Az önkormányzat havi magazinja
XXXII. évf. 3. szám 2019. március
www.siofoki-hirek.hu
facebook/ Siófoki Hírek

KULTÚRA

•

TURIZMUS

•

HÍREK

•

SPORT

TARTALOM

XXXII. évf. 3. szám 2019. március
12.

Költségvetés és átalakuló óvodák........................................ 4.
Hírek....................................................................................... 5.
Számítógépeken kaptak a szakképző iskolák.......................... 6.
A szezonra megújulnak a szabadstrandok............................. 7.
Zajlik a Városház tér átalakítása.............................................. 7.
Új siófoki ipari park Siófok Kiliti városrészben........................... 8.
Uszoda projekt.................................................................... 9.
Gyöngyszem a parton..........................................................10.
Folytatódik az M7-es autópálya felújítása...........................10.
Siófok ismét a legkeresettebb úticélok között.....................11.
Siófoki Fürdőegylet – 2019-ben is a város turizmusáért.......12.
józan cselekvés fényes diadala...........................................14.
Magas részvétel a IV. Foglalkoztatási Fórum ülésén.............18.
Lakossági adatfelvételeket hajt végre a KSH.......................19.
Közérdekű információk.......................................................20.
Zöld környezet és kék Balaton............................................21.
Hírek..................................................................................22.
Retro farsang a Bottyánban................................................23.
A csillagos égbolt és a kultúrház titkai...............................24.
Téli Portya..........................................................................24.
Muzsinszki-kiállítás és könyvbemutató...............................25.
Egy csepp természet a Kulturális Központban......................25.
Sport.................................................................................26.
Eboltás..............................................................................28.
Ingatlanhirdetés.................................................................29.

23.

17.

24.

27.

Impresszum
Siófoki Hírek
Önkormányzati magazin
Megjelenik évente 12 alkalommal
Kiadja a Balaton-parti Kft.
8600 Siófok, Petőfi stny. 3.
Szerkesztőség:
8600 Siófok, Fő tér 1.
Tel.: 84-504-162, sajto@siofok.hu,
szerkesztoseg@siofoki-hirek.hu

Főszerkesztő: Gáti Kornél
Munkatárs:
Milei Barbara
Partnereink:
siofok.hu, siofoki-hirek.hu, Part fm 92.6
Tördelő: By Line Kft.
Dizájn: Gáti Kornél, Aradi Péter
Tördelés: Németh Áron

Korrektor: Pálné Cserjés Györgyi
Hirdetés: Szabó Erzsébet
Tel.: +36 30 322-0174
E-mail: servus.erzsebet@gmail.com
Terjesztő: Magyar Posta Zrt.

A lapunkban megjelent kép–
és szöveganyagok bármilyen
formában és médiában csak
a kiadó vagy a jogtulajdonos
engedélyével hozhatók
nyilvánosságra.

Nyomda: By Line Kft.
Felelős vezető:
Zsolnay Csaba
HU ISSN 0238-8588

A hirdetések tartalmáért
a szerkesztőség felelősséget
nem vállal.
MÁRCIUS

4

Költségvetés és átalakuló óvodák

Ahogy az elmúlt években sem forgott veszélyben
a költségvetés elfogadása, úgy ebben az évben is
több kompromisszum megszületése után Siófoknak jó, kiegyensúlyozott, stabil költségvetése van
- hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amit Szajcz
Adrián és Szamosi Lóránt tartott a februári testületi
ülés után.
Teljesen átalakítják az óvodák működését, melyről Szamosi Lóránt adott tájékoztatást, Szajcz Adrián pedig
az idei büdzsé fontosabb elemeit részletezte. Mint elmondta, a mérlegfőösszeg kicsivel több, mint 10 milliárd forint, ebben nagy változás nincs az előző évekhez
képest, a tartalék keret pedig közel 400 millió forint, így
ezzel a megfelelő tartalék betervezésével, a költségvetés teljesíthető, tartható. Új elem a költségvetésben az a
96 millió forint, amely a hivatali dolgozók illetményalapjának 60 ezer forintra emelése miatt került be. Ahogyan
azt a sajtótájékoztatón hallhattuk, most már minden
körülmény adott a hivatalban annak érdekében, hogy
megfelelő kvalitású köztisztviselők tudjanak dolgozni,
hiszen az elmúlt időszakban számtalanszor lehetett
hallani, hogy azért mennek el a dolgozók, mert a fizetés
nem túl magas.
Rengeteg lakossági panasz érkezett és érkezik a képviselőkhöz és a hivatal munkatársaihoz is a közterületek
állapotával, a köztisztasággal és üzemeltetési hiányosságokkal kapcsolatban. Így az idei költségvetésben egy
jelentősen magasabb összeget fordítanak ezen tevékenységek ellátására. A tavalyi évben 420 milliót költött

a város a zöldterületek, parkok fenntartására, a közutak,
hidak járdák, parkolók karbantartására, idén 588 millió
forintot jut ezekre a tevékenységekre. Ebből 308 milliót
a zöldterületek és parkok fenntartására fordítanak, és
280 millió forint jut az egyéb munkálatokra.
- Fontos dolognak tartottuk a társasház-felújítási program megtartását, hiszen a tavalyi évben indult program
nagy sikerrel debütált, az első pályázatok már elbírálásra kerültek. Hozzávetőlegesen 115 millió forintot nyertek a társasházak, melyet külső hőszigetelésre, belső
terek nyílászáróinak cseréjére, gépészeti felújításra
fordíthatnak. Fontos volt továbbá, hogy mint az eddigi években is, tovább folytatódjon az óvodafelújítási
program is. Erre a célra 58 millió forintot biztosítottunk
az ez évi büdzséből, természetesen a kötelező óvodai
karbantartások mellett, melyre 30 millió forintot különítettünk el - mondta Szajcz Adrián. - Fontos számunkra továbbá a siófoki gyermekek egészséges életmódra
nevelése is, ez a sport támogatásokban jelenik meg. Ez
kiemelt lehetőséget biztosít annak érdekében, hogy a
siófoki gyerekek megfelelő sportolási lehetőségekkel
találkozzanak. Amennyiben szeretnének sportolni, akkor több lehetőség közül is választhassanak, és a lehető
legjobb körülmények között mozoghassanak. Ezért a
Siófoki Bányász utánpótlás csapatainak 33 millió forintos, a kézilabdázók lány utánpótlás csapatai 30 millió forintos, a Balatoni Vasasban futballozó gyerekek 13 millió
forintos, a kosársulisok 10 millió forintos, a kajak-kenu
egyesület pedig 5 millió forintos támogatást kaptak.
A testület kiemelten foglalkozott a civil szerveze-
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tek támogatásával, ahogy az eddigi években, idén is
18 millió forintos keretet biztosítanak. Ez az összeg
egyébként a régióban magasnak számít. Az egyházak
is többször fordultak segítségért a városvezetéshez,
főként karbantartási, infrastrukturális javítási munkák
támogatását kérték. A tájékoztatón a képviselőktől elhangzott: mint ahogy eddig is, ezt követően is támogatják ezeket a kéréseket.
Az elmúlt években történt munkának köszönhetően a
testvérvárosi kapcsolatok is élénkülni látszanak, ez költségvetési tétel formájában is megmutatkozik. További
cserediák programokat dolgoztak ki a delegációkban
résztvevők és a testvérvárosok képviselői. Waldheim,
Netanya, Porec és a partnerváros Landsberg tartoznak
azon városok közé, amelyekkel fellendült a cserediák

kapcsolat, és idén magasabb szintre léphet.
A Balaton-parti Kft. végzi a város marketing és pr tevékenységét a fürdőegylettel együtt, mely utóbbi szakmai
partnerként jelenik meg ebben az együttműködésben.
A Balaton-parti Kft. 204 millió forintból látja majd el ezt
a feladatot, ebből 100 millió forint jut a rendezvényekre
- amelyek között 2 új is lesz - , a maradék összeg pedig a
marketing és pr tevékenységre.
Az idei évben is támogatást kapnak a rendvédelmi
szervek dolgozói, illetve a kórházzal is szorosabbra
szeretnék fűzni az együttműködést, hiszen az elmúlt
évben megkezdődött egy program, melynek keretében a kórház egyik szintje linóleumcseréjének költségeit vállalta át az önkormányzat, az idei évben pedig
egy másik szint kerül sorra.

Áthúzódó beruházások
A vállalt kötelezettségek és az intézmények működtetése miatt behatárolt volt a szerepeltethető beruházások
összege. Az egyéni képviselők új beruházásokat nem tudtak tervezni, azonban az elmúlt évekből elmaradt, de
már korábban költségvetési fedezettel ellátott tételek azok - ez 800 millió forintot jelent - , amelyeket át tudtak
hozni az idei költségvetésbe, a képviselők és a beruházási osztály együttes munkájának eredményeként. Ezek egy
részének egyébként már meg kellett volna valósulnia, van, amelyik tavalyról, van, amelyik régebbről húzódik át.
Nagy valószínűséggel az áthúzódó beruházások jelentős része idén meg tud valósulni.

Tagintézmények lesznek az óvodákból
Jelenleg négy intézmény van a városban amelyik önkormányzati fenntartású: a Gondozási Központ, a KIKK,
a könyvtár és Kálmán Imre Emlékház, valamint az óvodák és bölcsőde. Azért jelenleg, mert folyamatban van
a bölcsőde leválasztása - erről korábban már beszámoltunk - a mostani integrált intézményként működő
óvoda és bölcsőde intézményről. Július 1-től lesz egy
új, ötödik városi intézmény, Siófok Város Bölcsődéje.
- Fontos számunkra az intézmények magas fokú finanszírozása és jó szakmai működése, mert egyrészről mégis
csak nagy ellátórendszerekről beszélünk, másrészről
egy város megtartó ereje is lehet az intézményhálózat, de a megítélésben mindenképpen nagy szerepet
játszik. Az idei költségvetésben 4 milliárd forint jut az
intézményekre, ez 30%-os emelkedést mutat a tavalyi
évhez képest. Ebben benne vannak például a minimál-

bér emelkedésből fakadó plusz kiadások, de fejlesztési pénzeket is hozzátettünk. Összesen 154 millió forint
jut a 4 intézmény felújítási, karbantartási és beruházási
tevékenységére, ez nincs benne a költségvetésükben,
ez külön soron szereplő, tehát plusz tétel. Ilyen fokú támogatás intézmények esetében elég ritka - részletezte
Szamosi Lóránt, aki azt is hozzátette, hogy bőven hagyott a testület annyi mozgásteret az intézményvezetőknek, hogy a minőségi munkát plusz juttatásokkal el
tudják ismerni, emellett külön figyelmet fordítottak a
dologi kiadásokra, hiszen a napi biztonságos működést
alapvetően ezek biztosítják, így ezen a területen is növekedés tapasztalható. Az idei költségvetés védelmet
nyújt az előre nem látható eseményekkel szemben is,
azaz, ha valami elromlik, tönkremegy, legyen az akár nagyobb értékű eszköz, azt az intézmények pótolni tudják.
A bölcsőde idén július 1-től önálló költségvetési és önálló
vezetésű intézmény lesz. Az óvodák külön folytatják az
MÁRCIUS
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életüket, de itt is átalakítás várható. Jelenleg kilenc óvoda,
valamint a központ működik, de ettől az évtől tagintézményeket hoznak létre, amelyeket a tagintézmény-vezetők irányítanak majd, így sokkal több ideje marad a
vezetőnek menedzselni az óvodát, és kiemelt feladata
lesz a szülőkkel való kapcsolattartás is. Eddig egy adott
óvónő végezte a vezetői feladatokat az intézményekben. Lesznek olyan jogosítványaik is a tagintézmény-vezetőknek, amelyeket az integrált intézmény vezetője fog
átadni számukra, hiszen így a döntések, megoldások ott
születhetnek meg, ahol a probléma keletkezik, legyen az
akár szakmai, akár működéssel kapcsolatos.
Ahogy a sajtótájékoztatón hallhattuk: közös célja a testületben dolgozó képviselőknek és a Fidesz-frakciónak,

hogy minél magasabb színvonalon, a szülők megelégedésére valósuljon meg a gyerekek ellátása. Ehhez a
működésen keresztül is vezet az út, nem csak a finanszírozáson keresztül, ezért, ha már megtörténik az intézmény átalakítása, azaz a bölcsőde leválasztása, akkor
hozzá kell nyúlni az óvodák belső szerkezetéhez is, ehhez
egyébként külsős szakértő segítségét is igénybe vették.
Szamosi Lóránt az óvodákkal kapcsolatban beszámolt
arról is, hogy ezt a területet is elérte a munkaerőhiány, a
testület ezért úgy döntött, hogy annak érdekében, hogy
távolabbról is tudjanak idecsábítani szakképzett munkaerőt, 50 ezer forintos lakhatási támogatást nyújtanak a
városba érkezőknek, akik óvodapedagógusi munkakörben helyezkednek el.

