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Szezon
Lapzártánkkor második hete tombol a kánikula, 
úgy tűnik, megtelt a város, nehezen találni parko-
lóhelyet nemcsak a városban, hanem a parton is, és 
például az újhelyi strandon egy törölközőt sem lehet 
letenni a tömegben. A kérdés csak az, hogy a júniusi 
változékony időjárás rányomta-e a bélyegét a teljes 
szezonra.

Több vendéglátós állította lapunknak, hogy jelenleg 
egész nap megállás nélkül dolgoznak, sok helyen asztalt 
kell foglalnia a vendégnek, de a szezon azoknak kedve-
zett, akik korábban kinyitottak. Májusban meleg volt, de 
nem kánikula, fürdeni lehetett a Balatonban, és az aktív 
kikapcsolódást kedvelők is megtalálták számításaikat, 
így azok a vendéglátósok jártak jól, akik már ekkor teljes 
gőzzel üzemeltek. A júniusi változékony időjárást, a hét-
végi hidegfrontokat csak azok „élhették túl”, akik fedett 
kerthelyiséggel (is) rendelkeznek. Egy vendéglátós úgy 
fogalmazott, hogy sajnos nem „büfésbarát volt az időjá-
rás”. Persze nem szabad elfelejteni azt sem, hogy ha rossz 
az idő, elmarad a vendég, az nemcsak a büfésnek, étter-
mesnek rossz, hanem azoknak is, akik valamilyen módon 
kapcsolódnak a turizmushoz. Ide sorolhatjuk a beszállí-
tókat, a termelőket, a mosodásokat, a kertészeket, a me-
dence-karbantartókat is, persze a teljesség igénye nélkül.

Fazekas Gábor, a Tourinform iroda munkatársa kérdé-
sünkre elmondta, hogy az irodát június végéig 15 187 
érdeklődő kereste fel, júniusban 9 800, júliusban 7 302 
vendég tért be hozzájuk, legtöbbjük belföldről és Len-
gyelországból érkezett. 
- Természetesen, a tapasztalatok alapján, az augusztusi 
számaink a legmagasabbak, most is ezt várjuk. A fősze-
zonban szinte minden korosztállyal találkozunk, de jel-
lemzően a fiatal családosokkal. Az utószezonban inkább 
az idősebb korosztály dominál. Korábban jelentősen 
csökkent a német vendégek száma, idén májustól egy kis 
emelkedés volt megfigyelhető a számukban. Gyakoriak 
a hollandok, csehek és lengyelek, ez utóbbiak inkább, és 
az elmúlt pár évben az oroszok - mondta Fazekas Gábor.
A Tourinform irodába szabadidő-eltöltési tippek miatt 
térnek be leginkább a látogatók, valamint látnivalókat, 

rendezvényeket keresnek. A környék felfedezése húsz ki-
lométeres körzetre korlátozódik, folyamatos az érdeklő-
dés a zamárdi kalandpark, a Bella lovasudvar, a hajózás, a 
városnéző kisvonat iránt, a programok közül a szabadtéri 
színpad és a Zene a zöldben koncertjeit keresik a legtöb-
ben.

A szállodákban nehéz szabad szobát találni, a legtöbb 
hotelben kilencven százalék körüli a telítettség. A legke-
resettebbek a saját balatoni parttal rendelkező szállodák, 
és azok, amelyekben animáció is van.
- Kilencven százalékos a kihasználtságunk a nyáron. Ke-
vesebb a német vendég, de több szlovák, cseh és lengyel 
érkezik hozzánk, a forgalmunk legnagyobb részét a hazai 
vendégek adják, a belföldi vendégforgalom erősödött is, 
ennek kétharmadát a családok jelentik. Ami szembetű-
nő, hogy az átlagos tartózkodási idő öt napra csökkent 
- mondta lapunknak Sternócky Balázs, a Hotel Azúr érté-
kesítési igazgatója.
- A balatoni viszonylatban jónak mondható hetven szá-
zalékos a kihasználtságunk éves szinten, nyáron közel 
kilencven százalék. Vendégeink nyolcvan százaléka bel-
földi, emellett német, lengyel, cseh, osztrák, svájci és 
szlovák vendégek érkeznek - mondta Geiger Violetta, 
a Hotel Residence igazgatója, aki hozzátette - és ezzel 
több, az általunk megkérdezett szállodaiparban dolgo-
zó szakember is egyetértett -, hogy a vendégek keresik a 
programokat, az idei évben a Siófok 50 programsorozat 
miatt több pénz jut a rendezvényekre, több a program, 
ez lenne kívánatos minden évben és egész évben, nem 
csak a szezonban. 
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Ha már megemlítettük, a hajós programokat, szót kell 
ejtenünk a Balatoni Hajózási Zrt.-ről is, főleg, hogy 
idén a társaság a tavalyinál egy héttel előbb, július 17-
én köszöntötte a komp félmilliomodik utasát. Dobos 
Döniz, pr-munkatárs elmondta, hogy az azóta eltelt 
két hét változékony időjárásának köszönhetően to-
vábbra is növekszik az utasszám. Július 29-ig több, 
mint 710 ezer utast szállítottak a balatoni kompok, 
ami nagyságrendileg 11%-os növekedés 2017. év azo-
nos időszakához viszonyítva. Az előző két év forgalmi 
tapasztalataiból kiindulva, az előzetes kalkulációk azt 
mutatják, hogy az egymilliós utasszámot akár már au-
gusztusban elérheti a Bahart.
- A személyhajózás tekintetében egyelőre a terve-
zetthez képest is kedvezőbben alakulnak a 2018-as 
utasszámok. A szezonkezdés, 2018. március 31. óta júli-
us 29-ig bezárólag 430 ezer fő vette igénybe a személy-
hajózási lehetőségeinket. Menetrendi hajójáratainkon 
nagyságrendileg 300 ezer fő utazott, a sétahajó szol-
gáltatásunkat pedig több mint 87 ezer fő vette igénybe. 
Ez a 2017-es évhez képest 8,8%-os növekedést jelent. 
Rendkívül népszerűek és kedveltek a társaság további 
hajózási lehetőségei is. A legtöbben a bulihajóra (10 
ezer fő) váltottak jegyet a július 7-e óta tartó hajózási 
főidényben, de közel 10 ezren választották az élményt, 
kalandot és gyorsaságot gyorshajónk és vízitaxink fe-
délzetén. A programhajó-kínálat összeállításakor termé-
szetesen idén is gondoltunk a kisgyermekes családokra 
is. Július végéig több mint 3 ezren váltottak jegyet a 10 
kikötőnkből induló Mastercard varázshajókra. Szolgál-
tatásaink között meghatározó jelentőséggel bír még a 

rendezvényhajózás is, az idei évben több mint 16 ezer 
vendéget regisztráltunk már hajóbérléseinken. Ez az 
utasszám az elmúlt időszakhoz képest szintén növek-
vő tendenciát mutat. A rendezvényhajózás „főszezon-
ja” – eltérően a többi szolgáltatásunktól – nem a nyári 
időszak, hanem sokkal inkább a tavasz és az ősz. Örö-
münkre szolgál, hogy már most nagy számban érkeztek 
hozzánk az őszi időszakra esküvők, céges rendezvények 
és születésnapi partik megrendezésére vonatkozó hajó-
bérlési kérelmek - részletezte Dobos Döniz.
Azt is megtudtuk, hogy az utazóközönség hetvenöt 
százaléka hazai, ezen belül is a családok vannak több-
ségben, és az idei évben kiugróan nagy számban van-
nak jelen a szlovákok, szlovének és lengyelek.

A siófoki strandok kihasználtságáról elmondható, 
hogy hétköznapokon 50-60 %-os telítettséggel mű-
ködnek, míg a hétvégén megközelítőleg teljes a ki-
használtságuk. Természetesen ezek az adatok akkor 
igazak, amikor az időjárás strandolásra alkalmas. Saj-
nálatos módon június végétől július közepéig az időjá-
rási viszonyok ritkán voltak megfelelőek a fürdőzésre. 
Ez meg is látszik a strandok látogatottságán.
- A helyi lakosok körében továbbra is a szabadstrandok 
preferáltak, különösképpen az újhelyi strand. Az ide 
érkező turisták közül a prémium szolgáltatást kedve-
lők a siófoki nagystrandot részesítik előnyben, továb-
bá megfigyelhető, hogy a fejlesztések következtében 
a kisgyermekes családok száma megnövekedett a sió-
foki nagystrandon - mondta Pintér Tamás a Balaton-
parti Kft. ügyvezetője. 

A siófoki partokról is megcsodálható volt az idei Kékszalag mezőnye. A versennyel kapcsolatban Hoffmann Henrik, 
a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke elmondta, hogy a vitorlássport, a vitorlázás a Balatonon még mindig kevéssé 
kihasznált. Emlékeztetett arra, hogy a vitorlázók csak télen nincsenek a tavon, és külföldön, kisebb tavakon is több 
vitorlást látni, mint a Balatonon. Ezzel egybecseng Kollár Józsefnek, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatójának 
lapunknak adott nyilatkozata is:
- Én úgy látom, hogy a vitorlássport tudna fejlődni a Balatonon, sokan azt mondják, hogy sok a vitorlás a tavon, 
de ez nem így van, abszolút elbír többet is a tó. Jelenleg a Balatonnál kevés a kikötői hely, kihalásos alapon lehet 
hozzájutni egyhez. A déli parton egyáltalán nincs szabad kikötőhely, az északin Szigligeten és Badacsonyban van 
egy-két szabad hely. Egy új vitorláskikötő építése komoly forrásokat igényel, férőhelytől függően 300-500 millió 
forintba is kerülhet - mondta a vezérigazgató.
A Balatoni Hajózási Zrt.-nek 2 projektje lenne, az első Tihanyban egy új kikötő építése, a második pedig Balaton-
földváron a meglévő bővítése.
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2018. szeptember 30-ig pályázhatnak Siófokon a 
társasházak lakóközösségei a társasházak energia-
megtakarítást eredményező külső hőszigetelésére, 
ezen lakóépületek gépészeti rendszereinek felújítá-
sára, korszerűsítésére, illetve közös tereinek nyílás-
záró-cseréjére.

A pályázatra az 1995 előtt épült, a vasúttól délre talál-
ható felújítási alapképzéssel legalább 1 éve rendelkező 
társasházak lakóközösségei nyújthatnak be pályázatot. 
A pályázati támogatásból lehetőség nyílik a homlok-
zatok és födémek hőszigetelésére, az épületgépésze-
ti rendszerek korszerűsítésére, felújítására, valamint 
a közös terek nyílászáróinak energiamegtakarítást 
eredményező felújítására, cseréjére. A társasház-fel-
újítási program keretében az önkormányzat a támo-
gatás szempontjából elismerhető bekerülési költség 
40%-át nyújtja a nyertes pályázóknak. A megítélt 

önkormányzati támogatás a társasházak segítése 
érdekében előfinanszírozott is lehet, azért, hogy a 
banki hitelügyintézés során a támogatás önerőként 
is felhasználható legyen. A támogatás 100%-os ki-
utalása a beruházás 80%-os készültségi fokánál válik 
lehetségessé a műszaki ellenőr teljesítésigazolásának 
bemutatásával. Siófok város képviselő-testületének 
kifejezett célja, hogy olyan támogatást nyújtson a la-
kóközösségeknek, ami nem állami támogatáshoz kö-
tött. A városvezetés elkötelezett a környezetvédelem 
fontossága, a károsanyag-kibocsájtás csökkentése, 
valamint az energiamegtakarítás mellett. 
A társasházak energiamegtakarítást eredményező 
korszerűsítésének, felújításának támogatására vonat-
kozó pályázat feltételeiről a www.siofok.hu internetes 
oldalon az önkormányzat menüpont alatt a Pályáza-
tok címnél tájékozódhatnak.

Társasház-felújítási pályázat

Siófok 17 km partszakasszal rendelkezik, melynek 
nagy része szabadstrand. A gamászai strand, a sóstói 
strand és a siófoki nagystrand belépőjegy ellenében 
látogathatók. A fizetőstrandokon növekedett a csalá-
dosok száma a belépőjegyet váltók körében. A stran-

dokkal kapcsolatban olyan információt is kaptunk, 
hogy minden évben vannak rongálások a területü-
kön, legtöbbször a vizesblokkokat, öltözőcsigákat és 
a strandbejárókat teszik tönkre, minden esetben az 
éjszakai órákban.

