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Jégpályától a társasházakig
A testületi ülést követő napon tartott sajtótájékoztatót Szajcz Adrián beruházási és fejlesztési
tanácsnok az előző nap legfontosabb döntéseiről.
A Fidesz-frakció vezetője bejelentette: ezentúl
minden ülés után sajtótájékoztatót tart, hogy a
város lakói részletesen megismerhessék a döntéseket vagy éppen azok hátterét, valamint a város
életéhez kapcsolódó, fontos híreket.

Decembertől új jégpálya Siófokon

szen épül, ahol a rendezvényeken a színpad szokott állni.
- A jégpálya használati díjából a siófoki lakosok 50%-os
kedvezményt kapnak lakcímkártyájuk felmutatásával.
Elképzelésünk szerint a pálya mindennap 9 és 20 óra között üzemelne, és hétköznaponként 10 és 15 óra között a
siófoki iskolások és óvodások ingyen vehetnék igénybe,
ezzel is plusz téli sportolási-szórakozási lehetőséget biztosítanánk a város gyermekeinek - mondta Szajcz Adrián.
A jégpálya természetesen kivilágítható lesz, és a tervek
szerint fényfűzérekkel ünnepi díszbe is öltöztetik a környező fákat. A pálya mellé kis vendéglátó egységek is
települnek. Úgy tűnik, hogy az új siófoki jégpálya a Balaton-part legegyedibb pályája lesz.
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hiszen így a megnövekedett adminisztrációs feladatok
nem jelentenek majd akkora terhet, így több idő jut a
gyerekekre - mondta Szajcz Adrián beruházási és fejlesztési tanácsnok a testületi ülés utáni sajtótájékoztatóján.
Az átszervezés első lépéseként a testületnek határozatot kellett hoznia (elvi döntést) a szándékáról, mely tartalmazza, hogy milyen módon kívánja ellátni a jövőben
az adott feladatot, és amelyben rögzítik az átszervezés
határidejét. Ez a nyilatkozat képezi a véleményezési
eljárás alapját. A fenntartó legkésőbb a tervezet végrehajtási éve májusának végéig hozhat döntést az átszervezéssel kapcsolatban.

Ipari park a reptérnél

Különválhat a bölcsőde az óvodáktól

A téli szünet első napján nyitja meg kapuit az új siófoki
műjégpálya a Balaton-parton. Szajcz Adrián fejlesztési és
beruházási tanácsnok a testületi ülést követő sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy újra lesz Siófokon műjégpálya, ezúttal egy igazi, hagyományos pályát építenek a
kikötőbe.
- A novemberi Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság
ülésén a Fidesz-frakció javasolta, hogy a siófoki kikötőben műjégpályát létesítsünk. Az elképzelés illeszkedik a
Siófok 50 ünnepi évhez, és egyfajta karácsonyi ajándékként is felfogható, amelyet az önkormányzat nyújt át a
siófoki polgárok és az idelátogatók részére. A kivitelezés
a Balaton-parti Kft. feladata lesz, a cég ügyvezetője a testületi ülésen ismertette is a terveket, és azt a képviselők el
is fogadták - mondta Szajcz Adrián.
A jégpálya december 21-én, a téli szünet kezdetekor nyitja meg kapuit és úgy tervezik, hogy 50 napon keresztül,
február közepéig lesz nyitva. A pálya, mely hagyományos
műjégpálya, 12x22 méteres lesz, melyhez egy 50 méter
hosszú, 2,5 méter széles jégfolyosó is csatlakozik. A pálya
helyszíne a siófoki kikötő lesz, a jégfolyosó pedig azon a ré-

A legutóbbi testületi ülésen a képviselők elvi döntést
hoztak Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje átszervezéséről. A jelenlegi intézmény kilenc óvodai és egy bölcsődei egységből áll, melyet egy intézményvezető és
három intézményvezető-helyettes irányít. Ez utóbbiak
közül egy fő látja el a bölcsőde vezetését is. A kormányhivatal által a bölcsődében végzett hatósági ellenőrzés
kifogásolta, hogy a bölcsődei intézményegységnek
nincs a jogszabályoknak megfelelő végzettséggel rendelkező vezetője. Ezek után fogalmazódott meg, hogy
a többcélú intézményt át kell szervezni úgy, hogy a bölcsőde önálló intézményként működjön a továbbiakban.
- 122 férőhelyes a bölcsőde, azaz nagyobb intézménynek számít, így a cél az, hogy külön vezetővel, külön
költségvetési szervként működjön tovább a városban.
Ennek a döntésnek nagyon sok pozitív hozadéka lehet,

Körforgalom épül a kiliti reptérnél a 65-ös úton, hogy
könnyen megközelíthető legyen az új ipari park. 2017
szeptemberében a város 575 millió forintot nyert TOPos pályázaton ipari park létesítésére, melynek helyszínéül a kiliti repülőtérrel szembeni területet jelölte ki a
város, amelyet telekvásárlásokkal szereztek meg, jelenleg ezeknek a telkeknek az átminősítése folyik. A projekt lényege, hogy ezen a területen egy elkerített, ipari
park besorolású ingatlant kell létrehozni a szükséges
infrastruktúrával, valamint a pályázati feltétel szerint
egy portaépületet és egy munkacsarnokot kell építeni,
melyben minimum két cégnek kell működni. Az ipari
park elérhetőségéről is döntenie kellett a testületnek,
egy közlekedési tanulmány elkészíttetése után az a
döntés született, hogy egy körforgalom épül a 65-ös
úton, melynek az egyik leágazása az ipari parkba vezet.
- A körforgalom kialakításához újabb területeket kell
vásárolnia az önkormányzatnak, ennek a költségvetési
fedezetét biztosítottuk a döntéssel. A célunk az, hogy

Siófok több, stabil lábon álljon a jövőben is, az iparűzési
adóbevételek növelése jövőben is mindenféleképpen
célként jelenik meg, illetve szeretnénk ezt a területet
úgy hasznosítani, hogy a városban működő szakképzési
centrum tanulói kapjanak gyakorlati lehetőséget vagy
éppen a már végzett szakemberek munkát - mondta
Szajcz Adrián beruházási és fejlesztési tanácsnok.

Közösségi ház a régi moziból
Megkezdődött a siófoki közösségfejlesztési program
megvalósítása Elindult a siófoki CLLD program. A TOP
(Európai Unió Területfejlesztési Alapjának hazai fejlesztési programja) finanszírozású program egy speciális, az
Európai Unióban bevált módszertanra épülő, városi közösségfejlesztési program, a módszertan angol nyelvű
elnevezésének rövidítéséből ered a neve is (Community
Led Local Development = közösségi irányítású helyi fejlesztés). A program tervezését és megvalósítását egy
városi civil, vállalkozó és önkormányzati szereplőkből
álló, erre a célra létrehozott szervezet – a Siófok Holnap
Egyesület – koordinálja. A program lényege, hogy egy
közel 400 millió Ft-os támogatási keretet biztosít a város közösségi, kulturális és sportéletének élénkítésére.
A program egyik legérdekesebb része az úgynevezett
kulcsprojekt, amelyre a támogatási keret 40%-a használható fel, a fennmaradó összeggel kiegészítő városi
közösségi programok támogathatók. A kulcsprojektet
Siófok város esetében egy korszerű, multifunkcionális
közösségi ház kialakítása jelenti, amelyet a Kálmán Imre
sétányon lévő volt mozi épületében fognak kialakítani.
Jelenleg ennek tervezése folyik, valamint a kiegészítő
jellegű közösségi fejlesztésekre vonatkozó helyi pályázati felhívások megjelentetésére készülnek.
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Jubileumi városnappal ünnepelte 50. születésnapját Siófok

12 nyertes társasház
A Fidesz-frakció javaslatára a tavalyi évben kiírásra
került a társasház felújítási program, amelynek a célja
az volt, hogy a városban található társasházak közös
helyiségeinek felújításához adjon támogatást. A javaslat azt tartalmazta, hogy az önkormányzat írjon
ki újra pályázatot a különböző korszerűsítési munkálatok anyagi fedezetének biztosítására. A cél az volt,
hogy pályázni lehessen állami támogatás nélkül, külső hőszigetelésre, gépészeti felújításra és a lépcsőházak nyílászáró cseréjére. Az önkormányzat 2004-től
támogatta a városban található társasházak felújítását, de ezen támogatások többsége a panelházakra,
illetve a távhőszolgáltatást igénybe vevő társasházakra vonatkozott. 2010-től a téglaépületekben élők
nem juthattak támogatáshoz, azonban az új program
keretein belül ezek a házak is megújulhatnak. Az 1995
után, a vasúttól északra épült, és felújítási alapképzéssel legalább 1 éve nem rendelkező társasházak
nem jogosultak a pályázaton részt venni. A társasház-felújítási program keretében az önkormányzat a
teljes beruházási költség 40%-át nyújtja támogatásként a nyertes pályázóknak. A megítélt önkormányzati támogatás a társasházak segítése érdekében
előfinanszírozott is lehet, annak érdekében, hogy a
banki hitelügyintézés során a támogatás önerőként
is felhasználható legyen.
- A múlt hónapban a városfejlesztési bizottság ülésén
bírálták el a pályázatokat. Tizennyolc pályázat érkezett be, ebből tizenkettő pozitív elbírálást kapott.
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2018 különleges év Siófok életében, idén ünnepli
várossá nyilvánításának 50. évfordulóját a Balaton-parti település. A jeles alkalomból egész évben jubileumi programokat szerveztek, melyek
fénypontját a november 30-ai városnap jelentette.
A siófoki városnapon hagyományosan megrendezték
a jótékonysági vásárt, melyen helyi egyesületek, civil
szervezetek jótékony céllal árusították kézzel készített
termékeiket a Víztorony körül, és gyűjtötték az adományokat a vásár fő támogatottja, a Nyitnikék Óvoda
számára. A Kálmán Imre Kulturális Központban vehették át kitüntetéseiket a város jó tanuló, jó sportoló
diákjai, és a polgármesteri hivatalban díjazták a 2018.
évi városi virágosítási verseny győzteseit. A kulturális
A megszavazott 100 milliós keretet ez teljes mértékben kimeríti. Ha hosszú távon a város tudja ezt
a programot finanszírozni, és a városvezetés emellé
odaáll, akkor ez a társasházakban élőknek egy olyan
lehetőség, amelyet csak itt tudnak igénybe venni.
Amikor megfogalmaztuk a kritériumokat, akkor pontosan az volt a lényege, hogy minél több társasházat
meg tudjunk célozni - mondta Szajcz Adrián.
Volt olyan társasház, amely 60 milliós beruházási
költséggel pályázott, de volt olyan is, akik csak belső
gépészetre, melegvizes csövek cseréjére pályáztak,
ez belefért 8-10 millió forintba.A jövő év második felében a tervek szerint folytatódik a felújítási program.

