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A hagyományoknak megfelelően a Kálmán Imre-
emlékplakett és a Nyár Fővárosa kulcsának át-
adásával indult a pünkösdi szezonnyitó és a nyári 
pezsgés Siófokon.

A szezonynyitó napjára beköszöntött az első igazi 
nyári hétvége is, ezt mi sem mutatja jobban, hogy a 
kánikulában mindenki a Balatonra indult, és az M7-
esen történt baleset és a hatalmas forgalom miatt 
szinte egész délelőtt dugó volt az autópályán. Így a 
műsor szereplői sem érkeztek meg a díjátadóra. Ez 
azonban nem zavarta Teremi Trixi színművésznőt, 
aki idén a Kálmán Imre-emlékplakettet kapta, hi-
szen a díj átvétele után egy kis műsort rögtönzött 
a Millenium parkban. A kitüntetést 1998 óta olyan 
színészek, előadóművészek, rendezők kapják, akik 
az operett világában eltöltött többéves kitartó és si-

keres munkájukkal a város világhírű szülötte, Kálmán 
Imre kultuszát ápolják. A kaposvári születésű Teremi 
Trixi korábban az Operettszínházban eltöltött évei 
során megkapta a legjobb szubretteknek járó Bár-
sony Rózsi-emlékgyűrűt is. Az előadó könnyeivel 
küszködve köszönte meg az elismerést, és többek 

Pünkösdi szezonnyitó

Kiegyensúlyozott gazdálkodás és fejlesztések
A város gazdálkodásáról és az ez évi fejlesztések-
ről adott számot Szajcz Adrián tanácsnok a képvi-
selő-testület csütörtöki ülése után. 

Fejlesztések

A Minta lakótelepen található játszótér és környékének 
multifunkciós térré alakítása is az idei közbeszerzés ré-
sze, ezzel egy hosszú munka ér a célegyenesbe, és ez 
évben megvalósul. A sportpálya egy speciális borítást 
kap, és futballra valamint kosárlabdázásra lesz lehető-
ség, emellett a futás szerelmeseinek egy rekortán fu-
tópályát is kialakítanak. Nagyon fontos, hogy megújul 
a játszótér is, valamint egy kis park is épül, az egész 
terület pedig illeszkedni fog az okos város programba, 
hiszen okos funkciókat is tartalmazni fog. 
A Szent István sétány megújításának első üteme is el-
kezdődhet ebben az évben. Egy koncepció terv már 
elkészült, ennek csiszolása még folyamatban van, de a 
beruházási osztály azzal számol, hogy ebben az évben 
a sétány megújul. 
Egy Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
pályázat keretében a Déli városrész csapadékvíz elve-
zető rendszerének megújítása is az idei évben elké-
szülhet.
- Az előkészítő munkák borzasztóan hosszú időt vet-
tek igénybe, engedélyezési eljárások tömkelege las-
sította a munkát, illetve a pályáztatási eljárás során 
is hosszú út vezetett odáig, hogy a közbeszerzést ki 
lehessen írni. Ez ebben az évben megtörténhet, így 
megoldódhat a terület csapadékvíz-elvezető rendsze-

rének a kapacitásbővítése, nem kerülnek víz alá azok 
a területek, amelyek egy-egy nagyobb esőzés után 
szoktak - mondta Szajcz Adrián. 
A Jubileum tér (Ezüstpart) is megújulhat TOP pályázat-
ból, 200 millió forintot nyert a város erre a beruházás-
ra. Egy kis balatonszéplaki „városközpont” jöhet létre, 
hiszen kisszínpad, termelői piac, közösségi tér épül 
majd. 
A Kálmán Imre sétányon a régi teremmozi helyére ter-
vezett közösségi ház közbeszerzési kiírása is elindulhat 
ebben az évben. Vállalkozói, civil és önkormányzati 
összefogással valósul meg a projekt. A civil szerveze-
teknek lehet egy új központja az épület, emellett kul-
turális rendezvények megtartására is alkalmas lesz az 
új civil ház. 

Folyamatos karbantartás

A testület döntött az ez évi közbeszerzési tervről is. A 
képviselők minden év elején tárgyalják, hogy az adott 
évben tervszerűen milyen közbeszerzési eljárások fog-
nak lezajlani. Ez a terv év közben többször változhat. 
- Beruházási tanácsnokként a beruházási osztállyal teljes 
egyetértésben úgy döntöttünk, hogy a városi karbantar-
tási, kátyúzási munkálatokat nem egy évre közbeszerez-
tetjük, hanem egy hosszabb időtartamra, jelen esetben 
két évre. Ez azt jelenti, hogy egy keretmegállapodás 
keretében megversenyeztetjük a vállalkozókat. Ez olyan 
pozitív hatást eredményezhet, melynek elsősorban a vá-
ros lakói örülhetnek, hogy például az átmeneti gazdál-
kodási időszakban vagy a költségvetés szempontjából 
nehezebb időszakban is időben elvégezhetőek legye-
nek a kátyúzási munkák. Ezek a szezon előtt el tudjanak 
készülni vagy akár az év vége felé is megvalósulhassa-
nak - ismertette az új elképzelést Szajcz Adrián. 

