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Szó esett arról is, hogy az önkormányzati feladatok köre
az elmúlt négy évben csökkent, példának okáért a kormányhivatal az építés hatósági osztályról folyamatosan
veszi át a feladatokat. A hivatal létszáma ennek ellenére
nem csökkent, a folyamatosan megüresedő álláshelyeket betöltik. A legutolsó információk szerint 140 fő feletti
a létszám a hivatalban, mely nem volt még ilyen magas.

Megújuló szabadstrandok és elvándorlás
A szabadstrandok fejlesztése és a siófoki városháza dolgozóinak tömeges felmondása is téma
volt a képviselő-testület csütörtöki ülésén. A
márciusi tanácskozást követő szokásos sajtótájékoztatóján Szajcz Adrián tanácsnok számolt be a
fontosabb témákról.

Nincs válasz a felmondásokra

305 millió forintot nyert a Balaton-parti Kft. a
szabadstrandok fejlesztésére. Az Aranyparton a Táncsics utcától a Hermann Ottó utcáig, az Ezüstparton
a Csongor utcától a Zichy utcáig terjedő szakasz újul
meg, mivel a helyi építési szabályzatban ezek a területek szerepelnek szabadstrandként. Az Aranyparton és
az ezüstparton is talajrendezés, füvesítés és faültetés
történik majd, az aranyparton a bevezető utak és a parti
sétány burkolatát is lecserélik. Ugyanitt 15 darab saválló strandbejáró lépcső, 70 darab pad, 3 darab tízfős
kabin, 3 darab értékmegőrző, 2 strandröplabdapálya, 1
lábteniszpálya, 2 teqball pálya épül majd. Az ezüstparti részen 17 darab strandbejáró lépcső, 50 darab pad, 3
darab 10 fős kabin, 1 darab játszótér, 3 darab értékmegőrző, 2 strandröplabdapálya, 1 lábteniszpálya, 2 teqball
pálya színesíti majd a területet.
- A siófoki szabadstrandok rég várt fejlesztése valósul most meg, ezekre a területekre eddig forrás nem
jutott. Nagyon jó irány a kormány részéről a Balaton
desztináció kiemelt területté nyilvánítása, hiszen azóta egyre több forrás érkezik, amiket például ilyen
fejlesztésekre tudunk fordítani. Ezeknek a beruházásoknak június 30-ig meg kell valósulniuk, így már ezen
a nyáron egy megújult környezetben pihenhetnek a
helyiek és a vendégek - mondta Szajcz Adrián.
Ahogy a sajtótájékoztatón hallottuk: a Balaton-parti Kft.

Többen aggódva figyelik, hogy mi is történik a városházán, tömegesen távoznak a hivatalból dolgozók,
választ azonban nem kaptunk, hogy miért is történik
ez az elvándorlás, hallhattuk a sajtótájékoztatón. A polgármesteri beszámolóban olvasható, hogy Lengyel Róbert többször egyeztetett a város jegyzőjével személyi
ügyekben. Szajcz Adrián Fidesz-frakcióvezető azt kérdezte a testületi ülésen, hogy mi volt az oka annak, hogy
ezekre a beszélgetésekre sor került, és mit lehet tudni
ezeknek a beszélgetéseknek a tartalmáról.
- Lengyel Róbert válaszában arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzati hivatal egyik
osztályáról többen távoztak, ez volt az indoka az egyeztetésnek, ennél több a közvéleményre nem tartozik, ha
további információkat kívánok erről a tárgyalásról megtudni, akkor zárt ajtók mögött tudom ezeket megkapni
- tudatta Szajcz Adrián.
Korábban többször azt a választ kapta a testület, hogy
azért távoznak a dolgozók, mert a bérük nem versenyképes. A Fidesz-frakció javaslatára a dolgozók illetményalapját nemrégiben jelentősen megemelték.
- Azt gondolom, hogy a fizetések így már versenyképesek, sokszor a kormányhivatali fizetések feletti összegről
beszélünk. Azonban az elvándorlás így sem állt meg, az
illetményalap emelése óta is többen távoztak a hivatalból - mondta Szajcz Adrián.

menedzsmentje találta meg a pályázati lehetőséget, a
munkatársak éjszakába nyúlóan dolgoztak azon, hogy a
pályázati anyag összeálljon és beadható legyen, ennek
pedig 305 millió forint lett az eredménye.

Munkacsoport az idegenforgalomért
A testület döntött a Siófok 2020 munkacsoport újraalakításáról, miután a Ferling Kft. kilép a további munkálatokból.
- 2016 tavaszán a testület döntött egy új turizmusfejlesztési programról, mivel korábban a városban a turizmussal kapcsolatban sem a kommunikáció, sem az
idegenforgalmi folyamatok nem úgy zajlottak, ahogy a
nyár fővárosához méltó. Emlékezhetünk többek között
arra, hogy a város polgármestere életveszélyesnek nyilvánította a hajóállomást. Ebből kellett kilépnünk, ekkor
döntöttünk úgy, hogy egy új turisztikai stratégiát építünk fel, ez a program kapta a turizmusfejlesztés 2020
nevet. Egy profi marketingcég segítette a munkát, a
Ferling Kft. mely a Siófok 2020 munkacsoportot is vezette - mondta Szajcz Adrián tanácsnok. Ennek a csoportnak több feladata is volt, többek között egy egységes
programnaptár összeállítása, amely korábban nem volt,
illetve egy új idegenforgalmi koncepció kidolgozása,

melynek középpontjába a városi rendezvényeket helyezték. Az ezzel kapcsolatos arculat, marketing és pr feladatok megújítása is a feladatok közé tartozott. Jelenleg
a Balaton-parti Kft. felügyeli a rendezvényeket, melyek
egységes arculattal rendelkeznek. A rendezvények látogatottsága azt mutatja, hogy az elvégzett munka már
látszik ezen a területen, de még rengeteg tennivaló van.
Az eddigi koordinátor, a Ferling Kft. kilép a további munkálatokból, ezért a munkacsoportot meg kellett újítani.
A 10 főből álló csoport feladata továbbra is az, hogy
összefogja a város idegenforgalmi programjait, átláthatóvá tegye a szervezésének rendszerét, támogatási lehetőséget biztosítson a programgazdáknak, kijelölje az
éves célokat, összeállítsa az éves programnaptárat.

Segítség a fával fűtőknek
A kormány 2 millió forintot adott az önkormányzat részére, hogy segítse a fával, brikettel fűtőket, vagy egyéb
tüzelőanyagot használó családokat. Ezek kiszállításáról
nem rendelkeztek, így annak költsége a siófoki lakosokra hárult volna, a testület azonban úgy döntött, hogy ezt
a költséget átvállalja. Ez 173 háztartást érint, tüzifát 47
háztartás, pb palackos gázt 24, fabrikettet 99, pelletet
pedig 3 háztartás igényelt az előzetes felmérések alapján. A beszerzésről az önkormányzat gondoskodik, és
a testületi döntés értelmében a szállításról is, mely 450
ezer forintba kerül.

Megérkeztek az új közösségi ház látványtervei
A korszerű, multifunkciós közösségi házat a volt teremmozi épületében alakítják ki, a tervezést és megvalósítást
egy városi civil vállalkozó és önkormányzati szereplőkből álló, erre a célra létrehozott szervezet – a Siófok Holnap
Egyesület – koordinálja. Szajcz Adrián április elején Witzmann Mihály országgyűlési képviselővel - aki korábban
segített a 400 millió forintos forrás felkutatásában, és lobbizott a város érdekében- egyeztetett a Siófoki Civil
Ház előkészítésével kapcsolatban a Parlamentben. A Kálmán Imre sétányra tervezett civil ház tervei elkészültek,
a költségtervet pedig a képviselő-testület hamarosan tárgyalni fogja.
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Teljesen megújult a Rózsa utca és a Bányász utca közötti játszótér

21. századi körülmények a Szindbádban
A Siófoki Szakképzési Centrum közel 40 millió forintból újította fel a Szinbád tanéttermet, hogy a
siófoki Krúdy diákjai modern környezetben szerezhessenek szakmai gyakorlatokat.

Március 12-én avatták fel a Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakgimnázium és Szakközépiskola Szinbád nevű
tanétteremét. A kívül-belül megújult, modern étteremben az átadó ünnepség résztvevőit a köszöntők
és szalagátvágás mellett a diákok műsora, valamint
állófogadás is várta.
- Napjainkban a fiatalokra egyre nagyobb hangsúly
tevődik, hiszen ők jelentik majd számunkra és a gazdaság számára is a jövőt, és nekünk, pedagógusoknak
azon kell dolgoznunk, hogy a tanulóknak olyan szakmai tudást adjunk, amivel a szakterületükön majd jól
tudnak boldogulni. Tapasztaljuk, hogy a szakképzés

folyamatosan változik, megújul és fejlődik, ezt a megújult tanétterem is bizonyítja, melynek kialakításával
a szakma presztízsét vissza tudjuk adni, és a szakmát
még szebbé, még vonzóbbá tehetjük a nálunk tanuló,
és a pályaválasztás előtt álló diákok számára egyaránt
- mondta el az átadó ünnepségen Tóth Krisztina, az
intézmény igazgatója.
- A siófoki Krúdyra a tradíció, a minőség és a folyamatos megújulás jellemző, és ez a közel 40 millió forintos
beruházás egy újabb minőségi előrelépést tesz lehetővé az intézmény életében – emelte ki Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselője.
- A Krúdy központi szerepet játszik nemcsak Siófok,
hanem az egész Balaton régió, sőt az ország gasztronómiai oktatásában is. Szeretnénk még magasabb
szintre emelni a gasztronómiai képzést, melyben a
tanétterem megújulása csak egy állomás. Hamarosan a konyhát is felújítanánk nem is a 21., hanem a 22.
század filozófiája mentén, hiszen egy olyan szakmai
oktatóműhelyt alakítanánk ki, ami csúcsgasztronómiai képzésnek adhat otthont. Mindebben Csapody
Balázs, a Pannon Gasztronómiai Akadémia elnöke inspirál bennünket, elsősorban arra ösztönöz, hogy magasabb színvonalon dolgozzunk, és egyedit hozzunk
létre. Célunk, hogy a magyar gasztronómia megújításában vidéki helyszínként vezető szerepet töltsünk be
- hangsúlyozta Szamosi Lóránt, a Siófoki Szakképzési
Centrum kancellárja.

Megújul Siófokon a Szent László utca keleti vége
A Csónak és Evező utca közötti szakaszon, az utca
északi részén egy 674 m hosszúságú, elválasztott
gyalog és kerékpárút épülhet, mely a balatoni bringakörút szerves része lesz.
Új aszfaltos úttest készül kétoldali csapadékvíz-elvezetéssel, számos parkolóhely kialakítással, zöldfelület
rendezéssel, növénytelepítéssel, valamint korszerű
közvilágítási hálózat kiépítésére kerül sor. Az elmúlt
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évben lezárult az engedélyezési és tervezési szakasz.
Jelenleg a beruházáshoz nélkülözhetetlen fakivágási,
tuskózási és tereprendezési előkészítési munkálatok
folynak. A beruházás várhatóan 2019 őszén veszi kezdetét a kerékpárút és járda kivitelezésével. A beruházási munkák elkészültével, az elhanyagolt és néhol már
átláthatatlan terület ismét méltó és funkcionális részévé válik majd az állandóan itt tartózkodók, üdülőtulajdonosok és idelátogató vendégek részére egyaránt.

