjuk, hogy még min-
dig nem tartunk ott, ahol tartani szeretnénk, ezt csak 
azért mondtam, hogy az eddigiekhez hasonlóan jövő-
re sem lesz kevesebb a finanszírozás, sőt lényegesen 
több lesz - összegezte a képviselő, aki a korábbi évek-
hez hasonlóan a kórház vezetőinek tanácsára két sze-
mélynek, Nyári Erikának és Miszlai Lászlónak adott át 
egy-egy kékestetői hosszú hétvégére szóló utalványt.  

Siófok Barátja kitüntetést vehetett át Zárda Sa-
rolta, a GDF leköszönő rektora a legutóbbi tes-
tületi ülésen. 

Zárda Sarolta a Közgazdaság-tudományi Egyetem 
tervező-elemző szakán végzett 1974-ben. 1996-ban 
védte meg kandidátusi disszertációját az MTA-nál. A 
rendszerváltozást követő években megszülettek a 
törvényi feltételek a magán vagy alapítványi főisko-
lák létrehozására. Egyúttal lehetőség nyílt Magyaror-
szágon is az akkor már Nyugat-Európában elfogadott 
és széles körben használt, nálunk még ismeretlen, új 
oktatási technikák alkalmazására. 1992-ben szinte az 
elsők között nyitotta meg kapuit az LSI Oktatóköz-
pont és a SZÁMALK Rendszerház RT. által alapított 
Gábor Dénes Főiskola. Az intézményt az elektroni-
kus távoktatás, az e-learning magyarországi úttö-
rőjeként tarják számon. Dr. Zárda Sarolta a Gábor 
Dénes Főiskola jelenlegi rektora 1987-től a SZÁMALK 
Oktatási Iroda vezetőjeként dolgozott, így alapító 
tagként vett részt az intézmény létrehozásában. Ne-
véhez fűződik az első magyarországi üzleti főiskola 
(IBS), a Számalk Szakközépiskola, a Gábor Dénes Fő-
iskola, az International School of Budapest nemzet-
közi általános iskola alapítása és üzemeltetése. 2007 

óta a Gábor Dénes Főiskola rektora. Nevéhez fűződik 
továbbá a fejlett nyugati oktatási programok beho-
zatala és adaptációja Magyarországon a menedzser-
képzés területén, a távoktatási módszer elterjesztése 
Magyarországon és a környező országokban, az ok-
tatási tevékenység minőségbiztosításának kutatá-
sa és meghonosítása Magyarországon: az első ISO 
9001-es nemzetközi tanúsítvány megszerzése tan-
anyagfejlesztésre, szakképzésre és főiskolai szintű 
képzésre. Kilenc rangos díjat kapott, melyek közül 
a jelentősebbek: Gábor Dénes-díj (2003), Magyar 
Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (2009), Kár-
mán Tódor-díj (Emberi Erőforrás Minisztérium 2010).  

Siófok Barátja

- Azért vagyok itt, hogy köszönetet mondjak, köszö-
netet tolmácsoljak önöknek. Az elmúlt időszakban to-
vábbra is az itt élők, a környékben élők többségének 
a megelégedésére végezték el a munkájukat, a nehéz-
ségek ellenére olyan egészségügyi szolgáltatást tudtak 
biztosítani az itt élőknek, ami meggyőződésem szerint 
a döntő többség igényeit kielégítette. Ez köszönetet 
és tiszteletet érdemel. Én sem jöttem üres kézzel idén 
sem, egy tavalyi kezdeményezésem eredményeként a 
városvezetés vita nélkül elfogadta, hogy a kórház régi 
épületének első szintjén lévő linóleumpadlózat cseré-
jéhez a szükséges pénzeszközt a város rendelkezésre 
bocsássa. A legutóbbi képviselő-testületi ülésen a kór-
házvezetés kérésének helyt adva egy kápolna építésé-
hez is viszonylag jelentős összeget biztosított a város 
vezetése. A főigazgató úr javaslatára két kolléganőjü-

ket, dr. Mezőfi Editet és Oroszné Erdélyi Krisztinát is 
jutalomban szeretném részesíteni - mondta az ünnep-
ségen dr. Lengyel Róbert polgármester.
Kitűnő, jeles tanulmányi eredményükért, főigazgatói 
oklevelet vehettek át: Farkasné Izsó Tünde, Horváth 
Krisztina, Takács Tamás, Zsenkovics Margit, Pap Csanád. 
Elméleti felkészültsége, több éves tapasztalata, kiemel-
kedő gyógyító tevékenysége alapján adjunktusi kine-
vezésben részesült dr. Tóth Zoltán, dr. Szabó Imre.
Folyamatosan kiemelkedő tevékenységének elismeré-
seként főigazgatói dicséretben részesült Helbszt And-
rea, Patek Szilvia, Peindlich Edit, Vatiné Ékes Szilvia, dr. 
Szépvölgyi Anikó, Horváth Mária
A kórház érdekében kifejtett kimagasló tevékenysége, 
munkássága alapján Semmelweis-emlékérem kitünte-
tést kapott dr. Czurkó Géza.
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A Siófok Barátja díj átvétele után tudtunk pár szót 
váltani Zárda Saroltával, aki kérdésünkre elmondta, 
hogy már jóval korábban megismerkedett Siófokkal, 
minthogy a főiskola a városba költözött.
- Az egyetem alatt mint a Csemege hálózat alkal-
mazottja dolgoztam Siófokon, azóta mint nyaraló 
járok a városba, vagy éppen biciklitúrán ejtjük útba 
Siófokot. Korábban a főiskolának már volt itt vidéki 
központja, akkor is jártam a városban, ekkor még 30 
vidéki központunk volt, de az egy másik konstrukció 
volt - mesélte Zárda Sarolta, majd így folytatta:
- 3 éve lehetőség nyílt közösségi felsőoktatási kép-
zési központot nyitni, akkor Siófokra gondoltunk, és 
nagyon köszönjük az önkormányzatnak az együtt-
működést, mert ez egy olyan képzési forma, hogy 
csak önkormányzattal közösen lehet létrehozni, 
működtetni. Jelenleg a budapesti központunkon 

kívül ez az egyetlen vidéki képzési központunk, és 
úgy érezzük, hogy nagyon sikeres. A siófoki inté-
zet megalapításával egy időben indítottuk el a tu-
rizmus-vendéglátás szakot, hiszen Siófokon is erre 
van a leginkább kereslet. Az egyik sajátosságunk a 
távoktatás. Itt helyben a hallgatóink fele távokta-
tásban vesz részt, ez azért is fontos, mert akik már 
elhelyezkedtek, dolgoznak, közben is tudnak tanul-
mányokat folytatni, képezni magukat. Azokat a ta-
nárokat, akiknek megvan a megfelelő képzettségük, 
hogy taníthassanak a főiskolán, azokat itt helyben 
tudjuk foglalkoztatni, büszkén mondhatom, hogy 30 
tanárunkból 22 siófoki. A könyvtárral is van együtt-
működési szerződésünk, 12 szállodával szerződtünk 
gyakorlati helyekre. A jövőben a siófoki központ egy 
stabil bázisa lehet a turizmus-vendéglátásnak és az 
informatikának.  

Somogy megye egyik legrangosabb elismerését, az 
Örökségünk - Somogyország Kincse kitüntetést ve-
hette át a Siófoki Női Kar a Zenél a város programso-
rozat keretében adott koncertjén, június 8-án. 

1971-ben Siófoki Bányász Női Kar néven alakult meg 
a város női kórusa, mely 1991-ben egyesületté vált. 
A kórus 2015-től Siófoki Női Kar néven folytatta to-
vább kiemelkedő munkásságát az egyházi és világi 
kórusművek, a hazai és külföldi sikeres fellépések, 
hangversenyek terén. A Siófoki Női Kar Egyesület je-
lenlegi elnöke Soós Ferencné, művészeti vezetői 2013 
óta Bati Zoltán és Bati-Béleczki Anita. Az arany minő-
sítést és fesztiválkórus rangot elnyert Siófoki Női Kar 
számára, munkásságának elismeréseként a Somogy 
Megyei Közgyűlés Örökségünk - Somogyország 
Kincse kitüntető címet adományozott a 2018-as me-
gyehéten. A megye egyik legrangosabb elismerését 
a Siófoki Önkormányzati Hivatal Zenél a város című 
koncertsorozata keretében vehette át a kórus dr. Ba-
lázs Árpádtól, a Somogy Megyei Önkormányzat Köz-
gyűlésének tagjától. A Somogy Megyei Közgyűlés a 
díjat Witzmann Mihály országgyűlési képviselő által 

felterjesztett javaslat alapján adományozta a Siófoki 
Női Kar számára. A rangos díjátadóval egybekötött 
Zenél a város koncertsorozatot dr. Lengyel Róbert, 
Siófok polgármestere nyitotta meg. 
- Az egyesületet tagok alkotják, és az elismerésben 
benne van minden egyesületi tag elhivatottsága, az 
éneklés szeretete, a közösségben együtt töltött idő 
öröme, a baráti együvé tartozás élménye. A hosszú 
évek során az ének és a barátság tart össze minket 
– mondta a kitüntetés átvételekor Soós Ferencné, a 
Siófoki Női Kar Egyesület elnöke.
A rendezvényen a közönség a Siófoki Női Kar hang-
versenye mellett Szabó Tatjana, siófoki alkotó műveit 
is megtekinthette. 

Örökségünk - Somogyország Kincse kitüntetést vehetett át a Siófoki Női Kar

A belvárosi vezetékhálózat állapotfelmérése nem-
rég fejeződött be, és a szakemberek elég rossz álla-
potban találták a csővezetéket.

A műszaki állapotfelmérés eredményeként a vizsgála-
tot végző szakemberek arra a megállapításra jutottak,
hogy az aknában látható, szabad csővezetékek végei 
korrodáltak, a hőszigetelés szétmállott, funkcióját 
nem látja el. Az aknák és a szerelvények műszaki ál-
lapota rossz, helyenként kritikus, a felmért aknákban, 
valamint a korábban végzett feltárásos munkák során 
látottak alapján kijelenthető, hogy a hőszigetelés a 
távhő vezeték teljes hosszában elrohadt, műszaki ál-
lapota rossz, funkcióját nem látja el.
Becslések szerint egyébként a nem megfelelő hőszi-
getelés miatt  a gerincvezetéken jelentkezik a „belvá-
rosi”  távhő rendszer jelentősebb vesztesége.
A tömbfűtőtől a gerincvezeték a gimnázium előtt ér ki 
a Tanácsház utcára, itt ágazik ketté a Sió és a Kele utca 
irányába. A legkritikusabb szakasz is itt, azaz a gimnázi-
um előtt van. 