Az éves közbeszerzési terv hátránya, hogy ha a köz-
beszerzési keret kimerül, akkor a betervezett mun-
kákat nem lehet elvégezni. Ez az új elképzelés ezt 
küszöbölné ki. 

Kiegyensúlyozott gazdálkodás
A 2018. évi gazdálkodását le kell zárni, azaz egy zár-
számadási rendelet megalkotása volt soron. Tavaly 

10 milliárd 779 millió forintból gazdálkodhatott a vá-
ros, ez az évközi és az előirányzott módosításokkal 
11 milliárd 200 millió forintra módosult. A bevételi 
oldalhoz képest a kiadási oldal - ahogyan az előző 

években is - a lehető legmegfontoltabban került 
meghatározásra, a testület döntései egyensúlyban 
voltak a bevételi oldallal, tehát a tavalyi gazdálkodás 
kiegyensúlyozott és tervszerű volt, hallhattuk a saj-
tótájékoztatón.
Tavaly a bevételi oldalon mintegy 7 milliárd forint 
szerepelt, ezek elsősorban az építményadóból, az 
idegenforgalmi adóból, az iparűzési adóból, gép-
járműadóból származtak, ez utóbbi 40 %-a marad 
az önkormányzatnál. Az építményadó-bevételek 3,1 
%-kal maradtak el a tervezettől, az idegenforgalmi 
adó 11%-kal nőtt, az iparűzési adó 14,9 % növekedést 
mutatott, a gépjárműadó 109 millió forint bevételt 
jelentett a városnak. 
- A helyi iparűzési adó bevételének emelkedése 
örömteli, ez azt tükrözi, hogy a gazdasági helyzet 
jó irányba halad, több új vállalkozás is indult, több 
cég került bejegyzésre a városban. Összességében a 
2018. évi gazdálkodása a városnak megfelelő és ki-
egyensúlyozott volt. A Fidesz-frakció, csakúgy, mint a 
korábbi években, a költségvetés tervezésében nagy 
szerepet vállalt, úgy, hogy a képviselőknek nem ez az 
elsődleges feladata - mondta Szajcz Adrián.
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Siófok Város Önkormányzata a hivatal dolgozói számára elsősegélynyújtó 
képzést szervezett. Az önkormányzat dolgozói május 7-én elsősegélynyújtó 
oktatáson vettek részt. A kollégák Máyer László mentőtiszt, a Siófoki Mentőál-
lomás vezetőjének segítségével többek közt elsajátították a defibrillátor hasz-
nálatát, és megtanulták a rosszullétek felismerését. 

Rengeteg vendég, fantasztikus hangulat a regattán
A Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) és szervezőtársai 
által immár 4. alkalommal megrendezésre kerülő 
Nemzeti Regatta - Magyarország településeinek 
vitorlás fesztiválja - hatalmas sikert aratott június 
első hétvégéjén, hiszen az ország különböző pont-
jairól 50 település 16 megyéből mutatkozott be a 
nagyközönségnek, mindemellett koncertek, külön-
böző versenyek és rengeteg program várta az idelá-
togatókat.

A Balatoni Hajózási Zrt. a társszervezők közreműködé-
sével és a támogatók jóvoltából negyedik alkalommal 
rendezte meg Siófokon a Nemzeti Regattát – Magyar-
ország településeinek vitorlás fesztiválját. A rendez-
vény ünnepélyes megnyitóján Kollár József, a Bahart 
vezérigazgatója, házigazda és főszervező, dr. Lengyel 
Róbert, Siófok város polgármestere, Witzmann Mihály 
országgyűlési képviselő, dr. Kollár Lajos, a Magyar Vi-
torlás Szövetség elnöke, dr. Budai Gergő, a rendezvény 
egyik főtámogatója, a Vodafone Magyarország Zrt. vál-
lalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese, 
Kiss Ádám, a MOL Nagyon Balaton projektvezető vezér-
igazgató-helyettese, a rendezvény kiemelt támogatója 
köszöntötték a résztvevőket. A rendezvényen Magyar-
ország 50 települése képviseltette magát, akik megmé-
rettették magukat a Balatonon zajló vitorlás versenyen 
és a sárkányhajó futamokon, a települési ízek utcájában 
a főzőversenyen, standszépségversenyen és a nagyszín-
padon is bemutathatták produkcióikat. A hajóállomás 