Egy sajnálatos esemény miatt egyedi kérelmet bíráltak el a képviselők. A siófoki rádióklub székhelyéül szolgáló Bányász utcai ingatlan a közelmúltban leégett. Információink szerint a tűz egy melléképületről terjedt
át a főépületre, melynek teljes felső szintje megsemmisült. Itt tárolták a klub tartalék gépeit, valamint egy
tucat laptopot is, amin a gyerekek rádióztak. Az oltás következtében az alsó szint teljesen elázott, ahol a
napi használatban levő gépek voltak, így ezek mindegyike használhatatlanná vált. Megsemmisült a klub
URH adóvevő készlete, és a működéshez szükséges technikai eszközök. A klub vezetője kérelmet nyújtott be
testületnek, hogy támogassák a tönkrement eszközök ártalmatlanítását, melyet a testület meg is szavazott.
A klub több Európa-és világbajnok amatőr rádióst is kinevelt, és nagy hangsúlyt fektetnek a fiatalokra, az
utánpótlás-nevelésre is.

központ több különböző témájú kiállításnak is otthont
adott ezen a jeles napon. Az emeleti galérián nyílt meg
Karda Imre fazekas, népi iparművész emlékére a Kezünk nyomán című tárlat a HÉ! Helyi Érték Egyesület és
a kultúrház szervezésében, melyen helyi kézművesek
alkotásait tekinthették meg az érdeklődők. A Városnapon mutatták be Siófok kulturális folyóirata, a Siópart
ünnepi számát, és a jubileumra készített mellékletét,
a Somogyi Néplap 1968. december 29-i különkiadásának újranyomtatott változatát. Az előcsarnokban
Balatonkiliti történetéről szóló tematikus kiállítás nyílt,
és elindult a jótékonysági mézeskalácsváros aukció. A
kreatív önkéntesek idén harmadik alkalommal építették fel mézeskalácsból Siófok emblematikus épületeit,
melyekre a közösségi oldalon keresztül december 12ig lehet majd licitálni. A Mézeskalácsváros Siófok 2018

jótékonysági akcióval egy hároméves kislányt, Vörös
Zsófikát és a kis betegeket segítő Démétér Alapítványt
támogathatják a licitálók.
A városi ünnepség alkalmából hagyománnyá vált,
hogy a siófoki képviselő-testület döntése értelmében
azok a siófoki polgárok, jogi személyek és gazdasági társaságok, akik kimagasló közösségi munkájukkal
hozzájárultak a város fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez, elismerő címet kapnak. A színházteremben
megrendezett díjkiosztó gálán dr. Lengyel Róbert, Siófok város polgármestere köszöntötte a díjazottakat és
a megjelenteket.
- Kiemelkedő esemény egy település életében, hogy

várossá avatásának 50. évfordulóját ünnepeljük. Egy
igazi történelmi esemény, aminek most mi a tanúi, egyben kiváltságos részesei lehetünk. Számomra pedig külön megtiszteltetés, hogy e jubileum időpontjában én
lehetek ennek a gyönyörű városnak a polgármestere
– hangzott a polgármester beszédében, aki történelmi
visszatekintéssel emlékezett meg az 50 éves városról.
DECEMBER
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város volt alpolgármestere, Witzmann Mihály országgyűlési képviselő, Hamvas Péter, Siófok város alpolgármestere, Csorba Ottó képviselő, Lapos Gábor képviselő,
Mezőfi Józsefné képviselő, Nagy Sándorné képviselő,
Orbánné Wald Marianna képviselő, dr. Safar Ahmed képviselő, Szajcz Adrián képviselő, Szamosi Lóránt képviselő,
Ujvári István képviselő, Völgyi Lajos képviselő és Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit, a Siófoki Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzője részére.
A színházteremben az ünnepi műsor Szulák Andrea és
Elek Norbert előadásával zárult, majd a Fő téri színpadon
Éliás Gyula Jr. és sztárvendégei nagykoncertjét élvezhették az érdeklődők.
A jubileumi díjátadón Siófok Város Díszpolgára címet
vehetett át dr. Farkas Sándor nyugalmazott sebész főorvos és dr. Kersák János nyugalmazott belgyógyász
főorvos. Siófokért-érem kitüntetésben részesült Majoros
János, Bartha Béla és Bartháné Tatár Imola. Polgármesteri elismerő oklevelet vehetett át Bohár Árpád, Fuxhoffer
Zsolt, Nagy Ferenc, dr. Nemes Levente, Happiness TSE
(Lóránth Éva és Hetei Fruzsina), C&M Dance Stúdió TSE
(Fülöp Milán és Kovács Franciska). Siófok várossá válásának 50 éves évfordulója alkalmából dr. Lengyel Róbert
polgármester emléktárgyat adott át: Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Neszményi Zsolt, a
Somogy Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, dr. Kiss Pál, a Siófoki Járási Hivatal hivatalvezetője,
Potocskáné Kőrösi Anita országgyűlési képviselő, Siófok
A városnapon a Somogyi Néplap 1968. december 29-i,
vasárnapi különszámának újranyomtatott változatát is
olvashatták az érdeklődők. A 12 oldalas különszámban
a számos jegyzet, ünnepi köszöntő mellett a kiadvány
mai szemmel nézve talán legérdekesebb része az az
összeállítás, melyben a település akkori meghatározó
közéleti szereplői a jövőről alkotott elképzeléseikről
és elvárásaikról vallanak. „Még nagyobb fejlődést,
még több szép épületet” – olvasható Angyal József,
az OTP akkori vezetőjének fényképe alatt. Boa József,
KISZ politikai munkatárs a sportélettel, stadionépítéssel kapcsolatos elgondolásait fogalmazta meg, míg
Jenőfi Károly, a Hazafias Népfront titkára ekképp nyilatkozott: „...szeretném, ha Siófok nem csak a nyári,
hanem a téli üdültetés városa is lenne. Téliesített szállodákat, üdülőket várok, ...”. Punyi István, a Kőolajve-

A különleges jubileumi év alkalmából Siófok Város Önkormányzata egy egyedülálló programmal is kedveskedett a városlakóknak, akik a Kiss Szilárd Sportcsarnokban
a Siófok50 Születésnapi Party keretében ünnepelhették
meg az idén fél évszázados városunkat, Siófokot.

zeték Vállalat párttitkára saját kérdését így válaszolta
meg: „Mit várok az új várostól? Gyorsabb ütemű közművesítést! Azt, hogy a város mindig tiszta és rendes
legyen, vonzó, hogy az ország minden részéből ideérkező emberek a Balaton gyöngyszemét lássák benne.”
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1988-ban az országban az elsők között indítottak Siófokon városi újságot. A Siófoki Városi Tanács V.B. lapja
a Siófoki Hírek nevet kapta, ára 9,50 Ft. volt. A várossá válás 20. évfordulóján, decemberben az első évfolyam hetedik száma jelent meg, melyben dr. Gáti
István tanácselnök így köszöntötte a város polgárait:

"Boldogít az a tudat, hogy a város minden lakója tudja,
hogy a cím önmagában kevés. A tettek teremthetik meg
városi jövőnket. Megértettük a korai felhívást, hogy legyünk büszkék, hogy hazánk egyik legszebb vidéke, fejlődő fiatal városának polgárai lehetünk. Büszkeségünk
szavak helyett tettekben realizálódjon. Tennivaló pedig
bőven akad. Más hasonló nagyságú településektől eltérően Siófok fejlesztésében a hagyományok szerepe kevéssé
meghatározó. A siófoki arculat kialakításának felelőssége, új hagyományok megteremtése a mi feladatunk. Sok
tényező a könnyebb megoldás felé csábít bennünket. Úgy
kell mégis nekünk megtalálni a helyes arányokat, hogy
néhány évtized múltán is merjük vállalni cselekedetein-

kért a felelősséget. Köszöntöm a 20 éves város eredményeit létrehozó siófoki embereket, s bízom a további együttes
munkánkban."
A lap a köszöntő mellett címlapon hozta, az akkor hatalmas hírnek számító eseményt, azaz,
hogy televízió születik Siófokon "Keresztveve: TVSIÓ" címmel. Ugyancsak a címlapon jelent meg,
hogy elkezdődött a Kele utcai iskola beruházása.
Hogy ne csak kerek évfordulókra tekintsünk vissza,
úgy gondoltuk, az ezredforduló, azaz a 2000. év decemberi lapszámát nézzük meg, azonban ebben nem
közöltek cikket a városnapról. Így ugrottunk egyet,
és a 2001. év decemberi számát olvasgattuk, amiben
a 10. oldalon meg is találtuk a kétoldalas beszámolót. Dr. Balázs Árpád, akkori polgármester is a siófoki
polgárokat helyezte ünnepi beszéde középpontjába:
"Fejlődésünk legfőbb pillére azonban továbbra is mi magunk vagyunk. Minden, ami itt létrejött, a siófoki polgár
munkájának, szorgalmának, mindennapi küzdelmeinek
emlékműve. Együttműködésünk, probléma-feloldó képességünk tanúbizonysága. Nem várhatunk senkire...
Nekünk kell a családunkról gondoskodni, utakat, járdákat, iskolát építeni, időst, szegényt támogatni, apró
gyereket nevelni...Siófok város napja a családjáért és
a közösségért dolgozó tisztességes polgár ünnepe. Az
advent, a reménykedés időszakának kezdetén őszinte elismeréssel szeretnék tisztelegni mindazok előtt,
akik munkájukkal a város fejlődését biztosították."
Ebben a lapszámban olvashatjuk többek között, hogy
a városnapon kötötte meg testvérvárosi szerződését a
testület Parnu városával, elindult a főiskola, megújult a
Sió-híd. A Siófokért emlékérem díjazottjai között pedig-csakúgy mint idén - dr. Kersák János is szerepelt.