26 millió forintból újult meg az eddig egy kissé elhanyagolt terület.
- A környékbeliek végre méltó körülmények között tudják gyermekeikkel a szabadidejüket eltölteni, ez pedig
a körzetemben élőknek régóta várt jogos elvárása volt.
Remélem, hogy a park megtelik élettel, a környéken élők
minél előbb birtokba veszik, és mindenki jól fogja érezni
magát - mondta Szajcz Adrián, a terület képviselője.
Általános tereprendezés után új burkolatokkal fedték be
a tér egyes részeit, egy elkerített játszótér épült, fásítás,
fenyőfák ültetése és füvesítés történt. Padokat, kerékpártárolókat helyeztek ki, és rendberakták a Rózsa utca
felőli járdát is, amelyen a gaztól már nem lehetett közlekedni az elmúlt időszakban, így a csapadékvíz-elvezetés
is megoldódott.
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Egyre több időt töltünk kertészkedéssel, és a garázsból is előkerülnek a feleslegessé vált holmik, ezért
tájékoztatjuk a hulladékudvar nyitvatartásával, használatával kapcsolatosan.
A hulladékudvar címe: 8600 Siófok-Ipartelep, Kertész u. 2. (Bajcsy-Zs. u-ból nyílik)
A hulladékudvar nyitvatartási rendje: Szerda 10.00-18.00, Péntek 10.00-18.00, Vasárnap 10.00-18.00.
A hulladékudvar igénybevételéhez a siófoki ingatlan használójának igazolnia kell a személyazonosságát és a siófoki
lakcímét, személyazonosításra alkalmas okmány és a lakcímkártya bemutatásával. A siófoki üdülőingatlan használójának a hulladékudvar igénybevételéhez igazolnia kell a személyazonosságát személyazonosításra alkalmas okmány
bemutatásával, valamint szerepelnie kell a közszolgáltató által a siófoki üdülőingatlan használók nyilvántartásában.
Amennyiben az üdülőingatlan használója nem szerepel a közszolgáltató nyilvántartásában, a siófoki hulladékudvarba
nem szállíthat be semmilyen hulladékot. A hulladékudvarba beszállítani kívánt zöldhulladékot (ág, gally, nyesedék)
csak és kizárólag az alábbi formában tudják befogadni a nyitvatartási idő alatt: összekötegelve, maximum 1 méter x 0,5
méteres méretben, vagy közszolgáltató által rendszeresített, felirattal ellátott, biológiailag lebomló zsákban. Továbbá
tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékudvarba beszállítani kívánt lom hulladékot korlátlan mennyiségben befogadják
nyitvatartási idő alatt bruttó 30 Ft/kg díj ellenében.
A hulladékudvarba meghatározott mennyiségben díjmentesen beszállítható hulladékfajták: fáradt olajok,
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok, növényvédő szerek,
fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok, veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták,
elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók, veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések,
amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámútól, papír, műanyag, fém és üveg hulladékok, étolaj és zsír, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú
hulladékoktól.
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Jubileumi víz világnap
Március 22-én az Alma együttes koncertjével, kiállításokkal, kézműves foglalkozásokkal, vizes játékokkal
és izgalmas bemutatókkal ünnepelte Siófokon a 110
éves Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.) a víz
világnapját.
A DRV Zrt. idén ünnepli megalapításának 110. évfordulóját, és a jubileum jegyében a működési területén lévő számos településen rendezte meg víz világnapi programjait.
Március 19. és 22. között a Nyílt Napok programsorozat
részeként 15 helyszínen betekintést nyerhettek az érdeklődők a kulisszák mögé, a víztermelési és a szennyvíztisztítási folyamatokba. A központi rendezvénynek Siófok Fő
tere adott otthont március 22-én, ahol a megnyitó ünnepségen a DRV vezérigazgatója köszöntötte a színpad körül
összegyűlt népes vendégsereget.

- Az ENSZ 1993-ban jelölte ki március 22-ét a víz világnapjaként, melyen minden évben más és más nézőpontból
hívja fel a Föld lakosságának figyelmét az ivóvíz és a csapvíz fontosságára. A csapvíz egészséges, tiszta, fogyasztásának élettani jelentősége rendkívül fontos, és ezen a
napon ösztönözni szeretnénk a jövő generációját arra is,
hogy környezettudatosan gondolkozzon vizeink védelméről, megbecsüléséről. A víz világnapjának idei szlogenje: Vizet mindenkinek! Az ENSZ adatai alapján a Föld lakói,
növények, állatok, emberek, közül minden ötödik vízhiányos területen él jelenleg. A tiszta ivóvíz, a rendszeres
kézmosás, a csatornázás elengedhetetlen az egészséges
élethez, a betegségek megelőzéséhez és a gyermekek,
valamint a gazdaság fejlődéséhez is. Jelenünk és az eljövendő generációk sorsa múlhat azon, hogy miképp gazdálkodunk a Földön meglévő vízkészleteinkkel, hogyan
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Halak napja
óvjuk és hasznosítjuk vizeinket – hangsúlyozta Volencsik
Zsolt, a DRV Zrt. vezérigazgatója.
- Az elmúlt években az általam képviselt siófoki központú
Somogy négyes választókörzetben komoly projektek valósultak meg a vízgazdálkodás, a vízvédelem érdekében.
17,1 milliárd forintot tudtunk elkölteni szennyvíz-csatornázási projektekre, 1,5 milliárd forintot csapadékvíz-elvezetési projektekre, 2,3 milliárd forintot tudtunk felhasználni
ivóvíz minőségjavító projektekre a térség településein.
Siófokon a szakemberek véleménye szerint Európa egyik
legmodernebb szennyvíztisztító telepét tudtuk átadni néhány évvel ezelőtt – beszélt a megvalósult fejlesztésekről
a megnyitón Witzmann Mihály országgyűlési képviselő.
Dr. Lengyel Róbert, Siófok polgármestere beszédében köszönetét fejezte ki az ország egyik legnagyobb víziközműszolgáltatójának.
- Elsősorban szeretnék köszönetet mondani a DRV-nek
azért, hogy egészséges ivóvízzel látja el a városunkat, a
mindennapjainkhoz szükséges tiszta vizet biztosítják, illetve a víz világnapi színvonalas rendezvényeikért – emelte ki dr. Lengyel Róbert polgármester.
A víz világnapja alkalmából meghirdetett pályázatok
eredményhirdetésén a legötletesebb és legkreatívabb
pályamunkák alkotóit díjazták a színpadon. A Vizet mindenkinek! mottójú pályázatra közel 200 alkotás érkezett a
különböző kategóriákban, videókat, verseket és rajzokat
készítettek az óvodások és az általános iskolások. A nyertesek munkáit az aznap ingyenesen látogatható Víztoronyban tekinthették meg az érdeklődők. A színpad mellett
nyílt meg a „Múltunk és jelenünk képekben, tárgyakban”
című kiállítás a DRV kollégái által készített fotókkal és tárgyi emlékekkel az elmúlt 110 év történetéből. A DRV siófoki székházában véradásra várták az önkénteseket, akik az
#ittamadtam kampány keretében megismerkedhettek a
folyadékbevitel és a vérleadás egymást kiegyenlítő egészségfenntartó folyamatával is.
A gyerekek a Fő téren az Alma együttes koncertje mellett
kézműves foglalkozásokon vettek részt, vizes ügyességi
játékokat próbáltak ki, izgalmas bemutatókat láthattak.
A kicsiket diagnosztikai autó, tűzoltó autó, mentőautó és
egy szemétszállító autó is várta. A nap során kvízjátékok
és vízimentőkutya-bemutató színesítették a programot.

A különböző halfajtákkal, a horgászattal és a halfogyasztás előnyeivel ismerkedtek meg a siófoki diákok március 20-án, a halak napján.
Országszerte több helyszínen sokszínű programokat
rendeztek a halak napján, melynek célja a halak megismerése, a halfogyasztás és a horgászat népszerűsítése.
Siófokon a BRTK Könyvtár adott otthont a rendezvénynek, ahol a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
munkatársai mutatták be a vizek élővilágát az általános
iskolás és gimnazista korosztály számára. Nagy Gábor
horgászati ágazatvezető előadása során a halak biológiai tulajdonságaival, a főbb halfajokkal, a horgászat rejtelmeivel, valamint a halak gasztronómiában betöltött
fontos szerepével, a halfogyasztás előnyeivel ismerkedtek meg a tanulók.
- Az előadáson részt vevők Balaton parti diákokként
mindnyájan kapcsolatba kerültek már valamilyen módon
a halakkal, és nagyon érdeklődő közönségnek bizonyultak. A siófoki gyerekek közül a legtöbben már kipróbálták a horgászást akár szülőkkel, akár nagyszülőkkel. A
tapasztalataink is azt mutatják, hogy gyerekhorgászból
nagyon sok van, az ifjúsági korosztályban azonban van
egyfajta törés. A 14 éves kor választóvonalnak bizonyul,
ennyi idősen ugyanis már kötelező horgászvizsgát tenni,
amitől sokan megijednek. A gimnazistáknak szóló halak

napi programomban a horgászvizsgától való félelmüket is próbáltam eloszlatni, hiszen mindazt, ami szükséges hozzá, a legtöbben már a gyakorlatból tudják,
csupán maga a vizsga kifejezés visszarettentő számukra – mondta el Nagy Gábor, a Balatoni Halgazdálkodási
Nonprofit Zrt. horgászati ágazatvezetője.
A délutáni programok az alsós korosztálynak szóltak,
a gyerekeket Bodó Iván tógazdasági vezető, halászati
szakmérnök játékos környezetismeret órával várta. A
foglalkozás nemcsak a halakról, hanem a vizek élővilágáról is szólt, a diákok verses halfelismerő játékokon és
vízmintákon keresztül ismerkedtek meg a vízi világgal.
A halak napján a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
halőrei a szabályosan pecázókat ajándékozták meg a
Balaton több pontján. A rendhagyó ellenőrzésen csokit,
mérőszalagot és hal alakú süteményt kaptak a szabályokat betartó horgászok.

Márciusi Gasztro Mustra
A Siófoki Szabadtéri Vendéglátók és Kézművesek
Egyesülete második alkalommal rendezte meg a
Márciusi Gasztro Mustrát és kézműves vásárt a március 15-i hosszú hétvégén, a siófoki hajóállomáson.
A nemzeti ünnep alkalmából március 15. és 17. között
három napon át gasztronómia ínyencségekkel és kézműves termékekkel várták az egyesület tagjai a kikötőbe látogatókat. A kellemes tavaszias időben sokan
kirándultak, sétáltak a Balaton partján, és a Siófokra
látogatókat, a város lakosait színes gasztro rendezvény fogadta.
ÁPRILIS
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Nemzeti ünnep

Hirdetmény óvodai beíratásról
Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy Siófok Város Óvodája és Bölcsődéjébe, a 2019/2020-as nevelési évre
az óvodai beíratás helye: Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Óvoda Központ, 8600 Siófok, Fő utca 218.
Katicabogár Óvoda, Micimackó Óvoda: 		
Nyolcszínvirág Óvoda, Napraforgó Óvoda:
Nyitnikék Óvoda, Pöttyös Óvoda: 		
Pillangó Óvoda, Pitypang Óvoda: 		
Napsugár Óvoda: 				

2019. 05. 06.
2019. 05. 07.
2019. 05. 08.
2019. 05. 09.
2019. 05. 10.

hétfő 		
kedd 		
szerda 		
csütörtök
péntek 		
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8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00.

Két napon át tartó ünnepi programokkal tisztelgett Siófok az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt.

