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A hajózástól a plébániáig - testületi hírek
Ismét a testületi ülést követő napon tartott sajtótájékoztatót Szajcz Adrián frakcióvezető, ahol
az előző nap legfontosabb döntéseit mutatta be
részletesen.

Újra beszállt az állam a balatoni hajózásba
A 170 éves társaság életében véget ért egy mindös�sze 10 évig tartó időszak, amikor is az önkormányzatok voltak a Bahart tulajdonosai. 2008-ban 22
balatoni önkormányzat vált a Bahart 100 százalékos
tulajdonosává, ingyen kapták meg az államtól a cég
49 százalékos tulajdoni hányadát a már korábban
juttatott 51 százalékos részesedésük mellé. Balatonvilágos időközben eladta valamennyi részvényét, így
21 tulajdonos település maradt. Az állam a 49 százalékos vagyonjuttatásért cserébe kötelezte a településeket, hogy rövid időn belül hajtsanak végre 560
millió forintos tőkeemelést, majd részesítsék a társaságot 1,424 milliárd forintos tőkejuttatásban 2012.
október végéig. Az önkormányzatok, kérésükre, öt
év haladékot kaptak a tulajdoni hányaduk arányában
fizetendő tőkejuttatásra, amely határidőt többször is
módosították. A legutóbbi 2019. január 31-én járt le.

laltakat a többi tulajdonos elfogadta, így ezeket a
módosításokat küldtük vissza az MNV Zrt.-nek. A legfontosabb számunkra az volt, hogy a hajózás székhelye Siófokon maradjon, hiszen meg kell védenünk az
itt dolgozó siófokiakat. Emellett az önkormányzat továbbra is szeretne részt venni a Bahart irányításában,
így 1 igazgatósági és 1 felügyelőbizottsági helyet
kértünk az új vezetésben. Fontos megemlíteni, hogy
megmaradt az önkormányzatok elővásárlási joga a
jövőbeni részvényértékesítéseknél, ehhez ragaszkodtunk, így nem kell tartani attól, hogy harmadik
személy részére részvénycsomagok értékesíthetők mondta sajtótájékoztatóján Szajcz Adrián, aki azt is
hozzátette, hogy az eddigi híresztelésekkel ellentétben a jelenlegi alapszabály is rendelkezik arról, hogy
harmadik személy számára részvényeket lehet értékesíteni, ez nem egy új elem.
A frakcióvezető lapunknak elmondta, hogy a kormány nem hagyta cserben az önkormányzatokat.
Az állami szerepvállalással megvalósulhat több olyan
fejlesztés, amely az elmúlt időszakban a hajózási
társaság működését megnehezítette, azaz az állami
szerepvállalással megújulhat a balatoni hajóflotta, a
kikötők, illetve a komp is modernizálásra kerülhet. Az
eddigi tulajdonosi szerkezetben a Bahart fejlődése
nem volt biztosított, az önkormányzatok nem olyan
tőkeerősek, hogy a fejlesztéseket megvalósítsák.
A cél, hogy a jelenleginél sokkal hatékonyabb, magasabb színvonalú közösségi balatoni hajózás fogadja
a vendégeket. Ez egyébként a Balaton-parti önkormányzatok érdeke is.

Értéktár Siófokon is
A kormány 2019. január 25-én megjelent határozatában az önkormányzatok tőkefizetési kötelezettségét
elengedte, de cserébe a kötelezettséggel egyenértékű részvénycsomagot kellett átadniuk az államnak.
- Az MNV Zrt. a megállapodástervezetet megküldte
a tulajdonos önkormányzatok számára, ezt Siófok
Város Önkormányzata véleményezte, az ebben fog-

A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról
szóló törvény lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak, hogy létrehozzanak egy értéktárat, melynek
tartalommal való megtöltésének érdekében egy települési értéktár bizottságot hozhatnak létre. A bizottság feladata, hogy olyan helyi értékeket kutasson fel,
amelyekre büszke lehet a város és a városlakók is.

A Szent Kiliti Római Katolikus Plébánia támogatása

- A testület nagyon jó ötletnek tartotta ezt a kezdeményezést, a Balaton Regionális Történeti Kutatóintézet és Könyvtár lehet ennek a gesztora, ahol jelenleg
több futó projekt is van. Emiatt borzasztóan leterhelt
az apparátus, emellett több olyan jelentős beruházást is tervezünk, amelyeknek komoly költségvetési
vonzata lesz. Ezért a testület úgy döntött, hogy mivel
mindenképpen szeretnének foglalkozni az üggyel, a
2020-as költségvetés tárgyalásakor kerüljön vissza a
testület elé a téma. A majdani képviselő-testület hozzon döntést arról, hogy ezt a tevékenységet hogyan
kívánja végezni - mondta Szajcz Adrián.

Dr. Gárdonyi Máté plébános azzal a kéréssel fordult a
testülethez, hogy segítse a parókia felújítását. Tavaly
már egy energetikai korszerűsítés történt, melyet az
önkormányzat támogatott.
Szajcz Adrián elmondta, hogy a testület a legutóbbi
ülésén 15 millió forintos támogatást szavazott meg a
parókia felújítására, amely egyébként országos védelem alatt áll. A parókián nemcsak a működéshez szükséges helyiségek, irodák találhatók, hanem olyan más
helyiségek is, amelyeknek közösség-összekovácsoló
funkciója van, hiszen rendezvényeket, összejöveteleket tartanak bennük.

Az aranyparti sétány fejlesztése

A Fürdőegylet támogatása
Egy korábbi döntés értelmében a Fürdőegylet végzi a
város turisztikai marketing, pr és az idegenforgalomhoz kapcsolódó feladatait. Emiatt minden évben egy
feladat átvállalási, feladat ellátási szerződést köt az
önkormányzat a Fürdőegylettel, melyben részletesen
meghatározzák a városi turisztikai feladatokat, melyeket a Fürdőegyletnek el kell végezni. Ez a szerződés
tartalmazza a finanszírozás részleteit is, valamint ebben az évben pár kisebb fejlesztés is megvalósulhat,
amely a feladatok ellátását segíti.
- A testület 40 millió forintot szavazott meg a Fürdőegylet részére, amely biztosítja a bérjellegű költségeket és a feladat ellátását. Azt szeretném hangsúlyozni,
hogy a Fürdőegylet az elmúlt években is kimagaslóan
végezte tevékenységét, számtalan díjban és elismerésben részesültek a tavalyi évben is, amelyre a város
is büszke lehet.

Folytatódik az aranyparti sétány fejlesztése, a nemrégiben elkészült szakaszt továbbépítik a Csúszda
utcától a Strand utcáig. Az eddigi fejlesztések azt célozták, hogy végigsétálható legyen a Balaton-part,
végig legyen közvilágítás, térkővel ellátott sétány és
pihenőhelyek ezen a szakaszon is. Csak úgy, mint az
előző szakasz építésekor, a Balaton Fejlesztési Tanács
írt ki pályázatot, melyen az önkormányzat szeretne elindulni. A beruházás 48 millió forintba kerül, ebből 15
millió forintra lehet pályázni. Amennyiben ez a beruházás megvalósul, akkor a Strand utcát követően egy
mindössze 180 méteres szakasz maradna az Aranyparton, ami ezzel az infrastruktúrával nem lesz ellátva, vagyis tulajdonképpen a teljes aranyparti szakasz
végigsétálható lesz.
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Szalai István a 2018. Év Somogyi Embere
A Megyehét rendezvénysorozat keretében rendezték a már hagyománnyá vált Somogyi Hírlap
jelenti fotókiállítást, ahol évről évre átadják a az Év
Somogyi Embere díjat. Idén a siófoki Szalai István
kapta az elismerést a közösségért és a fiatalokért
végzett több évtizedes munkájáért.

Foglalkozásokat, ünnepségeket, családi programokat, sportnapot, játszónapot szervez, gyümölcsöt visz
az iskolába és az óvodába, presbiterként a keresztény
fiatalok közösségét segíti, időseket és fogyatékkal
élőket támogat, és ha kell, sportcipőket és mezeket
szerez a város fiatal kosarasainak. Ahogy a díjátadón
elhangzott: példa értékű lelkesedésével és munkabírásával lehetőséget biztosít a közösségek céljainak
megvalósítására. Listánk természetesen nem teljes,
de már ebből is látható, milyen sokrétű, időigényes
és mennyi munkát jelentenek ezek a tevékenységek, amelyeket Szalai István a szabadidejében végez.
Mint mondja, a plusz energiáit a közösségre fordítja.
– Azt szoktam mondani, hogy a Jóisten nekem mindent
megadott az életben: van három egészséges gyermekem, és feleségemmel mi is azok vagyunk. Ezért úgy
járulunk hozzá a környezetünk jobbá tételéhez, hogy
a plusz energiáinkat a közösségre fordítjuk - mondta
Szalai István
Tizenöt évvel ezelőtt fordultak komolyra a dolgok,
mikor felkérték a Kiliti Pillangó Óvodáért Alapítvány
elnökének. Az alapítvány tagjaival hetente visznek
friss gyümölcsöket az óvodásoknak, ünnepségeket,
tematikus napokat szerveznek, legutóbb mesedél-

Szalai István Attila közgazdász, Balatonkilitiben él
feleségével és három gyermekével. A siófoki civil
élet kiemelkedő alakja. 15 éve aktívan vesz részt
Siófok közéletében. A 8 éves önkormányzati képviselő munkája során több a Városfejlesztési Bizottság, Egészségügyi, Oktatási és Szociális Bizottság,
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, Etikai Bizottság
tagjaként is tevékenykedett. Tanácsnoki feladatokat látott el az Idegenforgalmi és Rendészeti
Bizottság elnökeként. Küldetésének a család, a keresztény értékek, a közösség összetartását tekinti.
Ezt bizonyítja az a kitartó munka, amelyet a családok támogatásáért, a gyerekek egészséges fejlődéséért, a sport népszerűsítéséért, a fogyatékkal élők
megsegítéséért tesz. Négy civil szervezet munkájában végez elnöki, ügyvivői feladatokat. Aktívan
közreműködik a megyei, régiós programokban is,
ezzel is segítve a környezetében és a térségben élők
szabadidős, kulturális tevékenységét, a családokat a
minőségi programok elérésében. Évek óta nagyfokú terhelhetőséggel, kreativítással, kitartással végzi
feladatát, a civil közösségek támogatásával.
utánt és mozidélutánt tartottak, de telepítettek már új
játszóteret, tavaly a Mátyás emlékév kapcsán is több
rendezvényt szerveztek, emellett nem feledkeznek el
a szülőkről sem, nekik is szerveznek programokat. Miután képviselő lett a siófoki önkormányzatnál, felkérték,
hogy mint a terület képviselője, vegye át a Foki-hegyi
Egyesületet. A városban élők sokszor találkozhattak az
egyesülettel, hiszen többek között szabadtéri programokat, családi napokat, sportnapot vagy éppen a Beszédes iskolában már hagyománnyá vált játszónapot
szervezik. Emellett a 2008-ban csapatával létrehozta
a Siófoki Kosársuli Egyesületet, mivel előző évben a
siófoki kosárlabda megszűnt. Jelenleg is a kosársuli
egyesület elnöke, lapunkban már többször beszámoltunk a már hagyományos cipő- és mezosztásról,
amikor is az egyesület minden játékosa nagy értékű
kosárcipőt és mezt kap, de a Krúdy és Széchenyi iskola tornatermének parkettázása is az egyesület nevéhez fűződik, csakúgy, mint eredményjelzők, palánkok
vásárlása és a Krúdy öltözőinek felújítása is. Emellett
4 utánpótlás és a felnőtt csapat edzéslehetőségeit,