és környéke teljesen benépesült a hétvégén. A vendé-
gül látott települések 70%-a nem a Balaton partjáról ér-
kezett, így teljesült a rendezvény célja, hogy az ország 
minden részéből érkezzenek résztvevők, és ismerkedje-
nek meg a vitorlázással, miközben saját értékeiket is be 
tudják mutatni a nagyközönségnek a Balaton partján. A 
kilátogatók megismerkedhettek a sátorpavilonokban 
a kitelepülő 50 településsel, így szinte az egész ország 
ízvilágát végigkóstolhatták a két nap alatt. Számos érde-
kes programot tartogatott még a fesztivál, hiszen négy 
sztárfellépőt is köszönthettek a hétvégén, koncertet 
adott Vastag Csaba, az Irigy Hónaljmirigy, Péterfy Bori & 
Love Band és a fesztivál zárásaként a Hooligans zenekar. 

A gyermekeket játszósarok, körhinta, ugrálóvár és kü-
lönböző foglalkozások várták, valamint lehetőség volt 
szűrővizsgálatokra is az egészségszigeten. Az esemény 
házigazdái idén is Ördög Nóra és Borbély Ferenc voltak. 

között azt mondta, hogy Kálmán Imre olyan dalla-
mokat komponált, amelyeket a magyar előadók tud-
nak a legjobban interpretálni. Azt is elárulta, hogy 
ő egy balatoni lány, hiszen Fonyódon nevelkedett. 
A pünkösdi menetet ezúttal a Richter Flórián Cirkusz 
lovasai vezették, őket követték a város művészeti és 
civil csoportjai, valamint a meghívott testvérvárosi 
delegációk. A kikötői színpadon a köszöntők után 
dr. Lengyel Róbert polgármester vette át a Nyár Fő-
városának kulcsát Waldheim polgármesterétől. A 
hosszú hétvégén koncertek, vásárosok, kézművesek, 
gasztrokereskedők várták a vendégeket.

A kétnapos esemény alapját az amatőr vitorlásverseny 
adta, melynek keretében a települések által kiállított 7 
fős legénységek egy profi kormányossal kiegészülve 
szálltak vízre a szervezők által biztosított vitorlásokkal. A 
legénységet nem minden esetben alkották profi vitorlá-
zók, több települési csapatban köszönthettünk közéleti 
személyeket is.

Szombaton 3 – a partról, nézőhajóról és óriás kivetítő-
ről is egyaránt jól követhető – vitorlás előfutam zajlott 
50 településsel, és eldőlt, hogy melyik 24 csapat jutott 
a másnapi negyeddöntőkbe. Vasárnap két 12 csapatos 
negyeddöntővel folytatódott a verseny. Az elődöntő-
ben már csak 12 csapat küzdött azért, hogy bekerüljön a 
vasárnapi döntőbe. A döntőben pedig 6 csapat küzdött 
a dobogós helyekért. A települések vitorlásversenyén 
végül Csopak csapata győzedelmeskedett Alsóörs és 
Balatonkenese előtt.
Idén rekordszámú nevezés érkezett a sárkányhajó ver-
senyre, 22 település ebben a versenyszámban is meg-
mérettette magát. Újításképpen a sárkányhajó futamon 
induló településeket 6 csoportba (A-tól F-ig) sorsolták a 
szervezők az előzetesen rögzített lebonyolítási rendnek 
megfelelően. A szombati napon az időjárás miatt csak 

délután tudtak futamokat lebonyolítani, minden je-
lenlévő csapat egy futamot versenyzett, és az időered-
mények alapján rangsoroltak a vasárnapi futamokra. 
Vasárnap egyenes kieséses menetrend szerint zajlott a 
verseny, a csapatonként mért időeredmények alapján 
állították fel a végső sorrendet. A települések sárkány-
hajó versenyét Baja nyerte Nyim és Szentendre előtt.
A kétnapos fesztivál középpontjában nem csupán a vi-
torlás verseny és a sárkányhajó futamok álltak, nagy si-
kert aratott a közönség körében a települési ízek utcája, 
ahol a települési csapatok a főzőtudásukat is megcsillog-
tathatták. Az 50-ből 36 település 3-féle szempont alap-
ján próbálta a legfinomabb ízeket megalkotni a verseny 
alatt. Ügyelni kellett a tálalásra és az ízvilágra, illetve a 
profi zsűritagok összbenyomása is szerepet játszott a 
végeredmény alakulásában.  A rendkívül szoros verseny 
miatt a zsűri több különdíjat is kiosztott. A szombati fő-
zőversenyt Csopak nyerte, a vasárnapit pedig Nyim. Az 
ingyenesen látogatható családi fesztiválon a települé-
sek a színpadon is bemutatkozhattak, valamint a zsűri 
pontozta a standokat is, ahol saját turisztikai, idegenfor-
galmi látnivalóikat, programjaikat, rendezvényeiket is 
bemutathatták a kilátogató nagyközönségnek. A szín-
padon összesen 26 település mutatkozott be a két nap 
során, a standszépségversenyen pedig 43-an indultak. A 
szombati színpadi produkciók első helyezettje Körmend, 
a vasárnapié Tiszakécske volt, a starndszépségversenyt 
Makó nyerte. A vasárnap délutáni eredményhirdetésen 
került átadásra a Nemzeti Regatta fődíja is, melyet a 
szervezők annak a csapatnak ítéltek oda, amely minden 
versenyszámban elindult és ért el kiváló eredményeket. 
Az összetett fődíjat végül Nyim települése vehette át. A 
rengeteg versenyszám és a színes programkínálat idén 
is bebizonyította, hogy „a Nemzeti Regatta több, mint 
egy vitorlásverseny!” 
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Cserediákok Netanyából