A 2018. évi városi virágosítási verseny díjazottjai kategóriánként:

Családi ház
Zsiga Vilmosné I. helyezett
Körmendy Zoltánné II. helyezett
Balogh Ilona III. helyezett
Társasházi erkély:
Vörös Ferenc I. helyezett
Takács Zsuzsanna II. helyezett
Egyéb
Pitypang Óvoda I. helyezett

Különdíj
Török Julianna: évek óta végzett
társadalmi munkájáért
Lénárt Ferencné: évek óta kiemelkedő
színvonalas kertfenntartási munkájáért
Szili Zsuzsanna: évek óta kiemelkedő
színvonalas kertfenntartási munkájáért
Hauszgénusz Éva: évek óta kiemelkedő
színvonalas kertfenntartási munkájáért
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A Civil Egyesületek különdíjban részesítették a számukra emlékezetes kerteket:

A Siófok déli városrész csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése
200 millió forint európai uniós támogatással valósul
meg Siófokon a déli városrész csapadékvíz-elvezető
rendszerének fejlesztése.

Városvédő és Szépítő Egyesület díjazottja:
Négy Évszak Kertészet
Nők a Balatonért Egyesület
díjazottja:Gáspár Jánosné

A projekt közvetlen célja, hogy a jelenlegi belterületi
csapadékvíz-elvezető rendszer képes legyen ellátni egyrészről a területi adottságokból, másrészről a jelenlegi
csatornarendszer állapotból, harmadrészről az időjárás
változás szeszélyességéből adódó megnövekedett vízmennyiség megfelelő kezelését és elvezetését a megjelölt
közútszakaszok mentén. Továbbá cél a megfelelő csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítása, és ezzel a veszélyeztetett területről a vízelvezetés megoldása és a csapadékvíz
okozta károk megelőzése. A tervezett csapadékvíz-elvezető rendszerekről általánosságban elmondható, hogy mind
a tervezett burkolt árkok, mind a zárt csapadékcsatornák
a meglévő, csapadékvíz-elvezető művek nyomvonalát követve kerültek kijelölésre. Ahol lehetővé tette magassági
kialakítása és vízszállító kapacitása, ott a tervezés során tö-

Nyugdíjasok Siófoki Egyesülete díjazottja:
Nyitnikék Óvoda
Siófoki Nőklub Egyesület díjazottja:
Török Klára

Siófoki Libadalom
A Taste of Balaton gourmet sétányon libakülönlegességekkel, a színpadon nagykoncertekkel,
családi programokkal, kirakodóvásárral várta az
érdeklődőket november 16. és 18. között Siófok
új őszi rendezvénye, a Libadalom.
Novemberben a Márton-naphoz kapcsolódó háromnapos rendezvénysorozattal készült a várossá
avatásának 50. évfordulóját ünneplő Siófok. A Libadalom elnevezésű fesztiválon a Fő térre és a Víztorony köré kitelepült árusok mellett egy különleges
gasztrosétány, a Taste of Balaton is helyet kapott. A
sétányon a Balaton-környéki gasztronómia legjava
vonult fel: a Paletta, a Neked Főztem, a Déli Part BBQ
és az Egy Csipet Nádas hozta el libakülönlegességeit, a borászatok közül pedig az Ikon, a Konyári Pincészet és a Laposa Borbirtok képviseltette magát. Sós
libamájas tiramisu, kókusztejes libaleves, lúdláb, liba
forralt bor, liba ramen leves, libaszív hot-dog – csak
egy kis ízelítő mindabból, amit a fesztivál látogatói
megkóstolhattak a hétvégén.
A gasztronómia mellett a családi programok és a
koncertek sem maradhattak el. Esténként olyan neves sztárfellépők érkeztek a színpadra, mint Nagy
Feró és a 40 éves Beatrice, akik egy nosztalgiakoncerttel készültek a zenekar elmúlt négy évtizedének
legnagyobb slágereiből. Kocsis Tibor, Tabáni István
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rekedtek arra, hogy az út alatti átereszek a tervezett csapadékvíz-elvezető rendszerhez lehessen illeszteni. Az egyes
ingatlanokhoz tartozó kapubejárók, kocsibehajtók helye
és szélessége is felmérésre került.
Kedvezményezett neve: Siófok Város Önkormányzata
Projekt címe: Siófok, déli városrész csapadékvíz-elvezető
rendszerének fejlesztése
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017
Szerződött támogatás összege: 200.000.000,- Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt teljes költsége: 400.000.000,- Ft
A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása:
200.000.000,- Ft
A támogatási szerződés aláírásának napja: 2017. év 10. hó
26. nap
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:
2017. év 12. hó 01. nap
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év 12.
hó 31. nap.

Szemüvegkeretekre és vé
konyított (1.6, 1.74)
szemüveglencsékre ünnepi
kedvezmények!

-40%
és Kratelli Josephine egy különleges emlékkoncerten idézte fel Cserháti Zsuzsa és Máté Péter dalait, és
a fesztivált az egyik legnépszerűbb hazai koncertzenekar, az Irie Maffia zárta.

Siófok, Vak Bottyán u. 27., TESCO

OPTIKA

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

Az akció december 1–31-ig tart.
Ajánlatunk meghatározott
szemüvegkeretekre és
szemüveglencsékre vonatkozik.
A részletekről érdeklődjön
üzletünkben!

DECEMBER
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Mit
tartogatsiófoki
az ősztél
Siófokon?
Varázslatos
Elérkeztünk Siófok jubileumi évének utolsó hónapjához. Tizenegy eseménydús hónapon keresztül ünnepeltük Siófok várossá válásának 50.
évfordulóját. A már széles körben ismert nagyrendezvények is ünnepélyesebb hangulatba öltöztek, minden a kerek évforduló körül forgott, és
méltó módon ünnepelhettük a várost. Természetesen az 50. év tiszteletére számos egyéb programmal is gazdagodott Siófok eseménynaptára.
De mit várhatunk a decembertől és az elkövetkező téltől?
Az ünnepi készülődés során remélhetőleg mindany
nyiunknak adódik lehetősége egy pillanatra megállni, és időt szakítani szeretteinkre. A karácsonyig tartó
adventi időszak varázslatos hangulatát még mindig
megtaláljuk a Fő tér faházikóiban, az Aranycsengő
adventi vásáron. Ha még hiányzik egy-két dísz vagy
ajándék az ünnepekhez, mindenképpen érdemes ellátogatnunk a Víztoronyhoz, hiszen igazán elragadó,
egyedi kézműves termékeket találhatunk az árusok
kínálatában.
A meghitt, családi körben együtt töltött napok után
ismét lesz lehetőségünk kimozdulni, hiszen az Évzáró Puncs Party veszi át az adventi vásár helyét. Minden este koncertek lesznek a Fő téren: fellép Nagy
Edmond, a Feeling együttes, a Cascade Music Jam
és a Black Velvet zenekar is. Napközben kézműves
vásár és gasztro kereskedők várnak, így puncsra,
forralt borra és egyéb téli finomságokra még mindig számíthatunk. A jubileumi évtől a BÚÉK Siófok
Szilveszteri Party búcsúzik december 31-én. Az idei
év legutolsó buliján fergeteges hangulatot teremt
majd a siófokiak kedvence, a Blokk együttes, majd
Weisz Viktor előadása következik az est fénypontja,
az R-GO koncertje előtt. Az elmaradhatatlan tűzijátékot követően együtt köszöntjük 2019-et az újévi
utcabálon, ahol a Retro discón kedvenc régi slágereinkre táncolhatunk hajnalig.

Az MVM Zrt. által támogatott Siófok50 rendezvénysorozatot tehát az Aranycsengő adventi vásár, a
puncsparty és a szilveszteri party zárja 2018 decemberében.
A megszokott programok mellé idén télen egy elképesztő meglepetéssel ajándékozza meg a város a
siófokiakat és minden idelátogatót. A jubileumi év
alkalmából a hajóállomáson 50 napon keresztül hódolhatunk kedvenc téli sportunknak, a jégkorcsolyázásnak. A Siófoki Jégkikötő december 21-én 10 órakor
nyitja meg kapuit a közönség előtt. Hétvégente számos remek programmal színesíti majd a siófoki telet
a korcsolyapálya, ami egy Magyarországon igen ritka,
50 méteres jégfolyosóval is kiegészül. Lesz jéghoki
bemutató, jégdiszkó, kívánságműsor és jégkarnevál, és lehet, hogy jégre lépnek a busók is! Érdemes
lesz tehát elővenni a korcsolyákat, de akkor sem kell
csüggedni, ha nincs otthon méretben megfelelő darab, mert kicsik és nagyok számára is lesz kölcsönzési és élezési lehetőség. Aki tehát szeretne egy bögre
tea vagy forró csoki mellett gyönyörködni a téli Balatonban, miközben a család apraja-nagyja önfeledten siklik a korcsolyapályán és a fák között kanyargó
jégfolyosón, az mindenképpen látogasson el a Siófoki
Jégkikötőbe.
A 2018-as, jubileumi év eddig minden elképzelésünket felülmúlta a siófoki események terén, amiért minden helyinek és idelátogatónak köszönettel tartozik a
város. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett és részt
vesz a programokon, mindenkinek, aki jelenlétével és
munkájával hozzájárul az események színvonalához
és sikerességéhez! Reméljük, hogy 2019-ben is népszerűek lesznek a siófoki programok, és ugyanen�nyien látogatnak el a rendezvényekre, hiszen Siófok
jövőre is egy legalább ilyen lenyűgöző programsorozattal jelentkezik. Köszönjük a jubileumi évi rendezvénysorozat főtámogatójának, az MVM Zrt.-nek, hogy
2018-ban együtt ünnepelik velünk Siófok várossá
válásának 50. évfordulóját! És nem utolsósorban köszönjük Siófoknak, hogy „Itt kezdődik a Balaton!”
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„…én
csak az
a munkában,
a nép
szolgálatában lelem örömömet.”
Imrék: amán
Tanulás,
Emberré válás
időszaka.
Élj úgy, mintha ma lenne az utolsó napod. Tanulj úgy, mintha örökké élnél. /Mahatma Gandhi/