Az óvodába a 2016. augusztus 31. napjáig született gyermekek beíratása kötelező!
A beíratáshoz szükséges iratok:
• gyermek nevére kiállított személyi igazolvány vagy születési anyakönyvi kivonat
• gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány
• gyermek TAJ kártyája
• szülő személyazonosításra alkalmas igazolványa
• szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványa
• nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőknek igazolnia kell azt is,
hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén /Nkt.92.§.(1) – (2)
• sajátos nevelési igény (SNI) esetén az óvodai felvételhez a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye.
Bővebb információ a siofok.hu oldalon.

Kedvezményes virágvásár és virágosítási verseny
2019. május 2 - 2019. május15.

Virágvásár az alábbi kertészetekben:

Siófok Város Önkormányzata évente meghirdeti ezt
a kezdeményezést, mely során az érvényes Siófok
kártyával rendelkezők részére 3.500 forintnak megfelelő pontot tölt fel. Azon ügyfelek részére, akik szálláskiadással foglalkoznak, az előző évi IFA felét, de
maximum 15.000 forintnak megfelelő pontot tud az
önkormányzat pluszban jóváírni. Az IFA igényléséhez
igénylőlapok a hivatal portáján és ügyfélszolgálatán
vehetők át és adhatók le, illetve a siofok.hu oldalról is
letölthetőek.

• NHSZ Zöldfok Zrt. Siófok, Wesselényi u. 96.
Hétfő-Péntek: 		
08:30-17:00 óráig
Szombat:		
08:30-12:30 óráig
2019.05.01-én zárva tart.

A vásár ideje alatt lehetőség van a virágosítási versenyre való jelentkezésre. A juttatások igénylésének érvényesítésére 2019. április 26 -ig van lehetőség.

• Borsodi Kertészet Siófok, Molnár I. u. 2.
Hétfő-Szombat:		
09:00-18:00 óráig
Vasárnap:		
09:00-14:00 óráig
2019.05.01-én zárva tart.
•
Négy Évszak Kertészet 7 sz. fkl. út 105 km;
M7-es Sóstói lehajtó
Hétfő-Péntek:		
08:00-16:00 óráig
Szombat-Vasárnap:
08:00-12:00 óráig
2019.05.01-én 		
08:00-12:00 óráig

Március 14-én a Levendula Játszóház és Alkotóműhely népi fajátékokkal, ügyességi játékokkal várta a
legkisebbeket, a kreatív foglalkozásokon az óvodások,
kisiskolások nemzeti színű kitűzőt, pártát, kardot készíthettek. A Zabszalma együttes gyermekkoncertje a
márciusi ifjakhoz szólt, dalaikra sok-sok kisgyerek táncolt a Fő téren. Az ünnep alkalmából a Somogy Táncegyüttes „Kárpát-medencei emlékek” című műsorát
hozta el Siófokra.
Március 15-én a Siófoki Férfi Dalkör koncertjével, és dr.
Lengyel Róbert, Siófok város polgármesterének ünnepi
beszédével kezdődött a városi megemlékezés.
- Az osztrák zsarnok csak a harci kiáltásból, csontroppantásból és vérfolyásból értett. Mert hazudott, mert
megosztott, mert félelemben tartott, mert fenyegetett
és foggal-körömmel kapaszkodott a hatalmába. Szóval
a felismerés és csalódás hatására az ország többsége
végül felébredt, összefogott és példát mutatott abból,
hogy is kell ezt csinálni: markáns többségi nemzeti
egységet kovácsolni, a semmiből sereget felállítani,
erőt demonstrálni és határozottan arcul csapni Európa egyik meghatározó nagyhatalmát. És, hogy miképp
kell üzenni az elkövetkezendő nemzedékeknek azt,
hogy a magyar a születési eredettől függetlenül, egy
vér, egy nemzet. Lehet, hogy csökönyös, lehet, hogy
sokáig birkatürelmű, de ha kell, lázadó, erős, egységes
és mindenképp európai nemzet. Akkor és ott megmu-

tatták eleink, hogy a haza valóban minden előtt. De
már akkor megmutatta azt is egy maréknyi álmagyar
kisebbség, hogy inkább a saját és a családjuk érvényesülése, gazdagodása minden előtt. S ha ennek az az
ára, hogy az önnön népe ellenében az elnyomó mellé
álljon, annak a puli kutyája legyen és a saját népét lopja
meg, segítse kifosztani, akkor zokszó nélkül megteszi.
De nem volt ez másképp annak előtte sem és nincs ez
másképp azóta sem a világban. 30 ezüstös Júdások
mindig voltak. Történelmi igazság viszont, hogy a saját népüket nyomorgatók, elárulók előbb, vagy utóbb,
de fizetnek. Mint ahogy az is, hogy népünk túlerővel
megtörhető, de semmi módon el nem pusztítható. Árpád népe hosszú utat megtéve elfoglalta ezt a hazát és
nem adjuk. Ahogy végleg nem adtuk oda a német fejedelmeknek, majd a tatárnak, a töröknek, a labancnak és
az orosznak sem. Mint ahogy most sem adjuk legújabb
kori népvándorlóknak, magyarkodó álmagyaroknak,
rablók hadának sem – hangzott el dr. Lengyel Róbert
polgármester ünnepi beszédében.
Az ünnepi műsort idén „Tavasz és forradalom” címmel
a siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjai mutatták be az
Egerszegi Akusztik és a Sólya zenekar közreműködésével. A megemlékezés résztvevői a Március 15. parkban
található emlékműnél elhelyezett koszorúikkal fejezték
ki tiszteletüket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt. A hagyományos esti fáklyás felvonulást „nemzetünk hősei” című animációs lézer show
zárta a Fő téren.

ÁPRILIS
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Siófoki élmények

A Siófok marketing kommunikációjáért felelős
Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai Egyesület, illetve Tourinform iroda az idei évben a kiemelt
turisztikai termékek köré építette ki stratégiáját,
melyek Siófok márkaerősségeire támaszkodva
kommunikálják a város különlegességeit, és felhívják a figyelmet turisztikai kínálatára, melyre
a szakma megfigyelései és hatásvizsgálatai alapján valóban van kereslet.
Az említett kiemelt turisztikai termékek 2019-ben az
aktív és sportturizmus, a rendezvényturizmus, a családbarát turizmus, a gasztroturizmus és a kulturális
turizmus. Egyesületünk a 2019-es évben nyomtatott
és online csatornákon egyaránt népszerűsíti ezeket
a termékeket, amelyek specifikus élményígéretek,
sztorik formájában érik el a város célközönségét. Az
élményígéretek hatalmas előnye, hogy személyre
szólóak, ezáltal hatékonyabbak, és magasabb elégedettséghez vezetnek, ami aztán visszatérő látogatókat eredményez. A közösségi média elérhetőségének
és rugalmasságának köszönhetően pedig mindez
akár Siófok személyes nagykövetévé is teheti a látogatót. A kampány célja, hogy az utazók számára egyértelmű legyen, hogy Siófok egész évben egy pezsgő

úti cél, ahol mindenki megtalálja azt az élményt, amit
keres pihenése során.
Egyik kiemelt célunk, hogy Siófok továbbra is egyre
vonzóbb úti cél legyen a nyári szezonon kívül is. Az
elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a vendégek szívesen látogatnak a Balatonhoz a tavaszi és
az őszi hónapokban is, tehát van turisztikai kereslet,
amelyet érdemes célzottabban megszólítani világos
élményígéretekkel. Ezt a szegmenst hatékonyan el
lehet érni például a siófoki aktív és sportturizmus
kommunikációjával, hiszen márciustól október végéig kifejezetten alkalmas az időjárás a szabadtéri
sportolásra. Siófok 17 km-es partszakasza egyedülálló élményeket nyújt a látogatóknak, az aktív vízi
élményektől a kikapcsoló Balaton-parti kerékpározásig vagy futásig minden lehetőség adott a sportolni
vágyóknak. Természetesen több nagyobb szabású
sportrendezvénynek és számos kisebb kerékpáros
túrának, futóversenynek vagy vízi sport futamnak is
otthont ad a város. Mindebből fakadóan az aktív turizmus kommunikációját van mire építeni, így hiteles
képet mutathatunk városunkról, amely fontos szempont a látogatói elégedettség esetében.
Siófok számos nagyrendezvényt kínál a helyi lakosoknak és a turistáknak egyaránt. 2019-ben is minden
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hónapban egy-egy közepes vagy nagy városi rendezvény színesíti majd a város turisztikai kínálatát.
Év elején a téli hónapokat a Jégkikötő hétvégi programsorozatai dobták fel, míg kora tavaszi hangulatot
a Márciusi Gasztro Mustra, a Tavaszi Fesztivál kulturális programjai és az immár negyedik alkalommal
megrendezésre kerülő sokak kedvenc családi rendezvénye, a Húsvéti Nyuladalom varázsolt. Májusban
Siófok a nyarat a strand szezonnyitóval indítja, mely
fontos eleme az éves rendezvénysorozatnak, hiszen
Siófok egyik nagy erősségére irányítja a figyelmet: a
strandokra. A város 17 km-es partszakaszán elterülő
strandokon olyan élményelemekkel találkozhatunk,
mint például a PLÁZS, mely egyedülálló koncerthelyszínként is funkciónál a város életében. Júniusban
a Pünkösdi Fesztivál, júliusban a New Orleans Jazz
Fesztivál, a Bor- és Fröccsfesztivál, majd augusztusban a Bor és Kenyér Ünnepe emelkedik ki a mindennapos kisebb rendezvények, koncertek sorozatából.
Az ősz a gasztronómia jegyében telik, hiszen sok szeretettel várja az érdeklődőket a szeptemberben debütáló Sör és Csülök Fesztivál, októberben a Balaton
közelsége miatt is egyedinek és sajátunknak mondható Halfesztivál, novemberben pedig a város prémium gasztrofesztiválja, a Libadalom. November végén
a városnap, majd decemberben az Aranycsengő adventi vásár, az Évzáró Puncs Party és a Szilveszteri
Party hozza el az ünnepi hangulatot. Természetesen
a nagy rendezvények mellett számos kisebb esemény és koncert nyújt kikapcsolódási lehetőséget
a közönségnek, melyek szintén részét képezik az élményígéreteknek.
Siófok sekély vizű strandjai mellett még számos
szempontból igen népszerű a családok körében.
A családi programok, mint például a Nyuladalom
vagy a nyári gyermekszínház, a vízi élmények a
Galeriusban, a strandokon, az akadálypályák, a gyermekmedence vagy a hatalmas homokozó, a vízi
sportjátékok, a játszóterek, a tematikus sétahajók,
az állatpark, a szálláshelykínálat, és még számos
kis- és nagyobb gyermekes családokat vonzó program és attrakció található városunkban, így Siófok
családbarát turizmus terén is különleges kínálattal
rendelkezik.

