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Felszálló ágban a Balaton-parti Kft.
Nyáron már górcső alá vettük az idei szezont, és
mivel a szezonbeszámolókról csak jövő hónapban
tudunk írni (a testület következő ülésén tárgyalja a
témát), így körülnéztünk a strandok tájékán, annál
is inkább, mert a Balaton-parti Kft. már nem csak a
fürdőhelyekkel foglalkozik.
2016. október 1-jével került Pintér Tamás a Balaton-parti
Kft. élére, az első hónapban az előző ügyvezetővel közösen irányította a céget, azóta pedig egyedül. Az eltelt időszakban a kft. már nem csak a strandokkal és a
Galerius fürdővel foglalkozik, hanem a szabadtéri színpadot is működteti, és a jubileumi rendezvénysorozat
lebonyolítása is a feladatai közé tartozik. Pintér Tamás
érkezésekor a kft. jelentős, közel 1 milliárdos hitelállománnyal rendelkezett, és közel 100 milliós vesztesége
volt. A tavalyi év végére a veszteség közel a felére csökkent, míg az idei évben várhatóan sikerül nulla közeli állapotba hozni.
- A kidolgozott stratégiánknak és az elképzeléseinknek
megfelelően jövőre pozitív adózott eredménnyel tud a
cég zárni. Ezzel 2 év alatt sikerült a veszteséges céget
nyereségessé tennünk. Ehhez szükséges volt a cég profiljának átalakítására, és olyan ágazatok bevezetésére,
mely egész éven át képez bevételt. A 2017. évben több,
mint 400 millió forinttal csökkentettük le a cég hitelállományát, ez is jelentősen hozzájárult az eredményes
működéshez - mondta Pintér Tamás, a kft. ügyvezető

igazgatója.
A tavalyi évben a kft. átvette a Kálmán Imre Szabadtéri Színpad működtetését is, melyről elmondható, hogy
újra felkerült az ország kulturális térképére. Az első

évében 40 milliós veszteséggel üzemelt a színház, míg
2018-ban ez a veszteség 10 millió Ft alá csökkent. Az első
évben 27 előadást vittek színpadra, melyen 9831 néző
volt. Az idei évben összesen 18 előadáson 10.041 néző
szórakozott. A 2017. évi 364 fős átlag nézőszám 557 főre
emelkedett, mely 53 %-os növekedést jelent.
Átalakításon estek át a strandok is, pontosabban ez az
átalakulás folyamatos, és már megvannak a tervek a
jövőre nézve is. Két év alatt sikerült felújítani a két fizetős strandot úgy, hogy emellett olyan beruházásokat is
végrehajtottak a kft. munkatársai, melyek többletszolgáltatást nyújtanak a strandolók számára. A nagystrandon elkészült egy 160 m2-es gyermekmedence, egy
800 m2-es gyermekjátszótér, két öltöző, illetve a vizesblokk és egészségügyi szoba felújítása. A sóstói strandon teljes promenád került kiépítésre, strandszervízzel.
Lecserélték és modernizálták a büféket, felújították a
vizesblokkot, kiépítették a tusolókat, pelenkázót, öltözőkabinokat. Összességében közel 150 millió Ft-ot fordítottak fejlesztésekre úgy, hogy nem kértek önkormányzati
forrást, és nem vettek fel hitelt sem.
- Strandjaink látogatottságáról is elmondható, hogy folyamatosan növekszik. Pontos számokat a siófoki nagystrandról tudok mondani, ahol az első évben a jegyár
bevételek 28 %-kal emelkedtek a nagystrand legjobb
évéhez viszonyítva, míg ez a szám további 24 %-kal
tudott emelkedni a 2018. évi turisztikai szezonban. Elmondható tehát, hogy a kidolgozott fejlesztések, változtatások 52 %-os növekedést eredményeztek a cég, ezen
keresztül pedig Siófok Város Önkormányzata számára.
Azonban ezzel nem dőlhetünk hátra, hiszen továbbra
is erős verseny folyik a balatoni városok között mind a
belföldi, mind a külföldi turisták kegyeiért. A célunk az,
hogy 2019-ben is tovább növeljük a strandok látogatottságát, ezáltal még stabilabbá, erősebbé téve Siófok Város Önkormányzatának legnagyobb cégét - részletezte
az ügyvezető.
Következő állomásunk a Galerius fürdő, amely szintén
folyamatos növekedési pályán van az elmúlt 2 évben.
Ahogy az ügyvezetőtől hallottuk, ebben nagy szerepe
van az ott dolgozó vezetői gárdának is, továbbá köszönhető ez a szolgáltatásbővítésnek és a meglévő szolgálta-

tások minőségjavításának. Az első évben közel 60 millió
Ft-ot, míg idén további 50 millió Ft-ot költöttek fejlesztésre és állagmegóvásra. A strandokhoz hasonlóan itt
is hitelfelvétel, illetve önkormányzati támogatás nélkül
történtek a fejlesztések.
- Az elmúlt két év számai azt mutatják, hogy a menedzsment által választott stratégia helyes és megalapozott
volt. Annak érdekében, hogy a cég továbbra is fejlődő

pályán tudjon maradni, középtávú projektek megtervezése és megvalósítása a legfontosabb dolog. Ahhoz,
hogy ezeket felelősséggel ki tudjam dolgozni és végigvinni, számomra egyedül csak a bizalom szükségeltetik.
A jelenleg érvényben lévő megbizatásom 2019. december 31-ével lejár. Amennyiben Siófok Város Önkormányzata elégedett munkámmal, és további megbizatást
kapok tőlük, hasonló pályán fogom tartani a Balatonparti Kft.-t, úgy gondolom, hogy az elért eredményeink,
kidolgozott stratégiánk kellően meggyőző tényadatok ejtett pár szót a jövőről Pintér Tamás.
Ez év elejétől a városi rendezvények megszervezésének
és lebonyolításának feladata és az 50 éves jubileumi rendezvénysorozat lebonyolítása is a Balaton-parti Kft. feladata, melyekről következő számunkban, a már említett
szezonbeszámolók megtárgyalása után írunk részletesebben.

A közelmúlt fejlesztései
Sokan láthatták és tapasztalhatták, hogy a Széchenyi utcában folynak a munkálatok. Megnéztük mi
épül még a városban.
- A város egyéni körzeteinek önkormányzati képviselői
évről évre rengeteg energiát fektetnek abba, hogy a
hozzájuk tartozó városrészek szépülni tudjanak. Amíg
2016-ig a városi beruházások sehogy nem haladtak előre, mára azért eredményekkel is tudunk szolgálni, bár
nem olyan ütemben, ahogy ez elvárható lenne. Ezekből olvashatnak néhányat - mondta Szajcz Adrián beruházási és fejlesztési tanácsnok, akinek a körzetében a
Tinódi Lantos Sebestyén téren található murvás parkoló helyére 20 db gépjármű részére elegendő térköves
parkolóhely készült, melyből 1 db akadálymentes. A
gyalogos átkelőhöz kapcsolódó járdaszakasz is megújult, és a közeljövőben 4 fát ültetnek a tér közelébe.
Széplak déli részén, azaz az autópálya felé eső részen
hat új utca is van, melyből négy lakott, ezek a Gyöngy,
Borostyán, Kristály és Holdkő utcák - mondta Csorba
Ottó, a terület képviselője, aki hozzátette, hogy ezekben az utcákban a kandeláberek kitűzött helyeinek
véglegesítésével vette kezdetét a közvilágítás kiépítése. A lámpák a jelenleg a piacon elérhető legjobb

minőségű okos lámpák közé tartoznak, hosszú távú
megoldást jelentenek. A Szőlőhegy utcában járdaépítés, a környező utcákban, ahol nincs szilárd burkolat,
útépítés kezdődik majd. Dr. Ahmed Safar lapunknak
elmondta, hogy a parti sétány fejlesztése keretében a
Munkácsy Mihály és a Tömörkény István utcák közötti
szakaszon jelenleg éppen a világítótesteket szerelik,
erre a szakaszra 30 db lombos fát is telepítettek.
A városközpontban a Széchenyi utca járdaszakasza
már évekkel ezelőtt megújult, lapzártánkkor az úttest burkolatának teljes felújítását végzik. Lapos Gábor körzetében a Daday Kálmán utca déli oldalán,
az Árpád utca és a Báthory fejedelem utca között
térkőburkolatos járda épült. A megépült járda szélessége 1,50 m. Ahol nem fért volna el az 1,50 m széles
járda, ott a vegyes telepítésű fák kivágása után új fasor telepítésére került sor.
A tervek szerint a Nyitnikék Óvodánál a közeljövőben
javítanak a jelenlegi csapadékvíz-elvezetési rendszeren. A Katicabogár Óvoda és a Nyolcszínvirág Óvoda
bejáratánál található, közterületen lévő út megújulhat
a kerítés sarkától a kapuig, és a Katicabogár Óvoda oldalán lévő murvás parkoló helyén térkőburkolatos parkoló kerülhet kialakításra.
OKTÓBER

6

7

Szépkorú lakóit köszöntötte Siófok az Idősek Világnapján

Több mint diákcsere
A Walnut Creek-i gyerekek látogatása mellett
waldheimi diákok is a városba látogattak a múlt
hónapban. A német testvérváros fiataljai nemcsak
a szokásos cserediákprogramban vettek részt, hanem a Krúdy iskolában szakmai programokon is
vendégeskedtek.
A cserediák program két éve vetődött fel, méghozzá a
waldheimi polgármester, Steffen Ernst ötlete alapján.
A következő évben a német delegáció tagjai a pünkösdi szezonnyitón újra felhozták a témát, persze addigra
már az első delegáció siófoki tagjai is azon gondolkoztak, hogy miképpen lehetne megvalósítani a tervet.
Az események tavaly gyorsultak fel, amikor októberben Szamosi Lóránt és Hamvas Péter Waldheimben

járt, és meglátogatták a Waldheimer Oberschulét,
ahol Jan Genscher igazgatóval már egy szakmai cserediákprogramról beszéltek. Itt kiderült, hogy a német
testvérváros iskolájának nincs németországi partneriskolája, és a kereskedelmi és vendéglátóipari szakközépiskola passzolna az elképzelésükhöz. Ezután már
gyorsan zajlottak az események, olyannyira, hogy

múlt hónapban megérkezett az első csapat, amelyet
a waldheimi iskola igazgatója, tanárai és diákjai alkottak. A delegációt a Krúdy iskola csapata fogadta, és
amellett, hogy az étkeztetésükről is gondoskodtak, ők
kalauzolták őket a látogatás öt napja alatt. Az ilyenkor
szokásos programok (a városok és iskolák kölcsönös
bemutatása, városnéző séta) mellett a német diákok
részt vettek a Krúdyban németórán, felszolgálás és
cukrász gyakorlati órán, ahol együtt sütöttek a két
iskola diákjai, ellátogattak a Royal pékségbe és egy
helyi szállodába, a Légli pincészetbe, és egy sörfőzdébe is. Szamosi Lóránt lapunknak elmondta, hogy a
német partnereknek nagyon tetszett a program, mindenképpen szeretnének folytatást, és várják a siófoki
diákokat Waldheimben, amit már el is kezdtek előkészíteni. Tóth Krisztina, a Krúdy iskola igazgatója azt
nyilatkozta, hogy jövő tavasszal az iskola delegációja
Waldheimbe látogat felmérni, hogy milyen lehetőségek vannak a magyar diákok számára a testvérvárosban, valamit megbeszélni a német részről felajánlott
lehetőséget, hogy a krúdys diákok közül többen is a
testvérvárosban tölthetik a nyári gyakorlatukat, mely
hatalmas lehetőség lehet a siófoki fiataloknak.