A zongora, melynek az árát úgy gyűjtötte össze,
ahogy előzőleg írtam nagyon fontos volt számára. A
később dúsgazdag és világhíres IMRE hangszerét a
család őrizte, édesanyja szobájában állt. IMRE húga,
Rózsika ajándékozta a Kálmán Imre Emlékháznak.
Ez a zongora sokat mesélhetne, és régen mesélt is
ütemekkel, mély és magas hangokkal. Gondolatokat, érzelmeket csalogatott elő belőle. Bizony, a
zongora elmondhatná, hogy mit érzett IMRE, amikor krónikus ínhüvelygyulladás okozta fájdalmak
miatt abba kellett hagynia a zongorázást. Tehetséges előadóművész vált volna belőle. Az 1898-ban
hetente megjelenő Zenelapban, Lukács-Schuk Anna
zongoraiskolájának vizsgahangversenyén már feltűnt IMRE, a kiváló játékával. Mozart: „Ábránd” című
darabját adta elő. A Zenelap egy „közlöny, mely a
zeneművészet összes ágai köréből - az Országos
Magyar Dalár-Egyesület és a Zenetanárok Országos
Egyesületének hivatalos közlönyének számított.
A kéz effajta betegségével még diákként találkozott
Szirmai Albert kapcsán, aki zongoraművésznek készült, de e betegségnek köszönhetően jobb kezét
nem tudta használni. Ez elborzasztotta IMRÉ-t, aki
nem tudhatta, hogy az ő zongorakarrierje is az ínhüvelygyulladás áldozatává válik. Lemondva a zongorázásról, zeneszerzői tanulmányokat kezd el. A
Zeneakadémia II. évfolyamán Koessler János és Siklósi Albert tanítványa. Koessler tanítványai voltak
akkor Bartók Béla, Kodály Zoltán, Dohnányi Ernő,
Weiner Leó, Szirmai Albert és Jacobi Viktor.

A másik IMRÉ-t a kicsapás réme fenyegette. Dr. Simonffy
Jenő, az iskola akkori igazgatója, aki egyébként csillagász
volt, behívatta IMRE édesapját. Közölte vele, hogy ha a
fia megbukik hittanból, akkor nem mehet érettségizni.
Az igazgató úr felajánlotta IMRE édesapjának, hogy igazgatói jeggyel átengedi, amennyiben az elkövetkezendő
félévben el fog járni hozzá a fia, mert foglalkozni akar
vele. IMRE lelkiismeretesen hetente kétszer jelentkezett
Simonffy igazgató úrnál. Az apologetikai különórái egy
távcső mögött teltek, és nagyon sok információra szert
tett a világmindenségről. Szombathelyen kezdett el a repüléssel foglalkozni. Abban az időben fontos dolognak
tartotta, hogy az apjával szembeszegüljön. Nem tanult,
diáktársaival kitalálta, hogy repülőteret építenek. A rajzolást nem engedték, akkor repülni fog. Azt engedték.
Szakember irányításával, egy asztalosműhelyben egy
Zögling típusú gépet készítettek. A startoláshoz azonban nem volt vontató. Nagy szerencséjükre egy Almásy
László nevű férfi, éppen az ő repterükön szállt le. Ez a
férfi, az „angol beteg” (aki, egyébként sivatagkutató volt)
kölcsönadta nekik Africa Fordját. IMRE imádta a repülést.
Legelső verse erről szólt.
17 évesen leérettségizett, a Műegyetemre készült aerodinamikát tanulni. Az egyetemen ez a tanszék katonai
jellegű volt, ezért más választása nem lévén hivatásos
repülőtisztképzésre jelentkezett a Katonai Műszaki Akadémián.
A politika egyáltalán nem vonzotta. Haladó gondolkodás jellemezte, kialakított a barátaival egy „gondolkodó
csoportot”, amelyben irodalmi, művészeti kérdéseket
DECEMBER
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„… szigorú kritikájával erőt és akaratot, szívós kitartást,
szorgalmat ontott tanítványai lelkébe, és tény az, hogy
köztudomású lett: aki Koessler iskoláját végezte, annak
biztos alapokon nyugszik a zenei képzettsége és dologbeli készsége.”
A zeneszerzés mesterségét családi körben nem nézték
jó szemmel. Az egyik nagybácsi kijelentette, hogy a
komponálás nem kenyérkereseti lehetőség. Ezért családi „hatásra” beiratkozott a jogi egyetemre is. Párhuzamosan tanult a Zeneakadémián és a budapesti jogi
egyetemen. Nyolc szemesztert végig tanult, egy szigorlata hiányzott a doktorátushoz, de azt nem tette le. A
Zeneakadémia hallgatóinak növendék páholya volt az
Operaházban, a Vigadóban és a Zeneakadémián. IMRE
szinte minden este egyik vagy másik helyen hallgatott
zenét, nézett operát. Komolyan készült zenei költemények, szimfóniák, szonáták alkotására. Az akadémián
rendszeres társadalmi életet élt. Hangversenyeken szerepelt, olvasókörökben vett részt. Tanulmányt ír a Zenelap, 1900. 16-17. számában „A sjmpijoqia fejlődese, a
programm-sgmghoniaig” címmel.
Komolyzenei művek szerzése az elsődleges célkitűzése.

A Zeneakadémia Olvasókör elnökeként tevékenykedik
a Zeneakadémián, ahol jótékonysági hangversenyeket
szervez a hallgatók közreműködésével. Első nyilvános
hangversenye a vizsgaelőadása volt, 1903. június 8-án.
Ekkor más a saját szerzeményét adta elő.
1904. február 29-én a zeneszerző tanszakos növendékek közös vizsgaelőadást tartottak az Operaházban.
Kálmán Imre a Saturnalia című szimfonikus költeményét vezényelte. A végzős növendékek annyira
megszerették tanárukat és oly nagy volt bennük az
összetartozás érzése, hogy engedély kértek egy „pótév” hallgatására-gyakorlására és így lettek Bartók Béla
és Kodály Zoltán évfolyamtársai. 1905-ben Vigadóban
rendezett filharmóniai hangversenyeken Endre és Johanna szimfonikus költeménye megnyitó darabként
szerepel.
Még jogász, amikor a Pesti Napló, a kor egyik legtekintélyesebb napilapja zenekritikusnak hívja. 1904-1908
között rendszeresen ír zenei beszámolókat hangver-
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vitattak főként. Viszolygását a politika iránt, nemcsak a
kommunista gondolkodásmód okozta, hanem ellenérzését erősítette a nyilaskeresztes párt „őrjöngő”, gyűlölködő szemlélete.
Varga Imre: Hajó és hullámok

A repülés érdekelte ugyan, de a művészetek iránti vágya
ugyanúgy megmaradt. A repüléshez szükséges szakok
mellett vallástörténetet tanult, különböző színházakba
járt, és zsidó körök modern gyűlésein vett részt. Betekintett egy másik világba. Festett. Figyelte a festőművészeket: Szőnyi Istvánt, Derkovits Gyulát, Bernáth Aurélt. A
szobrászművész Mészáros Lászlót.
IMRÉ-t nem a katonai szerepvállalás érdekelte, csak a
repülés! A repülésben is az új dimenziók, a fizikai törvényszerűségek, a technikai csodálata vonzotta. Miután
végzett az Akadémián, hadnagyi rendfokozatát Horthy
Miklós írta alá. Horthy halála után a századát feloszlatták, és átvezényelték őket egy német átképző iskolába.
Egy új repülőgép irányítását kellett megtanulniuk. Miután kiderült, hogy jól beszél németül, kiváló szakismeretekkel bír a motorokkal kapcsolatban, kiképző lett a
további tanfolyamokon. A politikai hozzáállás tekintetében az egész III/2-es felderítő század elítélte az akkori
politikai helyzetet. Katonák voltak.
Egy gondolatsor IMRÉ-től:

senyekről és operákról. 1904 nyarán több kiválóan
végzett társával meghívást kapott a bayreuthi Wagner-játékokra, s onnan Münchenbe utazott, ahol a következő években három nyarat töltött tanulmányideje
alatt. Sok barátra tett szert. Kollégákat ismert meg. Az
első müncheni kirándulása után elnyerte a Volkmann
Róbert-díjat, s ez lehetővé tette a további útjait. 1907ben Budapest Ferenc József-díjat kap. A Saturnalia és
az Endre és Johanna szimfonikus költeményeire megpróbált külföldön kiadót keresni. Nem járt sikerrel. Ez
igencsak felbosszantotta. Erről ismét a zongora tudna
mesélni, amikor mérgesen lecsapta a fedelet, és rászánta magát arra a „rettenetes, szörnyű cselekedetre”,
hogy operettet komponáljon.
De, az operett előtt „megpróbálkozott” az akkor legdivatosabb primadonnáról, Fedák Sáriról szóló kuplé
írására. A dal szövegét Heltai Jenő írta. Heltai kérésére szerezte az „Én vagyok a Fedák Sári szobalánya”
címmel.
Azokban az években Pesten honosodott meg a kabaré,
s benne a sanzon és a kuplé. IMRE kupléja óriási sikert
aratott, de a nevét nem engedte kiírni, mert szégyellte, hogy „ilyen fajta stílusú komponálásra” vetemedett.
Amikor azonban Fedák Sári maga is meghallgatta a
dalt, és a saját műsorára is tűzte, akkor feladta inkognitóját. Nem vallott vele szégyent, mint ahogyan a „Mozi”
dallal sem, melynek szintén Heltai írta a szövegét.
Ez volt IMRE életének első korszaka.
Tanulás, tapasztalás, kísérletezések jellemezték. Ezek
voltak a múlt. Következik a JÖVŐ.