Az oktatással kapcsolatban elhangzott, hogy három évvel ezelőtt a Fidesz-frakció javaslatára átalakításra került a
korábbi ösztöndíj-rendelet. A kiegészítés új elemként tartalmazza Siófok város szakképzési ösztöndíj-rendeletét.
Akkor három és fél millió forinttal indult a program, ma 19 milliónál tart. Ez is jól mutatja az érdeklődést, és hogy
igény van a program folytatására. Jelenleg négy szakma az, amelyik hivatalosan is hiányszakmaként és ösztöndíjjal
támogatott szakmaként van nyilvántartva a városban, ezek a szakács, a pincér, az asztalos, a hegesztő. Azt várjuk a
program sikerességétől, hogy minél több szakember maradjon helyben.
A testvérvárosi diákcsereprogram elsősorban a nyelvtanulás céljait szolgálja, ezekben vesznek részt az általános iskolások és a gimnázium tanulói. A másik vetülete a dolognak, a szakmai rész, amely a Krúdy iskolát érinti. A
waldheimi Oberschuleval kötött megállapodás keretében az krúdys diákok ebben az évben a nyári szakmai gyakorlatukat már a német városban is eltölthetik.

Számítógépeken kaptak a szakképző iskolák
Egy 550 millió forintos pályázat elnyerése útján
150 darab számítógépet nyert a Siófoki Szakképzési Centrum.
Az országban lévő 44 centrum közül mindössze 7 nyerte el a maximális összeget, köztük a siófoki is. Ezzel
átfogó fejlesztési program indulhat a térség szakképzési intézményeiben. A projekt célja a végzettség nélküli iskolaelhagyások csökkentése, az alapkészségek
fejlesztése, a pedagógusok továbbképzése, továbbá
eszközbeszerzések, infrastrukturális fejlesztések és
szabadidős programok megvalósítása. A 150 új számítógépből mind az öt tagintézménybe jut, ezek között 120 asztali gép és 30 laptop található, amelyeket
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A szezonra megújulnak a szabadstrandok
Siófok városa 304 millió forintot nyert a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatán a siófoki
szabadstrandok felújítására.
Ez két partszakaszt érint Siófokon, az egyik az ezüstparti terület, amelyre 112 millió forintot költhetnek,
a másik az aranyparti rész, amely 192 millió forintból
szépülhet meg. Mindkét területen átfogó tereprendezés, strandröplabda, lábteniszpályák, teqball pályák építése, a lejárók kicserélése, faültetés, öltözők
és értékmegőrzők telepítése valósulhat meg.
- Láthatjuk, hogy a munkának megvan az eredménye,
hiszen a Balaton-parti Kft. viszonylag rövid idő alatt állította össze a pályázati anyagot, és a benyújtott pályázat
nyert is. A kiírás alapján június 30-ig át is kell adni a beruházásokat, azaz ez egy villámgyors fejlesztés lesz, az idei
szezonban tehát mind a siófokiak, mind a városba láto-

gatók élvezhetik az új fejlesztések gyümölcsét - mondta Szajcz Adrián az aranyparti szabadstrandon a sikeres
pályázat bejelentésekor. Elhangzott az is, hogy komoly
munkát fektetnek abba, hogy az ezeken a területeken
található nyilvános illemhelyek is felújításra kerülhessenek. Ez azonban nem megy egyszerűen, hiszen egy
ilyen beruházás körülbelül 35 millió forintba kerülne, és
több mint 15 darab illemhely található a területen.

Zajlik a Városház tér átalakítása
Sokan tapasztalhatták, hogy megkezdődött a tér
felújítása, eddig a keleti oldalon zajlottak a munkálatok, amelyeket szakaszosan végeznek, hogy ne
kelljen lezárni az egész parkolót

elsősorban a diákok használhatnak, de tanári gép is
van köztük. Február végén harminc darab gépet adott
át Szamosi Lóránt főigazgató és Witzmann Mihály országgyűlési képviselő a Krúdy Gyula Szakgimnázium és
Szakközépiskola részére, március elején pedig a Baross
iskolába is megérkeznek a számítógépek.

A beruházás három ütemben fog megvalósulni, és nem
csak a Városház teret érinti. Nem csak új aszfaltréteget kap a
tér, teljesen új burkolatot a parkoló, hanem parkosítani-virágosítani, akadálymentesíteni fognak a szakemberek, kerékpártárolók épülnek, és még szökőkutat is kap a terület.
- Három éve kezdtem el tervezni ezt a projektet, hiszen
mindenki számára világos volt, hogy a városközpont rehabilitációja még nincs befejezve. Ennek az első lépése

volt a Spar parkoló rendbetétele, amit térburkolattal láttunk el. A következő lépés a Városház tér teljes rekonstrukciója lesz. Három ütemben gondolkozunk, jelenleg az
első ütem megvalósítása zajlik, ennek a befejezése a tervek szerint május 31. Ez egy bruttó 120 millió forintos beruházás, melynek keretében a Városház tér keleti fele újul
meg, azaz a mindenki által ismert parkoló rész, ahogy a
városban mondják, a hivatali parkoló. Már megtörtént a
közművek áthelyezése, a keleti részen található társasház
járdájának teljes burkolatcseréje, jelenleg az önkormányzat épülete mellett található, murvás parkolók átalakítása folyik. Reményeink szerint a nagy parkolórészben
sokkal biztonságosabban fognak tudni parkolni az autósok, hiszen halszálkaszerűen lesz megoldva a parkolók
kialakítása. Próbálunk húsz pakolóhellyel többet kialakítani, de ebben benne van a tízemeletesek közti rész is.
Hosszú-hosszú hónapok tervezése és munkája úgy tűnik
meghozza a gyümölcsét és megszépül a Városház tér mondta Szamosi Lóránt, a terület képviselője.
Ősszel a második ütemmel folytatódhatnak a munkák
a tízemeletesek környezetében, megújulnak többek között a Tanácsház utcai járdák és a zöldfelületek is.
MÁRCIUS
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Új siófoki ipari park - zöldmezős beruházás Siófok Kiliti városrészben
Az ipari parkok kiemelt gazdaságszervező funkciót
látnak el az ország és a régiók életében, kapcsolatépítő, finanszírozási, ösztönzési megoldásokat
kínálnak. Projektünk alapvető célja a vállalkozások
versenyképességének javítása és a foglalkoztatás
bővítése.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program célkitűzéseihez illeszkedve célunk a belső erőforrásokra
épülő gazdaságélénkítés és foglalkoztatás-ösztönzés.
Ennek megfelelően projektünk stratégiai célja az ehhez
szükséges helyi feltételek biztosítása, illetve a térségekben a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges üzleti
infrastrukturális háttér és szolgáltatások fejlesztése. Az
üzleti infrastruktúra részeként kiemelt célunk a helyi
ellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális feltételek megteremtése a helyi vállalkozók megerősítése és a foglalkoztatás bővítése céljából. A célkitűzéseink elérését:
- a betelepülő vállalkozások új, XXI. századi színvonalú
telephelyeinek kialakításával,
- az ipari park elérhetőségének javításával,
- a vállalatközi együttműködések infrastrukturális hátterének biztosításával kívánjuk megvalósítani.
Az új siófoki ipari park a 65 sz. II. rendű főút délnyugati oldalán, Siófok Kiliti városrészben, a repülőlőtéri bekötőúttal szemben található. A mintegy 8,5 hektáros
terület az infrastruktúrafejlesztést célzó beruházásokon keresztül alkalmassá fog válni regionális, valamint
országos gazdaságélénkítő hatás kifejtésére egyaránt.
Az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások

számának növekedésével javul a gazdasági aktivitás,
illetve nő a versenyképesség a magasabb minőségű és
szélesebb körű szolgáltatások által. Siófok város gazdasági stabilitásának megteremtése érdekében törekedni kell a gazdaság diverzifikációjára. A város meglévő
iparterületének fejlesztésével, a Balaton törvényhez
illeszkedően a tótól távolabbi területeken kialakítható telephelyeken, vállalkozók ide vonzásával, továbbá
helyi termékek előállításával, feldolgozásával, e tevékenységek támogatásával az egész éves foglalkoztatás
tekintetében komoly előrelépés érhető el. A település alapvetően olyan gazdasági vállalkozásokat kíván
támogatni, amelyek magas hozzáadott értékű tevékenységet folytatnak, s környezetbarát technológiákat
alkalmaznak. A projekt kertében az alábbi tevékenységek fognak megvalósulni: Egy zöldmezős beruházás részeként új ipari parkot fogunk létrehozni, mely az alábbi
tevékenységeket foglalja magában:
a) Az ipari park alapinfrastruktúrájának (gáz, víz, csatorna, út, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energiahálózat, távközlési és kommunikációs hálózat) kiépítése és
közlekedőfelület kialakítása.
b) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új kétegységes csarnoképület építése, létesítése, a
szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
A projekt keretében megújuló energiát hasznosító
technológiák is alkalmazásra fognak kerülni. A terület
kedvező fekvése és adottságai lehetővé teszik a megújuló energiaforrások felhasználását (zöldenergia) is,
például napenergia. A létrejött fejlesztés közvetlenül
indukál új munkahelyet, hiszen egy olyan teljesen új
ipari parkot fogunk létrehozni, ahol a nulláról kell kialakítani az üzemeltető szervezetet. Szükség lesz tehát
olyan szakemberekre, akik el tudják végezni a karbantartási, fenntartási, őrzési és üzemeltetési valamint a
felmerülő adminisztratív feladatokat.
Kedvezményezett neve: Siófok Város Önkormányzata
Projekt címe: Gazdasági terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon
Projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005
A Projekt teljes költsége: 660 000 000 Ft
Támogatás összege: 575 000 000 Ft.
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Az uszoda projekt kapcsán a város nagyadózóival egyeztetett az önkormányzat
Februárban egyeztetésre hívta össze Siófok
nagyadózóit a város polgármestere, dr. Lengyel
Róbert, melyen a projekttel megbízott szakemberek ismertették az uszoda megvalósításával
kapcsolatos elképzeléseket, szemléltették a
tervezett létesítmény látványtervét, és tájékoztatást adtak a TAO felajánlás lehetőségeinek
részleteiről.
A társasági adókedvezmény támogatásának felajánlásával kapcsolatban tartott egyeztetést a város vezetősége, az uszoda projekt szakemberei és Siófok
nagyadózói. A megbeszélésen dr. Dobos Pál, a Siófoki Vízilabda Kft. ügyvezető igazgatója tájékoztatta a
jelenlevőket a projekttel kapcsolatban.
- A tavalyi évben az uszoda tervezésére adtunk be
egy TAO pályázatot a Magyar Vízilabda Szövetség
felé, mely sikeres volt. A tervezés jelenleg 80 százalékos állapotban van, az önkormányzattal közösen
egy talajmechanikai vizsgálatot vár a tervező. Reményeink szerint február végén már az engedélyterv
beadásra kerül a hatósághoz, március végére remélhetőleg az építési engedély is meglesz, és az idei évi
TAO pályázatokat április 30-ig kell beadni, ezt már az
építésre adnánk be. Vélhetően ezt a Magyar Vízilabda Szövetség a nyár folyamán elfogadja, melyet a minisztériummal is jóvá kell hagyatni. Várhatóan az ősz
folyamán lesz egy olyan határozatunk, amiből pontos
számokat fogunk tudni, hogy milyen TAO igényre van
szükség. Dr. Dobos Pál arról is beszámolt, hogy a siófoki uszoda a kiliti városrészen található sportpályák
mellett épülne meg. A beruházás tervezett költsége
jelenleg körülbelül 1,5 milliárd forint, mely 70 százalék TAO forrásból, valamint 30 százalék önerőből áll
össze, melyet Siófok Város Önkormányzata biztosít.
Az 1 milliárd forint körüli TAO forrás összegyűjtéséhez várják a siófoki vállalkozások segítségét. A TAO
beruházásokról és társasági adókedvezmény felajánlásának lehetőségeiről Miklós Gábor tartott előadást
a résztvevőknek. Az uszoda látványtervei szerint egy
33 és egyharmad méter hosszúságú, 21 méter szélességű, vízilabdázásra és úszásra alkalmas medence