A Termofok-Sió Kft. ügyvezetője lapunknak elmond-
ta, hogy ezen a 300 méter hosszú(Általános iskola 
bejárata és a Sió u. közötti) szakaszon még ebben az 
évben meg kellene kezdeni a gerincvezeték cseréjét.
- Ez év elején két alkalommal is történt lyukadás a ge-
rincvezeték gimnázium előtti szakaszán. A helyzetet 
súlyosbítja az a tény, hogy ezen részen keletkezett 
hibák esetén, a javítások ideje alatt (ki kell szakaszol-
ni az adott részt) két általános iskola, a gimnázium, 
a rendőrség és öt társasház 368 háztartása nem kap 
melegvízet és fűtési szolgáltatást. Emellett, mivel a 
gerincvezeték a járda alatt fut, így a munkálatok ideje 
alatt a közlekedés is bonyolultabb, valamint ezeket a 
részeket helyre is kell állítani.
Az elvárható üzembiztonság, a szakaszólhatóság és 
nem utolsó sorban energia hatékonyság érdekében 
a gerincvezeték cseréjét a lehető leghamarabb el kell 
kezdeni- részletezte az ügyvezető, melyről természe-
tesen időben tájékoztatást nyújt a távhő szolgáltató.

Felújításra szorul a belvárosi távhővezeték

Bursa Hungarica

Hosszú évek hagyományait nem megszakítva a város képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik a hátrá-
nyos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2019. évi pályázati fordulójához. Az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szo-
ciálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. Az ösztöndíjpályázatra azok a települési 
önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, 
akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) nappali tagozatos, alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzés-
ben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A jelentke-
zéshez szükséges információkat a pályázathoz csatlakozást követően az önkormányzat honlapján teszik közzé.

Ökomenikus kápolna épül a kórház területén

Lampért Gábor evangélikus lelkész, dr. Nagy Gábor, a Siófoki Kórház- Rendelőintézet orvosigazgatója és dr. Gárdo-
nyi Máté római katolikus plébános kérelemmel fordult a város képviselő-testületéhez, melyben segítséget kértek a 
kórház területén megépítendő ökumenikus kápolna anyagi támogatása érdekében. A kérelmezők 3 millió forinttal 
rendelkeznek, ezt a testület kilenc millió forinttal egészíti ki azzal a kitétellel, hogy emléktáblát helyeznek ki arról, 
hogy az épület a város támogatásával épült. A kápolna fenntartását a kórház vállalta. 
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Június 4-én nemzetünk gyásznapjáról, Trianonról 
emlékeztek meg Siófok vezetősége és lakosai a Tria-
non-emlékműnél. 

1920. június 4-én írták alá azt a békediktátumot, amely 
Nagy Magyarország kétharmadát vette el tőlünk.
- Eltelt majd 100 év, és nem feledtünk. Nem is akarunk 
felejteni, mert megloptak minket, mert aránytalanul 
súlyosan büntettek minket, mert nagyjaink elárultak 
minket, és mert többre hivatott nemzet vagyunk. So-
sem adhatjuk fel Nagy Magyarország álmát, és sosem 
nyugodhatunk bele a „darabolós gyilkosok” tetteinek 
következményeibe, mert egy az Isten, egy a nemzet. Az 
„adjon Isten”-t ma is ugyanúgy mondják Kassán, Ung-
váron, Aradon vagy épp a Bácskában is – hangsúlyozta 
a siófoki megemlékezésen tartott beszédében dr. Len-
gyel Róbert polgármester. 
Takács Attila a Siófoki Aranypart Kollégium képvisele-
tében emlékezett meg Trianonról: 

- Az igazságtalanság szinonimája számomra a Trianon 
szó megfelelője. A győztesek békéje a legyőzöttek fe-
lett, akiknek sem szavuk, sem semmiféle lehetőségük 
nem volt arra, hogy tiltakozzanak, vagy valamilyen 
jogorvoslatot kérhessenek. Ezért is emlékezünk ma itt 
Siófokon erre a napra, hiszen a tudatunkat nem tudta 
módosítani az akkori győztes akarat. Tiszteljük az akkor 
élt elődeinket annyira, hogy sose feledkezzünk meg 
erről a napról, hiszen a reménytelenségbe taszított 
nemzetet nem sikerült úgy megtörni, mint ahogy a há-
ború győztesei és kárörvendő szomszédjaink szerették 
volna. Megérdemlik akkor élt elődeink, hogy ma mél-
tó módon emlékezzünk meg róluk. A megemlékezé-
sünkön részt vevő és azt évek óta szervező kollégisták 
garanciát jelentenek arra, hogy a jövő nemzedéke szá-
mára is fontos a mai napról való méltó megemlékezés. 
A megemlékezés a Siófoki Férfi Dalkör és a Siófoki 
Aranypart Kollégium diákjainak műsorával és az emlé-
kezés koszorúinak, virágainak elhelyezésével zárult. 

Trianoni megemlékezés

Nemzeti Regatta – 50 vendégtelepülés az 50 éves Siófokon
A Balatoni Hajózási Zrt. a társszervezők közremű-
ködésével és a támogatók jóvoltából harmadik 
alkalommal rendezte meg Siófokon a Nemzeti 
Regattát – Magyarország településeinek vitorlás 
fesztiválját. A balatoni szezonkezdés első nagy 
családi fesztiválján hazánk 50 települését látta 
vendégül a várossá válásának 50. jubileumát ün-
neplő házigazda, Siófok.

A hajóállomás és környéke teljesen benépesült június 
9-én és 10-én. Magyarország 50 települése képvisel-
tette magát, és hozta magával gazdasági, turisztikai, 
közéleti vezetőit, művészeit és persze népes szurko-
lótáborát. A várossá válásának 50. évfordulóját idén 
ünneplő Siófok olyan településeket látott vendégül, 
melyek több mint 70%-a nem a Balaton partjáról érke-
zett. Teljesült a szervezők célja, hogy a vitorlássportot, 
a Balatont és a víz szeretetét közelebb hozzák az ország 
más tájain élők számára is. A telt házas fesztiválon a 

sátorpavilonok segítségével a kilátogatók megismer-
kedhettek a résztvevő települések látnivalóival, prog-
ramkínálatával és ízvilágával is. A kétnapos esemény 
alapját az az amatőr vitorlásverseny adta, melynek 
keretében a települések által kiállított 7 fős legénysé-
gek egy profi kormányossal kiegészülve szálltak vízre 
a szervezők által biztosított egyforma vitorlásokkal. 
Nem feltétlenül profi vitorlázók alkották a legénységet, 

több település is a számára valamilyen szempontból 
ismert közéleti személyt ültetett inkább a hajóra. Nem 
volt hiány hírességekből: találkozhattunk többek kö-
zött a gyorskorcsolya olimpiai bajnok Liu testvérekkel, 
Gergely Istvánnal, illetve Vári Attilával, szintén olimpiai 
bajnok vízilabdázókkal, Kozma Dominik világbajnoki 
bronzérmes úszóval, labdarúgókkal, de a sportolók 
mellett színművészekkel, zenészekkel, televíziós mű-
sorvezetőkkel, várkapitánnyal vagy éppen az adott 
település lelkészével. Szombaton három – a partról, 
nézőhajóról és óriás kivetítőről is egyaránt jól követhe-
tő – vitorlás előfutam zajlott 50 településsel, melyekből 
24 csapat jutott a másnapi negyeddöntőkbe. Már az 
előfutamok során eldőlt, hogy címvédés idén nem lesz, 
mivel a tavalyi győztes Alsóörs csapata korai rajt miatt 
kizárásra került. Balatonboglár, a tavalyi végső máso-
dik helyezett szintén kiesett, mivel saját előfutamában 
csak az 5. helyet szerezte meg. A szervezők örömmel 

állapították meg, hogy a továbbjutó 24 csapat kéthar-
mada (16 település) nem a Balaton partjáról érkezett.  
Vasárnap délelőtt két 12 csapatos negyeddöntővel 
folytatódott a verseny. A korábbi évek dobogósai kö-
zül Csopak teljesített a legjobban, míg a 2016-os végső 
győztes siófoki csapatnak a negyeddöntőből már nem 
sikerült kivívni a továbbjutást. Ekkor derült ki, hogy 
2018-ban egészen biztosan új győztese lesz a Nemze-
ti Regattának. Az időjárás végül mindenkit megtréfált, 
mivel teljes szélcsend uralkodott a siófoki kikötő előtti 
vízfelületen, így sem az elődöntőt, sem a döntőt nem 
lehetett már lebonyolítani. Ezért a Magyar Vitorlás Szö-
vetség a vitorlásversenyeknél alkalmazott pontszámí-
tási rendszer alapján hirdette ki a dobogós csapatokat. 

Az összes sikeresen lebonyolított futamban elért ered-
mények alapján született meg a végső sorrend.
 
A települések vitorlásversenyén végül az alábbi vég-
eredmény született:
I. helyezett:       Balatonkenese
II. helyezett:      Gyöngyös
III. helyezett:     Harkány
 
A szervezők különdíjjal jutalmazták Paks városát, 
mivel csupa hölgy alkotta a vitorláscsapatot. Füzér 
település szintén különdíjat kapott, a legtávolabbról 
érkező csapat a Holovits György „Gyúró”-emlékdíjat 
vehette át. A közelmúltban elhunyt névadó sokszo-
ros magyar bajnok vitorlázó az I. Nemzeti Regatta 
védnöke volt. A vasárnapi ünnepélyes eredményhir-
detésen az oklevelek, érmek, kupák és ajándékcsoma-
gok mellett a Bahart a támogatók jóvoltából 300.000 
– 200.000 – 150.000 Ft értékű hajóbérlési lehetősé-
get, valamint 500.000 – 300.000 – 200.000 Ft értékű 
településmarketingre fordítható keretet ajánlott fel a 
vitorlásverseny dobogós csapatainak. A Nemzeti Re-
gatta nevű motoroshajó a 2019. évi hajózási szezon-
ban a győztes település nevét viseli, így tehát Nemzeti 
Regatta – 2018 Balatonkenese néven szeli majd a ha-
bokat a Balatonon.
Az elmúlt évekhez képest jelentősen növekedett a 
sárkányhajó versenybe nevezett települések száma. 
Idén már 20 település indult ebben a versenyszámban 
10 fős legénységgel a Sió-csatornán lebonyolított két-
napos megmérettetésen. 

A települések sárkányhajó versenyének végered-
ménye:
I. helyezett:   Paks
II. helyezett:   Balatonfüred  
III. helyezett:   Orfű
IV. helyezett:   Balatonmáriafürdő
 
A kétnapos fesztivál leglátogatottabb helyszíne a sió-
foki hajóállomás nagyparkolójában felépített „Telepü-
lési ízek utcája” volt. A két nap során 35 csapat összesen 
4 kategóriába sorolva vállalkozott arra, hogy elkészíti a 
településére jellemző ételkülönlegességet. 
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A Siófoki Szakképzési Centrum Kiváló Tanulója díjátadó ünnepély
A Siófoki Szakképzési Centrum intézményeiben 
hagyomány, hogy a tanév végén díjátadó ünne-
pély keretében a példamutató szorgalommal 
rendelkező kitűnő tanulókat, a versenyeken ki-
magasló eredményt elérő diákokat és a kiemel-
kedő közösségi munkát végző fiatalokat Szamosi 
Lóránt főigazgató az iskola legmagasabb fokú el-
ismerésével jutalmazza. 