„Szembetalálkoztunk a drasztikummal, ami a hadsereget jelenti. Szembetalálkoztunk azzal a szörnyűséggel,
amit az emberölés jelent.”
A háború vége Németországban érte, mivel 1944 márciusában kikerült a frontra. Ahogy a front vonult, úgy
kellett neki is mennie. Amerikai fogságba került, majd
katonagyűjtő vonattal haza, Magyarországra. Egy barátjával együtt jöttek. Nagyon oda kellett figyelniük arra,
hogy nehogy egy Szovjetunióba irányított vonatra szálljanak fel. Végül hazatért. Családja vagyonát elvették.
Apja pincefelszerelésével kereskedett, borral üzletelt.
Bort szálított a siófoki kaszinónak, Ertl Józsefnek. Aztán
megváltozott az élet. 1948-ban figyelmeztették, hogy
tűnjön el a városból.
„Nálatok, elvtársak, még mindig befolyásos a reakció,
a hangadók: Wollmuth Imre plébános, Kotsi, a gyógyszerész és Varga Imre, a zuhanóbombázó földbirtokos.”
(Visszaemlékezés.)
Éjjel már Budapesten volt. Munkástoborzásra jelentkezett. A Ganz gyárban kötött ki. Segédmunkásként dolgozott, vasakat egyengetett, majd egy gépszereldében,
egy ismerős által csoportvezető lett. A munka monotóniáját verstanulással, versmemorizálással tette elviselhetővé. Kilencjegyű logaritmustáblát próbált fejből
összeállítani. A provokálásoknak nem ült fel, nem hagyta, hogy bárki kihozza a sodrából. Uralkodott magán.
Közben festett is. Aztán 1951 környékén találkozott Pátzay Pállal, aki segített neki abban, hogy felvételizzen a
képzőművészeti főiskolára. A képzőművészeti főiskolán
kiderült, hogy a többiek már két hete felvételiznek, neki
mindössze egy napja maradt. A bírálóbizottság előtt
behívták a KISZ vezetői. Őszintén beszélt velük IMRE,
az önéletrajzába a valóságot írta le. Az egyik vezetőnek
szimpatikus volt. Elolvasta, mondta. hogy hagyja ott. Kitöltött helyette egy másikat.
Megkezdődtek a művészet évtizedei.

Laki Judit összeállítása
Segítségeim:
Cenner Mihály: „Egy élet dallama”, 1982.
Matyikó Sebestyén József: Zsidók Siófokon, 2002.
Kálmán Imre Múzeum, Siófok (füzet), 2003.
Árpási Zoltán: Varga Imre, 2002.
Marton Mária: Hierarchia - Varga Imre szobrászművész életéről,
2009.
Arcanum Adatbázis:
BudapestiHirlap_1908_01__pages497-497 Fedak Sari 1908 januar
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PestiHirlap_1907_04__pages612-612 Fedak Kalman
VasarnapiUjsag_1902__pages815-815
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A nők elleni erőszak felszámolásának napja
Harmadik alkalommal rendezte meg Siófokon a nők
elleni erőszak felszámolásának napját a Nők Együtt
Egyesület. A november 22-i rendezvényen a Kálmán
Imre Kulturális Központban megjelent diákcsoportok interaktív előadáson és szemléltető kisfilmeken
keresztül ismerhették meg a téma fontosságát, a
megelőzést és a segítségnyújtás formáit.
Az ENSZ-közgyűlés 1999-ben foglalta határozatba a
nők elleni erőszak felszámolásának napját, melynek
kapcsán Siófokon is évről évre rendezvényt szervez a
Nők Együtt Egyesület, hogy hangsúlyozza a nők elleni
erőszak felszámolásának fontosságát. Az idei rendezvényen Orbán Veronika Katalin, a Nők Együtt Egyesület
elnöke kiemelte, hogy a családon belüli erőszak nem
magánügy.
- Történelmi tény, hogy csak az 1960-as években sikerült a női mozgalomnak a nyilvánosság elé tárni a
háztartásokban folyó bántalmazást. Az aktivista mozgalom hatására kezdett megváltozni a társadalom
hozzáállása a nők elleni erőszakhoz. A családon belüli
erőszak megszűnt magánügynek lenni, és a szexuális,
szexualizált erőszak sem volt többé tabutéma. Manapság már komoly társadalmi problémaként kezeljük. A
nők elleni erőszak felszámolásáért vívott harc célja,
hogy a lányok és a nők jogai biztosítva legyenek, és
érvényesíteni tudják azokat. A mai szakemberrel folytatott interaktív beszélgetés is azt fogja bizonyítani,
hogy minden kilátástalan helyzetből igenis van kiút. Az
ilyen beszélgetések azt a megerősítést szolgálják, hogy
van jogi, intézményi, lelki segítségnyújtás az érintettek
számára, és mindig van megoldás – mondta el Orbán
Veronika Katalin.
Szamosi Lóránt, a Siófoki Szakképzési Centrum főigazgatója, a rendezvény fővédnöke a annak megnyitóján
kiemelte, hogy ha fel tudjuk emelni a szavunkat a nők
elleni erőszak ellen, és minél többet tudunk tenni annak érdekében, hogy ez ne fordulhasson elő, akkor már
egy lépéssel előrébb járunk.
- A téma jelen van ma is, foglalkozni kell vele. Minden
ötödik magyar nő érintett, a magyar hölgyek több mint
20 százaléka az erőszak valamilyen formájának van ki-

téve – mondta el Szamosi Lóránt, aki a keresztény értékrendről is beszélt, mely mindig is védelmet nyújtott
a nőknek, valamint arról, hogy elengedhetetlen, hogy
egy férfi kezelje egyenlő partnerként a nőt.
- A nők elleni erőszak egy olyan össztársadalmi jelenség, amely a gazdaságilag és társadalmilag fejlett
országokban is jelen van. Talán soha nem volt még en�nyire aktuális ez a probléma, mint napjainkban, amikor
egy világméretű migrációs folyamat zajlik Európában.
Ennek eredményeképpen más és más kontinensekről,
földrajzi, vallási és kulturális környezetekből érkező
embertömegek az ős keresztény elveket megpróbálják
semmibe venni – mondta el Witzmann Mihály országgyűlési képviselő, a rendezvény fővédnöke.

A diákok és az érdeklődők megtekinthették a Nők
Együtt Egyesület kisfilmjét, valamint szemléltető kisfilmeket a témával kapcsolatban, és az interaktív beszélgetés során adott válaszaikért a siófoki McDonald’s és a
Roxy étterem által felajánlott kuponokat kaptak. A rendezvény előadója, Probszt Erika pszichológus, klinikai
szakpszichológus előadása a családban és a párkapcsolatban előforduló erőszakkal, ezen belül a nőket ért
típusával foglalkozott, az erőszak 90 százalékát ugyanis
a nők szenvedik el a családban és a párkapcsolatban.
Az előadó a résztvevőkkel közösen beszélte át az erőszak leggyakoribb fajtáit, hogy hogyan ismerhető fel
az erőszak, hogyan lehet felismerni a bántalmazó személyiséget, hogyan lehet a bántalmazást megelőzni,
elkerülni, a párkapcsolati erőszaknak milyen fizikai,
lelki és egyéb következményei vannak, a bántalmazó
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kapcsolatokat hogyan lehet lezárni. Kiemelten fontos
téma volt, hogy milyen kiút van ezekből a helyzetekből, valamint a segítségnyújtás.
A Nők Együtt Egyesület a jövő évben illemtan tábort
tervez létrehozni, ahol a gyermekek különböző helyzetekben sajátíthatják el az alap illemszabályokat elméletben és gyakorlatban. Fiúk és lányok jelentkezését

egyaránt várják a táborba, ahol a résztvevők önkéntes
pedagógusok és az egyesület hölgytagjai közreműködésével étkezési szokásokat, másokkal való kapcsolatfelvételt, öltözködési és viselkedési szabályokat
tanulnak különböző élethelyzetekben.

Átadták a Krúdy új kézilabdapályáját
A Magyar Kézilabda Szövetség pályázatán elnyert
mintegy 20 millió forint támogatásból a Krúdy elavult, kültéri sportpályája helyén rekortán kézilabdapálya került kialakításra, melyet november
8-án adtak át.

A Magyar Kézilabda Szövetség „Rekortán pálya fejlesztési program” megnevezéssel kültéri kézilabdapályák építésére, a meglévő kézilabda pályák
felújítására irányuló országos programot indított el
még 2016 decemberében. A mintegy 3 milliárd forintos fejlesztési keret a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezeti költségvetésében szerepelt. A Siófoki SZC
Krúdy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája a
fejlesztési program keretében mintegy 20 millió forint támogatást nyert el a középiskola kültéri, elavult
sportpályájának felújítására. A támogatásból megújult teljesen a pályaalap, elkészült a rekortán (kék)
burkolat, a vízelvezetés, a labdafogó háló és tartószerkezete, a palánkrendszer, és két kézilabdakapu
került kivitelezésre.