Úgy tűnt, idén megússzuk. De nem. Minden évben a szezon kezdetekor menetrendszerűek a rémhírek, fals 
információk a Balatonról, Siófokról, ezekről már többször írtunk. Úgy tűnt, ebben az évben elmaradnak a ha-
sonló, az egész országon végigsöprő álhírek, de aztán jött a július közepe. Egy országos tévéadón jelent meg 
a helyszíni riport, Siófok több pontjáról jelentkezett be a riporter. Persze arról volt szó, hogy a Balaton milyen 
drága. A sajtómunkás elmondta, hogy felderítette a legolcsóbb helyeket, de így is 250 000 forintért talált szál-
lást hotelben, és 10 000 forintot hagytak hárman egy étteremben. A konklúzió: egy nyaralás 320 000 forintnál 
kezdődik. Ezzel csak az a gond, hogy nagyon felemás képet fest a városról, hiszen nem csak hotel létezik, és nem 
csak drága étterem. Egy gyors internetes keresés után találtunk 1750 Ft/fő áron apartmant reggelivel - nyilván 
ez egy szélsőséges példa - , de több oldalnyi találatot kaptunk 3000 forintos apartmanárakról, mely átlagosnak 
mondható. Így egy négyfős család, ha a gyerekek nem kapnak kedvezményt, 72 000 forintot fizet. Találni a vá-
rosban és környékén olyan kisvendéglőket is, ahol egy főétel körettel, üdítővel 2000 forint (és van ennél olcsóbb 
is). Az négy embernek 8000, nem ám háromnak 10 000! De több olyan étterem van Siófokon, ahol 1000 forint 
körüli összegért minőségi ebédet lehet kapni, és eleve készülnek a nyaralókra, kiszállítás is van. Az már csak hab 
a tortán, hogy mindenki a balatoni büfék csillagászati árait emlegeti. Múlt héten egy videóriportban látható 
volt, hogy egy budapesti strandon 800 forint a sima lángos és 1100 a sajtos-tejfölös. Nyilván itt nagy a szórás, de 
például az újhelyi strandon - ahol szerintünk a déli part egyik legjobb lángosa kapható - 500 forint a sima lángos 
és 800 a sajtos-tejfölös. 



7

AUGUSZTUS

Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási mi-
nimum ponthatárokat, mi pedig utánanéztünk, 
vajon hányan és hol folytatják tanulmányaikat a 
siófoki diákok.

Július végén hozták nyilvánosságra a 2018-as felvételi 
ponthatárait. Egészen pontosan július 25. volt a nagy nap, 
este 8 után pittyegtek a telefonok ezerrel, hiszen minden-
ki SMS-t kapott a sikeres/sikertelen felvételijéről. Az idén 
több, mint 107 ezer diák jelentkezett egyetemre: legtöb-
ben, mintegy 73 ezren alapképzésre adtak be kérelmet, 
mesterképzésre több mint 18 ezren jelentkeztek, osztat-
lan képzésre hozzávetőleg 11 600-an, felsőoktatási szak-
képzésre pedig 4800-an felvételiztek. A kérdés az, hogy 
ezen felvételizők közül mennyien származnak Siófokról, 
hány leendő egyetemistát nevelt városunk.
A Siófoki Perczel Mór Gimnázium változatlanul kiváló 
eredményeket tud felmutatni. Eddigi ismereteink alap-
ján 83 fő fog felsőoktatásban tanulni. A megjelölt szakok 

igazán változatosak, sokan műszaki, gazdasági, mérnöki 
pályára készülnek, de humán és művészeti ágra is akad 
példa. A legnépszerűbb állomás idén is Budapest volt, de 
vannak, akik Pécsre, Győrbe, Kaposvárra vagy éppen Vesz-
prémbe készülnek. A Perczelben különböző tagozatokon 
végeztek a diákok, úgy mint matek, angol, humán, német 
két tannyelvű és az általános tagozat. Ezekhez mérten vá-
lasztottak egyetemi szakokat, ebben nem volt változás. A 
legtöbben az ELTE-n fogják folytatni tanulmányaikat, de a 
Corvinus, BME, BGE és a Pannon Egyetem is népszerű volt. 
Tehát a Perczel Mór Gimnázium végzős évfolyama ismét 
jelentős sikereket ért el, egyetlen különbségként említhe-
tő az eddigi évekhez képest, hogy idén a két tannyelvű 
képzésről senki nem jelentkezett külföldi egyetemre. A 
Baross Gábor és Krúdy Gyula Szakközépiskolából és Szak-
gimnáziumból is akadnak, akik egyetemre készülnek, ná-
luk az ELTE és a Pannon Egyetem volt népszerű.

Lantay Luca

Pont Ott

Gyomorgörcsös nap lehetett ez a felvételizők számára. A stressz felszabadítása érdekében Pont Ott partikat szervez-
tek az ország több városában. A programon a diákok együtt várhatták a nagy bejelentést, hiszen pontban este 8-kor 
a nagy kivetítő táblán egymás után futottak a különböző egyetemek szakjainak ponthatárai. A feszült hangulatot 
zenével, különböző programokkal próbálták enyhíteni, volt, ahol még stresszkockát is osztogattak. Többek között 
én is részt vettem az eseményen Budapesten, de sokkal nagyobb élmény lett volna, ha ezt az emlékezetes pillanatot 
a saját városomban élhetem át. Számomra egy kissé idegenné tette a partit az ismeretlen helyszín, annak ellenére, 
hogy remek ötletlek tartom, és érdemes ellátogatni rá minden továbbtanulónak. Örültem volna, ha Siófokon is meg-
rendezésre került volna egy Pont Ott parti - valószínűleg a megyéből vagy a környező megyékből és a Balaton körüli 
településekről is sokakat vonzott volna a program -, hiszen ilyenkor már ki kell használnunk minden lehetőséget, 
mikor itthon lehetünk, illetve nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy nekünk is van felsőoktatási intézményünk.

Diákok segítik a rendőrök munkáját

Hosszú évek óta üzemelnek nyáron a bűnmegelőzési centrumok, ahol diákok teljesítenek szolgálatot. Ebben az évben 
július 2. és augusztus 21. között öt turnusban vesznek részt a táborban középiskolások, akik strandokon és parkolókban 
végzik prevenciós tevékenységüket – áll a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóanyagában. A diákok visszaté-
rően ellenőrzik a parton őrizetlenül hagyott táskákat, felhívják a strandolók figyelmét az értékmegőrzők használatára. 
Másik fő feladatuk a parkoló autók ellenőrzése, lehetőség szerint a lehúzott ablakkal hagyott autók tulajdonosainak 
felkutatása. Az elmúlt időszakban összesen hét gépkocsi tulajdonosát kellett felkutatni és értesíteni, mindegyik esetben 
sikerrel jártak. Az autók utasteréből nem tulajdonítottak el semmit, azonban egy esetben bankkártyát és lakáskulcsot 
hagytak elöl a nyitott ablakú járműben. Természetesen ilyenkor a tanulók a tulajdonos megérkezéséig őrzik az autókat, 
valamint amennyiben jogszabálysértésről érkezik hozzájuk jelzés, azonnal értesítik a centrumvezető bűnmegelőzési 
szakembert, aki megteszi a szükséges intézkedéseket.
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Júliusban két család is elismerő oklevelet vehetett 
át a városháza testületi termében.

Fél évszázados barátság köti össze a németországi Me-
yer és a siófoki Stolle családot. A lipcsei család tagjai 
1968 óta minden nyáron Siófokon töltik a vakációt, és az 
évforduló alkalmából idén júliusban „Hűséges Vendég” 
oklevelet vehettek át a Siófoki Önkormányzati Hivatal-
tól. Az oklevelet Hamvas Péter alpolgármester adta át 
Wolfgang és Helga Meyernek, akik egyik gyermekük és 
két unokájuk, valamint hűséges szállásadóik és jó bará-
taik, Kollár Rita és édesapja, ifj. Stolle László társaságá-
ban látogattak el a Siófoki Önkormányzati Hivatalba. 
- A Stolle családhoz vagyunk a leghűségesebbek, már a 
család öt generációját megismertük. A család részei let-
tünk, ez a legmeghatározóbb. Mély szeretet köt minket 

a Stolle család által Siófokhoz is. A városban láttuk azt a 
folyamatos fejlődést, ami a fél évszázad alatt végbement 
– mesélte a lipcsei Meyer família. 

Meyerék, ha egészségük engedi, és úgy alakul, nagyon 
szeretnének visszatérni Siófokra a következő években is. 
Az 50 éves város nevében július 24-én Hamvas Péter 
alpolgármester „Hűséges Vendég” elismerést adott át 
Ursula és Uwe Förster német állampolgároknak. Ursula 
40 éve, férje, Uwe pedig 50 éve minden nyáron Siófokon 
tölti szabadságát a széplak-felsői városrészben. Miután 
összeházasodtak, lányukkal együtt jártak vissza nyaran-
ta a Balaton-partra pihenni.
- Széplak az otthonunkat idézi, a legideálisabb a nyara-
lásra, kikapcsolódásra, pihenésre. Ez a második ottho-
nunk. A balatoni nyaralást számunkra Siófok jelenti, nem 
is mennénk máshová – fogalmazott Uwe és Ursula.

50 éve Siófok hűséges vendégei

Pályázat a siófoki óvodák vezetői beosztására
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a 
alapján pályázatot hirdet Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

• A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
• Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
• A vezetői megbízás határozott időtartamra, 2019. január 1-től 2023. augusztus 15-ig szól.
• A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.
• A munkavégzés helye: 8600 Siófok, Fő utca 218.
• A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 1.
• A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 29.

A részletes kiírás a www.siofok.hu/hu/palyazati-felhivasok/allashirdetesek linken érhető el.
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Intézkedések a kártevő varjak ellen

A természetvédelemről szóló törvény kimondja, hogy a védett állatfajok általi kártételek ellen elsősorban a terü-
let tulajdonosának kell védekeznie. Ha a tulajdonos eszközei kimerültek és nem képes megelőzni a kártevést, akkor 
kérheti a természetvédelmi hatóság intézkedését. A Kormányhivatal Természetvédelmi Hatóságának tájékoztatása 
alapján a kártevő varjak riasztását és a fészkelő helyeik gyérítését elvégezheti az önkormányzat saját költségvetése 
terhére. Utóbbira csak a költési időszakon kívül van lehetőség. Siófok Város Önkormányzata az év végén megkéri az 
engedélyt, és a város pénzéből a jövő év elején elkezdődik a fészkek eltávolítása a hatóság által kijelölendő frekven-
tált városrészekben mindaddig, amíg erre lehetőség lesz. A hatóság azt ígérte, hogy Siófok tekintetében a korábbi 
gyakorlattal ellentétben nem egy-egy napra, hanem hosszabb időszakra fogja majd kiadni az engedélyt.

Intézkedések a közterületen tárolt gépjárművekkel kapcsolatban

Néhány héttel ezelőtt a szélvédőn elhelyezett utolsó figyelmeztető felhívással látta el a város vezetősége a rend-
szám nélkül (lejárt műszakival), közterületen tárolt gépjárműveket. Ezekben arra hívták fel a tulajdonosok figyelmét, 
hogy ha és amennyiben 10 napon belül nem szállítják el járműveiket, azokat az önkormányzat fogja elszállíttatni, 
a gépjármű tulajdonosok költségére. Augusztus 8-án megkezdődött a rendszám nélküli, a közterületeinken hátra 
hagyott gépkocsik telephelyre szállítása. A tulajdonosok beazonosítását követően minden, a beszállítással felmerült 
és a tárolással felmerülő költséget a gépjármű tulajdonosok kötelezettsége megtéríteni. A város egy év tárolás után 
árverésen értékesíti ezen járműveket., amennyiben ez sikertelen, bontóba kerülnek. Az árverésből, avagy leadásból 
befolyó összeggel csökken az anyagi követelés a tulajdonossal szemben, viszont az így is fennmaradó részt, ha kell 
bírói úton, de behajtatja a város. A következő lépésben a rendszámmal ugyan rendelkező, de láthatóan hosszú ideje 
hátra hagyott járművek fognak következni, amelyek lejárt műszakival állnak a közterületen, közparkolókban.
A Siófoki Önkormányzati Hivatal továbbra is várja a jelzéseket a titkarsag@siofok.hu email címre a városban ilyen 
elhagyott, rendszám nélküli gépjárművekkel kapcsolatban. A lakosság segítségét is kérik, hogy kicsit ezzel is jobb, 
élhetőbb, rendezettebb legyen a város.

A Régi postaépület helyzete

Július 12-én a Posta képviselőivel tárgyalt dr. Lengyel Róbert polgármester, Szajcz Adrián és Lapos Gábor siófoki kép-
viselők, a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatalának képviselői, a Siófoki Önkormányzati Hivatal fő-
építésze, és a Hivatal Építéshatósági osztályának képviselője a város központjában a Fő utcán, a Millennium Parkkal 
szemközt található épület („régi” Postaépület) balesetveszélyes állapotával kapcsolatban. A tárgyalást követően a 
Posta képviselői a Fő u. 186-188. számon található épület utcai homlokzatát július 18-án átvizsgálták, a homlokza-
ton minimálisan talált laza vakolat részeket eltávolították, a mozgó ablakszárnyakat becsavarozták. A polgármester 
augusztus közepéig várja a Posta vezérigazgatójának válaszát abban a tekintetben, hogy szándékoznak-e egyebet is 
tenni az épülettel, melyet évek óta hagynak tönkremenni, amortizálódni, értéktelenedni.