- A mai ünnepség központi témája a tehetség. Ahogy di-
ákjainkon és felkészítő tanáraikon végignézek, minden-
képpen a tehetség szó jut eszembe. A két legnagyobb 
kihívás egy iskolában a nagyon gyenge képességű gyer-
mek és a nagyon komoly képességű, tehetséges gyermek. 
Mindkettő nagy erőfeszítéseket és komoly munkát igényel 
a pedagógusok részéről. A tehetség is relatív fogalom, a 
jelenlévő diákok abszolút jók abban a szakmában, tanul-
mányokban, amit éppen folytatnak vagy a sportban, ez 
már önmagában a tehetséget jelenti. Országunk legfőbb 
árucikke a tehetség. Nincsenek nagy kőolajmezőink, 
földgázmezőink, hanem tehetségeink vannak, amivel 
azt gondolom, hogy nagyon jól tudunk gazdálkodni. Bí-
zom abban, hogy hosszú távon is meg tudjuk tartani te-
hetségeinket, hiszen ennek az országnak szüksége van a 
dolgos, sportolni szerető, valamiben kiemelkedőt nyújtó 
ifjúságra – mondta ünnepi beszédében Szamosi Lóránt, a 
Siófoki SZC főigazgatója.
A Hotel Mala Garden Balaton-parti teraszán Siófoki 
Szakképzési Centrum Kiváló Tanulója elismerő okleve-
let vehetett át:
Máté Fanni Szabina, a Siófoki SZC Mathiász János Gimná-
ziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának gimnázi-
umi tanulója kitűnő tanulmányi eredményéért, valamint 
kézilabda és atlétika sportágakban nyújtott kiváló teljesít-
ményéért. Felkészítő tanára: Vargáné Hidvéghy Édua.
Sági Cintia Viktória, a Siófoki SZC Marcali Szakgimnázi-
uma és Szakközépiskolájának gépi forgácsoló tanulója 
kiváló tanulmányi eredményéért, aktív közösségi és sport-
tevékenységéért. Felkészítő tanára: Landi István.
Szász László Achilles, a Siófoki SZC Baross Gábor Szak-
gimnáziuma és Szakközépiskolájának hegesztő tanulója 
kiváló tanulmányi eredményéért, valamint a tanulmányi 

versenyeken nyújtott teljesítményéért, közösségi munká-
jáért. Felkészítő tanára: Varga István.
Gulyás Sándor, a Siófoki SZC Bacsák György Szakgim-
náziuma és Szakközépiskolájának villanyszerelő tanulója 
kitűnő tanulmányi eredményéért, az OSZKTV versenyen 
elért helyezéséért, példamutató szakmai szorgalmáért. 
Felkészítő tanárai: Horváth Péter és Poór László.
Czene Nikolett, a Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakgimnázi-
uma és Szakközépiskolájának pénzügyi-számviteli ügyin-
téző tanulója kiváló tanulmányi eredményéért, az OSZTV 
versenyen nyújtott teljesítményéért. Felkészítő tanárai: 
Sebők Éva és Kercsmár Vilmos.
A díjátadó ünnepélyen a jubiláló tanárokat is köszöntöt-
ték, díjazva kiemelkedő, áldozatos szakmai munkájukat: 
Matyikóné Nagy Éva magyar nyelv és irodalom szakos 
tanár, népművelő, kulturális menedzser, a Krúdy Irodalmi 
Színpad alapítója, 17 éve a Siófoki SZC Krúdy Gyula Szak-
gimnáziuma és Szakközépiskolájának tanára, a tanári-köz-
szolgálati pályán már 41 éve tevékenykedik.
Kulcsár János műszaki oktató, gyakorlati oktatásvezető, a 
Siófoki SZC Marcali Szakgimnáziuma és Szakközépiskolá-
ja tantestületének elismert és tisztelt tagja. 44 esztendeje 
dolgozik jelenlegi munkahelyén, pályafutása során több 
elismerést, kitüntetést is kapott.
Pék Róbertné matematika-pedagógia szakos tanár, a 
Siófoki SZC Marcali Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
tantestületének kiemelkedő tagja, mintegy 40 éves okta-
tó-nevelő munkája meghatározó az iskola életében.
Horák Ferenc gépészmérnök-mérnöktanár, a Siófoki SZC 
Baross Gábor Szakgimnáziuma és Szakközépiskola szak-
mai munkaközösségének oszlopos tagja. 27 évet töltött 
el a pedagógusi pályán, ebből 6 évet Siófokon. A szakmai 
elmélet és gyakorlat oktatása terén nem ismer lehetetlent, 
lelkesedése, szakma iránti elkötelezettsége egyedülálló.
Mátrainé Horváth Beatrix matematika-fizika-kémia 
szakos tanár és Mátrai Tibor matematika-fizika-
számítástechnika szakos tanár. Mindketten a Siófoki SZC 
Krúdy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának 
meghatározó pedagógusai. A mintegy négy évtizedes pá-
lyafutás, amelyet a középfokú nevelés és oktatás szolgála-
tában töltöttek el, példaértékű és meghatározó nemcsak a 
Krúdy, hanem Siófok oktatási életében is.

A települési ízek versenyének helyezettjei és étkeik:
Halételek:
I. helyezett: Komárom – finn lazacleves
II. helyezett: Miskolc – perecesi pisztráng
III. helyezett:  Balatonboglár – harcsapaprikás 

túrós csuszával
 
Grill ételek:
I. helyezett:  Miskolc – Bükk szíve, szarvasgerinc, 

vargánya
II. helyezett: Balatonfüred – rozé kacsamell
III. helyezett: Kaposvár – grilltál la Pergola

Szombaton 3 különdíjat is kiosztott a zsűri:
Gyöngyös: diszkoszban sült mátrai tüzeshús
Baja:  bajai harcsapaprikás
 füstös-túrós-kapros galuskával
Siófok: grillsteak
Egytálételek „A” kategória:
I. helyezett: Baja – bajai bunyevác birka
II. helyezett:  Csopak – Balaton-felvidéki 
 vaddisznósült
III. helyezett: Komárom – Jókai bableves

Egytálételek „B” kategória:
I. helyezett: Dunaharaszti – brassói libamájas
II. helyezett: Nyim - vaddisznópörkölt
III. helyezett: Siófok - pörkölt

A zsűri két különdíjat is kiosztott:
Gyöngyös: palócleves
Makó: makói vágott leves cipóban

Az ingyenesen látogatható családi fesztivál kivá-
ló alkalmat jelentett a településeknek arra is, hogy 
a Balatonra irányuló reflektorfényben saját turisz-
tikai, idegenforgalmi látnivalóikat, programjaikat, 
rendezvényeiket bemutassák a kilátogató nagykö-
zönségnek. A szervezők gondoskodtak arról, hogy 
ezt a településmarketing feladatot mindenki komo-
lyan vegye. Mind a sátorpavilonokban, mind pedig 
a nagyszínpadon történő bemutatkozást zsűritagok 
pontozták, ezáltal találtak gazdára a kupák, érmek, 
oklevelek és értékes díjak.

Színpadi bemutatkozások, fellépések helyezettjei:
I. helyezett:     Nyim
II. helyezett:   Siklós
III. helyezett:   Kistarcsa

Települési stand szépségverseny helyezettjei:
I. helyezett:     Zirc
II. helyezett:    Makó
III. helyezett:   Debrecen

A vasárnap délutáni eredményhirdetésen adták 
át a Nemzeti Regatta fődíját is, melyet a szervezők 
annak a csapatnak ítéltek oda, amely a legtöbb ver-
senyszámban indult, és ért el kiváló eredményeket. 
A győztes 11 település közül kerülhetett ki, ők vol-
tak a legaktívabbak az 51 település közül. A fődíjat 
végül, a tavalyi elsőséget megvédve ismét Baja te-
lepülése vehette át. Ördög Nóra és Borbély Ferenc, 
a rendezvény házigazdái nem csupán a versenyszá-
mokat kommentálták, és a települési bemutatkozá-
sokat konferálták fel a nagyszínpadon. Kiemelkedő 
érdeklődés övezte a koncerteket, hiszen olyan neves 
felhozatal színesítette a fesztivált, mint Király Viktor 
fellépése, a TNT fergeteges szombat esti bulija, a Pa-
tikadomb műsora, valamint a Kowalsky meg a Vega 
vasárnapi nagykoncertje. A résztvevő települések, az 
esemény szervezői, főtámogatója és kiemelt támo-
gatói, szponzorai ismét sikeresnek, színvonalasnak 
értékelték a fesztivált.
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Siófok, a gyermekek paradicsoma
„A magyar fürdőző közönségnek méltányolnia kell 
az érdekeltségeknek azokat a törekvéseit, hogy 
szeresse meg a Balatont és annak intézményeit és 
azok boldogulását látogatásával támogassa.”
 
Idézetünk egy pár oldalas, színes kiadványból származik, 
melyet 1929-ben jelentetett meg a siófoki Tájékoztató 
Iroda. A prospektusban már kiemelkedő szerepet kapott 
Siófok gyógyfürdő jelentősége, különösen az alábbi 
„kórságban” szenvedő: „vérszegénység, ideggyengeség, 
sápkóros megbetegedéseknél, gyenge gyermekeknek”.
A lenti részlet feltárja a titkot a kis füzetecske címéről:
„Évente sok gyenge és rossz testtartású gyermek találja 
itt a rendszeres testnevelés mellett gyógyulását. Külö-
nösen célravezető a szabadban való svédtorna légzési 
gyakorlatokkal, a mellett különös gonddal az egyenletes 
és általános izomképzésre ; ritmikai gyakorlatok zenére. 