7

versenyeztetési lehetőségeit is megteremtették. Már
2007 környékén foglalkoztatta a szegények, elesettek, fogyatékkal élők helyzete, így létrehozta a Kikerics
egyesületet, melynek felügyelőbizottsági tagjai dr.
Gárdonyi Máté és Bozsoki-Sólyom János. Az egyesület a Gondviselés Háza és a Fogyatékkal Élők Nappali
Intézménye lakóinak életét igyekszik megkönnyíteni,
valamint a Beszédes iskola speciális tagozatának diákjait segíti folyamatosan. Programokat szerveznek,
ismeretterjesztő előadásokat, gyümölcsöt visznek, és
anyagilag is segítik például a kirándulásokat. A Bala-

tonkiliti Református Egyházközség presbitere, újabban
pedig a Siófok Holnap Egyesületben tevékenykedik,
amely a volt mozi épületét alakítja közösségi házzá.
- Ahogy a díj átvételekor is mondtam, ezt az elismerést a siófoki polgárok kapták, ők részesültek rajtam
keresztül ebben az elismerésben, hiszen bárkitől kértem segítséget, mindenki azonnal segített, legyen az
tanár, óvónő, technikai személyzet, siófoki cégek, vagy
éppen az én kis stábom, de a civil szervezeteink önkéntesei is nagy lelkesedéssel a programok mellett álltak
- mondta Szalai István.

Uszodatervek Siófokon
A pályázat sikeres volt, március végéig kell elkészülni
a terveknek, és kell beszerezni az építési engedélyeket. Égető probléma azonban a TAO források megszerzése, hogy fel is épülhessen az uszoda.
Dr. Dobos Pál, a Siófoki Vízilabda Kft. ügyvezető igazgatója
a siófoki uszoda építésével kapcsolatban elmondta, hogy
az uszoda tervezéséhez szükséges pályázatot a Magyar
Vízilabda Szövetségnek - amely szakmai szempontok alapján bírálja el, hogy van-e létjogosultsága az uszodaépítésnek- 2018. április 30-ig beadták, a pályázat sikeres volt, és
megkapták a jóváhagyó határozatot. Ez a jóváhagyó határozat szükséges ahhoz, hogy a tervek elkészítéséhez szükséges TAO pénzeket összegyűjthessék. Még egy határozat
szükséges ahhoz, hogy magára a beruházásra is feltölthető legyen a TAO keret, de a gyakorlat szerint, ha a terveket
elfogadják, akkor már nem szoktak akadályt gördíteni a
beruházás útjába. Az ügyvezető igazgató tájékoztatása
szerint a pályázatban a tervezői költségbecslés alapján
a modern, fix fedésű uszoda teljes kivitelezési költségét
1.200.155.880.- Ft + áfa összegben határozta meg a tervező, mely tartalmaz 52.000.000.- Ft tartalékkeretet, valamint
110.000.000.- Ft úgynevezett kivitelezési felárat, tekintettel
arra, hogy a kivitelezésre várhatóan 2020 évben kerülhet
sor. A pályázatban a tervezési díj a költségvetés 2,25 százalékában került meghatározásra, amely 27.000.000.- Ft + áfa
összeg. Ezen túlmenően a pályázat tartalmazza a tervellenőr 2.700.000.- Ft + áfa díját is. A tervezéshez szükséges ös�szeg rendelkezésre áll, mivel az önkormányzat a szükséges
11.558.427.- Ft önerőt tavaly decemberben átutalta a Siófo-

ki Vízilabda Kft. számlájára, míg a szükséges 26.969.663.- Ft
TAO forrást is majdnem teljes egészében sikerült feltölteniük, és a hiányzó mintegy 1.200.000.- Ft összeg biztosítására
is ígéretet tettek. A Siófoki Vízilabda Kft.-nek az uszoda tervezését, illetve az építési engedélyeket 2019. március végéig be kell szereznie, és az építésre irányuló pályázatot 2019.
április 30-ig kell benyújtania. A tervezést Zsirai Róbert végzi
a szükséges alvállalkozók (tervezők) bevonásával, ígérete
szerint az építési engedély rendelkezésre fog állni megfelelő határidőben. Nagyon fontos lenne azonban, hogy
a lehető leghamarabb TAO forrást tudjanak biztosítani az
uszoda építéséhez, melyhez mintegy 1 milliárd forintra
lesz szükség. A Siófoki Vízilabda Kft. a TAO források beszerzéséhez kérte az önkormányzat segítségét, a további feladatokat ellátják. A legutóbbi megbeszélésen, melyen dr.
Lengyel Róbert polgármester, Szajcz Adrián beruházási
és fejlesztési tanácsnok, dr. Dobos Pál, a Siófoki Vízilabda
Kft. ügyvezető igazgatója, valamint a város jegyzője vett
részt, a polgármester felvetette, hogy levélben keressék
meg a város nagyadózóit, és kérjék támogatásukat. Szajcz
Adrián azt javasolta, hogy tartsanak személyes találkozót,
dr. Dobos Pál is ezt támogatta, hiszen így bemutathatják a
létesítmény megvalósításával kapcsolatos elképzeléseket,
a tervezett uszoda látványtervét, és tájékoztatást adhatnak a TAO felajánlás lehetőségeinek részleteiről. A város
polgármestere a nagyadózók mellett minden vállalkozás
figyelmét szeretné felhívni Társasági adókedvezmény támogatásának felajánlására, annak érdekében, hogy Siófokon mielőbb megvalósulhasson ez a beruházás.

FEBRUÁR
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Távozik Siófokról a főépítészi iroda minden munkatársa
A főépítészi iroda vezetője és minden munkatársa
beadta a felmondását Siófokon. Molnár Árpád főépítész mellett két okleveles építészmérnök kolléganője is távozik február közepén.
Január közepén a megyei lap szellőztette meg, hogy
távozik Siófokról a főépítészi iroda minden munkatársa. Molnár Árpádtól próbálták megtudni, mi a szakítás
oka, ám ő február közepére, távozásuk idejére ígért
nyilatkozatot. Lengyel Róbert polgármestertől azt nyilatkozta, hogy mivel az önkormányzati hivatal vezetője
a jegyző, s ő gyakorolja az önkormányzati tisztviselők
esetében a közvetlen munkáltatói jogokat így ő is válaszol a felmerült kérdésekre. Kónyáné Zsarnovszky
Judit megerősítette az értesülést, miszerint a főépítészi
iroda vezetője és munkatársai beadták lemondásukat.

Arra a kérdésre, hogy milyen okok állhatnak a háttérben, nem válaszolt. A jegyző asszony úgy fogalmazott:
a lemondást nem kell megindokolni, ezért a szakemberek döntését tiszteletben tartva, ő sem kívánta az
okot megjelölni. Arra a kérdésre, hogy miként tudja
biztosítani a hivatal az építési ügyek intézését a három
magasan képzett szakember távozása után, Kónyáné
Zsarnovszky Judit jegyző azt válaszolta: a hivatal mindent megtesz annak érdekében, hogy megfelelő szakemberekkel a főépítészi iroda zavartalan működését
biztosítani tudják.
Fábián Éva megyei főépítészt elmondta: nem emlékszik rá, hogy a megyében egy komplett főépítészi iroda egyszerre mondott volna le. Kérdésünkre elmondta:
kevés olyan szakember van, aki főépítészi feladatok ellátásával foglalkozik.

Bemutatjuk a város új díszpolgárait
A jubileumi városnapon Siófok Város Díszpolgára
címet vehetett át dr. Farkas Sándor nyugalmazott
sebész főorvos és dr. Kersák János nyugalmazott
belgyógyász főorvos.
Dr. Farkas Sándor nyugalmazott sebész főorvos, az
orvostudományok kandidátusa 1939-ben született.
Siófokon
érettségizett,
orvosi diplomáját Pécsett
szerezte. Húsz éven át
vezette a siófoki kórház
sebészeti osztályát. Vezetése alatt az osztály méretében, személyzetében,
műszerezettségében gyarapodott, új műtéti eljárások kerültek bevezetésre,
az osztály tevékenységét számos tudományos előadás
és dolgozat igazolja. Önkormányzati képviselőként
egyik legkövetkezetesebb szószólója volt a városközpont forgalommentességének és a siófoki felsőoktatás
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a Tudományos Diákkörben tevékenykedett. 1968-tól
a siófoki kórház I. számú belgyógyászati osztályának orvosa. 1973-ban belgyógyászatból szakvizsgázott, majd a kórházban az addig még nem kialakított
gasztroenterológiai részleget szervezte meg. Először
diagnosztikus hasi laparoszkópiákat, tűbiopsziákat és
1974-től gasztroenterológiai endoszkópos vizsgálatokat végeztek vezetésével. 1980-tól adjunktusként,
1990-től részlegvezető főorvosként irányította és végezte a belgyógyászati és gasztroenterológiai kezeléseket. 1994-ben gasztroenterológiai szakvizsgát tett.
A gasztroenterológiai szakterületen a masszív fekélyvérzések endoszkópos csillapítása témakörében kiemelkedő eredményeket értek el az általa kidolgozott
endoszkópos injekciós vérzéscsillapítás területén, amelyet az Orvosi Hetilap Klinikai tanulmányok rovatában
1997-ben közöltek, és ezt követően eredményeiket
rendszeresen országos szakmai fórumokon ismertették.
Az állandó készenléttel járó kitartó munkájukkal és kifejlesztett módszerükkel az addig országosan is magas

halálozással járó fekélyvérzés prognózisát sikerült jelentősen javítani, amellyel sok ember életét mentették meg
az egészségüket és munkaképességüket is visszaadva.
Munkássága első évtizedeiben részt vett a középkáderek szakmai oktatásában. Évekig a Magyar Orvosi
Kamara országos küldöttjeként és az EDDSZ-ben a
Siófoki Kórház Diplomás Alapszervezete titkáraként is
tevékenykedett.
1998-ban a Semmelweis-emlékérmet adományozták részére, majd 2001-ben pedig a Siófokért-emlékplakettel
ajándékozták meg Siófok városért végzett munkájáért.
Hatvanhét éves korában, 42 év után hagyta abba a kórházi tevékenységét, de azóta is napi rendszerességgel
tovább dolgozik a belgyógyászat és gasztroenterológia
területén a budapesti Endomedix Kft. siófoki részlegének orvos-igazgatójaként.
Az 50 éves orvosi munkásságáért a város 50. születésnapján a Siófok Város Díszpolgára megtisztelő kitüntetéssel ajándékozta meg a város vezetése.