A 2018/2019-es tanévben indult útjára a cserediákprogram 
Siófok és izraeli testvérvárosa, Netanya között, melynek 
keretében tavaly ősszel a Siófoki Perczel Mór Gimnázium 
diákjai látogattak el Netanyába, majd idén májusban net-
anyai tanulók érkeztek városunkba. A cserediákprogram-
nak köszönhetően májusban tíz netanyai középiskolás diák 
és két kísérő tanáruk látogatott el Siófokra. Az izraeli vendé-
gek a Siófoki Perczel Mór Gimnázium diákjaihoz érkeztek, 

akik tanáraikkal közösen elkísérték a látogatókat Siófok Város Önkormányzatához is, ahol a város polgármestere, 
dr. Lengyel Róbert köszöntötte őket. 

Sorozatgyilkosok személyiségeinek feltérképezője

Kitanics Márk igazságügyi pszichológus szakértő, az utób-
bi évek során a rendőrség által talán legfoglalkoztatot-
tabb lélekbúvár szakember tartott előadást április 4-én, a 
siófoki BRTK Könyvtárban megrendezett Civil Akadémia 
keretében. Kitanics Márkot dr. Lengyel Róbert, Siófok pol-
gármestere, a Civil Akadémia házigazdája köszöntötte.  
A szakember egy igazán izgalmas témát hozott el a siófo-
ki közönség számára, prezentációjában a sorozatgyilko-
sok jellemzőit, típusait, az elkövetők háttereit, motivációit 
mutatta be. Minden típust egy-egy jellegzetes hazai vagy 
nemzetközi példával is szemléltetett.

III. Rendezvény a gyermekeltűnések megelőzésért
A Nők Együtt Egyesület harmadik alkalommal szer-
vezte meg rendezvényét a gyermekeltűnések meg-
előzésért, melynek kapcsán a siófoki általános- és 
középiskolás diákok egy szakpszichológus inter-
aktív előadásán vehettek részt május 23-án Siófok 
Város Önkormányzatának házasságkötő termében. 
A Nők Együtt Egyesület az eltűnt gyermekek világnap-

jához és az Ezer Lámpás Éjszakájához kapcsolódóan 
szervezi meg évről évre a város általános és középisko-
lás diákjai számára a Rendezvény a gyermekeltűnések 
megelőzésért című előadását. 
- Egyesületünk programjával minél több iskolába és 
intézménybe szeretnénk eljutni, hogy felhívjuk a gyer-
mekek, szülők és pedagógusok figyelmet a gyermek-
eltűnésekre, a csellengés veszélyeire és a megelőzés 
fontosságára – emelte ki megnyitójában Orbán Veroni-
ka Katalin, a Nők Együtt Egyesület elnöke. 
- 1983-ban indult útjára az eltűnt gyermekek világnap-
ja, hazánkban pedig 2011-ben az Ezer Lámpás Éjszakája 
rendezvénysorozattal kezdődött. Ennek kapcsán az el-
múlt években valamivel több, mint 40 eltűnt gyermek 
fotója került fel különböző élelmiszeripari termékek 