Távhővezeték-felújítás
A Termofok-Sió Kft. ezúton tájékoztatja a kedves lakosságot, hogy 2018. szeptember 5-től előre láthatólag november 5-ig a Siófok, Sió – Tanácsház utca kereszteződés és a Siófok, Vak Bottyán Általános Iskola (Tanácsház u.)
előtti buszmegálló távhő aknái közötti távhő gerincvezeték szakaszt kicseréli.
Fenti időszak alatt – a távhőszolgáltatást továbbra is biztosító ideiglenes távhővezetékek megmaradó szakaszra
történő rákötésének idejét leszámítva – a távhőszolgáltatás folyamatos lesz. A rá- illetve lekötések idejéről és
várható időtartamáról a Thermofok az érintetteket tájékoztatni fogja.

Az idősek világnapja alkalmából október 1-én
ajándékokkal és a Balaton Táncegyüttes műsorával köszöntötte Siófok a város szépkorú lakóit.
Kisebb ajándékokkal, fürdőbelépővel kedveskedett
Siófok a város szépkorú polgárainak, melyeket október
1-én a Kálmán Imre Kulturális Központban megrendezett ünnepi műsor előtt adott át a város polgármestere, jegyzője, valamint a képviselő-testület több tagja
és az önkormányzat munkatársai. A szinte telt házas
színházterem színpadán dr. Lengyel Róbert polgármester köszöntötte a megjelenteket, beszédében az
idő múlásával kapcsolatos saját elmélkedéseit osztotta
meg közönségével, melynek soraiban helyet foglalók
is párhuzamot vonhattak az említett személyes példák
kapcsán saját életükre vonatkozóan.
- Mindenkinek megvannak a saját halottjai, legtöbbünknek megadattak a szerető, gondoskodó szülők, feleségek/férjek, gyerekek; mindnyájan magunk
mögött tudunk valamilyen szakmai múltat, és mindnyájan elmerengünk néha ezekről. Mert emberek va-

gyunk, gondolkodó lények, és az emlékeink bizony
meghatározóak valamennyiünk számára. A jók is és
a rosszak is. És mivel gondolkodó lények vagyunk,
amellett, hogy emlékezünk, bizony ezekből az emlékekből táplálkozunk, és konzekvenciákat vonunk
le, hogy aztán gyakorta ezen konzekvenciákra alapozva hozzunk döntéseket a jelenben, vagy épp tervezzünk a jövőre nézve. Azt hiszem, erre mondják
leegyszerűsítve, hogy a kor előrehaladtával bölcsebbek leszünk. Bölcsebbek, mert sokat tapasztaltunk.
Ha pedig ez így van, márpedig így van, akkor bizony
ebből a megközelítésből jó idősnek, azaz bölcsnek és
tapasztaltnak, a családunk, ismerőseink, kollégáink
irányában mértékadó véleményalkotónak, mintának
vagy akár példaképnek lenni. Sőt továbbmegyek: nekem, a városomnak, a hazámnak szükségünk van az
idős, nálunk tapasztaltabb, bölcsebb embertársaink
közösségére. Manapság meg aztán különösen igaz ez
– hangsúlyozta a polgármester.
Az idősek napján idén a Balaton Táncegyüttes tánccsoportjai ajándékozták meg műsorukkal a közönséget.

Okos közvilágítási hálózat kiépítése a Szőlőhegy utcától délre lévő négy utcában
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. szeptember 17-én az előkészítés és tervezés után megkezdjük a közvilágítás kiépítését. A beépítendő lámpák a jelenleg elérhető legjobb minőségű okoslámpák közé tartoznak a piacon. A Siófokon megvalósuló Smart City hálózat első tagjai lesznek. Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. szeptember 17-én délelőtt a kandelláberek
kitűzött helyeinek véglegesítését elvégeztük, melynél figyelembe vettük a már felépült házak jó megközelíthetőségét. A
megvalósításhoz nagy mennyiségű földmunka elvégzése szükséges. Az összes utcában munkaárok kerül kialakításra az
utca egyik oldalán, amibe elhelyezzük a közvilágítási kábeleket, és az okoshálózathoz szükséges alépítményt. A balesetek
elkerülése érdekében kérjük Önöket, hogy az építkezés ideje alatt fokozottan szíveskedjenek figyelni. A rendszer teljes körű
kiépítése várhatóan 2018. október végére lezajlik. Kérjük szíves türelmüket és együttműködésüket a projekt időtartamára! A
projekt kivitelezője: Max-Construct Kft., Projektvezető: Endrész Zoltán Telefon: 8-16 óráig: 06 30 830 8120.
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Hulladékszállítás
Nem a Siókom miatt nem érkezik a csekk, a cég
csak a hulladékgyűjtésért felel.
Siófokon a kommunális hulladék gyűjtéséért és elszállításáért a regionális közszolgáltató DRB Nonprofit Kft. alvállalkozója, a Siókom Nonprofit Kft.
felel, a hulladékelszállítással kapcsolatos lakossági
számlázás azonban központilag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. feladatkörébe tartozik. Az utóbbi időben nagyon sok
panaszt és kritikát kap lakossági részről Siófok hulladékszállítását biztosító cége, a Siókom Nonprofit
Kft. azért, mert nem érkeznek továbbra sem ütemezetten a szemétszállítási csekkek a háztartásokhoz.
A számlázás és a csekkek kiküldése, a díjbeszedés
azonban közel két éve az állam által létrehozott
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Va-

A Balaton módosított vízszint-szabályozási szintjének hatásai
gyonkezelő Zrt. (NHKV) kizárólagos feladatkörébe
tartozik, így a csekkekkel kapcsolatos problémákért
ez a cég felel. Az NHKV-nak kellene beszednie a lakosságtól a díjakat, majd a Siókom részére visszaforgatva kifizetnie a hulladékkezelés költségeit. A
Siókom feladatkörébe a konkrét hulladékkezeléssel
kapcsolatos munkák tartoznak, mint a hulladék gyűjtése és szállítása, a gépek üzemeltetése, fenntartása,
a hulladékkezeléshez szükséges munkaerő foglalkoztatása. A díjbeszedési problémák megoldása érdekében Siófok polgármestere, dr. Lengyel Róbert
az elmúlt több mint egy év alatt több alkalommal is
tárgyalt az NHKV vezetőségével. Legutóbb Tab polgármesterével közösen látogattak el Budapestre, a
jelenleg új vezérigazgató kinevezésére váró céghez,
így kérdéseikre egyelőre választ nem kaptak.

Lomtalanítás
A 2018. és a 2019. évben ismételten megszervezésre
kerül az évi egyszeri házhoz menő lomtalanítás. Aki
élni kíván a lomtalanítás lehetőségével, az a szállítási területre meghatározott időpont előtti hónap
(január vagy október) 25. napjáig előzetes megrendelés alapján kérheti a Siókom Nonprofit Kft.-től.
A lomtalanítás keretében elszállításra kerülhetnek a feleslegessé vált nagyobb méretű háztartási berendezések, bútorok, ágybetétek, rendeltetésszerű használatra
már nem alkalmas egyéb lomhulladékok. Fontos változás, hogy aki élni kíván a lomtalanítás lehetőségével,
az a szállítási területre meghatározott időpont előtti
hónap (január vagy október) 25. napjáig előzetes megrendelés alapján, telefonon vagy elektronikus levélben
kérheti azt az alábbi elérhetőségeken: Siókom Nonprofit Kft., telefonszám: 06 (84) 503-200, e-mail: siokom@
siokom.hu.
Maximálisan kitehető mennyiség: 4 m3.
A lomtalanítás ütemezése: November 1. hete: Kiliti 1,
November 2. hete: Kiliti 2, Töreki, November 3. hete:
Belváros 1, November 4. hete: Belváros 2., Február
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1. hete: Aranyparti szakasz, Február 2. hete: Széplak,
Újhely, Február 3. hete: Sóstó, Balatonszabadi-fürdő,
Február 4. hete: Foki-hegy.
Továbbiakban sem kerül elszállításra egyéb, nem lom
típusú hulladék, ezért kérjük, hogy ne helyezzen ki az
alábbi hulladékfajták közül:
Építési törmelék: beton, vakolat, pala, linóleum, parketta, zsaluanyag, hungarocell, szigetelőanyag, ablakkeret,
ajtókeret
Veszélyes hulladék: pala, festék, vegyszeres flakon (üresen sem), bármilyen beazonosíthatatlan flakon, üveg,
fémdoboz, akkumulátor, elem, autógumi
Elektronikai hulladék: elektronikai részek nélkül, pl. tv
(csak képcső nélkül helyezhető ki), hűtőszekrény (csak
kompresszor nélkül helyezhető ki), mikrohullámú sütő
(csak motor nélkül helyezhető ki)
Egyéb hulladék: gumi hulladék
Zöldhulladék, bomló háztartási hulladék, települési szilárd hulladék, stb.
További kérdés esetén a fentiekben részletezett elérhetőségeken szívesen áll rendelkezésükre a Siókom Nonprofit Kft.