November 8-án, a pályaátadó ünnepségen a Krúdy
diákjai a régi idők tornájából tartottak bemutatót.
A köszöntőbeszédek után Witzmann Mihály országgyűlési képviselő, Szamosi Lóránt, a Siófok Szakképzés Centrum főigazgatója és Tóth Krisztina, a Siófoki
SZC Krúdy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának igazgatója ünnepélyes szalagátvágással avatta fel az új sportpályát.
- Az infrastrukturális fejlesztéseken kívül elsősorban
szakmai jövőképet szeretnénk felvázolni a Krúdy számára, amelyben a sport meghatározó szerepet kap. A
kereskedelem, vendéglátás, közgazdaság mellett szeretnénk egy sportos iskolát kialakítani, amely az itt tanulók közérzetén, fizikális állapotán is javít. Szeretnénk,
ha a Krúdy is becsatlakozna a sporttal kapcsolatos képzésekbe, és a kézilabda mint sportág fejlesztése nemcsak ebben a pályában öltene testet, hanem hosszabb
távon egy oktatási együttműködésben is a Siófoki Kézilabda Clubbal – hangsúlyozta Szamosi Lóránt, a Siófok
Szakképzés Centrum főigazgatója.
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„Anya ügyes!” – a munka világába bekapcsolódni vágyó anyák fóruma

Veseszűrő nap
A Vesebetegek Siófoki Egyesülete Siófok Város Önkormányzatának támogatásával november 17-én
veseszűrő napot szervezett a Kálmán Imre Kulturális
Központban.
Az Egészséges vesékért címmel meghirdetett veseszűrő napon már a nyitás után hosszú sorban sorakoztak a
vizsgálatokra várók. Az ingyenes szűrőnapon teljes körű
vizeletvizsgálatra, koleszterin-, vérnyomás-, húgysav-, vércukor- és testzsírmérésre nyílt lehetőség. A Vesebetegek
Siófoki Egyesülete ezúton is felhívta a lakosok figyelmét
a megelőzés és az egészségügyi szűrések fontosságára,
hiszen a vesebetegségek nagyon gyakran komolyabb
tünetek, panaszok nélkül alakulnak ki. Ezért nagyon fontosak a vese működésére vonatkozó laboratóriumi szűrőGulág-emléknap
A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és
kényszermunkások emlékére rendezték meg november 25-én a Kálmán Imre Kulturális Központban
a Gulág-emléknapot. Az emléknap alkalmából az
érdeklődők a Terror Háza Múzeum Rabszolgasorsra
ítélve című kiállítását tekinthették meg. A filmvetítés
során Szalkai Zoltán Gyaloglás Gulágföldön – ÉszakUrál című dokumentumfilmjét mutatták be, majd a
témával kapcsolatban Karancz Katalin beszélgetett
dr. Antal Miklóssal, a Siófoki Perczel Mór Gimnázium

19

vizsgálatok annak érdekében, hogy a betegséget minél
korábbi stádiumában lehessen felismerni, és megfelelően kezelni. Az egészségügyi dolgozók és a veseklub tagjai
a vizsgálatok mellett orvosi és dietetikusi tanácsadással
várták az egészségükre odafigyelő jelentkezőket. A
rendezvényen az idősebbek egészségmegőrző mozgásgyakorlatokon is részt vehettek.
történelemtanárával. A rendezvény a Gulágra hurcolt 700 ezer magyar ember szenvedéstörténetének
állított emléket.

November 5-én került megrendezésre az „Anya
ügyes!” rendezvénysorozat nyitó fóruma a Siófoki
Önkormányzati Hivatalban. A „Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása - TOP-5.1.215-SO1-2016-00002” című, röviden Sió Paktum
projekt keretében megvalósuló, fél évet átívelő
programsorozat célja az álláskeresés, munkaerőfelvétel és foglalkoztatás sokoldalú folyamatának
összehangolása, a munkavállalók és munkáltatók
összekötése, a különböző igények összehangolása
mentén mindkét fél számára előnyös együttműködések kialakítása.

előadások, tanácsadások, beszélgetések segítik a munka
világába való vissza- vagy bekapcsolódásban. Az „Anya
ügyes!” rendezvénysorozat kiemelten a kisgyermekes
anyukákat szólítja meg, mindazonáltal a program szolgáltatásait minden további érdeklődő is igénybe veheti.
A nyitó fórumot követő első workshopot november 20án rendezték meg a Siófok és térsége paktumirodában.
A következő ingyenes tanácsadó alkalom időpontja: december 11. kedd, 9.00-12.00. Téma: Az önéletrajzról mindent. Helyszín: Siófok és térsége paktumiroda
8600 Siófok, Semmelweis utca 2. I./46. (Hernyó sor). Jelentkezés: siopaktum@gmail.com, tel.: 06-20/394-47-11.

A rendezvényen a GYESE-n, GYED-en lévők, illetve a támogatás lejártát követően a visszatérést tervező édesanyák,
valamint munkáltatók vettek részt. A rendezvénysorozat
célja, hogy megelőzze, hogy a GYESE-ről, GYED-ről vis�szatérők munkanélküliek legyenek a támogatás lejárta
után; illetve, akár saját vállalkozás indításához is segítséget kaphassanak. A kisgyermekes anyukákat, GYESE-ről,
GYED-ről visszatérőket, illetve a pályakezdőket fórumok
és workshopok keretében zajló interaktív gyakorlatok,

Tovább folytatódik a Gimi Galéria

Adventi megemlékezés és ünnep
Adventi megemlékezésre és ünnepre gyűlt össze a Siófoki Kereszt Közösség november 25-én a Kórház-dombon.
Az apostoli kettős keresztnél felelevenítették az alapító gondolatot, a közösség szükségességét, az elmúlt 4
év alatt megtartott 12 rendezvényt. Tisztelettel emlékeztek meg a Mátyás király emlékév keretében szakrális
nagy királyunkról a történelmi igazság jegyében. Az ünnepség keretében lehetőség volt aláírni a Nemzeti konzultáció Trianonról elnevezésű petíciót. A konzultációt a Magyarok Világszövetsége indította el, mely 80 évvel
ezelőtt alakult meg, és jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György, Teleki László által 1859-ben alapított
Magyar Nemzeti Igazgatóságot. Az adventi ünnepség szellemiségét kifejezte Holl József verse. A jelenlévők
felelősségteljes gondolataik oldásaképpen közösen énekeltek a Maros-vidékről, melynek folyója a Szent Korona
országunk és nemzetünk összekötője. Az áldásos őszi eső mellett jókedélyű, beszélgetés és vendéglátás zárta
az ünnepséget.

Az idei tanév őszén tovább folytatódik a Siófoktérségi Helyi Érték Egyesület által szervezett Gimi
Galéria rendezvénysorozat a Siófoki Perczel Mór
Gimnáziumban. November 15-én az első világháború lezárásának 100. évfordulója kapcsán előadást,
filmvetítést és kiállítást tekinthettek meg a gimnázium diákjai és az érdeklődők.

lezárásának 100. évfordulója alkalmából mutatott
be a siófoki gimnáziumban. Az emlékkiállítást a Gimi
Galériában hamarosan további ismeretterjesztő és
kulturális programok követik.

A Gimi Galéria őszi rendezvénysorozatának első
előadásán dr. Antal Miklós, a Siófoki Perczel Mór
Gimnázium történelemtanára és Albert Ferenc az
első világháborúról, és a háborúban elhunyt hős katonákról emlékezett meg. Albert Ferenc több mint
száz temetőt és számtalan katonasírt keresett fel
kegyeleti célból, és az emlékhelyekről filmfelvételeket, fotókat készített, melyeket az első világháború
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Civil Akadémia – bűnmegelőzés előadás
Dr. Garamvölgyi László rendőr tábornok, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs
igazgatója a XXI. század kriminális kihívásairól,
a bűnmegelőzés jelentőségéről és lehetőségeiről számolt be november 23-án a siófoki BRTK
Könyvtárban, a Civil Akadémia rendezvénysorozat keretében.
A Civil Akadémia novemberi előadójaként dr. Garamvölgyi László rendőr tábornokot köszöntötte a siófoki
könyvtárban dr. Lengyel Róbert polgármester.
- A modern társadalmak mostanság szembesülnek azzal, hogy a hagyományos büntetőjogi eszközök már
alkalmatlanak annak a kriminalitásnak a kezelésére,
amely globálisan jelentkezik. Az igazi veszély a kri-

minalitás – hangsúlyozta előadásán dr. Garamvölgyi
László rendőr tábornok, aki szerint a XXI. században
rendkívüli módon felértékelődik a bűnmegelőzés.
Az előadás során elhangzott többek között, hogy korunk társadalma kockázattársadalom, olyan újfajta,
kevésbé ismert rizikófaktorokkal, melyeket az ember
maga állít elő a technológiai fejlődésnek köszönhetően. Századunkban olyan technológiai fejlődés
zajlik, mint az előző 1900 évben összesen. Ezeknek
a technológiáknak az a veszélye, hogy nem látjuk a
fejlődési irányukat, a távlatait, a felhasználási, alkalmazási területeiket. Garamvölgyi szerint meg kell tanulni globálisan gondolkodni és lokálisan cselekedni,
és a bűnmegelőzés terén fontos, hogy a cselekvési,
elhárítási képességeket megtanuljuk és fejlesszük.

Tradicionális jazz klub
Telt házas koncertet adott az Apáti Dixieland Band
november 23-án a Siófoki Önkormányzati Hivatal
házasságkötő termében a Zenél a város koncertsorozat keretében.

vészeti iskola tanárai és növendékei karácsonyi koncertjükkel készülnek. A rendezvény ideje alatt az idei év
kiállítóművészeinek egy-egy alkotását tekinthetik meg.