Az egészséges táplálkozással ismerkedtek meg a siófoki gimnázium diákjai

megteremtésének. Hét éven át oktatott a Kodolányi János Főiskolán. Több közhasznú helyi egyesület alapítója.
Köpenyben és maszkban című könyve 2017-ben, Nagy
hegyeknek ormán-Erdély peremén című írása 2018-ban
jelent meg. Elismerései : Pro Universitate(1980), Semmelweis-emlékplakett(2001), Siófokért-emlékplakett (2007),
Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt(2007), 40 éves
városért-kitüntetés (2008), A 150 éves fürdőért – a 45
éves városért kitüntetés (2013)

Az egészségtudatos táplálkozással, a változatos
és egészséges étrend fontosságával, valamint környékbeli termelők termékeivel ismerkedhettek
meg a Siófoki Perczel Mór Gimnázium diákjai és
pedagógusai a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Itthonról otthonra című programsorozatának keretében január 10-én.

Dr. Kersák János 1943-ban
Tamásiban született pedagógus szülők gyermekeként, ahol az általános és
középiskoláját is végezte.
Tanulmányait 1962-1968
a Pécsi Orvostudományi
Egyetem Általános Orvosi Karán folytatta, ahol
1964-től az Élettani Intézet, majd 1966-tól az I.
számú Belgyógyászati Klinika cytológiai részlegén

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) iskolai tájékoztató fórumsorozatának keretében minden megyében általános, illetve középiskolákban szervez
előadásokat a mezőgazdaság sokszínűségére, a tudatos vásárlásra és az egészségtudatos táplálkozásra,
valamint a zöldség- és gyümölcsfogyasztásra fókuszálva. Idén elsőként a Siófoki Perczel Mór Gimnáziumba
hozták el programjukat, ahol az iskola igazgatónője,
Vaskóné Csák Erika és Gombos Sándor, a NAK Somogy
megyei elnöke köszöntötte a programon résztvevő
diákokat. A tanulók a helyes táplálkozás alapelveiről,
a változatos, egészséges étrend fontosságáról hallgathatták meg Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági

Kamara elnökségi szóvivőjének, a program országos
koordinátorának előadását.
- A Kamara két évvel ezelőtt elhatározta, hogy az iskolákban tájékoztató kampányt indít, egyrészt az
egészséges táplálkozás, másrészt a hazai élelmiszerek
népszerűsítése céljából. Szeretnénk felhívni a diákok
figyelmét arra, hogy ha hazai termékeket vásárolnak,
azzal a magyar gazdákat támogatják – nyilatkozta
Gombos Sándor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Somogy megyei elnöke.
FEBRUÁR
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- Az egészséges táplálkozásról sok és nagyon különböző információ jut el manapság a diákokhoz, amik között
nem könnyű eligazodni. Ezért fontos, hogy megbízható
szakemberektől szerezhessenek a témában információkat. Ezenkívül a tudatos és egészséges táplálkozást minél korábban célszerű elkezdeni, ezért is kell felhívni a
diákok figyelmét erre. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara előadásai rendszerbe foglalták a témával kapcsolatos
ismereteket, a helyi termelők által biztosított kóstolási
lehetőség pedig még meggyőzőbbé tette mindenki számára, hogy ami egészséges, az nagyon finom is. Nálunk
az iskolai oktatás során a tanórák (biológia, osztályfőnöki) mellett az iskolai védőnő által szervezett különböző
témájú egészségnevelési előadások is azt a célt szolgálják, hogy az egészséges életmódra ösztönözzék a diákokat. Emellett a különböző kirándulások, rendezvények
(például biciklitúra) is a sportolási lehetőségeket színesítik iskolánkban – mondta el Vaskóné Csák Erika, a Siófoki
Perczel Mór Gimnázium igazgatója.
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Farsangi Toros Party busókkal és gasztroprogramokkal

Az Itthonról otthonra program részeként a NAK ételkóstolókat is szervez, mellyel a helyi termelőket mutatja be
az érdeklődőknek. A siófoki rendezvény zárásaként a
környékbeli termelők kínálatát: mézet, gyümölcsleveket, gyümölcskompótokat, kézműves sajtokat kóstolhattak meg a gimnázium diákjai, pedagógusai.

Nyílt nap a Gábor Dénes Főiskola Siófoki Campusán
Több mint 40 érdeklődő vett részt a Gábor Dénes Főiskola Siófoki Campusán január 23-i nyílt napján. A továbbtanulni
vágyók a nyílt nap keretében megismerkedhettek a főiskola képzéseivel, a képzés követelményeivel, feltételeivel. A
legnagyobb érdeklődés idén is a turizmus szak iránt volt. Hamvas Péter elmondta, hogy ezen nem is csodálkozik senki
a Balaton nyári fővárosában, annál is inkább, mert az országosan is egyedülálló a MAB éltal elfogadott és jóváhagyott
képzésük egyik része az informatikára, az online marketingre és többek között az internetes foglalási rendszerek oktatására épül.
Pályaorientációs nap a siófoki gimnáziumban
Közel 20 egyetem és főiskola, valamint különböző szakmák képviselői tartottak előadásokat a Siófoki Perczel Mór
Gimnázium pályaorientációs napján a gimnázium diákjainak január 21-én. A tavalyi sikeres rendezvény után idén
januárban ismét pályaorientációs napot szervezett a Siófoki Perczel Mór Gimnázium, melyen az előző évi alkalomnál
is több előadó várta a tanulókat. A 19 különböző egyetem
és főiskola előadásain, valamint a szakmai tájékoztatókon
az iskola minden évfolyama részt vett, így nemcsak a pályaválasztás előtt álló végzősök, hanem a fiatalabb diákok
is betekintést nyerhettek abba, milyen lehetőségek állnak
majd előttük az érettségi után. Míg az osztálytermekben folyamatosan zajlottak a prezentációk, a szünetekben
az aulában várták az érdeklődőket a különböző egyetemek, főiskolák, szakmák standjai.

Január utolsó hétvégéjén második alkalommal
rendezte meg a Siófoki Szabadtéri Vendéglátók és
Kézművesek Egyesülete a Farsangi Toros Partyt. A
kétnapos gasztro- és sportprogramokon a mohácsi
busók fogadták a siófoki kikötőbe látogatókat.
A siófoki farsangi rendezvényen január 26-én és 27-én
egész napos kirakodóvásár, sportprogramok, fellépők és
a hagyományos disznótoroshoz kötődő gasztronómiai
programok színesítették a téli Hajóállomás helyszínét. A
szombati nap legnagyobb eseménye a kolbásztöltő verseny volt, melyen a kolbász mellett egy-egy toros ételt is

elkészítettek a csapatok, akiknek munkáját szakmai zsűri
értékelte. Eközben sült a több száz méteres óriáskolbász,
és a mohácsi busók is megérkeztek, hogy elűzzék a telet.
Vasárnap a disznóvágásé volt a főszerep, és a vendégek
a finom falatokat egy kis futással is lemozoghatták. A
Balatuning Egyesület első alkalommal szervezte meg a
Maszka RUN & Asszonyfarsang elnevezésű eseményét.
A part menti platánsoron a jelmezbe öltözött futókat a
busók biztatták, akik a tuskóhúzás somogyi hagyományának felelevenítésében is segítettek. A maszkos busók
a gyerekekkel közösen a Balaton partjáig húzták a fiú és a
lány kiszebábút, amit a jégre dobtak, hogy elűzzék a telet.

Reflektorfényben az anyukák
Családias, oldott hangulatban zajlott a Sió Paktum foglalkoztatási projekt 3. „Anya ügyes!”
workshopja. A Siófok és térsége paktumirodában
ezen a napon az anyukák szó szerint is reflektorfénybe kerülhettek egy-egy önéletrajzba kerülő
jó minőségű fotó elkészülése erejéig.

tokkal ismerkedhettünk, mind az álláskeresés, mind
az interjúztatás folyamatával kapcsolatban. Köszönjük a jelenlétet minden résztvevőnek! A rendezvény
a TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00002 azonosítójú, Siófok és
térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása c.
pályázat támogatásával valósult meg.