A „Balaton levezető rendszerérének korszerűsítése” című projekt kedvezményezettje, az Országos
Vízügyi Főigazgatóság és a Közép- dunántúli Vízügyi Igazgatóság Konzorciuma szeptember 12-én,
a siófoki Hotel Azúrban tartott lakossági rendezvényt. A fórum előadói elsősorban a szélsőséges
időjárásváltozások, vízszintingadozások következményeiről, valamint a Balaton módosított vízszint-szabályozási szintjének hatásairól adtak
tájékoztatást.
2016-ban kísérleti jelleggel 10 centiméterrel megemelték a Balaton szabályozási vízszint maximumát.
Jelenleg november és április között 115 cm, május és
október között 120 cm vízállás tartható, és a minimum
szint eltörlésre került. A maximális vízállás 120 cm-re
történő megemelése körülbelül 60 millió köbméter
plusz vízmennyiséget jelent a tóban. A két évvel ezelőtt elindult kísérleti próbaüzem idén augusztusban
zárult le, és a Balaton nyári szabályozási vízszint-maximumának emelése az elmúlt napokban megkapta
a hatósági engedélyt is. A szakemberek rámutattak
arra, hogy 2000 és 2017 között 7 olyan év fordult elő,
amikor a természetes vízbevétel kisebb volt, mint a
természetes párolgás. A tartósan alacsony balatoni
vízállás jelentős természetvédelmi kockázatot jelent a
térség lakossága szempontjából, és országos szinten
is érzékelhető gazdasági károkat okoz. A Balaton vízszinttartási gondjainak enyhítésére egyetlen hatékony
műszaki megoldást találtak a szakemberek, ez pedig a
tómederben történő víztározás növelése. A fórumon
elhangzott az is, hogy az éghajlatváltozás hatásai miatt egyre gyakrabban jelentkeznek majd szélsőségek,
aszályos, illetve jelentős csapadékos időszakok, amelyeket kezelni kell az üzemi vízszint emelésével és a
hatásmérséklő intézkedések megvalósításával. A szabályozási döntések hatásvizsgálata a kétéves próbaüzem alapján több problémára is rávilágított. A Balaton
maximális szabályozási vízszintjének megemelésével
megváltozik a siófoki vízszintszabályozó zsilip vonatkozó üzemelési rendje, a tervezett szabályozási vonal
emelésével megváltozik a tó rendszerműködése. Meg

kell növelni a Sió-zsilip vízeresztési hatékonyságát, a
víz biztonságos levezetése mellett szükségessé válik a
partvédő műveket, az érintett mélyen fekvő területeket, a csapadékvíz-elvezető hálózatot, valamint a befolyó vízfolyások rendszerét érintő hatásokat csökkentő,
megszüntető beavatkozások megvalósítása. A felső
szabályozási érték növelése egy hosszabb csapadékos
időszak esetén jelentős kockázattal jár, ha a siófoki vízszintszabályozó zsilip nem megfelelő kapacitása miatt

annak teljes megnyitása sem képes kellő hatékonysággal biztosítani a tó vízszintjének gyors csökkentését. A
stabil vízhasználatot támogató állapot elérése, az árvízi
biztonság egyidejű növelése, illetve az új, megváltozott körülményekhez való igazodás érdekében szükségessé vált a jelentösebb nagyműtárgyak átépítése
és a Sió-csatorna rekonstrukciója. A Balatont érintő,
folyamatban lévő Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program (KEHOP) keretében 12 milliárd forintos uniós és állami támogatásból valósítja meg az
Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép- dunántúli Vízügyi Igazgatóság Konzorciuma a Sió-csatorna
és műtárgyainak rekonstrukcióját. A kormány további
41,5 milliárd Ft támogatást biztosít a balatoni térség
fejlesztésére, a fenntartható gazdálkodás és vízhasználat javítására az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek biztosításával. A hatástanulmányokból kiderült,
hogy további hatáscsökkentő intézkedésként szükség
lenne még mederkotrásokra, valamint a mély fekvésű
területek feltöltésére, partbiztosítások rendezésére, a
vízminőség-védelem fejlesztésére.

OKTÓBER

10

Sió paktum fórum a helyi foglalkoztatási helyzet javításáról
A „Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása (TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00002)” című
projekt keretében, a Siófok és térsége foglalkoztatási paktum III. fórumán lehetőség nyílt a térség foglalkoztatási helyzetének javítását szolgáló
közös gondolkodásra, a fejlesztési lehetőségek és
irányok áttekintésére, javaslattételre, együttműködések alakítására.
Szeptember 20-án rendezték meg a Siófok és térsége
foglalkoztatási paktum III. fórum ülését Siófok Város
Önkormányzatának házasságkötő termében. A fórumot Hamvas Péter alpolgármester nyitotta meg, majd
dr. Kiss Pál, a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki
Járási Hivatalának vezetője és Huszti Gábor, a Somogy
Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte az érdeklődőket. A „Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása” című projekt aktuális állásáról, a Siófok és
Térsége Paktumiroda jövő évi munka- és költségtervéről, a nyitott paktumszervezetről, illetve a program
célcsoportjairól és segítő szolgáltatásairól Gáll J. Anna,
a Siófok és Térsége Paktumiroda vezetője tartott tájékoztató előadást. Mint elhangzott, a projekt keretében
kidolgozott, hosszú távú stratégia kulcsprojektjei közé
tartozik a „Kezedben a jövőd!” - humán erőforrás program, melyben szerepel a pályaorientáció és hiányszakmák bemutatása, a fiatal pályakezdők helyben tartása,
szemléletformálás, a helyi értékek hangsúlyozása. Ezen
projekt egyik eleme lehet a jövő év elejére tervezett
állásbörze a Somogy Megyei Kormányhivatal és a paktumiroda szervezésében. Az „Aktív öngondoskodás”
projekt elemeként– a Somogy Megyei Kormányhivatal
közreműködésével– az öngondoskodást, elhelyezkedést segítő mentorálás valósulhat meg. Kulcsfontosságú cél még a „Vállalkozásbarát térség” létrehozása,
azaz a befektetés- és vállalkozásösztönzési program,

valamint az „Együttműködő gazdaság” térségi együttműködési program. Több kulcsprojekt célkitűzését is
szolgálja majd az „Anya Ügyes!” elnevezésű programsorozat. A kisgyermekes anyukákat, GYES-ről, GYEDről visszatérőket, illetve a pályakezdőket fórumok és
workshopok segítik majd a munka világába való vis�szakapcsolódásban, akár vállalkozóként is. A programsorozat egyúttal a munkáltatói oldal számára hasznos
elemeket is magában foglal. A foglalkoztatási helyzet
javítását célzó projekt idén nyáron sikeresen a megvalósítási szakaszába lépett, és általa szeptember 1-én
három fő bérjellegű támogatásban részesült és megkezdte foglalkoztatását. A program célcsoportjába tartoznak az alacsony iskolai végzettségűek,25 év alatti
fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, 50
év felettiek, GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő
felnőttek, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülők, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, megváltozott munkaképességű személyek, roma
nemzetiséghez tartozó személyek, illetve az inaktív
személyek is. A rendezvényen a fórumtagokkal való
jó együttműködésről Huszti Gábor, a Somogy Megyei
Közgyűlés alelnöke tartott előadást; a Sió paktum projekt igényelhető támogatásait Simonné Hornyák Valéria, a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási
Főosztály főosztályvezetője mutatta be részletesen. A
munkahelyi képzési pályázatokról, támogatási lehetőségekről Szente Ferenc, az Euten Consulting Kft. ügyvezetője tájékoztatta a fórum résztvevőit. A munkaerő
megtartásáról, pozitív munkakörnyezet kialakításáról
a Money & More Pénzügyi Tanácsadó Zrt. képviselője – Panta Norbert tartott új perspektívákat felvillantó
előadást. A fórum végére – a rendezvény célját elérve
– konstruktív párbeszéd alakult ki a különböző nézőpontokat képviselő résztvevők között.

VÉRADÁS
Október 17. (szerda) Krúdy Gyula SZKI 13.00-15.00 Siófok, Koch R. u. 8.
Október 18. (csütörtök) Baross G. SZKI 13.00 – 15.00 Siófok, Bakony u. 2.
Október 30. (kedd) Ságvár Művelődési Ház 16.00 – 18.00 Ságvár Fő u. 16.
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XII. Kiliti szüreti felvonulás és jótékonysági bál

Szeptember 22-én 12. alkalommal került sor a
kiliti szüreti felvonulás és bál megrendezésére.
A hagyományokhoz híven a feldíszített szalmabábok
már egy héttel az esemény előtt hirdették a közelgő
rendezvényt. A résztvevők és szervezők minden évben nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományok megőrzésére, így ebben az évben is ostoros csikóssal,
lovaskocsikkal és népviseletbe öltözött asszonyokkal,
valamint néptáncos gyerekekkel és felnőttekkel vonultak végig Kiliti egész területén. A bíró és bíróné
pónilovas fogaton haladt a menet elején. A kisbíró az
állomásokon hallatta hangját, hirdette az új év borát.
A kiliti iskola alsós tanulói dunántúli ugróst és népi
játékokat mutattak be, felkészítőjük Kellerné Hencz
Ildikó, a Szeibert Tánckar tagjai pedig somogyi eszközös és rábaközi táncokat táncoltak. Mind az öt helyszínen, ahol a menet megállt, pogácsával, innivalóval
kínálták, néptánccal szórakoztatták a közönséget, valamint közös körtáncba is bevonták a megjelenteket.

A táncba becsatlakozott a menettel haladó siófoki
polgármester, dr. Lengyel Róbert, a térség országgyűlési képviselője, Witzmann Mihály, valamint a siófoki
képviselő-testület néhány tagja. Már második éve színesíti a felvonulást egy kisvonat is, ami őszi díszben
pompázva szállította a gyerekeket. A vidám szombati
nap jótékonysági bállal zárult, melynek bevételével
az iskola diákjait támogatják. Az előző évi bevételből
az alsó iskola játszóterét újították fel, az ideit pedig a
felső tagozat udvarának szépítésére szánják. A bált a
Tanulóink Egészséges Jövőjéért Alapítvány egyik tagja nyitotta meg ünnepi beszédével, majd az iskola 4.
osztályos tanulóinak műsora következett. A bálban a
jó hangulat mellett fergeteges tombolanyeremények
is várták a szórakozni és támogatni vágyókat. Az esemény fő szervezője a Tanulóink Egészséges Jövőjéért
Alapítvány, viszont Kiliti lakói is aktívan részt vettek a
munkában, több szervezet is támogatta, többek között a Kilitiért Egyesület.