Siófok gasztronómiai kínálata is hatalmas vonzerőt
jelent a témában jártas vagy akár csak iránta érdeklődő közönség számára. Sikeres őszi gasztro rendezvényeink a vendégéjszaka statisztikák alapján is több
ezer látogatót invitálnak Siófokra. Minőségi éttermekből, cukrászdákból, kávézókból, sőt borászatból
sincs hiány: olasz, indonéz, magyaros, nemzetközi,
barbecue, paleo, hagyományos és modern strandbüfék – egyszóval minden irányzatból találunk kiemelkedő képviselőket, sőt világhírű szakácsokat is.
Siófok a kulturális turizmust tekintve is megállja a
helyét, hiszen egy könnyed városnézés során számos
épület kápráztatja el az ide látogató turistákat. A 100
éves Víztorony, a bagolyra emlékeztető Makovecztemplom, a Balaton-part felé közeledve pedig a patinás Jókai-villa, Thanhoffer-villa vagy a Krúdy-villa
nyújt nosztalgikus élményt az építészet kedvelőinek.
Kiemelendő a város szülöttje, a híres operettszerző,
Kálmán Imre, kinek öröksége a szülőházában létrehozott múzeumban tekinthető meg, és persze a Millennium park különleges zenélő pavilonjában, ahol
szerzeményeit egy okostelefon segítségével meg is
hallgathatjuk. Természetesen az épített örökségek
mellett számos színházi előadás, kiállítás kedvez a
kultúra szerelmeseinek.
A fent említett elemekből megfogalmazott élményígéretek részei lesznek online és offline kommunikációnknak is. Számos PR cikk, fotó és videó spot készül
az év során egy-egy kiragadott történetből vagy
hangulatból, melyeket elsősorban a hellosiofok.hu
és a Hello Siófok facebook oldalakról indítunk útjára.
Fontosnak tartottuk, hogy emberek szerepeljenek a
kampányban, hiszen a történeteket a résztvevők teszik igazán élménnyé. A szereplők által életre keltett
képeknek köszönhetően a városba látogató turistát
invitáljuk Siófokra az egyes élmények átélésére. A képek, kisvideók valódi történeteket mesélnek majd el,
melyek segítségével az utazni készülők már a döntési
folyamat során könnyedén átérezhetik, milyen lehet
egy hosszú séta a Balaton partján, egy kis sétahajózás
a naplementében, egy koncert a Nyuladalom rendezvényen, vagy megélni egy csodálatos előadást a Színparton, egyszóval megtapasztalni azt az élményt,
amiért Siófokon kezdődik a Balaton!
ÁPRILIS
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A Fogas
„Nem vagyunk mások, mint folytatásai a régi időnek, a lábnyomok továbbmennek ugyanazon az
úton, jó szem kell hozzá, hogy megláthassa valaki,
hol végződik az egyik nemzedék lábnyoma, és hol
folytatódik az új nemzedéké.”
Krúdy Gyula

A Fogas Szállóról
Az 1860-as évekbeli tudósítások úgy tartották, hogy
„csak egy barátságos hely volt a faluban, a „beszálló”
tornácos, nyitott folyosós épületnek nevezett kocsma, mely a veszprémi káptalan tulajdona volt. Akkor
a vendégfogadó nevet kapta, később Fogas és Borharapó néven vált ismertté. Ide tértek be a Kisfaludy
várakozó utasai, vándorló iparoslegények, munkát kereső pásztorok, bujdosó lótolvajok és tömött erszényű
marhakereskedők sűrű pipafüst közepette iddogáltak.
1863-ban posta lóváltó állomás lett. A fürdőtelep fejlődésével a Fogas Szálló is szépen haladt előre.
„A Fogas szállóban gyermekek is fogantak. Egy nagyon
kedves olvasónk leírta, hogy az 1900-as években az édesapja nagybátyja bérelte és üzemeltette a vendégfogadót és éttermet. Nagyszülei Kiskanizsán éltek, és onnan
gyakran érkeztek rokonlátogatóba Siófokra. 1905. április
14-én a szállodában született meg az édesapja, Stumpf
Ferenc. Következő évben, 1906. július 12-én a nagynénje,

Stumpf Erzsébet is ebben a szállóban látta meg a napvilágot. A három fiú és az egyetlen leány a szüleikkel sokat
vendégeskedtek itt.” Soós Ferencné született Stumpf Ilona visszaemlékezése
Kényelmesen berendezett szobák jutányos árakon.
Kitűnő konyha. Kirándulók találkozóhelye. Simplicius
kaposvári zenekara Barcza és Babary vezetésével
működött 1906-ban. A Budapesti Hírlap 1915. évi számában már Siófok számos elsőrangú szállója közül
különösen ajánlják a Fogas Szállót, „mélyet vezetője,
Cservény Ferenc minden igényt kielégítő színvonalon tart”. 1933-ban a szálló elsőrangú francia-magyar
konyhája, a házi cukrászata kiegészült táncos rendezvényekkel. A zenei aláfestést Dombóvári Horváth
Jancsi kombinált zenekara szolgáltatta. A kíváncsi
vendégeknek a 24-es számot kellett csak hívni. Az olcsó penzióárakról is tudott érdeklődni. Négy év múlva magyar–francia diétás konyha, újonnan átalakított
folyóvizes fürdőszobák új vezetés mellett adtak fel
hirdetést Már telefonon is érdeklődhettek a Siófokra
utazni kívánok, csak már az 54-es számon a Fogas Park
Szállót kellett kérniük. Egy évre rá már 38 folyóvizes
szobával és garázzsal rendelkezett. A II. világháború
után állami kézbe került, a Magyar Üdülőellátó Vállalaté lett, majd az Éttermi és Büfé Vállalat volt a jogutód.
1960-óta üzemel borozóként az épület. Ekkorra már a
Pannónia Szálloda és Vendéglátó Vállalat tulajdonába
került. Az 1967. évi ”hírmondó” beszámolt a „Fogas”együttes építésének teveiről, sőt nemcsak írásban,
hanem rajzolatban is bemutatták a nagyszabású ter-
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veket. A tervezők célja a funkcionalitás mellett egy
olyan önálló építészeti együttes kialakítása lett volna,
mely egyrészt a meglevő városhoz csatlakozik, másrészt pedig önálló befejezett egységként jelentkezik,
illetve működik. Ebben a tervezetben, mely Siófok
részletes rendezési terve volt a barokk jellegű téglaboltozatos „Borharapó” fenntartása jelentett adottságot és kötöttséget a tervezők számára. A nagyszabású
építészeti terveket támasztotta alá egy napilap a vasárnapi számában, melyben közölték, hogy lebontásra
kerülhet a „patinás fürdőhellyel egyidős Fogas Szálló
épülete. Korszerű szállodát terveztek helyette. „Étterme, borkostolója éppen úgy lesz, mint a régi Fogasnak.” Az 1916-ban épült Fogas mozi is bontásra kerül.
1986-ban bővítették a konyhát, így már meleg ételt is
lehetett kapni. 1989-es átalakításkor elkészült a terasz
és a belső udvart. Ekkor a Fő utcára nyíló üzletből pezsgőbárt nyitottak. 1993-ban privatizálták. 2008-ban vásárolta meg a mai tulajdonos, nagyszabású átalakítás
során próbálták visszaállítani az eredeti állapotát, ami
a XXI. századnak is megfelel. Az étterem, a hangulatára tekintettel a régi Borharapó név mellé a Ristorante
Rustica elnevezést kapta.

„KultúrFogas”
A Fogas Szálló nemcsak szállást és ételt adott a vendégeknek, hanem gyakorta gondoskodott a lakosság
segítségével a lélek és az elme táplálásáról is. Ezt nagy
odafigyeléssel, és odaadással tették. Fényesen sikerült
„Kabarett”-estről számoltak be, melyet a Siófoki Önképző és Jótékony Leány Egylet szervezett 1908. január hó 25-én este a Fogas Szálló összes termében.
„Ezen estélyen részt vett Siófoknak minden társadalmi
osztálya. A négyest 64 pár táncolta; meg a Cservenyi
papa is együtt balanszírozott a fiatalsággal, de még a
kövér foki jegyző is” – szerepelt a tudósításban.
Ugyanezen évben időzve a Siófoki Polgári Dalkör sem
akart lemaradni a leányegylet mögött, ezért március
1-én szépen sikerült hangversenyt rendezett a Fogas
termében, melyen Siófok egész társadalma megjelent.
Az est anyagi bevételét, mely 330 korona összeget hozott, iskolai tanszerek beszerzésére fordították. Nyaranta a vendégeket különböző zenekarok szórakoztatták,

és szolgáltattak zenét a táncolni kívánó nyaralóközönség számára. A Siófoki Állami Zeneiskola tanári kara és
az ötvenéves, nagymúltú siófoki dalkör február 25-én
este közös rendezésben Bartók Béla emlékestet tartott
a Fogas Szálló nagytermében 1956-ban.

„FogasKérdések”
Fogas kérdések megválaszolására és tudásuk megmutatására gyűltek össze a Fogas Szállóban a tanítók. A
Veszprém-Várpalota-Enyingi tanítói kör Siófokon 1908.
június hó-4 én tartotta meg tavaszi gyűlését. Nagy érdeklődést tanúsítottak a gyűlés iránt, amennyiben a
szépszámú tanítóságon kívül részt vett Siófok nagyközség elöljárósága és az iskolaszék teljes számban,
azon kívül az „intelligencia számos tagja” is jelen volt.
A népes közönséget a tartalmas konferenciát követően mintegy 90 terítékű banketten látták vendégül a
Fogas nagyvendéglőben. Nemcsak a tanítók tartottak
gyűlést a Fogas Szállóban, hanem az első világháborút
követően a külső somogyi református egyházmegye
is a szálló nagytermét vette igénybe. 1916. augusztus
30-án és 31-én rendes közgyűlésüket tették a szálló
nagytermébe. A világháború után az egyházmegye
képviselőinek is sok fogas kérdéssel kellett szembesülni, és ezekre megoldást találni.

„FogasÁrak”
A Belügyi Közlöny értesítője alapján 1920-ban A
magánfürdővállalatok által a közszolgálati alkalmazottak részére felajánlott és elfogadott újabb fürdőkedvezmények, valamint azok igénybevételi módozatai.
A magyar királyi népjóléti és munkaügyi minisztérium
tárcájának elfogadás, illetőleg a köztisztviselők és alkalmazottak részére való engedélyezés végett Fogas
Szálló egy kétágyas szobát díjmentesen és 50°/o ellátási árkedvezménnyel vehettek igénybe a közszolgái.
Az éhes úrivendég 1923-ban az alábbi árakkal szembesült: Előétel 700—800 korona. A süllő mellett nagy
kérdőjel. Ezt nagyság szerint készítik, körülbelül a
pesti áron. Készételek 800—1500, frissen sültek pedig
1500—2000 koronába kerülnek. Egyéb ennivalók: leves 60, köretek 100—250, uborkasaláta 500, adag anaÁPRILIS
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nászeper 400, tészta 250, sajt 250 korona. 1926-ban a
tulajdonos Schober István elsőrendű magyar-francia
konyhával, házi cukrász süteményekkel, mérsékelt
polgári árakon hirdette szolgáltatásait. Hirdetménye
alapján lakással és naponta négy étkezéssel 90.000
korona összegért pihenhettek a Fogasban. Kirándulócsoportoknak kedvezmény járt. Egész idény alatt
a nyíregyhazai ifj. Sárai Elemér hangversenyez. 1931ben napi négy étkezéssel, borravalóval kétágyas szobákban pihenhetett a Siófokra érkező nyaraló napi 55
pengőért.