A Creative Essentia állásinterjúról szóló előadását,
ppt vetítését; a téma interaktív feldolgozását követően a DRV Zrt. munkatársai, Nagy Attila vezető
HR generalista, valamint Berki Mónika, toborzási és
kiválasztási specialista látták el a csapatot munkaerő-kiválasztással kapcsolatos információval. A viselkedéselemzés és mélyinterjú alapú kiválasztás
kulisszatitkainak megismerését követően hasznos
gyakorlati tanácsokkal, konkrét szituációs gyakorlaFEBRUÁR
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Siófok a turisztikai élvonalban
A jubileumi programoknak és az intenzív marketingkommunikációnak köszönhetően 2018 kiemelkedően sikeres éve volt a városnak. Egymilliónál
több látogató, tizenkét nagyrendezvény és egy 50
éves születésnap – mozgalmas év áll mögöttünk. A
Balaton legnagyobb városa a fiatalok mellett egyre
több családot vonzott, hiszen az egész évben zajló
programokkal mindenkit igyekezett megszólítani
Siófok. Az idei évben is új rendezvényekkel, és a
már megszokott színvonalú programokkal várjuk
látogatóinkat, hogy továbbra is minden korosztály
számára vonzó úti cél legyen városunk.
A 2018-as adatok alapján elmondható, hogy az országban a legnépszerűbb úti cél továbbra is a Balaton, a
desztinációra pedig évről évre Siófok éri el a legjobb
eredményeket. A városban eltöltött vendégéjszakák
száma idén is meghaladta az 1 milliót, ami országos
szinten - Budapest után - a második helyet vívta ki
Siófoknak a leglátogatottabb városok listáján. A Tourinform iroda tapasztalatai alapján az angol, német,
osztrák, lengyel, cseh és szlovák turisták érkeztek a
legnagyobb számban, a családok és fiatal párok száma
pedig belföldi és nemzetközi viszonylatban is jelentős
volt. A korábbi évekhez hasonlóan 2018-ban is kétharmad-egyharmad arányban látogattak városunkba
a bel- és a külföldi vendégek. Mindkét csoport esetében a vízparti pihenés és a programokkal, élményekkel
egybekötött kikapcsolódás volt a legfőbb motiváció. A
2018-as városi marketingstratégia célcsoport meghatározásának, a jó pozicionálásnak és az ennek megfelelő
program-összeállításnak köszönhetően főleg családosok érkeztek Siófokra.
A pozitív eredmények elsősorban a jó időjárásnak és a
programgazdag főszezoni hónapoknak köszönhetőek.
A sikerhez a Színpart, a PLÁZS, a Kálmán Imre Kulturális Központ, a BRTK Könyvtár állandó programjai, a helyi
civil egyesületek fáradhatatlan munkája és a Siófoki Fürdőegylet marketingkommunikációs stratégiája is nagyban hozzájárult. Természetesen Siófok a tavalyi évben is
több országos és nemzetközi szintű eseménynek adott
helyet, ami a Siófok50 programsorozat mellett jelentős
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Történetek a kaszinóból
„Ó érzitek-e, micsoda hivás:
szaladni, úszni s menni, menni, menni,
örökre folyni örök körforgásban
újhodni, veszni, hullni lefele,
csók és halál, bús kezdet és búsabb vég,
színkeverés, tánc és örök csere.”
Kosztolányi Dezső: A kártyás fölfohászkodik
(részlet)

vonzerővel bírt. A tavaszi és őszi szezon is sikeres volt,
mely az április-május és a szeptember-október hónapok
foglalási számainak növekedésében nyilvánult meg.
Nyáron az augusztus hónap hozta a legtöbb turistát,
ősszel pedig a látogatócsúcsot döntő Halfesztivál, majd
a Libadalom nyerte el a közönség tetszését. A tavalyi
évben is sikerült tehát egy olyan szórakoztató, kulturális
és gasztronómiai programkavalkádot biztosítani az idelátogatóknak, ami bizonyította Siófok sokoldalúságát.
A városi attrakciók is közkedveltek voltak. Nyáron ismét
óriáskerék települt a siófoki nagystrandra, illetve rendkívül népszerűnek bizonyult a Fordított Ház, a Víztorony
pedig egész évben töretlen sikernek örvendett. A 2018as és a 2019-es turisztikai trendek is azt mutatják, hogy
az élményalapú kikapcsolódás kerül előtérbe az utazástervezések döntési folyamataiban, ezért a sokszínű kínálat kiemelkedően fontos egy desztináció esetében.
A rendezvények terén 2019-ben több újdonsággal is
jelentkezik a város. A májusi strand szezonnyitó és a júniusi Pünkösdi Fesztivál két különálló rendezvény lesz,
a július végi Bor- és Fröccsfesztivál a kikötőbe költözik,
ősszel pedig jelentkezik a Sör és Csülök Fesztivál, hogy
a szeptember is részese legyen a sikeres őszi gasztronómiai fesztiválsorozatnak.
Célunk, hogy Siófokon 2019-ben is minden korosztály
és érdeklődő találjon magának programot: a strandolók, a pihenők, az aktív kikapcsolódást keresők, a
kulturális programok iránt érdeklődők, a könnyűzene
kedvelői, a gasztronómia rajongói, a kisgyermekek, a
szülők, a lazítani vágyó fiatalok egyaránt úgy érezzék,
hogy itt kezdődik a Balaton!

„Vannak dolgok arrafelé, amikről egy kicsit panaszkodni lehetne, de kártya szempontjából a Balaton somogyi
partja kifogástalan. Siófokon van egy kacér kis kaszinó,
amelynek emeleti termeiben baccarat és chemin de fer
folyik. Ugyanúgy, mint Monte Carlóban, csakhogy persze áttéve a mi borjúpörkölt szerénységű viszonyainkba.
Hanem előkelőség ide, előkelőség oda, Siófok mégis inkább az en esetem. Zaftosabb. Olyan, mint egy komplett
libamáj, a kis sült szívvel, pörccel és svertnivel a meleg,
sárga zsírban. A kaszinókért lampionjai alatt Hacsek és
Sajón, esetleg Salamon Bélán mulat a tengernyi nép.
Egyszerre három helyen szól a jazz, a vendéglőben húzza Magyari. Tombola. Tánc. Ezerötszáz asztalnál römiznek. A sötet partokon túl, a csillagos ég alatt viszont
elhagyottan sóhajt a Balaton. Nem lát szegény tó szerelmes párokat. A csók, a suttogás, a holdfénynél való édes
séta nem divat ezen a furcsa, dupla ritmusú Siófokon. Aki
itt nem táncol, vagy nem bridzsezik a cukrászdában, az
mind fent ül este a kaszinóban a bacc-nal. De azért nem
kell mindjárt t a kártya démoni szenvedélyére gondolni.
Nagyon polgári dolog ez a siófoki játék. Akik föntartják,
jórészt kockavadászok. A naiv tömegben alig akad elvetve egy-két igazi professzionatus. Komoly kártyásnak ez
nem kedvére való terület. Elrontja az ügyet a sok nő.
Mert több a nő, mint a férfi” Hunyadi Sándor (1933-ban)
A sokat megénekelt, és méltatlanul leszólt Siófok az
1920-as években határozott fejlődést tett a nyugat
felé. Ez nemcsak a strandjának kifogástalan kabinjaiban, a vendéglők elsőrendű kiszolgálásában mutatkozott meg. Az igazi, hamisítatlan nyugatot, Monte
Carlo és a Lido levegőjét az 1921-ben alakult úri kaszinó lendítette a Balaton partjára. 1922 májusában a

Baja vidékéről származó Ertl család szerezte meg a Balatoni Gyógyfürdők és Nagyszállók Rt. részvénytöbbségét, és komoly fejlődéseket végigvíve tulajdonosok
maradtak a második világháború végéig.
1922 nyarán a siófoki Batthyány utcában, egy ragyogóan kivilágított épületben, este kilenc óra környékén egy rosszul öltözött, szemüveges, unalmas arccal
sétáló fiatalemberről számoltak be a híradások. Ez a
fiatalember a siófoki kaszinó termeiben sétált, figyelt.
Az egyik Ertl fiú volt az, ugyanis az Ertl-testvérek működtették a kaszinót is. Ez az Úri Kaszinó voltaképpen
nem más, mint egy elegáns játékház. Mindenki bejuthat, akit „két tag” ajánl. No, és tag mindenki lehet. A
felvételi díj csekély 150 korona.
A telep legforgalmasabb utcájában áll a kaszinó
épülete. Gyönyörű kerten át vezet az út. A bejáratnál egyenruhás szolgák állnak. Az épületbe pazar
estélyi ruhás hölgyek vonultak be egy-egy férfi karján. Udvarias portás mély meghajlással köszöntötte
a belépőket, aztán a tagsági igazolványukat kérte. A
kis piros igazolójegy nélkül senki sem léphetett be a
kaszinó termeibe. Aki elsőként lépett a kaszinóba, és
nem rendelkezett tagsági jeggyel, azt a háznagyi hivatalba vezette a portás. Az újonnan belepőnek csak
ennyit kell mondania: „játszani akarok”. Ez elég volt.
Sem név, sem foglalkozás, előélet nem számított. A
titkártól kapott egy ajánlóívet, melyet két taggal kellett aláíratnia. A titkári hivatalban állandóan, (teljes
véletlenségből) egy-két kaszinótag tartózkodott, akik
a legnagyobb készséggel írták alá az újonnan belépő ajánlóívét. Az Ertl fivérek beültették igazgatónak
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a nemzetközileg jól ismert legnagyobb kártya szakértők egyiket, Bucsinszky Lajost, aki külföldi mintára
szervezte meg a kaszinót.
A földszinten egy nagyobbacska teremben szilajon
járják a shimmit – az élet este 9-10 órakor kezdődik
– följebb az emeleten bakk-szagra gyűl az éji vad. Az
emeleti játéktermek zsúfolásig megteltek. Akadtak
olyan játékosok, akiknek duzzadt a zsebük a zsetonoktól. Egy-egy zseton kivételekor ezért óvatosan
kellett eljárniuk, mert a siófoki Úri Klubban ősi szokás,
hogy ha egy zseton leesik, az pillanat alatt végképpen
eltűnik. Állítólag meg sohasem fordult elő, hogy egy
leesett zseton a tulajdonosához került volna vissza. A
bakkarat örült szenvedélyét három terem szolgálja.
Az első teremben 100 korona a legkisebb tét, a másodikban 500 korona, a harmadik megint csak 100.
Nőknek is szabad volt a bemenet, sőt szerették is próbára tenni a szerencséjüket és a konyhapénzt. Finom
francia parfümillatok keveregtek a rossz magyar és
német illatfelhő között. A hőség fullasztó volt, bár
az ablakok állandóan nyitva voltak. A játékosok, a
közönség a legválogatottabb képet mutatja pesti és
vidéki bankárok, pesti zúgkereskedők, dühvel játszó
fateinerek és még fokozottabb dühvel dolgozó as�szonyok.