Szeptembertől folytatódik a Siófoki Civil Akadémia
A Civil Akadémia első szeptemberi rendezvényén a Balatoni Hajósok Szent Miklós Egyesületének támogatásával dr.
Horváth Gyula tartott vetített képes előadást Baross Gábor munkásságáról a siófoki BRTK Könyvtárban. Szeptember 24-én tovább folytatódott a Civil Akadémia rendezvény-sorozata, melynek első előadásán dr. Lengyel Róbert,
Siófok polgármestere köszöntötte az érdeklődőket az est házigazdájaként. Az őszi nyitórendezvényen dr. Horváth
Gyula a „Vasminiszter”, Baross Gábor közlekedésfejlesztésben, gazdaságpolitikában és a balatoni hajózás fejlesztésében végzett tevékenységét mutatta be a közönségnek. Baross Gábor nevét a Balatonon komp viseli, Siófokon hidat és szakgimnáziumot is elneveztek róla. A soron következő októberi Civil Akadémia előadója dr. Lengyel Róbert,
Siófok polgármestere lesz, aki a Hunyadiak családtörténetével várja majd az érdeklődőket.
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Mit
Jubileumi
tartogatévünk
az őszeseményei
Siófokon?
Számtalan programmal találkozhattak idén Siófokon a helyi lakosok és az idelátogató vendégek,
de még közel sem értünk a jubileumi programok
végére. A Siófok várossá válásának 50. éve előtt
tisztelgő Siófok50 rendezvénysorozat tovább
folytatódik: az őszi és a téli szezonunk is tartogat
még megannyi fantasztikus programot az érdeklődők számára.
Számtalan programmal találkozhattak idén Siófokon
a helyi lakosok és az idelátogató vendégek, de még
közel sem értünk a jubileumi programsorozat végére,
melynek fő támogatója az MVM Zrt. A Siófok várossá
válásának 50. éve előtt tisztelgő Siófok50 rendezvénysorozat tovább folytatódik: az őszi és a téli szezonunk
is tartogat még megannyi fantasztikus programot az
érdeklődők számára. Az ősz derekán még bőven akad
alkalmunk kiélvezni a kellemes időt, a napsütés még
garantálja az igazi szabadba kimozdulós napokat, és
bizonyíthatjuk, hogy tényleg „Itt kezdődik a Balaton!”
A nagysikerű Zenél a Város koncertsorozat is végigkíséri jubileumi évünket. Legközelebb november 23-án
kerül sor egy Tradicionális Jazz Klubra az Apáti Dixieland Band jóvoltából, ahol az előadás alatt Tálos Ágota
kiállítását tekinthetjük meg. A közelgő hűvös idő ellenére sem kell bezárkóznunk a szobába, kihasználhatjuk
a késő őszi nap kellemes sugarait. A Siófoki Fürdőegylet - Turisztikai Egyesület például szeptember végén
50km-es kerékpártúrát szervezett az 50 éves város tiszteletére. A résztvevők körbejárták Siófok, Sóstó, Kiliti,
Töreki és Széplak bicikliútjait. A Nyitott Balaton program keretében is számos kiváló kikapcsolódási lehetőség feledteti majd a tél közeledtét egészen november

elejéig. Például a Siófoki Szabadtéri Vendéglátók és
Kézművesek Egyesülete szervezésében idén is megrendezésre kerül az Őszi Piknik a parton. A futás rajongóinak is kedvezni fog az ősz, hiszen november 3-án
a Balatuning Egyesület ismét megrendezi a népszerű
Tökös futást.
Az 50km-es kerékpártúrát követően a Fürdőegylet egy
kényelmesebb programot is tervez: október 13-án ellátogathatunk a zamárdi Gyümölcs Wellness Központba
is, ahol egy kóstoló mellett körbevezetnek minket, és a
pálinkafőzés rejtelmeibe is bevezetnek.
Sokak örömére idén is találkozhatunk a borkereső játékkal. A Halfesztivál alatt is született három nyertes,
de továbbra is érdemes az online felületeken megadott napokon nyitott szemmel járni, hiszen így rábukkanhatunk a következő három borítékra, amiket a
Víztoronyban működő Tourinform irodában környékbeli borászatok által felajánlott borokra lehet majd beváltani. Novemberben a Fő téren a Halfesztivál sikere
után ismét a kulináris élményekre fókuszálunk: az idén
bemutatkozó Libadalom alkalmából ízletes libás ételek
kerülnek a tányérokra. A gasztrofesztivál zenei különlegességekkel is szolgál: fellép például az Irie Maffia és a
legendás Beatrice. A jótékonysági vásár idén sem maradhat el a Városnapon. Látogasson el a Fő térre, és vásároljon az egyesületektől, így támogatva egész éves
odaadó munkájukat. Cserébe pedig egész nap programok és esti nagy koncert vár mindenkire Siófok várossá
válásának 50. évfordulója alkalmából. Végigtekintve az
idei év gazdag eseménykínálatán, elmondható, hogy a
város egész évben kínál programokat mind a siófokiak,
mind az idelátogatók számára, bizonyítva ezzel, hogy
valóban „Itt kezdődik a Balaton!”

FELHÍVÁS A SIÓFOKON 2019-BEN RENDEZENDŐ PROGRAMOK BEJELENTÉSÉRE
Az idén megvalósuló siófoki rendezvények sikere alapján bízunk benne, hogy a jövő évi események is hozzájárulnak
a város hírnevének további terjesztéséhez és üzenetünk megerősítéséhez, miszerint „Itt kezdődik a Balaton!”
Számítunk rá, hogy az Ön által szervezett program 2019-ben szintén a turisztikai kínálat része lehet.
Ennek érdekében kérje e-mailben (marketing@hellosiofok.hu) a program bejelentéséhez szükséges űrlapot, majd
küldje vissza kitöltve ugyanerre az e-mail címre 2018. november 22-ig.
Számítunk szíves közreműködésére, várjuk jelentkezését!
Siófoki Fürdőegylet - Turisztikai Egyesület
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„…én
IMRÉK mán csak a munkában, a nép szolgálatában lelem örömömet.”
„Három dolgot kell itt megjegyezni: az első az,
hogy ami keresésre indul bennünk, az a kívánság;
a második a keresés módja; a harmadik az, ahogyan a születésre rátalálunk.
S három dologról van szó itt olyképpen is, hogy az
egyik megtapad a természetben, a húsban és a vérben, ez a testi valóság, s ezek a testnek érzékei.
A második az ész.
A harmadik a lélek teljes és tiszta szubsztanciája.”
(Johannes Tauler: Az isteni világosságról)
Siófoknak kincsei vannak. Drágakövei. Ezek a kövek
nem hidegek, nem kemények, nem élettelenek, de
lüktetők. Nem a föld mélyéből jutott hozzá a város.
Ajándékba kapta őket. Egy-egy családtól. Olyan kincsek ezek, melyek húsból és vérből lettek. Rendelkeztek, egyikük rendelkezik még irigylésre méltó szellemi
erővel. Szívvel-lélekkel-ésszel élték életüket. A város
„ékkővei” közül eggyel már megismerkedhettek, Együd
Árpáddal. Most két nemeskő kerül középpontba. A két

Imre. A két MŰVÉSZ. Egyik Imre a zene világában alkotott nagyot, a másik Imre a szobrászatban tette le,
faragta, hegesztette a névjegyét. Alkotásaik a mindennapjaink részévé váltak. Nem találkoznak évszámokkal
és nevekkel, helyekkel, szereplőkkel. Ezekkel a következőben szembesülnek. Miért éppen ők? Miért ne?
Egyik Imre 1953. október 30-án, 65 éve hunyt el. Másik
Imre, 1923. november 1-én született, még él, 95 éves.
„Ötös” évfordulók. De, ez mellékes. Az igazi ok, a személyiségük, az egyéniségük. Mindegyik Imrével napi
kapcsolatban vagyok. Egyikőjük fotókról, festményekről és „szobrokban”, de teli élettel figyeli ténykedésein-

ket. Másikuk a szobrain keresztül tekint a városra. Élő
és holt, de itt vannak. Olvasva az életrajzi leírásokat, és
a másik Imrével készült riportkönyvet, éreztem, hogy
össze kell hozni egy „kezdődő” írásba őket. Találtam
hasonlóságot bennük, holott semmiben sem voltak
egyformák.
De.
MŰVÉSZEK voltak. Intelligens, művelt, tudással bíró
EMBER a már nem élő és a még élő. Gyermekkoruktól kezdve hordozták magukban a tehetséget, a tudás iránti éhséget. Az egyik Imre csendes, de kíváncsi
gyermek volt, a másik Imre bevallja az őt kérdezőnek,
hogy bizony erősen eleven kölyök volt. Az egyik Imrét
a hangszerek, a zene, a színház, a másik Imrét a rajz, a
művészet érdekelte. Egyik Imrénk komponált, zongorázott. Másik Imrénk a tanórán is rajzolt. Aztán jöttek a
felnőttek, és a „felnővéssel” járó elvárások. Egyik Imre
jogi tanulmányokat folytatott a zenei mellett. A másik
Imre egy időre abbahagyta a rajzolást, és beleszeretett
a repülésbe.
De.