valósulna meg kiszolgáló helyiségekkel, valamint egy
300 néző befogadására alkalmas mobil lelátó épülne.
A cél az úszásoktatás, és az amatőr vízilabda oktatás,
az utánpótlás nevelés, illetve hogy a siófoki lakosság
is igénybe tudja venni az uszoda szolgáltatásait.

- Valóban sok pénzt kell összegyűjtenünk, de azt
gondolom, hogy ez egy kiváló alkalom a városnak
arra, hogy megmutassa, hogy egy ilyen cél érdekében össze tud fogni. Elsődlegesen a siófoki nagyadózókra számítunk, de a kisebb adóerővel rendelkező
cégvezetőket is meg fogjuk keresni. A város vezetése
elszánt, és egyhangúlag elhatározta, hogy ezt a projektet végig fogja vinni – hangsúlyozta az egyeztetésen dr. Lengyel Róbert polgármester.
Szajcz Adrián képviselő kiemelte, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség által nemcsak egy olyan uszoda
létesülhet Siófokon, ami a szabadidősportot ki tudja
majd szolgálni, és az úszásoktatásra is lehetőséget
adhat, hanem ezáltal a vízilabda sportot is meg tudjuk ismertetni a siófoki és a környékbeli gyerekekkel.
- Kettős nyeresége lehet ennek a projektnek: hiszen a
szabadidősport mellett egy amatőr szinten működő
sporttevékenységet is be tudunk vezetni a városban.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy a profi vízilabdával nem kíván foglalkozni a város, viszont utánpótlás szinten, egyfajta utánpótlás bázisként jó funkciót
tudna betölteni itt a siófoki vízilabda oktatás. A Kaposvári Vízilabda Egyesülettel egy együttműködési
megállapodás keretében tudnánk erősíteni egymást
– emelte ki Szajcz Adrián képviselő.
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Gyöngyszem a parton
Közvetlenül a Balaton partján áll Sóstón a Szent
István-kápolna, ahol egyre gyakrabban rendeznek
esküvőket, keresztelőket, ifjúsági találkozókat. Sajnos azonban a terület egy része fölött eljárt az idő.

A Szabadifürdő és Sóstóért Alapítvány támogatási kérelemmel kereste meg az önkormányzatot, szeretnék
rendbe tenni a Szent István-kápolna környezetét. Dr.
Ahmed Safar, a terület képviselője és Szajcz Adrián beruházási és fejlesztési tanácsnokot a helyszínen tájékoztatták az alapítvány képviselői a terveikről, a településrész
problémáiról és a jövőbeni elképzeléseikről a telepü-

Siófok ismét a legkeresettebb úticélok között
lésrész fejlesztése érdekében. A kis kápolna közvetlen
a vízparton található, csodálatos panorámával rendelkező helyen, tavasztól őszig folyamatosan van mise,
esküvőket, keresztelőket, ifjúsági találkozókat is tartanak. Az alapítvány szeretne további nívós rendezvényeket is szervezni a helyszínen, tervükben van többek
között fővárosi neves zenészek részvételével úgynevezett Beat-Mise befogadása nyár eleji időszakban.
- Az épület ragyogó állapotban van, azonban az eredetileg fenyőfák közé telepített kőpadok mára rossz állapotba kerültek, a fák kipusztultak a viharok során. A hívők
nem tudnak leülni, és a padok alatti talaj is rossz állapotban van. Ezt kővel fednénk be, és szeretnénk a kápolna
környezetét is rendbe tenni, a parkosítást és fásítást elvégezni - mondta lapunknak dr. Ahmed Safar.
A kivitelezési munkához az alapítvány és a plébánia 1-1
millió forintot tud biztosítani. A költségek fennmaradó
összege 2.532.616 Ft, ezért az alapítvány tagjai az önkormányzat segítségét kérték. A Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottság megtárgyalta a kérelmet, és támogatta a kápolna felújítását, így az egyház, a helyi civil közösség és
az önkormányzat összefogásával újulhat meg a kápolna,
amely méltán lehet a településrész ékköve.

Folytatódik az M7-es autópálya felújítása Siófok térségében
Március 1-től folytatódik az M7-es autópálya felújítása Letenye irányába. A rekonstrukció sávelhúzás
és átterelés mellett valósul meg – közölte a Magyar
Közút Zrt.
Több mint 20 kilométeren újul meg az M7-es autópálya
Letenye felé vezető oldala a 90-es és a 111-es kilométerszelvények között. Az útalapot is érintő felújítási munkák első üteme 2018 őszén fejeződött be. A Magyar
Közút Nonprofit Zrt. beruházásában, a Kormány támogatásával, hazai költségvetési forrásból, több mint
nettó 3,4 milliárd forintból újul meg az M7-es autópálya
Letenye felé vezető oldala a 90-es és 111-es kilométer
szelvények között, Siófok térségében. A beruházás első
ütemében a 102-es és 111-es kilométerszelvények között végezték el a munkálatokat, illetve a 92-es, 94-es,
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100-as és 102-es kilométerszelvényeknél lokális javítási
munkákat láttak el a szakaszokon található hidaknál. A
téli üzemeltetési időszak végével az M7-es autópálya
felújításának újabb üteme indul el. 2019. március 1-től
május 9-ig a 96-os és a 102 kilométerszelvények között
a tavalyihoz hasonló sávelhúzás és sebességkorlátozás mellett zajlanak a munkálatok. Vagyis Siófok felé 1,
míg Budapest felé 2 sávon haladhat majd a forgalom.
Ebben az ütemben a siófok-sóstói csomópontot és a
szabadi pihenőhelyet is részlegesen lezárják. A 90-es
és a 96-os kilométerszelvények között helyenként további kisebb korlátozásokra is számítani kell. A felújítások ütemezésénél figyelembe vették a szakemberek a
nyári, turisztikai főszezont, így a felújítás utolsó ütemét
várhatóan 2019. szeptember 2-től kezdik, és a tervek
szerint október 27-ig be is fejezik.

A belföldi turizmus forgalma közel 10 százalékkal
növekedett a 2018-as évben, a foglalások kétharmada 1-2 éjszakára szólt, az utazások alkalmával
jellemzően apartmanok, vendégházak vagy panziók voltak a legnépszerűbb szálláshelyek. Átlagosan
az emberek 46 830 forintot fizettek alkalmanként a
szálláshelyeken, míg az úti célokat tekintve Budapest, Siófok, Eger és Hajdúszoboszló voltak a legkeresettebbek a tavalyi évben.

76 183 forintot hagyott ott a szálláshelyért a vendég,
ami 26 százalékos növekedés 2017-hez viszonyítva. A
legtelítettebb nap július 23-a, hétfő volt. A legnépszerűbb belföldi úti célok listáját tekintve nincs nagy
különbség a 2017-es évhez képest. A listát Budapest
vezeti, ezt követi Siófok, majd Eger. A turisztikai attrakciók közül a legnagyobb érdeklődésre az egri vár,
a Miskolctapolca barlangfürdő, a Zalakarosi fürdő,
a Festetics-kastély és a Harkányi Gyógyfürdő tettek
szert. Egyre tudatosabban vesszük nyakunkba a világot, legalábbis előre tervezzük utazásainkat, ezért
érdemes már most foglalni az idei utazásokhoz. „A
nyaralást átlagosan kb. 237 nappal előre foglalják rajtunk keresztül a vendégek” – mondta Keresztes Nóra.

Top 10 belföldi úti cél 2018-ban

(zárójelben a 2017-es helyezése)

Az előrejelzések beteljesültek: 2018-ban is bővült a
belföldi turizmus, megközelítőleg 10 százalékos volt
a gyarapodás. A rövid kikapcsolódások továbbra is a
legnépszerűbbek: az 1-2 éjszakás kiruccanások a foglalások több mint kétharmadát tették ki. A szálláshelyek közül az apartman, a vendégház és a panzió
volt a legkeresettebb, a vendégéjszakák kétharmada
ezekbe a kategóriákba szólt - áll a Szállás.hu közleményében.
"Az átlagos foglalási érték 44 178-ról 46 829 forintra
nőtt 2017-ről 2018-ra" - mondta el Keresztes Nóra, a
Szállás.hu marketingmenedzsere. Míg a legtöbb szállástípusnál emelkedett a foglalási érték, a 4-5 csillagos
hotelek esetén közel 8 százalékkal csökkent. A szállások kb. 70 százaléka egyébként maximum 49 999
forintba került, 20 százalékuk 50-100 ezer forintot kóstált. SZÉP-kártyával történő fizetés esetén jellemzően

1. Budapest (1.)
2. Siófok (2.)
3. Eger (3.)
4. Hajdúszoboszló (4.)
5. Szeged (5.)
6. Gyula (7.)
7. Pécs (8.)
8. Balatonfüred (6.)
9. Zalakaros (-)
10. Hévíz (10.)
Top 10 turisztikai attrakció 2018-ban
1. Egri vár
2. Miskolctapolca barlangfürdő
3. Zalakarosi fürdő
4. Festetics-kastély
5. Harkányi Gyógyfürdő
6. Siklósi vár
7. Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő
8. Szigligeti vár
9. Füzéri vár
10. Zsolnay kulturális negyed
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Siófoki Fürdőegylet – 2019-ben is a város turizmusáért

A Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai Egyesület,
azaz a Tourinform iroda szakmai segítségével elkészült Siófok város 2019. évi marketing stratégiája, valamint I. féléves költség-, és ütemterve.
A 2018-as jubileumi évben a Siófok50 koncepció
állt a marketingkommunikációs stratégia középpontjában, 2019-ben ezt a szerepet az élményígéretek veszik át.
Az idei év marketing stratégiájának alapját a 2019-es
év várható turisztikai és marketing trendjei, a 2030-ig
szóló Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia, a Siófok
2020 Turizmusfejlesztési Programban megfogalmazottak, valamint a 2018-as év tapasztalatai adták.
A város kiemelt turisztikai termékei az idei évben a
rendezvényturizmus, az aktív és sportturizmus, a családbarát turizmus, a gasztroturizmus és a kulturális
turizmus.
Siófok marketingkommunikációjának sikerességét a
megfelelő szegmentáció adja. Siófok státuszát annak
köszönheti, hogy nagyon széles kínálatot tud bemutatni, így széles tömegek számára vonzó. A 2019-es évben
a turisztikai trendek közül kiemelendő településmarketing szempontból a személyre szabott szolgáltatások
térnyerése. Mint trend, az idei évben nagy hangsúlyt
kap a tartalom. Az utazók igényei megváltoztak, egyedi élményeket keresnek, és az információkat minél

gyorsabban kívánják birtokolni, a kínálat komplexitása
okán viszont könnyen és gyorsan kezelhető eszközöket, kommunikációs csatornákat kell választani. Ennek
megfelelően több célcsoportot szólítanak meg a fent
említett kiemelt turisztikai termékek is a megfelelő csatornákon keresztül.
A Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai Egyesület már egészen 2000 óta készíti a város marketingstratégiáját és
annak kivitelezését, nagyrészt saját erőforrásokból.
Azonban 2015 óta a képviselő-testület által megszavazott éves marketing keretnek köszönhetően évrőlévre
egyre professzionálisabban tudja végezni Siófok marketingkommunikációját. A 2018-as évtől kezdődően a
Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai Egyesület felel a város
éves turisztikai és marketingstratégiájáért, a rendezvénykommunikációért, a Balaton-parti Kft. pedig a
nagy rendezvények szervezéséért és a Színpart programkínálatáért.
A 2019-es évben is egy részletesen kidolgozott és
szakmailag megalapozott marketingkommunikációs
stratégiával rendelkezik a város. Az idei évi turisztikai
és marketing trendeknek megfelelően a kommunikáció tervezésénél az egyik legnagyobb hangsúlyt az
online felületek kapják. Ebbe illeszkedik a város 2018ban megújított hivatalos turisztikai weboldala, a www.
hellosiofok.hu, az ehhez kapcsolódó telefonos alkal-
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mazás, illetve Facebook és Instagram oldala is, melyek
az integrált kommunikáció jegyében szintén a Hello
Siófok nevet viselik. A digitális felület nagy előnye az
egyénre szabhatóság, a gyorsan kezelhető eszközök
és a rugalmasság, amely mind tökéletes alapot nyújt
a városi rendezvények népszerűsítésére, illetve Siófok
imázsának és attrakcióinak széles körben történő kommunikációjára.
Természetesen nemcsak a városi saját, hanem fizetett
egyéb online oldalakon is. A hetente megjelenő PR cikkek a város célcsoportjának fogyasztási szokásai alapján
válogatott felületeken kerülnek megjelenítésre, melyeket rendszeresen átvesznek vezető országos hírportálok is. Mind a saját, mind a fizetett oldalakon történő
megjelenést tekintve a legfőbb cél a minőségi tartalom
megosztása, hiszen nagyon fontos elemmé vált a tartalom az online marketing világában, középpontba került
az élményígéretek kommunikálása, a sztorik megosztása. Kiemelt figyelmet kapnak tehát idén a Siófokról
megjelenő szöveges, képi és videós tartalmak is, melyek szintén előre meghatározott stratégia mentén készülnek az év során.
Nagy hangsúly kerül az idei évben a televíziós és rádiós
megjelenésekre is, hiszen ezen a két csatornán keresztül
érhető el a város célközönségének legszélesebb köre.
Országos és regionális csatornákon komplett sugárzási
terv alapján célcsoport és fogyasztási szokás specifikusan kerülnek adásba a városról készült televíziós és rádiós spotok. A legfőbb cél, hogy Siófokot megfelelően
pozícionálva minél költséghatékonyabb legyen az elérés, és azokat a potenciális látogatókat érjük el, akiknek
valós szándékuk, hogy Siófokra látogassanak, és ezzel
bevételt generáljanak a város turisztikai ágazatának.

A nyomtatott hirdetési felületek kiválasztásánál több
szempontot vett figyelembe a Siófoki Fürdőegylet szakmai csapata. Az egyik legfontosabb szempont az volt,
hogy a turizmusfejlesztési stratégia üzenete, miszerint
„Itt kezdődik a Balaton!”, mindenkihez eljusson. Országos napilapokban, heti és havi megjelenésű szakmai
és szórakoztató magazinokban, információs programfüzetekben, célpiacot említve például osztrák utazási
magazinokban és a WizzAir fedélzeti magazinjában is
találkozhatunk idén Siófok attrakcióival és rendezvényeivel. A nyomtatott megjelenések közé tartoznak a
városi kiadványok is, melyeket az egyesület szerkeszt,
és külföldre, illetve az ország különböző pontjaira eljuttat. A kiadványok információval szolgálnak a siófoki
szálláshelyekről, vendéglátóhelyekről, programokról
és attrakciókról.
A Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai Egyesület további
tervei közé tartozik a közeljövőre vonatkozóan, hogy
a tavaszi és az őszi szezonban is vonzóbbá tegye a
turisták számára Siófokot. Az egyesület korábban is
több sikeres rendezvényt álmodott és valósított meg,
melyek azóta is jelentős szereplői a városi nagyrendezvény-sorozatnak. A hasonló fogadtatás reményében több kis rendezvényt is útjára indítana, melyek
egyben kapcsolódnak a város kiemelt turisztikai
termékeihez is. A tervek között szerepel például kerékpártúrák szervezése az aktív turizmus jegyében,
vagy tematikus városnéző séták indítása a kulturális
turizmushoz kapcsolódóan – az egyesületnek rengeteg ötlete és elképzelése van a jövőre vonatkozóan,
mellyel továbbra is következetesen dolgozik Siófok
turizmusáért.

Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület
Tourinform iroda
8600 Siófok, Fő tér 11. (Víztorony)
+36 84 310 117, +36 84 696 236
info@hellosiofok.hu
www.hellosiofok.hu
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A józan cselekvés fényes diadala - Glatz Henrik, a Balaton és Siófok
A Glatz család a 17. század közepéig vezeti vissza családfáját: első ismert ősüket, Martin Glatzot a Szepes
vármegyei Poprádon élő polgárként tartják számon.
Az ő fiatalabb fiától, a feltehetően kovács foglalkozású Thomastól származtatható Glatz Henrik felmenőinek ága. Thomas fia, Jákob Thomas is poprádi kovács,
más forrás szerint vászonkereskedő lehetett. Annyi
bizonyos, hogy Jacob Thomas második házasságából
született második gyermekként Jákob Glatz, a három Glatz fivér - Glatz Henrik, Glatz Frigyes és György
nagyapja, aki pedagógus, teológus, evangélikus lelkész volt.
Jákob Glatz, a nagyapa 1776-ban született Poprádon.
A késmárki és a pozsonyi líceumban, valamint a miskolci gimnáziumban végezte középiskoláit, majd a
jénai egyetemen teológiát hallgatott. 1797-től 1804ig a schnepfenthali Salzmann-iskolában kapott állást,
ahol a tanítás mellett ifjúsági irodalmat, szórakoztató
irodalmi munkákat írt és jelentetett meg. A tanítás és
az írás anyagi biztonságot hozott számára, 1804-ben
mégis megvált a schnepfenthali intézettől, s elvállalta
a neki felajánlott tanári állást a bécsi protestáns iskolában. Bécs kezdetben nem váltotta be a hozzá fűzött
reményeit, szerény tanári fizetését kénytelen volt kiegészíteni grófi tanítványok elvállalásával és a Németországból hozott félretett pénzével. Jákob Glatz bécsi
karrierje a tanítás mellett 1805-től lelkipásztori feladatokkal is kiegészült, előbb harmadik, majd második
választott lelkipásztora lett a bécsi evangélikus közösségnek, 1806-tól pedig beválasztották az egyháztanácsba is.1819-ben egyháztanácsosként részt vett a
bécsi protestáns teológiai akadémia létrehozásában,
s egyházi tisztségét feltehetően akkor is betöltötte,
amikor 1824-ben, régi tervét megvalósítva családjával
áttelepült Pozsonyba. A család anyagi erejét mutatja,
hogy 1826-ban Jákob Glatz házat vásárolt Pozsony
belvárosában - ennek első emeletére költözött be a
család -, s gyümölcsöst és szőlőskertet Pozsony határában. 1831-ben halt meg Pozsonyban.
Az evangélikus lelkész és egyháztanácsos egyben termékeny író is volt: pedagógiai, természettudományi,
földrajzi, történeti és homiletikus (egyházi retorika,

egyházi beszédre vonatkozó ismeretek összessége)
írások maradtak utána. Literátori, tanári és egyházi
pályafutása láthatóan biztos anyagi alapot teremtett
a hét gyereket nevelő családnak, amihez talán a kereskedő családból származó feleség hozománya is hozzájárulhatott. Az özvegy tehát férje halála után három
évvel 57 ezer forintnyi vagyon felett rendelkezhetett.
Az anyagi biztonság az ő gyerekeiknek is lehetővé
tette a tanulást és a társadalmi állásnak megfelelő
házasságot: a fiúk között találunk teológust (Julius),
gimnáziumi tanárt, festőt (Theodor), újságírót (Eduárd), mérnököt (Jákob), a lányok férjei között pedig
kereskedőt és gazdatisztet.
Kari Heinrich Eduárd Glatz a fiúk közül az újságírói
életpályát futotta be, ő Henrik, Frigyes és György
édesapja. 1812-ben Bécsben született. Tanulmányait a
pozsonyi gimnáziumban, a bécsi teológiai akadémián és a lipcsei egyetemen végezte. Az egyetem után
két évig volt házitanító magyar nemesifjak mellett,
majd 1837-től a tescheni evangélikus gimnáziumban
kapott állást. A tescheni tartózkodás alatt ismerte
meg későbbi feleségét, Sidonie Köntzert is, egy galíciai számtartó és borkereskedő lányát, akit 1838-ban
feleségül vett. 1840-ben Eduárd családjával együtt
visszatért szülővárosába, Pozsonyba, s az evangélikus
felső leányiskola tanára lett. A tanári pályát 1844-ben
hagyta el, amikor elfogadta a Heckenast Gustav által
neki felajánlott főszerkesztői állást Pesten, a Pester
Zeitungnál.
Glatz Eduárd fiai közül Henrik Pozsonyban, német nevén Pressburgban született 1844. június 4-én, György
és Frigyes már Pesten, 1846-ban, illetve 1857-ben. A
Glatz család Pesten a Herrengasse (később Koronaherceg, ma Petőfi Sándor) utca elején álló TrattnerKárolyi-féle házban rendezkedett be, s feltehetően
a nagymama (Jákob Glatz özvegye) is velük jött Pozsonyból, mert 1849-ben Pesten halt meg.
Eduárd Glatz 1845 és 1852 között a Pester Zeitung,
1852 és 1861 között a Pester-Ofner Zeitung, majd
1862 és 1865 között az Ungarische Nachrichten szerkesztőjeként dolgozott, 1868 és 1880 között pedig
a Pester Lloyd belső munkatársa volt. Háza német
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kulturális központként működött, s ő maga is tagja
volt az Eintracht nevű, szigorúan politikamentes kulturális egyesületnek. (Eduard Glatz nem politizált a
szabadságharc óta. A dédunoka feljegyzései szerint
1849-ben menekülni volt kénytelen a magyarok elől
Habsburg-barát volta miatt: nyolc hónapig hagyta
magára családját..)
Az 1863-ban alapított Eintracht azért is fontos a Glatz
család életében, mivel két Glatz-lánynak is az egyesület
tagjai közül került ki férj.
Eduard Glatznak összesen tíz gyermeke volt, a három
említett lányon kívül egy még csecsemőként meghalt,
kettő - Sidonia és Bettina - pedig hajadon maradt. A
négy fiú közül egy csecsemő korában eltávozott, hárman, Henrik, György és Frigyes viszont megélték a
felnőtt kort, megházasodtak, családot alapítottak. A
Glatz család történetén végigtekintve biztos városi
polgári egzisztenciákat látunk, ahol az értelmiségi
és a kereskedő, iparos
foglalkozások egyszerre
vannak jelen egy-egy
generáción belül. Ez a
hagyomány,
tradíció
megtörni látszik Eduard
Glatz fiai esetében. Egyrészt esetükben nincs
nyoma külföldi tanulmányoknak. Másrészt
ebből a nemzedékből
hiányzik az értelmiségi
pálya, a fiúk hivatása kereskedő, tisztviselő lett.
Eduárd Glatz családjának anyagi helyzetéről nem maradt fenn feljegyzés vagy adat, de a család láthatóan
megőrizte társadalmi állását. Fia, Glatz Henrik házassága is a család magas társadalmi presztízsét bizonyítja, hiszen a kereskedő Henrik 1871-ben Fuchs Rudolf
Karolin nevű lányát vette feleségül, s ezzel egy igen
komoly vagyonú, pesti patrícius családba házasodhatott be. Pályája indulásáról, tanulmányairól semmi
nem derült ki eddig, vőlegényként kereskedő foglalkozással került a házassági anyakönyvbe.
Glatz Henrik három fia is külföldön tanult: Oszkár, a
későbbi festő Berlinben és Münchenben tanult böl-