Kis siófoki körkép
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2018 nyarára készült el a süllyedő hajót mintázó 
új játszótér az Ezüstparton, az Egressy utca végén, 
közvetlenül a parti sétányon. A kettétört hajó rövid 
idő alatt a gyerekek kedvence lett, egy internetes 
oldal pedig a Balaton 8 legjobb játszótere közé vá-
lasztotta.

A megdöntött hajótesteken jól lehet mászni, egyik 
fele a kisebbeknek, míg a másik a nagyobbaknak ked-
vez. A csúszda fölött napvitorla feszül, földbe süllyesz-
tett trambulin, homokozó, hinta, ügyességi játékok és 
kormánykerék is várja a gyerekeket.  A tavalyi évben a 
képviselők a költségvetésben sok más mellett játszóte-
reket és fitneszparkokat terveztek be, mindegyik el is 
készült, elég csak a Foki-hegyre vagy éppen Szabadira 
gondolnunk. A széplaki játszótér áthúzódó beruhá-
zás volt, most el is készült 25 millió forintos költséggel.  
- A tavalyi évi költségvetésben a játszótér mellett járda- 
és útfelújítás, -szélesítés és útépítés is szerepelt, most 
elkészült a játszótér, amire már nagy szükség volt a 
széplaki részen. Örülök, hogy a gyerekek, családok bir-

tokba vehetik a játszóteret, és nem csak az ezen a részen 
lakók és nyaralók, hiszen úgy látom, a város más részeiről 
is érkeznek a családok az új játszótérre - mondta lapunk-
nak Csorba Ottó, a terület képviselője.
- A jelenlegi városvezetés egységesen gondolkodott ab-
ban a tekintetben, hogy egyrészt szüksége van még a 
siófoki és az idelátogató gyerekeknek néhány új játszó-
térre, és abban is egyetértettünk, hogy Szabadi-Sóstó és 
Széplak gyerekei is érdemelnek végre ilyet. A közelmúlt-
ban az előbbi városrész gazdagodott kettővel, most pe-
dig a széplakiak örülhetnek, hisz a gyerekek ezúttal ott 
vehettek birtokba egy gyönyörű, kreatív új létesítményt. 
Réges-rég megfogalmazott igény volt ez már, tartozott 
vele a város, legyen hát minél több gyereknek és szülő-
nek öröme benne – nyilatkozta dr. Lengyel Róbert pol-
gármester.
Gyönyörűen parkosított zöldterület veszi körbe az új ját-
szóteret, néhány lépésre a Balaton vizétől, biztonságos 
kerítéssel körülvéve. A környezet is alakul,  ott jártunkkor 
úgy láttuk, hogy már nem sokáig kell az Ezüstpart Hotel 
épületromjait nézni.

Süllyedő hajó

Majestic Sounds orgonakoncertek

Teleki Miklós Artisjus-díjas orgonaművész koncertjével indult a Majestic Sounds című orgonakoncert-sorozat július 
16-án a siófoki római katolikus plébániatemplomban. A Teleki Miklós Artisjus-díjas orgonaművész által megálmo-
dott és megszervezett orgonakoncert-sorozatnak a Balaton menti városok gyönyörű templomai adnak otthont a 
nyár során. Siófokon a római katolikus plébániatemplom orgonáján szólaltatják meg a klasszikus műveket a ren-
dezvény előadói. Az orgonahangversenyek mellett több alkalommal az énekművészet is szerepet kap. A siófoki 
nyitórendezvényen Teleki Miklós lemezbemutató koncertjét hallgathatta meg a közönség. A siófoki lakosok és 
a város hazai és külföldi vendégei számára egyaránt felejthetetlen komolyzenei élményt nyújtottak Johann Se-
bastian Bach, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Robert Schumann, César Franck és Charles-Marie Widor orgonára írt 
darabjai az orgonaművész előadásában. 
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Ha vasárnap, akkor Zene a zöldben!

Igazi „kulturális pikniket” varázsol hétről hétre 
a Jókai parkba a Kálmán Imre Kulturális Központ 
júliusban elindult Zene a zöldben komolyzenei 
koncertsorozata.  A rendezvény nyitónapján, 
július 1-jén Horgas Eszter és Falusi Mariann, 
valamint a ClassJazz Band érkezett Siófokra. A 
Világslágerek egy estén című előadásukat ha-
talmas érdeklődés fogadta. Családok, fiatalok 
és idősebbek a park szép zöld szőnyegén és 
padjain ülve hallgatták végig a hangulatos nyár-
esti koncertet. A Zene a zöldben sorozat neves 
előadóművészekkel megtöltött palettája egész 
nyáron át, minden vasárnap este kellemes ki-
kapcsolódási lehetőséget kínál.

Csukott szemmel
Július utolsó vasárnapján a Jókai parkot elárasztotta 
a nyugalom. Cséry Zoltán zongorista, zeneszerző tar-
tott koncertet,  aki szólóban élete során második al-
kalommal kápráztatta el közönségét. Zene a zöldben.

Nem volt kétségünk művészetének nagyságát illetően, 
hiszen Cséry Zoltán fiatal kora ellenére komoly pályát fu-
tott már be a magyar könnyűzenében: játszott a Ganxsta 
Zolee és a Kartelben, a Subscribe-ban és a Special 
Providence-ben, tagja a Barabás Lőrinc Quartetnek, Pá-
pai Joci zenekarának és a Random Tripnek, zenélt Dés 
Lászlóval, Kálloy-Molnár Péterrel, még több előadónak 
hangszerelt. Saját duója is van Patché néven Pákai Pet-
rával,  keresett hangszerelő, billentyűs. A koncert han-
gulatát még fokozni is tudta azzal, hogy improvizált 
darabokat is bemutatott. Stílusa meditatív, spirituális, 
minimalista. Melankólia, remény, öröm keveredik ezek-
ben a zongoradarabokban, melyeket „Dalok a lelked-
nek” címet viselik.
„A kevesebb néha több” – mesélte, hiszen ő egy szem-
becsukós, fül-, szív- és lélekkinyitós hangulat megalapo-
zására törekszik, akár egy pohár finom bor kíséretében. 
A nézőtér megtelt, de nem panaszkodhattak azok sem, 
akiknek nem jutott hely. Nem is lehetett volna jobban 
átélni a dalainak mondanivalóját, motivációját, mint a 

fűből törökülésben, természetesen csukott szemmel.  
A közönség gondolatainak elszabadulása szinte tapint-
ható volt. Dalainak egyszerű, mégis sokat mondó cí-
meket adott, melyek megértetik a kiváltó okot. Játszott 
feldolgozásokat is, például a KFT Balatoni nyár című slá-
gerét minimalista stílusban. Egészen különleges hangu-
lat járta át a parkot, a járókelők sem tudtak közömbösen 
elsétálni mellette. Meghatározó élmény volt, melynek 
nincsen vége, hiszen a Youtube-on számos darabja 
megtalálható, mondanivalójához tökéletesen passzoló 
videoklipek kíséretében.

Lantay Luca
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Újdonságok  a jubileumi évben
A jubileumi év nem csak a rendezvényekben hoz 
sok újdonságot, de Siófok marketing kommunikáci-
ós felületei is megújulnak.

A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület koordiná-
lásával Siófok hivatalos turisztikai honlapja, a www.
siofokportal.com helyett egy új, designban és tarta-
lomban is magas színvonalú, modern honlap készült, a 
www.hellosiofok.hu, illeszkedve Siófok egységes turiz-
musmarketing kommunikációjába. 
Az új weboldallal párhuzamosan készült egy mobil 
applikáció is Hello Siófok néven, ami amellett, hogy 
jelentősen megkönnyíti a turisták tájékoztatását, az 
okostelefonok világában elmaradhatatlan kommuniká-
ciós eszköz. 
Az új honlapon fellelhetőek a siófoki programok, szál-
láshelyek, vendéglátóhelyek és szolgáltatók, hírek a tu-
rizmusról, információ a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai 
Egyesület tevékenységéről.  Az oldalról könnyen elér-
hetőek a város közösségi médiafelületei is, a Hello Sió-
fok Facebook-oldal és a @hellosiofok-Instagram oldal. 
Mindkét social media felület kulcsfontosságú szerepet 
játszik a városmarketingben: a Facebook-oldalon helyi 
eseményeket, programokat, híreket, cikkeket, videókat, 
képeket osztanak meg a Fürdőegylet marketinges kollé-
gái, melyek nagymértékben hozzájárulnak a város nép-
szerűsítéséhez a turisták és a helyiek körében egyaránt. 
Ugyanitt egy sorozat keretében 50 ok, amiért itt kezdő-
dik a Balaton címmel 50 napon keresztül minden nap 

egy rövid érdekesség jelent meg Siófok nevezetessége-
iről, rendezvényeiről. Érdemes a későbbiekben vissza-
keresni ezt a sorozatot a Hello Siófok Facebook-oldalon, 
mert nagy szerepe lesz a Fürdőegylet hamarosan induló 

jubileumi évi nyereményjátékában! 
Az Instagramon a Siófok hashatag alatt megosztott, vá-
rosunkról készített szemet gyönyörködtető fotók kerül-
nek közzétételre. 
Készül Siófok első városkönyve is. A hiánypótoló kiad-
vány ötvözi a lokálpatrióta személetet és az idelátogatók 
számára érdekes látványosságokat, mindezt egy ele-
gáns, modern könyvben feldolgozva, lenyűgözően szép 
fotókkal illusztrálva.  A városkönyv várhatóan ősszel je-
lenik meg, és a Tourinform irodában lesz megtalálható.
A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület szervezé-
sében várható még egy Siófok50 teljesítménytúra 
szeptemberben, az ötven éve várossá avatott Siófok 
tiszteletére, természetesen 50 km-es távot megcélozva. 
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A Palibót-tól a Katamarán-áruházon át a SióPlázáig
1981. augusztus 24-e és 30-a között Siófokon olyan 
történt, ami eddig az országban még nem. Összekap-
csolódott a kereskedelem és a hajózás. Ez nem a jegyel-
adásokra és hajókon történő fogyasztásokra értendő.
 
Magyarországon elsőként vízivásárt nyitottak az egyik ka-
tamaránon, a Sió Áruház vezetésének és a Mahart Balatoni 
Igazgatóságának köszönhetően. Az egy nap alatt „áruház-
zá” alakított katamaránon 20 eladóval és ötmilliós árukész-
lettel várták az embereket. A kéttörzsű hajó földszintjén 
élelmiszer (kivéve tej, kenyér, felvágott), konfekció, cipő, mé-
teráru, az emeleten pedig műszaki  cikkek, valamint aján-
déktárgyak voltak a polcokon. Balatoni hajókázásra ugyan 
nem mehettek a vásárlók, de az ideiglenes "víziáruház" 
kiötlői éltek a marketingfogás eszközeivel, és 10-50 %-os 
kedvezményekkel és a blokkokkal pedig nyereményjáték-
ban csábítottak mindenkit a hajóra. A Sió Áruház ezalatt a 
megszokott nyitvatartás mellett működött tovább, és a for-
galma nem csökkent. A z áruház elsősorban a szezon nyúj-
tását és a nyári készletek apasztását tűzte ki célul. A Mahart 
hajóinak gazdaságos kihasználást fontosnak tartja, 
ezért is ajánlottá k föl a katamaránt méltányos bérleti díj el-
lenében áruháznak. A Sió és a Mahart vezetői az első tapasz-
talatok és a várt pénzügyei eredmények  függvényében 
határozták meg, hogy a jövőben is újabb ötletekkel  előruk-
kolva nyissák meg a második víziáruházat. De ugorjunk csak 
vissza a második világháború befejezésének korszakába! A 
felszabadulás (II. világháború) után Siófok kereskedelme 
ismét jelentős fejlődésnek indult, amelyet a háborús károk 
helyreállításán túl az is indokolt, hogy a helység kereskedel-
mének hármas követelményt kellett kielégítenie:
- Siófok lakosságának egyre színvonalasabb áruellátását,
- a vonzó (szívó-) hatás következtében a környező községek 
lakóinak – szakjellegű – iparcikkellátását,
- a nagyméretű idegenforgalom által támasztott igényeket.
A fentiekből adódóan Siófok kereskedelmi szervezetének 
egyrészt a helyi és környező települések lakosságának 
ellátása érdekében állandó jellegű, színvonalas szakbolt 
hálózattal kell rendelkeznie, másrészt a vendégforgalom 
szezonalitásának megfelelően a kereskedelmi hálózat ru-
galmas, nagy kapacitású, idényszerűen kibővíthető (jórészt 
idényboltokból álló) legyen. Ennek azért is meg kell, hogy 

feleljen, mert: 
„...Színes, mozgalmas élete, kultúrája, kényelmes és változa-
tos szórakozási lehetőségei révén Siófok a déli part „fővá-
rosa”, legtöbbet látogatott üdülőhely”.
Egy 1958-ban megjelentetett útikalauz az alábbiakat írja:

„Siófok városias  jellegű település. A belső területek üzlethá-
lózata igen fejlett. A fő üzleti útvonalak: Szabadság tér, Fő 
utca, Mártírok útja. "
Teljes címtárat adni nem lehet, csupán a mindennapos 
szükségleteket ellátó néhány üzlet címét adjuk:
Csemege-gomba: Batthyány tér és szabad strand; Cseme-
geüzlet: Mártírok útja; Csemege Népbolt: Mártírok útja 7.; 
Húsbolt: Szabadság tér 7. és Fő u. 85.; Élelmiszerbolt: Fő u. 
90.; Tejbolt: Fő u. 85.; Fűszer népbolt: Fő u. 40., 117. és Sió 
u. 22.; Földművesszövetkezeti vegyesbolt: Szabadság 
tér 5.; Zöldség- és gyümölcsárusítás: Fő u. 106.; Mártírok 
útja; Piac: Szabadság tér 12., Ajándék,- játékboltok: Már-
tírok útja 18, Fő u. 78, Mártírok útja (üzletház),  Petőfi sétány, 
Papíráru: Szabadság tér 5.; Bőrdíszmű: Fő u. 78.; Háziipari 
szövetkezetek boltja: Mártírok útja (Üzletház sor)
Illatszerbolt: Mártírok útja (Üzletház sor), Fő u. 73.; Köny-
vesbolt: Fő tér; Sport, fotó: Mártírok útja (Üzletház sor); 
Sport, játék és papírbolt: Fő u. 80.; Horgászati cikkek: 
Mártírok útja 16.; Dohányárudák: Fő u. 22, 23., 117., So-
mogyi Blaha u. 1., Sió u. 24., Hock János u. 25., Kálmán Imre 
sétány; Virágbolt: Fő u. 82., Mártírok útja (Üzletház sor); Rö-
vidáru népbolt: Fő u. 65.; Ruházati bolt: Fő utca 90., Fő tér 
2.; Üvegbolt: Fő u. 78.; Óra, ékszer, bizsu: Fő u. 67.
A felsoroltak is tükrözik, hogy a város a folyamatosan 



14

igyekezett megfelelni a helyi lakosság igényeinek, és 
mindent elkövettek, hogy a turisták kedvére tegyenek 
(mármint a kereskedelem terén). Az 1960-as években 
Siófokon üdülő és itt tartózkodó vendégek ellátásában 
az élelmiszereket, a kultúrcikkeket és ajándéktárgyakat 
árusító boltok töltötték be a legnagyobb szerepet. De 
1963-64 környékén ez még kevésnek bizonyult. A Ba-
laton és Siófok népszerűsége nőttön-nőtt, és ehhez ke-
reskedelmi szempontból is talpon és topon kellett lenni. 
A nyári időszakban jelentkező turistaigényeknek és a 
helyi lakosságnak való megfelelés még boltok, üzletek 
szempontjából nem tudott maradéktalanul megfelelni.  
1964-ben a tízezer lakosú üdülőtelep nyáron az ország 
egyik fő központja, ahol tízezrek töltik pihenőjüket.  Az 
ország egyik legforgalmasabb üdülőtelepén 85 bolt és 

pavilon, 7 étterem, illetve büfé, valamint 4 eszpresszó és 
italbolt működik. A boltok többsége csupán idényjellegű, 
s csak az üdülési időszakban tart nyitva. A fejlődő széplak-
alsói részen például alig akad üzlet, s meleg ételért három 
kilométert kell gyalogolni a legközelebbi étteremig. Aki 
nyáron egyszer is járt Siófokon, meggyőződhetett róla, 
milyen nagy a torlódás. 1963 harmadik negyedévében 
például a kereskedelmi irányelvek szerint egy négyzet-
méteren lebonyolítható élelmiszer-forgalomnak a kétsze-
resét produkálták az üzletekben. A víkendezők, nyaralók 
egy része nem az éttermekben étkezik, hanem vásárolja 
az élelmiszereket. Az üdülők így valósággal kiszorítják a 
helyi lakosságot az üzletekből. A munkába siető siófoki 
dolgozók, illetve háziasszonyok reggel a Szabadság té-
ren levő népboltban alig tudnak vásárolni, mert a nyaraló 
vendégek ott reggeliznek. Hogy miért itt? Mert kevés a 
tejivó, és kicsi a területük. A jelenlegi bisztrók sem tudják 
az igényeket kielégíteni. A hazai és a külföldi vendégek-
nek bosszúságot okoz az is, hogy a legutóbbi években lé-

tesített üdülőközpont, a motel és az új szállodák környéke 
nincs ellátva üzletekkel. Nehéz volt szabót és cipészt is 
találni a városban. A felépült szolgáltatóházkombinát ön-
magában kevésnek bizonyult.
Nyilvánvaló, hogy a fejlődésnek sok szervezeti és anyagi 
akadálya is volt, van és hogy még több erőt kellene kifej-
teni a település egyöntetűbb fejlesztésére.
Az akadályok azért vannak, hogy megoldjuk, eltüntes-
sük útunkból. A város vezetése is igyekezett leküzdeni 
ezeket a gátakat. 1963 és 1966 között új létesítményként 
elkészült az Ofotért szaküzlet és a virágüzlet a Szabad-
ság téren, az FMSZ szakosított vas- és üvegboltot nyitott. 
Szépen berendezett zöldség- és gyümölcsbolt léte-
sült a Fő utcában. Gyógyszertár épült az újhelyi részen. 
A Gránárium lakosságának kívánságára élelmiszerbolt 
nyílt. ABC áruház nyílt a szállodasorral szemben, Sóstón 
és Balatonszéplak-felsőn. Élelmiszerbolt, zöldség – és 
gyümölcsboltok és büfé-harapozó nyílt a az új piacon. 
Elkészült az Aranypók divatáru szaküzlet és cipőbolt a Fő 
utcában, valamint bútor és- és lakberendezési bemutató-
terem nyílt az újhelyi részen.

1967-ben kezdték építeni Siófok központjában, és csak-
nem másfél éves késéssel, de megnyílt a Sió Áruház. A 
nyitás napjának reggelén már óriási tömeg várt az üzlet 
előtt. Régi vágy és igény teljesült. A Siófok és Vidéke Álta-
lános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet szövetkezeti 
összefogással hozta létre Somogy legnagyobb önkiszol-
gáló áruházát, s ez nemcsak a helyi lakosság, hanem 
a megnövekedett idegenforgalom szempontjából is 
rendkívül nagy jelentőségű. A nyitás előtt közgyűlést tar-
tott a szövetkezet, majd ünnepélyes külsőségek között 
Bartolok Mihály, a Szövosz igazgatóságának elnökhelyet-
tese vágta át a szalagot az áruház bejáratánál. És ezután 
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folyóként özönlött be az ajtókon az érdeklődők nagy tö-
mege. A 2300 négyzetméter alapterületű Sió Áruház a 
berendezésével együtt 14,5 millió forintba került. Zsúfolt 
polcok, széles választék. 
Az országban először itt valósították meg azt a korszerű 
elképzelést, hogy az – önkiszolgálást tökéletesítve – férfi-
ingektől a női fehérneműig mindent fogasról választ ki a 
vásárló. A Sió egy év alatt márkanév lett. Hogyan érte el? 
Ez legyen egy újabb írás témája.
Jellegzetes értékesítőhely volt általában az üdülőte-
lep központjában, vasútállomásnál, móló közelében a 
„gomba”. A gomba egy kör alaptajú vagy mondjuk így: 
henger alakú üzlet volt, ahol belül voltak az eladók és az 
áru, kívül, a tetővédő pereme alatt a vásárlók. Jellemzően 
csemegeüzlet, de több helyen zöldséget, gyümölcsöt is 
árult, kávét főzött, meleg debrecenit. A helybéli vegyes-
boltok általában az állandó lakosok közelében voltak, és 
mindent árultak. ….Természetesen iparcikket is lehetett 
kapni, mint a villamosítás után a villanykörte vagy a bicik-
libelső. A boltos… nemcsak a helybélieket köszöntötte 
barátsággal, hanem a visszatérő nyaralókat is. Azért azt 
ne feledjük, nehogy hiába induljunk el a rekkenő hőség-
ben, hogy a Balatonon déltől háromig az üzletek zárva 

tartottak.
1972-ben megnyílt az ÁFÉSZ 56. számú üzlete a Tinódi té-
ren, mely a vásárlók legnagyobb bánatára 1983. decem-
ber 16-án leégett. Helyére egy korszerűbb élelmiszerbolt 
épült. Az újjáépítést a Szövetkezetek Országos Szövet-
sége, a Siófoki Városi Tanács anyagiakkal támogatta. A 
lakosság 300 ezer forint értékű célrészjegyet vásárolt, 
és társadalmi munkával segítette az építkezést. A nyitás 
1984. november 7-én volt. Az emberek az üzlet vezető-
jéről, Schefel Pálról nevezték el a fénykorát élő bevásárló 
helyet. Egyszerűen "Pali bót"-nak mert Schefel Pál ízig-
vérig kereskedő volt. Így számára megtisztelő és egyben 
elismerés a névadás
Monológ a Pali boltról (Igriczi Zsigmond írása)

—Tessék parancsolni, mivel szolgálhatok a csemegepultról? 
Hogy csak jó szóval? Kérem, van az is, meg ugyebár most már 
idő is csak-csak jobban akad hozzá, nem úgy, mint nyáron, 
amikor néha kilógott a sor az üzletből, mi meg idebent olya-
nok voltunk, mint buszkalauz a csúcsforgalomban. Tömeg 
között is jönni-menni kellett, hogy egy percre se fogyjon ki 
az áru, raktárba ki, üzletbe be, feltölteni a gondolákat, tejet 
hozni a hűtőpultba, cserélni a sörösrekeszt. Hány karja is van 
annak az indiai istennőnek, nyolc? Na, hát az kellett volna ide 
eladónak, pénztárosnak, akkor talán jobban győzzük. Régen 
nem igaz már az az állítás, hogy az idegenforgalom a Bala-
ton partján van, itt a központtól távol pedig valami álmos, 
békés, poros kisvárosi élet. Ha a szavakat nagyon megrágom, 
azt mondhatom, lehet, hogy ott „forog” az idegen, de itt lakik! 
Minden második házban van kiadó szoba. Évről évre visszaté-
rő vendégekkel, nekünk meg ismerős vevőkörrel. Elvégre nem 
lakhat minden külföldi az Európa Szállóban, s nem is min-
den magyar üdülő beutalt. Másodszor pedig, nincsenek már 
távolságok, s innen is eléri a vendég negyedóra alatt a vizet. 
Ebből persze miránk annyi tartozik, hogy föl kell szívnunk ma-
gunkat — és állni a rohamot egész szezonban. Ahhoz bizony 
nem elég a nyolc óra, mert amikor az ember nem itt, a pult 
mögött áll, akkor szaladgálni kell a fél országon keresztül árut 
beszerezni, kapcsolatot tartani a nagykereskedelmi cégekkel. 
És most itt az ősz, elmentek a nyaralókkal együtt a nyári bol-
tosok, a parti kereskedők is, akik már akkor lehúzták a rolót, 
amikor egy nap nem ezret, hanem csak kétszáz forintot ke-
restek, mi meg itt maradtunk. Siófokiak, egymás közt. Látja, 
most sem ácsorog senki központ és a helyi lakosság gondjai 
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közülünk, s most sem vagyunk kevesebben, mint a nyáron 
— vagy mondhatnám úgy is, akkor sem voltunk többen —, 
tizenöt dolgozó, öt tanuló. A leégés előtt még kevesebben 
voltunk. Nem, kérem tisztelettel, nem anyagiakról beszélek, 
arról szó sincs, mert ez egy jó forgalmú üzlet, igazi leégésre 
gondolok. Porig. ’83 őszén egy éjszaka kigyulladt és semmi 
nem maradt belőle. Igaz, hogy 1968-tól abban dolgoztam, 
de higgye el, nem nagyon sajnáltam, olyan rossz állapotban 
volt már. Ez egy évre rá épült föl, s amíg el nem készült, én a 
központban dolgoztam egy darabig (no, hát az íróasztal nem 
a pult mögé szokott kereskedőnek való), nyáron pedig kint a 
strandon, gebinben. Ott jobban lehet keresni, de mégis visz-
szajöttem, mert azt mondták ott bent, hogy visszakövetelnek 
a környékbeliek. Nincs itt pardon, kérem szépen, összetarto-
zunk. Áz újjáépítéshez részjegyeket váltottak, de kikötötték, 
hogy csak akkor fizetik ki, ha én jövök vissza üzletvezetőnek. 
Bizony azt a november 6-át el nem tudom felejteni! Egész 
tömeg várt itt a nyitásra, s amikor kijöttünk a bolt elé, hogy 
mondani kellene valamit, alig tudtam megszólalni. Hát hogy-
ne, amikor megtapsoltak. Tessék elképzelni: tapsolni szokás 
ma a kereskedőknek? Na jó, szép szakma ez, hogyne volna. 
Csak egyre nehezebb. Néha nem is tudja az ember, kereske-
dő-e vagy szerencsejátékos: némelyik kurrens árut csak úgy le-
het beszerezni, hogy annak nem sok köze van a kereskedelmi 
etikához. S mit csináljon az ember, ha az árut se drágábban, 
se olcsóbban nem adhatja? Miből teremtse meg a fedezetét 
annak, hogy ez a bolt is olyan fontos legyen, mint a másik? 
Kalapoljak a kollégák között? Nem mondom én ezt tovább, 
senkit nem akarok sérteni, de ezen a téren mi nem rúgunk 
labdába, sem a maszek, sem a szerződéses kereskedő mellett. 
Csak a végeredményt látom, ott van, itt meg nincs a hiány-
cikkből. Gondolja, hogy nekik szebb a szemük? ... S megtanul-
tam én, kérem, még 1959-ben, amikor felszabadultam mint 
kereskedősegéd, hogy nincs árukapcsolás. Mostanában rend-
szeresen csak úgy kapok néhány dolgot, ha viszek mellé ezt 
meg azt. De én nem mondhatom a vevőnek, hogy csak úgy 
kap német sört, ha visz hozzá lengyel vodkát. Annál egyéb-
ként is jobban szeretem a vevőt — meg a szakmát. Ja, erről 
azt kéne még megírni, hogy baj van az utánpótlással. Majd 
egyszer azt is elmondom, de most — bocsánat, mennem kell 
szülői értekezletre. A fiaméra. Szakközépiskolába jár. Vendég-
látó-ipariba! Nem, nem kereskedő lesz. Ez egy jó eszű gyerek! 
Az üzlet nevét leírta már? Tinódi téri élelmiszerbolt. De így 
nem ismeri senki. Úgy hívják városszerte: Palibolt. Ja, engem 