csomagolására annak érdekében, hogy segítsék a gye-
rekek előkerülését. A kezdeményezésnek köszönhető-
en 12 gyermek került elő – mondta el a rendezvényen 
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő, a rendezvény 
fővédnöke.
A gyermekeltűnések minden korosztályt érintenek, és 
Szamosi Lóránt, a Siófoki Szakképzési Centrum kan-
cellárja az előadáson is megjelent kamasz korosztályt 
érintő problémákról szólt. A kancellár szerint egy szülő 
tiltólistáján öt tiltólistás dolognak mindenképpen szere-
pelnie kell, hogy ne távolodjon el kamaszkorú gyerme-
kétől.
- Nem szabad gyerekként kezelni a kamaszokat, de tel-
jesen felnőttként sem, kellenek határok, jó, ha egy szülő 
nyomon követi gyermeke magánéletét is, de túlzások 
nélkül, nem mindig vezetnek jóra az eltiltások, nem sza-
bad hinni szülőként a kamaszkori mendemondáknak, 
és a legfontosabb, hogy a szülő és a gyermek minden 
körülmények között szeressék egymást – mondta el Sza-
mosi Lóránt, a Siófoki Szakképzési Centrum kancellárja, 
a rendezvény fővédnöke. 
Az előadás előtt a Nők Együtt Egyesület saját készítésű, 
Egy jelszó életet menthet című rövidfilmjét mutatta be 
a közönségnek, akik az Egerszegi Akusztik zenekar elő-
adását is meghallgathatták. 
Probszt Erika klinikai szakpszichológus, i.h. terapeuta 
interaktív előadása során kisfilmeken keresztül mutatta 
be a gyermekeltűnések okait, hátterét és megelőzésé-
nek lehetőségeit. A pszichológus a beszélgetésbe a di-
ákokat is bevonta, akik válaszaikért a Roxy Étterem és a 
McDonald’s utalványait vehették át. A Send-Ex 2000 Kft. 
Túró Rudit ajándékozott minden résztvevő számára. 

Május utolsó hétvégéjén gyermeknap alkalmá-
ból állatos programok várták a kicsiket és na-
gyokat, és az Ezer Lámpás Éjszakáján közel ezer 
világító lufi ragyogta be a siófoki Fő teret.

Kutyákkal és egzotikus állatokkal is találkozhattak 
a gyerekek május 25-én és 26-án a Kálmán Imre 

Kulturális Központ által szervezett Állati Jó Gyer-
meknapon. A siófoki Fő tér színpadán még a gyer-
mekkoncertek is a kisállatokról szóltak, a téren pedig 
különböző állatfajokkal ismerkedhettek meg a gye-
rekek. Both Zoltán vadállatbefogó például egzotikus 
állatokkal készült, melyeket a kicsik egészen közelről 
is megszemlélhettek. Szarka Piroska vadgazda mér-

Állati Jó Gyermeknap és Ezer Lámpás Éjszakája

nök ismeretterjesztő játszóházában a hazai vadfa-
jokat mutatta be az érdeklődőknek, a Levendula 
Játszóház és Alkotóműhely tanyás játszóházzá bő-
vült. A Siófoki Kutyaiskola és Sport Egyesület, a Sió-
foki Állatvédő Alapítvány, valamint a Gyermekekkel a 
Kutyákért – Kutyákkal a Gyermekekért Alapítvány jó-
voltából kutyás programok sokasága várta a gyere-
keket és szüleiket. A kulturális központ "Segíts Te is!" 
kezdeményezése keretében a rendezvény ideje alatt 
a siófoki Beszédes József Általános Iskola speciális ta-
gozatát támogathatták a programokra ellátogatók. 
A KIKK előcsarnokában véradásra is lehetőség nyílt. 
A siófoki gyereknap hagyományosan az Ezer Lámpás 
Éjszakája elnevezésű országos programsorozat kon-
certjeivel zárult. A város idén ismét csatlakozott az 
eltűnt gyermekek világnapjához kapcsolódó kezde-
ményezéshez, „Hogy minden gyermek hazataláljon”. 

A színpadon a Zaporozsec, Hevesi Tamás és zeneka-
ra, illetve a New Level Empire adott koncertet, és a 
téren összegyűlt nézősereg közel ezer világító lufit 
emelt a magasba, hogy azok fénylő pontokként utat 
mutassanak a csellengőknek. 
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Pedagógusnapi elismerések
Május 31-én pedagógusnap alkalmából köszön-
tötte Siófok a város bölcsődei nevelőit, óvodape-
dagógusait, tanítóit, tanárait. 

A Kálmán Imre Kulturális Központban megrendezett 
ünnepi pedagógusnapon adták át a pedagógusok 
elismeréseit. Korábban ezen rendezvény keretében 
került sor az iskolai pedagógusok fenntartóik általi el-
ismeréseire is (a különféle fokozatú diplomák átadásá-
ra), idén a KLIKK tájékoztatása szerint a díszplakettek 
még nem készültek el, így nem lehetett őket átadni.
Az elismerések átadása előtt dr. Lengyel Róbert pol-
gármester köszöntötte a pedagógusokat.