csészetet, majd a müncheni akadémián festészetet,
Richárd Lipcsében járt a helyi Handelshochschulera,
Erich pedig jogot tanult Berlinben.
Glatz Henrik 1890 és 1900 között egyéni céget működtetett, tőzsdeügynökként, 1894-ben a cégében
cégvezető lett György nevű öccse is. Nem lakott a
Glatz famíliával, az 1871-es házassági anyakönyvben
Pest, Belvárosi u. 7. szerepel, az 1880-as évektől pedig lakcímeként az V. kerület Akadémia u. 6. számot
találjuk a fennmaradt lakcímjegyzékekben egészen
haláláig, mely 1905. augusztus 9-én következett be
Budapesten.

Életében jelentős szerepeket töltött be, és tevékenyen igazgatta üzleti érdekeltségeit. Többek közt a:
Magyar Bortermelők Országos Szövetkezetének felügyeleti bizottsági tagja. A Franklin Társulat Magyar
Irodalmi intézet és Könyvnyomda egyik egyik alapítója, később felügyeleti bizottság tagja. Első Magyar
Szállodai Részvénytársaság,, IV. Hungária Szálloda rekonstruálásban volt jelentős szerepe.
De számunkra a legfontosabb tevékenysége a Balatonfürdő Részvénytársaság létrehozása, és segítségével
Siófok valódi fürdővárosi mivoltának megteremtése.
A Balatonról, s Siófokról 1890-ben még ezt írta Sziklay:
„ A Balaton tudományos szempontból csak úgy el van
hanyagolva, mint társadalmilag. Az óriási közöny az,
ami nem engedi észrevenni sem a Balaton-mellékiek, sem a távoalbb lakók nagy tömegével azt, amit
hasonló körülmények közt régen észrevett volna a
külföld, hogy a Balatonban és vidékében minő jövedelmes kincset bírunk, és ha ki tudnók és ki akarnók
használni.”
MÁRCIUS
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„Siófok azon az úton van, hogy tökéletes tengeri fürdő váljék belőle. Ma még a rendezettség és a sétányok hiánya nagyon érezhető baja.”
Erre figyelhetett fel Glatz Henrik is. A megbúvó lehetőségekbe és a feltúűnő rendezetlenségre. 1890-ben
öt hónapot töltött gyermekeivel a Dorninger – villában, és csak fokozódott benne a tenni akarás.
A kezdeményezésére 1891 áprilisában Siófokon megalakult a Balaton-fürdő Szálloda és Részvénytársaság.
Az igazgatóság minden, a társaság érdekében ellátandó teendőt díjtalanul magára vállalt és ellátta.
Az igazgatóság tagjai voltak:
Elnök: Batthyány Géza, gróf.
Alelnök: Burchard-Bélaváry Konrád.
Tagok: Fenyvessy Ferencz, dr., Fuszek Tivadar, Glatz
Henrik, Hickisch Lajos, Koller Gyula, dr., Levy Károly,
Sonnerberg Imre, Weisenbacher Endre, Weisz Dávid.

Felügyelő bizottsága:
Elnök: Than László.
Tagok: Feledi Flesch Tivadar, Preysz Gusztáv, Rée Jenő,
Wagner Ármin.
Végrehajtó bizottsága:
Elnök: Hickisch Lajos.
Tagok: Fuszek Tivadar, Levy Károly.
Így sikerült az alapkőletételt 1891. május hónapban
megejteni, és 1892-ben 2 nagy szálloda s a nagyvendéglő építését teljesen befejezni.
Mindeközben a végrehajtóbizottságnak első dolga
volt a káptalantól bérbe venni a fürdőjogot Zamárditól egészen Világosig, majd örökáron megvásárolták

a Balaton mellett elterülő 60 hold alacsony fekvésű,
bozótos vízjárta rétet, melynek feltöltését azonnal
megkezdték a gamászai magas partokból kid gőzmozdonyoktól vont keskenyvágányú vasúti kocsikkal.
A kútfúrási kísérletek, melyeket Glatz Henrik saját
költségére indítatott, nem vezettek kielégítő eredményre, a fürdő egyelőre a Sióból felszívatott, szűrt
vízzel volt ellátva. Elkészült még a kertészlak 5 szobával, egy gépház és kettő fürdőház. Vissza volt még a
fürdőtelep hátralévő részének a feltöltése és beültetése. Két méter magas és 700 méter hosszú , kőparttal védett, széles parti korzót is csináltattak. A telep
részére külön villanyvilágítási berendezése volt. A
társaság a Sió-csatorna mentén elterülő erdőcskét is
gondozásba vette, és azt tervszerűen átalakította és
utakkal, parkokkal árnyas sétálóhelyekké alakította.
1893-ban a belügyminiszter 47570/93 számú határozatában engedélyezte a gyógyfürdői elnevezést. Siófok ezzel Magyarország tizenegyedik gyógyfürdője
lett. A hivatalos megnyitóra 1893. június 18-án került
sor, melyre külön vonat szállította le a vendégeket a
székes fővárosból.
A hivatalos üdvözlések, a létesítmények megtekintése és Balaton pompás hullámverésű vizében ejtett
fürdőzés után, a 200 terítékes asztal mellett forrón
éltették Glatz Henriket. A megalakulás jelentős sajtóvisszhangot kapott. Több sajtóorgánum emlékezett meg, köztük bécsi lapok is a siófoki gyógyfürdő
megalakulásáról. Glatz Henrik pénzügyi szakemberként nagy hangsúlyt fektetett társaival a vagyoni
alapokra. A társaság részvények nem vállalkozók ke-

zeiben voltak egyesítve, hanem tőkepénzesek közé
lettek elhelyezve. A részvényesek legnagyobb száma,
mely egy kézben volt , 175 darab 17500 forint értékben, míg oly részvényes, aki csak részvényt írt alá,
56 volt. Az alaptőkét 259 részvényes különböző he-
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lyeken írta alá, ámde az aláírók zöme, 166 budapesti
volt. Ez nagy ritkaságnak számított, és azt mutatta,
hogy a főváros nagy közönségnek, mondhatni óhaját
teljesítették, mikor létrehozták Siófok fürdővárost. A
vendégforgalom tekintetében ellátogattak az ország
különböző pontjairól, és ami az előző időszakban
nem volt jellemző, 40 fő külföldi nyaralót is regisztráltak a vendégkönyvekben. Ebből: 23 osztrák, 8 német, 7 francia, 1 angol „s végre” 1 amerikai vendég
volt. Az átutazó és a napi vendégek száma szépen
emelkedett. 1892 júliusában 1543 vendéget számoltak, ezek száma 1893-ban 3096 főre emelkedett. Az
állandó vendégek számának az alakulásánál is a július

hónap volt a legerősebb, míg 1892-ben 405 állandót
regisztráltak, addig 1893-ban 663 főt számoltak. Ezeket a megközelíthetőleg pontos adatokat a szerző, dr.
Preysz Gusztáv a déli vasút személyforgalmi kimutatásainak segítségével, és annak a figyelembevételével számolta ki, hogy a társulati szállodákon kívül
mintegy 200 szoba állt a vendégek rendelkezésére.
A fürdőjog, mint a vízjog egyik haszonvétele, a káptalan tulajdona maradt ugyan, de a társaság 1893-tól
számított 50 évre szerződésileg bérbe vette évi 2400
koronáért, mely bérösszeg fokozatosan emelkedett
4800 koronáig.A Zamárditól Világosig terjedő hosszú
partsávon tehát csakis a Siófok Balatonfürdő Rt.-nek
volt joga bárkinek fürdőkabin állítására engedélyt
adni; ez alól csak a megegyezéssel kijelölt községi
”szabadfürdő” - helyek maradtak mentesek. A fürdőtelep létesítményeibe az első évben mintegy félmillió
forintnyi tőkét fektettek. Az összeget nagyrészt a 60