meg Schefel Pálnak. Escéhával. Legyen máskor is szerencsénk!
A 70-es, 80-as években a város még mindig úgy gondolta, 
és az üzletek előtt kígyózó sorok (főleg a nyári időszakban) 
is ezt bizonyították, hogy nem rendelkezik kellő számú 
bolthálózattal. A helyzet megoldására vagy a probléma 
csökkentésére a Vásárcsarnok megépítésében látták a 
megoldást. Ami ismét szenzációnak számított a maga 2900 
négyzetméteres alapterületével, a régi Tüzép helyén. A be-
ruházást 1977-ben kezdte meg a Somogy Megyei Tanács 
Magas- és Mélyépítő Vállalat, és 1979. április 28-án adták 
át. Dr. Sághy Vilmos, akkori belkereskedelmi miniszter ki-

emelte a létesítmény fontos szerepét, mely 13.-ként épült 
meg az országban. Az átadást követő évben az épület 
tervezője, Bajnay Zsolt építészmérnök Ybl-díjat vehetett 
át munkájáért. Végül még egy érdekes adat: a város egész 
évben élelmiszert árusító üzleteinek alapterülete a csarnok 
átadásáig 3350 négyzetméter volt. Magában a Vásárcsar-
nokban az élelmiszert árusító üzletek 1369 négyzetmétert 
foglaltak el. Az épület és környezetének nagyobb lélegzetű 
felújítására 1992-ben került sor. A városi tanács 1978-ban 
rendeletet alkotott (1/1978.(III. 20.) a piacokról. A rendelet 
hatályba lépését követően a 65. számú főút mellett iparcikk 
és pulóverpiac nyílott. Ez a 80-as évek elejére igazi turiszti-
kai attrakcióvá nőtte ki magát. A hazai és külföldi vásárlók 
egyszerűen "kiliti pulóverpiac"-nak hívták. Nyári napokon 
turisták ezrei hömpölyögtek a piac felé, hogy megmártóz-
zanak abban a különleges hangulatban, amit a nemzetközi 
zsibvásár, bolhapiac nyújtott. Az 1982-es szezon indulása-
kor ehhez hasonló beszámolók jelentek meg a sajtóban: „ 
A híres - időnként hírhedt - Kiliti Pulóverpiac május 14-én 
fogadta először a kereskedőket és vásárlókat. Más déli parti 
vendéglátó egységek és szállodák is ezen a napon nyitot-
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tak. A piac első napján 240 kereskedő kínálta portékáit az 
ország különböző tájairól. A vevők kényelmesebb kiszolgá-
lását a kibővített parkolók is biztosították. Egy időben 800 
személygépkocsi és 10 autóbusz számára volt hely. Kellett 
is ekkora kapacitás, hiszen egy-egy forgalmas napon 10-15 
ezer ember fordult meg a piacon.” 
A piac forgalma a 90-es évektől fokozatosan csökkent. 
Ennek hátterében a megváltozott kereskedelmi igények 
és a turizmus átrendeződése állt. A Sió-Surján gazdasági 
társulás 1984-ben egy 25 millió forint értékű beruházásról 
döntött. Az építkezést még ebben az évben megkezdték a 
kórházzal szemben lévő területen. Az új létesítményben 38 
kereskedelmi és szolgáltató egység kapott helyet. Az 1985-
ös szezon indulásakor nyitották meg  a vásárlók előtt. Indu-
láskor az épület előtti területen murvás parkolót alakítottak 
ki. Megtehették, hiszen az előtte levő Semmelweis - Kandó 
Kálmán utcák csak két sávon voltak járhatóak.
Az érdekes tetőmegoldása miatt a helybéliek Hernyósor-
nak nevezték el. A városközpont sem akart lemaradni a 
kereskedelmi fejlesztések sorában. A központ új  gyöngy-
szeme a korábbi „ betonasztalos” kispiac helyén elkészült 
létesítmény, amely  lényegesen megváltoztatta a városköz-
ponti terület képét. A 135 milliós beruházás az önkormány-
zat (45 millió), a város 100%-os tulajdonában lévő Csarnok 
Piac Kft. (30) és a magánvállalkozók (60 millió) arányban biz-
tosították. A bazilikás szerkezetű épületben a kistermelők 
400 négyzetméter területen kínálhatták termékeiket. He-
lyet kapott továbbá ABC áruház, húsbolt, tejívó, kenyérbolt, 
valamint újságárus és drogéria. Az épület mellett parkot 
alakítottak ki játszótérrel és 77 parkolóhelyet az autóknak. 
Az ünnepélyes átadás 1998. július 27-én volt, melyen részt 

vett Fónagy János, a kis-és középvállalkozásokért felelős 
államtitkár. A politikus a város és a vállalkozók példaértékű 
összefogását hangsúlyozta. 2012-ben a város meghatározó 
arculatának a Víztoronynak kihívója akadt, no, nem egy má-
sik víztoronyban. Egy XXI. századi építészeti remek, amely 
új stílust teremtett. Több mint 10000 négyzetméteren 
túlléptek a tervezők, az építtetők és építők a plázák hagyo-
mányos stílusán. Tervezéskor fontos volt, hogyan tudnának 
elrugaszkodni a megszokott plázaépítései modellektől, 
és hogyan illeszkedik bele az épület a városképbe. Az üz-
let belső tereinek az elrendezése, a természetes fények, a 
nagy kirakatok az üzleteknél, mind–mind meghatározó 
elemei az épületnek. Ezek a fejlődések nagyon fontosak a 
város mindennapi életében, sőt meghatározóak. A felme-
rülő akadályok, problémák leküzdhetők és megoldhatók.  
Siófok az előző években, évtizedekben tudott újat, orszá-
gosan egyedülállót vagy az országban elsőt létrehozni. En-
nek a tendenciának nem kellene megállnia. Alkotni és újat 
teremteni. Ez nem lehet szellemi akadály.

A BRTK Könyvtár összeállítása

A „bolti polcokról” az alábbi anyagokat vettük le, és hasz-
náltuk:

Lipták Gábor, Zákonyi Ferenc, Huba László: Balaton. - Bp. : Panoráma, 

1958

Siófok fejlődése 1963-1966 között

Iby András, Jenőfy Károly, Sára Gyula: Albumunk Siófok várossá avatá-

sának emlékére készült 1968-ban. – Siófok : Siófoki Városi Tanács, 1968

Gál László: „Ó, a Balaton, régi nyarakon ”. – Bp. : Minerva, 2008

Tanácstagi Tájékoztató 1978

adtplus.arcanum.hu/hu/view/Nepszabadsag_1964_04

library.hungaricana.hu/hu/view/SomogyMegyeiHirlap_1970_06

library.hungaricana.hu/hu/view/SomogyMegyeiHirlap_1971_07

Somogyi Néplap 1979. április 28.

Somogyi Néplap 1981. augusztus 25.

library.hungaricana.hu/hu/view/SomogyMegyeiHirlap_1981_08

Somogyi Néplap 1982. július 17.

library.hungaricana.hu/hu/view/SomogyMegyeiHirlap_1984_10

Somogyi Néplap 1984. október. 20.

adtplus.arcanum.hu/hu/view/Nepszabadsag_1986_12

Siófoki Hírek 2006. július

adtplus.arcanum.hu/hu/view/Vilaggazdasag_2012_05

library.hungaricana.hu/hu/view/SomogyMegyeiHirlap_2012_06
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A Latabár család egykori házának falára került em-
léktábla mindenféle csinadratta nélkül. Mikor meg-
néztük, Latabár Katalinnal is összefutottunk.

Latabár Kálmán Kossuth-díjas magyar színművész, érde-
mes és kiváló művész, ahogy rajongói – főként a gyerekné-
zők – nevezték: a Latyi, a 20. század egyik legnépszerűbb 
magyar komikusa. A híres színészdinasztia leszármazottja: 
dédapja Latabár Endre, nagyapja Latabár Kálmán Árpád, 
apja id. Latabár Árpád, akik mindannyian neves színészek 
voltak. Fia, ifjabb Latabár Kálmán ugyancsak színész lett. 
Kiváló tánctudású komikus volt, akinek rögtönöző és ka-
rikírozó készsége féktelen komédiázó kedvvel párosult. 
Méltatlankodó hanghordozása, félszeg mozgása, virtu-
óz „ügyetlensége”, egyéni humora óriási népszerűséget 
szerzett számára. Testvérével, Árpáddal, gyakran lépett 
fel groteszk duettszámokban. Minden szerepére hallatlan 
gonddal készült; színpadi „rögtönzései” sikerének titka a 
sokszoros próba, a pontos begyakorlás volt. Játékával sen-
kit sem állított pellengérre, szerette az embereket, felsza-
badult kacagásukat. Munkásságát 1950-ben Kossuth-díjjal 
ismerték el, ugyanabban az évben érdemes művész lett, 
1953-ban pedig megkapta a kiváló művész kitüntetést.
Emberemlékezet óta áll Siófokon a Latabár-villa a Kini-
zsi utcában. A jelenlegi Páter étterem egy része is a csa-
lád tulajdonában volt, de ettől megváltak, az eredeti 
villa (mely nem utcafronti) azonban megmaradt. Ezért 
került a Páter étterem Kinizsi utcai falára az emléktáb-
la melyet dr. Ahmed Safar, a terület képviselője állított. 

- Mi siófokiak vagyunk, szívvel-lélekkel siófokiak va-
gyunk, most is itt vannak a gyerekek és az unokám, egy 
lányunokám van - mondta lapunknak Latabár Katalin, 
Latabár Kálmán lánya.- Én sokat léptem itt fel a szabad-
térin, az apám nagyon sokat lépett föl itt, még egész pi-
cik voltunk, amikor már ott voltunk a szabadtérin. Együtt 
mentünk fürödni, ha volt szabadideje, de ő mindig dol-
gozott. Innen indultak a turnékra, itt volt a találkozó, 
és innen mentek szerteszét, többek között a Szuhaival, 
Rátonyival, Koóssal. Ide is jött haza, pihenni, ha volt ideje, 
mentünk fürödni a Balatonba, csak azt nem lehetett ki-
várni, mert letérdepelt a vízbe és elkezdett imádkozni. Mi 
fiatal lányok voltunk, kint volt randevúnk és apu meg még 
mindig imádkozott a Balatonban. Nagyon vallásos volt. 
- Számomra a megtiszteltetés, hogy elhelyezhettem itt azt 
az emléktáblát, ez igazából az én ötletem volt, és örülök, 
hogy meg is tudtam valósítani - mondta dr. Ahmed Safar, 
a körzet képviselője, aki nem csak az ötletet hozta, hanem 
saját pénzéből készíttette és helyezte el az emléktáblát. 

Emléktábla Latyinak

A Belvárosi Néptánc Estek programsorozat alkalmá-
ból a Nagyatádi Fürjecske Néptánc Egyesület és a  Ba-
laton Táncegyüttes produkciójára látogattunk ki. A 
jó hangulat mellett a két előadásban az eső ellenére 
is a jó hangulat volt a közös pont..