A Zenél a város című klasszikus és komolyzenei koncertsorozat novemberi rendezvényén az Apáti Dixieland Band Tradicionális jazz klub című előadásán Louis
Armstrong dalait és a 20. század jazz zenei világát idézte
fel. A népes közönség a koncert ideje alatt Tálos Ágota
siófoki alkotó kiállítását is megtekinthette.
A Zenél a város következő előadásán, december 14-én
pénteken 18.00 órától az ünnepvárás jegyében a mű-

Megszépült és biztonságos lett a régi postaépület
Siófok város polgármestere, dr. Lengyel Róbert és a Posta képviselői közti hosszas tárgyalások meghozták a várva várt
eredményt, a Posta felújíttatta a siófoki régi postaépület omladozó homlokzatát. Megszépült és biztonságos lett az
épület. A városkép átalakítása tovább folytatódik, a polgármester kezdeményezésére újabb épületek újulhatnak meg.
A buszpályaudvarral szemközti társasház képviselője is jelezte, hogy rövidesen rendbe teszik azt az épületet, és a régi
Csárdás tulajdonosával is folynak a tárgyalások.
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Már kétmillióan választották az idén a balatoni hajókat és kompokat!
November 14-én délelőtt a sajtó jelenlétében köszöntötte a Bahrt a 2018. évi kétmilliomodik utasát
(személyhajó és komp együttes utasszám). Csak a
helyszínen, a Széchenyi István komp fedélzetén
derült fény a szerencsés utas kilétére, akinek bizalmát értékes nyereménnyel jutalmazta a társaság.
Vajda Rita és édesanyja a szerda délelőtti 11.00 órakor Szántódról induló komp fedélzetén vehette át a
100.000 Ft értékű Bahart Joker-kártyát Kollár József
vezérigazgatótól. A kártyaegyenleg a társaság által indított kompokra és egyéb hajózási lehetőségekre egyaránt beváltható 2019 végéig.
A Bahart 2018-ban ismét rekordévet zár az utasforgalmat tekintve, hiszen már az ünnepség napján, november 14-én 1.250 ezer komputast regisztráltak, mely
9%-kal több, mint a tavalyi év teljes utasszáma (2017.
december 31-ig). A személyhajózásban is jelentős forgalomnövekedést realizált a társaság idén. A Bahart személyhajói a 172. hajózási szezon végére több mint 750
ezer utast szállítottak, amely +6%-kal, 44.000 utassal
több a tavalyi évhez képet. A 750 ezer feletti személyhajó utasszámot utoljára 10 évvel ezelőtt, 2008-ban
érte el a társaság. A Balaton-parti települések közötti

vízi közlekedést biztosító menetrendi hajózás forgalma
az elmúlt évhez hasonlóan alakult. Ebben a szolgáltatásszegmensben az éves szinten szállított 514.000 utassal +1%-os növekedést (+6.000 fő) regisztrált a Bahart.
A rendezvényhajózás területén a hajóbérlések száma
az előző évhez képest 28%-kal növekedett. A Balaton
legnagyobb vitorláskikötő láncát üzemeltető Bahart
ágazat szintén kiemelkedő eredményeket ért el 2018ban. A sikeres és hatékony üzemeltetést egyértelműen
mutatja, hogy a vitorláshely bérlői kör a 2017-es évhez
képest 119 új, éves szerződéssel növekedett, melynek
következtében a kikötőhelyek kihasználtsága 2018. évben cégszinten meghaladta a 95%-ot.

Hűtlen kezelés
Siófok város polgármestere, dr. Lengyel Róbert
belső vizsgálatot rendelt el egy vízparti terület
bérlésének ügyében.
2008-ban területbérleti szerződést kötött egy siófoki
szabadstrandi, közvetlen vízparti terület (576 m2) tartós (10 éves, majd további 3 évvel meghosszabbított)
bérleti jogviszonyára egy helyi szállodát üzemeltető
vállalat. Idén az üzemeltetésben változás következett
be, és az új üzemeltető is igényt tartott a terület bérlésére, azonban a 2018-as bérleti díj többszörösét ajánlották számára. A vizsgálat elrendelésének alapvető
indoka első körben az volt, hogy tisztázódjon: a piaci
árhoz képest idén és az azt megelőző években men�-

nyire volt jogilag megalapozott és korrekt ez a szerződéses jogviszony. A szóban forgó terület bérletére
2008-ban megkötött szerződés kapcsán problémásak
a szerződés keretében kikötött, a bérelt területen megépített vizesblokk és büfé felhúzásának körülményei, a
beruházási költségek túllépése okán a szerződéses jogviszony 3 éves meghosszabbítása, a pályáztatás nélküli
bérbeadás, az értékbecslés elmaradása és így tovább.
A nyomozást a rendőrség hűtlen kezelés gyanúja miatt
el is rendelte. A nyomozás lefolytatására az Országos
Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság határozata alapján a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
a Balatonalmádi Rendőrkapitányságot jelölte ki.
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Cipőosztás a Kosársulinál
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A Harmony Dance TSE versenyeredményei
Az MWF mazsorett világkupán és a Bakony Kupán is
kiválóan szerepeltek a siófoki Harmony Dance TSE
mazsorettjei.

Több mint kétmillió forint értékben ajándékozott sportcipőket játékosainak a Siófoki Kosársuli
Egyesület. A fiatalok emellett kiváló minőségű
melegítőket is kaptak, szintén ingyen.
Nyolcvankét darab kosárcipőt osztott szét 5 korcsoportjukban a Kosársuli egyesület vezetősége. Azt nem
kell magyarázni, hogy a kosárlabdában miért fontos a
magasszárú, a bokát jól fogó cipő, ha viszont valaki jó
minőségűt szeretne kapni, akkor mélyen a zsebbe kell
nyúlni. A Kosársulisok páronként több mint harmincezer forint értékű Adidas és Under Armour márkájú
cipőket kaptak, és ahogy a fiatalabb játékosok mondták, ezt nem minden család engedheti meg magának,
főleg ott nem ahol két gyerek is játszik.
Az egyesület, mint a legtöbb sportszervezet a TAO támogatás adta lehetőségekkel próbál forráshoz jutni,

hogy támogathassa fiatal sportolóit.
- Sportfejlesztési programot készítünk, ezt a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetsége bírálja el, majd
ezután kapunk arra lehetőséget, hogy vállalkozóktól
a társasági adójukból a felajánlásokat összegyűjtsük.
Tehát egy szűrőn átmegyünk a szövetségnél, majd a
vállalkozókat kell meggyőznünk, hogy jó az a cél, amire a felajánlásaikat fordítjuk- mondta Szalai István az
egyesület elnöke.
Lassan hagyománnyá válik a cipőosztás, ahogy az
egyesületen belül nevezik, hiszen nem ez volt az első
alkalom, és a tervek szerint nem is az utolsó. A cipőosztás után sem ért véget erre az évre a támogatás,
hiszen az esemény után egy héttel, vadonatúj, az
egyesület nevével ellátott melegítő szettet is kaptak
a fiatal játékosok.

A versenyen NB III-nál alacsonyabb osztályban szereplő
versenyzők indulhattak. Megyénken kívül Veszprém, Fejér, Baranya és Tolna megyéből, valamint egy fő versenyző
Budapestről érkezett. Egyéniben 42 fő, míg párosban 20
páros indult. A versenyen a siófoki versenyzők igen eredményesen szerepeltek.

ni támogatóinak a biztatást: Eszter Szalon, TRG, Royal
Sütöde Kft., Sió-Motor Kft. és még sokan mások. Külön
köszönet a szülőknek odaadó segítségükért. A csapatok
edzője és koreográfusa: Halász Myrtill.

Világbajnokságot nyert a Happiness
A Happiness Tánc Sport Egyesület nyolc világbajnoki címet, négy 2. helyezést, három 3. helyezést,
egy 4. és egy 5. helyezést, valamint különdíjat ért
el a milánói táncvilágbajnokságon.

Asztalitenisz verseny
November 17-én rendezte meg a Siófoki Asztalitenisz
Klub Siófok várossá avatásának 50. évfordulója
tiszteletére nyílt asztalitenisz versenyét.

A siófoki Harmony Dance-es lányoknak az őszi szünet
közel sem a pihenésről szólt. Október 27-én részt vettek
az MWF által szervezett világkupán Zágrábban. Európaés világbajnokokkal versenyezni a lányoknak felemelő
érzés volt, hiszen ez volt az eddigi legnagyobb megmérettetésük. Méltán lehetnek büszkék a 7. helyezésre.
November 3-án a csapat újabb versenyre indult, a II. Bakony Kupára, Kisbérre, ahol kitűnően szerepeltek:
Mini korcsoport POM csapat: 1. hely
Dósa-Nagy Laura POM solo: 2. hely
Avrámov Kira - Dósa-Nagy Laura POM duó: 2. hely
Gyermek korcsoport Dömötör Vivien POM solo: 7. hely
Gyuriczky Luca Zászló solo: 1. hely
Ifjúsági korcsoport POM csapat: 1. hely
MIX csapat: 2. hely
Keresztes Viktória POM solo: 6. hely
Keresztes Viktória-Kránitz Zsófia BOT duó: 2. hely.
A Harmony Dance TSE ezúton szeretné megköszön-

Egyéni verseny végeredménye:
1. Balázs Miklós, Siófoki AK
2. Bartha Béla, Siófoki AK
3. Lomniczi Attila, Kaposvár
Tóth László, Balatonszárszói NKSE
Páros verseny végeredménye:
1. Balázs Miklós – Szár Pál, Siófoki AK
2. Bartha Botond - Molnár Ádám, Siófoki AK
3. Bartha Béla – Balogh Arnold, Siófoki AK
Balaton Ferenc Siófoki AK – Lomniczi Attila, Kaposvár

A siófoki Happiness TSE táncosai idén tavasszal háromfordulós versenysorozatra neveztek be, melynek
első két lépcsőfoka a budapesti országos bajnokság
és a horvátországi Európa-bajnokság után októberben
kijutottak az első világbajnokságukra, az olaszországi
Milánóban megrendezett World Dance Talents Cupra.
- Mind a 17 koreográfiát sikerült végigvinnünk egészen
a világbajnokságig, melyen a legfiatalabb induló versenyzőnk 9 éves, a legidősebb 20 volt. A legtöbb koreográfia latin-amerikai stílusú, ezeken túl két open és
egy moderntánc koreográfiával is indultunk. A nemzet-

közi zsűri nagyon fair módon pontozott, és fantasztikus
helyezéseket sikerült elérnünk. Táncosainkkal tavaly
szeptemberben kezdtük el a felkészülést, és mindhárom versenyre ugyanazokat a koreográfiákat kellett
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vinnünk – mesélt a világbajnokságról Hetei Fruzsina
és Lóránth Éva, a Happiness TSE vezetői, koreográfusai.
A VB-n részt vett táncosok: Csáki Lara, Hegyi Panna,
Szafkó Panna, Házas Panna, Perjési Milán, Belényesi
Vivien, Csapó Virág, Hutvágner Sára, Kovács Viktória,
Sávai Alexandra, Perjési Patrik, Frank Rebeka, Major
Fanni, Kranauer Klaudia, Fazekas Alexandra, Gergő
Sára, Major Dorina, Buza Kinga, Szabó Eszter, Szentes
Judit, Fazekas Evelin, Balázs Liliána.
A Happiness Tánc Sport Egyesület vezetősége és táncosai ezúton szeretnék megköszönni a segítséget
mindazoknak a vállalkozóknak és magánszemélyek-

nek, akik támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy az
egyesület táncosai részt vegyenek a Milánóban megrendezésre kerülő tánc világbajnokságon:
Simon István egyéni vállalkozó – Kőszárhegy, Residence
Konferencia és Wellness Hotel – Siófok, LogSol Kft. –
Szabadbattyán, Némethné dr. Jenei Éva – Szabadbat�tyán, Székely László – Szabadbattyán, Regia Concordia
Kft. – Székesfehérvár, Szántód Önkormányzata, DM
active beauty – Siófok.
Az új versenyszezon jövő tavasszal indul, amikor ismét
Európa-bajnokságot és egy világbajnokságot céloz
meg a Happiness.