hold partterület vételára emésztette fel. a megnövekedett nyaralók száma miatt 1896-ban átadták a
központi szállodát. Glatz Henriket és alapítótársait a
messze jövőbe tekintő fejlesztésre, újabb és újabb beruházásokra sarkallta az áldozatkészségük, a Balaton
és Siófok iránti szeretetük.
Ékes bizonyíték, hogy 1959-ig nem épült nagyobb
szálloda, csak a villasorok épületei alakultak lassanlassan modern penzióvá.
A fürdőtelep aranykorát az alapító, Glatz Henrik nem
érhette meg. Talán betegsége miatt szüntette meg
üzleti tevékenységét, erre utalhat legalábbis, hogy
1900. június 18-án (56 éves ekkor) meghatalmazta
sógorát, Buchard-Bélaváry Konrádot, hogy „helyette
minden hivatali ügyben eljárjon, vagyonát kezelje, a
céget tetszése szerint eladja vagy folytassa".
1905. augusztus 9-én hunyt el Budapesten.
Irodalom:
Dr. Sziklay János: A Balaton vízállásának ingadozása 1890-ben / Dr.
Sziklay János. – In: Földrajzi közleménye, 1891.- p.366.
Dr. Lukács Károly: Siófok Fürdő fejlődése (1863-1945) / Dr. Lukács
Károly.- Siófok, 1982. – p. 25-33,
Klement Judit: Bécs és Budapest: a Glatz család két nemzedékének
párhuzamos története / Klement Judit.-In.: Generációk a történelemben : a A Hajnal István Kör -Társadalomtörténeti Egyesület
2007. évi konferenciájának kötete.- Nyíregyháza, 2008. – p. 189-201.
Arcanum Digitális Adatbázis: Ország-Világ, 1893., Pesti Hírlap, 1890
Képanyag:
BRTKK Helytörténeti Gyűjtemény tulajdona.
Lelőhelye: Kenedy Ferenc hagyaték, De Chatel Ottóné ajándékai.
Vitorlások a Balatonon és a Sajó öble képek az Ország vVilág, magazin 1893-as számából.
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Magas részvétellel zajlott a IV. Foglalkoztatási Fórum ülése
Január 30-án a Foglalkoztatási Fórum tagjaival és
új érdeklődő vállalkozókkal telt meg Siófok Város
Önkormányzatának Balaton terme.
A TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00002 számú projekt keretében, a Siófok és térsége Foglalkoztatási Paktum IV.
Fórumán Hamvas Péter megnyitó beszédét követően,
a Siófok és térsége Paktumiroda munkatársa által bemutatásra került a projekt aktuális helyzete.
A mintegy 15 perces előadásból megismerhettük a
projekt alapvető jellemzőit:
• A kedvezményezett neve: Siófok Város Önkormányzata
• Konzorciumi partner: Somogy Megyei Kormányhivatal
• A projekt címe: Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása
• A szerződött támogatás összege: 350 000 000 Ft, ebből kb. 245 000 000 Ft a célcsoport támogatási költsége (pl.: képzések, bérjellegű támogatások, útiköltség,
mentorálás)
• A támogatás mértéke: 100%
• A Támogatási Szerződés: 2017.06.14.
• A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.11.30.
• Területi lehatárolás: Siófok, Ádánd, Balatonendréd,
Balatonszabadi, Balatonvilágos, Nagyberény, Nyim,
Ságvár, Siójut, Som, Zamárdi és Tab.
Az alapinformációkon túl, bemutatásra kerültek a
projekt célkitűzései, eszközei; a hosszú távú Foglalkoztatási Stratégiában lefektetett fő pillérek, illetve
a hozzájuk kapcsolódó elvégzett projekttevékenységek. Bemutatásra kerültek A Siófok és Térsége Foglalkoztatási Paktum operatív szerve, a Siófok és Térsége
Paktumiroda szervezésében megvalósuló rendezvények, elérhető szolgáltatások.
Az „Anya Ügyes!” kezdeményezés célja az álláskeresés, munkaerő-felvétel és foglalkoztatás folyamatának összehangolása, a munkavállalók és munkáltatók
összekötése, vállalkozásindítás elősegítése előadások,
interaktív gyakorlatok, beszélgetés, tanácsadás segítségével. A minden hónap 2. keddjén megrendezésre
kerülő ingyenes workshopok során lehetőség nyílik
az alábbiakra:
• személyes helyzetfelmérés és tanácsadás

• hozott téma, probléma feldolgozása
• meghívott előadók, munkáltatók – személyes kapcsolódás, témafeldolgozás, tapasztalatcsere
• aktuális, személyre szabott állásajánlatok áttekintése
A programokra gyermek hozható, felügyelet előre
egyeztetés útján igényelhető.
A workshopok mellett az álláskeresőket - előre egyeztetett időpontban – ingyenes ügyfélfogadás és tanácsadás várja a Siófok és térsége Paktumirodában.
Emellett, novembertől előzetes bejelentkezést köve-
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rásainak felmérése és egyeztetése, valamint a pályázat célcsoportjába tartozó munkavállalókat (gyesről,
gyedről és ápolási díjról visszatérő nők) foglalkoztató vállalkozások közötti tapasztalatcsere. „A családi élet és a munkahelyi feladatok összeegyeztetése
alapvető érdeke a munkaadóknak, hiszen kiegyensúlyozott munkaerővel jóval hatékonyabbá válik a
munka. Munkavállalói oldalról nézve pedig kiegyensúlyozottabb élet élhető, ha a családi élet és munka
között harmónia van. Mindezek közvetetten az egész
társadalomra hatással vannak, hiszen a gyarapodó
családok sokasága és az értékteremtő munka két kiemelten fontos erőforrása országunknak.”

Utolsó előadóként a Creative Essentia aZ Kft képviselője, Zeisky Ákos vezette el a hallgatóságot a szükségszerű munkáltatói márkaépítés egyedülálló világába.
Ákos tanácsadóként már hosszú évek óta kiemelt figyelmet fordít a márkák fejlesztésére, legyen az egyéni, személyes márka vagy termék, illetve induló vagy
fejlődő státuszban lévő céges arculat. „Az ESSENTIA
szemlélet segít a már meglévő erősségekre koncentrálva építkezni és fejlődni. Az elköteleződés és kitartás
pedig garantálja az eredményeket!” A fórum párbeszéd jellegét erősítve, az elhangzottakra pozitívan
reflektáló vállalkozói vélemény is megfogalmazásra
került, melyet ezúton is köszönünk!

Lakossági adatfelvételeket hajt végre a KSH
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Siófok településen a hivatal elnöke által 2019-re engedélyezett,
önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági
adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.
tően minden 1 és 3. csütörtökön elérhető a Paktumirodában a vállalkozásfejlesztési tanácsadás ingyenes
szolgáltatása is.
Bemutatást követően elfogadásra került az iroda
2019-es évi munkaterve is. A Somogy Megyei Kormányhivatal Foglakoztatási Főosztály vezetője, Simonné Hornyák Valéria főosztályvezető asszony
aktuális munkaerő-piaci helyzeti kitekintését követően a projektben igényelhető támogatásokról, az
aktuálisan mért értékekről, teljesítésekről, valamint a
jövőben szükséges lépésekről kaptak tájékoztatást a
jelenlevők.
A következő előadás keretében a Siópaktum hamarosan elérhető honlapjába nyerhettek betekintést az
érdeklődők. Rövid szünetet és az ügyrend-módosítási javaslatokat követően a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete előadásában a Vöröskereszt
A Nőkért Somogy Megyében projekt ismertetőjét
hallhattuk. „A munkáltatókkal való együttműködés
célja a munkaerő-piaci szereplők igényeinek, elvá-

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
(OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a
következők:
1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei
1942 A lakosság utazási szokásai
2003 Háztartások információs és kommunikációs technológiai eszköz-használata
2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, naplóvezetés
2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, éves kikérdezés
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal
megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft.
(Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői
végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása
a KSH népszámlálási adatállományának aktualizált változatából véletlenszerű mintavétellel történik az ország
különböző településein. Az adatfelvételekből származó
eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében.

A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának
megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek,
személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredményeket
név és egyedi adatok nélkül, valamint összesített statisztikai táblázatokban közöljük.
A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon
hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:00 óra között, pénteken
8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200-766-os telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen adunk további felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a
kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu
internetes oldalon található Adatgyűjtések/Lakossági
adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.
Központi Statisztikai Hivatal
MÁRCIUS
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Álláshirdetés
A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Osztály Adóhivatala a nyári idényre (május-szeptember),
minimum középfokú végzettséggel, agilis, napi idegenforgalmi adó ellenőrzéséhez adatgyűjtő kollégákat keres.
Az állás betöltéséhez előny jelent: angol vagy német nyelvtudás.
Jelentkezni: önéletrajzzal, 2018. április 15-ig,
Érdeklődni a 84/504-141-es telefonszámon lehet.

Márciusi véradások
03.18. hétfő Siófok Vérellátó 14.30 –18.00 Siófoki Kórház, Semmelweis I. u. 1. 30 fő
03.22. péntek Siófok DRV. 12.00 – 15.00 Siófok DRV Székház Tanácsház u. 7. 35 fő
03.25 hétfő Siófok Kiliti 15.00 - 18.00 Galerius Vendégház, Asztalos u. 3. 40 fő
03.26. kedd Szántód 16.00 - 18.30 Közösségi Ház, Iskola u. 9. 30 fő.

Az óvodai nyílt napok rendje
Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy Siófok Város Óvodája és Bölcsődéjében a nyílt napok rendje a következő:
Pitypang Óvoda:

2019.04.07.

15.30 – 16.30 óráig

Katicabogár Óvoda:

2019.04.08.

9.30 - 11.30 óráig

Micimackó Óvoda:

2019.04.09.

9.30 – 11.30 óráig

Napraforgó Óvoda:

Napsugár Óvoda:

2019.04.10.

9.30 – 11.30 óráig

2019.04.11.

9.30 – 11.30 óráig

Nyitnikék Óvoda:

2019.04.12.

9.30 – 11.30 óráig

Nyolcszínvirág Óvoda:

2019.04.15.

9.30 – 11.30 óráig

Pillangó Óvoda:

2019.04.16.

15.30 – 16.30 óráig

Pöttyös Óvoda:

2019.04.18.

9.30 – 11.30 óráig

Oláhné Kálmán Viktória
Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje intézményvezetője
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Zöld környezet és kék Balaton
Földi, vízi és levegőbeli értékeink védelmében február 19-én egy találkozót szervezett a siófoki BRTK
Könyvtár a környék, az ország könyvtárai és mindenki más számára, aki fontosnak tartotta a témát.
Az összeállítás során szerettük volna, ha bemutatkoznak azok az intézmények, akik úgy szervezik, rendezik
munkahelyüket, hogy az minden „ízében” kiszolgálja
a természet, a környezet védelmét. A találkozó ötlete
Pusztai Fruzsina munkatársunk fejéből pattant ki, és
egy jó ötlet mellé az intézmény „gazdája” is mellé áll.
Így, és a könyvtár munkatársainak közös munkájával
sikerült véghezvinni. Ez közös produkció volt! Szép
munka! A meghívott előadók körét úgy szerveztük,
hogy a szakmai előadók mellett azon intézmények is
megjelenjenek, akiknek nagy szerepük van a Balaton
és a környezetének védelmében. A rendezvényt nyilvánossá tettük, mert olyan témákat, előadókat sikerült
megnyernünk, akik mondanivalója szélesebb körben
is érdekes lehet. Elsősorban a fiatalabb generációt készültünk megnyerni. Az előadások sorát G. Tóth László, a Balatoni Limnológiai Intézet igazgatója nyitotta.
Bemutatkozó előadásában az intézmény történetét,
szerepüket a Balaton életében, munkájukat és infrastruktúrájukat tárta elénk élvezetes előadásmóddal kísérve. Az igazgató urat az intézet vegyész munkatársa
követte, Molnár Éva személyében, aki egy igen kényes
témát hozott magával. A gyógyszerek által okozott
szennyeződés felkavarta az állóvizet, a Balaton vize
mellett. A vegyész hölgy tudományos megalapozottsággal, részletesen bemutatta a vízbe kerülő sokféle
gyógyszer maradványainak hatását Balaton vizére.
Az a törekvés is bemutatásra került, hogy miképpen
igyekeznek ezt megelőzni, kikerülni és megoldani a
problémát. Kenéz István, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársának előadásában a parkban folyó
természetvédelmi programokat, az iskolás csoportok
számára tervezett természetismereti, -védelmi foglalkozásokat mutatta be. A park sokrétű lelkiismeretes
munkával igyekszik az embert bevinni a természetbe,
és elérhető közelségbe hozni kisebbek-nagyobbak számára. Fő célkitűzésük a környeztettudatos gondolko-