Először mutathatták be produkciójukat a városban az 
egyesület táncosai, sajnos az esős idő egy kissé meg-
nehezítette dolgukat, de tanúsíthatjuk, hogy a fiatal 
táncosok a körülményeken teljesen felül tudtak emel-

kedni. A rossz idő miatt az előadás nem vonzott sok 
siófoki lakost, de nem is az a lényeg, hogy hányan néz-
ték meg őket, hanem az, hogy ezek a gyerekek ebben a 
modern világban a hagyományaink, értékeink megőr-
zésére törekednek.
 - Több alkalommal sikeresen részt vettünk Erdély-
ben, Ausztriában, Németországban, Lengyelország-
ban, Horvátországban, Olaszországban megrendezett 
nemzetközi fesztiválokon – mondta büszkén Mayer Ká-
rolyné, művészeti vezető, elnök.

Eső nélkül nincsen tánc
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Siófokon élvezhettük a Magyarországon egyedül-
álló gipsy swing műfajt képviselő Canarro együt-
tes koncertjét, akik – felidézve modern korunkban 
a 20-as 30-as évek zenei világát, a jazzt vegyítve 
különböző zenei tradíciókkal - a Fő téren egészen 
varázslatos hangulatot teremtettek. 

A helyszín és az időpont tökéletesen passzolt a közölni kí-
vánt témához, hiszen a hegedű éneke a naplementében 
magával ragadta a közönséget, kicsiket és nagyobbakat 
egyaránt. Jó volt látni, hogy ez a műfaj, korosztálytól 
függetlenül, egyfajta közös nevezőt alakított ki az em-
berek között. A kikészített ülőhelyek mind elfogytak, így 
voltak, akik már csak a lépcsőn ülve élvezhették e nem 
mindennapi műfajt. A Canarro együttes egyik különle-
gessége a hangszerhasználat és a zenei stílusok vegyí-
tésének sokszínűségében rejlik: zongora, gitár, hegedű, 
dob, nagybőgő és még harmonika is felcsendült egymás 
felé méltó tisztelettel fordulva. A hatást pedig a nagy-
ság szerénysége tette tökéletessé. Biztosan kijelenthető, 
hogy a hallgatóságnak az előadás - akár újdonságként, 
akár előzmények ismeretében, akár konkrét program-
ként, akár aláfestő hangulat megalapozásaként – tartal-
mas nyáresti kikapcsolódást nyújtott, amely a művészet 
és a zene iránti rajongást csak erősíteni tudja. A Canarro 

magával ragadó zenéje a tradicionális gypsy jazz, más né-
ven a manouche swing stílus köré épül. Zenéjük igazán 
szerteágazó, melyre nagy hatással volt a zseniális belga 
gitáros Django Reinhardt és a francia, valamint a magyar 
cigányzene szeretete. Saját szerzemények és közismert 
dallamok igazán különleges hangzásban kerülnek feldol-
gozásra. A francia-belga manouche swing, az argentín 
tangó, a brazil bossa-nova, a francia sanzon és a békebeli 
magyar kávéházi muzsika az amerikai jazzre jellemző sza-
badsággal, sodró lendülettel, életörömmel keveredik és 
színesíti koncjertjeiket. A swinges lüktetésű manouche 
dallamokat magyar népzenei elemekkel fűszerezve új, 
teljesen egyéni stílust teremtenek a virtuóz muzsikusok.

Lantay Luca

Swing a téren

A változatos táncprodukciókat zenei betétekkel is színe-
sítették, melyek arra buzdították a közönséget, hogy ők 
is táncra perdüljenek. Örömmel láttuk, hogy a rossz idő 
sem tántorított el mindenkit egy kis jóleső mozgástól. 
A következő előadás, melyre kilátogattunk, a Balaton 
Táncegyüttes műsora volt. Az együttes tagjai olyan fia-
talok, akik szabadidejükben a néptánc kultúrájának nép-
szerűsítésére törekszenek. Számukra ez nem teher, sokkal 
inkább szórakozás, sőt szórakoztatás. Életformájukat tel-
jesen meghatározza az autentikus néptánc folyamatos 
gyakorlása, de nekik ez jelenti a barátságot, az utazást. 
A tánc, számukra az érzelmeik kifejezésére a legalkalma-
sabb mód. Már szinte hagyománnyá válik, hogy a főtéri 
néptánc esteken elered az eső. Viszont ez most sem je-
lentett akadályt. A táncosok ugyanolyan eltökélten, cél-
tudatosan folytatták produkciójukat. A műsor vége felé a 

közönséget is bevonták a néptánc rejtelmeibe. Mindenki 
együtt kezdett önfeledten táncolni. Remek hangulat ke-
rekedett, aminek az eső sem tudott véget vetni. Egy in-
teraktív, kellemes és egyben összekovácsoló élményben 
lehetett részünk.

Lantay Luca
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Jubilált a Siófoki New Orleans Jazz Fesztivál
A 15. alkalommal megrendezett Siófoki New Or-
leans Jazz Fesztivál július 12. és 15. között minden 
este a jazz zene rajongóinak százait vonzotta a sió-
foki Fő térre. 

Siófok mellett a város jazzfesztiválja is jubileumát ünne-
pelte az idei évben, ráadásul Siófok dixieland zenekara, 
az Apáti Dixieland Band idén ünnepli 40. születésnapját. 
Az Apáti János által alapított és vezetett zenekar a hazai 
dixieland fesztiválok történetének legnagyobb szabású 
eseményén, a Siófoki New Orleans Jazz Fesztiválon is fel-
lépett, ahol a műfaj nagy klasszikusai mellett új zenekarok 
mutatkoztak be. Az újoncok, a Jumpin’ ’N’ Stompin’, a Don 
Lázi Swingtett és a Ratty Jazz Band az elmúlt évtizedek 
stílusai, valamint a jazz, a dixieland és a swing műfajának 

népszerű darabjai által varázsoltak fantasztikus hangu-
latot a térre. Hétvégén berobbantak a színpadra a stílus 
nagy öregjei, és Siófok belvárosa az igazi New Orleans 
hangulatát idézte.

A siófoki civil szervezetek összefogásával és szerve-
zésében valósult meg az „Együtt az 50 éves városért” 
című kulturális rendezvény július 21-én a Fő téren. 

A rendezvény programjait a „Civil és egyházi szervezetek 
együttműködése Somogy megyében az esélyegyenlő-
ségért” című EFOP pályázat keretében szervezték meg a 
siófoki civil egyesületek. A szervező egyesületek, a Moz-
gáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének siófoki 
csoportja, a Nyugdíjasok Siófoki Egyesülete, a Nők Együtt 
Egyesület, a Vesebetegek Siófoki Egyesülete és a Siófoki 
Rendőrkapitányság Nyugdíjas Egyesületének elnökei nyi-
tották meg a rendezvényt a Fő téri színpadon. A civil szer-
vezetek tagjait és a programok iránt érdeklődő közönséget 
Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselője, dr. 
Lengyel Róbert, Siófok polgármestere, és dr. Hegedűs 
Lajos, a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesüle-
tének megyei elnöke köszöntötte. A kulturális műsor so-
rán a siófoki mazsorett csoport mazsorettesei, a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat siófoki fiataljai, a Nyugdíjasok 
Siófoki Egyesületének tánccsoportja, a Rolling Country 
kerekesszékes tánccsoport, a balatonszárszói énekkar, a 
Nők Együtt Egyesület tánccsoportja is bemutatkozott. A 
programok az Egerszegi Akusztik zenekar koncertjével, 

valamint Mészáros János Elek, Simándy József-díjas és Sze-
nes Iván-díjas operaénekes és Nagy Anikó, az Ungvári Fil-
harmónia magánénekese előadásával zárultak. A program 
a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsé-
gével történt megállapodás alapján kiegészült a MEOSZ 
„Korlátok nélkül” című, a súlyosan mozgáskorlátozott, 
kommunikációra nem, vagy csak nehézségek árán képes 
emberek számára segítő eszközöket, az eszközök mű-
ködtetéséhez szükséges speciális programokat, valamint 
segítő személyeket – mentorokat – biztosító programjá-
nak bemutatásával. A rendezvény ideje alatt a Vesebete-
gek Siófoki Egyesülete ingyenes szűrést végzett, és a régi 
könyvtárban a Siófoki Rendőrkapitányság Nyugdíjas Egye-
sületének kiállítását tekinthették meg az érdeklődők. 

Kulturális program a civil egyesületek összefogásával
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Mit lehet kezdeni az üres szobával, ha a gyerekek 
kirepülnek? Sok válasz létezik a kérdésre, embere 
válogatja, esetünkben a válasz: festőállványt kell 
elhelyezni benne. 

Obornik András, mint oly sokan, már gyerekkorában is 
szeretett rajzolni, festeni és egész jól is ment neki. Ma-
gasabb szintre azonban nem lépett, teljesen más irány-
ba vitte az élet: agrármérnök lett.
Később, az anyagi biztonság megteremtése után és 
a már a címben is említett szoba megüresedésekor 
belefogott, ahogy ő mondja, első felnőtt rajzai és 
festményei elkészítésébe. Nem autodidakta módon sa-
játította el a festészet rejtelmeit, hanem Bene Jánostól, 
Kertész Sándortól (Székely Bertalan-díjas festőművész) 
és Kurucz Miklóstól leste el a különbözö szakmai forté-
lyokat, a festési technikáktól kezdve a kortárs festőkre 
jellemző sajátos kifejezési eszközökig. Emellett nyári 

alkotótáborok rendszeres résztvevője. Képei többsége 
olajfestékkel készül, a hagyományos technikák mellett 
késsel és plasztikkártyával is dolgozik. A Lógó Üveg 
kult kocsmában megnyílt tárlatán a gyerekkori nyara-
it idéző képek és a felesége kedvenc tárgyairól készült 
csendéletei láthatók.

Az üres szoba

Handabanda a téren

Siófok főterére érkezett a Handabanda zenekar július utolsó napján. A koncert 19.00-kor kezdődött, ennek ellenére 
már 18.00-tól színes programokkal, kézműves foglalkozással, népi játszótérrel várták a játékos gyermekeket. Szá-
mos család kilátogatott a térre a gyermekek örömére, akiket a zene hallatán egyből elfogott a felhőtlen jókedv. A 
zenekar sokszínűségét a hangszerek sokasága adja, ami fenntartja a gyerekek folyamatos figyelmét, tagjai Szabó 
Zselyke (ének, próza), Nagy Márk (gitár), Várvölgyi Szabolcs (basszusgitár), Oláh Márton (szaxofon, klarinét, fuvola) 
és Szilágyi Márton (dobok). Interaktív, vidám, táncban és nevetésben gazdag estén vehettünk részt, ami a vakáció-
ban unatkozó gyermekek számára remek élmény lehetett.

Vissza a múltba

Kálmán Imre és Lehár Ferenc műveiből összeállított operettgála került megrendezésre a dunakeszi szimfonikus 
zenekar előadásában a Fő téren. A nyáresti esemény számtalan siófoki lakost vonzott a helyszínre, ritkán látható ek-
kora tömeg kisvárosunk központjában. Az előadók  két órára elvarázsolták a legkülönbözőbb életkorú nézőközön-
séget. Elhangzottak a legnépszerűbb operettslágerek, például a Csárdáskirálynőből, mely kezdetekor a közönség 
szinte egyszerre kezdett dalolni az előadókkal. Élmény volt  ez a fajta egységet teremtő pillanat. Be kell vallanunk, 
vannak darabok, előadások vagy éppen dalok/zenék, amelyek az idő múlásával sem kopnak ki a mindennapjaink-
ból, a köztudatból. Ezek, vagyis a közös múlt felidézése közösségépítő szerepet tölt be, amelyre mindig is nélkü-
lözhetetlen szükségünk lesz.

Lantay Luca
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A sajtó és az utazóközönség jelenlétében köszön-
tötte az idei félmilliomodik komputasát a Balatoni 
Hajózási Zrt. a nyár derekán, július 17-én délelőtt. 
A szerencsés utas kilétére csak a Balaton közepén, 
a Baross Gábor komp fedélzetén derült fény. 