„FogasÜgyek”
FogasÜgyek már 1907-ben felütötték a fejüket. Nagyon komoly problémát okozott a Fogasban egy
fogas eltűnése. Az eltűnt fogas egy lakodalom „fejedelmi” fogása lett volna. A korabeli híradás szerint a
„Tóth-Reé lakodalmat Cservény Ferenc, a siófoki Fogas Szálloda bérlője főzte ki”. Ezek a pikkelyesek akkor már megfőzve, fehér gyolcsokba göngyölgetve,
két nagy tepsibe elhelyezve várták, hogy kihűljenek
az Angyal vendéglő konyha ajtaja mellett levő folyosón, s a keddi lagzira feltálalhatók legyenek. A Fogas

bérlője, miközben az Angyal éttermében jóízűen
költötte a vacsoráját folyvást a folyosóra nyíló üvegajtóra figyelt, ügyelve a fogasok meglétére. Vacsora
közben Cservénynek ismerősei érkeztek az étterembe, akikkel beszélgetésbe elegyedett, s többi közt
a szociáldemokrácia is szóba került. „Cservény azt a
kérdést intézte egyik asztaltársához, hogy hát mi is
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Szomorú „FogasÜgy”-ként könyvelték el 1940-ben,
amikor a szálló tulajdonosa különösnek tűnő haláleset következtében elhunyt. A korabeli tudósítás szerint megjelent a főkapitányságon Fried Emil siófoki
ügyvéd, és bejelentette, hogy a siófoki Fogas Szálló
ötvenhat éves tulajdonosa, Dekker Tivadar, akit szombaton este lőtt fejsebbel hozlak fel Budapestre, hétfőn
a Fehérkereszt Kórházban meghalt. Az orvosi vizsgalat
megállapította, hogy szálló tulajdonosát revolverlövéstől eredő fejlövés érte. A röntgenfelvételen tisztán
látható volt a homlokcsont alatt megakadt golyó. Az
operáció már nem segített rajta, és hétfőn este meghalt. Dekker Tivadar még szombaton a kórházban el
tudta mondani, hogy szeptember 2-án hajnalban arra
az a szociáldemokrácia. A kérdezett a kérdés fejtegetésébe, Cservény pedig annak hallgatásába merült, s
teljesen megfeledkezhetett a folyosón levő fogasokról. A nagy filozófiai gondolkodás közepette beszalad
az étterembe Cservény szakácsa, s „lelkendezve” jelentette, hogy a hűlni kitett egyik fogasnak már csak
hűlt helye, mert ellopták?! A gondolkodást felváltotta
a mérgelődés. Lámpafény mellett többen a keresésére indultak, de a ha eltűnt. (Valakinek volt egy remek
vacsorája.) Ezt a fogaskérdést megjelentető hírlap
szerkesztője tréfából megkérdezte Cservénytől, mi
az a szociáldemokrácia. Cservény szerint a szociáldemokrácia egy fogas kérdés. Miért is? „Mert mig
Cservény a szociáldemokrácia definícióját hallgatta,
a Fogas Szálloda fogasáról leakasztottak egy fogast,
amivel az illető tolvaj jó fogást csinált, anélkül, hogy
halászott volna!”
Egy cseppet sem vidám FogasÜgy akadt a horogra.
Egy revolvergolyó a „halántéknak irányozva”, egy pillanat alatt végzett Köpösdy Dezsővel, az egykor híres
céllövő és egyetemi vezérrel. A céllövő a Fogas egyik
szobájában végzett az életével. Rendkívül udvarias
módon a halála előtt még előzékenyen figyelmeztette a szálló személyzetét, „hogy a doktor úr lent van a
teraszon, hívják be hozzám, én lőttem”. Az ok, amiért
halálba menekült, ép ily snájdigul tragikus. Egy zsidó
leányba, egykori és kolozsvári színésznőbe szeretett
bele az egyetemi keresztmozgalmak diadalmas vezére. A végzetes szerelem és a hírhedt múltja kergette a
pisztolya csöve elé.

kosság áldozata lett. Még kedden elfogták a gyilkost
is, aki beismerte, hogy ő lőtte le közvetlen közelből az
alvó Dekkert. A fiatalkorú gyilkost kedden délben Siófokon őrizetbe vették.
Zárómondatok a beregszászi Állami Gimnázium tanulmányi kirándulásának tanárától 1911-ből:
“A kedves Siófok elfeledtette velünk a földvári fogadtatást; a „Fogas“-szálló derék vendéglőse ugyancsak kitett
magáért. Hát még a páratlan siófoki hullámverés?! A fiúkat alig lehetett kicsalni a vízből, úgy megkedvelték. Akkora hullámokat vert ép aznap a Balaton, hogy egy-egy
pillanatra a tenger partján képzeltük magunkat.
Siófok ma már fürdőink között látogatottságra a negyedik. Évente 8—10 ezer ember keresi föl, főként pestiek.
Megtalál az ember itt minden szórakozást, amit csak egy
nagyváros nyújthat. Pár évtized munkája teremtette meg
e híres fürdőt; pár év múlva talán az egész világon emlegetni fogjak a nevet. Adja Isten, hogy úgy legyen!
Irodalom:
Szmodis Lóránt: Siófoki mozaikok: visszaemlékezések, 2003.
Balatonvidek_1908_1 ; 6_Balatonvidek 190803 ;
VeszpremiEllenor_1908 ;
Beregszasz_02522_AllamiGimnazium_02543_191 ;
Delmagyarorszag_1912_09
ProtestansIskolaiLap_1916 ; BelugyiKozlony_1920 ; FSZEK_
HelyiLapok_VendeglosokLapja_1922

ébredt, hogy párnája véres. Mint mondta, álmában
tompa ütést érzett a fejen. Miután sérülései súlyosnak
bizonyultak, Pestre került kórházba, és ott is halt meg.
A siófoki ügyvéd bejelentése után a budapesti rendőrség nyomban érintkezésbe lépett a siófoki csendőrséggel. A csendőri nyomozás gyors eredménnyel járt:
a csendőrség bejelentette, hogy Dekker Tivadar gyil-

AzUjsag_1923_06 ; Ujsag_1926_05 ; Ujsag_1933_05 ;
SzinhaziElet_1937 ; SzinhaziElet_1938
AzUjsag_1940-09 ; Magyarország 1967/3. ; Magyar Nemzet, 1968.
május 12.
http://egykor.hu/siofok/borharapo/3226
Képek forrása: Soós Ferencné, Fortepan, BRTKK,
Történeti Gyűjtemény

Áprilisi véradások
04. 15. Siófok 16.00-18.00 Marci Pékség Május 1. utca 56.
04. 16. Siófok 13.00-15.00 Hotel Azúr Erkel F. u. 2/c
04. 23. Siófok 9.00-12.00 BAHART (Balatoni Hajózási Rt) Krúdy Gy. Sétány 2.
04. 30. Balatonszárszó 15.00-18.00 József Attila Művelődési Ház Szóládi u. 20.
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Kiállítás az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére nyílt kiállítás március 13-án
a siófoki BRTK Könyvtárban.

vezte, a kiállítás fő támogatója a Magyar Éremgyűjtők
Egyesületének siófoki csoportja.

Tavaly márciusban az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 170. évfordulója, idén a forradalom leverésének 170. évfordulója alkalmából egy
kiállítással fejezi ki tiszteletét a siófoki könyvtár a hősök
emléke előtt. Az idei tárlat Ganzler Ottó numizmatikai
gyűjteményének darabjaival bővült, a kiállítás részeként megtekinthetők a forradalom és szabadságharc
papírpénzei és pénzérméi.
„Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc a magyar
pénztörténet szempontjából is mérföldköve történelmünknek, mivel ekkor készültek az első papírpénzek,
és a fémpénzekre is ekkor kerültek először magyar
nyelvű feliratok” – olvasható a bevezetőben.
A kiállítást Pusztai Szabolcs és Pusztai Fruzsina szer-

Megjelent a SiópArt idei első száma
A SiópArt új lapszámának február 25-i bemutatóján
Ónodi Eszter színművésznővel, Kurdy Fehér János
költő, producerrel és dr. Farkas Sándor nyugalmazott
sebész, útikönyvíróval találkozhattak az érdeklődők
a siófoki BRTK Könyvtárban.
Februárban megjelent Siófok első kulturális folyóirata, a
SiópArt idei első száma. A bemutató vendégeivel, Ónodi Eszterrel, Kurdy Fehér Jánossal és dr. Farkas Sándorral
Szombathy Pál újságíró beszélgetett többek között arról,
ki, hogyan kötődik a Balatonhoz, kinek, mit jelent a tó, milyen emlékek fűzik hozzá.
- A Balaton mesebeli, hihetetlen élményekkel gazdagít –
emelte ki Ónodi Eszter színművésznő, aki gyerekkora óta
rendszeresen látogat el a tóhoz, és minden évszakban
megtalálja a szépségét. Számos balatoni nyaralás emléke
köti őt a déli parthoz.
Dr. Farkas Sándor nyugalmazott sebész, Siófok város díszpolgára szintén gyerekkorában került a Balaton mellé, és
látta, hogyan fejlődik, hogyan változik a tó környéke az elmúlt évtizedek alatt. Megjelent könyveit orvosi szakmája,

valamint utazásai, túrázásai ihlették.
- 80 éves leszek, és ebben a korban az ember örüljön annak, ha felül a biciklire, és egy nap körbemegy a Balaton
körül, és nekem ez még megy, vagy 50 kilométert legyalogol a Gerecsében, talán még ez is menni fog – vallja a
gyermekkora óta sportoló dr. Farkas Sándor.
Kurdy Fehér János költő, producer váci származású, és egy
csodás szőlőkert büszke birtokosa a Balaton északi partján.
- Nekem a Balaton a képzőművészetet is jelenti, Siófok számomra többek között az avantgárd képzőművészet városa – vallja a Balaton kapcsán a költő, aki magyar kortárs
gyűjteményt is létrehozott.
Szombathy Pál a beszélgetés végén arra kérte vendégeit,
kampányoljanak a Balaton déli partja mellett. Ónodi Eszter a fővároshoz való közelséget, a kiváló vízminőséget, és
a családosok számára előnyös sekély partot emelte ki. Dr.
Farkas Sándor a selymes homokkal érvelt, valamint egy
gyerekkorából ismert mondással, miszerint a zalai part a
legszebb Somogyból. Kurdy Fehér János pedig a Balaton
mindkét partja mellett kiállt, szerinte az egész tó környéke
gyönyörű.
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Egészségnap a Perczelben
IV. Semmelweis Egészségverseny keretében február 22-én egészségnapot rendeztek a Siófoki Perczel
Mór Gimnáziumban.
A IV. Semmelweis Egészségverseny két online fordulóját követően a résztvevő diákoknak egy egészségnapot
kellett szervezniük iskolájukban. Ennek kapcsán a Siófoki
Perczel Mór Gimnáziumban Marsóné Pere Krisztina tanárnő és a versenyen részt vevő gimnazisták szervezték meg
a tematikus rendezvényt Kisiván Csaba BLS-instruktor,
elsősegély-oktató, Hunka Balázs orvostanhallgató, mentőtiszt, sürgősségi betegellátó instruktor, Imreh Bence
elsősegélynyújtó, balesetszimulációs imitátor, Ozsváth
Angéla elsősegélynyújtó, balesetszimulációs imitátor, Gyarmati László szakmai vezető és Németh Ferenc
munkatárs - a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei
Szervezete - segítségével. A lebonyolításba Hollósy
Eszter laborvezető, Boér Renáta testnevelő csatlakozott
be, valamint az ismeretek átadását kortárs csoportként
az elsősegély szakkör tagjai, és a 12. évfolyam biológia fakultációs csoport diákjai vállalták a Semmelweis
egészségverseny résztvevői mellett. A program csekély
anyagi költségét a Korszerű Iskoláért Alapítvány támogatta. Az öt különböző állomásból álló programon a

gimnázium diákjai mellett a Vak Bottyán János Általános Iskola 8. osztályos tanulói is részt vettek. A fiatalok
elsajátították az alapszintű újraélesztést, a látássérült érzékenyítő foglalkozáson megismerhették a látássérültek
mindennapjait, és a prevenciós állomáson vérnyomásés CO-mérésen vehettek részt. A tornaterem baleseti
szimulációs helyszínné alakult át, ahol az iskola egészség
szakkörösei látták el a „balesetet szenvedett” imitátorok profi sminkkel elkészített sérüléseit. A paralimpián
is szereplő csörgőlabda sportág kipróbálásával szintén
a látássérültek életébe nyertek betekintést a barátságos
meccsek résztvevői. A tesztek és totó mellett egészséges
nassolnivalókat is kóstoltak a feladatokat teljesítők, melyeket a 10. A és C osztály diákjai készítettek.