az „U” vonat elnevezést a rajta utazó újítok (játékban) után kapta. Az Úri Kaszinó olykor csak a nevében volt „úri”. Történtek olyan események, melyekre
sem az urak, sem a hölgyek nem lehettek büszkék.
Egy-egy esti razzia esetén megtelt a környék, akár
belépőjegyet is szedhettek volna a tulajdonosok. A
csendőrök és a detektívek figyelő tekintetüket sűrűn
vetették a kaszinóra, és az abban játszókra. Történt
1922-ben, hogy maga dr. Ertl József kezdeményezte az Úri Klub működésének a felfüggesztését, mivel
„éjszakai látogatásai során” azt tapasztalta, hogy a
kártyaasztal „összegyűjtötte” a főváros kártyásait, és
emellett több visszás dologra is fény derült. Ertl magabiztosan fellépett:
Megtudta, hogy a pinkát, (pinkajövedelem, az az adó,
amit a játékosok a játék után a klubnak fizetettek),
amely napról napra közel egymilliót jövedelmezett
egy tőzsde-bizományos az előző fürdőigazgatóságtól az egész nyári időszakra 700.000 koronáért kibérelte. ,, A nyáron az amúgy is nagy méretű játék a
legdurvábban elfajult. A krupiék, akik alkalmazottak,
szintén játszották, sőt sokszor maga a pinkabérlő is
játszott. Megtörtént az is, hogy az este megkezdődött
játék még másnap délután két órakor is tartott. Megállapították azt is. hogy valósággal meglopták a já-

A vitás eseteket játékmester híján a krupié intézte.
Volt időszak, amikor másnap délig folyt a játék, de új
rendeleteknek köszönhetően játéknak reggel hat órakor végett vetett véget a krupié.
A vonattal érkező és távozók közül a legérdekesebb
az ”U „ vonat, amely hajnalban indul Pestre a teljesen leégett játékosokkal, és délután öt órakor érkezik
vissza Siófokra. Ez természetesen gyorsvonat, amely

tékosokat. A pénzbeváltásoknál rosszul adtak vissza,
magasabb pinkapénzeket vontak le, és az így szerzett
pénzen gyanús társaságok osztozkodtak. Amikor a
fürdő új tulajdonosa látta ezt a mindjobban elfajuló
botrányos életet, lezárta a klub helyiségét, nem engedte mag a további játékot, és felszólította a klub
igazgatóságát, hogy a pinkabérlővel szakítson meg
minden összeköttetést. Mivel az Úri Klub igazgató-
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sága ennek nem tett eleget, Ertl feljelentést tett, és a
Klub felfüggesztését kérte. Ez a feljelentés egyébként
információval szolgált a hatóságok felé, hogy azok,
akik a pinkapénzekkel üzérkednek. (Zárójeles gondolat: az Úri Kaszinó pinkabérlője 1922-ben két hónap
alatt 60 millió koronát keresett.) A siófoki Úri Klubot
1922-ben egy időre az alábbi számú 17U776/922. sz
alapján felfüggesztették.
Aztán újra megnyílt, és mindent elkövettek, hogy kevesebb botrány kísérje az Úri Klub működését.
Valószínű, nem ismerték a mondást: „ A remény hal
meg utoljára.”
1924-ben egy siófoki gavallér, „Löwenstein Imre 20
éves magántisztviselő Déri Arnold Erzsébettéri textilkereskedőtől 8,000.000 koronát, egy másik kereskedőtől pedig 16,000.000 koronát vett föl azzal,
hogy a külföldről érkező árukat soron kívül kiváltja
és elvámoltatja. Természetesen a pénz vétele után
Löwenstein ígéretének nem tett eleget, hanem elutazott Siófokra, ahol a 21,000.000 koronát az utolsó
fillérig elkártyázta a kaszinóban. A detektívek akkor
fogták el, amikor a siófoki vonatról leszállt. Őrizetbe
helyezték.”
A játék, a kártyaszenvedély magába szippantotta az
embereket. Aki veszített, az a pénzét próbálta visszanyerni, aki nyert, az a további siker reményében játszott. Ördögi kör.
1928 nyarán a siófoki nyaralóvendégek nyugalmát
ismét botrányok és egyéb izgalmak bolygatták fel. A
békességet a kaszinóban játszó, Budapestről leutazott hamiskártyások, rovott múltú egyének okozták.
A székes fővárosból érkezett Bak nevű kártyásokra
szakosodott nyomozócsoport utazott le Siófokra,
hogy szétugrasszák ezeket az egyéneket. Miközben
ők a kaszinóban „ugrasztották” a kártyásokat, addig
a szomszédos villát tatarozták. Nem véletlenül, mert
a razzia előtti hét szombatján megnyílt benne az új
siófoki, az úgynevezett Magyar Hírlapírók Egyesülete nevű kártyaklub. A megnyitón jelen volt az Újság
című kiadvány újságírója, aki megerősítette a felmerülő gyanút, hogy a frissen (1928-ban) alakult egyesületnek semmi köze az újságíráshoz. Amikor egyik
nap feloszlattak egy játékkaszinót, másnap nyílt
egy másik. Igaz, az ál Magyar Hírlapírók Egyesülete,

amikor az újság közzétette „hamisságukat”, megszűnt,
de a következő héten újra várták a pénzüket, életüket,
egzisztenciájukat a szerencsére bízó férfiakat és as�szonyokat is. Igen, a háziasszonyok is kártyába, kockába vetették a konyhapénzt. A csendőrök nem adták
fel, és a lakatlan Braun-villa termébe betörve egész
csomó hivatásos kártyást találtak a ”hírlapírók” siófoki
társaskörében, akik csakis azért rándultak le a Balaton partjára, mert hitük szerint nyugodtan, szabadon
kártyázhattak abban a klubban, amely egy rendkívül
ismert közéleti kurzus férfiúnak a nevet viseli, mint
díszelnökét.
A razzia Siófokon igen nagy feltűnést keltett. (Emlegettem fentebb.) A szomszédos kaszinókertben abbamaradt a tánc, és mindenki az utcára igyekezett,
hogy tanúja legyen az eseményeknek. A játékosok
közül a csendőrök néhányat őrizetbe vettek, és az
első vonattal Budapestre toloncoltak, ahol tiltott
szerencsejáték címen megindult ellenük az eljárás. A
kuriózumot az jelentette, hogy a Magyar Hírlapírók
Egyesülete működésének második napján a régi kaszinó ablakai is kivilágosodtak. Kiderült, hogy Siófok
Fürdőtelepi Társaság címen harmadik új kaszinó alakult, amelynek alapszabályait már be is terjesztettek a
belügyminiszter elé.
A hírlapok valódi egyesülésének vezetői ezeket a
skandallumokat felvonultatták a képviselőház jeles
tagjai elé is. Társult melléjük a siófoki Fürdőegylet (az
igazi) dr. Báder József titkár, aki aggodalmát fejezte ki,
és csodálkozásának adott hangot, hogy az illetések
szervek nem lépnek fel kellő erélyeséggel ezekkel az
álegyesületekkel szemben. Ezenkívül reméli, hogy
„— Reméljük, hogy a régi, jó hírnevű Siófokon megszűnnek a szerencsepróbálgatások. Úgyis nagy
szüksége van a fürdőtelepnek a kúrszalonra, a
gyógyteremre, ahol kifejlődnék a társasélet. A közönség elolvashatna a hazai hírlapokat és a külföldi folyóiratokat. Megteremthetnők a kultúréletet
kabaréelőadásokkal, felolvasásokkal és esős időben
táncmulatságokkal.
— Nagyon sok vendég azért nem jön Siófokra, mert
az esti órákban nem talál más szórakozást, mint a kártyaklubot. Itt azután hajnalig folytak a kártyacsaták.
Ez a káros szenvedély ártalmára van a fürdőéletnek.
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Az úszás, csónakázás, tenniszezés es a testedző sportok
teljesen háttérbe szorultak. A Siófoki Fürdőegyesület,
mint erkölcsi testület ülésen tehát indokoltan tiltakoztam a hazárdjáték ellen, mert az ellenkezik a nyaraló
vendégek és nyaralótulajdonosok közös érdekével.”
A következő razziánál ugyanebben az évben a rendőrség budapesti, erre szakosodott detektívei az
enyingi főszolgabíró vezetésével nem találtak kirívó
szabálytalanságot a kaszinóban. Szombat pontban
éjfélkor kezdték a kaszinókban játszó hölgyek és urak
szabályos jelenlétét. A „weekendre érkező férjek és a
Siófokon nyaraló hölgyek nagy csodálkozással fogadták a detektíveket”, éppen bakkarát játszottak. A detektívek leellenőrizték, hogy a játékosok tagfelvétele
szabályosan történt e. Siófokon, a többi Balaton parti
településtől eltérve nagyobb tétekben játszottak,
ezért a figyelem is nagyobb volt.
A rendben talált papírok ellenére a Belügyminisztérium detektívei jelezték a kaszinó tulajdonosa felé:

„Az ellenőrző razziákat természetesen a rendőrség
emberei meg fogják ismételni, és amennyiben súlyosabb szabálytalanság nyomára jönnének, megindul
az eljárás.”
Azért akadt egy volt és van is, egy olyan híres kártyajáték, melyet nem pénzben játszottak a siófoki kaszinóban (akadt is, aki méltatlankodott emiatt).
1932. szeptember 5-én a siófoki Casinóban olyan kártyások ültek asztalhoz, ahol nem a pénz játszotta a
főszerepet. Ahogy egy vidéki földesúr ezt méltatlankodva meg is jegyezte: „— A siófoki kaszinóban nem
pénzben kártyázni! Milyen időket élünk! — morogta
fejcsóválva.”
Nemzetközi bridgeversenyt és országos bridgekongresszust rendeztek azon hétvége szombat és
vasárnap napján. Erre a két napra nagy számban érkeztek a budapestiek, vidékiek, sőt az erdélyiek is.
Bebizonyosodott, hogy a bridge milyen nagy vonzerő, mert sokan voltak, akik tíz-tizenöt órát is utaztak
drága pénzért, hogy a versenyen részt vehessenek.
Siófok tehát két napig a bridgelőktől volt hangos,
amit nem bánt meg senki. Különösen a szállodások
és penziósok fogadtak tárt karokkal a versenyzőket,
akik a nagyszerűen megrendezett versenyről és az ezt
követő bridge bálról a legnagyobb megelégedéssel
utaztak haza. A versenyen 46 pár vett részt, akiknek
sorában majdnem teljes számmal ott voltak a legjobb
magyar versenyzők és válogatott játékosok is. A kaszinó nagytermében rendezték a versenyt és az elegáns
helyiség hagyományain bizony súlyos csorba esett,
amikor a játékosok - hagyomány ide, hagyomány oda
- levették kabátjukat és ingujjban gyürkőztek neki a
játéknak.
Szombaton este kilenc órától éjjel egy óráig tartott
a verseny első része, ami nem azt jelentette, hogy a
bridgelők a verseny befejezése után hazamentek lefeküdni. Legtöbben, mint vérbeli kártyásokhoz illik,
meg órák hosszat vitatkoztak el az egyes partik felett,
és már régen hajnalodon, amikor a szállodák kapujában még mindig afölött folyt a vita, hogy volt-e nagy
szlenzm a lapban vagy sem?
A vasárnap délelőtti kongresszus is keltett olyan
nagy érdeklődést, mint a verseny. Akadt a kongres�szusnak érdekes amerikai vendége is, Mr. Charles E.
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Pinso személyében, aki Európában tartózkodva, sietett Siófokra, hogy az amerikai bridgelők nevében
üdvözölje a magyar kongresszust. Az első magyar
bridge-kongresszus azt mutatta, hogy a bridge most
már nemcsak egyszerű kártyajáték, hanem jó alkalom
az idegenforgalom növelésére is. Délután négy órakor a döntőben a maradék tizennégy pár folytatta a
versenyt. Este nyolc óra után a győzelmi „pálmát”egy vitorláscsónak formájában - a pesti bridgetársadalom „Csikók” néven ismert párosa nyerte el. A
két bridge nap méltó befejezése volt a bál, amelyet az
étterem külön termében rendeztek. A kongresszus és
a verseny résztvevői emelkedett hangulatban szórakoztak egész kora reggelig, és amikor valaki érdeklődött, hogy milyen mulatság van itt, azt felelték, hogy
táncol a kongresszus!
A kulturált kártyázást megelőzte, majd folytatta továbbra is a színvonalas kulturális események
megjelenése a kaszinóban, a kaszinó kertjében. A Fürdőigazgatóság igyekezett mindent megtenni azért,
hogy a vendégeik pihenjenek, gyógyuljanak, és azért
kultúra iránti étvágyukat is fokozzák.
1924-ben a Balatoni Társaság Szent István napján a siófoki kaszinó előadótermében rendeztek kultúrestet.
Az esten ismert fővárosi művésznek, Szedő Miklós dr.,