A rögtönzött ünnepség keretében a Társaság vezeté-
se értékes nyereménnyel jutalmazta a jeles utas meg-
tisztelő bizalmát, hogy szolgáltatásukat választotta. 
Fodor Tünde és családja szerda délelőtt a menetrend 
szerint 10.40 perckor Szántódról induló kompra váltott 
jegyet, és az utazás során vehette át Dónucz László 
értékesítési és forgalmi igazgatótól, illetve Széles Já-
nos révüzletág vezetőtől az 50.000 Ft értékű Bahart 
Joker-kártyát. A jutalmat képező keretösszeg felhasz-
nálásával a kompközlekedés mellett akár valamennyi 
személyhajózási lehetőséget is kedvezményesen pró-
bálhatja ki a nyertes a családjával egészen a követke-
ző év végéig. A szerencsés utazók Paksról érkeztek. A 
díjátadónak helyszínt biztosító komp többi utazóven-
dégének is kis ajándékkal kedveskedett a Bahart, mely-
lyel szintén a kompközlekedés iránti bizalmat köszönte 
meg. A Balatoni Hajózási Zrt. kompközlekedés szol-
gáltatását Szántódrév és Tihanyrév között tavaly éves 
szinten több, mint 1,1 millió utas vette igénybe, mely 
utasforgalom még a 2016-os kimagasló rekordévet is 
túlszárnyalta. A Társaság 2018-ban ismét kiemelkedő 
forgalomra számít a kompközlekedés esetében. Úgy 
tűnik, hogy az előzetes várakozások egyelőre igazolód-

tak, hiszen az előző évhez képest idén még egy héttel 
korábban, már július 17-én elérte a Társaság a kompjain 
szállított félmilliós utasszámot. A tavalyi év azonos idő-
szakához (január 1. – július 15.) viszonyítva a személyek 
száma 13%-kal, a szállított gépjárművek száma 15%-kal 
növekedett. A kerékpárok esetében ez a mutató szin-
tén 15%-os emelkedést mutat. A komphajózás főidé-
nyében, június 29. és augusztus 26. között az első komp 
Szántódrévből 6:40 perckor, az utolsó 23.20 perckor in-
dul, míg Tihanyrévből reggel 7.00 órakor indul az első 
és 23.40-kor az utolsó kompjárat. A kompjáratokat a 
forgalom függvényében a menetrend felfüggesztésé-
vel sűríti a Társaság a forgalmas nyári időszakokban, 
ilyenkor a Bahart 4 komppal gyakorlatilag folyamato-
san biztosítja az átkelést a Balaton két partja között.

Már több mint 500.000 fő utazott idén a balatoni kompokkal 

Új viharjelző állomást létesítettek Siófokon

Nyolc új viharjelző állomást létesít a katasztrófavédelem a balatoni régióban, Siófok mellett még Balatonszepezd-
re, Balatonedericsre, Fenékpusztára, Balatonszárszóra, Tihanyba, Szigligetre és Keszthelyre. A Balaton, a Fertő tó, a 
Velencei-tó és a Tisza-tó partjainál is üzemel viharjelző rendszer, a megfelelő láthatóság érdekében már egy részük 
LED-es technológiával rendelkezik. A viharjelző rendszer elhanyagolhatatlan figyelmet igényel. Elsőfokú viharjel-
zés áll fent óránkénti 40 kilométeres erősségű szél esetében. Ilyenkor 45 sárga fényű villanás jelzi a vízben és a víz-
parton tartózkodók számára a veszélyt. A jelzés felhívja a figyelmet arra, hogy vízben tartózkodni csak a vízparttól 
számított 500 méteren belül szabad. Másodfokú viharjelzést tapasztalhatunk óránkénti 60 kilométeres vagy annál 
erősebb szél esetén, ekkor már percenként 90x villannak fel a viharjelző lámpák. Ilyenkor tilos a vízben tartózkodni, 
úszni vagy akár vízi sporteszközzel közlekedni.A katasztrófavédelem arra kéri a nyaralókat, hogy mindig vegyék 
figyelembe a viharjelző rendszer figyelmeztetését, baj esetén pedig hívják a 112-es segélyhívó számot.
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Kiváló minősítésűek a somogyi strandok vizei
Somogy vizei fürdőzésre alkalmasak, kiváló minő-
sítésűek. Ez derül ki a szezon előtti, illetve az azt 
követő első mintavétel kiértékeléséből, melyet a 
szakemberei végeznek a strandüzemeltetők által 
összeállított és a járási hivatalok által jóváhagyott 
ütemterv szerint.

Az elmúlt időszakban valamennyi strandon megtör-
tént a szezon előtti, illetve egy-egy szezoni mintavé-
tel, valamennyi kiváló minősítésű, vizeink fürdőzésre 

alkalmasak - közölte honlapján a Somogy Megyei Kor-
mányhivatal. A szezon jellemzően június 9-én indul, és 
szeptember 1-jéig tart, így tehát összesen 4 darab vizs-
gálat történik mintavételi helyenként. Az egyes min-
tákat kiértékelik, ezenkívül a szezon végén a fürdővíz 
minősítése, osztályba sorolása is megtörténik, ekkor az 
ez évi és a megelőző három év vizsgálati eredménye-
it veszik figyelembe. A balatoni strandok szezon előtti 
mintái – 60 strandon, 36 helyen összevont mintázással 
– kiváló minősítésűek lettek.

A Balatonnál július közepén tartott egyhetes ellen-
őrzéssorozat alatt minden negyedik vállalkozásnál 
találtak valamilyen szabálytalanságot a  Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai, akik  csak-
nem háromezer vizsgálatot végeztek el – közölte a 
NAV az MTI-vel. 

Az ellenőrök a Balaton mindkét partján, a legkedvel-
tebb üdülőhelyeken és a kisebb településeken is rend-
szeresen ellenőrzik a szálláshelyeket, az éttermeket, 
ajándékboltokat, cukrászdákat, lángossütőket és más 
kereskedőket, szolgáltatókat. A strandokon, piacokon és 
vásárcsarnokokban működő vállalkozások közül is kiszű-
rik a kockázatosnak tűnő helyeket – írták. Az ellenőrzés 
tanúsága szerint minden negyedik cég vétett a szabá-
lyok ellen, ami leggyakrabban abból adódott, hogy a 

vásárlók kifizették a vételárat, de nem kaptak nyugtát. 
Ilyenkor az összeget nem is ütik be a pénztárgépbe, amit 
az is alátámaszt, hogy a kasszában lévő pénz jóval több, 
mint a szabályosan rögzített bevétel. A Balatonnál és 
környékén az sem ritka, hogy úgy alkalmazzák az eladót 
vagy a kiszolgálót, hogy nem jelentik be, munkájáért 
pedig zsebbe fizetnek.A NAV idén már azt is ellenőrzi, 
hogy a szolgáltatók megfizetik-e a turizmusfejleszté-
si hozzájárulást, illetve, hogy az étel- és italautomaták 
regisztrációját elvégezték-e az üzemeltetők. Az ellen-
őrzéssorozat előtt az online pénztárgépekből érkező 
forgalmi és bevételi adatok elemzésével választják ki 
azokat a vállalkozásokat, amelyeknél felmerülhet vala-
milyen szabálytalanság. Árulkodó jel lehet például az, 
ha egy strand négy büféjéből egynek jóval alacsonyabb 
a pénztárgépben rögzített forgalma a többi hároménál.

Minden negyedik vállalkozásnál szabálytalanságot talált az adóhatóság

Véradás

A Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Siófoki Területi Szervezete augusztus hónapban a következő helyszíne-
ken és időpontokban szervez véradást:
Augusztus 3. Siófok Park Center  13.00 – 17.00 Siófok, Vak Bottyán u. 31. ( Véradó kamionban), Augusztus 4. Kereki 
–Pusztaszemes 13.00 – 18.00 Kereki Sportpálya, Augusztus 6. Siófoki Vérellátó 13.00 -17.00 Siófoki Kórház, Siófok, 
Semmelweis I. u. 2., Augusztus 11. Kiliti Gazdanap  14.00 – 18.00 Siófok-Kiliti Kersák Tanya, Töltényi Sz. u. 1., Au-
gusztus 13. Balatonszemes - Balatonöszöd 15.00 – 18.00  Balatonszemes, Művelődési Ház, Szabadság u. 1.,, Au-
gusztus 18. Nagyberény Falunap 14.00 – 18.00 Nagyberény Sportpálya, Augusztus 20. Siófok 14.00 – 18.00. Siófok, 
Hajóállomás, Petőfi st. 1., Augusztus 25. Balatonföldvár 9.00 – 12.00 Balatonföldvár Riviera Park Hotel, Somogyi B. 
u. 5.Augusztus 27. Kötcse-Szólád 16.00 – 18.30. Kötcse Művelődési Ház, Fő u. 15., Augusztus 28. Szántód 16.00 – 
18.30 Szántód, Művelődési Ház, Iskola u. 9.
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Július 14-én mintegy 150 karatéka edzett együtt 
a Japánból érkezett Senpai Tsuyoshi Midori 2.dan 
mesterrel, és sajátította el a japán kyokushin ka-
ratésok technikáit a Siófoki SZC Baross Gábor 
Szakgimnázium és Szakközépiskola előtti partsza-
kaszon. 

A siófoki Budoka Shinkyokushin Dojo szervezésében 
látogatott el Siófokra Senpai Tsuyoshi Midori, a japán 
Fukuoka központi dojo edzője. Papp András, 1.danos 
kyokushin karatemester egy éve ismerkedett meg a 
japán mesterrel hazájában, és július közepén ő látta 
vendégül Midorit. A bemutató edzésen, július 14-én 

a siófoki Baross iskola előtti strandon szárazföldön 
és vízen edzett együtt mintegy 150 tanítvány Senpai 
Tsuyoshi Midori 2.dan mesterrel és a siófoki Dojót ve-
zető Shihan Kálóczi József 5.dan mesterrel a 8 danos 
magyar legenda, Shihan Furkó Kálmán jelenlétében.  
Az edzés után Senpai Tsuyoshi Midori beszámolt a Sió-
fokon szerzett élményeiről, tapasztalatairól. 
- Nagyon tetszik, hogy Siófok egy turistaközpont, éjjel-
nappal élénk a városi élet. A helyi karate edzéseken ke-
resztül a japán kultúra is átjön, és nagyon örülök, hogy 
mindenki azon dolgozik, hogy a japán kultúrát, a ka-
ratét megismertesse a világgal. Az edzésen részt vevő-
kön azt láttam, hogy szeretik ezt a harcművészeti ágat, 

Japán karatemesterrel edzettek a siófoki karatékák

Kosártábor
Második alkalommal rendezték meg ezen a nyáron 
a Siófoki Kosársuli Egyesület szervezésében az im-
már hagyománnyá vált kosártábort.

Hatvannégy fővel zajlott a kosártábor, a legfiatalabb 
kis kosaras 5 éves volt, de részt vettek a tapasztaltabb 
idősebb játékosok is, 22 éves volt a legidősebb részt-
vevő. A tábort kétszer rendezik egy nyáron, az egy hét 
mindössze hatezer forintba kerül.
- Ez a hatezer forint, tulajdonképpen az ebédpénz, más 
költsége a családoknak nincsen. Ezek a gyerekek hoz-
zánk járnak edzésre egész évben, mi pedig így tudunk 
segíteni a szülőknek, hogy tulajdonképpen két hétig 
vigyázunk a gyerekekre ebédpénzért, egyéb részvételi 
díj nincs. Persze van, akitől még ezt sem kérjük el, ha 

nem engedhetik meg maguknak, és van fogyatékkal 
élő gyerekünk is - mondta lapunknak Szalai István, az 
egyesület elnöke, aki elmondta továbbá, hogy az egye-
sület a termet, az edzőket, ajándékokat, pólókat pályá-
zati pénzből fizeti. 
A Kosársuli Egyesületben jelenleg U12, U14, és U16 
korosztályokban játszanak a fiatalok, van továbbá egy 
vegyes korosztályú lánycsapat, támogatják a negyven 
feletti korosztályt, valamint azt a hatvan, tíz év alatti 
gyereket, akik a "Dobd a kosárba!" programban sze-
repelnek, és heti négy óra ingyenes oktatást kapnak 
az egyesülettől. Emellett támogatják a Vak Bottyán 
iskola csapatát is, akik NBA rendszerben játszanak, 
Trailblazers néven. Nekik egyébként nagy élményben 
volt részük, hiszen a Portland Trailblazers egyik játéko-
sa adott át mezeket a fiataloknak a közelmúltban.
Az egyesület idén is tartja magát a hagyományokhoz, 
és szeptemberben minden gyerek egy kosárcipőt kap 
ajándékba. Emellett beszereztek egy harmadik kis-
buszt, hogy minden korosztály játékosait utaztatni tud-
ják a mérkőzésekre. Az elmúlt időszakban a kosársuli 
vezetősége felújította a Széchenyi iskola termét, ide 
parketta került, a Krúdy pályáját, új parketta, nyitható 
nyílászárók, palánkok, eredményjelző került ebbe a te-
rembe is, jelenleg kivitelezőt keresnek a vizesblokkok 
felújításához. 
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és tényleg odateszik magukat érte. A küzdelmek során 
több helyi karatékával is volt szerencsém megküzdeni, 
és azt éreztem, hogy az apró technikai dolgokban is 
magas szinten állnak. Ezáltal úgy éreztem, hogy nekem 
is keményebben kell dolgoznom. Szeretném, ha min-
denki ezt a mostani szintjét még tovább fejlesztené, és 
akár világbajnokságon is szerepelnének – mondta el a 
japán mester. 
A Senpai a Balaton-parti edzésen főleg olyan techni-
kákat mutatott meg és adott át a siófoki egyesületek 
tagjainak, amiket ő maga személyesen is használ. 
- A japánok általában kisebbek az európai versenyzők-
nél, ezért másfajta technikákat használunk. Ma ilyene-
ket tanítottam meg mindenkinek, ami főleg a kisebbek 
erősségeit emeli ki. Most egy japán a világbajnok, és a 
japánok pont emiatt, hogy más testfelépítésűek, más-
hogy harcolnak. Úgy érzem, hogy még érdekesebbé 
válhat a küzdelem azáltal, hogy nemcsak a japánok, 
hanem az európaiak is japán technikákat kezdenek 
el használni – nyilatkozta Tsuyoshi Midori. A japán 
kyokushin mestert és a siófoki Budoka Shinkyokushin 

Dojo vezetőit dr. Lengyel Róbert polgármester is ven-
dégül látta a Siófoki Önkormányzati Hivatalban. A pol-
gármester egy másik tradicionális japán küzdősport, a 
jujitsu művelője volt hosszú évekig, és sportos kisugár-
zása, valamint a sportok iránti elkötelezettsége lenyű-
gözte Tsuyoshi Midorit. 
- Köszönöm ezt a nagy vendégszeretetet, amivel Sió-
fokon fogadtak. Az itt töltött napok nagyon értékes él-
ménnyé válnak számomra. Amennyiben lehetőségem 
adódik, akár hosszabb időre is szívesen visszatérnék – 
mondta el Tsuyoshi Midori.