Tökös Futás meglepetésekkel
430-an vettek részt a Balatuning Egyesület által szervezett IV. Tökös Futáson november 3-án,
Siófokon.
A Tökös Futás idén a Siófok50 eseménysorozathoz
kapcsolódott, és számos meglepetést tartogatott.
A 430 regisztráló mellett számos kísérő is érkezett a
Fő térre, hogy részese lehessen a tömegeket megmozgató őszi rendezvénynek. A nevezésnél a Siófoki
Perczel Mór Gimnázium diákjai és a Nők Együtt Egyesület hölgytagjai is közreműködtek, hogy a futók zökkenőmentesen vehessék át rajtszámaikat. A diákok a
start előtt zenés animációt tartottak a gyerekeknek,
információkat nyújtottak a futóknak, és segítettek a
műsorvezetésben. Az egészséges életmódról, sportolásról szóló tájékoztatást, majd a közös bemelegítést
Molnár Attila, a Balatuning Egyesület tagja tartotta.
A különleges start- és célkaput Magyarország legnagyobb tökjei alkották. A 260 és 220 kilogrammot nyomó, több versenyt is megnyert narancssárga csodákat
Keszler László termesztette Gárdonyban, és bejárta
velük az országot.
A Tökös Futás résztvevőinek idén csupán egy rövid, 1500 méteres távot kellett teljesíteniük, melyet
Halloween kapcsán sokan kreatív jelmezben tettek
meg.
- A táv azért is lett a szokásosnál rövidebb, mert azt
szerettük volna, ha minél többen megpróbálkoznak
ennek a rövid távnak a lefutásával. A visszajelzések

szerint sokaknak ez volt az első futása, és többen
most futották le az első 1500 métert gyermekükkel
közösen. A Balatuning tevékenységének a célja, hogy
a családokat motiváljuk arra, hogy közösen sportoljanak a gyerekekkel, a szülők példát mutassanak gyermekeiknek a sport szeretetére – nyilatkozta Molnár
Éva, a Balatuning Egyesület elnöke.

A célba érkezőket több meglepetés is várta, a futók
különleges tökös finomságokat kóstolhattak, és ajándékokat is kaptak.
- Az egészséges életmódhoz szorosan kapcsolódik a
környezetvédelem, és ez volt az első alkalom, amikor
balatuningos tartós, újra használható műanyagpoharakat, műanyagtányérokat ajándékoztunk az első
300 résztvevőnek. A célba érő gyerekek egyedi érmet
kaptak, és a tematikus büfében kifejezetten erre az
alkalomra megálmodott ételt kóstolhattak a részt-
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vevők. A Balatuning Egyesület tagjai készítették el a
háromsajtos tökös rakott tésztát, melyet a helyszínen
a Nők Együtt Egyesület tagjai segítettek kiosztani. A
Balatuning harmadik születésnapja alkalmában nem
maradhatott el a hatalmas születésnapi torta sem –
mondta el Molnár Éva.

Az idei Tökös Futás ráadásul nemcsak élményfutás
volt, hanem verseny is egyben, díjazták a leggyorsabb
női és férfi versenyzőket, illetve a gyermekek közül a
leggyorsabb lányt és fiút. A Balatuning Egyesület következő sporteseménye december 8-án a Mikulás-futás lesz.

Bajnok lett a Gyarmati Ariel - Kocsis György siófoki rallypáros
Beérett a munka gyümölcse! A siófoki rallypáros,
Gyarmati Ariel és Kocsis György a 2018. év elején
azt tűzte ki célul, hogy ismét elhódítják az ORC
abszolút bajnoki címét. A döntés az utolsó fordulóra, az 1. Nyíregyháza Rallyra maradt, ahová
négy páros is bajnokesélyesként érkezett meg.
Nekik se volt azért gyerekjáték ez a futam, de a
végén mégiscsak ők lehettek a legboldogabbak,
hiszen 2018 ORC bajnokai lettek.
-Nagyon nehéz és hosszú versenyen vagyunk túl.
Több mint 1.000 kilométeres össztávot kellett teljesítenünk a hétvége során. Péntek este, Nyíregyháza
belvárosában vette kezdetét a hivatalos program,
nagy köd fogadott bennünket, maximum 30 méterre
láttunk előre, ráadásul ezen a szakaszon csak egyszer
tudtunk végigmenni, így annyira meg se ragadt bennünk a vonalvezetése. Az egész hétvégére nagy csata
volt várható a Matics Mihály-Németh Gergely kettős,
valamint köztünk, ami eléggé feltüzelt bennünket a
folytatásra. Az volt ugyanis a helyzet, hogy aki Nyíregyházán nyer, az elhódítja a 2018-as ORC bajnoki címet is. Ennek mi ketten voltunk főként várományosai
– habár két párosnak is volt még matematikai esélye
–, és ennek tudatában álltunk oda szombaton a rajtba.
Az első gyors nagyon feküdt nekünk a szűk, dobálós
részeivel, így tovább tudtuk növelni az előnyünket.
A 2. szakasz rajtját követően azonban Maticséknak
technikai problémájuk adódott, így a szemünk előtt
kiállni kényszerültek. Bevallom, ez eléggé összezavart
bennünket, hiszen a motivációt, ami táplált minket,
azt elvesztettük. Innentől fogva arra kellett átállnunk,
hogy ne legyen baja az autónak, és mindenképp célba érjünk. Vasárnap újult erővel támadtunk, szemben

Maticsékkal, Maricsekékkel és Friedmannékkal. Szoros küzdelmeket vívtunk, de meg tudtuk őrizni úgy
az első helyünket, hogy az autónak komoly baja nem
lett, és igyekeztünk a defekteket is elkerülni – habár
ez nem mindig jött össze. De minden jó, ha a vége
jó – és nekünk most az! Nagyon elfáradtunk, de rettentő boldogok vagyunk, hogy teljesítettük azt a célt,
amit év elején, illetve most, a futamot megelőzően is
kitűztünk magunk elé, és megnyertük az idei évi ORC
abszolút, illetve P14 kategória bajnoki címét - mondta
Gyarmati Ariel.
- Nem volt könnyű menet kedd délutántól hétfő hajnalig maximumon teljesíteni. Ennek ellenére egy rendkívül élvezetes derbit tudhatunk a hátunk mögött, egy
szuper csapattal, jó hangulatban versenyeztünk, és
még a technika ördöge is elkerült bennünket. Le a kalappal a mezőny és a rendezőség előtt, hiszen csúszás
nélkül abszolváltuk ezt a futamot. Elmondhatatlanul
boldogok vagyunk, hogy sikerült visszahódítanunk az
ORC abszolút bajnoki címét! Köszönjük mindenkinek,
aki hozzájárult ehhez az élményhez! Ez a dicsőség
részben az övéké is - mondta Kocsis György.
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Pályázat útján eladásra kijelölt ingatlanok

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: 9.800.000.- Ft
Közművek az utcában vannak,
a beépítetlen területre
nincsenek rácsatlakoztatva.
9. Siófok, Diós tér 12.
83/2 hrsz. 402 m2
kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.500.000.- Ft
Az ingatlan előközművesítésre vár, az ivóvíz
– és villany közmű a József Attila utcához csat-

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

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

18. Siófok, Töreki utca 30-32.
12177/3 hrsz. 4378 m2
kivett, gazdasági épület, udvar
Vételára: 21.000.000 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
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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:

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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4. Siófok, Lidó és
Zamárdi u.
beépítetlen terület
8744/30 hrsz. 2338 m2
Vételár: 37.408.000.- Ft

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.

17. Siófok, Töreki utca
12177/2 hrsz. 3783 m2
kivett, beépítetlen terület
Vételára: 12.000.000 Ft
(A közművek a kialakuló ingatlan előtti utcában vannak, a beépítetlen területre nincsenek
rácsatlakoztatva.)
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3. Balatonboglár,
7-es főúttól délre
rét
0100/2 hrsz. 13 ha 0472 m2
Vételár: 50.000.000.- Ft

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.

kivett beépítetlen terület
Közművek az utcában vannak,
a beépítetlen területre
nincsenek rácsatlakoztatva.

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 (Vak Bottyán út 45.) és
a somogybabodi AVIA (67. számú főút) benzinkútaknál.
A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze.
A kupon 2018. december 31-ig érvényes.

elle

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

lakoztatható, a szennyvízközmű a József Attila
utcai közmű kiépítését követően valósítható
meg.

K

1. Fonyód, Niklai utca
gyep (legelő)
10068 hrsz. 8 ha 3469 m2
Vételár: 75.000.000.- Ft

8600 Siófok,
Vak Bottyán u. 45.

SZERETNE IDÉN ÖNFELEDTEN
MOSOLYOGNI A FOTÓKON?
Kérjen időpontot
ingyenes konzultációra!
Az akció 2018. május 15-ig tart.

FOGFEHÉRÍTÉS
KARÁCSONYI AKCIÓ
-50% KEDVEZMÉNNYEL
gyors, egyszerű és biztonságos
Részletek: www.globedental.eu

Kérjen időpontot
ingyenes konzultációra!
Kérjen időpontot a 06 20 553 6622-es számon!
Érvényes: 2019. január 31-ig.

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

