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(Újra)kezdődhet az uszoda tervezése

Több mint három éve írtunk először az uszodaépí-
tésről, akkor rendkívüli testületi ülés keretében 
tárgyalták a képviselők a lehetőségeket. Mindenki 
egyetértett abban, hogy uszoda kell, azonban az ak-
kori, a hivatal által felvázolt tervekben sok volt a bi-
zonytalanság. Aztán eltelt két év, és tulajdonképpen 
nem történt semmi. 2017 elején akadt azonban egy 
lehetőség. 

2017 áprilisában Witzmann Mihály országgyűlési képvise-
lő bemutatta azt a pályázati lehetőséget, melynek kerete-
in belül uszodát lehet létesíteni Siófokon. A testület rövid 
időn belül döntött arról, hogy a projektet végigviszi, és a 
költségeket vállalja. Erre a feladatra létrehozták a Siófoki 
Vízilabda Kft.-t, amelynek az ideiglenes vezetésével Pintér 
Tamást bízták meg. Később a feladatok tényleges ellátá-
sára dr. Dobos Pált, a Kaposvári Vízilabda Egyesület elnök-
ségi tagját bízták meg a kft. vezetésével, párhuzamosan 
pedig egy sportszakmai együttműködés kezdődött a Sió-
foki Vízilabda kft. és a kaposváriak között. Erre azért volt 
szükség, mert a Kaposvári Vízilabda Egyesület már két éve 
a Magyar Vízilabda Szövetség tagja, így TAO pályázatra jo-
gosult. 
- Ezután nagyon hosszú ideig nem történt semmi, ennek 
én magam sem tudom az okát, viszont annak örülök, 
hogy az elmúlt héten a projekt előkészítése végre ismét 
napirendre került, és tudtunk beszélni a továbbiakról - 
mondta lapunknak Szajcz Adrián beruházási és fejlesztési 
tanácsnok. - Jelen állás szerint az uszoda megtervezése 
elkezdődhet. Ez az jelenti, hogy összeállt a dokumentáció, 
amely a tervezéshez szükséges, és hogyha az elkövetke-

zendő időszakban a tervezés elindul, akkor be lehet nyúj-
tani a vízilabda szövetségnek, akik ezt rövid időn belül 
elbírálják, és amennyiben támogató határozatot kap, ak-
kor lehet folytatni a további munkálatokat.
Witzmann Mihály, a legutóbbi terv ötletgazdája szintén 
azt nyilatkozta, hogy nem érti, miért csak most tesz lépé-
seket a siófoki önkormányzat. 
– Bevallom őszintén, nem tudom, mi tartott több mint 
másfél évig, de jobb később, mint soha. Úgy tűnik, az ön-
kormányzati választások közeledtével polgármester úrék 
talán hozzáfognak a projekt előkészítéséhez.
Eredetileg Széplak felsői helyszínre tervezték a létesít-
ményt, mégpedig azért, mert minél rövidebb idő alatt 
szerettek volna uszodát építeni, ezért egy magyar sza-
badalmaztatott technológiával készült - szendvicspanel 
- uszoda épült volna itt. A városvezetés nyomására a tes-
tületnek ezt a tervet el kellett vetni, és egy kőuszoda épí-
tése mellett döntöttek. Ekkor a főépítész figyelmeztetett 
arra, hogy ezen a helyszínen kőuszodát a Balaton-törvény 
és a helyi építési szabályzat miatt nem lehet építeni. Így 
új helyszínt kellett kijelölni, amely az OBI melletti ingat-
lan lett, a jelenlegi edzőpályák szomszédságában. Egy 
33 méter hosszúságú uszodára lenne szükség Siófokon, 
amelyen 8 úszópályát lehetne kijelölni, mondta Szajcz Ad-
rián. Ehhez építenének még öltözőket és a tervek szerint 
teniszpályákat is. Az egész komplexumnak a 65. számú 
főút mentén található sport célra kijelölt ingatlanon lenne 
hely. Szajcz Adriántól megtudtuk: amennyiben minden 
pályázati anyagot sikerül időben beadni, és az önerőt is 
előteremtik a projektnek, akkor 2021-ben készülhet el a 
városi uszoda. 

Közösségi tér, park, sportpálya, játszótér, zöldfelü-
let, futópálya. Ilyen lesz az új park a Minta lakótele-
pen a Napsugár óvoda melletti részen.

Elkészültekor modernnek számított, azonban 
mára már elszállt felette az idő. A Minta lakó-
telepi park és játszótér tulajdonképpen dupla 
terhelést kap, hiszen nemcsak az itt lakók használják, 
hanem az óvodai nap végén a gyerekek is itt kötnek ki. 
- Több környékbeli lakóval is beszélgettem erről a te-
rületről, és megerősítették azt, amit én is gondolok, 
nevezetesen, hogy fejlesztésre, átalakításra szorul ez a 
terület. Ezután kértem, hogy készüljenek tervek, hogy 
egy multifunkciós közösségi térré alakítsuk át a lakó-
telep ezen pontját, méghozzá úgy, hogy megmarad a 
játszótér és a sportpálya, valamint a kis park is. A tervek 
szerint a sportpálya egy speciális borítást kap, és futball-
ra valamint, kosárlabdázásra lesz lehetőség, emellett a 
futás szerelmeseinek egy rekortán futópályát is kiala-
kítunk. Nagyon fontos, hogy megújul a játszótér is, va-
lamint egy kis parkot is építünk, az egész terület pedig 
illeszkedni fog az okos város programba, hiszen okos 
funkciókat is kialakítunk - mondta Szajcz Adrián, beru-
házási és fejlesztési tanácsnok, a terület képviselője.

Jelenleg a lakótelepen az E.ON felújítási munkálatokat 
végez. Ezek tervezett felújítások voltak, egy későbbi 
időpontban kellett volna elvégezni, de előre hozták a 
munkálatokat annak érdekében, hogy ez a projekt a 
lehető legrövidebb időn belül elkezdődhessen. Mivel 
a közbeszerzés már lezajlott, a nyertes vállalkozó ki-
választása megtörtént. Amint az E.ON a földmunkákat 
a területen elvégzi, a munkaterület átadása azonnal 
megtörténik, és elkezdődik a fejlesztés. Információink 
szerint jövő nyárra elkészül az új közösségi tér. 

Megújul a játszótér és a park a Minta lakótelepen

• Több fórumon lehetett olvasni, hallani, hogy a kormány beígérte a tanuszodát, mégsem épül ilyen Siófo-
kon. Ezzel szemben a kormány olyan településeknek ígért tanuszodát, ahol az úszásoktatás nem megol-
dott. Városunkban a Galerius fürdőben az oktatás megoldott. Másrészről a tervezett uszoda sem tanuszoda 
lenne, hanem hobbisportolók, sportolók számára épülő sportlétesítmény, ahol versenyek is tarthatók.

• A városban előszeretettel használják a "ponyvás uszoda" kifejezést, a város vezetője legutóbbi nyilatkoza-
tában is "sátras uszodának" nevezte a meg nem valósult tervet. Ezek az elnevezések komolytalanul hangza-
nak, és ezek alapján rossz szájízzel gondolhattak a város lakói a majdani uszodára, de nagyon messze állnak 
a valóságtól. Nem a nagypapa ponyvás garázsára kell gondolni, amiben a Trabant áll, hanem a szakma 
szerint  az ötödik építőanyagnak nevezett technológiára, amely egyszerűen írva: üvegszövet alapú, teflon-
bevonattal ellátott membrán anyag. Világszerte a stadionok kilencven százalékának fedése ma már ezzel a 
technológiával készül.

• A fenti módszerrel készülő uszoda egyébként már készen lehetne. Ez is az egyik előnye. A másik, hogy az 
eredeti tervek szerint  500-700 millió forintból megépíthető lett volna. Ennek 30 százaléka lett volna az 
önerő, a fennmaradó összeget TAO támogatásokból kellett volna összeszedni. Az uszoda, melyről most be-
szélünk, azaz a kőuszoda, több mint 1,2 milliárd forintba fog kerülni előreláthatólag, tehát lényegesen több 
önerőt kell vállalni, és majdnem 1 milliárd forintot kell összekalapozni a TAO-s pénzekből.
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A 2018-as idegenforgalmi szezonban Siófok váro-
sában, a Petőfi sétány vonatkozásában, valamint 
Siófok illetékességi területén egyaránt csökkent a 
bűncselekmények száma.

- Az idei évben is a városőrséggel, polgárőrséggel és 
egyéb szervezetekkel együttműködve hajtotta végre 
a rendőrség az idegenforgalmi szezon biztosítását 
Siófokon. Az elmúlt évekhez hasonlóan Siófok váro-
sában történt bűncselekmények száma továbbra is 
csökkenő tendenciát mutatott. Ugyanez mondha-
tó el a Petőfi sétánnyal kapcsolatban. Közbiztonsági 
mutatók vonatkozásában a nyomozáseredményesség 
továbbra is emelkedett, a bűncselekmények száma a 
teljes kapitányság vonatkozásában csökkent – hang-
súlyozta az októberi képviselő-testületi ülésen Bene 
Zsolt rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos, meg-
bízott kapitányságvezető.
A rendőrségi beszámoló szerint az idei idegenfor-
galmi szezonban a tavalyi 394-ről 378-ra csökkent a 
bűncselekmények száma Siófok városában. A Petőfi 
sétány vonatkozásában ez a szám tavaly 59 volt, és 

idén már 44-re csökkent. Siófok illetékességi területén 
(Siófok város kivételével) a bűncselekmények száma 
498-ról 334-re csökkent. A Siófoki Rendőrkapitányság 
az idegenforgalmi szezonban ismét kiemelt figyelmet 
fordított a bűnmegelőzésre, melyhez Siófok Város Ön-
kormányzata 2 millió forint támogatással járult hozzá. 
A Dél-balatoni Bűnmegelőzési Centrum keretében 5 
turnusban táboroztak középiskolás diákok a Balaton-
nál, akik bűnmegelőzési tevékenységet végeztek. A 
Siófoki Centrum volt ezek közül a legnagyobb, itt napi 
szinten 17-21 résztvevő diákkal látták el a feladatokat. 
Lakossági kéréseket, illetve az önkormányzat igénye-
it figyelembe véve helyezte ki a sebességmérőket a 
rendőrség. Idén újításként már mozgó sebességmé-
rés is történt a nyár folyamán, és a Siófoki Rendőrkapi-
tányság a közeljövőben újabb mozgó sebességmérő 
elindítását tervezi. Az áldozatvédelem idén ismét fon-
tos szerepet kapott a rendőrség munkája során, és a 
kapitányságvezető beszámolója szerint a biztonságos 
strand kapcsán 84 széf került kialakításra Siófok város 
támogatásával, így a strandokon is érezhető volt a 
bűncselekmények számának csökkenése. 

A városőrség nyári tapasztalatai szerint egy átfo-
gó parkolási reform szükséges a városban.

A parkolás, és annak szabályossági ellenőrzése fontos 
feladata a Városőrségen dolgozó közterület-felügye-
lők számára. A tiltott helyen parkoló gépjárművek 
az értékelt időszakban sokszor okoztak problémát. 
Városunk központi, frekventáltabb területein már 
az idegenforgalmi szezonon kívül is sokszor gondot 
jelentett a parkolóhelyek hiánya. A nyár folyamán a 
rendszám nélküli személygépjárművek közül azok, 
amelyek közterületen voltak tárolva, elszállításra ke-
rültek a jogszabályokban rögzített eljárási rend sze-
rint. Általánosságban elmondható, hogy nem a fizetős 
vagy kijelölt parkolóhelyeken jelentkezett a probléma 
és a szabálytalan parkolás, hanem az utak és járdák 
közti területeken. A városőrség értékelése szerint 
ahhoz, hogy egy ideális állapot legyen, egy komplex 
parkolási reformot lenne szükséges végrehajtani vá-
rosunkban. Ennek kapcsán az októberi testületi ülé-
sen dr. Lengyel Róbert polgármester kiemelte, hogy 
a hivatal és a rendőrség együttműködésével döntés 
előkészítési folyamat zajlik, melynek végkifejlete, 
hogy a város ismét bevezeti az úgynevezett „lopóau-
tót”, azt a trélert, ami elszállítja majd a szabálytalanul 
parkoló járműveket.
A közterület-felügyelet tapasztalata szerint a zajhatár-
érték betartása tekintetében javulás volt tapasztalha-
tó a Petőfi sétányon – és nem csak ezen a városrészen, 
hanem a teljes településünkön-, de van még mit tenni 
annak érdekében, hogy szabályozottabb és egysé-
ges legyen ez a terület. Az elmúlt évhez hasonlóan 
a közterületek takarítását a Siókom Kft. végezte el. A 

szezon kezdetén az idegenforgalommal jobban terhelt 
útvonalainkon új 90 literes zárt köztéri hulladékgyűjtő 
edényeket helyeztek ki, és az edények ürítésének gya-
koriságát növelték. A közterületen történő szeszesital-
fogyasztás a jogszabályi korlátozásnak is köszönhetően 
tovább csökkent a frekventált terülteteken.
Siófokon egységes kezelésben lévő állandó és idő-
szakos kamerarendszer üzemel, és idén nagyon nagy 
eredményességgel működtek a Petőfi sétányon meg-
újított és bővített kamerák, főkképpen az állandóan 
üzemelő operátori helységgel. A nagystrandon is 
korszerűsítésre és bővítésre került a meglévő kame-
rarendszer, melyet a rendőrség is tudott alkalmazni 
munkája sikeréhez. 2018 nyarán ezek mellett a szabad 
strandi részen egy, a rendőrség által kijelölt területet 
kamerákkal fedett le a város, elősegítve a bűnmegelő-
zési feladatok végrehajtását.