Ezeken kívül tennist, vívást, evezést és úszást oktatnak 
különleges trénerek és tornamesterek. Az intézet oktatói 
a fürdőorvosokkal egyetértőleg gondoskodnak, hogy a 
gyermekek az egészséges testápolásnak megfelelő élet-
módot folytassanak. A gyermekek e mellett táncot és 
könnyű előadó művészetet játszva tanulnak. Ennek kö-
vetkeztében joggal nevezhetjük Siófokot a gyermekek 
paradicsomának.”
A tájékoztató kiadványból kiviláglik, hogy komolyan 
számítottak a gyermekekkel érkező családokra. A ven-
déglátással és szállásadással foglalkozoó is felkészültek 
az ifjabbakra. Siófok szállodáiban, a Központiban, a Hul-
lám és Sió Szállóban, valamint a Balaton Szállodában kü-
lön gyermekmenü is várta a vendégeket.
„A testnevelésre és tornára – különösen gyermekeknél 

– nagy súlyt helyez a Fürdőigazgatóság. Fodor és Róna 
budapesti neves vívómester, illetőleg tornatanár veze-
tése alatt sportintézet működik Siófokon. Úgy a felnőt-
tek, mint a gyermekek különös szeretettel keresik fel a 
sport-telepet, ahol nyolc jókarban tartott tennis-ground 
és nagy gyermekjátszótér áll rendelkezésükre. Ugyanitt 
a gyermekek űzhetik a pingpong játékot. Kedvelt szóra-
kozása az üdülő gyermekseregnek a ponny-fogatokon 
való kocsikázás és lovagolás.”
De Siófok már az 1920-as évek végén tárt karokkal és 
szórakozási, kirándulási lehetőségekkel várta az iskolák 
nebulóit. Írásunk címének helytállóságáról tanúskodik 
az Est 1924. augusztus 9-én megjelent száma:
„A Jó Pajtás siófoki gyermekünnep. Siófokon, mint min-

dig most is rengeteg a nyaraló gyermek. Ezeknek szer-
zett vasárnap, augusztus 10-ón nagy örömet a Jó Pajtás 
szerkesztősége: pompásan összeállított programú gyer-
mekdélutánt rendezett számukra a Fodor-sporttelepen. 
Boldog arccal, örömtől csillogó szemekkel hallgatta a 
fiuk és leányok vidám, nagy serege Schöpflin Aladár 
bevezető szavait, Oszkár bácsi meséit, kacagva nézték 
Forral Zoltán szemük, láttára készült tréfás rajzait. Sok 
nevetés és álmélkodás kísérte a bűvészmutatványokat 
is, de különösen megrugadók voltak a Fodor- sporttelep 
növendékeinek torna-, vivó- e ritmikus gyakorlatai. Volt 
3—15 éves fink és leányok felvonulása zeneszóra, apró 
gyermekek vivása és mintacsapat- vivás, fiatal leányok 
ritmikus tornája. Mind a Fodor-tornaiskota nagyszerű 
oktatói módszerét dicsérte. A bájos ünnep közönsége 
kitünően mulatott» —ez volt az idei siófoki szezon leg-
szebb gyermekünnepe.”

Feléhez érkezett a jubileumi év
Most, hogy már júliust írunk, és eltelt a 2018. év 
több mint fele, tekintsünk vissza kicsit a jubileumi 
ünnepsorozat eddig megvalósult programjaira, és 
lássuk, mi vár még ránk ebben a különleges évben! 

Szinte hihetetlen, de már az év felénél járunk, így a 
jubileumi ünnepsorozatból is eltelt már számos ese-
mény. Az ünnepsorozat a Húsvéti Nyuladalommal 
kezdődött, ez volt az első nagyrendezvény a Sió-
fok50 programsorozat keretében. A Fő tér idén is 
népi fajátékokkal telt meg, és a kicsik újra örülhet-
tek az állatsimogatótól a kézműves programokon át 
a gyerekkoncertekig tartó kavalkádnak. Ezt követ-
te a Pünkösdi Szezonnyitó, ahol a remek nyárindító 
hangulat részeként a helyi vízisportokból és a sakk-
egyesület tevékenységéből is kaphattunk ízelítőt 
napközben a nagystrandon, az esti koncerteken pe-
dig megtelt a Plázs fehér homokos strandja.   Nem 
volt ez másképp a június 30-án megrendezett félévi 
Ákos-koncerten sem, amelyen az állandó lakcímmel 
rendelkező siófoki lakosok a szervezők által a város 
ajándékaként díjtalanul vehettek részt. Július köze-

pén pedig a New Orleans Jazz fesztivál varázsolt múlt 
század eleji amerikai hangulatot a Fő térre, idén ti-
zenötödszörre. A nagyrendezvények mellett minden 
hónapban Siófok50 néven fotókiállítást láthattunk a 
Kálmán Imre Kulturális Központban, és a könyvtárral 
együtt számos gyerekprogramot is szerveztek az 50 
éves jubileum jegyében. A Zenél a város klasszikus és 
komolyzenei sorozat szintén a jubileum tiszteletére 

született, és bár a nyáron szünetel, ősszel ismét mi-
nőségi koncertekkel tér vissza. Aki lemaradt az eddigi 
eseményekről, annak sem kell elkeserednie, hiszen 
még rengeteg meglepetést tartogat mindenki szá-
mára az év hátralévő része! 
Egy hónap múlva kezdődik a Bor és Kenyér Ünnepe 
augusztus 16. és 20. között a hajóállomáson. A hagyo-
mányőrző elemekkel tűzdelt Bor és Kenyér Ünnepe 
a régió egyik legnagyobb eseménye. Nép- és világ-
zene, kézműves hagyományok kerülnek előtérbe 
ezeken a napokon. A tradicionális értékeket és a nép-
szerű világzenei irányzatokat bemutató koncertek 
mellett néptánc, családi és sportprogramok, vásár és 
gasztronómiai élmények várják a vendégeket a Ba-
laton partján.  A négynapos eseményre érkezik Tóth 
Vera, a 100 Tagú Cigányzenekar, Deák Bill Gyula, Ge-
rendás Péter. A jubileumi év nyarának záróeseménye 

az augusztus 31. és szeptember 2. között megrende-
zésre kerülő Bor és Fröccsfesztivál lesz, ami nem más, 
mint a korábbi években augusztus elején Borpart 
és Fröccs Feszt néven tartott fesztivál utódja, meg-
újult névvel, időponttal és helyszínnel: a hajóállomás 
helyett idén a nagystrandon és a fehér homokos 
Plázson kap helyet. A fellépők listájában a teljesség 
igénye nélkül szerepel Demjén Ferenc, Weisz Viktor 
és a Budapest Bár.  A szervezők ugyan még nem árul-
ták el a teljes programot, de annyit biztosan tudunk, 
hogy méltó zárása lesz majd a nyárnak, a koncerten 
kívül egész napos sportprogramokkal a nagystrand 
területén, továbbá a Plázs is készül meglepetésekkel.

Fotó: G
áti Kornél
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Érdekesség főleg a gyermekek számára, még ha nem is 
teljesen siófoki vonatkozású hír, hogy:
„akció indult meg abból a célból, hogy a fővárosi iskolák 
nem mint eddig szeptember 1-én kezdjék meg a tan-
évet, hanem egy-két héttel későbbre halasszák a tanév 
megnyitását.” A kezdeményezés kitalálói avval érvel-
tek, hogy szeptember elején még tombol a kánikula, és 
hadd élvezzék még a szabadságot a gyerekek szüleikkel 
a fürdőhelyeken, így a Balaton partján is. Zárójelben 
megjegyzendő, hogy a fürdőhelyek gazdasági érdekei is 
kívánatossá tették az iskolai kezdés későbbi időpontját.  
Határozatot azonban ez ügyben még hoztak.” Híradás 
a Magyarország, 1926. augusztus 20. pénteki számából.

Most pedig átúszunk (jelképesen) az időben.

„A Balaton kellemes vize, gyönyörű fönyeves partjai, és 
a vidéknek csodás természeti szépsége az egész világon 
ismert: s a „Magyar Tenger” minden szépsége – széles, 
homokos fövenyfürdő, árnyas sétányok, lassan mélyülő 
part, vízisportlehetőségek – megtalálható Siófokon.”
(Részlet a Siófok, a Balaton legnagyobb üdülőhelye 
című, a siófoki Idegenforgalmi Hivatal által kiadott kiad-
ványból.)
Nyájas olvasóink azt gondolhatják, hogy ismételjük ma-
gunkat. Nem, nem. Az időben való „úszásunkkal” már az 
1945 utáni korszakban szemlélődünk. 
„A dicsőséges Szovjet Hadsereg félszabadító harcai dön-
tő fordulatot jelentettek hazánk, s a Balaton történetében 
is. Az ország a népé lett, s a népé lett a „Magyar Tenger” 
is. Pártunk vezetésével népköztársaságunk a dolgozók 
üdülési központjává fejlesztette a hatalmas tavat és az 
üdülőhelyeket dolgozóink százezrei foglalták el.”

(Ez a részlet is a Siófok, a Balaton legnagyobb üdülőhe-
lye című, a siófoki Idegenforgalmi Hivatal által kiadott 
kiadványból származik.)
De azért vitorlázzunk vissza a két háború közötti évekbe, 

és azért kiderült, hogy a szabadidő-eltöltés régi formái 
közül a nyaralás a középosztályi családok szinte kötelező 
nyári penzumává vált. A háború előtt az arisztokrácia, a 
nagypolgárság és a felső középosztály járt külföldre. E 
10-20 ezer fős kör az 1930-as évekre mintegy 200 ezerre 
emelkedett. Még nagyobb ütemben terjedt a belföldi 
üdülés. 1911 és 1914 között a 20 milliós lakosságból évi 
átlagban csupán 100-150 ezren tartózkodtak különböző 
hazai gyógy- és üdülőhelyeken, s a Balaton partján nya-
ranta mintegy 20-30 ezren kerestek felüdülést. Az 1920-
as évek elején a belföldi nyaralók száma – követve az 
összlakosság számának változását – lecsökkent 50 ezer-
re. Egy évtized múlva, az 1930-as években azonban már 
1 millió felé közelített. A belföldi nyaralók mintegy fele 
a Balatonnál üdült. A hosszabb nyári üdülések mellett 
az 1929-as évektől emellett terjedni kezdett a víkende-
zés, amelyet a kevésbé tehetős városi rétegek is jobban 
megengedhettek maguknak. Sokan azt hiszik, a balato-
ni tömegnyaraltatást és az ezzel járó hangos gyerekcsa-
patokat a kommunista úttörőmozgalom szabadította rá 
a csöndes balatoni üdülőövezetekre – de ez egyáltalán 
nem igaz. Már a Tanácsköztársaság idején is volt gyerek-
nyaraltatási program, a két világháború között Musso-
lini ifjú avantgardistái is a magyar tengerben fürödtek, 
1936-ban szintén a Balaton-partra küldte kikapcsolódni 
a Horthy-korszak ipari tanulóit az Országos Társada-
lombiztosítási Intézet, és a fenti kép tanúsága szerint 
1943-ban is a Tihany melletti Gödrösön volt a honvéd-
ség központi gépkocsijavító műhelyének tanonctábora. 