- Egy dolog bizonyos: mi egykori diákok, mostani szü-
lők csak hálával és elismeréssel tartozhatunk a mun-
kájukért. Magam is a mai napig csak a legnagyobb 
tisztelettel és hálával tudok gondolni azokra az óvó-
nőkre, tanítókra, tanárokra, akik zsenge koromtól a 
tinédzser évekig bezárólag istápolgattak és felkészí-
tettek például arra, hogy a tőlük megkapott alapok-
ra építkezve most polgármesterként is megálljam 
a helyem. Így hát városvezetőként is úgy gondolok 
önökre, pedagógusokra, mint Siófok nagybetűs pol-
gáraira. És ha egy személyes megjegyzést megen-
gednek nekem: most is ül közöttünk olyan máig aktív 
tanár, aki még a perczeles éveimben több-kevesebb 
sikerrel, de igyekezett tudást tölteni a fejembe. Szala-
iné Iby Klára tanárnő 4 éven át volt a magyartanárom, 

és csak a legnagyobb tisztelet hangján szólhatok róla 
ma is. Egyszóval, önök igen is járhatnak, sőt, járjanak 
is emelt fővel közöttünk, mert bizony méltóak rá. 
Legyenek büszkék hivatásukra, és legyenek büszkék 
önmagukra, arra, hogy minden nehézség és hátrál-
tató körülmény ellenére teszik a dolgukat, nevelik az 
országunk, városunk jövőjének generációit. Köszö-
nöm a munkájukat, kedves mindnyájuk munkáját – 
hangzott a polgármester ünnepi beszédében. 

Pedagógusnapi kitüntetettek:
Szalayné Iby Klára, a Siófoki Perczel Mór Gimnázium 
tanára részére az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
prof. dr. Kásler Miklós „A Pedagógus Szolgálatért 
Emlékérem” elismerést adományozott, valamint dr. 
Lengyel Róbert polgármesteri tárgyjutalomban ré-
szesítette.
Vaskóné Csák Erika, a Siófoki Perczel Mór Gimnázi-
um igazgatója a Siófoki Tankerületi Központ veze-
tője által javasolt elismerésben és polgármesteri 
tárgyjutalomban részesült.
Nyugdíjba vonulása alkalmából Szolgálati Emlékér-
met vehetett át:
Ábrahám Gáborné – óvodapedagógus
Házi Ágnes - óvodapedagógus
Szipoláné Tóth Ilona - óvodapedagógus
Nyugdíjba vonulása alkalmából díszoklevelet vehe-
tett át:
Major Lászlóné – kisgyermeknevelő
65 éve szerzett oklevelük alapján vasoklevelet ve-
hettek át:
Zinauerné Turai Mária – óvodapedagógus
Illés Jánosné (Füstös Ottília) – óvodapedagógus
Polgármesteri elismerést és tárgyjutalmat kapott 
szakmai munkájáért:
Simkó Dorottya – óvodapedagógus
Az intézményegységek munkáját koordináló óvo-
dapedagógusoknak és a bölcsőde vezetőjének 
egész éves munkáját az intézmény vezetősége egy 
szál virággal köszönte meg.
A pedagógusnapot a Balaton Táncegyüttes műsora 
színesítette. 

Közösségek Hete - „Adj esélyt, hogy megismerjük egymást!”
A Képek és kabátok című kiállítással nyílt meg má-
jus 6-án Siófokon a Közösségek Hete című prog-
ramsorozat.

A siófoki Kálmán Imre Kulturális Központ az idei évben is 
csatlakozott a Közösségek Hete országos rendezvény-
sorozathoz, melynek mottója „Adj esélyt, hogy meg-
ismerjük egymást!”. A programok kiállításmegnyitóval 
kezdődtek, a KIKK előcsarnokában a Látássérültek 
Siófoki Regionális Egyesülete által megrendezett ta-
pintható tárlat nyílt. Oravecz Viktória festőművész, 
divattervező tapintható alkotásait május 10-ig tekint-
hették meg az érdeklődők. 
- Három területet kovácsoltam egybe, mert úgy érez-
tem, hogy egy sajátosabb kiállítást tudok létrehozni. 
Festőművészetet, dizájn- és divattervezést, textilmű-
vészetet tanultam. Otthoni varrómanufaktúrámban 
kísérleteztem az anyagokkal, és az elkészült kosztü-
mök, kabátok mellé készültek anyagképek is, melyek-
re festettem. Különböző jelentések, szimbólumok is 
felfedezhetőek a képek mögött. A kollázsok mellett 
kisplasztikák is láthatóak, amikbe beleépítettem a se-
lyemanyagokat. A puha és kemény anyag kontrasztja 
egy sajátos játékot adott, egy új kifejezésformát ta-
lálhattam. Ezek mind kísérletek, amelyek új utak felé 
vezettek a képzőművészetbe, mindig kísérletező, 
progresszív irányba próbáltam haladni, új megfogal-