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság 
tavaszi felkészülése, a Mentőöv program kereté-
ben végzett prevenciós tevékenység, az idegen-
forgalmi szezonban végrehajtott biztosítási és 
mentési feladatok sikeres végrehajtásának ered-
ményeképpen csökkent vízbefulladások és bal-
esetek száma továbbra is azt mutatja, hogy a 
Balaton még mindig Európa legbiztonságosabb 
tavaként említhető.

A BVRK állománya az idegenforgalmi szezonban 
336 fő mentését hajtotta végre sikeresen. Az ide-
genforgalmi szezonban egy hajózási baleset történt 
Siófokon, mely csak anyagi kárral járt. Az értékelt 
időszakban 6 vízbefulladást történt, mely több mint 
60  százalékkal kevesebb, mint az előző év azonos 

időszakában. A vízbefulladások közigazgatási ható-
sági vizsgálata jelenleg is zajlik, de már most meg-
állapítható, hogy idén nem az emberi felelőtlenség 
okozta a vízbefulladások nagy részét. Ugyan találha-
tó emberi felelősség a vízbefulladások mögött, de 
túlnyomó többségében vannak olyan, a kánikulához 
és hőségriadóhoz kapcsolódó események, amelyeket 
emberi eszközökkel nem lehet megelőzni. Az embe-
ri felelőtlenségből bekövetkezett eseteknél látható 
hogy ezen eseteket megelőzni csak a vízi kultúrára 
való neveléssel, a megfelelő vízi magatartásra és az 
úszni tudásra történő oktatással lehet, ami mutatja a 
prevenció jelentőségét.
- A vízbefulladások tavalyi magas számát az idén 
sikerült markánsan csökkenteni, ezt a számot, mely 
nemcsak a vízirendészeti tevékenységnek, hanem 

Továbbra is csökkenő tendenciát mutat Siófokon a bűncselekmények száma

A szabálytalan parkolás okozza a legtöbb gondot

Csökkent a vízbefulladások száma

a velünk együttműködő szervezetek munkájának, 
az időjárásnak köszönhetően csökkent – emelte 
ki az októberi képviselő-testületi ülésen Horváth 
László rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, ka-
pitányságvezető.
A Balaton Fejlesztési Tanács gondozásában 2018 ele-
jére létrejött a Mentőöv prevenciós program, melybe 

a vízirendőrség továbbra is várja olyan fürdőhelyek, 
önkormányzatok jelentkezését, ahol kísérleti jelleg-
gel elindíthatják a programot. A BVRK megelőzés cél-
jából idén is balesetmegelőzési kampányokat tartott 
iskolákban, nyári táborokban, kiemelten fontosnak 
tartják a gyerekek úszásoktatását, és a vízibiciklikkel 
kapcsolatos szabályozást.
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Az idegenforgalmi szezonban emelkedett a 
strandbevételek száma, a Színpart látogatottsá-
gi száma, valamint a Galerius fürdő vendégfor-
galma is.

A Balaton-parti Kft. által üzemeltetett strandok ese-
tében több újdonság került bevezetésre. A siófoki 
nagystrandon például az idei évben elkészült és át-
adásra került a gyermekmedence. A jövő évi tervek 
közt szerepel a nagystrand freewifi rendszerrel törté-
nő ellátása. Az idei évben 24,82 százalékkal növeked-
tek a jegyár bevételek, a tavalyi évben a Nagystrand 
látogatóinak száma megközelítette a 200.000 láto-
gatót, és az idei évben már 228.136 fizető vendéget 
regisztráltak. A Balaton-parti Kft. célja, hogy a siófoki 
nagystrand minőségben és szolgáltatásban a balatoni 
régió első számú strandja legyen.
A Balaton-parti Kft. által üzemeltetett, Színpart névre 
keresztelt szabadtéri színpadon az idei évben össze-
sen 18 előadás volt, melyen 10.041 nézőt láttak vendé-
gül. A tavalyi évben ez a két mutatószám 27 előadás 
és 9831 néző volt. A 2017. évi 364 fős átlag nézőszám 
557 fő átlagra emelkedett, mely 53 %-os növekedést 

eredményez. Ehhez az emelkedéshez kedvezően já-
rult hozzá a Játékszínnel kötött együttműködés.
A Balaton-parti Kft. biztonsági vezetőjének beszámo-
lója alapján a Petőfi sétányon a biztonsági szolgálat az 
előző évhez képest sokkal hatékonyabban, és szaksze-
rűbben látta el feladatát. Kiemelt, országos visszhan-
got kiváltó rendkívüli esemény a rendezvényterületen 
nem történt. Idén is több bűncselekmény elkövetőjét 
fogták el, tartották vissza a rendőrség kiérkezéséig.
A Galerius fürdő vendégforgalmát a 2018-as évben 
növekvő forgalom jellemezte a korábbi évekhez ké-
pest. Az év eleji, téli-tavaszi időszakban, január-május 

A 2018-as szezon a Balaton-parti Kft. szemszögéből

A Siófoki Fürdőegylet - Turisztikai Egyesület ké-
szíti a jubileumi évben a város marketingstra-
tégiáját, és a Tourinform irodával együtt fontos 
szerepet vállaltak idén a marketing- és rendez-
vénykommunikációs feladatok terén. 

Nyolc pályázati anyaggal is gyémánt minősítést szer-
zett a Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai Egyesület Sió-
fok részére az országos városmarketing pályázaton, 
így a sok elismerés összegzéseként elnyerte az idei 
évben a Marketing Fővárosa címet. A Siófoki Fürdő-
egylet – Turisztikai Egyesület sikeres pályázatának 
köszönhetően Siófokon zajlott idén tavasszal a XIX. 
Országos TDM Konferencia. 
A város legfőbb turisztikai szervezeteként, a Siófoki 
Fürdőegylet - Turisztikai Egyesület és a Tourinform 

iroda munkaszervezete is kiveszi a részét a jubileu-
mi év feladataiból. Az egyesület készíti és kivitelezi 
2018-ban is Siófok város marketingstratégiáját, mely 
a jubileumi év jegyében a Siófok50 elnevezést kapta. 
Kommunikációs tervvel, tévé- és rádióspotokkal, on-
line, illetve offline megjelenésekkel, egy teljesen új 
dizájnnal jelentkező hivatalos turisztikai weboldallal 
(www.hellosiofok.hu) és mobil applikációval teszi em-
lékezetessé az 50-es évfordulót. 
A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület és a Tou-
rinform iroda turisztikai szerepvállalása kapcsán részt 
vett a Nyitott Balaton kampányokban, fókuszcsopor-
tos interjúkat szervezett a Magyar Turisztikai Ügynök-
ség kutatásához, részt vett az Országos Tourinform 
Találkozón, a Desztinációs Délelőttön, és Siófok50 ke-
rékpártúrát szervezett. 

Siófok várossá válásának 50. évfordulóját ün-
nepelve számos jubileumi műsorral, közösségi 
kezdeményezéssel, szórakoztató és színvonalas 
programokkal tette emlékezetessé a nyári hóna-
pokat is a Kálmán Imre Kulturális Központ.

A Kálmán Imre Kulturális Központ egész évben szá-
mos közművelődési és közösségteremtő eseményso-
rozattal készült, hogy méltó módon ünnepelhessük 
városunk születésnapját. A nyári emlékezetes esemé-
nyek sora a májusi Pünkösdi Szezonnyitóval, majd a 
KIKK lépcsőjében elhelyezett időkapszula avatásával 

A Siófok közigazgatási területén eltöltött ven-
dégéjszakák száma a tavalyi évhez képest 2018-
ban tavasszal és ősszel emelkedett, a júniusi és 
júliusi hónapok viszont elsősorban a kedvezőtlen 
időjárásnak köszönhetően gyengébbek voltak. 

A Siófoki Önkormányzati Hivatal által a Tourinform iro-
da rendelkezésére bocsájtott vendégéjszaka számok 
alapján a január és július közötti időszakot vizsgálva 
elmondható, hogy a tavalyi évhez képest legerősebb 
hónap vendégéjszakaszám szempontjából a május 
volt. A Tourinform szállásadó és szolgáltató tagjainak 
beszámolói alapján az április hónap is nagyon erősnek 
bizonyult, a június és a július a szeszélyes időjárás miatt 
gyengébbre sikerült, viszont az augusztus meghozta 
a várt számokat. Összességében azonban a rendelke-
zésre álló első és második negyedévi statisztikai adatok 
alapján az idei szezon a tavalyinál gyengébb volt, ami 
természetesen nem a programszegény hónapok és a 

városi kommunikáció miatt következett be, hanem a 
turizmus ágazat legnagyobb befolyásoló tényezőjének 
köszönhetően, ami nem más, mint az időjárás. 
A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület szezonérté-
kelője szerint a számok önmagában nem tekintendők 
mérvadónak, hiszen Siófok vendéglátói, szállásadói 
és szolgáltatói a megkérdezések alapján mind sokkal 
erősebbnek érezték az idei szezont, és tapasztalataik 
szerint rengeteg turista járt a városban a tavasztól egé-
szen szeptember végéig terjedő időszakban. A legki-
emelkedőbb hónapok között említették szinte kivétel 
nélkül többen az április, május, augusztus és szeptem-
ber hónapokat.
A Központi Statisztikai Hivatal júliusig bezárt adatai 
alapján a 2018-as évben kereskedelmi szálláshelyeken 
eltöltött összes vendégéjszakaszám alapján a legerő-
sebb hónap a július, majd a június volt. A szallas.hu 
adatai szerint a három legnépszerűbb úti cél a második 
negyedévben a főváros, Siófok és Eger lett. 

A Fürdőegylet és a Tourinform turisztikai szerepvállalása a jubileumi évben

Kulturális programkínálatban bővelkedő nyarat zárt a KIKK

Tavasszal és ősszel növekedett a vendégéjszakák száma Siófokon

hónapban 10% növekedés volt jellemző a vendég-
forgalomra, január-szeptember hónapban pedig 6% 
növekedés volt az eddigi legkedvezőbb, 2016-os év-
hez viszonyítva. A fürdő vezetősége az ősztől tavaszig 
tartó szezonban a plusz szolgáltatásokra épített, a két 
szinten található szaunavilág évről évre kedveltebb, 
több vendéget vonz. A január-február-márciusi hóna-
pokban a szaunaprogramok telt házzal működnek, a 
vendégigény meghaladta a finn szauna egyidejű be-
fogadóképességét (35 fő), emiatt a programok meny-
nyiségét megduplázták, így szombat-vasárnap 6-6 
programot tartanak a szauna mesterek, szinte mindig 

telt házzal. A nyári időszakban összességében szin-
tén emelkedett a látogatottság a korábbi évekhez 
mérten, mivel a május-júniusi időjárás kedvezett a 
fürdőnek. Ebben a két hónapban 30.000 vendéget fo-
gadott a Galerius fürdő, amely a nyitás óta eltelt 12 év 
időszakához képest is kiugróan magas forgalomnak 
számít. A Balaton-parti Kft.-hez tartozó Siotour Ága-
zat a 2018. évben a korábbi évekhez hasonlóan jelen-
tősebb összeget és energiát fordított a Galerius fürdő 
épületének állagmegóvására és karbantartására.  
A legnagyobb szükséges beruházás a kazáncsere volt. 
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Rengetegen panaszolták és hívták fel a figyelmet 
a Bányász utca, Rózsa utca között lévő játszótér 
állapotára. Most változik a helyet.