Egyik sem adta fel. Elszánt, gondolatokkal teli emberek.
Az egyik volt, a másik van. Hadd idézzek a másik Imrével készült riportból: „Önmagunk vállalása rettenetesen nehéz dolog. Modort vállalni könnyű, különösen,
ha más találta ki. Rá lehet fogni, hivatkozni lehet rá, de
saját magunkat vállalni, keserves feladat. Tudomásul
kell venni, hogy annyik vagyunk, amennyik, semmivel
sem többek.”
Mindkét Imre vállalta önmagát, születésétől fogva.
Tudták honnak jöttek, és hova tartanak. Voltak kerülök,
akadályok, de ezeket megoldották. A politika nem tu-
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dott dűlőre jutni a két Imrével. Valami olyan plusz volt
bennük, ami miatt „megúszták”.
Miért? Talán Márai Sándor idézetében benne rejlik a
válasz:
„Mert a tehetség kevés. Az értelem is kevés. A műveltség is kevés ahhoz, hogy valaki művész legyen.
Mindehhez végzet kell, melyet nem lehet félreérteni, s
melyet semmiféle erő vagy szándék nem tud megmásítani. …
… De az emberek nem alkotók, csak végrehajtók; mert
nincs végzetük. S ha véletlenül orvosi pályára tévednek,
akkor is tehetségeset és hasznosat alkotnak majd. De a
művész, az igazi, nem „tévedhet” semmiféle pályára, s
nincs olyan történelmi vagy helyzeti erő, mely eltéríthetné feladatától; nem lehet más, csak író vagy festő,
vagy zenész. Aki így művész, annak végzete van. Ez a

legtöbb.” - írta a Művészetről, mint végzetről. Valahol
a sorok közt a megoldás a kérdésre. Amikor a fotókat
néztem, vagy könyv borítóján bukkantak fel, TISZTELET volt az első, ami eszembe jutott. Személyükön,
tetteiken, munkájukon lehet „ítélkezni” és lehet utánuk
csinálni. De! Csak úgy, ahogyan ők. Gondolkodva, mérlegelve, jó néha a másik Imre kicsit vehemensen, de figyelve élni az életet. Az IMRÉK a korban, melyben éltek,
EMBEREK maradtak. „Azért, az nem volt semmi.”
Ez az írás bejárat. Az ékkövek bemutatásához.
forrásanyagok:
Kálmán Vera: Emlékszel még…, Árpási Zoltán: Varga Imre, Hamvas Béla:
Anthologia humana, Márai Sándor: Füves könyv

							
Laki Judit

Ars Sacra Fesztivál a bizánci liturgikus hagyományok jegyében
Az európai hírű Ars Sacra Fesztivál keretében
szeptember 22-én nyolcadik alaklommal rendezték meg a Nyitott templomok napját a balatonkiliti
katolikus templomban, ahol szakrális jellegű műsor várta az érdeklődőket.
Az idei Nyitott templomok napja a bizánci liturgikus
hagyományok jegyében telt. A rendezvényt Soós Ferencné, a Siófoki Női Kar Egyesület elnöke és dr. Gárdonyi Máté plébános nyitotta meg.
- Az Ars Sacra Fesztiválnak kulturális háttere van, és az
a célja, hogy nyitva legyenek a templomok mindenki előtt. A mai este különlegessége, hogy a bizánci
szertartás kincseit ismerhetik meg az érdeklődők. Az
ikonokon keresztül azt a művészetet láthatják, ami az
ortodox, illetve a görögkatolikus egyház kultúrkincse,

valamint szent liturgián vehetnek részt, a Pécsi
Görögkatolikus Egyházközség parókusa, Zajácz Gábor vezetésével – mondta el a rendezvényen dr. Gárdonyi Máté plébános.
Az est első felében a köszöntők mellett verseket, énekeket hallhatott a közönség, a szavalók és előadók
mellett a műsor során a Siófoki Női Kar is közreműködött. A program második részében a templomba érkezett vendégek görögkatolikus liturgiában
vehettek részt Zajácz Gábor parókus vezetésével,
Troszt Máté görögkatolikus diakónus és Barát Ádám
görögkatolikus kántor közreműködésével.
Az Ars Sacra Fesztivált a balatonkiliti katolikus templomban egy ikonkiállítás gazdagította, és az ikonfestészet technikáját is megismerhették az érdeklődők
egy vetített képes előadás során.

Zenélő Templomok komolyzenei koncertsorozat
Szeptembertől ismét elindult Siófokon a Zenélő Templomok című kulturális rendezvénysorozat a Kálmán Imre
Kulturális Központ szervezésében. A komolyzenei koncertsorozat néhány évvel ezelőtt jött létre, és a klasszikus
zenei koncertek célja, hogy minőségi kikapcsolódási lehetőséget nyújtsanak a város lakói és vendégei számára. A
rendezvényeknek Siófok templomai adnak otthont. A hangversenysorozat művészeti vezetője, házigazdája Teleki
Miklós orgonaművész, aki ezúttal szeptember 21-én a siófoki református templomban köszöntötte a komolyzene
iránt érdeklődő közönséget. A koncertsorozat első alkalmával Kovács Szilárd, a Pécsi Székesegyház orgonaművésze és Fülep Márk fuvolaművész Orgona és fuvola – „fúvóshangszerek” egymás között című előadását tekinthették
meg az érdeklődők.
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Több mint 100 résztvevővel zajlott a melanomaszűrés
A Rákellenes Liga Siófoki Egyesülete Siófok város 50 éves jubileuma tiszteletére a Balaton-parti
Kft. támogatásával melanomaszűrést szervezett
augusztusban a nagystrandon.
- A helyszín választása nem véletlenszerű volt, hiszen
elsősorban a fiatalok szűrésére gondoltunk, akik a
legveszélyeztetettebbek, mert a strandon a legnagyobb hőségben is akár több órán át tartózkodnak a
vízben önfeledten szórakozva. Bőrük akár több éven
keresztül újra és újra leég, és anyajegyek sokasága
keletkezhet rajtuk – mondta el Csohánné dr. Kovács
Anna, a Rákellenes Liga Siófoki Egyesületének elnöke.
A liga célja elsősorban a figyelemfelhívás és a megelőzés volt, hogy tudatosítsák a strandolókban, hogy
magas UVB sugárzás idején ne tartózkodjanak a
napon, illetve ha mégis ezt teszik, akkor minél magasabb faktorszámú fényvédő krémmel védjék magukat. Mindezen túl az anyajegyek évi rendszeres,
bőrgyógyász általi vizsgálata nélkülözhetetlen.
A melanomaszűrést a siófoki strandon dr. Fűrész Anita budapesti bőrgyógyász szakorvos végezte. A szűrő

sátornál több mint százan sorakoztak, akiket a szakorvos megvizsgált, és amennyiben szükségesnek
látta, továbbküldött a megfelelő vizsgálatokra. Eközben a liga tagjai több száz, a napvédelem 10 pontját
tartalmazó szórólapot, valamint a melanoma tulajdonságait bemutató színes szóróanyagot osztottak
szét, illetve a szűrésen résztvevők számára a liga által
biztosított Garnier márkájú, 30 faktorszámú krémet
ajándékoztak. Az eseményen részt vett a La RochePosay kozmetikai márka képviselőnője, Réfi Lívia, aki
Anthelios fényvédőkkel látta el az érdeklődőket.
- Köszönetünket fejezzük ki a vizsgálatot végző
doktornőnek, aki a siófoki Sió Medicalban rendelve
fontosnak tartotta, hogy a társadalmi munkában segítsen. Ugyancsak hálásak vagyunk a Balaton-parti
Kft. igazgatójának, Pintér Tamásnak és munkatársainak, akik a helyszínt, a feltételeket biztosították számunkra, és vendégül látták a közreműködőket. Ez az
esemény jó példa arra, hogy megmutassuk közös erővel, összefogással, akarással, még a 34 fokos melegben is meg lehet valósítani céljainkat – hangsúlyozta
a Rákellenes Liga Siófoki Egyesületének elnöke.

Jó éjt hölgyem, vagy verőfényes délutánt! - előadássorozat a változókorról
Elsősorban a változókorban lévő hölgyeknek szeretne segítséget, tanácsokat nyújtani a Reménység Alapítvány
Jó éjt hölgyem, vagy verőfényes délutánt! című előadássorozata, melynek első részét szeptember 25-én rendezték meg a siófoki BRTK Könyvtárban. A siófoki BRTK Könyvtár ad otthont a Reménység Alapítvány változókorról szóló rendezvénysorozatának, melyen előadásokkal és egészséges ételkóstolóval is várják a hölgyeket,
kísérőiket. Első alkalommal Kiss Szilveszterné diétás szakács tartott tájékoztatót az egészséges életmód alapelveiről a változókor szempontjából, és arról, hogy milyen új életelvek segíthetnek ebben az időszakban megkönnyíteni a mindennapokat.
- A sorozat által új lehetőségeket, új utakat szeretnénk mutatni a változókorban lévő hölgyeknek, melyek által
könnyebben kilábalhatnak ebből az élethelyzetből – mondta el Kiss Szilveszterné, a rendezvény első előadója és
házigazdája.
A rendezvénysorozat októberben és novemberben tovább folytatódik, az előadók közt szülész-nőgyógyász, természetgyógyász, pszichológus és gyógytornász is várja majd az érdeklődőket. A programok december elején
egy jótékonysági hangversennyel zárulnak, melyet a siófoki rászorult családok támogatása céljából szerveznek.
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„Balatontól – Óceánig” - Tálos Ágota festőművész kiállítása
A Kulturális Örökség Napja alkalmából nyílt meg Tálos Ágota festőművész „Balatontól – Óceánig” című
kiállítása szeptember 14-én a siófoki Kálmán Imre
Emlékházban.

A Kálmán Imre Emlékház kiállítás megnyitóval és tárlatvezetéssel csatlakozott a Kulturális Örökség Napjához.
Szeptember 14-én nyílt meg Tálos Ágota festőművész
kiállítása, melynek címe „Balatontól – Óceánig”. Az emlékház három termében látható képek a festőművész
8-10 évnyi valóságos és virtuális utazásait elevenítik fel.
A „Balaton-képek” sora mellett az „Óceán-élmények” is
megjelennek, köztük a művész idei ausztráliai utazásának, és a Csendes-óceán felfedezésének élményei.

A tárlatmegnyitón Laki Judit, a BRTK Könyvtár és a Kálmán Imre Emlékház igazgatója köszöntötte az érdeklődőket, és arról beszélt, hogy miért fontos a kultúra és a
művészet.
- A művészeti folyamatok ellentétesek: az alkotásé az
élettől az élményen át a műhöz, a befogadói a műtől az
élményen át az élethez vezet. A kiindulás és a végpont
az élet, a csomópont az élmény – emelte ki Laki Judit.
Tálos Ágota kiállítását Csavlek András, Munkácsy-díjas
festőművész nyitotta meg.
- Ágota abból a mentalitásából hozza létre ezeket a képeket, ami állandóan mozgásban van. Utazni szeret, látni akarja a világ ránk ható lehetőségeit, amiben élünk,
és mindezt szeretné bemutatni számunkra. A világ sok
mindent tartalmaz, de kell, hogy feldolgozzuk mindezt,
megtaláljuk benne a szépet, és azt, amitől tartanunk kell
– mondta el Csavlek András.
A megnyitót a Siófoki Művészeti Iskola két zenetanárának előadása tette színesebbé.
A Kulturális Örökség Napja alkalmából a szeptemberi
hétvégén az emlékház ingyenes tárlatvezetéssel is várta
látogatóit. Szeptember 14-én és 15-én az érdeklődők bejárhatták az emlékházat a pincétől egészen a padlásig.