Ehhez társul egy kis statisztikai adat érdekességként az 
1930-as évekből:
„Az 1930-as évek végén már egyáltalán nem túlzás töme-
ges látogatottságról beszélni. A vendégek száma 1921-
ben 39 ezer, 1930-ban 92 ezer, 1937-ben 239 ezer volt. A 
legnépszerűbb fürdőhelyek sorrendje 1937-ben:
Siófok 94 ezer fő, Keszthely 28 ezer fő, Balatonalmádi 27 
ezer fő, Balatonfüred és Fonyód kb. 9-9 ezer fő.”
(Idézet a História 1999. év 5-6. számából.)
1948-ban ismételten megpróbálkoztak a vakáció időtar-
tamának meghosszabbításával: 
„A fürdőszezon meghosszabbítása érdekében Siófok 
üdülőhelyi bizottsága után Keszthely is beadvánnyal 
fordult a vallás- és köz- oktatásügyi miniszterhez, hogy 
szeptember 6. helyett szeptember 15-ig hosszabbítsák 
meg a nyári iskolai szünidőt. Ezzel a fürdőidényre nézve 
katasztrofális időjárás okozta károkat némileg még pó-
tolhatnák a balatoni érdekeltségek.” 
(Keszthelyi Újság, 1948. aug. 15.) 

A kezdeményezés sikeréről nincs tudomásunk, de azért 
az elkövetkezendő nyarakat is (a tanév kezdetéig) élvez-
ték a gyerekek, a tudósításokból legalábbis ez derül ki.
„Siófok új honfoglalóival együtt vették birtokukba a lágy 
balatoni fövenyt a dolgozók gyermekei is. A Népjóléti Mi-
nisztérium két gyermeküdülőt is létesített itt. A nagyob-
bikat, amelyben 180 apróság szórakozik vidáman, Ratkó 
Annáról, az első női miniszterről nevezték el . . . „
(Friss Újság, 1949. júl. 24.)
Siófok népszerű volt jövet-menet is. A Fehérvári Napló 
1950. június 13-i rövid tudósítása is bizonyítja:
„Az inotai úttörők a Balatonra tettek kirándulást. Siófok-
ra vonattal érkeztek, ahonnan hajóval Tihanyba mentek 
tovább. Hazafelé jövet Siófokon fürdőztek és szórakoztak 
az innotai gyerekek.”

… és azért, hogy senki el ne felejtse.

„ A Magyar Munkásmozgalmi Intézet ... az ország min-
den megyéjében összesen 69 helyre vitte el kiállítási 
anyagát a magyar munkásmozgalom történetéből ... A 
MMI július és augusztus hónapban Siófokra és Hévízre 
viszi kiállítását. Két hónapon keresztül mód nyilik az or-
szág különböző részeiről üdülésre érkező dolgozóknak, 
a helyi és környékbeli lakosságnak, úttörő és ifjúsági tá-
boroknak, hogy a magyar munkásmozgalom történeté-
vel a kiállítás anyagán keresztül megismerkedjenek.„
(Magyar Nemzet, 1950. jún. 28.)
Azonban a  Kádár-korszak gyermekeinek akkor kezdő-
dött el az igazi, nagybetűs nyári szünet, amikor a család 
elhagyta az Osztyapenko-szobrot, és döcögött az M7-
esen  a Balatonra, a SZOT-üdülő felé, ahol birtokba ve-
hették a lakkozott fabútoros szobákat, Junoszty tévével, 
csipketerítővel. Az anyák elkészítették a rántott húst, a 
csirkecombot és a fasírozottat, csomagoltak konzervet 
és egyéb finomságokat, nehogy véletlenül éhen marad-
jon valaki.  Elmaradhatatlan volt a főtt kukorica, lángos, 
fagylalt. 
„A ’70-es évek közepére a balatoni nyaralás természe-
tessé válik. Alig akad család, ahol a munkahely, egy 
szomszéd vagy egy nagybácsi révén ne juthatnának el a 
szülők a gyerekekkel egy hétre Szemesre vagy Siófokra. 
1978-ra nyilvánvalóvá válik, hogy a Balaton megtelt. A 
strandokon már reggel 9-kor elfogynak az árnyékos he-
lyek, a tihanyi révnél végtelen kocsisorok állnak” – rész-
let Papp Gábor Zsigmond Balaton retró című, 2007-es 
dokumentumfilmjéből.

„Helyzetjelentést” egykori gyermekmagazinból:

Siófoki Képeslap című írás „Szemfüles Panna” tollából:
„Az első kánikulai napon érkeztem Siófokra, szaty-
romban notesszel, szívemben nagy elhatározással, 
és szerkesztői intő szóval: írj valami érdekeset, Pan-
na! Például egy olyan úttörő- csapatról, amelyik idén 
táborozik először a Balaton mellett! Ígértem fűt, fát, 
annál is inkább, mert kinéztem a beregdaróci pajtá-
sok táborozási lapjáról, hogy éppen nekik kell most 
ott lenniük. Nagy magabiztossággal indultam el a 
Széchényi utcai iskola felé. Néhány maiteres ládát át-
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ugrottam — a testgyakorlás és akadályok leküzdése 
fontos dolog — állványerdő alatt bújkálva, friss mész 
szagától fintorogva végre beértem a vadonatúj isko-
lába. Minden tanterem szállodai szobává változott! 
Vajon mit szólnak a tantermek majd ahhoz, ha ősszel 
vidám csintalanság, tábori csasztuska helyett egyen-
letek fölé hajolnak itt a gyerekek? De hosszú még a 
nyár, és valóban a beregdaróciak is itt vannak. Illet-
ve a szállásuk itt van, — csak éppen kirándulni men-
tek!  No, de a déli harangszó visszahozza őket, meg 
a csendespihenő, — így vélekedtem, s elindultam, 
hogy felfedezzem Siófokot. 
Szekerek, oldalkocsis motorok gyülekeztek egy szürke 
ház előtt, amely látszólag olyan volt, akárcsak a töb-
bi. Hatalmas kosarak mélyéről selyemhernyók gubója 
hullott az átvevő elé. 
Megragadtam az alkalmat és egy úttörőkorú fiút: 
— Torma Lajos vagyok Szóládról; 33 kiló gubót hoz-
tam. Sokat bajlódtam, de megérte! Ötszáz kilónyi 
eperlevelet ettek meg, fránya jó étvágyúak voltak a 
hernyóim! Alig győztem repetát hordani. Különben 
az 1396-os számú Petőfi Sándor úttörőcsapat Turista 
őrsének vagyok a krónikása. Van ám rajtam kívül más 
„bogaras’“ is az őrsben; Csató Karcsi, aki zászlós, majd 
800 forintot vitt haza tavasz óta. Hogy mit vásárolunk 
rajta? Nem, a karórát nagypapától kaptam, aki tsz-
tag, A nylon-ingem a papától való, meg a hegyesorrú 
cipőm is. Ő fogatos, és édesanyám is tsz-dolgozó. 
Mondják, régen a bérlő, vagy a birtokos fia járhatott 
így. De az nagyon régen volt. Hogy változtassuk meg 
az őrs nevét? Nem is rossz ötlet! Minek nevezhetnénk? 
Talán „Aranyszálnak”, vagy „Aranypillangónak“’. Mert 
a hernyó elnevezés nem valami szép. Persze többen is 
terveztek közülünk „bogarászást”. de mindig akad, aki 
abbahagyja, mert nem győzi őket levéllel!  Az átvevő 
nénitől megtudtam, hogy állandó úttörő vendégei 
vannak. A legszorgalmasabb a köröshegyi Zerényi La-
jos, aki idén 1800 forintot kapott már. 
Csalogat a múzeum, betértem hát egy órácskára. 
Beszédes József nevét viseli, aki mérnök volt, és a 
reformkorban munkálkodott. A simontornyai határt 
ő csapolta le, megépítette a Nádor-csatornát, szabá-
lyozta a Sárvizet, az Ipolyt, a Bodrogot, a Fehér- és Fe-
kete-Köröst új mederbe siettette, Pest és Bécs között 

magyar központi vaspályát épített, s 1848-ban ennek 
főigazgatója volt. Mi minden van a múzeumban? Itt 
látható a Phönix nevű első magyar vitorlás modellje 
1796-ból. Fenékpuszta és Kenese közt sót szállítot-
tak fajta. De hiszen ez a Borbála! — köszöntöttem az 
„Aranyember”-ből ismert hajót. Pedig csak hétköznapi 
„Bögös“’-nek mondott gabonaszállító volt, amilyen a 
Balatonon csakúgy közlekedett valaha, mint az Al-Du-
nán. Megtudtam, milyen a bödönhajó, mi az umbella, 
hogyan halásztak szigonnyal, s vejkóval. Ilyen régi 
szavakat tanultam: nyesellő, nyirő, cibék, gusztony, — 
mind-mind a téli és nyári halászat szótárából valók. 
Éppen a nevem akartam beírni a vendégkönyvbe, 
amikor felkiáltottam:  — Itt vannak! Vagyis voltak! 
„Beregdaróc, 24 úttörő, Szabolcs-Szatmár megye” — 
olvastam. Nagyszerű, ők már jártak itt én  előttem, jó 
nyomon haladok tehát!  Visszamentem az iskolába. 
Nyüzsgött az úttörőktől.  
— Beregdaróciak vagytok?  — Nem, Dadról jöttünk, 
Komárom megyéből! — válaszolták. Bereg vagy Dad, 

én bizony meglátogatlak — döntöttem! S nem bán-
tam meg! A dadi pajtásokról írtunk már. Arról, hogy 
kosárba rakják a könyvtár könyveit és házhoz szállítják 
szomszédnak, mamának. Négy ifjúvezetőjükkel ismer-
kedtem meg először. Balogh Julika köztük a legfiata-
labb, most végezte a nyolcadikat, ősztől fogva a téesz 
kertészetében dolgozik, mint önálló kenyérkereső. 
Róttam tovább Siófok utcáit. Leültem a rózsakertben, 
és azon elmélkedtem, hogy Siófok az idén százéves. 
De nemhogy öregedne, hanem egyre fiatalabb és 
szebb lesz! Amint merengve lépkedtem valahol a vas-
út mentén, az előtt a ház előtt — amelyben a Csár-

dáskirálynő szerzője, Kálmán Imre született — nagy 
csapat úttörő ballagott. Délibáb-e, vagy valóság?! Utá-
nuk! Hátha ők az én keresett beregdaróci ismeretlen 
pajtásaim! Végig a bazársoron, le a kikötő felé! Végre! 
— Beregdaróciak tetszenek lenni, ugye? — lihegtem a 
tanárnéni felé. Am, a válasz imigyen hangzott: — Nem 
pajtás, Ácsról jöttünk! Gyere velünk a standra! 
Bevallom nagy bűnömet — nem kerestelek bennete-
ket tovább beregi pajtások! Elindultam én is a víz felé. 
Mert hátha most igazán jó nyomra jutottam, s a nagy 
kék mosdótálban találkozunk végre. De sajnos, lap-
zártáig ez még nem történt meg... Szemfüles Panna”

Ebből a kis összegzésből kitűnik, hogy a Balaton min-
dig, minden társadalmi rendszerben népszerű volt. 
Igyekeztek érvényesíteni a kellemest a hasznossal. Hi-
szen a sok gyermek nyaral itt a családjával. Vagy nya-
ral a nagymamánál, nagypapánál stb. 
Az ittlétüket kell emlékezetessé tenni. Igyekezni, hogy 
a strandok minősége, környezetünk igényessége mel-
lett gondoskodni kell a szellemi, lelki feltöltődésről, a 

kikapcsolódásról. Vegyük tudomásul, hogy a gyerekek 
nagy többsége szereti a Balatont. A vizet, a partot, a 
játékokat és a szabadságot. Lazaságot, kötetlenséget. 
De minden változó. Ehhez kell idomulni és a változá-
sok szelein vitorlázva minél több gyermeket, családot 
behúzni Siófok jelképes „kikötőjébe”, és itt horgo-
nyoztatni őket.