Nagyon sok gyerek él a környéken, és jó lenne valami-
lyen fejlesztést végezni a területen, kérték a környé-
ken lakók. Már a ciklus elején elkezdődött az ötletelés, 
az első elképzelés szerint egy közösségi téren túl egy-
fajta rendezvényközpont is épül a területen, hogy a 
városrész lakóinak lehetősége legyen rendezvényeket 
tartani. 
- Ez a terv lakossági ellenállásba ütközött, a környék 

lakói kifejezetten azt kérték, hogy maradjon meg a 
játszótér jelenlegi funkciója, jellege, nem szeretnék 
ezt a területet egy frekventált közterületté tenni. Ter-
mészetesen a kérést elfogadtam, és ennek szellemé-
ben indult meg a tervezés. Marad tehát a játszótér 
funkció, de teljesen megújítjuk, a 21. század követel-
ményeinek teljes mértékben megfelelően - mondta 
Szajcz Adrián.
A közbeszerzés lezajlott, a nyertes vállalkozó kivá-
lasztása megtörtént, lapzártánkkor a munkaterület 
átadása folyamatban volt, a tervek szerint jövő év első 
negyedévének végére el is készülhet az új játszótér. 

Megújul a játszótér a Bányász utcában is

VÉRADÁS

November 20. kedd:  FGSZ (Központi irodaház, Siófok, Tanácsház u. 5.) 9.00 – 12.00 

November 26. hétfő:  Som (Faluház, Kossuth L. u. 5.)  16.00 – 18.00

November 27. kedd:  Siófok-Kiliti (Galerius Vendégház, Asztalos u. 3.) 14.00 – 18.00.

kezdődött, mely 25 évig hivatott őrizni azokat a jó kí-
vánságokat, gondolatokat, amiket a ma élők üzennek 
a jövő generációnak. A nyár folyamán még sok-sok 
színes, minden téren kellemes perceket és minőségi 
szórakozást nyújtó eseménysorozat követte egymást 
az élő zene és a minőségi kultúraszolgáltatás jegyé-
ben. Kiállítások, egyesületek közösségépítő rendez-

vényei, helyi fellépők koncertjei mind-mind előtérbe 
kerültek. A legsikeresebb rendezvények egyike volt a 
kétnapos Nyáresti Operett Est, mellyel ismételten be-
bizonyosodott, hogy Siófok nem véletlenül kapta az 
operettváros nevet. Színes, élményekkel teli, minden 
igényt kielégítő, kulturális programkínálatban bővel-
kedő nyarat hagyott maga mögött a KIKK.

Siófok város polgármestere és a Posta képvise-
lői közti tárgyalások eredményeként a Posta ok-
tóberben megkezdte a Fő utcai régi postaépület 
homlokzatának felújítási munkálatait.

Dr. Lengyel Róbert, Siófok város polgármestere hosz-
szas tárgyalásokat folytatott a Posta képviselőivel, 
melyek eredményeként végre megújul a régi posta-
épület évek óta omladozó homlokzata. 

A Posta vállalta az épület teljes utcai homlokzatának 
vakolását, az ablakok rögzítését, üvegezését, szúnyog-
hálózását, az ereszek és lefolyócsatornák kijavítását, 
mázolását és a szükséges tetőfedési munkák elvégzé-
sét. A Fő utcai épület hamarosan biztonságossá válik, 
és a városképet sem rontja tovább. A polgármester a 
főépítésszel együtt a jövőben is igyekszik tenni azért, 
hogy csökkenjen azon épületek száma a városban, 
melyek elcsúfítják a közterületeket.

Megújul a régi postaépület homlokzata

Fórum a turisztikai eredményekről
A Siófok 2020 Turizmusfejlesztési Programról és a 
város idegenforgalmának 2018. évi eredményeiről 
tartottak lakossági fórumot a városházán.

A fórumon a különböző területek kéviselői beszámoltak 
a város turisztikai vonzerejének növelésére indított, a ju-
bileumi évhez kötődő kezdeményezések eredményeiről 
és a következő évre tervezett feladatokról. Ferling Jó-
zsef, a Ferling Kft. ügyvezetője, a program koordinátora 
elmondta, hogy eddig sikerült kialakítani Siófok új vizu-
ális arculatát, melyhez pozitív, hívogató médiatartalom 
társul. Kialakították a stratégia megvalósításának keret-
rendszerét, melybe beletartozik a rendezvények értéke-
lésének gyakorlata, a priorítások, amelyek a tavaszi, őszi 
és téli hétvégi programokat jelentik. Emellett egységes 
irányítás alá kerültek a rendezvények és programok, va-
lamint vezetői kapcsolatfelvétel történt a Magyar Turisz-
tikai Ügynökséggel.
Szajcz Adrián beruházási és fejlesztési tanácsnok a Sió-
fok komplex üdülőkörzet fejlesztésére létrehozott mun-
kacsoport tevékenységéről tartott beszámolót. A tavalyi 
évben a Fidesz-frakció kezdeményezésére a képviselő-
testület egyhangúan döntött a Vitorlás utca és a Hotel 
Európa közti üdülőterület hasznosításáról, ezzel együtt 
egy országos, nyílt ötletpályázat kiírásáról. Erről koráb-
ban már beszámoltunk. Az előzmények ismertetése 
után Szajcz Adrián az eddigi döntéseket ismertette, me-
lyek legfontosabb elemei az ügyrendről szóló szabályzat 
és a munkaterv elfogadása, a nyertes pályaművek elem-
zése és a terület felosztása, részletes elemzés, valamint 
a területről alkotott vélemény kialakítása, kiemelten a 
parkolási problémák figylembe vételével. A Vitorlás utca 
és az Európa Szálló közti szakasz azért egy hatalmas te-
rület, beleértve a hajózási szigetet is, főleg ha az egészet 
olyan színvonalon fejlesztik, amilyen elképzeléseket az 
ötletpályázat tervein láttunk. Ez természetesen nem 
megy egyik napról a másikra, ez egy ciklusokon átíve-
lő projekt lesz, amelyhez többek között komoly város-
politikai elhatározás szükséges és középtávú stratégia 
kidolgozása. Ahogy az előadáson halottunk, a projekt 
előkészítése és megvalósítása a város egyik legnagyobb 
érdeke, a szakaszos fejlesztés elképzelhető, de a tervez-

hetőség nélkülözhetetlen. Jelenleg ezen a területen a 
kialakult tulajdoni viszonyok jelentenek problémát, rá-
adásul a területek vásárlásához a szükséges pénzügyi fe-
dezet nem áll még rendelkezésre, valamint a Bahart Zrt. 
telephelyének áthelyezése jelenleg nincs napirenden.
- Komoly döntéseket kell meghoznunk a stratégia meg-
alkotásával kapcsolatban, és el kell fogadnunk a helyi 
építési szabályzatot is minél hamarabb, én ezt a jövő év 
első negyedévének végéig várom. Ugyanilyen fontos, 
ha nem fontosabb, hogy honnan is lesz erre pénz, így 
meg kell határoznunk a pénzügyi forrásokat is, valamint 
azt, hogy végül is milyen időtávban gondolkodunk, azaz 
mikor indulhat, és mikorra készülhet el a projekt - mond-
ta lapunknak Szajcz Adrián.
A fórumon beszámolt még az eredményekről Pintér 
Tamás, a Balaton-parti Kft. ügyvezetője, aki elemezte a 
kft. pénzügyi helyzetét, a látogatottsági adatokat és a 
megvalósult fejlesztéseket, melyekről bővebben a múlt 
havi lapszámunkban írtunk. A Balatoni Hajózási Zrt.-től 
Dónucz László értékesítési és forgalmi igazgató vett 
részt a rendezvényen, és a főbb számokat ismertette. 
A 2015. évhez képest a társaságnál a komp utasszám 17 
százalékkal emelkedett 2018. 09. 30-ig. Gépjárműveknél 
19%, kerékpároknál 27% emelkedés volt tapasztalható. 
A 2018. év végi várhatóan 1 236 000 fő utas, 378 000 
darab gépjármű, 78000 darab kerékpár utazik majd a 
Bahart hajóin. 
A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület TDM szer-
vezetének elnöke, Balogh Renáta kiemelte, hogy a Sió-
foki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület a Balaton-parti 
Kft.-vel szorosan együttműködve elkészítette a város 
2018-as marketingstratégiáját. A Fürdőegylet elnyerte 
a Marketing Fővárosa címet. A Siófoki Fürdőegylet Tu-
risztikai Egyesület és a Tourinform iroda turisztikai sze-
repvállalása kapcsán részt vettek a 41. Utazás Kiállításon, 
a Nyitott Balaton kampányokban, megszervezték a XIX. 
Országos TDM Konferenciát, fókuszcsoportos interjúkat 
szerveznek a Magyar Turisztikai Ügynökség kutatásá-
hoz, részt vettek az Országos Tourinform Találkozón, a 
Desztinációs Délelőttön, és megszervezték a Siófok50 
kerékpártúrát. 
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„…én mán csak a munkában, a nép szolgálatában lelem örömömet.” Mit tartogat az ősz Siófokon? Imrék : felhőtlen gyerekkor?

Kálmán Imre, az egyik IMRE 1882. október 24-én „vagy” 
25-én zsidó családba született. Ez a „vagy” azért két 
pártra szakította a családot. A családot abban az idő-
ben Koppstein néven ismerték Siófokon. 
A kettős születésnapnak IMRE örült a legjobban, hiszen 
mindkét napon ajándékokra számíthatott. Édesapja, 
Koppstein Károly gabonakereskedő vállalkozó volt. 
Édesanyja, Singer Paula szelíd, művész lelkületű asz-
szony volt. A családban a szülők szeretetén még 5 test-
vér osztozkodott IMRÉ-vel, aki harmadikként érkezett 
a családba. Bátyja, Béla, nővére, Vilma, és három húga, 
Koppstein Rózsika, Koppstein Etel és Koppstein Ilonka.
Az Örökkévaló hat gyermekkel áldotta meg a Koppstein 
családot.
Imre muzikalitása nagyon korán megmutatkozott. 
Anekdota őrzi, amint a gyermek Imre az első „Szimfo-
nikus hőskölteményét” komponálta vezető hangsze-
rével, egy dobbal és számos jószág hangjával. A dob 
ritmusát kísérte gágogás, röfögés, ugatás, kotkodácso-
lás. Szabad gyermeki fantázia működött abban a kor-
ban is. 
Fischer Jenő, egykori játszótársa visszaemlékezésé-
ben leírta, hogy barátja a zongora alá bújva hallgatta, 
ahogyan zongoráznak. Senki nem vette észre, mert 
a zongora takarója a földig ért, elbújtatva a „szemfü-
les fülelőt”. A Balaton folklórvilága mellett a kultúra 

Siófok50 Születésnapi Party
Siófok várossá válásának jubileumi évi ünneplé-
se még csak most kezdődik igazán! Az egész éves 
ünnepi programsorozat megkoronázása a város 
hivatalos születésnapi ünnepsége lesz, amit min-
den évben a november végi városnap jelent. Idén 
nem csupán egy helyszínen tiszteljük meg Siófo-
kot, hiszen az 50. születésnapot egy kiemelt ren-
dezvénysorozat illeti meg.