mazásokat találni a festészet és a képzőművészet te-
rületén – mondta el a rendezvényen Oravecz Viktória.
A tárlatot megnyitó Hamvas Péter alpolgármester az 
esélyegyenlőség jegyében megvalósult kiállítás fon-

tos szerepét hangsúlyozta, hiszen túl azon, hogy az 
alkotások látványt, érzelmi feltöltődést biztosítanak, 
tapinthatóak is egyben, így a látássérültek számára is 
élményt nyújt a kiállítás. A programot a Látássérültek 
Siófoki Regionális Egyesületének tagjai által összeál-
lított műsor színesítette.  A Közösségek Hete rendez-
vénysorozat siófoki eseményei közt szerepelt még 
filmvetítéssel egybekötött szeretetvendégség, „Szere-
tetüzenet”, városnéző élményvonatozás és közösségi 
senior tánc a Siófoki Hagyományőrző Asszonyok tánc-
csoportjának közreműködésével.

Kiliti családi sportnap
Több különböző sportággal ismerkedhettek meg a 
kiliti családi sportnap résztvevői április 28-án. 

A Közösen a jövőnkért elnevezésű komplex program ke-
retében megvalósult sportnapon különböző állomásokon 
próbálhattak ki többféle sportágat a gyerekek és a felnőt-
tek. A bátor résztvevők a fák közt lézerharcot vívtak, vagy 
Nerf puskával célba lőttek. Koncentrációt és ügyességet 
igényelt a petanque golyójáték és a krikett, de nagyfokú 
figyelem és erő is kellett az íjászat kipróbálásához. A füves 
területen lehetőség nyílt olyan ügyességi versenyekre, 
mint a kapura lövés, a karikadobálás és a sorversenyek. 
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Siófok a Balaton Sportfővárosa
Siófok a balatoni régió legnagyobb településeként 
nemcsak az egyik legtöbb sportegyesülettel és tö-
megsportolási lehetőséggel rendelkező város, de 
számos színvonalas sportrendezvénynek is otthont 
ad, így egész évben várja az aktív kikapcsolódásra 
vágyókat és a sportok iránt érdeklődőket.

Siófok 2019-es marketingstratégiájának fontos elemét ké-
pezi az aktív pihenéssel és sporttal kapcsolatos élmények 
hangsúlyozása. A város tavaszi kommunikációs kampánya 
is ennek jegyében indult azzal a szlogennel, hogy Siófok 
a Balaton Sportfővárosa. A város a változatos kulturális és 
szórakoztató programok mellett évről évre egyre több aktív 
kikapcsolódási lehetőséget és más sportélményt kínál a lá-
togatóknak szárazföldön és vízen egyaránt.
Május 17-én hivatalosan is elindul a 2019-es nyári szezon a 
siófoki nagystrandon, és a strand szezonnyitó alkalmával 
nagyszabású sajtótájékoztatót tartottak a Plázson, melynek 
kiemelt témája volt az aktív turizmus.
-Fürdőegyletünk elképzeléseinek megfelelően az idei 
esztendőtől törekszünk arra, hogy Siófok már ne csak a 
Nyár Fővárosa legyen, hanem a Balaton Sportfővárosa 
is. Az elmúlt évek során Siófok városvezetése konzek-
vensen dolgozott azon, hogy Siófok minél sportosabb 
város legyen – hangsúlyozta a sajtóeseményen dr. Len-
gyel Róbert, Siófok polgármestere, kiemelve a sportolók, 
utánpótlás sportolók támogatását, és néhány új sportág 
meghonosítását a városban. 
- A magyar kormány hazai költségvetési forrásokból a Turisz-
tikai Ügynökségen keresztül 2-szer 96 millió forintos támo-
gatást ítélt oda Siófok városának, melyből a siófoki strandok 
vizesblokkjait lesz módja a városnak felújítani, korszerűsíteni, 
illetve a strandokon a wifis internetelérést kiépíteni. Ehhez 
hozzá kell tennünk azt a 305 millió forintos pályázati támo-
gatást, ami szintén hazai költségvetési forrásokból került 
jóváhagyásra Siófok városa számára, köszönhetően a Bala-
ton-parti Kft. pályázatainak. Ebből, szintén idén az Arany-
part és az Ezüstpart szabadstrandjainak felújítása valósulhat 
meg. Tehát azt mondhatjuk, hogy alig két hónap lefolyása 
alatt kormányzati támogatás tekintetében közel 500 millió 
forint támogatás érkezett Siófokra – mondta el Witzmann 
Mihály, Siófok térségének országgyűlési képviselője. 