dás „meghonosítása”. Dr. Dubniczky Zsolt könyvtáros
a könyvtár zöldkönyvtárrá válásának rögös útját jártuk
végig. Összefogás, kitartás és elkötelezettség nélkül
nem sikerülhet. Persze, azért a pályázat és egyéb támogatás jól jöhet. Itt kaptunk arra kérdésre választ, hogy
mi a Zöld Könyvtárak célja. A környezettudatosság
erősítése, a természeti értékeink védelme szolgálatába
állítani a kultúrát, a tudományt a könyvtár lehetőségeit
figyelembe véve. Ökosarkok kialakítása, szerzeményezéskor hangsúlyosak a környezetvédelemmel foglalkozó szakirodalmak, de ide tartoznak azon irodalmak is,
melyek a zöld környezet kialakítását segítik a polgárok
környezetében. Az óbudai Platán Könyvtár vezetője

az intézményében lezajlott és folyamatosan zajló zöld
környezet, természettudatos, környezetvédelem érdekében tett és teendőiket foglalta össze. Ide az intézményük energiahordozóinak környezetbarát technológia
kiépítésével óvják a környezetet, és ahogy kiderül a
költségeiket is. De sok érdekes tanácsot, és ötletet tudtunk kihalászni Szépvölgyi Katalin, igazgató asszony
előadásából. Óbudát követte a Nők a Balatonért Egyesület vezetője, Szauer Rózsa. A NABE fő cékitűzése a Balaton védelme, és ezért nem riadnak vissza semmitől.
Minden olyan rendezvényen ott vannak, ahol előtűnik
a természetvédelem, a környezetvédelem. Balaton környéki csoportjaik, a siófoki, a fonyódi, a keszthelyi és a
többiek szoros kapcsolatban állnak egymással és segítik, többek közt a könyvtárak rendezvényeit is. Ismét
a könyvtáros igazgató számolt be a környezettudatos
infrastrukturális fejlesztéseikről. Keszthelyről érkezett
MÁRCIUS
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Pappné Beke Judit, aki a kerékpárbarát munkahely
cím eléréséről, az öko-vetélkedőik mellett, beszámolt
a napkollektorok, energiatakarékos izzók környezetre
és költségvetésre gyakorol hatásairól. A napot Nász János, a tatabányai könyvtár környezetvédelmi referense
zárta. Ők már hosszú évek óta működnek zöld könyvtárként. Ötleteivel, tapasztalataival gazdagodhattunk.
Nem feledkezhetünk meg az ezen a napon részt vett
hallgatóságról sem. Köszönjük mindenkinek, aki részt
vett a Zöld Környezet – Kék Balaton napon. Köszönöm
a diákoknak is a részvételt, a középiskolásoknak és az

általános iskolásoknak is. A rendezvényre a Krúdy Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjai által készített falatkákkal láttuk vendégül előadóinkat. Az alkalomhoz
illő, méltó tálat készítettek. Köszönöm! A Zöld Környezet – Kék Balaton napon mindenki egy kis zacskó virágmaggal térhetett haza, hogy emlékezetes maradjon
számára a nap és Siófok.
Laki Judit igazgató
BRTK Könyvtár

Civil Akadémia
A Civil Akadémia február 22-i előadásán Vona-Szabó Krisztina mutatta be új könyvét. A siófoki BRTK Könyvtárban
megrendezett könyvbemutató alkalmával a szerzővel, valamint Vona Gáborral Potocskáné Kőrösi Anita beszélgetett.
Az est házigazdája dr. Lengyel Róbert volt.

Farsangi felvonulás
Jelmezes farsangi felvonulással űzték el a telet február
első napján a Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola kisdiákjai. Február elsején
színes fánkok, közlekedési táblák, 101 kiskutyák, Kinder tojások, kiscsibék és sok-sok kreatív jelmezbe bújt
kisgyerek vonult végig tanáraik kíséretében a belváros
utcáin. A Vak Bottyánban évek óta hagyomány farsang
idején ez a látványos télűző mulatság.

Valentin-nap a KIKK-ben
Színpompás virágokkal és romantikus filmmaratonnal
várta az érdeklődőket február 14-én, a szerelmesek ünnepén a siófoki Kálmán Imre Kulturális Központ.
A Valentin-napi programok „Szerelemkötéssel” kezdődtek, Schumann Andrea virágkötő segítségével
fiatalok és idősebbek meseszép szív alakú virágkoszorúkat alkottak. A tavaszt idéző virágokból sorra készültek el a mutatós dekorációk, Bálint-napi meglepetések.
A kreatív alkotók a színházteremben vetített romantikus filmmaratonon hangolódhattak rá az ünnepre.
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Retro farsang a Bottyánban
2018-ban ünnepelte városunk legrégebbi általános iskolája fennállásának 60. évét. 2019 január
utolsó hetében viszont mintha újra születésnapi
partit ült volna: a retro jegyében zajló farsangi
hét meglehetősen zajosra, mozgalmasra, de leginkább vidámra sikerült.
A felsős tanulók a február elsejét megelőző héten
nagy erőkkel készültek a 2019-es Farsang Hercege és
Hercegnője megválasztására. Politikusaink is irigykedve nézhették volna azt a lelkes kampányt, mely
a választásokat megelőzte. A retro jegyében meghirdetett farsang előcsalta a szülők, nagyszülők szekrénye mélyében megbúvó trapéznadrágokat, az irtózat
határát súroló, harsány színű ingeket, a foncsorozott
fényű vagy figurával éktelenített napszemüvegeket
és a szilveszteri buliról megmaradt hupirózsaszín
parókákat. A lelkes nyolcadikosok – hiszen a herceg
és hercegnő mindig a végzősök közül kerül ki – minden eszközt megragadtak választóik megnyerésére:
filmet vetítettek a szünetekben a gyerekek szórakoztatására; színes lufikkal ajándékozták meg az alsóbb
éveseket, akik nagy lelkesedéssel ígértek szavazatokat a jelöltek autogramjával teleírt léggömbökért. A
folyosókat, ajtókat, ablakokat színes plakátok, röplapok díszítették … majd éktelenítették, mert – akár a
nagy felnőttek – a kampányban a gyerekek sem ismertek mértéket. Osztogattak kis zászlókat, képecskéket; alkalmi fotózást vállaltak bárkivel, aki kötélnek
állt, és ígértek fűt-fát, ami csak eszükbe jutott. A jelöltek boldogan pózoltak népszerűségük fényében, s
izgatottan várták a pénteki napot.
Február első napjának délelőttjén kiürült az iskolaépület, de nem azért, mert megint akkor akartak
felújítási munkálatokat végezni rajta. Az alsó tagozatosok is a retro jegyében farsangoltak: régi szokásukhoz híven jelmezes felvonulással járták be a várost,
színes álarcaik mögött megbújva élvezték a járókelők
bámulatát. Ők sem érték be a délelőtti maskaramenettel, délután még osztálybulikat tartottak, ugyancsak kiöltözve. Akkor már senki nem ismert volna rá a
közlekedési táblákra, a naplopókra, mézeskalácsokra;

a Kinder-tojások is leolvadtak, az afrikai dzsungeltáncosok kimelegedtek, a sakkfigurák mattot kaptak; a
101 kiskutya szanaszét szaladt, a szánkók talpa már
nem csúszott, a tyúkok és csirkék kibékültek a pingvinekkel.
A nagyok pedig átvonultak a Kálmán Imre Kulturális
Központba, hogy annak színpadán tegyék próbára herceg- és hercegnőjelöltjeiket. A nyolcadikosok
izgatottsága jogos volt, mindenki nyerni szeretett
volna. Az egyes próbák között az alacsonyabb évfolyamosok egy-egy híres együttest jelenítettek meg a
színpadon. Így sikerült közös koncertet adni az ikonikus magyar bandáknak (Omega, Illés, Beatrice), a
klasszikusnak számító külföldi formációknak (ABBA,
Queen, Boney M), a ’90-es években futószalagon
„gyártott” fiú vagy lány együtteseknek (Backstreet
Boys, Hip Hop Boyz, Spice Girls) vagy a magyar popipar legsikeresebb csapatainak (Neoton Familia, Első
Emelet). A karaoke és a just dance bűvöletében telt
vidám délelőtt méltó zárásaképpen megkoronázták
a Farsang Hercegét és Hercegnőjét.
A dicsőséget megirigylő hetedikesek már elkezdték
tervezni kampányukat: ebből a jó mókából a világért
sem maradnának ki jövőre!
MÁRCIUS
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A csillagos égbolt és a kultúrház titkai
A Kálmán Imre Kulturális Központ munkatársainak segítségével a kultúrház, az Utazó Planetárium csapata által pedig a Naprendszer
rejtelmeivel ismerkedhettek meg az érdeklődők
a Kultúrházak éjjel-nappal című rendezvényen.

Február 15-én vidám hangulatú karibi táncházzal kezdődött el a KIKK Kultúrházak éjjel-nappal című kétnapos programsorozata. Február 16-án este az épület
színfalai mögé nyerhettek betekintést a látogatók,
több száz kisgyermek barangolta végig szüleikkel
együtt a kultúrház minden szegletét. A zseblámpás

Muzsinszki-kiállítás és könyvbemutató
körbevezetésen az érdeklődők belestek a vezérlőkbe,
a színpad mögé, sőt még a zenekari árokba is lemerészkedtek, miközben sok-sok érdekességet megtudtak a
színház kulisszatitkairól. A színpadon mindeközben
már tárt kapukkal várta a kíváncsi vendégeket az Utazó Planetárium hatalmas, felfújható kupolája, melybe
belépve a nézők a csillagos égbolt rejtelmeiben gyönyörködhettek.
- Az Utazó Planetárium hat éve működik, budapesti
központtal, és attól különleges, hogy házhoz megy.
Ezáltal nagyon sok olyan helyre tudunk eljutni, ahol
olyan gyerekek élnek, akiket nem tudnának elvinni se
múzeumba, se planetáriumba. Bejártuk már az egész
országot, de a szomszédos országokban is tartottunk
már előadásokat. Közel 20 különböző témájú programunk van minden korosztálynak. Óvodásoknak és
kisiskolásoknak például a Naprendszer bolygóiról, a
Naprendszerről tartunk bemutatót, ezt hoztuk el Siófokra is. Emellett a Holdról, a Napról, a galaxisokról, a
távcsövekről, az univerzumról, a sötét anyagról egyaránt tudunk előadást tartani. Egy digitális vetítőrendszerrel vetítjük a kupolára körben, 360 fokban a képet,
ezáltal kicsit olyan, mintha tényleg a csillagok közt repülnénk – mutatta be az Utazó Planetáriumot Lukács
Katalin, csillagász.

Téli Portya
A 466. számú Magyar Tenger Cserkészcsapat február első hétvégéjén megtartotta évkezdő programját, a Téli Portyát Nagyberényben.
A 2019-es év igazán különleges lesz számunkra, hiszen
idén ünnepeljük csapatunk fennállásának 90. évfordulóját. Ebből kifolyólag szeretnénk az idei évet és a
megrendezésre kerülő programjainkat minél emlékezetesebbé tenni cserkészeink számára. Az idei évben
a portyán rekordszámú gyermek vett részt, így több
mint 60-an élvezhettünk Kende király vendégszeretetét a várban. Ugyanis a hétvége kerettörténete – az
a téma, ami köré a program épült – a középkori világ
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volt. Az ifjoncok ez alatt a három nap alatt különböző
játékos feladatok során megküzdhettek az eladósorba kerülő királylány kezéért, majd meg is mentették
Julcsa királylányt a gonosz tudós karmai közül, és a
program lezárásaként férjhez is adták őt egy hatalmas
mulatság keretei között.
A hétvége végeztével mindenki rengeteg élménnyel
a szívében tért haza.
A Magyar Tenger Cserkész Egyesület alapműködését,
ezáltal a Magyar Tenger Cserkészcsapatot támogatja
a Nemzeti Együttműködési Alap.