A városnap november 30-án veszi kezdetét a hagyo-
mányos jótékonysági vásárral, ahol helyi és helyi ér-
dekeltségű egyesületek, civil szervezetek települnek 
ki a Fő térre. Minőségi, kedves, főként kézzel készí-
tett termékeiket megvásárolva több nemes ügyet is 
támogathatunk: egyrészt elismerésünket fejezhetjük 
ki vele az egyesület egész éves odaadó munkájáért, 
másrészt ezzel az idei vásár kijelölt fő támogatottja 
mellé is állhatunk, hiszen, mint minden évben, idén 
is kiválasztanak egy szervezetet, amelyik kiemelten 
részesül a vásár bevételéből. 
Mindeközben a Kálmán Imre Kulturális Központ-
ban tematikus kiállításokat tekinthetünk meg, az 
eredményes diákok elismerésben részesülnek ki-

váló tevékenységükért, és természetesen az idei év 
legkiemelkedőbb virágosítóit is díjazza a város. Az 
előcsarnokban ebben az évben is megcsodálhatjuk 
a tehetséges siófoki alkotók mézeskalácsból készült 
épületeit, amelyek egy igazi karácsonyi mini mesevi-
lágot varázsolnak Siófokból. Este ünnepi műsor ke-
retében kerül sor a díszpolgári és elismerő oklevelek 
átadására a színházteremben, a Fő térre visszatérve 
pedig Éliás Gyula jr. koncertben lehet részünk Szulák 
Andrea és Fehér Adrienn közreműködésével.
Az idei igazán különleges év, így Siófok Város Ön-
kormányzata ebből a kivételes alkalomból még egy 
egyedülálló programmal kedveskedik a városlakók-
nak. Siófok sikeres kézilabdacsapatának otthonába, 
a Kiss Szilárd Sportcsarnokba invitálnak minket, ahol 
egy különleges Siófok50 Születésnapi Party kereté-
ben ünnepelhetjük meg az idén fél évszázados vá-
rosunkat, Siófokot. 
Erre a nagyszabású és egyedülálló partyra a svédasz-
talos, több fogásos vacsorát a The Kitchen Caters by 
Kempinski Hotel Corvinus Budapest biztosítja, akik 
már számos más színvonalas rendezvényen nyűgöz-
ték le a vendégsereget konyhaművészetükkel. 
A szervezők szeretettel várnak mindenkit, aki szíve-
sen megkóstolná Siófok 50. születésnapi tortáját, 
mely a különleges alkalomra való tekintettel nem 
mindennapi formát ölt: városunk első számú jelké-
pét, a Víztornyot ábrázolja majd. Sokak kedvence, a 
Siófokon már többször bizonyított Rakonczai Imre 
is tiszteletét teszi a születésnapi partyn. Színvonalas 
zongoraestjével garantáltan minden zenekedvelőt 
elkápráztat majd. A varázslat azonban ezzel még 
nem ér véget, hiszen Jónás Tamás emeli tovább az 
est színvonalát bűvész showműsorával. 
Ha egy felejthetetlen estét szeretne eltölteni egy 
olyan társaságban, ahol mindenki szeretettel és 
örömmel ünnepli az idén 50 éves Siófokot, Önnek is 
ott a helye. Jegyek korlátozott számban november 
5-től kaphatók a siófoki Tourinform irodában, a Víz-
toronyban.
Ünnepelje velünk Siófok 50. születésnapját, és legyen 
részese Ön is a fantasztikus jubileumi partynak!

„Az ember a teret végtelennek érzi, de valójában úgy szorong a térben, mint egy börtönkamrában, melynek 
sem hossza, sem szélessége nincs egy teljes lépés. Aki lényében a végtelen áramokig hatol, a kamra falán kis 
rést ütött; aki személyiségét feloldotta, a kamra falán akkora rést ütött, melyen már kifér.”
Weöres Sándor: A mozdulatlan utazás

Varga Imre, a másik IMRE 1923. november 1-én, minden-
szentek, az üdvözült lelkek emléknapján született Sió-
fokon. Kisgyermekként a Csepeli családban (édesanyja 
leánykori neve) cseperedett. Édesapja, Varga Mátyás 
Erdélyből indult, és hosszú vándorlás után kötöttek ki 
Somogyban. IMRE családja, az anyai dédnagymama 
elbeszélése szerint Balaton-vidék felső részéről szárma-
zott. Eredetileg Mátyás király szabad vadászai közé tar-
toztak. Amikor a Bakony a veszprémi káptalan birtokába 
került, választási lehetőséget kaptak: maradnak vagy 
mennek. A Csepeli család egy része az elmenetel mel-
lett döntött. A rokonság egy része Köveskálon maradt, 
de többségük Siófokon telepedett le. 40-60 hold közötti 
földbirtok tulajdonosai lettek, és jól menő birtokos csa-
ládnak számítottak. 1928-ban a nagyapa bérbe adta a 
birtokot, és Keszthelyen vásárolt házat, az Iskola utca 11.-
ben. Ott élt a nagyapjáéknál, és az iskolára került vissza 
a szüleihez. IMRE nagyon erősen kötödött nagyapjához. 
Részlet a riportkönyvből: „Szeretettel beszél a nagyapjá-
ról. A személye sokat jelentett Önnek? Igen, ő maga is, 
meg az a világ is, amelyben élt. Varga nagyapám kedves 
öregember volt, nálam tíz centivel magasabb és vagy 
harminc kilóval nehezebb, három ujjam nincs akkora, 
mint neki egy.”
IMRE eleven, életrevaló gyerek volt. 
Kilencéves koráig Siófokon élt, amíg az elemi iskolába 
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több ágával is barátságot kötött. A muzsika mellett 
felfedezte a színházat is. 1875-től ugyanis elindult a  
nagy egyéniségeket felvonultató Siófoki Színészet, 
mely rendkívül felkeltette IMRE figyelmét. Olyannyira, 
hogy a nyár eljövetelével a Karpelesz Lipót alapította 
Nyári Színkör próbáin ő is részt vett. Igaz, nem kérték fel 
semmilyen szerepre, de felment a színpadra a kulisszák 
mögé, és onnan leste a színészeket és színésznőket.  
Lenyűgözte és megbabonázta a színház világa.  De a 
zene lett az örök nagy szenvedély.

1888-ban vendégük volt Liedl Ferenc, operaházi 
hegedűs. IMRE először tőle kapott zenei leckéket. A 
nyarat, ahogy az szokott lenni, az ősz követte. IMRE 
az egytanerős izraelita népiskolában kezdte meg a 
tanévet, és elemi iskolai tanulmányait is itt fejezte be 
Rónai Adolf szellemi irányításával.
A zsidó népiskola nagyon jó hírnévnek örvendett, Rónai 
Adolf haladó szellemiségének köszönhetően 50 éven 
át tanította a zsidó és nem zsidó szülők gyermekeit. Az 
iskolája létszáma kisebb volt, mint a katolikus iskolában, 
de a tárgyi feltételeik jobbak voltak. Felkészítette őket 
a „polgári” életre is. 
Tanított könyvelést és német nyelvet az előírt tárgyakon 
kívül. Az elemi mellett továbbfejlesztette a zenei 
ismereteit, hangszeres tudását. A zongorával nemcsak 
alulról, hanem a fekete-fehér billentyűzet felől Remcsák 
Antalné ismertette meg először. Még elemi iskolás 
korában vette a leckéket a siófoki művész-tanártól.

járt. Már akkor sokat olvasott. Babits, Kosztolányi, Tóth 
Árpád. Ezen szerzők versei, írásai nagy hatással voltak 
rá. Elmondása szerint a legnehezebb, a legrosszabb 
körülmények között is kiutat jelentett számára egy jó 
könyv, legyen az vers vagy regény. Az olvasás mellett 
a legtöbbet számára Jut (Siójut) jelentette, a Varga 
nagyapa birtoka. Hatéves korától biciklire pattant, és 
irány Jut! A Sió partján pár perc alatt kiért. Biztonságot, 
nyugalmat, boldogságot jelentett, ha kint lehetett 
Juton. Nagyapja irodájában a bőrdíványon aludt. 
IMRE itt a birtokon megtanulta becsülni a magányt. A 
százoldas rét, a közepén a tó és körben akácerdő. Remek 
világa volt. Játszott nagyapja fekete vizslájával, Hellasz-
szal. Barátságot kötött a többi állattal is, elsősorban a 
lovakkal. Lovát Sárinak hívták, és cukrot csent el neki 
ajándékként. Leült mellé, és beszélgettek.
Egy „beszélgetős” napon hallotta a  szomszéd birtokról 
átjött kommunista agitátor beszédjét ellenük. Nem 
mert mozdulni, mert az agitátor „arról beszélt, 
hogy már 1919-ben meg kellett volna nyuvasztani a 
cinegelábúakat”.  A cinegeláb a magas kérgű, fekete 
lovaglócsizma volt, amiben a nagyapja és az apja 
is járt. Első találkozás a politikával, alig 10 évesen. A 
nagyapja megnyugtatta. A nagyapa arra vágyott, hogy 
az unokája igazgassa, gazdálkodjon a birtokon. Ehhez 
az unokának is volt akkor kedve. 
IMRE egy szem gyermeke volt szüleinek, akiket tisztel, 
tisztelt, szeret és szeretett. Minden érdekelte, mindig 
építeni akart valamit. Külön tanyát építettek a béresek 
gyerekeivel, de a felnőttek nem engedték működtetni. 
14 évesen Budára került a nagybátyjáékhoz, és a 
budai cisztereknél tanult.  Előtte egy évig, magánúton 
tanítatták és Fehérvárra járt be vizsgázni a ciszterekhez. 
Ezekben az iskolákban más és más hatások érték. 
Másként ítélték meg, alkottak róla véleményt. 
A budai cisztereknél suttyó, vidéki gyereknek 
számított, aki somogyi tájszólással beszélt, és mire 
elfogadtatta magát, elvitték a szülei az iskolából. A 
budai cisztercieknél egy kedves rajztanár tanította, 
és a gimnáziumban már elterjedt, hogy festő lesz 
belőle. Azt gondolhatnánk, hogy a következő történet 
megalapozza a jövőjét a művészet felé. 1937-ben, 13-14 
évesen már kiállításon vett részt. A párizsi világkiállítás 
tiszteletére a ciszter növendékek képzőművészeti 
bemutatót rendeztek itthon. A székesfehérvári 
rajztanáruk szervezett egy tárlatot Budapestre, és ott 
látta meg a képét egy Párizsban élő magyar házaspár. 
Invitálták Párizsba, amit IMRE nem vett komolyan, de 
egy hét múlva, mikor újra találkoztak, szembesült az 
ügy komolyságával. A kiutazásban Teleki Pál segített, 

Az elemi iskola után a pesti Deák (Fasori) Evangélikus 
Gimnáziumnak lett a bentlakó növendéke. Büszke 
volt arra, hogy találkozott Jókai Mórral és Goldmark 
Károllyal, a kiváló opera- és zeneszerzővel. Életre szóló 
élményt jelentett neki, hogy megismerte ezt a két 
embert.
13 éves volt, mikor egyik osztálytársának meghívására 
az Alföldre utazott. Akkor találkozott először a 
Balaton-parti fiú a nagy alföldi rónasággal. Ott érte a 
szomorú hír, hogy édesapja tönkrement, mindenüket 
elárvereztek, és siófoki otthonukat felszámolták. 
Utolsó pénzén Pestre utazott ideiglenesen egy ismerős 
családhoz.  Szülei kölcsönpénzből béreltek egy kisebb, 
szűkösebb lakást, és berendezve szintén Pestre jöttek. 
A Koppstein család végleg elkerült Siófokról.
Ez megviselte IMRÉ-t:
„Régebben apám munkája miatt nem volt szabad 
otthon hangosan mulatni, játszani,, nevetni ; most már 
nem tudtunk nevetni ; állandó rettegésben éltünk, 
hogy ismét elviszik mindenünket. Az űzöttségnek ez az 
érzése végigkísért egész életemben.”
A gimnáziumi évek alatt egy osztálytársa segítségével 
eljutott a Vigadóba egy koncentre. A páholyban nem 
jutott számára hely, a folyosóról, a kulcslyukon keresztül 
hallgatta Berlioz Harold Itáliában című szimfóniáját. 
Megtakarított pénzén megvette Robert Schumann, a 
nagy német zeneszerző olcsó kiadású zenei írásait, és 
azokat tanulmányozta. 
A korabeli gyerekek kalandregényeket olvastak, ő a 
zenetudományban mélyedt el. Naponta korrepetált 
kisdiákokat pénzért, este borítékokat címzett. Gyűjtőtte 
a pénzt, hogy be tudjon iratkozni a zeneiskolába, 
és ki tudja fizetni a tandíjat. 15 évesen felvették a 
Zeneakadémia előkészítő osztályába. Egy ismerőse 
zongoráján gyakorolt. Első vizsgaelőadásán, Mozart 
D-moll fantáziaját játszotta. Zongorajátéka mélyen 
meghatotta Ábrányi Kornélt, a kor egyik legkiválóbb 
zeneesztétáját, Liszt Ferenc egykori tanítványát.
Másnap már mint csodagyereket mutatták be 
Koppstein, az időközben nevet változtatott Kálmán 
Imrét. A nagyobb szenzáció végett az életkorából 
még három évet is letagadtak. VI. évfolyamos volt 
a gimnáziumban, amikor már volt annyi pénze, 
hogy tudott vásárolni egy jó állapotú, használt bécsi 
gyártmányú Csuport zongorát. Hangszerét nagyon 
nagy becsben tartotta, soha nem adta el. Ma a Kálmán 
Imre Emlékházban látható. 
A zeneakadémiai évek nagyon érdekesek és izgalmasak 
voltak. A folytatásban…