Tibet kincsei Siófokon
Élményekkel teli múzeumi tárlatvezetéssel és a
buddhizmus több ezer éves kultúrájának bemutatásával nyitotta meg kapuit a Tibet kincsei kiállítás
szeptember 10-én a siófoki Kálmán Imre Kulturális
Központ emeleti galériáján.
A Tibet-Európa Alapítvány hozta el a Kálmán Imre Kulturális Központba Tibet kincseit, hogy egy mély szimbólumokat rejtő, gazdag kiállítás és ismeretterjesztő
előadások által az érdeklődők bepillantást nyerjenek a
buddhizmus kultúrájába.
Kőrösi Csoma Sándor volt Európából az első, aki kaput
nyitott a tibeti kultúra és a buddhizmus felé. Ő hozta
létre angol nyelven azt a tibeti szótárt, ami érthetővé
tette számunkra azt a több ezer éves kulturális, emberi

és pszichológiai kincset, ami által betekintést nyerhetünk a buddhizmusba.
- Amikor a buddhizmusról beszélünk, meg kell értenünk, hogy Buddha nem pusztán egy történelmi személy volt, hanem ő azt az utat mutatta meg, hogy
hogyan találunk vissza a saját belső lényegiségünkhöz
– hallhattuk a kiállítás megnyitón dr. Major Pétertől, a
Tibet-Európa Alapítvány képviselőjétől. - A saját személyiségünk, amellyel intézzük a családi, munkahelyi
dolgainkat, az egy felszíni ügyes mester, ami képes jól
kommunikálni, de e mögött a felszín mögött ott van
egy nagyon mély, belső kreatív állapot, amelynek az
ismeretéről a mai modern kultúránk nem sokat mond.
Arról, hogy hogyan éljük meg a saját belső valóságunkat, hogyan legyünk képesek úrrá lenni a zavaró
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érzelmeinken, a merev elképzeléseinken, hogyan tudjuk kifejleszteni az együttérzést, a nyitottságot, a bölcsességet mások irányába, hogyan tudjuk kifejleszteni
a tudatunk végtelen képességeit. Ezt a Buddha tanítja
meg. Ezek a tanítások nem annyira vallásos köntösben
jelentek meg, sokkal inkább gyakorlatias tapasztalatként. Buddha kifejlesztette azt a belső állapotot, amely
mindnyájunkban készen áll arra, hogy megérintsük –
vezette be a közönséget a kiállítás mögött rejlő kultúrába dr. Major Péter.
A tibeti buddhizmus szellemi és kulturális örökségének
válogatott alkotásaiból nyílt kiállítás egészen egyedi a
Kálmán Imre Kulturális Központban, melynek igazgatója, Gyulainé Isó Edina is kiemelte, hogy ehhez hasonló,
a buddhizmus kultúráját bemutató tárlat még nem volt
látható a siófoki kultúrházban.
A tibeti művészetben a szobrok és a képi ábrázolások
mély szimbólumokat rejtenek, és a szimbolikus jelen-

tések világába vezette be a megnyitó résztvevőit egy
izgalmas tárlatvezetés keretében Horváth Anna, a Tibet-Európa Alapítvány képviselője. A tibeti művészeti
alkotásoknál elengedhetetlen, hogy az esztétikum mögött lássunk a felszín mögé, ennek a több ezer éves kultúrának a jelentősége minden mozdulatban, minden
színben egy mély jelentést hordoz.

Nemzetközi folklórfesztiválon képviselte hazánkat a Balaton Táncegyüttes
A Rovinjban megrendezett Nemzetközi folklórfesztiválon képviselte Siófokot és Magyarországot a Balaton Táncegyüttes szeptember végén.
Szeptember 27. és 30. között a horvátországi Rovinjban járt a siófoki Balaton Táncegyüttes, ahol nevéhez
méltó módon képviselte városunkat és hazánkat egy
nemzetközi hagyományőrző folklórfesztiválon. A rendezvényen 13 (tánc)együttes mutatkozott be, köztük
a Balaton Táncegyüttes Senior tánccsoportja Kolumbán Norberttel, a Duna Művészegyüttes táncosával, a
Balaton TE egykori művészeti vezetőjével és Horváth
Éva balatonos táncossal kiegészülve. A fesztiválprogramban bemutatkozó est, táncházak, workshopok,
kerekasztal beszélgetések és előadások egyaránt szerepeltek, melyek során a siófoki néptáncosok nagy
sikert arattak.
- Fantasztikus négy nap volt, csodálatos helyszínen,
kiváló szervezéssel zajlott a fesztivál. Gazdag programokon a különböző nemzetek harmonikusan tölthették el az időt. Fesztiválszervezés és vendéglátás
kapcsán jól vizsgáztak a horvát szervezők. Ez a fesz-

tivál nem a szakmai kihívás miatt volt fontos, hanem
hogy jó hírét vigyük hazánknak és az együttesünknek.
A fesztivál ars poeticája maximálisan megvalósult,
mely szerint a cél a nemzetek közötti kapcsolatépítés,
tapasztalatcsere és a további együttműködés lehetősége. Pozitív visszajelzéseket kaptunk a szervezőktől
és a táncegyüttesektől egyaránt, elmondhatom, hogy
kiemelkedően szerepelt a Balaton Táncegyüttes Rovinjban – számolt be a nemzetközi fesztiválról Tamás
Lóránt, a Balaton TE elnöke.
A táncegyüttes a külföldi fesztivál után jelenleg egy
szakmai szempontból sokkal erősebb hazai versenyre
készül, melyen az aktív balatonos tánckar vesz majd
részt. A szekszárdi néptáncfesztiválra az együttes művészeti vezetője, Kádár Ignác készíti fel a csapatot, akinek koreográfiája mellett Csuti Péter és Fodor Janka
tánckarvezetők bukovinai táncát is bemutatják majd
a fesztiválon.
A Balaton Táncegyüttes az 50 éves Siófok számos rendezvényén részt vett az idei évben, és fennállásának
55. jubileumát egy évzáró karácsonyi nagyműsorral
ünnepli majd meg.
OKTÓBER
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Balatoni Népfőiskola

Őszi szezonnyitó hangulat jazzel és swinggel

Kozma-Vízkeleti Dániel család-pszichoterapeuta
előadásával indult újra szeptember 25-én a Kálmán
Imre Kulturális Központ Balatoni Népfőiskola
programsorozata.
A népszerű családterápiás, párterápiás tréner, KozmaVízkeleti Dániel „Kapcsolataink, családunk és önbecsülésünk – amikor a kapcsolatok változóban vannak”
című előadását hozta el Siófokra, a KIKK kávéházában
összegyűlt közönségnek. Az előadó a családot, a közösséget mint rendszert, valamint az önbecsülésünk és
a család szoros kapcsolatát elemezte ki életszerű példákon keresztül.
- Állandóan kapcsolatok hálójában élünk, és ezek hatásai
továbbadódnak. A munkahelyi problémák például kihatnak az otthoni magánéletre is. A család egyik funkciója,
hogy biztonságot ad, amit nagyrészt a megszokások jelentenek, a másik funkciója, hogy felkészítsen a változásokra,
és átsegítsen rajtuk. A család hol a stabilitást, állandósá-
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Jazzencia & Swingmánia című programsorozatával őszi szezonnyitó hangulatot teremtett a Kálmán Imre Kulturális
Központ. Szeptember 26-án és 27-én a jazz és a swing műfaja került a középpontba a KIKK kávéházában megrendezett
koncerteken. Az első estén Szűcs Gabi és zenekara Swinging Amy című koncertjén a legendás brit soul énekesnő, Amy
Winehouse legszebb dalait idézte fel swing átiratban. A második este fellépőjeként Náray Erika és zenekara lépett
színpadra, hogy Ofra Haza izraeli énekesnő életművét mutassa be jazz stílusú koncertjén az érdeklődő közönségnek.
Szeptembertől újra Zenél a város
got, hol az újdonságot hangsúlyozza, a kettő között libikókázik. Amikor a megszokott repertoárunk nem működik,
az önbecsülésünk megbillenhet, keressük a kapaszkodókat. Jelenleg változásközpontú kultúrában élünk, azonban a biztonságérzetünk az állandóságból fakad. A társak
szerepe kiemelkedő az önbecsülésünkben – mondta el
Kozma-Vízkeleti Dániel. A család-pszichoterapeuta előadása során kitért többek között az elismerések fontosságára, ugyanis tapasztalatai szerint egymás elismerése
napjainkban sajnos egyre inkább kikerül a repertoárunkból, a spirituális szükségleteinkre, valamint az önbecsülés
és az idő kapcsolatára, életciklusainkra.

Kulturális Örökség Napja a KIKK-ben
A Kulturális Örökség Napja alkalmából szeptember 15-én a siófoki Kálmán Imre Kulturális Központ Víztorony-látogatással
és családi programokkal várta az érdeklődőket. 2018 a Kulturális Örökség Európai Éve, melynek kapcsán a Kálmán
Imre Kulturális Központ fontos feladatának tartotta, hogy bemutassa hazai örökségünk épített és szellemi értékeit az
érdeklődőknek. A nap középpontjában Siófok nevezetessége, a Víztorony állt, a résztvevők egy ingyenes kulturális
örökség séta keretében megcsodálhatták a magasból a panorámát. A családi programok a kulturális központban
folytatódtak, ahol kakaó és kalács várta a kicsiket és a nagyokat egyaránt. A színházterem eközben mozivá változott, az
esti filmvetítésre érkezők akár a színpadon is kényelembe helyezhették magukat a különleges családi mozizás alkalmával.

A Magyar Dal Napja Siófokon
Népszerű helyi zenekarok közös koncertjével ünnepelte Siófok a Magyar Dal Napját szeptember 9-én. A Magyar
Dal Napját tíz évvel ezelőtt ünnepelték meg először Presser Gábor kezdeményezésére a Sziget fesztiválon. A
magyar könnyűzene előtt tisztelgő rendezvény azóta országossá vált, és minden évben szeptember második
vasárnapján emlékeznek meg a hazai zenészek és együttesek a magyar zenei élet nagyjairól. Siófok idén először
csatlakozott a kezdeményezéshez, és szeptember 9-én, a Magyar Dal Napján fellépő népszerű helyi zenekarok
a hazai könnyűzene mellett az 50. évfordulóját ünnepelő város előtt is tisztelegtek. A Kálmán Imre Kulturális
Központ szervezésében a Fő téri nagyszínpadon adott koncertet a Blokk Együttes, az Egerszegi Akusztik és a The
FreakEnd. A zenekarok régi és új magyar slágerekkel szórakoztatták a közönséget a jeles napon, és a rendezvény
csúcspontjaként a három együttes közösen lépett fel a színpadon egy fergeteges záró produkcióval.