A Muzsinszki-gyűjtemény legszebb darabjai láthatóak április végéig a siófoki Kálmán Imre Emlékház galériáján.
Február 15-én nyílt meg a Muzsinszki Nagy Endre magángyűjtemény festményeiből álló kiállítás a
Kálmán Imre Emlékházban. A tárlatmegnyitót rendhagyó módon könyvbemutató is színesítette. Az érdeklődők megismerkedhettek az „Én vagyok a világ
világossága” című könyv háttértörténetével, melyben
több mint 80 lenyűgöző vallási témájú Muzsinszkimestermű található meg. A kiadványt Laki Judit, a
BRTK Könyvtár és a Kálmán Imre Emlékház igazgatója,
dr. Gárdonyi Máté főiskolai tanár, plébános, Udvarhelyi Erzsébet, a veszprémi Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény igazgatója, Csilléry Beatrix és

férje, Kántor Attila, a Muzsinszki-magángyűjtemény
tulajdonosai mutatták be. A megnyitó alkalmával
Muzsinszki Nagy Endre nem vallási témájú festményei
kerültek kiállításra, melyeket április 27-ig tekinthetnek
meg az érdeklődők.

Egy csepp természet a Kulturális Központban
Egy csepp természet címmel nyílt meg Gazdagné
Varga Judit és Ráczi Zoltán fotókiállítása február
7-én a Kálmán Imre Kulturális Központ galériáján.
Gazdagné Varga Judit képei a motívum- és hangulatfotózás elemeit tükrözik, a hétköznapok szép pillanatait
örökítik meg. Ráczi Zoltán mintegy tíz éve foglalkozik
természetfotózással, alkotásain az erdő csodálatos állatvilága bukkan fel. A két alkotó siófoki kiállítását Forrásy
Csaba fotóművész nyitotta meg.
Gazdagné Varga Judit házi körülmények között, egyszerű eszközöket használva hatalmas türelemmel és
kreativitással alkotja meg vízcseppfotóit. Ráczi Zoltán
képeihez szintén rengeteg türelem, valamint szakmai,
vadászati ismeretek szükségesek, fontos, hogy minél
jobb pozícióban be tudja cserkészni, a lesből megfigyelni az állatokat, melyhez tudni kell az életmódjukat,
és tudni kell bánni a fénnyel. A természetfotózásnak
egy szép motívuma, hogy rácsodálkozunk a titokzatos
természetre, minél többet megismerünk belőle, majd
visszaemlékezünk rá – emelte ki Forrásy Csaba. A
kiállításmegnyitót a Kálmán Imre Műhely növendékeinek előadása színesítette.
MÁRCIUS
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Siófoki asztaliteniszezők sikerei
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Nagy lépés az elődöntő felé

Február 14-17. között rendezték a 2018/2019-es
tanév asztalitenisz országos döntőjét, Karcagon,
melyen a siófoki diákok kiemelkedő eredményeket értek el.

Nagy lépést tett a Siófok KC csapata a továbbjutás
felé az EHF-kupa negyeddöntőjének odavágóján,
mivel a tíz gólig jutó Andrea Kobetic vezérletével
31–24-re legyőzték idegenben a norvég Storhamart.

Siófoki eredmények:

Az edzői értékelések:
Arne Senstad:
– Jól kezdtünk, de ahogy a Siófok belerázódott, kijött a
különbség a két csapat között, hiszen a Siófok az egyik
legerősebb csapat a sorozatban. A második félidőben
hibákra kényszerített minket, és meg is büntette a rontásokat riválisunk.
Tor Odvar Moen:
– A hazaiak erősen, mi viszont kissé laposan és sok hibával kezdtünk, de az első időkérés után eszközölt taktikai
változtatások után egyre jobban belelendültünk.

I-II korcsoport fiú csapat:
2. hely (Körmendy Péter, Lindemann Zalán,
Molnár Máté – Siófoki Beszédes József Általános Iskola)
I-II korcsoport fiú egyéni „B” kategória:
2. hely – Körmendy Péter Siófoki Beszédes József Általános Iskola
III-IV korcsoport lány csapat:
4. hely (Mészáros Luca, Mészáros Liza, Vörös Nadin –
Siófoki Beszédes József Általános Iskola)
III-IV korcsoport lány egyéni „B” kategória:
8. hely – Mészáros Luca Siófoki Beszédes József Általános Iskola
III-IV korcsoport fiú egyéni „A” kategória:
8. hely – Molnár Ádám Siófoki Beszédes József Általános Iskola
V-VI korcsoport fiú egyéni „B” kategória:
8. hely – Szirovatka Martin –
Siófoki Perczel Mór Gimnázium
V-VI korcsoport lány egyéni „B” kategória:
5. hely – Sipőcz Tímea Kamilla – Siófoki SZC
Krúdy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája.

Távírász bajnokságot nyert a Siófoki Rádióklub csapata
Február elején rendezték meg a Puskás Tivadar
Budapest távírász bajnokságot a Távközlési Technikumban Budapesten.
Mint több évtizede, a Siófoki Rádióklub csapata lett az
első. A legeredményesebb gyermek kategóriában Szücs
Bálint és Kapos Diána Bianka, a Siófoki Vak Bottyán János
Általános Iskola sportolói lettek a 20 fő versenyző mellett.
A gyermekek lázasan készülnek az országos bajnokságra,
ami április utolsó hétvégéjén lesz lebonyolítva a sportági
szakszövetség székházában, szintén a fővárosban.

Szünet után jó tempóban hoztuk azt a játékot, ami eddig
is jellemző volt ránk a nemzetközi porondon, és Denisa
Dedu védései is kulcsfontosságúak voltak. Elégedett
vagyok az eredménnyel, a célunk, hogy kettős sikerrel
jussunk tovább.

Idegenben verték a címvédőt a kosársulisok
Az utóbbi időszakban hármas győzelmi sorozaton
van túl a Siófoki Kosársuli Egyesület. A legutóbbi
rangadón Kaposváron 14 ponttal verték a címvédőt. A csapat jelenleg a második helyen áll.
Kulcsfontosságú győzelmet aratott a Siófok a Zrínyi
ellen, ráadásul úgy, hogy két kulcsember sem játszhatott sérülés miatt. A kiegyenlített első félidőt követően egyetlen ponttal még a címvédő vezetett, ám a
fordulásban fokozatosan elléptek a Balaton-partiak,
akik a vártnál magabiztosabb sikerükkel tartják második helyüket. Az ezt megelőző meccsen Pákozdi Zsolt
csapata végig vezetve győzött a Henger KK ellen.
A Henger a 33. percben egyszer még két pontra felzárkózott, ám végül nem tudták megszerezni idénybeli első sikerüket, és hat ponttal győzött a Siófok. A
Táncsics elleni, hazai meccs nagy izgalmakat hozott,
a mérkőzést végig kiélezett csata jellemezte. A kiegyenlített küzdelemben, éles szituációban a fiatalok
is szerephez jutottak, és remekül végrehajtották a rájuk bízott feladatokat. A végjátékot igazi csapatmunkával, egy ponttal sikerült megnyerni.
MÁRCIUS
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Eboltás
Tájékoztatjuk a siófoki ebtartókat, hogy az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását, féregtelenítését az
alábbi időpontokban és helyszíneken biztosítja a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal:
2019. április 16.		
07.30-10.00 óráig 		
Klapka Gy. u. 51.
kedd			
15.00-18.00 óráig		
Kiliti sportpálya (Szabadság u.)
			18.30-19.00 óráig		Töreki (Vegyesbolt mögött)
2019.április 17.		
08.00-08.30 óráig 		
Marci pékség előtt (Május 1. u.)
szerda			
09.00-10.30 óráig 		
Koch R. u.
			
16.00-18.00 óráig 		
Klapka György u. 51.
2019.április 18.		
08.00-10.00 óráig 		
Kiliti sportpálya (Szabadság u.)
csütörtök		
14.00-14.30 óráig 		
Szabadi Fürdőtelep vasútállomás
			
16.00-17.00 óráig 		
Koch R. u.
Pótoltások:
2019. május 7. kedd
16.00-18.00 óráig 		
Kiliti sportpálya (Szabadság u.)
2019. május 8. szerda
16.00-18.00 óráig 		
Klapka György u. 51.
2019. május 9. csüt.
16.00-17.00 óráig		
Koch R. u.
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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

A kötelező védőoltás csak mikrochippel ellátott ebeken végezhető el.
A kötelező védőoltás díja féregtelenítéssel együtt
5.000 Ft. A sorszámozott oltási könyv hozatala kötelező, amennyiben nincs, úgy új sorszámozott oltási
könyv kiállítása 600 Ft.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kötelező védőoltásra
csak egészséges ebeket hozzanak a kutyatartók.

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: 4.700.000.- 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: 5.400.000.- 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.
12. Siófok, Diós tér 17.
83/7 hrsz. 588 m2
kivett beépítetlen terület
Vételára: 6.500.000.- 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.
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.

A pályázatban szereplő ingatlanok kikiáltási árai nettó értéken szerepelnek.

A védőoltást dr. Bakos Beáta, dr. Benedek Pál és dr.
Kovács Péter állatorvosok végzik.

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. április 5. (péntek) 900
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NR1. fogászati csomag
70% kedvezménnyel!

OPTIKA
Siófok, Vak Bottyán u. 27., TESCO

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

A CSOMAG TARTALMA:

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

Zerkovitz Béla – Szilágyi László
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operett két felvonásban

Báró Tarpataky VIRÁGH JÓZSEF/KELEMEN CSABA • Pünkösdi Kató FOGARASSY BERNADETT
Dorozsmay Pista CSENGERI ATTILA/EGYHÁZI GÉZA • Ibolya Ede CZETŐ ROLAND/BODROGI ATTILA

Salvotore EGRI LÁSZLÓ • Hunyadiné SÁFÁR ANIKÓ • Rica Maca TUNYOGI BERNADETT/CSEKE KATINKA
Kubanek, hentes HARSÁNYI GÁBOR/FARAGÓ ANDRÁS/FOGARASSY ANDRÁS
valamint Budai Marcell, Czető Ádám, Fritz Éva, Kelemen Ákos, Legyel Eleonóra

Zenei vezető: Fekete Mária • Karmester: Bíró Attila • Díszlet: Halász G. Péter • Jelmez: Reininger Mária és Rabócsi Renáta • Koreográfus: Szamosi Judit

Rendező: HALASI IMRE

www.pestimuveszszinhaz.hu • facebook.com/pestimuveszszinhaz

fogszakorvosi állapotfelmérés,
digitális panoráma röntgen,
nyomtatott kezelési terv és
árajánlat készítése, ultrahangos
fogkő eltávolítás, fehérítő
hatású só-polírozás.

A csomag díja: 40 000 Ft
helyett mindössze 12 000 Ft*
Kérjen időpontot most, bízza mosolyát szakértőkre!
*:érvényes visszavonásig

Telefon :+36 20 553 66 22
E-mail: globedental.zamardi@gmail.com
Zamárdi, Eötvös u. 15./1. · www.globedental.eu
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Az akció március 1–31-ig, vagy a készlet erejéig érvényes. További részletek az üzletben.