BRTK Könyvtár összeállítása 

Ezeken a csatornákon evezve horgásztuk ki az infor-
mációkat:

Siófok, a gyermekek paradicsoma / Tájékoztató Iroda (Siófok, 1929)
Siófok, a Balaton legnagyobb üdülőhelye / Idegenforgalmi Hivatal 
(Siófok)
https://adtplus.arcanum.hu/hu/
Balatoni Sajtófigyelő / História 1983. év 3. szám ; p. 29-31.
História 1999. év 5-6. számából
https://index.hu/fortepan/2015/08/29
Romsics Ignác : Magyarország története a XX. században ; (2010)
(Fotók: Fortepan)

Július 1-től forog az 50 méteres kerék a siófoki 
nagystrandon.

Július 1-től vehetik birtokba a látogatók a siófoki 
nagystrandon található óriáskereket. Ezzel az 50 mé-
ter magas óriáskerékkel (is) ünnepli 50-ik születésnap-
ját Siófok. A hatalmas építményről a tihanyi apátság, 
a Badacsony, a Somogyi-dombság, de gyakorlatilag 
az egész Balaton megtekinthető. Magyarországon ez 
az első hazai készítésű óriáskerék, amely kimondottan 
a város jubileumi évére készült. Az 50 méter magas, 
30 gondolás, 180 turista befogadására alkalmas óri-
áskereket nyolc hónap alatt készítette el Horváth Mi-
hály ötletgazda, és egészen nyár végéig látogatható. 
Az önkormányzati tulajdonban lévő, siófoki strando-
kat üzemeltető Balaton Parti Kft. ügyvezető igazga-
tója, Pintér Tamás elmondta: a balatoni települések 
nagy hangsúlyt fektetnek a szezon bővítésére, ahogy 
az is egyre fontosabb, hogy a Balaton mellett egyre 
több attrakcióval várják a családokat, fiatalokat, és 

az idősebbeket egyaránt. Ilyen turistalátványosság 
a minden generáció, a külföldi és belföldi vendégek 
számára egyaránt különleges élményt nyújtó Siófok 
óriáskerék, amely valóban „óriás”, hiszen idén először, 
a város 50. születésnapja alkalmából 50 méter magas-
ból, a város legmagasabb turisztikai pontjáról tekint-
hetik meg a látogatók Balaton-parti panorámát.

Óriási óriáskerék

Fotó: G
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Szűrővizsgálatokkal, egészséges ételek kóstoló-
jával, sportprogramokkal hívta fel az érdeklődők 
figyelmét az egészséges életmód és a szűrések fon-
tosságára a siófoki Fő téren, június 24-én megren-
dezett Egészség Expo. 

A Magyar Vöröskereszt, a Nágocsi Reménység Alapít-
vány, a Magyar Cukorbetegek Balatonszabadi Egyesülete 
és a Nők Együtt Egyesület szervezésében idén júniusban 
ismét Egészség Expo várta a Siófokon élőket és a városba 
látogatókat. A vasárnapi programok megnyitóján Varga 
László, a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Siófoki 
Területi Szervezetének munkatársa köszöntötte a ven-
dégeket. Witzmann Mihály országgyűlési képviselő a 
rendezvény fővédnökeként az egészségre, mint legna-
gyobb kincsünkre hívta fel a figyelmet.
- Azt gondolom, hogy ha az egészségünkért tudunk tenni 
bármit, akkor az a jövőnket és az életünket tudja szebbé 
tenni. Valóban a legnagyobb kincsünk az egészségünk, 
melyre vigyáznunk kell – hangsúlyozta az országgyűlési 
képviselő.
A rendezvényt támogató Siófok Város Önkormányzata 
képviseletében Hamvas Péter alpolgármester kiemelte, 

hogy legfőképpen az életvitelünk befolyásolja egészség-
ügyi állapotunkat, melyre fontos minél több figyelmet 
szentelni. A megnyitót követően Major János, a Magyar 
Vöröskereszt Országos Igazgatósága véradásszervező 
szakmai vezetője tartott előadást a véradás szervezé-
séről és gyakorlatáról, hiszen az ország egészségügyé-

nek egyik sarkalatos kérdése a vérellátás folyamatos 
biztosítása. Véradásra a helyszínen is lehetőség nyílt a 
nap folyamán, a Kálmán Imre Kulturális Központban, 
ahová sorra érkeztek is az önkéntesek. A Fő téri színpad-
nál egész délután előadások, táncbemutatók és közös 
sportolási lehetőség színesítették a programot. A sát-
raknál szűrővizsgálatok és az egészséges életmódhoz 
szükséges alapelvek bemutatói várták az érdeklődőket. 
A Hetednapi Adventista Egyház nágocsi gyülekezetének 
tagjai a gyereksátorban a gyerekeknek az egészséges 
életmód 8 alapelvét mutatták be. Egészséges táplálko-
zás, folyadékfogyasztás, megfelelő időtartamú alvás, 
mértékletesség, testmozgás, szabad levegőn kirándulás, 
sportolás, pozitív gondolkodás – mindezt egy szerepjá-
tékon keresztül ismerhették meg a gyerekek, melynek 
során a kicsiknek egy-egy beteg plüssállatot, játékbabát 
kellett meggyógyítaniuk.

Egészség Expo az egészséges életmód jegyében

Pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések a Siófoki Szakképzési Centrum tagintézményeiben

Eredményes GINOP-os pályázat révén 550 millió forint támogatást nyert a Siófoki Szakképzési Centrum. A projekt 
fő célkitűzése a szakképzést végzettség nélkül elhagyók arányának csökkentése a tagintézményekben. A Siófoki 
Szakképzési Centrum teljesítette az első mérföldkövet a GINOP-6.2.3-17-2017-00033 számú projekt keretében, és 
elkészült a megvalósításhoz szükséges cselekvési terv. Az eredményes pályázat útján 550 millió forint támogatást 
nyert az intézmény. A projekt fő célkitűzése a szakképzést végzettség nélkül elhagyók arányának csökkentése 
a tagintézményekben. A megvalósítás során sor kerül a veszélyeztetett tanulók mentorálására, képességeik 
fejlesztésére. Kialakításra kerülnek az centrum iskoláiban digitális alkotóműhelyek és közösségi terek.

Idén is Siófokról indult a Balaton Classic, amelyen 
ez évben több rekord is született.

Rekordok alatt nem csak a hőséget és a létszámot értjük, 
hanem azt, hogy a Balaton Classic 11 éve alatt ilyen sok 
újonc még nem indult, ennyi családi csapat még nem 
nevezett (talán jövőre külön kategória is lesz erre). Arra 
sem volt példa, hogy egy kategóriát olyan páros nyerjen, 
ahol a vezető és a navigátorának életkora összesen 34 
év (18+16)! A navigátorok tekintetében hemzsegtek a 10 
évnél fiatalabbak. Aztán arról nem is beszélve, hogy ma-
gát a versenyt ilyen kevés hibaponttal megnyerni még 
sosem sikerült. 105 pont. Egy másodperc.

Old timerek a Fő téren

A Gyöngyhajú lány balladája
Látványos produkció, szuper zene: az ExperiDance 
első musicalje a siófoki szabadtérin, az Omega élet-
művéből.

Az ExperiDance Production első musicalje, a Gyöngy-
hajú lány balladája egy fiatal lány felnőtté válásán, első 
nagy szerelmi csalódásán keresztül idézi meg a Balaton-
part, a tó ősi mitikus legendáit. Mindenkiben ott van a 
szunnyadó gyermek, így a tündérmeséket a felnőttek is 
szeretik, csak be kell őket csomagolni "felnőtt köntösbe". 
Erre vállalkozott az Omega együttes és az ExperiDance 
alkotócsapata, amikor gondos tervezés és aprólékos 
munka után ismert és kedvelt musical színészek fősze-
replésével színpadra állította első közös darabját. Az elő-
adásban felcsendül az Omega együttes valamennyi jól 
ismert slágere, mint a Trombitás Frédi, a Régi csibészek, 
az Ezüst eső, a Petróleumlámpa vagy a Gyöngyhajú lány.

Az előadásban elhangzott dalok: 

Start • Hűtlen barátok • Holló • Fekete pillangó • Nem 
tudom a neved • Kötéltánc • Ha én szél lehetnék • 
Gyöngyhajú lány • Petróleumlámpa • Őrültek órája • 
Nyári éjek asszonya • Hazug lány • Napot hoztam csil-
lagot • Régi csibészek • Boldog angyalok • Ezüst eső • 
Trombitás frédi • Addig élj • Meghívás

A szabadtéri színpadán a nyáron látható lesz még a 
Játékszín több darabbal, Szulák Andrea, Fenyő Mik-
lós, Charlie és Cseh Tamás-est is érkezik. A Soproni 
Petőfi Színház mellett a helyi Balaton Táncegyüttes 
is színpadra lép, valamint látható lesz Kálmán Imre 
Chicagói hercegnője is.
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Gondolatok a siófoki Ünnepi Könyvhétről
Minek is nevezzük a könyvheti rendezvényünket? 
Bemutatónak, összejövetelnek, bulinak, ismerke-
dési délutánnak vagy társas estnek? Talán nem is 
kell ezek közül választani, mert a siófoki Ünnepi 
Könyvhét mindegyik volt egyszerre.

Bemutató.
A kétnapos rendezvénysorozat a szárazföldön, a könyv-
tár falai között vette kezdetét. Ez volt a mi kikötőnk, 
ahonnét megkezdtük irodalmi utazásunkat. Nem is 
akárhogyan! Egy könyvvel, annak szerzőjével és szer-
kesztőjével, no meg a felolvasóval és egy hangulatos 
zenekarral mutattuk be június 7-én a Feketekönyvet, 
Völgyi Lajos naplókönyvét, annak „betoldásait”. Nem 
vidám könyv ez, ahogy a neve is mutatja, de kiváló apro-
póul szolgált arra, hogy a szerző és szerkesztője (Barlog 
Károly) elbeszélgessenek életről, halálról és a gyászmun-
káról. A beszélgetést felolvasások és dalbetétek színesí-
tették.