A siófoki Perczel Mór Gimnázium szeretettel meghívja Önt, családját és ismerőseit az
ANNE FRANK – TÖRTÉNELEM A MÁNAK című kiállítás megtekintésére
2019. április 8 – 30-ig, hétköznapokon 9 – 15 óráig.
A kiállítás anyagát az amszterdami Anne Frank Ház állította össze.
Témája Anne Frank és családja történetének bemutatása annak történelmi kontextusában.
A kiállításra várunk általános és középiskolai diákcsoportokat,
illetve bármilyen korosztályokhoz tartozó érdeklődőket csoportosan és egyénileg is.
A kiállítás egyedisége és vonzereje, hogy a tárlaton az iskola tanulói vezetik végig a látogatókat.
Helyszín: Perczel Mór Gimnázium GIMI GALÉRIA, Siófok, Március 15. park 1.
Látogatási szándékukat, kérjük, előre jelezzék!
Kapcsolat, információ:
Kiss Andrea – iskolatitkár: 06/84-311-308
Fogarassyné Orczy Zsuzsanna – szervező: orczy.zsuzsa@gmail.com
Lázár Julianna – szervező: julialazar68@gmail.com
A kiállítási anyag összeállítója a Park Könyvkiadó támogatását élvezi, melynek köszönhetően
a kiállítóhelyszín könyvtára ajándékcsomagban részesül.
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Siófoki Tavaszi Fesztivál
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A pályázat lezárult, de a program folytatódik

„A kavicsok titkos világa” tárult fel a tavaszi fesztivált megnyitó kiállításon március 19-én a Kálmán
Imre Kulturális Központban.

A napsütés, a jó idő, a tavaszi kertészkedés időszerűsége ismét a tankertbe hívta a Beszédes Iskola
Speciális tagozatának kis csapatát.

A siófoki Kálmán Imre Kulturális Központ hagyományosan a tavaszi fesztivál című kulturális programsorozatával köszönti a tavaszt. Az idei évben március 19. és április
14. között színházi előadások, zenei és gyermekprogramok várják a látogatókat. A fesztivál ezúttal Pápai Márta
kavicsfestő „A kavicsok titkos világa” című kiállításának
megnyitójával kezdődött, melyen az alkotások megtekintése mellett a kreatív kavicsfestést is kipróbálhatták
az érdeklődők.
A rendezvényt a Kulturális Központ zenei szakkörének
műsora nyitotta meg, majd az alkotóművész párja, Király Imre közreműködésével mutatta be műveit. Pápai
Márta kavicsképeit a természet ihlette, az alkotások a
természet harmóniáját tükrözik. A művész elmondása
szerint a képek megalkotásához nagyon sok türelemre

Egy év telt el azóta, hogy Szalai István jóvoltából, pályázati támogatással megvalósulhatott a régóta áhított
tankertjük. Most ennek folytatásaként – bár már a pályázat lezárult - Szalai István biztosította a működés folyamatát. A kis lelkes csapat számára talajmegmunkáló
szerszámokat – gereblye, kapa, öntözőkanna – vásárolt.
A veteményezéshez, ültetéshez- haszon és dísznövény
magokat, töveket és egy cseresznyefa csemetét is ajándékozott a kert betelepítéséhez. A tanulók lelkesen végezték a már begyakorolt munkafolyamatokat. A talaj
előkészítése , műtrágyázása után földbe került a saláta,
a cukorborsó, a fokhagyma és a tavaszi hagyma, később
pedig majd az uborkamag is. A kert egyik ágyása a dísznövényeké lett. Ide kerültek a dáliagumók, a levendula

van szükség, hiszen össze kell gyűjteni a megfelelő méretű, formájú kavicsokat, azokat átszitálni, méret szerint,
szín szerint kiválogatni, és egyéb kiegészítőket találni az
alkotásokhoz. A kiállítás résztvevői bepillantást nyerhettek a kavicsfestés művészetébe, a kiállítóművész segítségével elsajátíthatták a kavicsfestés alapjait, technikáit.
Pápai Márta április 17-ig látogatható tárlatán a művész
gomb- és kavicsképei mellett Bordás László Ferenc verseskötetéhez készített illusztrációi is megtekinthetőek.

Nőnapi lélekápolás
Minden NŐ hercegnő címmel intenzív lélekápolással várta a hölgyeket március 8-án nőnap alkalmából a Kálmán Imre Kulturális Központ.
A KIKK előcsarnokában Avon és Oriflame tanácsadók,
szakképzett sminkesek és körmösök fogadták a rendezvényre érkező hölgyeket. A teljes körű, ingyenes
szépségápolás keretében az érdeklődők a bőrtípus
meghatározás után megtudhatták, milyen kozmetikumok ajánlottak a számukra, megcsináltathatták körmeiket és hétköznapi vagy akár alkalmi sminket is kérhettek
az egyes standoknál. A galérián megnyugtató, relaxáló
zene csalogatta egy kis jógagyakorlásra, masszázsra a
vendégeket, a teljes ellazulás és feltöltődés érdekében.
A színházteremben mindeközben folyamatosan zajlottak az előadások, melyeket az előcsarnokban szépülő
hölgyek is hallgathattak a kihangosításnak köszönhetően. Csanádyné Soós Brigitta a 21. század tudatos bőrápolásába vezette be a közönséget, Schäffer Erzsébet

Születésnapi köszöntő
80. születésnapja alkalmából köszöntötte Turjányi
Józsefet a Siófoki Rádióklub.

lélekemelő gondolatokat hozott magával a párkapcsolatokról, Takács Nóra pedig könnyen elsajátítható női
tippeket, praktikákat, érdekességeket mutatott be a
frizura, a bőrápolás, a smink és a divat terén.

bokrok, a körömvirágmagok. Ezt a részt 4 rózsatő elültetése teszi majd szebbé. A kiskert őrszeme pedig egy
cseresznyefa csemete lett. A folyamatos kertgondozás,
a termények betakarítása, azok tankonyhai felhasználása mind az életvitelre készítik fel ezeket a tanulókat. A
többszöri lehetőség biztosítása, a folyamat fenntartása,
a hatékonyság figyelemmel kísérése és a közösen végzett munka öröme sokat jelent a tanulók számára.

Az 50-es években a bátrak sportját űzte: ejtőernyőzés és
vitorlázó repülés, az ökölvívás lett a következő. Középiskolában kiváló tanuló, vájárként kiváló dolgozó, katonaként kiváló katona. A Haza Szolgálatáért emlékérem ezüst
fokozat tulajdonosa, mint ökölvívó hadseregbajnok. A
Kilián haditornán arany fokozatot teljesített. Híradó szakaszparancsnoki beosztásában katonáival többszörös
távírász hadseregbajnok. Siófokon 50 éve alapított rádióklub versenyzőivel világbajnoki ezüstérmes lett. Siófok
városában oroszlánrészt vállalt az első rádió iránymérő
világbajnokság lebonyolításában 1992-ben. 1995-ben
életre hívta a világon az első nagysebességű távírász világbajnokságot szintén Siófokon, közel 30 nemzet részvételével. A rádiózás területén 72-szeres magyar bajnok,
12-szeres Európa és 7-szeres világbajnoki helyezés tulajdonosa. A sok bajnokság után a Magyar Köztársaság
Kiváló Sportolója elismerést kapta. Tanítványai arany-,
ezüst- és bronzérmesek hazai, Európa- és világbajnok-

ságokon. Évtizedes tevékenységéért az akkori OTSH-tól
Kiváló Nevelőmunkáért kapott kitüntetést. 12 tanítványa
lett a Magyarország Jó Tanulója - Jó Sportolója miniszteri
kitüntetés tulajdonosa, ami egyedülálló a magyar sport
életében. Több mint 1000 fiatalt és idősebbet tanított
meg a rádiózásra és a távírász sport szeretetére. Sportági
szakszövetsége a Magyar Rádióamatőr Szövetség és a Somogy Megyei Sportszövetség életműdíjjal jutalmazta 50
éves tevékenységét. A távírász országos és Budapest bajnokságot évtizedeken keresztül csapatával megnyerte.
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Jótékonysági farsangi bál
A Nők Együtt Egyesület jótékonysági farsangi bált
szervezett, melynek bevételéből egy decemberben
özvegyen maradt, hátrányos helyzetű ötgyermekes
anyát támogattak.
A siófoki Nők Együtt Egyesület idén ismét farsangi mulatságot rendezett a Kálmán Imre étteremben, ahol
március 2-án egy nemes cél érdekében gyűltek össze az
egyesület tagjai és vendégeik. A hölgyek a jótékonysági
rendezvényük 350.000.- Ft összegű bevételét egy decemberben özvegyen maradt anya valamint hátrányos
helyzetű 5 gyermeke számára ajánlották fel. A család
hétéves tagja szívműtéten esett át, és egy újabb műtét
előtt áll, a Siófoki Beszédes József Általános Iskola első
osztályos tanulója. A bálon részt vett az iskola igazgatója, Dorogi Ferenc, valamint a kisfiú osztályfőnöke,
Veszprémi Zsuzsa is. Az egyesület tagjai a rendezvényen
a pénzadomány mellett személyes ajándékokkal is meglepték a támogatott családot. A jótékonyság jegyében
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Siófokon tartott előadást Soma Mamagésa
telt bálon a vendégeket vacsora, valamint műsorok várták. Fellépett a Harmony Dance TSE Mazsorett csoport
Halász Myrtill vezetésével, az X-Press TSE, a C&M Dance
Studio TSE latin táncbemutató, Váczi Violetta UNIFEST
arany minősítésű énekes musical & retro előadással. Az
est hangulatáról Ulrich Tamás gondoskodott. Farsang
alkalmából a gyerekek jelmezben vonultak fel, és a Nők
Együtt Egyesület néhány tagja balerinának öltözve vidám tánccal készült a vendégek számára.

A Kálmán Imre Kulturális Központ Balatoni Népfőiskola sorozatának vendégeként február 27-én Soma Mamagésa előadását tekinthették meg az érdeklődők. Soma Mamagésa
előadóművész, műsorvezető, számos sikerkönyv szerzője,
és mindemellett életszemléleti és spirituális tanácsadó, aki
a Hogyan ne sárkányosodjunk el? című siófoki előadásán a
címben szereplő állapot felismerésétől a testi-lelki egyensúlyon át a női szerepekig számtalan témakört körüljárt. A
közönség egyaránt választ kaphatott arra, hogy mit tegyen
az önmagában megbúvó sárkány, illetve a környezetében
élő sárkányok ellen. Az érdeklődők kérdései kapcsán előtérbe kerültek a férfi sárkányok, azaz a zsarnokok, valamint a
munkahelyi negatív, szurkálódó típusú kollégák és kolléganők esetei. Soma előadása után dedikálással várta a siófoki
közönséget, ahol kötetlen beszélgetésekre is sor kerülhetett az előadóművésszel.
25 ajándékfa a 25 éves siófoki McDonald’s-tól
25. születésnapját ünnepli idén a siófoki McDonald’s, mely
alkalomból az étterem vezetősége 25 darab facsemetét
ajándékozott a városnak. A McDonald’s Siófok Város Önkormányzatával egyeztetve az étteremmel szemközti kórházdombon ültette el az 5 darab díszalmafát, a 10 darab gömb
kőrist, az 5 darab lepényfát és az 5 darab kislevelű hársfát. A
március 26-i faültetésen az első gödröt szimbolikusan az étterem tulajdonosi képviseletében jelen lévő Kiss Attila és dr.
Lengyel Róbert, Siófok város polgármestere ásták ki, majd
ebbe helyezték bele a legelsőként ültetett kisfát.