a kir. Opera tagjának és Róth Béla dr. zeneszerző és
zongoraművésznek szereplését emelték ki a korabeli sajtóban. Leopoldi is megjött Siófokra és jóformán
még nem is látta a siófoki strandot és máris győzött:
kivétel nélkül mindenkit meghódított. Bemutatkozó
hangversenyét a siófoki kaszinó kertjében rendezték,
hogy minél több ember férjen el, és hallgassa Leopoldit. A tágas, nagy kerthelyiség azonban kicsinek
bizonyult, mert már légen meg kellett volna kezdeni
az előadást, és a közönségnek még mindig valóságos tömege várt arra, hogy leültessék és elhelyezzék.
Kocsin hoztak székeket és asztalokat, és a kertnek a
legkisebb zugában is ültek és várták, hogy Leopoldi
dallamai felcsendüljenek a siófoki éjszakában. Leopoldi felér egy egész cigányzenekarral — mondta egy
kövér hölgy mellettünk, és Leopoldi biztosan meghallotta a megjegyzését, mert a következő percben
a pódiumon a zongorából egy teljes cigányzenekar
hangjai csendültek fel, sírt, rítt a hegedű, a cimbalom,
a bőgő a zongora billentyűiből. A jó Isten és Leopoldi tudják, hogyan lehet ezt csinálni! A közönség csak
elragadtatással tapsolt, és szívesen elhallgatta volna
Leopoldit reggelig is. 1930. június 7-én a Casino kertjében Relle Gabi, az Operaház művésznője és Fehér
Artúr, előadóművész közös estjére kerül sor. Relle
Gabi operaáriákkal, Fehér Artúr pedig a magyar és világirodalom legszebb verseit interpretálta a közönség
felé. A két előadóművész estje tomboló sikert aratott.
Előadásukat dr. Herz Ottó kísérte zongorán.
Ugyanebben az évben a a Fürdőigazgatóságnak
a kaszinóban rendezett Palmira-estje az ajándékozások jegyében zajlott. Az első ajándék maga a
művészi program, amellyel a „Riviéra" pipere- és
gyógyszappan művek Rt. igazgatósága kedveskedett a közönségnek.
Ezzel kapcsolatban bemutatkozott a hét ragyogó
szépségű Pálínira-görl, akik Palmira szappant, krémét,
púdert és kölnit osztottak szét az az estély vendégei
között. Ezt követte a tombola egy sereg értékes nyereménnyel. Mindezt vidám verses prológ vezette be
egy ismert művésznő előadásában.
1933. augusztus 27. és szeptember 3. között Siófokon
szüreti hetet rendeztek. Ezen az ünnepségen a siófoki kaszinó is kivette a részét. Hajnalig tartó magyar
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lakodalmat rendeztek, nagy jelmezes felvonulással
a kaszinóban, és a balatoni borok felvonultatásával,
mégpedig oly módon, hogy minden bor fajtája, vagy
márkája szerint ötletes jelmezzel lesz megszemélyesítve. Itt látjuk majd a Plébánost, a Kéknyelűt, a Leánykát,
a Csintalant és sok más kedvelt balatoni borfajtát.
1936-ban a Színház Élet siófoki szerkesztősége hangversenyt rendezett Herendy Manci, a kiváló dízőz fellépésével a kaszinó kerthelyiségében. A Herendy Manci
énekesnő a kerthelyiséget megtöltő közönség előtt
óriási sikert aratott.
1937. augusztus 21-én kaszinóbált rendeztek Siófokon. A bálkirálynő Hegedűs Eva, az Elite Grill penzió
direktrisze lett.
Nagy sikernek számított 1938-ban Nagy Izabella operaénekesnő és Horváth László, gordonkaművész hangversenye a kaszinó kertjében, ahol a hírek szerint 1500
ember élvezte, és tapsolt a művészek előadásának
1940-ben a rádió is közvetített zenés produkciókat
a siófoki kaszinóból. A Balatoni képeslapok műsor
első részében, Táncoló Balaton címmel több műfaj
felvonultátásával élő zenés előadást közvetítettek. Közreműködött Horváth Jancsi cigányzenekara, énekelt
Horti Lajos, az Alacs jazz - hármas a Grillből és a magyar
Revü tánczenekar a Casino kertből.
A mosolygó Balaton című rádiófelvétel második részében a hallgatók szintén a siófoki „casinó-kertből” hallhatták az alábbi művészeket: Szilvassy Margit, Berky
Lili művésznőt, Gózon Gyula, Pethes Sándor, Dénes
György és Pluhar István művész urakat.

programnak adott helyet. Az Úri Kaszinóban elhelyezték a napilapokat, hetilapokat és könyvekkel egészítették ki az olvasásra vágyók igényeit.
A világháború után megváltoztak a körülmények a
társadalmi rendszerrel együtt. Az kúrszalonok nem
mentek át a rendszer által felállított „kulturális rostán”.
Pedig hangok, figyelmeztető jelzések kezdtek szállni
a levegőben, az 1960-as években, melyek többcélú,
többirányú fejlesztés mellett a kúrszalonok visszaállítását is felvetették. Mennyire vették figyelembe? Nem
tudni, mert tíz évvel később ismét előkerült a téma, és
mellé, ily formában:
„Aki ma elbagatellizálja a második világháborúban
elpusztult kúrszalonok minél sürgősebb pótlásának a
kérdését, az vagy idegenforgalmi analfabéta, vagy teljesen érzéketlen azok iránt a gyötrelmek iránt, amiket
esős-szeles-hűvös főszezoni szakaszokban az eszpres�szókba, csárdákba, borharapókba be nem férő nyaraló
tömegek átszenvednek, mivel hiányzik az olvasótermekkel, játékszobákkal ellátott kúrszalon.”
Laki Judit összeállítása

Dr. Lukács Károly, Siófok fürdő fejlődése (1863-1945) / dr. Lukács Károly.- Siófoki Füzetek 8.; Siófok, Városi tanács, 1982. – p.38.

A Seuso-kincs – vagyon, műveltség, hatalom
A Seuso-kincs ezüstedényeinek történetéről tartott
előadást Mráv Zsolt, a Magyar Nemzeti Múzeum régésze január 24-én a siófoki BRTK Könyvtárban.
A Seuso-kincs ma ismert 14 ezüstedénye és az elrejtésükre használt rézezüst a késői római császárkor egyik
legjelentősebb kincslelete, mely a Magyar Nemzeti Múzeumban látható. A budapesti múzeum régésze, Mráv
Zsolt januárban a siófoki könyvtár vendégeként tartott
előadást telt házas közönség előtt, melyen nemcsak a
kinccsel kapcsolatos tulajdonjogi problémákról beszélt,
hanem feltárta a késő római birodalom időszakát, a római elit világát, azt a társadalmi réteget, amely egykor
ezt a kincset használta. A késő római elit világa jól leírható a vagyon, műveltség, hatalom címszavakkal, ami az
előadás címét is adta. Az előadó kevésbé érintette a lelet
modernkori történetét, sokkal inkább a kincs darabjait
próbálta közelebb hozni az érdeklődőkhöz, megmutatta azt a kontextust, környezetet, amelyben egykor

pest, Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, 1915.
Révai Nagylexikona: az ismeretek enciklopédiája: XI. kötet.- Budapest, Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, 1914.,
Dr. Kanyar József: Szállodák, panziók, kaszinók / Dr. Kanyar József. – In.: Élet és Tudomány.- 1978. július 28., - p. 933-934.
Mangi Kornélia: Tánc az első világégés után: A tánckultúra új
mérföldkövei a XX. század első felében /Mangi Kornélia. – In.:
Tánctudományi közlemények, 2016. 2. szám.,- p. 81.
Arcanum Digitális Adatbázis:
Nyírvidék,

1922.,

8

órai

újság

,1924.,

Népszava,

1924.,

SzinhaziElet_1924., Ujsag_1928., Esti Kurír 1930., Ujság 1932.,
Esti Kurír 1934., Esti Kurir 1936., Ujság 1937., EstiKurir_1938., Pesti
Hirlap_1940., FoldrajziErtesito_1966., JelenkorPecs_1968., Magyar Nemzet_1972
Egyéb online források: www.onlinecasinojatekok.net;
www.kartya-jatek.hu (versrészlet)

használták, és azt a társadalmi miliőt, kulturális közeget,
amelyben ez a kincs forgott. Az ezüstedények a luxus és
a műveltség nyelvén beszélnek, hiszen a késő római elit
világában ez kritérium volt. A könyvtár vendégei megismerkedhettek a Seuso-kincs kultúrtörténetével, a római
elitkultúra lakomáival, melyek során a kincset egykor
használták, valamint a Seuso-kincs ábrázolásaival.