Siófok adott otthont június 25. és 29. között a 
Balaton-trófea elnevezésű nemzetközi ifjúsági 
labdarúgó bajnokságsorozatnak, melynek kere-
tében 13 országból mintegy 2500 fiatal sportoló 
érkezett a városba. 

Az Euro-Sporting közhasznú alapítvány céljául tűzte 
ki, hogy nemzetközi szinten hozza össze a sporto-
lókat, mely az alkalomból immár 60 éve rendeznek 
bajnokságokat Európa-szerte. A Balaton-trófea elne-
vezésű bajnokságsorozatuknak idén júniusban Sió-
fok városa adott otthont. A sporteseményt a Siófoki 
Bányász SE közreműködésével és Siófok Város Ön-
kormányzatának támogatásával valósította meg az 
Euro-Sporting. 
Június 25. és 29. között Magyarországról és a kör-
nyező országokból körülbelül 2500, 8-17 év közötti 
fiatal sportoló vendégeskedett Siófokon. A bajnok-
ságsorozat nyitórendezvényén, a Plázson dr. Len-
gyel Róbert, Siófok polgármestere köszöntötte az 

ifjú labdarúgókat. A csapatok egy héten át a város 
három focipályáján, köztük nagyrészt a Siófoki Bá-
nyász Edzőközpont pályáján edzettek, és játszották 
a mérkőzéseket. 

Balaton-trófea
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Az elmúlt hétvégén került megrendezésre a siófoki 
MLSZ Beach Arénában a leány U16-os megyei baj-
nokság, 5 csapat részvételével. 

Nagyon várták a lányok, hogy összemérhessék tu-
dásukat homokon is, hiszen ezekkel a csapatokkal a 
megyei és az országos bajnokságok kapcsán hétről 
hétre megmérkőztek. A siófoki klub számára kiemelt 
fontosságú, hogy a bajnoki mérkőzéseken kívül is kí-
náljon labdarúgási lehetőséget a játékosai számára. 
Télen futsal, nyáron strandfoci, így lesz négy évszakos 
sportág a labdarúgás.
 
A torna végeredménye: 
1. Veszprém "A"
2. Siófok "B"
3. Siófok "A"
4. Veszprém "B"
5. Kaposvölgye
Az MLSZ Beach Arénában július 6. és 8. között rendez-
ték meg a Nemzeti Strandlabdarúgó Liga 1. fordulóját.

Június 30-án, a Siófoki Spartacus SE teniszpályáin 
rendezték meg a 2018. évi Menedzser Teniszbaj-
nokság XIV. Manager Open siófoki regionális ver-
senyét. 

A mérkőzés napja előtt lezúduló zivatar és a bizony-
talan időjárás-jelentés is közrejátszott abban, hogy a 
vártnál valamivel kevesebben érkeztek az országos 
menedzser bajnokság siófoki fordulójára. A hangulat-
tal, a mérkőzések színvonalával, a küzdelemmel most 
sem volt probléma, sőt az időjárás is nem várt fordu-
latot vett, szikrázó napsütésben mérkőzhettek meg a 
párosok. 
A „szuper” csoportban a győzelmet a budapesti Hegyi 
Zoltán - Lászka Milán páros szerezte meg a Machán 
Frigyes - Telek Péter (Budapest) és a Jakócs György- 
DeRossi Marcel (Agárd) kettős előtt. Az amatőröknél 
a siófoki Pinczés Gábor Deák Tamással az oldalán 
végzett az élen, megelőzve az id. Hegyi József - Barta 
Gábor (Eger), valamint a két harmadik helyezett, Lajos 
Attila - Török Gábor (Szeged), és dr. Hugyák Ádám - 
Körmendy Gábor siófoki párosokat. A vigaszdíjban is 

siófoki siker született, itt a Nagy Árpád - Talabér Tibor 
kettős bizonyult a legjobbnak, a döntőben legyőzve a 
Németh Antal - Fasang Márton (Budapest) duót.
A siófoki fordulót a HÉ! Siófok-térségi Helyi Érték 
Egyesület rendezte, helyi főszponzor a Lido Home 
ingatlaniroda volt. Az esemény segítői voltak még: 
Siófok Város Önkormányzata, Siófoki Spartacus SE 
(Borsos László), Hotel Magistern pálya (Szarka Győző), 
Galérius fürdő (Balogh Renáta), Royal pékség (Nagy 
Tamás), Calypso Cafe (Tácsik Attila), Party Szálló (So-
mogyvári Csaba), Lila Akác vendéglő (Balogh Ferenc).

Megyei strandfoci bajnokság

Menedzserek a siófoki salakon
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2018. szeptember 14 - Péntek
10:00 Kanga bemutató - Ősz Brigitta (okleveles 
kanga oktató) – Figyelem! Külső helyszín – Sió 
Dance & Sport Centrum (Siófok, Széchenyi u 11.)

2018. szeptember 15 - Szombat
9:50 Megnyitó
10:00  Kiss Gabriella (pszichológus): Hogy csináljam 

jól, hogyan hozzam helyre? A terápiák során 
tapasztalt gyermeknevelési krízisekről, 
problémákról és megoldási lehetőségekről, 
utakról

10:40 Zenebölcsi
11:20  Dr. Márkus Anita (neonatológus, Siófoki 

Gyermekosztály vezető főorvosa, IBCLC) - Mi 
történik a babával megszületése pillanatától 
a kórházból hazaengedésig?

16:00  Sárfi-Szakács Ildikó (pszichológus) : Relaxá-
ciós lehetőségek várandósan, szülés közben 
és azt követően - relaxációs gyakorlattal 
mindenkinek

16:40 Zeller Kitti (zongorista, énekes)  
 – Relax zenék
17:20  Gregorics Anna (okleveles hordozási tanács-

adó): Hordozásra születtünk 

2018. szeptember 16 - Vasárnap
10:00   Ringató Bernáth-Kersák Edina (operaénekes) 

: Ölbéli játékok
10:40  Csomós Patrícia (szülésznő - Életfa Bába-

praxis) - Mit tehetünk azért, hogy pozitív 
szülésélményünk legyen?

16:00  Orosz Katalin (klinikai szakpszichológus, “A 
sorsformáló 9+1 hónap” c. könyv szerzője - 
Mit tehetünk azért hogy boldogabb legyen 
a kisbabánk, gyermekünk?

16:40  Bálintné Schekk Anita (diplomás ápoló, 
újszülött o. részlegvezető, IBCLC) - Szántha 
Piroska (kórházi védőnő) - Az első nagy ta-
lálkozás a szülés/születés után. Az aranyóra 
sokoldalú jelentősége az anyaság kibonta-
kozása és a baba további fejlődése szem-
pontjából.

17:20  Életkezdet - Nyílt beszélgetős kör a rendez-
vényen elhangzottakról

A rendezvény alatt végig:  Könyv tapogató, Mosi 
pelus tapogató, Hordozó eszköz tapogató

SZÜLETÉS HETE

Helyszín: Siófok, Hexa Café különterme

Támogatóink: Szponzoraink: 

Szülésfelkészítő 
Siófokon

Siófok 2018 szeptember 15-16
www.szuleteshete.hu
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Érettségiztél, de nem jelentkeztél felsőoktatásba? 
Esetleg nem sikerült a felvételid? 

Újabb szakmát szereznél, hogy könnyebben elhelyezkedhess?

Tanulj a Siófoki Szakképzési Centrum tagintézményeiben!!!
Krúdy Gyula Szakgimnázium és Szakközépiskola, 
Siófok • www.krudy-siofok.hu • 84/310-029
• Cukrász
• Szakács
• Pék
• Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (feltétel: érettségi) 
• Pénzügy-számviteli ügyintéző (feltétel: érettségi)
•  Vendéglátó-üzletvezető  

(feltétel: szakács v pincér v cukrász végzettség)
• Diétás szakács (feltétel: szakács végzettség)
• Vállalkozási mérlegképes könyvelő (feltétel: szakmai előképzettség)

Bacsák György Szakgimnázium és Szakközépiskola, 
Fonyód
www.bacsak.hu • 85/361-510
• Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
• Eladó
• Kőműves
• Festő, mázoló, tapétázó
• Irodai titkár (feltétel: érettségi)
• Turisztikai szervező, értékesítő (feltétel: érettségi)

Mathiász János Gimnázium, Szakgimnázium  
és Szakközépiskola, Balatonboglár
www.mathiasz.hu • 85/351-316
• Szőlész-borász
• Kertész
• Informatikai rendszerüzemeltető (feltétel: érettségi)

Amennyiben kérdésed van vagy jelentkezni szeretnél, keresd tagintézményeinket vagy felnőttoktatás-
szervezőnket a 20/385-3420-as telefonszámon és a felnottoktatas@siofokiszc.hu email címen! 

8600 Siófok, Kálmán I. stny. 3., www.siofokiszc.hu

Baross Gábor Szakgimnázium és Szakközépiskola, 
Siófok • www.baross-siofok.hu • 84/310-857
• Asztalos
• Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
• Villanyszerelő
• Autószerelő (feltétel: érettségi)
• Fodrász (feltétel: érettségi)
•  Gazdasági informatikus (feltétel: érettségi)

Marcali Szakgimnázium és Szakközépiskola
www.marcaliszaki.hu
85/510-130
• Pénzügy- számviteli ügyintéző (feltétel: érettségi)
• Informatikai rendszerüzemeltető (feltétel: érettségi)
• Számítógép-szerelő
• CNC gépkezelő (feltétel: gépi forgácsoló végzettség)
• Ipari gépész
• Cukrász
• Szakács
• Pék
• Eladó
• Szociális gondozó, ápoló
• Autóbusz vezető (feltétel: C kat. jogosítvány) 

A felsoroltakon kívül minden tagintézményünkben érettsé-
gire felkészítő képzésre (2 év, feltétel: szakmai végzettség) és  
számos más képzésre van lehetőséged, megfelelő számú jelent-
kezés esetén induló csoportokban!
Képzéseink első- és másodszakma szerzése esetén INGYENESEK!
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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 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. 
Az ajánlattételre vonatkozó egyéb 
feltételeket a részletes pályázati kiírás 
tartalmazza.

21. Madarász V. utca 2/A. 
1925/4 hrsz, 1531 m2 
(A Siófoki Hírek júliusi lapszámában az 
ingatlan nagysága tévesen jelent meg.)
kivett épület és udvar 
Az ajánlat tárgyát a földterületi ingatlan 
7591/10000-ed tulajdoni illetősége képezi.
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



Az európai hírű Ars Sacra Fesztivál keretében nyolcadik alkalommal megrendezett program a Családok évében, a Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés jegyében, a bizánci liturgikus hagyományok kapcsolatával 2018. szept-
ember 22-én 18:30 órától a Balatonkiliti katolikus templomban szakrális műsorral várjuk a kedves érdeklődőket.

- Az est fővédnöke és megnyitója Dr. Gárdonyi Máté plébános tanításában elhangzik: „Az Eucharisztia az Egyház forrása”

-  Zajácz Gábor a Pécsi Görögkatolikus Egyházközösség parókusa köszöntője, a görögkatolikus liturgiát celebrálja, beszé-
dében elmélkedik: a családok lelki életében az Oltáriság fontosságáról.

-  Az est programjában közreműködnek: 
Troszt Máté, görögkatolikus diakónus 
Barát Ádám, görögkatolikus kántor 
Pistár Janka, ének 
Probszt Erika, vers 
Szalay Ágnes, vers 
Siófoki Női Kar vezényel Bati Zoltán

- Az Eucharisztia tiszteletére közös ima, népi énekek és himnusz hangzik el, orgonán kísér Bilák Karolina kántor

-  „Az ikon festménybe foglalt hit és imádság, az örökkévalóságról szól” Tarzicius 
A kiállítást megnyitja Zajácz Gábor parókus. Az esti műsor szeretetvendégséggel zárul

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 augusztus 1–31-ig tart.

Ars Sacra Fesztivál
Tekints az égre és lásd meg – Jób /35.5/



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!