Bach Mindenkinek Fesztivál
A Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola művésztanárai, növendékei és gyermekkórusának koncertjével csatlakozott Siófok a Bach mindenkinek fesztiválhoz. Idén márciusban ötödik alkalommal rendezték
meg országszerte több városban és a határainkon túl Johann Sebastian Bach születésnapja alkalmából a Bach mindenkinek fesztivált. A fesztivál célkitűzése, hogy a klasszikus zene valóban mindenkihez eljusson. A jeles alkalomból váro‑
sunkban a Siófoki Önkormányzati Hivatal házasságkötő termében adtak koncertet március 21-én a Siófoki Vak Bottyán
János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola művésztanárai, növendékei és gyermekkórusa. A koncertek után
minden helyszínen adománygyűjtést tartottak a Bethesda Kórház javára, egy új lélegeztető gép megvásárlására.

Örökség Gyermek Néptánc Antológia gálaműsor
A Siófokon tanuló Pistár Janka Júlia képviselte somogyi népdalokkal a dél-dunántúli régiót az Örökség Gyermek Néptánc Antológia fesztiválon. Tizennyolc néptáncegyüttes lépett fel 2019. március 3-án, vasárnap Székesfehérváron a
Vörösmarty Színházban. Az Örökség Gyermek Néptánc Antológia kétnapos fesztiváljára azokat a produkciókat hívták
meg az egész országból, akik ajánlásokat kaptak és díjakat nyertek a különböző fesztiválokon. A szervező Örökség
Gyermek Népművészeti Egyesület célja, hogy ne csak összefogja, hanem jól működő közösségbe is szervezze a magyarországi gyermek néptánccsoportokat, azoknak vezetőit és minden olyan pedagógust, aki a magyar gyermek
néptánc előremozdításán fáradozik. Első ízben léphettek színpadra népzenei produkciók is. A dél-dunántúli régióból
népdalénekléssel egyedüliként a Siófokon tanuló Pistár Janka Júlia szerepelt somogyi népdalokkal.

Zenél a város Guszti bácsival és tanítványaival
Nagy Ágoston, vagy, ahogy Siófokon mindenki ismeri, Guszti
bácsi zenetanár és népdalkutató, többszörös Aranypáva-díjas, Prima Primissima díjas népdalcsapatok, és népdalénekesek mestere. Közel 40 éve tanít éneket, és több éve egy
ősi magyar hangszer, a citera művészetét is elsajátíthatják
óráin a tanítványok. Guszti bácsi célja, hogy a zene szeretete
mellett a hagyományok ápolására is nevelje a fiatalokat. A
Zenél a város márciusi rendezvényére Guszti bácsi tanítványaival közösen színes népdalcsokrokkal készült, és az éneklésbe még a közönséget is bevonta. A hivatal házasságkötő termében megrendezett eseményen az óvodás korosztálytól a középiskolás korosztályig sok gyermek mutatta be
ének- és citeratudását. A kórus és a szólisták után színpadra lépett az Ibolyácskák Citera Együttes, akik előadásaikkal
országos minősítéseket értek el. A programsorozat keretében hagyományos módon a zene mellett a képzőművészet
is teret kapott. Az érdeklődők a Helyi Érték Egyesület kiváló művészeinek alkotásait tekinthették meg.
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Díjkitűzés nyomravezető részére

Siófokon jártak az Ízőrzők
Február 27-én a siófoki BRTK Könyvtárban tartott előadást
Róka Ildikó szerkesztő-riporter és Móczár István rendezőoperatőr. A filmes páros Ízőrzésről, és minden másról, ami
fontos az életükben című filmrészletekkel, képekkel színesített előadására sokan ellátogattak a könyvtárba. Róka Ildikó
és Móczár István közös karrierjük kezdeteibe is beavatta a
közönséget. Móczár István 50 éve foglalkozik filmkészítéssel, Siófokon megalapította a Siotournál működő filmklubot, ahol független filmeket készítettek különböző műfajokban. Animációkat, úti filmeket, kísérleti és portréfilmeket
forgattak, melyeket különböző fesztiválokon mérettettek meg. A filmklubhoz Róka Ildikó is csatlakozott, és megkezdődött a filmes páros közös munkássága. Siófoki előadásukra egy ebből az időszakból fennmaradt siófoki összeállítást is hoztak, mely bemutatta ’70-es, ’80-as évekbeli várost. Róka Ildikó és Móczár István a helyi televíziótól számtalan
független és hivatásos film leforgatásán át jutott el az Ízőrzők című népszerű televíziós sorozat létrehozásáig.
Szemetet szedtek a kosársulisok
- A Siófoki Kosársuli Egyesület kosarasaival csatlakoztunk az országos szemétszedési akcióhoz, hiszen a
gyerekek is tudják, hogy a jövőjük is a tét. Nem ez az
első és nem is az utolsó akció, amihez csatlakoztunkmondta Szalai István, a Kosársuli Egyesület elnöke, aki
egy másik csapattal az akciót követő hétvégén egy
másik helyszínt is megszabadított a szeméttől. A kosarasokhoz csatlakozott Szajcz Adrián tanácsnok is, a
gyerekek pedig apró jutalmat kaptak a munkájukért.

Szeniortánc a Víztorony körül
A Siófokon megrendezett szenior tánctábor 82 résztvevője
március 18-án körbetáncolta a Víztornyot. Dunakesziről, Budapestről, Mosonmagyaróvárról, Győrből és a környező kis
településekről érkeztek szenior táncosok a siófoki SunGarden
Hotelben megrendezett tánctáborba. A tábort Radvánszki Edit
szeniortánc oktató szervezte, aki bemutatta, miről és kiknek is
szól ez a típusú táncműfaj.
- A szeniortánc mozgalom Ausztriából indult, ma már Európában 13 országban táncolják. Kötött koreográfiákat tartalmaz,
melyeket a szakemberek úgy alakítottak ki, hogy kifejezetten a szenior, azaz az 50 feletti korosztálynak megfelelő mozgásforma legyen. Vannak benne körtáncok, blokktáncok, páros táncok, rock and roll, keringő, cha-cha, és még sok más.
– mondta el Radvánszki Edit szeniortánc oktató.
A tánctábor nyilvános programja is nagy sikert aratott, és nemcsak a táborozók, hanem a Fő téren sétáló érdeklődők
körében is. Több fiatal is csatlakozott az idősebb táncosok koreográfiáihoz, akik még a Víztornyot is körbetáncolták.

Városunk területén a közelmúltban több, a közösségi együttélés szabályait semmibe vevő, a
közösségnek kárt okozó és polgáraiban méltán
felháborodást keltő eseményekre reagálva a nyilvánosság segítségét kérem.
Ismeretlen tettesek közterületeinken rongálva a SiófokBalatonszéplak városrészen telepített fáinkat vegyszerrel,
a Club Aranypartház előtti partszakaszon ültetett fáink
szárait a földfelszín közelében átvágva pusztították el. A
cselekmények alkalmasak a Btk. 371. §-ba ütköző rongálás vétségének megállapítására. Az önkormányzat által
tett feljelentés alapján a Siófoki Rendőrkapitányság valamennyi cselekmény kapcsán eljárást folytat az elkövető
személyének és büntetőjogi felelősségének megállapítása érdekében. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. tv. 6:588. § alapján nyomravezetői díjat tűzök ki annak a részére, aki az elkövetők személyéről a nyomozást
folytató Siófoki Rendőrkapitányság részére információt

2019.
04.
18.
(csütörtök, 10–16 óráig)

szolgáltat. A díj összege minden egyes elpusztított fára
vonatkozóan 100.000.- Ft. Aki az elkövetők személyével
kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik,
jelentkezzen személyesen a Siófoki Rendőrkapitányságon, hívja a Siófoki Rendőrkapitányság 06-84/519-150-es
telefonszámát vagy a 112-es, 107-es segélyhívószámok
valamelyikét, illetve tárcsázza az ingyenesen hívható
0680/555-111 „Telefontanú” zöldszámát. A díjkitűzés ös�szege annak fizethető ki, aki az elkövető személyével kapcsolatban olyan adatot hoz az eljáró nyomózó hatóság
tudomására, amelynek segítségével a bűncselekmény
felderítése megtörténik és az elkövető büntetőjogi felelőssége jogerősen megállapítást nyer. A rendőrség a
nyomravezető személyét bizalmasan kezeli. A díjkitűzés
visszavonásának jogát a díj kitűzője fenntartja.
Siófok, 2019. március 25.
Dr. Lengyel Róbert s.k.
polgármester
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Csak ezen a napon
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-20–50%
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Szemüvegrendelés esetén.
(Időpontegyeztetés szükséges.)

Siófok, Vak Bottyán u. 27., TESCO

OPTIKA

Nyitva: H.–Szo. 9.00 – 20.00, V. 9.00 – 19.00
Telefon: 06-84/322-674
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Óriási országos csúcsot úszott Németh Nándor
Brutális országos csúccsal (48.17) nyerte meg a 100
méteres gyorsúszás döntőjét Németh Nándor, aki a
világ idei negyedik legjobb idejét úszta.
A debreceni OB első napján 50 m gyorson a második
helyet szerezte meg Németh Nándor, ez egyébként
VB indulást jelent, és ahogy a Magyar Úszószövetség
beszámolójában olvasható, máris „vonal fölött” van
tokiói relációban, emellett Németh egyébként ígéretes
sebességgel jött a napzáró mixed váltó első száz méterén is. A második napon következett a fiatal úszó fő
száma, a 100 m gyors. Németh Nándor az országos bajnokságon immár harmadik éve úszik egészen parádés
időket ezen a távon, két éve itt robbant be 17 évesen
egy 48.64-es országos csúccsal, tavaly 48.31-gyel védte
meg címét, az idén pedig újból döbbenetes eredmén�nyel rukkolt elő: immár 48.17-re vitte le a rekordot, amit
még Kozma Dominik úszott csúcsformában (48.26) a
2017-es budapesti vébén,, a bronzérmes gyorsváltó
első embereként.
Németh Nándor eredménye világviszonylatban is megállja a helyét (amellett, hogy természetesen olimpiai
A szint): negyedik a világranglistán, Európában pedig
jelenleg az első. A nap végén a sprinterek a 4×100-as

gyorsváltókban is megküzdöttek egymással, a két fő
esélyes, a BVSC és a Győr között az utolsó hossz előtt
egyetlen század volt a különbség, aztán jött Németh
Nándor, és eldöntötte a bajnoki cím sorsát.
- Tavaly is az országos csúcs volt a célom, ettől öt századdal maradtam el. Az edzőm mondta, hogy a felnőtt
mezőny 49 másodpercen belül kezdődik, világversenyen a felnőtt mezőny 48 másodpercen belül már biztos döntőt jelent, egy ilyen idővel már lehet dobogós
helyezéseket is elérni. Ez is a cél, hogy 48 másodpercen belül legyek, voltak apróbb hibák az úszásomban,
de nem panaszkodhatok, hiszen meglett az országos
csúcs - nyilatkozta a verseny után Németh Nándor.