akivel egy portrérajzolás alkalmával ismerkedett meg. 
Egy tanórán, melyre Teleki vendégként látogatott el, 
lerajzolta. Az akkori miniszterelnök karikatúrának nézte 
a rajzot, de egy 13 éves gyerek felvilágosította, hogy 
amit a kezében tart, az portré. Így ismerkedtek meg, 
és így segített Teleki, hogy kijusson Párizsba. Ez az út 
azonban nem bizonyult hatásosnak a jövőre nézve. 
IMRE kiutazott Párizsba, a rajzai itthon maradtak. 
Ezek elé azért be kell, hogy szúrjam: Párizsból 
hazaérkezve elmenekült Jutpusztára, a nagyapjához. 
Szeretettel fogadta, de a művészet irányába való 
érzékenységét, hajlandóságát  ő sem fogadta el: 
„Ne sírj, kisfiam! Én csak azt kérem tőled, apád kedvéért 
szerezz egy diplomát! Nézd, ez mind a tiéd lesz, és ha 
megszerzed a diplomádat, oda mehetsz, ahova akarsz. 
Mi minden évben utánad küldjük ennek a jövedelemét, 
hogy ne a szégyenedből kelljen megélned.” 
„A szégyenem a rajz, a firkálás, a festés volt.”
Egy időre, hátat is fordított a művészeteknek. Elkezdtek 
Szombathely mellett, Újperinten repülőteret építeni. 
Télen ragasztották a gépeket, és ezzel belecsöppent 
egy másik világba. A repülés világa magába 
szippantotta, és teljesen magával ragadta. Közelebb 
került hozzá ezáltal a fizika, melyet egy csúnya vita még 
bensőségesebbé tett számára. A vita közte és jezsuita 
hittantanára közt robbant ki. Bohner Döme, hittantanár 
a fejébe vette, hogy megtanítja őket a vallás eredetére, 
az apologetikára. E cél érdekében mindent meg is tett, 
de egy számonkérés alkalmával „falba”, pontosabban 
egy konzekvens, elvekkel rendelkező tanulóval került 
szembe. 
Ez a diák, nevezzük IMRÉ-nek (ki más lehetett volna) 
kijelentette, hogy hisz Istenben, elfogadja a katolikus 
egyház tanításait, de azt, hogy mindezt egy oksági elv 
alapján bizonyítani lehetne, azt nem hiszi el.
Ezután került dr. Simonffy Jenő fizikus, csillagászhoz, 
aki akkor az intézményt igazgatta. És folytatjuk innen.

Laki Judit összeállítása
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Királyi lakoma a Krúdy- napokon
A reneszánsz lakomák hangulatát, Mátyás király 
udvarát idézte az idei Krúdy-napok Siófokon, ahol 
másodszor tartották meg a balatoni gasztronómi-
ai versenyt. A bajnokságon a Balaton Fiatal Séfje, a 
Balaton Fiatal Cukrásza és a Balaton Fiatal Pincére 
elismerésért versengtek. 

A Siófoki Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakgimná-
ziuma, vagy ahogy a menüsoron olvashattuk: Somogy 
vármegye siófoki oskolája 27 éve szervezi meg az or-
szágosan ismert Krúdy-napokat, ahol a szakácsok mel-
lett a felszolgálók, a kereskedők, sőt a prózamondók is 
megméretik magukat. A nyolc iskola részvételével zaj-
lott esemény vezérvonalát a reneszánsz adta, amikor a 
szakácsok még leginkább vadat, szárnyasokat tettek az 
asztalra, mindezt gyümölcsökkel és gabonával körítve.  

- Tavaly a hungarikumokat céloztuk meg, idén a rene-
szánsz lett a fő témakör a Mátyás király-emlékév kap-

csán. A kor szellemét a gasztronómián keresztül az 
ételek formájában, valamint a hangulatban is felidéz-
hetjük. A gasztronómiai verseny egyik fő alapanyaga a 
hal, mely a középkor, a reneszánsz egyik központi eleme 
volt. Magyarország egykor sokkal gazdagabb volt élővi-
zekben, mint manapság, hazánkban például nemcsak 
a fejedelmi udvarokba, hanem a szegényebb csalá-
dok asztalára is gyakran jutott hal. A különleges halas 
fogásokat nyolc csapat készíti a konyhában, köztük 
egy külföldi csapat is versenyez. Siófok testvérvárosa, 
Porec csapata nagy örömünkre elfogadta a meghí-
vásunkat, míg tavaly csak bemutatót tartottak, idén 
a versenybe is beneveztek. Tengerparti város révén 
külön izgalom lesz, hogy ők hogyan készítik majd el a 
balatoni halat – nyilatkozta Szamosi Lóránt főigazgató. 
A balatoni gasztronómiai versenyt a Balatoni KÖR tá-
mogatásával rendezték, melynek fővédnöke Csapody 
Balázs, a Pannon Gasztronómiai Akadémia elnöke, Gun-
del-díjas vendéglátó szakember.

- A Balaton régió sokra hivatott. Az idei verseny zsű-
rijébe olyan fiatalokat hívtunk meg, akik ebben az 
iskolában végeztek, ebben a régióban kezdték el 
pályafutásukat, és ma világszínvonalú munkát vé-
geznek. Ezzel meg szeretnénk mutatni a versenyzők-
nek, hogy előttük a jövő, ebből az iskolából indulva 
nagy sikereket érhetnek el. Érdemes küzdeni, tanul-
ni, versenyekre felkészülni – hangsúlyozta Csapody 
Balázs a rendezvény ünnepélyes megnyitóján. 
Cipóban tálalt fácánleves, gyógyfüveken érlelt piszt-
ráng és makkon nevelkedett erdei disznó gerince is 

a zsűri elé került a Krúdy-napokon, és ez csak néhány 
szép nevű finomság a házigazda csapat kreációiból, 
amivel igyekeztek elkápráztatni a II. Balatoni Gasztro-
nómiai Verseny zsűrijét.

Witzmann Mihály országgyűlési képviselő kiemelte, 
hogy véleménye szerint a Krúdy-nap sikerének a titka 
a sokszínűség, sokoldalúság, hiszen az irodalmon, a 
kultúrán keresztül, a vendéglátáson, gasztronómián át 
sokféle, izgalmas témakörrel ismerkedhetnek meg a di-
ákok és a vendégek. 
- A siker másik kulcsa a színvonal és a minőség, hiszen, 

ha a Krúdy iskola nevét említjük, akkor nem véletlenül 
mondhatjuk azt, hogy ismert, elismert, és méltó hírnév-
vel rendelkezik. Az oktatási intézmény és a Balatoni KÖR 
együttműködése a duális szakképzés mintapéldájának 
is nevezhető, hiszen a diákok számára egzisztenciát, 
karrierépítést és szakmai fejlődési lehetőséget is kínál – 
mondta el Witzmann Mihály.
Három kategóriában is dobogóra kerültek a siófoki 
diákok a Krúdy-napok szakmai versenyeiben. Pincér 
kategóriában első helyen, a cukrászok versenyében a 
második, míg a szakács csapatok mezőnyében a harma-
dik helyre küzdötték fel magukat a házigazdák. A siófoki 
cukrászok kategóriájukban egy különdíjat is bezsebel-
tek, míg a turizmus versenyen indult helyi fiatalok a 
harmadik helyre hozták magukat. A balatoni gasztro-
nómiai versenyen az idén is odaítélték a Balatoni Kör 
vándorkupáját, amin ezúttal holtverseny miatt osztozni 
kell: a trófea a siófoki Krúdy és a budapesti Gundel diák-
jainak kiemelkedő teljesítményére hívja fel a figyelmet. 
A verseny eredményei alapján úgy tűnik, hogy a magyar 
vendéglátós diákok tudása felülmúlja a horvátokét, hi-
szen Siófok testvérvárosának csapata, a porecsi fiatalok 
csupán a mezőny végére tudták rangsorolni magukat.

Szintén a reneszánsz lakomák hangulatát idézte a 
kiliti iskola tornatermében a Kiliti Pillangó Óvodá-
ért Alapítvány rendezvénye.

A Pillangó Óvoda gyerekei és a kiliti iskola elsősei  és szü-
leik vehettek részt az iskola tornatermében megrende-
zett mulattságon. A stáb tagjai korabeli ruhákba öltözve 
várták a vendégeket, akik nem is maradtak el, több mint 
kétszázan érkeztek. A gyerekek is jelmezbe öltözhettek, 
apródok, lovagok és hercegnők vethették bele magu-
kat a a lovagi tornába és más ügyességi játékokba. Akik 
megéheztek, azok hatalmas fatálakról kóstolhatták a 
korabeli étkekre hasonlító finomságokat. A résztvevők 
egy kiállítás keretében megismerkedhettek a fekete se-
reggel, a kódexek rejtelmeivel, a korabeli öltözékekkel és 
természetesen Mátyás király életével. Minden gyermek 
ajándékcsomaggal és emléklappal távozhatott az egész 
délután zajló eseményről.

Mátyás király Kilitin
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Őszi Piknik a Parton

Az októberi hosszú hétvégén, október 20. és 23. között négy napon át Gasztro udvar és Ördögszekér kézműves vásár 
várta a siófoki hajóállomásra látogatókat a Siófoki Szabadtéri Vendéglátók és Kézművesek Egyesületének Őszi piknik a 
parton elnevezésű rendezvényén. A Siófoki Szabadtéri Vendéglátók és Kézművesek Egyesülete második alkalommal ren-
dezte meg a siófoki kikötőben a családias hangulatú piknikét, az Őszi piknik a parton-t. A színes őszi balatoni panoráma 
mellett finom ételek, italok és kézműves termékek várták a hajóállomásra látogató siófokiakat és a hosszú hétvégét a 
városban töltő vendégeket. 

Hangversenyekkel ünnepelte a zene világnapját Siófok

A Siófoki Művészeti Iskola tanárai, növendékei, zenekara és kórusa koncerttel és hangversennyel is készült a zene 
világnapjára szeptember utolsó hétvégéjén. Siófok klasszikus- és komolyzenei koncertsorozata, a Zenél a város szept-
ember 28-i alkalmával a Siófoki Művészeti Iskola tanárai adtak koncertet a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal házas-
ságkötő termében a zene világnapja alkalmából. Az előadás alatt Bognár Viktória siófoki alkotó képeit tekinthették 
meg az érdeklődők. 
A Siófoki Művészeti Iskola közelmúltban alakult zenei együttesei, a Siófoki Művészeti Iskola Ifjúsági Zenekara és Kó-
rusa szeptember 30-i hangversenyét szintén a zene világnapja alkalmából rendezték meg a Kálmán Imre Kulturális 
Központban. Az iskola növendékei és pedagógusai igazán változatos és szórakoztató komolyzenei darabokkal, vidám 
rajzfilmslágerekkel, filmzenékkel és más népek izgalmas zenei kultúrájának bemutatásával várták az érdeklődőket. 

Október első hétvégéjén három napon át min-
den a halról szólt Siófokon. A Siófoki Halfesztivál 
gasztronómiai programjai, esti koncertjei hatal-
mas tömeget vonzottak a város Fő terére.

Október 5. és 7. között halas gasztronómiai különle-
gességek, főzőversenyek, családi és kulturális prog-
ramok, koncertek várták az érdeklődőket a siófoki 
Fő téren megrendezett Siófoki Halfesztiválon. A Víz-

torony körül kézművesek és vendéglátósok sátrai 
sorakoztak, a Fő tér felé vezető halkorzón halas külön-
legességeket kóstolhattak a fesztivál látogatói, a téren 
a legkisebbeket ügyességi játékok várták. A fehértói 
Halászcsárda idén is látványos attrakcióval készült: 
1500 literes üstben főzték a halászlevet.  A Halfesztivál 
színpadán a helyi fellépők mellett esténként az Isme-

rős Arcok, a Bikini és a Brains koncertezett, és a nép-
szerű zenekarok koncertjein a színpadtól csaknem a 
Víztoronyig megtelt a tér.  A gasztronómiai fesztivá-
lon a főzőversenyek sem maradhattak el. Szombaton 

siófoki civil szervezetek és egyesületek főzték a ha-
lászlevet, és sütötték a halas fogásokat a városháza 
parkolójában. A Halpiknik zsűrije halászlé kategóri-
ában az első díjat a Nők a Balatonért Egyesület csa-
patának ítélte, második helyen a Nyugdíjasok Siófoki 
Egyesülete, a dobogó harmadik fokán a Kilitiért Egye-
sület állhatott. Egyéb halétel kategóriában a fődíjat a 
Nők Együtt Egyesület nyerte el, második lett a Gábor 
Dénes Főiskola csapata, és harmadik helyen végzett 

a Siófoki Nőklub Egyesület. Vasárnap is főzőverseny-
nyel kezdődtek a programok, a Halfesztiválon részt 
vevő gasztroárusok mérték össze tudásukat street 
food jellegű halételek készítésében a Friss Fish Food 
versenyen. Az első helyezett a Kuruc csárda lett, má-
sodik a Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája, és a harmadik a Grill Király. A Krúdy 
csapata a verseny mellett több száz adag kóstolóval 
készült a fesztivál látogatói számára. A rendezvényen 
idén sem maradt el a véradás, a Magyar Vöröskereszt 
Siófoki Szervezete szombaton várta az önkénteseket 
a Kálmán Imre Kulturális Központ előcsarnokában. 