Születésnapi köszöntő
100. születésnapja alkalmából köszöntötte a városvezetés Varga Jánosnét (született Seer Magdolna).

Révai Nagylexikona: az ismeretek enciklopédiája: XII. kötet.- Buda-

p. 325-326.

A második világháború kezdetéig a kaszinó, amint olvasható, a kártyapartik mellett egyre több kulturális

19

„Kercsimama” 1919. január 5-én született. 8 testvérével együtt nevelkedett igen szegény körülmények között. Volt még egy lánytestvére, aki 3 évesen meghalt.
Magdi néni 13 éves korában már szolgálóként dolgozott, nyaranta édesapjával járt aratni, kötélterítő volt.
14 éves korában felkerült Pestre, ahol szintén szolgálóként helyezkedett el. 2 évvel később a TAXI gyárba ment dolgozni. Egészen addig ott dolgozott, míg
1944-ben, 25 évesen férjhez ment. Férje, Varga János
vízvezeték- szerelő, szakoktatóként tevékenykedett.
Kercsi mama miután férjhez ment, a honvédségnél
dolgozott felszolgálóként. Innen vonult nyugdíjba.
1987-ben visszaköltöztek Siófokra, a szíve hazahúzta.
A szülői háztól nem messze, ugyanabban az utcában
vettek egy házat. Férje 1991-ben meghalt. Nehezen
dolgozta fel férje elvesztését, szinte mindennap emlegeti: „Az a csodálatos ember!” Gyermekük nem szü-

letett. 2010-ben húgához, Rózsi nénihez költözött,
azóta együtt él ez a két testvér. A mai napig tesz-vesz
a kertben, rádiót hallgat. A misét soha nem hagyja ki,
mindig meghallgatja, politizál.

FEBRUÁR
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Csoportelsők a lányok

Újévi gálakoncert
Újévi gálakoncerttel nyitotta meg a 2019-es évet a
siófoki Kálmán Imre Kulturális Központ január 4-én.

Csoportelső a Siófok KC, miután az EHF-kupában
legyőzte idegenben 12 góllal a dán Herning-Ikast.

A gálakoncert műsorán felcsendültek a legismertebb
operettrészletek Kálmán Imre, Zerkovitz Béla, Huszka Jenő és Kacsóh Pongrác műveiből. A telt házas
közönség a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar, Teremi
Trixi, Bársony Rózsi-gyűrűs színművésznő és a Kálmán Imre-emlékplakettel kitüntetett, Jászai Mari-díjas Csere László színművész előadását élvezhette. A
bécsi újévi koncertek mintájára helyet kaptak a műsorban Johann Strauss keringői és polkái is. A gálát
a Kecskeméti Táncegyüttes produkciói színesítették.

Az EHF-kupa csoportkörének 5. fordulójában elsöprő lendülettel kézilabdázott csapatunk. Megleptük
vendéglátónkat, avagy a vártnál könnyedebben szereztük meg a Herning-Ikast ellenében a csoportgyőzelmet. A siofokkc.hu beszámolója a mérkőzésről:

A SiópArt idei első számának bemutatója
Február 25-én 17.30-kor a Városi Könyvtárban tartják a SiópArt ez évi első számának bemutatóját.
A bemutató keretében Ónodi Eszter színművésznővel, dr. Farkas Sándorral, Siófok város díszpolgárával
és Kurdy-Fehér Jánossal, a „Ruben Brandt, a gyűjtő”
címü magyar sikerfilm egyik producerével beszélget
Szombathy Pál újságíró.

Ónodi Eszter

Dr. Farkas Sándor

Kurdy-Fehér János

Az aktuális szám tartalmából:
Vers: Jónás Tamás, Szalka Sára Villő, Kurdy-Fehér János,
Cziglényi Boglárka, Lanczkor Gábor, továbbá a siófoki Lázár-Horváth Zsuzsa, a zamárdi Csákovics Gyula, a
barcsi Belányi György és a csíkszeredai Borsodi L. László
költeményei.
Próza: Darvasi László, Lackfi János, Térey János, Benedek

első játékrészben, sőt, ami fontos, értékes perceket
pihent. Végül a 25. minutumban már megvolt a közte
tíz (7:17), melyet tovább tudtunk növelni a szünetig
(8:20). Az első játékrészben Nze Minko 6, Aoustin 5,
míg Böhme és Gonzalez 3-3 találatig jutott, miközben
Solberg 65 (!) százalékkal védett.
2. félidő: A szünet után Kobetic jelezte, hogy nem
felejtett el gólt lőni, Elghaoui cseréje pedig ismételten eredményes volt, csakúgy, mint legutóbb Debrecenben. A 45. percben Böhme újabb gólja, valamint
Elghaoui harmadik találata után már tizenöt volt közte (13:28). A hajrában védekezésben és támadásban is
volt egy kis rövidzárlat, kiengedtünk, de egy időkérés
segített. Az utolsó gól Elghaoui nevéhez fűződött,
amivel végül a második játékrészt is kihoztuk egy
döntetlenre. Győzelmünk egy pillanatig sem forgott
veszélyben, a vártnál nagyobb arányban nyertünk, és
húztuk be a csoportelsőséget (22:34).
Csapatunk legközelebb az EHF-kupa csoportkörének
6. fordulójában, immáron egy tét nélküli összecsapáson fogadja majd a német Metzingent.

Edzői szemmel:
Szabolcs, Hacsek Zsófia és Légrádi Gergely elbeszélései.
Interjú: Ónodi Eszterrel Cziglényi Boglárka, dr. Farkas
Sándorral Berlinger Ágnes, a szintén siófoki dr. Molnár
János Albert-tel fotókiállításáról Podmaniczky Szilárd
beszélgetett.
História: Balázs Attila rendhagyóan ír Porecsről, Siófok
testvérvárosáról, Hercsel Adél pedig humorral a nyaralásról, Ónodi Irén a Balaton egyik festőjéről, Nagy Zsigmondról, míg Zeke Gyula emlékbeszéddel búcsúzik a
balatonfüredi Szűcs Andortól.
Kritika: Légrádi Gergely, dr. Farkas Sándor, Lichtneckert
András, Tarczi Péter köteteiről és a Juhász Ferenc 90
című összeállításról.
Hírek Milei Barbara szerkesztésében.
Szeretettel várjuk!

1. félidő: Hazai találattal indult a mérkőzés, ám ekkor
vezetett először és utoljára az Ikast. A gyorsan három gólt jegyző Nze Minko vezérletével fordítottunk,
és perceken belül már 2:5-re vezettünk. Böhme és
Aoustin minden lehetőséget kihasznált, előbbi neve
mellett 3/3, utóbbié mögött pedig 5/5 állt a félidőben. Az első játékrész felénél már hatgólos volt az előnyünk, miközben a hazaiak gólkirálynője, Fauske hat
kísérletéből mindössze egyet lőtt be (4:10). Solberg
remek védelmet kapott, és hatékonyan is védett,
Perianu pedig többször is eredményesen blokkolt,
így minden adott volt ahhoz, hogy növelni tudjuk
előnyünket a kétszer is időt kérő hazaiakkal szemben.
A 18. percben már kilenc volt közte (4:13). Végül
Fauske 4/10-es mutatóval zárta az első játékrészt,
amivel a góllövőlistán ideiglenesen beérte a meccs
előtt éllovas Kobeticet. Előnyünk úgy volt ennyire
magabiztos, hogy horvát klasszisunk gólt se lőtt az

Kristian Kristiansen (Herning-Ikast – edző):
„Egész egyszerűen nem tudtunk mit kezdeni azzal a nyomással, amit a Siófok ránk helyezett. A
játék minden elemében felülmúltak bennünket,
megmutatták, hogy milyen magas szintű kézilabdára képesek.”
Tor Odvar Moen (Siófok KC – edző):
„Nagyon boldog és büszke vagyok a csapatomra,
hiszen egy jó ellenfelet győztünk le idegenben
ilyen magabiztosan. A védekezésünk átlagon
felüli volt, minden játékos ezer fokon égett. Nagyon szerettük volna a csoportelsőséget, és ezt
tükrözte a hozzáállásunk. Az elmúlt hetekben
mutatott lendülettel megyünk tovább, szeretnénk az utolsó meccset is győzelemmel zárni, és
együtt ünnepelni szurkolóinkkal.”
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Két saját nevelésű fiatal is a felnőtt kerettel készül tavasszal
A Siófoki Bányász SE U19-es csapatának két tehetsége, Lapos Máté és Török Dávid a felnőttekkel edz majd a tavasz folyamán. Mindkettőjüknek
ki lett váltva a kettős versenyengedély, így akár
be is mutatkozhatnak NB II-ben!
Dávid már korábban is szerepelt felkészülési mérkőzéseken, a bal lábas fiatal több poszton is tud játszani. Az idei U19-es Közép C bajnokságban 13 gólig
jutott, azonban ha visszatekintünk az előző évekre, a korosztályában rendre kiemelkedőt nyújtott a
futsallal és a strandlabdarúgással együtt: összesen
2015/2016 - 53 gól, 2016/17 - 46 gól, 2017/18 - 43 gól!
Máté ezen a télen kapcsolódott be a munkába.

A 2000-ben született fiatal játékos a védelem jobb
oldalán és középen is bevethető. Szép sikereket ért
el futsalban és strandlabdarúgásban is a Siófoki Bányász SE színeiben, tavaly összesen 21-szer talált az
ellenfelek hálójába. Az idei U19-es Közép C bajnokságban 1-szer volt eredményes. Mindketten részt
vettek a törökországi edzőtáborban, és igyekeztek
kihozni magukból a maximumot mind az edzéseken,
mind a svájciak és a kazahok elleni meccsen. Dávid
egy alkalommal már ült NB II-es bajnokin a kispadon,
az ellenfél akkor a Kazincbarcika volt, míg Máté most
a tavaszi nyitófordulóban kapott helyet a Vasas elleni
18 fős keretben.
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Pálayázati felhívás
A Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Petőfi sétány 3., Cg.
14-09-300003, adószám: 10714254-2-14, stat. számjel: 10714254-6820-113-14, számlavezető: ERSTE Bank
Hungary Zrt. számlaszám: 11600006-00000000-51113478, képviseli: Pintér Tamás ügyvezető igazgató),
mint bérbeadó (továbbiakban Balaton-parti Kft., bérbeadó) bérbeadásra jelölte ki a kizárólagos hasznosításában álló alábbi ingatlant. Bérbeadó a megkötni kívánt szerződés vonatkozásában a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint Siófok Város Önkormányzata Képviselő Testületének
az önkormányzat vagyonáról szóló 11/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete szerint jár el.
A Pályázat vonatkozásában:
Az ingatlan címe, helyrajzi száma, nagysága: Siófok, Petőfi sétány 3. sz. (6747 hrsz) alatti ingatlan,
a Siófoki Nagystrand nyugati részén lévő Plázs. Az elvárt ellenszolgáltatás összege: szezononként min.
21.000.000,- Ft+Áfa, ami tartalmazza a mindenkori szemétszállítás díját is.
A részletes pályázati kiírás átvételének és a pályázatra vonatkozó információkérés helye:
Balaton-parti Kft. a Siófok, Petőfi sétány 3. sz.