Az Egerszegi Akusztik nyitotta meg Siófok klasszikus- és komolyzenei koncertsorozatának új évadát szeptember
14-én a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő termében. Szeptembertől tovább folytatódik a Zenél a
város koncertsorozat, melynek első felvonásában az Egerszegi Akusztik koncertjét hallgathatta meg az érdeklődő
közönség. A zenekar előadásában kiválóan ötvözte a modern popzenét a magyar népzene jellegzetességeivel,
és a koncertélményt Verhás Laura és Nagy Norbert néptáncosok bemutatója tette teljessé. A programsorozat
keretében hagyományosan egy-egy képzőművészeti alkotó is bemutatkozik. Szeptemberben Hochman József
alkotásait csodálhatták meg az érdeklődők.

Nyárzáró Bor- és Fröccsfesztivál
A helyi és környékbeli borászatok legjobb
boraival, nagykoncertekkel zárta a nyarat a Borés Fröccsfesztivál a siófoki nagystrandon és a
Plázson.
Az idei évben új névvel, új helyszínnel és új időpontban
rendezték meg Siófokon a balatoni borok legjavát kínáló
rendezvényt. A Pünkösdi Szezonnyitóhoz hasonlóan
a nyárzáró rendezvénynek is a siófoki nagystrand és
a Plázs adott otthont, ahol a Bor- és Fröccsfesztivál
augusztus 31-től szeptember 2-ig várta látogatóit. A
Plázs színpadán adott koncertet többek között Egri
Péter és a Mystery Gang, a Budapest Bár és Weisz
Viktor. Az országosan is ismert fellépők mellett olyan
helyi zenekarok is szerepet kaptak a fesztiválon, mint a
Siófoki Férfi Dalkör vagy a The Freakend zenekar. A Borés Fröccsfesztivál a Siófok50 rendezvénysorozat egyik
állomásaként szerepelt az idei városi rendezvények
sorában. Ez alkalomból a fesztiválon egy rendhagyó
versenyt hirdettek. Az I. siófoki vízibicikli derbyn közel
20 csapat versenyzett 50 méteres távon a bajnoki
címért. A fesztiválon egész hétvégén kiváló balatoni
borok és ételkülönlegességek fogadták a látogatókat,
és a gyerekeket izgalmas ügyességi játékok várták.
OKTÓBER
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Új rendőrkapitány

kutya most már felnőttként látogatott el hozzánk,
rengeteget változtak természetben és külsőleg is,
boldog kutyusok lettek – mondta el a helyszínen Vörös Zsuzsa, a Siófoki Állatvédő Alapítvány vezetője.
Az alapítvány menhelyén a kutyák létszáma állandó,

A hónap első napján új rendőrkapitány vette át a
siófoki kapitányság vezetését.
Szeptember 21-én menesztették a siófoki rendőrkapitányt; pénteki hatállyal a Somogy megyei főkapitány
felmentette beosztásából Kasznár Gyula alezredest,
aki két éve érkezett a siófoki rendőrség élére - szóltak a
hírek a hónap végén.
Október 1-én reggel a Siófoki Rendőrkapitányság épületében Molnár Gábor rendőr ezredes, Somogy megyei
főkapitány jelenlétében beiktatták Siófok új, megbízott rendőrkapitányát: Bene Zsoltot.
Bene Zsolt r. alezredes 1987-től 1990-ig a Magyar Honvédség állományában, majd 1991 januárjától 1992
augusztusáig a büntetés-végrehajtás állományában
teljesített hivatásos szolgálatot. 1992. szeptember
1-jén kezdte meg munkáját a rendőrség állományában. A pályafutása elején a Kaposvári Rendőrkapitányság őr- és járőrszolgálati alosztályán dolgozott

Elsősorban a menhelyről örökbefogadott kutyusokat
és gazdijaikat várta vissza az örökbefogadott találkozóra a Siófoki Állatvédő Alapítvány, de a kutyás napon

amint megüresedik egy-egy hely, egyből érkezik egy
új lakó. A menhely vezetősége, önkéntesei az őszi időszakban kerítéscserére készülnek, valamint felkészítik
lakóikat a közelgő hidegre.

Évtizedekig vezette a klubot Böröcfi Jánosné óriási energiával, lelkesedéssel

kiemelt főelőadóként, majd 1997-ben az alosztály
vezetőjének nevezték ki. 2000-ben a Közrendvédelmi
Alosztály vezetésével, míg 2007-ben a Közrendvédelmi Osztály vezetésével bízták meg. 2015 januárjában
a Marcali Rendőrkapitányság élére nevezték ki. 2018.
október 1-jei hatállyal a Siófoki Rendőrkapitányság
vezetésével bízta meg a megyei főkapitány.

Kutyás nap és VII. Örökbefogadott találkozó
A Siófoki Állatvédő Alapítvány szeptember 15-én
rendezte meg a Siófoki Kutyás Központ kutyaiskolájában a kutyás napot és a VII. Örökbefogadott találkozót.
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minden ebet és kutyaszerető vendéget szívesen láttak. A látogatókat bográcsozás várta, miközben szakemberektől kérhettek tanácsokat az állatvédelemmel,
kutyaneveléssel, tanítással, valamint az örökbefogadással kapcsolatban. A kutyás vásárban, a kézműves
kutyás-cicás kiegészítők vásárában, és a támogatói
tombolával a résztvevők a Siófoki Állatvédő Alapítványt támogathatták. A kutyás bemutatók és ügyességi feladatok során elfáradt kutyákat és gazdáikat
gazdi-kutyus páros masszázs várta. Idén sem maradt
el a kutyaszépségverseny, de ezúttal előzetesen, online mutathatták meg magukat a jelentkezők, és a
volt menhelyes kutyusok közül a legtöbb szavazatot
elnyert győztest a rendezvény alkalmával hirdették ki.
- Azokat ünnepeljük, akik már gazdisok, és azokat a
gazdikat, akik ilyen boldog kutyusokat varázsoltak az
egykori menhelylakókból. Nagyon sok régi kutyusunk
jött vissza, és egészen újak is visszatértek, akikkel még
a rendezvényeinken nem találkoztunk. Sok meglepetést is szereztek, mert több kölyökként örökbeadott

Nagy veszteség, hogy Jutka már nincs velünk, halála
váratlan esemény volt, ami még jobban összekovácsolta a tagokat, mindenki dolgozni akar, tenni a közösségért és a városért. Májusban Győri Jánosné vezetésével
meglátogattuk Zala megye főbb nevezetességeit. Korhű ruhában vonultunk fel a Pünkösdi Szezonnyitón. A
Hétszínvirág Óvodával közösen gyermeknapi rendezvényt szerveztünk, melynek koordinálását Csendes
Istvánné vállalta. Júniusban első ízben rendeztük meg
az országos Rummikub versenyt, ahol Karle Péterné
precíz szervezőmunkájának köszönhetően minden
zökkenőmentesen zajlott. Egész nyáron heti két na-

pot dolgoztuk a szabadtéri színpadon, ahol Kiss Kati
irányítása alatt segítettünk a színpad rendbetételében.
Júliusban a „Generációk a színpadon” rendezvénysorozat lebonyolításában vettünk részt Zsótérné Magdi és
Győri Jánosné irányításával. Augusztusban került sor a
III. Pelso Kupa országos keresztrejtvényfejtő versenyre,
ahol Juhászné Marika, Karlené Rita és még sokan mások rengeteget segítettek. Zsótérné Magdi és Zieger
Kata saját készítésű munkájukat ajánlották fel különdíjnak. Dolgozunk tovább a városért, embertársainkért,
önmagunkért.
Siófoki Nőklub Egyesület

Siófokon indult az 5G
Először vált láthatóvá, hogy mire képes az 5G,
azaz az ötödik generációs mobilhálózat. A történelmi pillanatnak a kedden, Siófokon kezdődött
Internet Hungary 2018 konferencia részvevői lehettek részesei.
Miközben Budapesten, a Vodafone székházában egy
online játék gálamérkőzése zajlott, a játékot Siófokon,
az Internet Hungary konferencia helyszínén berendezett
stúdióban vágták, szerkesztették, kommentálták élőben, és innen 5G kapcsolaton keresztül HD minőségben
juttatták a világhálóra. A netezők a közvetítést csúszás
nélkül, valós időben nézhették végig. Többek között erre
is képes az 5G, ami az elképzelések szerint 2019 végére,
2020 elejére válhat széles körben elérhetővé, addigra
épülhetnek ki azok az antennák, amik biztosítják majd az
adatátvitelt.
Az 5G használatával lehetőség lesz például arra, hogy
a néző egy sportmérkőzést akár több szemszögből is
megnézhessen, de a technológia az oktatást és az egész-

ségügyet is forradalmasíthatja. A technológiát használva
például egy mentőautó a baleset helyszínén el tudja készíteni azokat a diagnosztikai felvételeket, amiket a kórházba érve az orvosok használni tudnak, ezzel javulnak a
beteg túlélési esélyei.
Ahogy Solymár Károly, infokommunikációért felelős helyettes államtitkár fogalmazott: az 5G eddig olyan volt,
mint Colombo felesége. Mindenki beszélt róla, de senki
sem látta. Mint mondta, a kormányzat az 5G koalíció létrehozásával Európa élvonalába kívánja helyezni Magyarországot. Karas Monika, a Nemzeti Média a és Hírközlési
Hatóság (NMHH) elnöke szerint az 5G-t bemutató esemény a fogyasztó számára az új digitális élmény elérése
miatt volt fontos, a szolgáltató számára pedig azért volt
örömteli, mert elsőként mutathat fel 5G teljesítményt
hazánkban. Karas Monika, az Internet Hungary konferencián jelentette be, hogy a hatóság megkezdte a 2019
közepére tervezett frekvencia-értékesítés előkészítését,
ahol a 700 megahertzes sáv mellett 3400 és a 3800 megahertzes frekvenciasávot kínálják fel a szolgáltatóknak.
OKTÓBER
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Pályázat útján eladásra kijelölt ingatlanok

Strandfoci sikerek

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

Légiósok nélkül, helyi nevelésű játékosokkal küzdött a csapat a nemzeti bajnokságban.
Lezajlott idén is a strandlabdarúgó nemzeti bajnokság, csapatunk nem vette igénybe a külföldi játékosok segítségét, hanem helyi nevelésű labdarúgók alkották a keretet, akik az U19-ből kerültek ki. Ők indultak tehát a felnőtt
bajnokságban és a hetedik helyen végeztek, miközben saját korcsoportjukban magyar bajnokok lettek. A csapat
tagjai közül Lapos Mátét beválogatták a felnőtt válogatott keretébe, meghívást kapott az edzőtáborba és részt
vett egy siófoki tornán is.