Összejövetel, buli, ismerkedési délután a szabad le-
vegőn, a Balaton partján.
Június 8-án egy olyan rendezvénybe vágtunk bele, 
amilyenre még nem volt példa korábban az intézmény 
életében. Eleve nem vagyok híve a szokványos dolgok-
nak. Ezért is pendítettem meg egy ötletemet még 2017. 
őszén Barlog Károlynak, Székesfehérváron, egy Bere-
ményi-előadáson. Beszéltünk, majd egyeztettünk és 
kialakult a program. Szükség volt hozzá fiatal írókra és 
énekesre, és kellett nekünk egy Bereményi Géza. A ren-
dezvény egyik helyszíne már az első pillanattól kezdve 
biztos volt: a Balaton. 

Pénteken, délután ötkor kezdtünk, Karinthy szobrá-
nál, a Balaton-parton.
A Nagyvárosi balladákat nemcsak az amúgy kényelmet-
len székekről figyelték a nézők, hanem a fák alatt ter-
peszkedő padokról is. Az időjárás velünk volt: kellemes 
napsütéssel, enyhén lengedező szellővel járult hozzá a jó 
hangulathoz. A Barlog Károly által szervezett „multiart” 
csapat magas színvonalú, értékes előadást adott a „par-
ti” közönségnek. Barlog Károly a Kovács Istenke álmodik, 

Czinki Ferenc A pozsonyi metró, míg Szöllősi Mátyás a 
Váltóáram című könyvéből olvasott fel részleteket, a 
felolvasások között Barkóczi Noémi Nem vagyok itt és 
Linóleum című lemezeiről adott elő ízig-vérig „városi” 
dalokat. Elegáns, finom hangulat telepedett a partra, 
amelyet még a vízbe ugrálók kiabálása sem tudott meg-
zavarni. Ezt követően a Fiatal Írók Szövetsége megjegyez-
hetetlen nevű könyvsorozatának, a Hortus Conclususnak 
(jelentése: zárt kert) két friss kötetét mutatták be a szer-
zők és szerkesztőik. Szil Ágnes, az Életünk legszebb napja 
című novelláskötet szerzője hat órát utazott Siófokig, és 
a parton is sikerült eltévednie. Egyébként háromgyerme-
kes édesanya – mindemellett dráma-. vers- és prózaírásra 
is jut ideje. Bödecs Lászlóról pedig elég annyit mondani, 
hogy fiatal, és jó verseket ír. Bizonyosságul szolgál erre 
második kötete, Az árvíz helye. 

Buli? Buli!
Igen, a siófoki könyvhét egy nagy buli volt – azért is, 
mert mindenki felszabadultan viselkedett. Megfért 
egymással a lazaság és szervezettség. Úgy gondoltuk 
(gondoltam), hogy a kultúra, az olvasás ünnepléséhez, 
továbbadásához eredendően hozzátartozik a köny-
nyedség, a nevetés, a komolyság és vidámság elegye. 
Volt, akivel itt találkoztunk először. Volt, akivel nem. De 
minden gesztus, minden gondolat természetesen jött 
és alakult olyanná, amilyenné. Késtünk is vagy 10 percet, 
ezzel kisebb szívrohamot hoztunk a technikusunkra, aki 
amúgy egy hős volt aznap.

Összejövetel, táras est – és megint csak buli.
Este nyolckor eljött a pillanat, amikor elhagytuk a partot, 
hajóra szálltunk. Kellemesen ringott alattunk a Szigliget, 
és egykettőre feledtette velünk a pár perccel korábbi fej-
vesztett rohanást. A hajóskapitányunk – persze, metafo-
rikus értelemben – Bereményi Géza volt. Kéznél volt egy 
beszélgetőtárs is (Barlog Károly), és Tálos Ágota zamár-
di képzőművész balatoni festményei. És volt egy több 
mint százfős közönségünk is, akiknek hálával tartozunk! 
Kiváltképp azoknak, akik 17 óra óta végig ott voltak ve-
lünk, szárazföldön és vízen egyaránt. Köszönet illeti a 
közönséget, mert bármennyire is „harangozták” a rossz 

időt, ők velünk tartottak! Az irodalmi hajózás pontosan 
olyan jól sikerült, ahogyan azt korábban elgondoltuk. 
Bereményi Géza pedig pár kérdés után olvasott és me-
sélt. Iskolás éveiről és egy emlékezetes balatoni nyaralá-
sáról, amelynek főszereplői a „Fejek”, Zsuzsi és az akkori 
rendőrség volt. Sok minden kiderült (és mindenki de-
rült!) ebből a történetből, azt viszont nem tudtuk meg, 
hogy az író-rendező-színházi ember vajon fürdött-e a 
Balatonban. Talán majd egy következő alkalommal… De 
minden így volt kerek és egész, hiszen mire a hajónk ki-
kötött, Géza is befejezte a történetét.

Az járt a fejemben, hogy ezt a Jóisten is így akarta: hogy 
Mi ezt közösen a szerzőkkel, a támogatóinkkal, a mun-
katársainkkal és a közönséggel összehozzuk. Ez volt az 
első ilyen rendezvényünk, de afelől biztosak lehetünk, 
hogy követni fogja a második, és sorra a többi.Hálás 
vagyok Barkóczi Noéminek, Barlog Károlynak, Beremé-
nyi Gézának, Bödecs Lászlónak, Czinki Ferencnek, Pál-
Kovács Sándornak, Szil Ágnesnek és Szöllősi Mátyásnak 
a könyvheti délutánért és az estéért.

 Laki Judit

G. Lantos Judit képzőművész, tanár kiállításával 
nyílt meg Siófokon a Múzeumok Éjszakája. A BRTK 
Könyvtár és a Kálmán Imre Emlékház idén festmény- 
és minikönyv kiállítással, koncerttel, filmvetítéssel 
és családi programokkal csatlakozott június 22-én 
és 23-án a múzeumokat népszerűsítő országos ren-
dezvényhez. 

„Teremtés avagy vissza a kezdetekhez” címmel nyílt meg 
G. Lantos Judit képzőművész, tanár kiállítása a Múze-
umok Éjszakája programsorozat első napján a Kálmán 
Imre Emlékházban. G. Lantos Judit művészeti tanul-
mányait Pécsen végezte, ötvösművészetet, majd fes-
tőművészetet tanult, rajz-vizuális nevelőtanári szakon 
szerzett diplomát, média és kommunikációs szakon má-
soddiplomázott. Művészeti tevékenységei mellett jelen-
leg tanárként dolgozik a siófoki és környékbeli általános 
iskolákban.

- Minden éjjel felrajzoltam a vászonra egy kör alakú rajzot, 
egy mandalát, amely az akkori lelkiállapotomnak akkor a 
leginkább megfelelt. Csak lassan ébredtem tudatára, hogy 
tulajdonképpen mi is a kör. A mély-én, a személyiség tel-
jessége, amely ha minden jól megy, harmonikus. A kör: 
őskép. Ábrázolásának egyetlen célja van: kaput nyitni a 
néző számára. A néző merüljön el szemlélésében, béke és 
megnyugvás töltse el, s ezáltal közelebb kerüljön egy szent 

láthatatlan ponthoz, önmagához – hangzott a képzőmű-
vész látványos lézershow-val egybekötött bemutatkozása.
Az esti programok Szirtes Edina Mókus koncertjével zárul-
tak, majd másnap az emlékház filmvetítéssel, családi fog-
lalkozásokkal várta a látogatókat.
A BRTK Könyvtár június 23-án szintén filmvetítéssel készült 
a Múzeumok Éjszakájára, valamint egy különleges könyv-
kiállítással. A vitrinekben sorakozó minikönyvek Andruskó 
Károly és Háló Sándor több száz darabos gyűjteményéből 
érkeztek a könyvtárba.

Festmények és minikönyvek a siófoki Múzeumok Éjszakáján
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A 2008-ban, 93 éves korában elhunyt Andruskó Károly 
nyomdász, ex-libris-készítő mester munkássága során 
több mint 4000 olajfestményt, 8000 lino- és fametszetet, 
valamint 220 minikönyvet készített.
A Siófokon élő Háló Sándor minikönyv gyűjteményé-
nek több mint 600 példánya közt vallási, művészeti, 
tudományos, társadalomtörténeti és szépirodalmi al-
kotások is megtalálhatóak. Miniatűr könyveknek, illetve 

minikönyveknek azokat a kisméretű könyveket nevez-
zük, amelyek mérete 30 és 76 milliméter között van. Kö-
tésük a nagyméretű könyvekéhez hasonló, szövegük 
olvasható. A miniatűr könyveknek tekintélyes múltjuk 
van, már a nyomdászat feltalálása előtt is készítettek 
olyan kiadványokat, melyeket parányi betűkkel írtak. 
Ezek leginkább vallási tartalmú könyvek voltak. Ezeket 
az apró kincseket a régebbi korokban évkönyvként, aján-
déktárgyként készítették, majd a mindennapi életben is 
hasznos kis könyvek készültek. Ilyenek például a háziasz-
szonyoknak szánt bélyeg nagyságú szakácskönyvek, a 
miniatűr szótárak, a különböző felekezetek imakönyvei. 
A katonák a háborúkban talizmánként is használták eze-
ket, és a politikában is megjelentek a propaganda célú 
minikönyvek. Hazánkban a hetvenes években lettek 
népszerűek a minikönyvek, nyomdászaink versenyének 
vizsgatárgya lett a kis könyvek nyomdai elkészítése.
A BRTK Könyvtár augusztus végéig látható kiállításán a 
miniatűr könyvek mellett kiegészítéseként bemutatásra 
kerülnek Háló Sándor kínai halott pénzei is.

„Halálra szórakoztatva” címmel nyílt meg Csiszár 
Zsolt siófoki alkotóművész extrém szobrainak ki-
állítása a régi könyvtár emeletén. 

A június 12-i tárlatmegnyitón vattacukorral a kezükben 
nézegették a vendégek a sok esetben negatív, félelmet 
és aggodalmat keltő jövőképet ábrázoló vagy éppen a 
nosztalgikus múltat előtérbe állító szobrokat. A vatta-
cukor és a szobrok éles ellentéte Csiszár Zsolt szerint a 
párhuzamos valóságok találkozását jelképezi.
- A vattacukor a pozitív életérzést szimbolizálja, egyfaj-
ta felhőtlen vidámságot képvisel, édes, könnyű. Miután 
megkapták a megnyitó részvevői a vattacukrot, a tárla-
ton szembesülhetnek egy teljesen másfajta valósággal 
– szolgált magyarázattal a szokatlan megnyitóra a mű-
vész.
A kiállítást megnyitó Veszeli Lajos festőművész szerint a 
szobrok a 21. század problematikáját vetíti elő, ugyan-
akkor visszatérnek a művész gyermekkorához is. Dr. 
Lengyel Róbert polgármester szerint a szobrok elgon-
dolkodtató alkotások.