Halfesztivál

Október 24. és 28. között öt napon át koncertekkel, 
operettbemutatóval, gyermekprogramokkal és ki-
állítással emlékeztek a 20. századi magyar operett 
egyik legnagyobb csillagára, Kálmán Imrére a XI. 
Kálmán Imre Emléknapokon Siófokon.

A siófoki Kálmán Imre Kulturális Központ évről évre a 
Kálmán Imre Emléknapok alkalmával tiszteleg a siófoki 
születésű, világhírű zeneszerző, Kálmán Imre munkás-
sága előtt. A hagyományokhoz híven az idei évben 
is kiállításmegnyitóval kezdődött el október 24-én a 
programsorozat. A „Jajj cica…” operettkiállítás által 
Rátonyi Róbert emlékét idézhetik fel a kiállításlátogatók 
egészen november 15-ig. Rátonyi Róbert, a Csárdáski-
rálynő halhatatlan Bóni grófja emlékére a színművész 
személyes tárgyaiból, fotóiból, színházi plakátjaiból 
nyílt tárlat a Kálmán Imre Kulturális Központ galériáján. 
A Kálmán Emléknapok a hét során a Cirkuszhercegnő 
nagyoperettel, operett- és musicalesttel folytatódott, 

majd október 27-én egy telt házas operettgálával tel-
jesedett ki. Az Orfeum Vándorszínpad neves művészei 
a Kálmán-operettek világát varázsolták a színpadra 
látványos operett showműsor keretében. A rendez-
vénysorozat zárónapján elsősorban a gyermekeké volt 
a főszerep, akik mesés kézműves foglalkozáson és az 
Operettcia gyermekoperett előadáson vehettek részt. 
Vasárnap délután Lehoczky Zsuzsa és Peller Károly ér-
kezett Siófokra egy zenés beszélgetésre.

Az operett fővárosává vált Siófok a Kálmán Imre Emléknapok alkalmával
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Nagykövet objektívvel
Nagykövet objektívvel címmel nyílt fotókiállítás 
dr. Gruber Attila, Magyarország volt ausztráliai 
nagykövetének fotóiból október 29-én a siófoki 
Kálmán Imre Emlékházban.

Magyarország volt ausztráliai rendkívüli és meghatal-
mazott nagykövete, dr. Gruber Attila már gyerekkorá-
ban megismerkedett a fotózással, melyet a mai napig 
legkedveltebb hobbijának tart. Gimnáziumi évei során 
a Siófoki Perczel Mór Gimnáziumban a későbbi Ybl-dí-
jas barátjával, Vincze Lászlóval fotósszakkört alapított, 
melynek keretében több iskolai kiállítást is szerveztek. 
Az elmúlt több mint három évben szerzett ausztrá-
liai élményeit is megörökítette fotóin, és ezekből a 
képekből, valamint korábbi utazásainak emlékeiből 
nyílt fotókiállítás a siófoki Kálmán Imre Emlékházban. 

Dr. Gruber Attila utazása Siófokról indult, így került 
egymás mellé a kiállítóteremben egy balatoni hajós 
portréja és Sydney látképe. A kiállított fotókon Közép-
Amerika, Afrika, Ausztrália és Európa tájai, élővilága és 
lakosai egyaránt megjelennek. 

1956 címmel nyílt kiállítás a BRTK Könyvtárban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából nyílt kiállítás október 17-én a siófoki BRTK 
Könyvtárban. A tárlat megnyitóján diákcsoportok hallgatták meg Laki Judit, a BRTK Könyvtár igazgatójának 
megnyitóját, valamint a kiállítás anyagát összeállító Pusztai Fruzsina szívhez szóló személyes, családi történeteit az 
1956-os forradalom és szabadságharc idejéről. 
- A múltat meg kell ismerni, őrizni kell, és tanulni kell a hibáinkból, tanulni kell abból, hogy mi az, amit nem szabad 
elkövetni. A tudatlanság, az ostobaság, a rosszindulatúság és sok esetben az emberi gonoszság működött akkor, és 
ez vitte a világot előre. A rendszer olyan bizonytalanságot, félelmet ültetett bele az emberekbe, amelyet, akik ezt 
átélték, soha nem felejtik. Ez a kiállítás több szemszögből mutatja be, hogy milyen események történtek egykor – 
mondta el a megnyitón Laki Judit igazgató.
A könyvtárban nyílt kiállítás anyagát Pusztai Fruzsina könyvtáros és férje, Pusztai Szabolcs állította össze. A 
november 10-ig látogatható tárlat különlegessége, hogy a képek a valós eseményeket, az egykori kegyetlen világot 
tükrözik, és az írásos, fényképes dokumentumok mellett itt láthatóak először a siófoki kötődésű Ugodi család 1956-
ból fennmaradt emlékei, emléktárgyai. 

A népmese napját ünnepelték a KIKK-ben

Szeptember 30-án, a Népmese napján, Benedek Elek születésnapján népdalkoncerttel, mesés fafaragásokkal és 
székely mesemondó bábelőadásával várta a gyerekeket a siófoki Kálmán Imre Kulturális Központ. Szeptember 
utolsó napján a családok kézműves foglalkozással és Horváth Márton népdalkoncertjével hangolódhattak rá a 
népmesékre a KIKK-ben. Ezen a jeles napon nyílt meg Láng György fafaragó kiállítása, aki a népmesékkel, bibliai 
történetekkel, a magyarság honfoglalás kori történetével kapcsolatos alkotásait, pásztorfaragásait, faragott 
bútorait hozta el Siófokra. A megnyitón a kiállítóművésztől megtudhattuk, hogy a pásztorfaragások olyan 
pásztortörténeteket jelenítenek meg, melyeket a pásztorok fafaragások formájában örökítettek meg egykor. Az 
emeleti galéria egyik sarkában berendezett paraszti szobában népi motívumokkal díszített faragott asztal, székek, 
a paraszti világ használati tárgyai is megtalálhatóak. Az október 17-ig megtekinthető tárlaton helyet kapott Láng 
György legnagyobb büszkesége, az 50 darabos gyújtótartó sorozat is. A kiállítás megnyitót követően a gyerekek 
és szüleik a fafaragó művésszel közösen barkácsolhattak. A színházteremben a kicsik Csernik Szende székely 
mesemondó előadásán vehettek részt. 

Civil Akadémia – A Hunyadiak

Az októberi Civil Akadémia alkalmával dr. Lengyel Róbert, Siófok város polgármestere tartott előadást A Hunyadiak 
– a gyökerektől a kihalásig címmel. Október 26-án a BRTK Könyvtárban dr. Lengyel Róbert polgármester ismét a 
Hunyadiakról tartott előadást, de ezúttal nem hadtörténeti, hanem átfogó családtörténeti áttekintés keretében 
mutatta be a magyar történelem egyik legmeghatározóbb családját. A vetített képes előadás során az előadó 
elmesélte, honnan származnak, származhatnak a Hunyadiak, milyen eredetlegendák övezik a család történetét. 
A család legismertebb tagjai is előtérbe kerültek: Hunyadi János, felesége, Horogszegi Szilágyi Erzsébet, fiaik, a 
szerencsétlen sorsú László és a sokak által legnagyobbnak tartott későbbi királyunk, Mátyás, valamint Mátyás egyetlen 
életben maradt gyereke, Corvin János. Az előadás a Hunyadi család kihalásának történetével, annak körülményeivel 
zárult. A Civil Akadémia következő alkalmával, november 23-án, 17.00 órakor dr. Garamvölgyi László rendőr tábornok 
tart előadást a XXI. század bűnmegelőzési kihívásairól.

Zenés irodalmi est egy rendhagyó helyszínen
Gróf Tamás, költő és Kovács János, gitárművész 
egy különleges érzelmi utazásra hívta a közönsé-
get október 25-i Poetry Night előadássorozat Az 
Utazás című előadóestjén a siófoki Lógó Üveg Kult 
Kocsmában.

Az utazás során egy különleges érzelmi világot járhatott 
be a közönség az előadókkal közösen, az érzelmi mély-
ségek és magasságok mind zenei, mind lírai vonalon 
megjelentek.
Kovács János gitárművész egyedi gitárjátékára egyedi 
hangszín és játéktechnika volt jellemző, rendkívül lágy 
és finom érzékenységű akusztikus darabjai színesítették 
a költői estet. Gróf Tamás költő közel 20 év informatikai 
pályafutást követően 2015-ben vágott bele írásai publi-
kálásába és a Rising Poetry megalapításába. 
- Az első sikereket 2017-ben az Országos Mécs László 
Irodalmi Társaság Szerelem című pályázatára benyúj-
tott verseimnek köszönhettem. A következő mérföldkő 
idén az Irodalomtörténeti Társaság Csongrád Megyei 
Tagozata, az Alföldi Irodalmi Egyesület által meghirde-
tett irodalmi pályázat volt, ahol a magyar nyelvű alko-
tók országos antológiájába válogatta be két versemet a 

zsűri. A Mátrai Művészeti Napok rendezvénysorozatán a 
Muzsikál az erdő irodalmi pályázatra beküldött alkotá-
som költészet kategóriában első helyen végzett. 2019. 
február végére várható az Irodalmi Rádió gondozásában 
megjelenő zenés verses CD kiadvány, melybe a Szűkö-
sen bevarrt zseb című versem bekerült, megzenésítésé-
ben Karády István zeneszerző működött közre – mesélt 
irodalmi pályájáról a költő.
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Városi megemlékezés október 23-án
Október 23-án a siófoki Millennium parkban, a 
Könnyek kútja emlékműnél az 1956-os forradalom 
és szabadságharc hőseire és áldozataira emlékezett 
a város. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján 
hagyományosan a Siófoki Férfi Dalkör közreműködésé-
vel megemlékezést és koszorúzást tartottak Siófokon. 
A nemzeti ünnep alkalmából dr. Lengyel Róbert, Siófok 
város polgármestere mondott beszédet. 
- Mit is gondolok én most, 62 évvel a történések után 
1956-ról? Azt, hogy a népnek, sőt, az akkori politikai elit 
egy részének is sok volt már a bigott kommunizmusból. 
Egyszerűen elég lett, és egy szikrácska elegendő volt 
ahhoz, hogy a puskapor bedurranjon. Azt is gondolom, 
hogy azok, akik elkeseredésükben az utcákra mentek, 
reálisan nem számolhattak volna azzal, hogy a nagy nyu-
gat, akár egy háborút is kockáztatva a szovjetekkel, majd 
közvetlenül beavatkozik a magyar eseményekbe. Eszük 
ágában sem volt. Mint ahogy az is nyilvánvaló, hogy az 
orosz jött volna, ha hívják, ha nem. De persze hívták is. 

Magyarok hívták a magyarra. Szóval kilátástalan, bár két-
ség kívül honvédő harc bontakozott ki, aminek a vége 
csak az lehetett, ami lett. A győztesek nagyvonalúságára 
nem volt semmi esély. Elég csak felidézni Kádár János 
1957 januárjában mondott szavait, melyekből nagyjá-
ból lehetett tudni, mire is számíthatnak a hősök. Idézem: 
„Körmenetben kell őket bíróság elé állítani, halálra ítélni 
és kivégezni.” Haltak hát hősök és ártatlanok a harcok 
közben, majd a megtorlás idején is sokan. És persze 
meghaltak bűnösök is, szintén sokan. A hősök tisztele-
tet, megbecsülést, az ártatlanok együttérzést, a bűnö-
sök pedig ennyi idő után is csak megvetést érdemelnek. 
Mi, itt ma a hősök és az ártatlan áldozatok előtt tisztel-
günk. Jómagam most tisztelgek ’56 igazi hősei és ártat-
lan áldozatai előtt, Nagy Imre emléke előtt pedig külön 
is fejet hajtok ma is, holnap is és ameddig csak élek. Isten 
áldja a magyart, Isten áldja Magyarországot – hangzott 
el Siófok polgármesterének beszédében. 
A megemlékezést koszorúzás és gyertyagyújtás zárta az 
1956-os emlékműnél. 