A Gyarmati-Kocsis páros képviselte Siófok színeit az Ózd Rallyn
Magasról a mélybe. Röviden így lehetne megfogalmazni a siófoki versenyzőpáros, Gyarmati Ariel
és Kocsis György legutóbbi versenyét. A Steelvent
Ózd-Salgó Rallyra a fiúk azzal a céllal érkeztek,
hogy egy jó helyezéssel – futamgyőzelemmel –
megerősítsék vezető helyüket a bajnokságban.
Erre minden esélyük megvolt, sőt, vezették is az
ORC abszolút és a kategória értékelést egyaránt.
Azonban jött a fekete leves, Fortuna ismét hátat
fordított nekik.
Gyarmati Ariel így foglalta össze a verseny izgalmait:
Megpróbáltunk a lehető legjobban felkészülni az ÓzdSalgó Rallyra: nagy hangsúlyt fektettünk a pályabejárásra, minden szakaszt újra írtunk, és úgy gondolom, sikerült
egy precíz, gyorsan autózható itinert készítenünk. Az
autó csavarokra lett szedve, ami murvás verseny után
nélkülözhetetlen. Minden szükséges alkatrészt cseréltek
a szervizesek, olyanokat is, amiknek még nem járt le a
kilométere. Biztosra akartunk menni. Nagy reményekkel
és célokkal vágtunk így neki a futamnak. A hétvége péntek este, az ózdi stadionban vette kezdetét a prológgal,
amit a salakos körpályán kellett teljesítenünk. Rengeteg

néző kijött erre az eseményre, fantasztikus volt a hangulat. Épp ezért mi is igyekeztünk minél látványosabban
autózni, hogy emlékezetes pillanatokat szerezzünk a kilátogató sportbarátoknak. Szombat reggel már élesben
mentünk, a folytatásban nagyon komoly küzdelmek
voltak: a domaházai szakaszon például 1,7 másodperces
különbséggel teljesítettük négyen is, az ORC első három
helyének birtokosa folyamatosan cserélődött. A Salgótarjánban rendezett városi gyorsasági viszont nagyon
kedvezett nekünk: sikerült olyan jól elkapni a ritmust,
hogy amellett, hogy az ORC-ben átvettük a vezetést és
megléptünk a többiek elől, még a „nagy” abszolútban
is 4. időt értünk el. Minden igyekezet ellenére az első
nap utolsó körében, a királdi szakasz rajtjában a Mitsubishi ugyanolyan hangot kezdett el hallatni, mint anno
Székesfehérváron… mint kiderült, nem volt megfelelő
az üzemanyag-nyomás. Két komoly szakasz és sok etap
még vissza volt a szervizig, úgy döntött a csapat, oktalanság lenne továbbmennünk, azt kockáztattuk volna,
hogy a motor is tönkremegy. Borzasztóan sajnálom,
hogy megint vezető pozícióból kellett kiállnunk, de tudomásul kell venni, ez bizony technikai sport, mindig
benne van ez a faktor.

3. Balatonboglár,
7-es főúttól délre
rét
0100/2 hrsz. 13 ha 0472 m2
Vételár: 50.000.000.- Ft
4. Siófok, Lidó és
Zamárdi u.
beépítetlen terület
8744/30 hrsz. 2338 m2
Vételár: 37.408.000.- Ft
5. Siófok, Zamárdi utca
beépítetlen terület
8744/22 hrsz. 1 ha 5622 m2
Vételár: 117.165.000.- Ft
6. Fonyód, Kopaszdomb
lakóház, udvar, erdő, rét,
033 hrsz. 29500 m2
Vételár: 27.500.000.- Ft
7. Siófok,
Szent László utca 13.
4077 hrsz. 3353 m2
kivett üzem és üzemi épület
4076/1 hrsz. 268 m2
kivett beépítetlen terület
Az ingatlanok együttes
Vételára: 150.000.000.- Ft
8. Siófok, a 7-es főút
(Zamárdi út, Málna utca) mellett
9030/6 hrsz. 701 m2
kivett beépítetlen terület
Vételára: 8.000.000.- Ft
Közművek az utcában vannak,
a beépítetlen területre
nincsenek rácsatlakoztatva.
9. Siófok, Diós tér 12.
83/2 hrsz. 402 m2
kivett beépítetlen terület
Vételára: 2.800.000.- Ft
Az ingatlan előközművesítésre vár, az ivóvíz – és
villany közmű a József Attila utcához csatlakoztatható, a szennyvízközmű a József Attila utcai
közmű kiépítését követően valósítható meg.

10. Siófok, Diós tér 15.
83/5 hrsz. 494 m2
kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.500.000.- Ft
Az ingatlan előközművesítésre vár, az ivóvíz
– és villany közmű a József Attila utcához
csatlakoztatható, a szennyvízközmű a József
Attila utcai közmű kiépítését követően valósítható meg.
11. Siófok, Diós tér 16.
83/6 hrsz. 541 m2
kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.000.000.- Ft
Az ingatlan előközművesítésre vár, az ivóvíz
– és villany közmű a József Attila utcához
csatlakoztatható, a szennyvízközmű a József
Attila utcai közmű kiépítését követően valósítható meg.
12. Siófok, Diós tér 17.
83/7 hrsz. 588 m2
kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.400.000.- Ft
Az ingatlan előközművesítésre vár, az ivóvíz
– és villany közmű a József Attila utcához
csatlakoztatható, a szennyvízközmű a József
Attila utcai közmű kiépítését követően valósítható meg.
13. Siófok-Töreki, 0179/21 hrsz.
5744 m2 (4270/5775-öd tulajdoni hányad)
kivett szántó, legelő
Vételára: 4.500.000.- Ft
14. Siófok, Alsó utca 2.
5433 hrsz. 379 m2
kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.800.000.- Ft
15. Siófok, Sándor utca 42.
5514 hrsz. 596 m2
kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.300.000.- Ft
Víz, villany bekötve, gáz,
csatorna az utcában.
16. Siófok, Semmelweis utca
9675/7 hrsz. 1211 m2
vételára: 21.600.000.- Ft
kivett beépítetlen terület
Közművek az utcában vannak,
a beépítetlen területre
nincsenek rácsatlakoztatva.

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. november 7. (szerda) 900

17. Siófok, Töreki utca
12177/2 hrsz. 3783 m2
kivett, beépítetlen terület
Vételára: 9.200.000 Ft
(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 ingatlan
előtti utcában vannak, az ingatlanra nincsenek
rácsatlakoztatva.)
19. Siófok (Töreki városrészben,
a Jódi-hegyen)
legelő
0184/35 hrsz 3920 m2
Vételára: 2.900.000.- Ft
20. Siófok, Déli utca 2.
9697/72 hrsz, 23.687 m2
kivett gazdasági épület,
udvar és teniszpálya
Vételára: 140.000.000.-Ft + ÁFA.
Az ajánlattételre vonatkozó egyéb feltételeket a
részletes pályázati kiírás tartalmazza.
21. Siófok, Szőlőhegy utca
8985/12 hrsz. 940 m2
kivett beépítetlen terület
8.400.000.-Ft + ÁFA.
Az ajánlat tárgyát az ingatlan
667/940-ed tulajdoni illetősége képezi.Vételára:
22. Siófok, Madarász V. utca 2/B.
1925/5 hrsz. 1388 m2
kivett épület és udvar
Vételára: 3.900.000.-Ft + ÁFA.
Az ajánlat tárgyát a földterületi ingatlan
140/289-ed tulajdoni illetősége képezi.

Pályázat útján
bérbeadásra
kijelölt ingatlanok
1. Siófok, Siófok, Fő u. 204-210
földszintjén levő 38 m2 nagyságú
üzlethelyiség 6481/1/A/2 hrsz., 5
év határozott időtartamra
Bérleti díja: havi 80.000.-Ft
ÁFA + közös költség + áfa
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Tisztább motor
nagyobb teljesítmény
már az első tankolástól

Próbálja ki most!
GOLD motorvédelem SILVER áron
Vásároljon GOLD dízel üzemanyagot SILVER áron
2018. december 2-ig minden szombaton és vasárnap
a Siófoki AVIA kútnál!
8600 Siófok, Vak Bottyán u. 45.

Csak

nálunk!
Multifokális
lencsék

30-40%

kedvezménnyel

INGYENES
LÁTÁSELLENŐRZÉS
SZAKTANÁCSADÁS

Siófok, Vak Bottyán u. 27., TESCO

OPTIKA
Órá
650 nként
Ft-tó
l!

Utánfutóbérlés az AVIA-tól
Hívjonidőpontot
minket: 20 503 7943!
Kérjen
ingyenes konzultációra!
Az akció 2018. május 15-ig tart.

NR1. fogászati csomag
-70% kedvezménnyel!
A csomag tartalma: fogszakorvosi
állapotfelmérés, digitális
panoráma röntgen, nyomtatott
kezelési terv és árajánlat
készítése, ultrahangos fogkő
eltávolítás, fehérítő hatású sópolírozás.

A csomag díja: 40 000 Ft
helyett mindössze 12 000 Ft*

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

Vágja ki
a kupont és
tankoljon
olcsóbban!

A kupon az akció ideje alatt, a Silver adalékos üzemanyagok aktuális
árából egy egyszeri, literenkénti -5 Ft-os kedvezményre jogosítja
fel tulajdonosát a siófoki AVIA benzinkútnál (Vak Bottyán u. 45.).
A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze.
A kupon 2018. október 31-ig érvényes.

Kérjen időpontot most, bízza mosolyát szakértőkre!
*:érvényes visszavonásig

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

8600 Siófok, Vak Bottyán u. 45.

ÉS

Az akció
október 1–31-ig tart.
A részletekről érdeklődjön
üzletünkben!

Squash
Club
Siófok

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

6−7.30
REGGELI
KUNDALINI JÓGA
Lívia
16−17
GERINCTORNA
Zsuzsa

16−17
GYEREKJÓGA
(kéthetente) Erika

16−17
GERINCTORNA
Zsuzsa

17−19
SHAKTI TÁNC
Tünde

17−19
HALADÓ
KUNDALINI JÓGA
Lívia

17−19
NŐI JÓGA
(HATHA)
Mercédesz

19−20.30
FÉRFI JÓGA
(KUNDALINI)
Ádám

19−20
HYPNO RELAX
Csilla

17−18
GYEREKJÓGA
Erika
18−19
GERINCTORNA
Eszter