- Leginkább a jövővel és a múlttal foglalkozom, az elmúlt 
dolgokkal, az elmúlással és a várható jövővel. Nincs va-
lami jó véleményem a jövőről, a múltra sokkal inkább 
nosztalgikusan tekintek vissza, a jövőbe egy kicsit félve 
és egy kicsit negatív hangulatban – nyilatkozta Csiszár 
Zsolt. - A tárlaton többféle mondanivalót boncolgatok, 
többféle irányba gondolkozom, attól függően, hogy mi-
lyen hangulatom van, milyen benyomások érnek az élet-
ben. Ezekre valamilyen szinten reflektálok. Az idő múlása 
és áttételesen a halál gondolata mindenkit foglalkoztat. 
Megpróbálom kifejezni ezt a szobraimmal, megpróbá-

Nosztalgikus múlt és félelmet keltő jövőkép extrém szobrok formájában

lok egy kicsit áttételesebben fogalmazni, nem annyira 
direkt módon, hanem inkább gondolkozásra késztetve 
a szemlélőt – tette hozzá az alkotóművész.
A kiállítás látogatói a társadalmat érintő több problémá-
val is szembesülhetnek az alkotásokon keresztül. A cím-
adó darab, a Halálra szórakoztatva című alkotás például 
egy emberi koponyát ábrázol, ami mindenféle szörnyű 
dolognak van kitéve. Csiszár Zsolt elmondása szerint 
szobra azt érzékelteti, hogy a média mennyire uralja 
mostanában az életünket, mennyire tudja befolyásolni a 
hétköznapjainkat, és ezt rendkívüli módon erőszakosan 
teszi, nagyon nehezen tudjuk kivonni magunkat alóla.

A különböző, mély társadalmi problémákat boncolgató, 
változatos anyagokból készült szürrealisztikus szobrok a 
megnyitót követően egészen augusztus végéig várják a 
látogatókat.

2018. május 31. és június 4. között a Perczel Mór Gim-
názium tanári kara 40 fővel Kárpátaljára utazott a 
Határtalanul Kárpátaljai akcióprogram keretében. A 
Nagymuzsalyi Középiskolába vittek adományokat, gye-
rekruhákat, könyveket, magyar nyelvű tankönyveket 
és 401 000 forint készpénzes adományt, amit helyi vál-
lalkozók és a tantestület adott össze. A nagymuzsalyi 
tanárok számítógépet, monitort, laptopot, mikrofont, 
erősítőt vásároltak az összegyűjtött pénzből, és 7 nehéz 
sorsú gyereknek útlevelet váltottak, hogy a csereprog-
ramok keretében Magyarországra látogathassanak. A tantestület kirándulást tett sok élménnyel gazdagodva 
Beregszászra, Munkácsra, a Vereckei-hágóhoz, a Szinevéri Nemzeti Parkba, Alsókalocsára.

Siófok 60 év feletti labdarúgó csapata, a Siófok 
Senior a dobogó második fokára állhatott fel a X. Or-
szágos Veterán Labdarúgó Fesztiválon, ezzel hazánk 
második legjobb senior labdarúgó csapatává vált. 

Egykori Siófoki Bányász játékosok, valamint tabi és 
balatonlellei focisták alkotják Siófok senior labdarúgó 
csapatát. A tagok közül sokan 20-30 éve együtt fociznak, 
és a heti egy edzést, a hétvégi meccseket a mai napig 
sem hagyják ki. Legidősebb játékosuk, Zenthe Zoltán 
idén töltötte be a 77-et, NB I-es focistájuk Horváth László 
(Cselező), egyik legjobb játékosuk pedig Kis József, aki 
a legutóbbi országos bajnokságon nem tudott részt 
venni. A focisták a mérkőzéseken Fiáth János csapat-

kapitány, Pintér Lajos szövetségi kapitány, és Gyarmati 
László, a csapat marketingjét megvalósító HÉ Egyesület 
elnökének szervezésében vesznek részt. A Siófoki Senior 
együttes minden évben indul a megyei bajnokságban, 

Országos második helyezést ért el a Siófok Senior csapat
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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 szenny-
vízközmű 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 szenny-
vízközmű 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 szenny-
vízközmű 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 szenny-
vízközmű 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 ingat-
lan 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.

21. Madarász V. utca 2/A. 
1925/4 hrsz, 23.687 m2 
kivett épület és udvar 
7591/10000-ed tulajdoni illetőség
Vételára: 6.800.000.-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. augusztus 30. (csütörtök) 900

ahol idén is az élen végzett, és így szerzett jogot az or-
szágos döntőn való részvételre. Az országos fordulót 
X. Országos Veterán Labdarúgó Fesztivál néven június 
23-án, Budapesten rendezte meg az MLSZ és az Orszá-
gos Veterán Labdarúgó Egyesület. A labdarúgó gálán a 
siófoki öregfiúk a legjobb négy között találkoztak a za-
laegerszegiekkel, akiket 3-0-ra sikerült megverniük. A 
bajnokságon összességében végül a dobogó második 
fokáig jutottak.
- Országos döntőn az elmúlt nyolc évben hat alkalom-
mal szerepeltünk, melyből kétszer második és egy alka-

lommal harmadik helyet sikerült elérnünk. Számunkra a 
foci, az edzések és a mérkőzések egészségünk megőrzé-
sét és aktív sportolási lehetőséget jelentenek, a csapat 
tagjai baráti társaságot alkotnak – mondta el Gyarmati 
László, a siófoki csapat tagja.
Magyarország második legjobb senior labdarúgó csapa-
ta, a Siófok Senior tagjai, akik részt vettek az országos 
bajnokságon: Horváth Lajos, Horváth József, Fiáth Já-
nos, Horváth László, Szmolka János, Molnár József, Sza-
bó Sándor, Bihari József, Zenthe Zoltán, Gyarmati László. 
Csapatvezető: Pintér Lajos.

Tegyük szebbé, élhetőbbé Siófokot önmagunk és 
az ide látogató vendégeink számára! Ebben szá-
mítunk az önök segítségére is!

Helyi rendeletünk értelmében az ingatlantulajdono-
sok kötelessége:
A tulajdonosok kötelesek a saját ingatlanjukat tisztán 
tartani, gondoskodni kaszálásról, ingatlanról kilógó fák, 
bokrok metszéséről, szükség szerint kártevőirtásról!
A tulajdonosok kötelesek az ingatlanjaik előtti közte-
rület tisztántartásáról gondoskodni az úttest széléig. 
Fűnyírás, csapadékvíz-elvezető árkok, valamint az őszi 
avar összegyűjtése, télen pedig a síkosságmentesítés.
 
Hulladékelhelyezés
Hulladékot kizárólag a kijelölt helyeken, a szolgáltató 
által előírt módon  szabad  elhelyezni.
Kizárólag hulladékszállítási szerződéssel rendelkező, 

megfelelő gyűjtőedényben kihelyezett hulladék el-
szállítása lehetséges. (A nem megfelelően kihelyezett 
hulladékot a szolgáltató nem fogja elszállítani.)
Kérjük, csak a hulladékszállítási napokon helyezzék ki a 
gyűjtőedényeket közterületekre.
Amennyiben nagyobb mennyiségű hulladékot szeret-
ne elhelyezni, válassza a hulladékudvart, címe: Siófok, 
Kertész u. w tartásról, egyéb feltételekről kérjük, érdek-
lődjenek a 84-506 708-as telefonszámon. 
A hulladékszállítás gyakoriságáról, egyéb feltételeiről, 
a szolgáltató siókom Kft. 84- 503-200) részletes tájékoz-
tatatást küld a lakosságnak.

Közterületeink tisztántartása közös cél, 
kérjük, segítsék munkánkat!

A tisztább, rendezettebb Siófokért!
Köszönjük!

Siófok Város Önkormányzata

 Kedves ingatlantulajdonos!

TÁJÉKOZTATÓ 2018. AUGUSZTUS 14-I ÚTLEZÁRÁSRÓL
Tájékoztatjuk Siófok lakosságát és a városban tartózkodó vendégeket, hogy a 2018. 
augusztus 14-én (kedden) megrendezésre kerülő Tour de Hongrie nemzetközi kerék-
párverseny ideje alatt közlekedési korlátozások és teljeskörű útlezárások lesznek az 
alábbi időpontokban: 

8.30 – 10.30 között és 13.00 – 19.00 között 

A térképen megjelölt útszakaszokon gépjárművel közlekedni nem lehet. 
A térképen jelölt átengedési pontokon időszakos gyalogos átkelésre lesz lehetőség. 

További részletes információt talál a 
www.siofok.hu oldalon.

RAJT

CÉL

Gyalogos átengedési pontok



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

FOGÁSZATI IMPLANTÁCIÓ
100% BIZTONSÁG
34%-OS KEDVEZMÉNY

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

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

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!

Siófoki Nagystrand  
www.siofokoriaskerek.hu

Nyitvatartás: 
Minden nap 16 órától!

Bejárat a Kinizsi Pál utcai 1. pénztárnál.

A BALATON 
LEGPÖRGŐSEBB 
LÁTVÁNYOSSÁGA!

SIÓFOK ÓRIÁSKERÉK
JÚLIUS 1-TŐL ÚJRA FOROG

A hirdetés 
felmutatója 

19:00 után 500 Ft 
kedvezményt 

kap a felnőtt jegy 
árából!

93x118_Siofok_oriaskerek_jegyinfo.indd   1 2018. 06. 08.   15:22

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

V. 9.00 – 19.00
Telefon: 06-84/322-674

OPTIKA

Most érdemes

szemüveget

készíttetnie!

Ha Ön vállalja a korát, mi vállaljuk a kedvezményeket!
Ahány éves, annyi százalék kedvezményt adunk a szemüvegkeretek árából!

Ingyenes computeres
szemvizsgálat

(előzetes 
időpont egyeztetéssel).

75 éves?

-75%

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keresse a Magyar Államkincstár 
állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatát!  

 

NYITVA TARTÁS: 
Hétfő - Szerda: 8:00-16:00 
 
Csütörtök - Péntek: -
Ügyfélfogadás szünetel 
 

 

CÍM: SIÓFOK 
Koch Róbert utca  9-11. 
 
Részletes információ: 
06-1-452-2900 

 
 
 

www.allamkincstar.gov.hu 

 SZOLGÁLTATÁSAINK: 

 Kincstári Start-értékpapírszámla nyitás; 
 Díjmentes számlanyitás és vezetés; 
 100%-os állami garancia,  
 Tartós Befektetési Számla nyitás; 
 TeleKincstár, WebKincstár, MobilKincstár  
 