Idén először Siófokon is rendeztek Szent Mihály-
napi ünnepséget szeptember 29-én a Fő téren, 
ahol népi programokkal, tábortűzgyújtással és a 
tűz körüli körtánccal sokan megünnepelték a je-
les napot.

Szeptember 29. Szent Mihály arkangyal ünnepe és 
pásztorünnep. A hagyomány szerint ezen a napon 
hajtják be az állatokat a legelőről a téli szálláshelyük-
re, és ez a jeles dátum az otthonhoz való visszatérést, 
a hazatérést is jelképezi. A népi hagyományok köré 
építette fel Szent Mihály-napi programját a siófoki 
Kálmán Imre Kulturális Központ. A szervezők szep-
tember utolsó szombatján a legkisebbeket a Palmetta 
zenekar interaktív gyermekkoncertjére és akusztikus 
koncertjére várták. Látványos programként tűzzsong-
lőrök érkeztek a rendezvényre, és lézershow festette 
színesre a Fő teret. A Somogy Táncegyüttes színvona-

las néptáncműsora este körtánccal folytatódott, ami-
kor a tér közepén meggyújtott hatalmas máglya körül 
a néptáncosok és a közönség együtt járta a táncot.

Szent Mihály-napi ünnepség

A fehér bot napja alkalmából a Látássérültek Sió-
foki Regionális Egyesülete érzékenyítő programo-
kat szervez október 15. és 19. között a Kálmán Imre 
Kulturális Központban.

A „Nem látod? Tapintsd meg!” című érzékenyítő napok 
megnyitóján, október 12-én Víg Mária, a Látássérültek 
Siófoki Regionális Egyesületének vezetője és a siófoki 
önkormányzat képviseletében Szajcz Adrián képviselő 
nyitotta meg a rendezvényt. 

- Siófok Város Önkormányzata nagyon szívesen támo-
gat minden olyan civil kezdeményezést, amely akár a 
város szempontjából, akár más szempontból értéket 
teremt, mint ez a rendezvény is. Az érzékenyítő prog-
ramokra évről évre egyre több diákcsoport látogat 
el, és nagyon fontos, hogy a gyerekek minél fiatalabb 
korban megismerkedjenek a látássérültek világával – 
hangsúlyozta Szajcz Adrián. 
A megnyitót a siófoki egyesület tagjai zenés előadás-
sal, versekkel, történetekkel színesítették, és fellépett 
a Vak Dalárda énekkara is. Az idei rendezvényen a 
Látássérültek Siófoki Regionális Egyesülete vendégül 
látta a kaposvári látássérült egyesület tagjait. 
Az október 15-től 19-ig tartó érzékenyítő napok során 
a látogatóknak lehetőségük nyílt kipróbálni azokat az 
eszközöket, használati tárgyakat, amelyek a látásfo-
gyatékkal élők és vakok hétköznapjainak megkönnyí-
tésére szolgálnak. 

Érzékenyítő programok a fehér bot napja alkalmából

Kutatók Éjszakája a Perczelben
Látványos és izgalmas kísérletekkel, érdekes elő-
adásokkal, programokkal várta a tudomány iránt 
érdeklődő vendégeket szeptember 28-án, a Kutatók 
Éjszakáján a Siófoki Perczel Mór Gimnázium. 

A víz témakör köré szerveződtek idén a Kutatók Éjszakájá-
nak programjai a Siófoki Perczel Mór Gimnáziumban, ahol 
az előadások mellett kísérletezni is hívták a fiatalokat, szü-
lőket az iskola pedagógusai, diákjai és egykori tanulói. A 
gimnázium laboratóriumában a vízzel kapcsolatos kémiai 
és biológiai kísérleteket próbálhattak ki a bátor jelentke-
zők, míg az egyik tanteremben látványos kémiai és fizikai 
kísérleteknek lehettek szemtanúi az érdeklődők.
Az este vendégei kipróbálhatták az akvarellfestést, elő-
adásokat hallgathattak a Balaton madárvilágáról, a tó 
ökológiájáról a halállomány szemszögéből, a magyar ős-
történeti kutatásról, vagy csillagokat vizsgálhattak az ud-
varon. A felfrissülésre vágyók két előadás közt a teaházban 
a Rózsás Biobolt teáit kóstolhatták meg. Míg a nagyobbak 
kísérleteztek, és a szülők előadásokat hallgattak, addig a 

legkisebbek Helka és Kelén történeteit hallgathatták meg 
a mesesarokban. Előkerültek az iskola szertárainak rejtett 
kincsei, és az aulában a mentősök segítségével bárki el-
sajátíthatta az alapszintű újraélesztést és a félautomata 
defibrillátor használatát.
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Bemutatkozott a SiópArt, Siófok kulturális folyóirata
Október 4-én a siófoki BRTK Könyvtárban mutatták 
be Siófok negyedévenként megjelenő kulturális fo-
lyóiratát, a SiópArtot. 

Siófok Város Önkormányzata támogatásával októbertől 
negyedévente jelenik majd meg a SiópArt című folyóirat, 
mely elsősorban a siófoki és a Balaton környékén élő te-
hetséges szerzőknek kíván publikálási lehetőséget nyúj-
tani. 
- A 2015-ös próbaszám után tulajdonképpen most indul 
el a folyóirat, ez az igazi első éles lapszám, aminek a be-
mutatóját tartjuk. A lap struktúrája változatlan maradt, 
versek, prózai írások, históriák, interjúk, könyvismertetők 
találhatóak benne. Ezzel a magazin jellegű kulturális fo-
lyóirattal szeretnénk, ha egy siófoki közösség jönne létre, 
az itt élőknek, környezetünkben élőknek kívánunk publi-
kálási lehetőséget adni. Elsősorban a siófokiaké ez a lap, 
másodsorban a balatoniaké, és harmadsorban reméljük, 
hogy az ország többi részén is olvassák majd, illetve, ha 
valaki 10-15 év múlva belelapoz ezekbe a lapszámokba, 
sok mindent meg fog tudni, hogy mi történt a Balatonnál. 

Az első számban balatoni témákkal foglalkoztunk, meg-
kértük szerzőinket, hogy írják meg, milyen Balaton-élmé-
nyeket őriznek emlékeikben – nyilatkozta a rendezvényen 
Podmaniczky Szilárd író, a SiópArt folyóirat főszerkesztője. 
A lap első bemutatóján az eseménynek otthont adó 
könyvtár igazgatója, Laki Judit, valamint Podmaniczky 
Szilárd főszerkesztő köszöntötte az érdeklődőket, és a 
SiópArt megjelent szerzőit, szerkesztőit. A folyóirat három 
szerzőjével, Apáti Jánossal, Kiss Noémivel és Egressy Zol-
tánnal az est házigazdája Szombathy Pál újságíró beszél-
getett balatoni kötődésükről, a tóhoz és Siófokhoz fűződő 
emlékeikről. A SiópArt-hoz folyamatosan várják a siófoki, 
somogyi, Balaton környéki szerzők kéziratait, melyeket a 
siopartfolyoirat2018@gmail.com címre küldhetnek el. A 
lap negyedévente jelenik majd meg, és minden megje-
lenéskor folyóirat-bemutatóval készülnek a szerkesztők, 
szerzők. A bemutatókon ingyenesen hozzá lehet jutni a 
SiópArt-hoz, ezenkívül Siófokon a Balaton Könyvesbolt-
ban lehet majd megvásárolni, a fenti e-mail címen meg-
rendelni. Hamarosan elkészül egy e-könyv változat is, így 
akár a külföldön élő magyarok is hozzájuthatnak a laphoz. 

November 30-án 16.00 órakor a KIKK emeleti galériáján:

Ünnepeljünk közösen!
Kiállításmegnyitó  a Helyi Érték (HÉ!) Egyesület kézműveseinek alkotásaiból – Karda Imre, egykori kiliti népi 
iparművész emlékére,  és a SiópArt ez évi második számának bemutatása. Köszöntőt mond dr. Lengyel Ró-
bert polgármester, Gyarmati László a HÉ! elnöke és Podmaniczky Szilárd a SiópArt főszerkesztője. Gyöngyösi 
Cecília siófoki képzőművésszel és Totth Benedek kaposvári születésű íróval Szombathy Pál újságíró beszélget.

A SiópArt 2018/2 számának tartalmából:

Vers: Szabó T. Anna, Lackfi János, Györe Balázs, Fekete Vince és Jenei Gyula költeményei.
Próza: Géczi János, Kiss Ottó, Kiss Noémi, Totth Benedek, Háy János és Halász Margit elbeszélései.
Interjú: A siófoki származású Máté Krisztával, Csiszár Elek festőművésszel, Siófok díszpolgárával és Gyöngyösi 
Cecília siófoki képzőművésszel. 
A História rovatban a Finnországban élő Huotari Olga írása Ouluról, Siófok testvérvárosáról.
Rácz Anna a Petőfi Irodalmi Múzeum „Hogyan nyaralt a magyar író a Balatonon?” című kiállításáról tudósí-
tott.
Könyvismertetők b. Gyarmati László, Benkő Zsuzsanna, Géczi János – Csányi Vilmos köteteiről,  a Virius 
Vince emlékkönyvről. 
Hírek 
És egy meglepetés Siófok várossá nyilvánításának 50. évfordulója kapcsán!

A tavalyi siófoki „Kutatók éjszakája” program 
azzal a mondattal zárult, hogy „Jövőre Veletek 
ugyanitt”.  Azóta eltelt egy év, és szeptember 28-
án délután immár második alkalommal csatlako-
zott a Gábor Dénes Főiskola Siófoki Campusa a 
„Kutatók éjszakája”című programsorozathoz.

Először megrendezni valamit nagy kihívás, hiszen 
minden kezdet nehéz. Azonban, ha az első rendezés 
sikeres, akkor a második alkalom azért nehéz, mert 
meg kell „ugrani a lécet”, azaz tartani kell a színvo-
nalat, illetve meg kell próbálni túlszárnyalni azt. A 
második „Kutatók éjszakája a GDF Siófoki Campusán” 
program szervezőinek nincs okuk a szégyenkezésre; 
a rendezvény semmiben sem maradt el az elsőtől. 
A Gábor Dénes Főiskola siófoki programja a főiskola 
által elnyert EFOP -3.4.4-16-2017-0017-es pályázat, az 

INFOPÁLYA című projekt keretein belül valósult meg. 
A program összeállítását és a szervezés oroszlánré-
szét Berecz Antónia, a GDF budapesti oktatója, a Gá-
bor Dénes Tehetségpont vezetője vállalta, aki néhány 
lelkes jelenlegi és korábbi GDF-es diákkal érdekes és 
változatos programot állított össze. A rendezvény le-
bonyolításában segítségre volt a Siófoki Campus igaz-
gatója, Hamvas Péter, a campus dolgozói, valamint a 
siófoki Hallgatói Önkormányzat (HÖK) képviselői. A 
szervezők pénteken délután várták az érdeklődőket 

a Balaton-parton, a Petőfi sétány 1. szám alatt. Az 
első lelkes csapat a Siófoki SZC Baross Gábor Szak-
gimnáziumából és Szakközépiskolájából nem sokkal 
a kezdés után meg is érkezett. Ők először a digitális 
gyorsszobrászkodással és látványmodellezéssel is-
merkedtek Nagy Tamás Lajos budapesti GDF-es diák 
segítségével. Nem sokkal később az első előadással 
folytatódott a program; Misják Barbara, ugyancsak 
GDF-es hallgató, a kicsiknek szánt mobiljátékokról 
számolt be „Mobiljátékok iskola-előkészítés” címmel. 
Közben folyamatosan érkeztek a látogatók, több csa-
lád is ezt a programot választotta péntek délutáni 
időtöltésként. A szülők és az általános iskolások köré-
ben kétségtelenül a 3D modellezésnek és nyomtatás-
nak volt a legnagyobb sikere. Krupa Gábor, a GDF-en 
végzett egykori diák avatta be a hallgatóságot a 3D-s 
nyomtatás rejtelmeibe.
Az előadóteremben is egymást követték az előadá-
sok; a GDF Hallgatói Önkormányzatának elnöke, 
Gréczy Patrik mérnökinformatikus hallgató egy na-
gyon mai témával foglalkozott. „Okos megoldások a 
mindennapokban” című prezentációjában betekin-
tést adott az IoT (Internet of Things) világába néhány 
kereskedelmi forgalomban kapható háztartási esz-
közzel is szemléltetve azt.
Balogh Gábor, a siófoki székhelyű Techno-Tel Kft. 
– amely LAN-WAN technológiával, vezeték nélküli 
adatátviteli rendszerekkel, HFC és optikai hálózatok 
üzemeltetésével, fejlesztésével foglalkozik – ügyve-
zetője az optikai hálózatokat mutatta be helyszíni 
kísérletekkel „Jövőálló technológia” címmel. Idő-
közben megérkeztek a Siófoki Krúdy Gyula Szak-
gimnázium és Szakközépiskola diákjai is. Számukra 
is érdekes volt a nap utolsó előadása, amely nem a 
technikáról, hanem a marketingről szólt: Mészáros-
né Borbás Orsolya online marketing szakértő az in-
ternetes hirdetési lehetőségekről, illetve a közösségi 
oldalak marketingben betöltött szerepéről beszélt 
(GoogleAds, Facebook, Instagram), és emelte ki ezek 
fontosságát az online értékesítésben. Elmondhatjuk, 
hogy a Gábor Dénes Főiskola Siófoki Campusán 2018-
ban is sikeresen zárult a „Kutatók éjszakája” program. 