Országos döntőbe jutott a siófoki csapat

A pályázatok beadásának határideje: 2019. február 25. hétfő 12:00 óra
A tulajdonos neve és címe: Siófok Város Önkormányzata, 8600 Siófok, Fő tér 1.
Hasznosításra jogosult: Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok,
Petőfi sétány. 3.)
A felhasználási célja: a Nagystrand területén lévő színpad üzemeltetése, igényes, nappali és esti rendezvények szervezése és közbiztonsági, valamint egészségügyi biztosítása, a létesítmények felelős
kezelése, kiszolgáló egységek üzemeltetése, állagmegőrzési feladatok ellátása, úszómedence rendeltetésszerű üzemeltetése, uszodatechnika teljes körű biztosítása, a terület egészségügyi és biztonságtechnikai biztosítása.
Inflációkövető díj meghatározására: évente az infláció mértékének megfelelően.
A B33 Kosárlabda Diákolimpia Somogy megyei
döntőjében diadalmaskodott a siófoki csapat Kaposváron.
Harmincegy csapat indult a B33 Kosárlabda Diákolimpia Somogy megyei döntőjében az A és B korcsoportban. Siófokot hét csapat képviselte. Az A
korcsoportban a Vak Bottyán Általános Iskola három,
a Beszédes József Általános Iskola egy, a Széchenyi
Általános Iskola egy csapatot indított. A B korcsoportban a Perczel Mór Gimnázium két csapata sze-

repelt. A tornán 15 mérkőzést játszottak csapataink,
ebből 6 alkalommal sikerült győztesen elhagyni a
pályát, nagy fejlődést produkálva a tavalyi évhez
képest. Az általános iskolások között első helyezést
ért el a Vak Bottyán Általános Iskola 1-es csapata
Takács Kristóf, Takács Barnabás, Csuti Bálint, Bizsók
Máté összeállításban, így továbbjutott az országos
döntőbe. Az utazásban a Siófoki Kosársuli Egyesület
kisbuszaival és a szakmai, edzői háttérrel segítette az
iskolák csapatait.

A pályázati biztosíték: 5.000.000 HUF (Áfa mentes összeg) Visszafizetésének rendje a Dokumentációban meghatározottak szerint.
A hasznosítás formája: határozott idejű bérleti szerződés.
Az elvárt ellenszolgáltatás összege: szezononként min. 21.000.000,- Ft+Áfa, ami tartalmazza a mindenkori szemétszállítás díját is.
A használó által a rendeltetésszerű használat érdekében elvégzendő munka értékét, amely a
használót (nyertes pályázót) terheli: a terület rendeltetésszerű üzemeltetésén túl az 5 éves periódus
alatt minimum mindösszesen 50.000.000,- Ft+Áfa fejlesztési célú beruházás megvalósítása.
FEBRUÁR
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A hasznosítás időtartama: 5 év (+ 10 év az elvárt feltételek teljesülése esetén)
A jogviszony megszűnésekor a helyreállítási kötelezettség mértéke: minimum az eredeti állapot
helyreállítása, illetve a vállalt értéknövelő beruházások hiánytalan átadása.
A pályázat nyilvános, azon részt vehet bármely természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott „átlátható szervezet”, illetve egyéni vállalkozó.
Hatósági előírások, jogok, kötelezettségek, korlátozások: a vendéglátó egységek közegészségügyi engedélyei, a feladat gyakorlásához szükséges tevékenységi kör megléte, a medencék üzemeltetéséhez
szükséges jogszabályi feltételek és engedélyek, az őrzés-védelem biztosításához szükséges engedélyek, az egészségügyi biztosítás ellátásához szükséges engedélyek.
A bírálati szempontok és a pályázat elbírálásánál alkalmazott elvek: a Pályázati Dokumentációban
részletezettek szerint.
A pályázati ajánlat benyújtásának módja: a Pályázó az ajánlatát papír alapon 2 pl-ban, valamint (+) 3
pl-ban elektronikus adathordozón nyújthatja be.
A pályázat benyújtásának helye és ideje: 2019. február 25. 12:00 Siófok, Petőfi sétány 3. titkárság
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Az eredményhirdetés határideje és módja: a Pályáztató a Pályázatok elbírálását követően legkésőbb
15 napon belül a megadott kapcsolattartási címeken írásban közli a Pályázókkal a pályázat eredményét.
A Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság fenntartja azt a jogát, hogy a
jelen pályázatot annak bármely szakaszában eredménytelenné nyilvánítsa.
Alkalmazott jogszabályok:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
Siófok Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról szóló 11/2012. (III.30.)
önkormányzati rendelete
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény

A pályázati kötöttség időtartama: a pályázatok felbontásától számított 60 nap.
Az alternatív ajánlat befogadhatóságának lehetősége és kezelésének módja: a Dokumentációban
csatolt bírálati szempontoknak való megfelelés, illetve többlet-vállalás fogadható csak el, mint alternatív ajánlat.
A pályázatra vonatkozó kérdések felvetésének, az esetleges további információszerzés helyének megjelölése: Siófok, Petőfi sétány 3. titkárság, e- mail cím: titkarsag@balaton-parti.hu
A részletes pályázati dokumentáció rendelkezésre bocsátásának költsége: 500.000,- Ft+ Áfa.
A vételár megfizetésének módja: a Pályáztató ERSTE Bank Hungary Zrt., 11600006-0000000051113478 sz. számlájára kell befizetni / átutalni, vagy munkaidőben a helyszínen a házi pénztárba befizetni. A pályázat átvehető 1 pl. papír alapon, +1 pl. elektronikus adathordozón is a benyújtandó iratok
szerkeszthető formátumban is.
Ajánlatot csak az jogosult benyújtani, aki a részletes ajánlati dokumentációt megvásárolta. A megvásárlás tényét a benyújtott dokumentációban igazolni kell. Más, a Pályázat szempontjából harmadik személy
által megvásárolt, esetleg átengedett dokumentáció birtokában pályázat érvényesen nem nyújtható be.
Figyelem: A pályázati dokumentáció vételára nem jár vissza abban az esetben sem, ha a Pályázó pályázata nem nyertes pályázat.
A pályázati tárgyalás helye, ideje: abban az esetben, ha a Pályáztató azt a bírálat során indokoltnak
tartja, a pályázatok elbírálása során tárgyalást tarthat. A tárgyalás feltételeiről és módjáról a Pályáztató
a „Részletes Pályázati felhívásban” rendelkezik.
FEBRUÁR
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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: 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 csatlakoztatható, a szennyvízközmű a József Attila utcai közmű kiépítését
követően valósítható meg.
10. Siófok, Diós tér 15.
83/5 hrsz. 494 m2
kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.500.000.- Ft
Az ingatlan előközművesítésre vár, az
ivóvíz – és villany közmű a József Attila
utcához csatlakoztatható, a szennyvízközmű a József Attila utcai közmű
kiépítését követően valósítható meg.
11. Siófok, Diós tér 16.
83/6 hrsz. 541 m2
kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.000.000.- Ft
Az ingatlan előközművesítésre vár, az
ivóvíz – és villany közmű a József Attila
utcához csatlakoztatható, a szennyvízközmű a József Attila utcai közmű
kiépítését követően valósítható meg.
12. Siófok, Diós tér 17.
83/7 hrsz. 588 m2
kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.400.000.- Ft
Az ingatlan előközművesítésre vár, az
ivóvíz – és villany közmű a József Attila
utcához csatlakoztatható, a szennyvízközmű a József Attila utcai közmű
kiépítését követően valósítható meg.
13. Siófok-Töreki, 0179/21 hrsz.
5744 m2 (4270/5775-öd tulajdoni hányad)
kivett szántó, legelő
Vételára: 4.500.000.- Ft
14. Siófok, Alsó utca 2.
5433 hrsz. 379 m2
kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.800.000.- Ft
15. Siófok, Sándor utca 42.
5514 hrsz. 596 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.300.000.- Ft
Víz, villany bekötve, gáz,
csatorna az utcában.
16. Siófok, Semmelweis utca
9675/7 hrsz. 1211 m2
vételára: 21.600.000.- Ft
kivett beépítetlen terület
Közművek az utcában vannak,
a beépítetlen területre
nincsenek rácsatlakoztatva.
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.)
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
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.

Kérjen időpontot
ingyenes konzultációra!
Az akció 2018.21.
május
15-ig tart.
Siófok, Szőlőhegy utca

kivett beépítetlen terület
8985/12 hrsz. 940 m2
Vételára: 8.400.000.-Ft + ÁFA.

A pályázatban szereplő ingatlanok kikiáltási árai nettó értéken szerepelnek.

Érdeklődni lehet, ill. a részletes pályázati kiírás átvehető az alábbi címen:
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Osztálya (Siófok, Fő tér 1. I. emelet 109.)
Pályázatok beadásának határideje: 2019. március 8. (péntek) 900

Varilux Liberty
szemüveglencse

42.990 Ft
Varilux Physio
szemüveglencse

-30%

Siófok, Vak Bottyán u. 27., TESCO

OPTIKA

SENIOR
DENTAL CSOMAG

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

Az akció 2019. február 1–28-ig, vagy
a készlet erejéig érvényes új, komplett
szemüveg vásárlása esetén.
További részletek az üzletben.

-70%

HA ÖN ELMÚLT 50 ÉVES, AKKOR
VEGYE IGÉNYBE A SENIOR
FOGÁSZATI CSOMAGOT!
A díja 33 000 Ft helyett
most 70% kedvezménnyel
csak 9 900 Ft!
Részletek:

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

Tankoljon Ön is AVIA Gold adalékos üzemanyagokat!
8600 Siófok, Vak Bottyán u. 45. | 8683 Somogybabod, 67.sz. Főút