Győzelem az EHF kupa elődöntő első meccsén
Négygólos előnnyel utazhat a Siófok KC csapata
a dániai visszavágóra, miután itthon legyőzte az
EHF kupában eddig veretlen, tizennégyszer nyerő Viborgot.
A siofokkc.hu így írt a mérkőzésről:
Felemás érzésünk lehet, ugyanis szoros első játékrész után úgy tűnt, hogy nagyarányú győzelmet
arathatunk a Viborg elleni EHF-kupa elődöntő első
mérkőzésén. Akár le is zárhattuk volna a párharcot,
de a hajrában kiengedtünk, így nyolc helyett „csak”
négygólos előnnyel utazunk a dániai visszavágóra.
1. félidő: A mérkőzés elején fej fej mellett haladt a két
együttes. A Viborg szerzett vezetést Haugsted révén,
azonban szerencsére minden dán találatra volt vá-

lasz. A fordítás a 9. percben sikerült, ekkor Jezic talált
a hálóba (5:4). Solberg remekül védett, a félidő felénél
viszont 7:6-os állásnál gólaszály köszöntött be. Hiába
tornázta magát 50 százalék fölé Solberg, elöl nem jöt-
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tek a gólok. Végül a 22. percben Gonzalez törte meg
a hazai gólcsendet, ezzel újból nálunk volt az előny
(8:7). Szerencsére Nze Minko és a sérülésből visszatérő Kobetic is jó napot fogott ki, előbbi harmadik góljával először vezettünk kettővel. A hajrában Aoustin
növelte háromgólosra az előnyt (13:10), amit meg is
tudtunk tartani a szünetre (15:12).
2. félidő: A fordulást követően újabb és újabb emberelőnyös szituációt hagytunk kihasználatlanul,
viszont jó hír volt, hogy Solberg átmentette remek
formáját a folytatásra. Több percnyi gólcsend után
Gonzalez találatával növeltük előnyünket, majd egy

újabb Solberg védés után Jezic is gólt lőtt (17:12). A
folytatásban hol három, hol pedig négy góllal vezettünk, ahhoz pedig, hogy ne lépjen közelebb a Viborg,
Dedu védett hétméterese is kellett. Visszaállt a már
korábban egyszer meglévő ötgólos előny, melyet
Tor Odvar Moen időkérése után Böhme növelt hatra
(23:17). Solberg teljesítményére nehéz volt jelzőket
keresni, Kobetic hetedik találatával pedig már héttel
vezettünk (25:18). Volt közte nyolc is, ám azt megőrizni nem tudtuk. A Viborg a végjátékban fontos gólokat
lőtt, megfelezték a különbséget, így a párharc nyitott
maradt (28:24).

Torna diákolimpia országos elődöntő
Siófokon rendezte meg a „Piruett” Közhasznú Sportegyesület a torna diákolimpia leány országos elődöntőjét, melyen közel 300 tornász vett részt.
A március 3-i versenynek a Beszédes József Általános Iskola adott otthont, ahol a résztvevő tornászokat és az érdeklődőket Siófok Város Önkormányzata képviseletében
Hamvas Péter alpolgármester köszöntötte. Az ünnepélyes
megnyitón látványos bemutatókat tekinthetett meg a közönség, melynek tagjai a verseny során végig szurkoltak a
csapatoknak, egyéni indulóknak. A Dél-Dunántúl regionális versenyére öt megyéből érkeztek a versenyzők, körülbelül 300 tornász mutatta be versenygyakorlatát csapatban,
illetve egyéni versenyszámban. A „Piruett” Közhasznú
Sportegyesület hat csapattal indult összesen négy korcsoportban, különböző általános iskolák diákjaival. Az áprilisi
országos döntőbe az egyesület négy csapata jutott tovább.
Továbbjutók:
I. korcsoportban a Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola csapata (Tófalvi Ajsa, Kis-Hajnal Csillag, Balogh Zsófia,
Kócs Dóra, Lehota Hanna Anna, Deák Dalma)
II. korcsoportban a Siófoki Beszédes József Általános Iskola csapata (Hunya Szófia, Kassai Panna, László Nina, Biczó
Elina, Kustos Henrietta, Németh Míra, Tartalék: Nagy Fanni)
III-IV. korcsoportban a Siófoki Beszédes József Általános Iskola (Jánosik Adél, Vőneky Laura, Jánosik Lilla, Szöllősi Panna), valamint 3. helyen holtversenyben a Balatonföldvári
Széchényi Imre Általános Iskola csapata (Bagyarik Evelin,
Peizer Luca, Szollár Lídia, Pap Lili).

Egyéni összetettben:
I. korcsoportban 1. helyezett Tófalvi Ajsa, Siófoki Vak Bot�tyán János Általános Iskola
II. korcsoportban 2. helyezett Hunya Szófia Beszédes József
Általános Iskola
III-IV. korcsoportban 1. helyezett Jánosik Adél, 3. helyezett
Vőneky Laura Siófoki Beszédes József Általános Iskola 4.
helyezett: Bagyarik Evelin, 6. helyezett Szollár Lídia Széchényi Imre Általános Iskola Balatonföldvár.
Csapatban I. korcsoportban a Siófoki Széchenyi István Általános Iskola kezdő csapata (Kálmán Lora, Szűcs Anna,
Nagy-Török Málna, Kánai Doren) 10. helyen végzett, II.
korcsoportban a Széchenyi István Általános Iskola csapata
(Bagyarik Noémi, Gallai Kamilla, Juhász Hanna, Csengeri
Dóra, Tartalék: Szekeres Liliána) a 9. helyet szerezte meg.
A III-IV. korcsoportos egyéni versenyzők Kálmán Lara (Siófoki Széchenyi István Általános Iskola), Lénárt Laura és Frida Léna (Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola) szépen
szerepeltek, továbbjutásukról a Diáksport Szövetség a későbbiekben határoz.
ÁPRILIS
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Tisztelt Választópolgárok!
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Szavazókör címének változása

A Köztársasági Elnök 2019. május 26. napjára tűzte ki az Európai Parlament tagjainak választását.
A Siófok településen kialakított szavazóköröket az SFK/5380-4/2019. számú HVI határozatomban
felülvizsgáltam.

Új szavazókör kialakítása
Tájékoztatom Önöket, hogy a siófoki 006. sorszámú szavazókör (szavazókör címe: Nyolcszínvirág Óvoda 8600 Siófok, Bókay J. utca 2.) területéből – a siófoki 006. sorszámú szavazókör meghagyásával – kialakítottam a siófoki
024. sorszámú szavazókört
A siófoki 024. sorszámú szavazókör szavazóhelyiségének címe: 8600 Siófok, Bókay utca 2/A. (Katicabogár Óvoda).

Tájékoztatom Önöket arról is, hogy a siófoki 023. sorszámú szavazókör szavazóhelyiségének korábbi (8600 Siófok,
Déli út 2.- Sportcentrum) helye és címe megváltozik, a 023. sorszámú szavazókör új helye és címe: 8600 Siófok,
Koch R. utca 8. (Krúdy Gyula Középiskola).

A 023. sorszámú szavazókörhöz (Krúdy Gyula Középiskola 8600 Siófok, Koch R. utca 8.) tartozó utcák jegyzéke:
Koch Róbert utca.............................páratlan házszámok

Küszhegyi út...............1/A- 5/D folyamatos házszámok

Szavazókör területének változása
Továbbá az SFK/5380-5/2019. számú HVI határozatomban felülvizsgáltam a siófoki egyéni választókerületeket és
a siófoki 013. sorszámú szavazókörbe (8600 Siófok, Széchenyi utca 13. Széchenyi utcai iskola) soroltam be a 8600
Siófok Dózsa György utcában a páros házszámok közül a 2. házszámtól a 40. házszámig, illetve a páratlan házszámok közül az 1. házszámtól a 21. házszámig terjedő területet.

A 006. sorszámú szavazókörhöz (Nyolcszínvirág Óvoda 8600 Siófok, Bókay J. utca 2.) tartozó utcák jegyzéke:
A 013. sorszámú szavazókörhöz (Széchenyi utcai iskola 8600 Siófok, Széchenyi utca 13.) tartozó utcák jegyzéke:
Akácvirág utca..........................................teljes közterület
Bláthy Ottó utca ................................................................ 12.
Bláthy Ottó utca.................14.- folyamatos házszámok
Bókay János utca.....................................teljes közterület
Hajnal utca.................................................teljes közterület
Harangvirág utca.....................................teljes közterület

Kardvirág utca..........................................teljes közterület
Málna utca.................................................teljes közterület
Nefelejcs köz.............................................teljes közterület
Nefelejcs utca...........................................teljes közterület
Öreghegyi utca........................................teljes közterület
Szép-völgyi köz........................................teljes közterület

Dózsa György utca............0-40. páros házszámok

Dózsa György utca....... 1-21. páratlan házszámok

Fő utca................................. 67-103. páratlan házszámok
Fő utca....................................188-230. páros házszámok
Tanácsház utca................11-23/D páratlan házszámok

Tanácsház utca.............. 18-18/0003 páros házszámok
Új-piac tér.................................................. teljes közterület

A Nemzeti Választási Iroda az értesítőt 2019. április 5. napjáig küldi meg a választópolgárok lakcímére.
Amennyiben további tájékoztatásra lenne szükségük, a választási iroda elérhetőségei:
A 024. sorszámú szavazókörhöz (Katicabogár Óvoda 8600 Siófok, Bókay J. utca 2/A.) tartozó utcák jegyzéke:
Bodza utca.................................................teljes közterület
Borostyán utca.........................................teljes közterület
Eperfa utca.................................................teljes közterület
Foki szőlőhegy.........................................teljes közterület
Gyöngy utca..............................................teljes közterület
Holdkő utca...............................................teljes közterület
Kajszi utca..................................................teljes közterület
Kristály utca...............................................teljes közterület

Mogyoró utca...........................................teljes közterület
Ringló utca.................................................teljes közterület
Szamóca utca............................................teljes közterület
Szeder utca................................................teljes közterület
Szépvölgyi utca........................................teljes közterület
Szőlőhegy út.............................................teljes közterület
Vadalma utca............................................teljes közterület

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Választási iroda
8600 Siófok, Fő tér 1.
Tel: (84) 504-100 (központ), (84) 884) 504-277 (választási iroda közvetlen száma), (84) 504-250
Email: valasztas@siofok.hu
Tisztelettel
Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit
választási irodavezető
ÁPRILIS
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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

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.

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,
Újpiac tér
6492/1. hrsz. 622 m2
273/10000 tulajdoni hányad
garázsépület alatti földterület
Vételára: 123.000.- 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.

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
Az ajánlattételre vonatkozó egyéb
feltételeket a részletes pályázati kiírás
tartalmazza.

A pályázatban szereplő ingatlanok kikiáltási árai nettó értéken szerepelnek, azokat áfa terheli.

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. május 6. (péntek) 900

Fél a fogászati kezeléstől?
100%-BAN FÁJDALOMMENTES
BEAVATKOZÁSOK!
Iv. szedálás
40 000 Ft
helyett most
mindössze
25 000 Ft/ óra!

TANKOLJON FEL VIRÁGBÓL IS!

Kérjen időpontot
ingyenes konzultációra!

Várjuk Önt a siófoki
AVIA benzinkútnál!

Az akció 2019. május 31-ig tart.

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

Papa
Autószerviz

Herencsár Attial vezetésével

Siófok
Malom u. 2/b.

(Kilitin, a Katolikus templom felé)

TTeljeskörű
eljeskörű szervizszolgáltatás
Eredetiségvizsgálat
Műszaki vizsga
06-30/552-0835

8600 Siófok, Vak Bottyán u. 45.
Nyitva minden nap: 04:30 – 22:00 h