Kutatók Éjszakája a siófoki Gábor Dénes Főiskolán
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Cél a Grand Slam
Több ízben írtunk már fiatal siófoki tehetségekről, 
szerepelt már nálunk többek között úszó, íjász, ke-
rékpárversenyző, most egy fiatal teniszezőt muta-
tunk be. 

Cseresznyés Máté 17 éves, Siófokon született, és fiatal 
kora ellenére a sikeres hazai versenyek mellett már több 
nemzetközi tornán is sikerrel szerepelt. Számtalan hazai 
rendezésű korosztályos versenyt nyert, és rövid időn belül 
az a fura helyzet állt elő, hogy 2016-ban megnyerte a kor-
osztályos vidéki bajnokságot párosban, majd 2018-ban 
Budapest-bajnok lett egyéniben és párosban. Siófoki évei 
alatt magyar bajnokságot nyert párosban Makk Péterrel, 
akivel azóta is jó kapcsolatot ápol. Jelenleg Makk Péter ve-
zeti az U18-as magyar ranglistát, ahol Cseresznyés Máté 
a harmadik. Két éve az aktuális korosztályos válogatott 
kerettagja, mint mondta, címeres mezt eddig még nem 
sikerült magára ölteni, de a céljai között szerepel. 2018-
ban 12 nemzetközi versenyre sikerült kijutnia. ez nagyban 
köszönhető két siófoki támogatójának, a FRISOMAT Kft.-
nek és a TE-VE Kft.-nek, akik figyelemmel kísérik szereplé-
sét és pályafutását. Közben a teniszt "kiszolgáló" cégek is 
felfigyeltek hazai és nemzetközi eredményeire, és ebben 
az évben sikerült szerződést kötnie a MIZUNO /japán/ 
céggel, aki a sportruházatot biztosítja. Friss hír, hogy a 
múlt héten a YONEX cég is a támogatásáról biztosította, 
novemberben már a legújabb YONEX teniszütőkkel ké-
szülhet az edzésekre és a versenyekre. A 2018-as nem-
zetközi szereplése is jól sikerült Máténak, San Marinóban 
és Montenegróban Niksicben is döntőt játszott. A sikeres 
nemzetközi szereplésének köszönhetően fél év alatt az 
ITF Junior ranglistán 1700 helyet lépett előre. 
- Hatéves koromban kezdtem teniszezni Szarka Győzőnél, 
aki egy nyáron át foglalkozott velem. Majd közel 10 éven 

át Karap Attila tanítványa lehettem itt Siófokon, akinek ez-
úton is nagyon köszönöm a sok gondoskodást. Fejlődé-
sem folyamatos volt, de sajnos a környéken "elfogytak" az 
olyan teniszpartnerek, akikkel a további fejlődésem bizto-
sított lett volna. Adódott egy lehetőségem továbblépni, 
mivel Kisantal Péter budapesti teniszedző pártfogásába 
vett, és a középiskola második osztályát már Budapesten 
kezdtem. Péter az ő három gyermeke mellett engem is a 
családjába fogadott, és náluk lakhattam három hónapig. 
Péternek váltania kellett teniszklubot, és így mindketten 
a városmajori BUDAI TENISZ CENTRUMBA kerültünk. és 
azóta az MTK színeiben folytatom pályafutásom. Az or-
szág legszínvonalasabb, minden igényt kielégítő klub-
jába kerültem, ahol a lehetőségek megvannak a további 
fejlődéshez. A napi 2-3 edzés és tanulás mellett az utazás 
is sok időt elvesz, van olyan nap, mikor 3,5-4 órát kell utaz-
nom - mesélte lapunknak Máté.
Ebben az évben még két nemzetközi és egy magyar 
felnőtt verseny van betervezve a fiatal tehetségnek, a 
2019-es évre nagy és merész, de nem elérhetetlen cél-
jai között van, hogy szeretne az év második felére olyan 
ITF JUNIOR ranglista helyezést elérni - TOP 130-on belüli 
helyezés -, hogy egy GRAND SLAM versenyen juniorként 
szerepelhessen.

50 kilométeres kerékpártúra az 50 éves Siófokon és környékén

Siófok várossá avatásának 50. évfordulója alkalmából a Siófoki Fürdőegylet-Turisztikai Egyesület Siófokon és 
környékén 50 kilométeres kerékpártúrát szervezett szeptember 29-én.
A Siófok 50 kerékpártúra 50 kilométerét 19 résztvevő teljesítette, akik Siófok, Sóstó, Kiliti, Töreki és Széplak 
kerékpárútjain haladva felfedezték a környék szépségeit, látványosságait. A Víztoronytól induló túrázókat a 
kerékpározás végén a Tourinform irodában frissítő, emléklap és Siófok50-es ajándékcsomag várta. 

Elkezdődött a szezon a kosarasoknak is

A sikeres nyári kosártáborok után elkezdődött a 
bajnokság a kosarasoknak is. A Kosársuli csapatai a 
Somogy megyei illetve a Fejér megyei bajnokságok-
ban érdekeltek.

A Kosársuli felnőtt csapata az idei évtől nem az NB II-ben 
játszik, hanem a Somogy megyei bajnokságban. Ezt a 
döntést az egyesület vezetősége hozta meg, Pákozdi Zsolt 
edző így nyilatkozott:
- A munka melletti játék, most már több szezonon keresztül 
is bizonyossá vált, hogy sajnos nem igazán működőképes. 
Elfoglaltság, kötöttség szempontjából sokkal kedvezőbb 
a megyei bajnokság, mint az NBII, illetve természetesen 
utazásban is sokkal kevesebb időt vesz igénybe. A dön-
téshez emellett nagymértékben hozzájárult az is, hogy 
van több olyan U16-os játékosunk, akiket szeretnék még 
több mérkőzés lehetőséghez juttatni és ezt sajnos az NB 
II-ben nem tudtunk volna megoldani, mivel oda már nem 
adtak ki nekik játékengedélyt - mondta Pákozdi Zsolt aki 
azt is hozzátette, hogy az élmezőnybe várja a csapatot, 

mindenképpen szeretnének a felsőházban végezni. Sza-
lai István a Kosársuli Egyesület elnöke is a fiatalok játékle-
hetőséghez jutásának fontosságáról beszélt.
- Jó tapasztalatunk volt már a lányokkal, hiszen a vegyes 
korosztályú lány csapatunk a Fehér megyei bajnokságban 
játszik, mivel Somogyban nincs ilyen lehetőség, nekünk 
pedig nincs annyi lány játékosunk, hogy korosztályonként 
egy-egy csapatot ki tudjunk állítani. A megmérettetés vi-
szont nagyon fontos, kevés az, ha csak lejárnak edzésre, 
kellenek a meccsek ahol meg tudják mutatni, hogy mit 
tanultak az edzéseken, és a fejlődés is nyomon követhető. 
A fiúra visszatérve és úgy általában az egyesületre, azt kell 
kiemelni, hogy nem profi sportolókat képzünk, hanem tö-
megsport, illetve utánpótlás nevelésre specializálódtunk, 
a nagy tehetségeinket hamar elviszik tőlünk, máshol foly-
tatják. Az U16-os csapatunk nagyon ügyes játékosokból 
áll, nekik kerestünk meccslehetőséget a korosztályukon 
kívül, így ők a nagycsapat tagjaival játszanak együtt, most 
már a Somogy megyei bajnokságban, és a teljes keret 
csak siófoki játékosokból áll- mondta Szalai István.

Megtörtént a tornatermekhez tartozó öltözők és a vizesblokkok felújítása a Krúdy iskolában. A régi öltözőket 
teljesen szétverték és újjáépítették, új burkolatokat és szanitereket kaptak. A felújítás 10 millió forintba került, 
melynek hetven százalékát a Siófoki Kosársuli Egyesület gyűjtötte össze TAO támogatásokból a maradék össze-
get az önkormányzat adta.
- Másfél évig küzdöttünk azzal, hogy olyan kivitelezőt találjunk, akik szünetben meg tudják oldani a felújítást, 
mivel rengeteg bontással járt a kivitelezés. Az őszi szünetben sikerült elvégezni a munkát, de a szakemberek éjjel 
is dolgoztak, hogy kész legyenek. Menet közben persze jöttek a problémák, régóta beáztak az öltözők, de a prob-
léma nem ott volt ahol sejtettük, így a helyiségek feletti tetőrészt is fel kellett újítani. Új ajtók kerültek az öltö-
zőkbe, és a padokat is lefestettük. Az öltözőket nem csak az iskolában tanuló közel ötszáz diák használja, hanem 
a Kosársuli egyesület is, valamint azok, akik bérbe veszik a sportcsarnokot, emellett nem kell már szégyenkezni 
akkor sem amikor az itthoni meccseken fogadjuk az ellenfeleket- mondta Szalai István az egyesület elnöke.
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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.

Tisztább motor
nagyobb teljesítmény
már az első tankolástól
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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 csatlakoz-
tatható, 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 való-
sítható 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 való-
sítható 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 való-
sítható 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.

17. Siófok, Töreki utca 
12177/2 hrsz. 3783 m2

kivett, beépítetlen terület 
Vételára: 9.200.000 Ft
(A közművek a kialakuló ingatlan előtti utcá-
ban 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.   

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. január 9. (szerda) 900

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



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

A szép mosoly új kapukat nyit meg
 az üzleti és magánéletében.

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

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

Legyen sikeresebb és vegye igénybe 
karácsonyi kedvezményünket! 
Porcelán héj vagy cirkónium 
korona készítésekor 
5000 Ft kedvezmény és 
az ideiglenes korona 
is ajándék! 

Kérjen időpontot a 06 20 553 6622-es számon!
Érvényes: 2018. dec.15-ig.

Csak
nálunk!

Multifokális
lencsék

30-40%
kedvezménnyel

INGYENES
LÁTÁSELLENŐRZÉS

ÉS

SZAKTANÁCSADÁS

OPTIKA

MEGHOSSZABBÍTVA

NOVEMBER 30-IG!

Siófok, Vak Bottyán u. 27., TESCO
Nyitva: H.–Szo. 9.00 – 20.00, V. 9.00 – 19.00

Telefon: 06-84/322-674

Az akció 
november 1–30-ig tart.

A részletekről érdeklődjön
üzletünkben!

Utánfutóbérlés az AVIA-tól
Hívjon minket: 20 503 7943!

Óránként650 Ft-tól!

SZÜLETÉSNAPI

PARTY 2018.11.30. SIÓFOK
KISS SZILÁRD SPORTCSARNOK

A belépőjegy ára 15.000 forint, mely 
tartalmazza a svédasztalos vacsorát és 
korlátlan italfogyasztást (sör, bor, üdítő) 
21:00 – 3:00 között.

A belépők megvásárolhatók a siófoki 
Tourinform irodában 
(Fő tér 11. – Víztorony)

További információ:
tourinform@hellosiofok.hu
+36 84/310-117
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SVÉDASZTALOS VACSORA
A Kempinski Catering jóvoltából

POHÁRKÖSZÖNTŐ
Köszöntőt mond dr. Lengyel Róbert 
Polgármester Úr és Witzmann Mihály 
Országgyűlési Képviselő Úr

KAPUNYITÁS

NYITÓTÁNC

BŰVÉSZ SHOW JÓNÁS TAMÁSSAL

RAKONCZAI IMRE ELŐADÓESTJE

RAKONCZAI IMRE ELŐADÓESTJE

DJ MEDVE

A szervező az időpont-és programváltozás jogát fenntartja!
A rendezvény szervezője: Siófok Város Önkormányzata



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. december 31-ig érvényes. 

8600 Siófok, Vak Bottyán u. 45.