A Balaton Turizmus Szövetség alelnöke, Fekete Tamás a 
turizmus és az aktív turizmus kapcsán a Nyitott Balaton 
programsorozatról beszélt, melynek tavaszi akciója ke-
retében az aktív turisztikai elemek kerültek középpont-
ba, valamint kiemelte a Magyar Kerékpáros Szövetség 
szervezésében elindított pályázatot a balatoni kerék-
páros turisztikai szolgáltatás fejlesztésére.
Pintér Tamás, a Balaton-parti Kft. ügyvezető igazga-
tója elmondása szerint a szabadstrandokon körülbe-
lül 10 sportpálya fog megvalósulni, és a nagystrand 
is abba az irányba fejlődik, hogy minden sportolási 
igényt ki tudjon elégíteni.
Szalai István, a Siófoki Kosársuli Egyesület elnöke arról 
számolt be, hogy az egyesület TAO támogatásból va-
lósítja meg az idei évben a Siófok Kosárliget projektet, 
valamint a Plázzsal közösen július 6-án streetball fesz-
tivált szerveznek. 
Barna Katalin, a Plázs kommunikációs igazgatója az 

idén negyedik szezonját elindító Plázs szolgáltatá-
sairól, programkínálatáról, sportolási lehetőségeiről 
beszélt: az idei év nagy újítása a Plázs Aréna, mely a 
legendás Palace-t éleszti újjá, valamint rossz idő esetén 
ebben a fedett sátorban rendezik meg az eseménye-
ket, így nem lesz szükség esőnapra. 
Szalay Balázs, a Strand és Szabadidős Röplabda Bi-
zottságtól a nagystrandon megrendezésre kerülő 
strandröplabda eseményeket hangsúlyozta. A Scitec 
Summer Gym kibővült eszközparkkal várja majd a 
vendégeket a Plázson, és Seres Attila, a Scitec Institu-
te ügyvezető igazgatója a Scitec Muscle Beach sport-
lehetőségeiről nyújtott tájékoztatást. 

Fókuszban az aktív pihenés
A város legnépszerűbb strandján, a májustól szep-
temberig nyitva tartó nagystrandon folyamatosan 
épülnek a sportolási lehetőségek. Az idei évben 
nagyszabású fejlesztéseknek köszönhetően meg-
újulnak a szabadstrandok, és idén már egy 200 
négyzetméteres kültéri konditermet használhatnak 
a látogatók. Mindennap szakemberek irányításával 
fitnesz programokat is tartanak a strandolóknak. 
2019. augusztus 2-4-én ismét megrendezik a Scitec 
Muscle Beachet is a Plázson, ahol a szabadtéri edzési 
lehetőség mellett versenyek és szórakoztató prog-
ramok is lesznek testépítő és fitnesz sztárokkal.
Egyre népszerűbbek a balatoni biciklis túrák, ame-
lyekből Siófok is kiveszi a részét, hiszen tavasztól 
őszig számos érdekes vezetett kerékpártúrát szer-
veznek a városban a színvonalas versenyek mel-
lett. Június 1-jén és 2-án rendezik meg különböző 
távokon a XVII. Tour de Pelso országúti kerékpáros 
fesztivált, amelyre egyaránt várják a saját határai-
kat feszegető sportolókat és a családi kirándulásra 
vágyókat.

Természetesen a vízi sportok is nagyon fontosak 
a város számára. A Siófoki Kajak-Kenu Egyesület 
folyamatosan rendez kajak, kenu és sárkányhajó 
túrákat és versenyeket gyerekeknek és felnőttek-
nek. Május 29-én, a Kihívás Napjához csatlakozva 
például 24 órás evezést szervezett az egyesület a 
Sió-csatornára.

A kosárlabdázást népszerűsíti a Siófoki Kosársuli 
Egyesület, amely tavaly ünnepelte tizedik születés-
napját, és rendszeresen jelen van a városi rendez-
vényeken. A korosztályos bajnokságokban, illetve a 
Fejér megyei női bajnokságban és a Somogy me-
gyei bajnokságban játszanak az egyesület csapatai, 
de a kosárlabdázásban támogatják a negyven fö-
lötti korosztályt is. A tíz év alatti gyerekek pedig a 
“Dobd a kosárba!” programban vehetnek részt.
Szintén az aktív életmódra ösztönöznek a 
Balatuning Egyesület az év során többször megren-
dezett, családbarát futóeseményei, például a Nyúl-
futás, a Tökös Futás és a Mikulás-futás.

Látványos sportesemények egész évben

Magyarországon is egyre népszerűbb a strandröplabda, 
Siófok pedig rendszeresen otthont ad a sportág verse-
nyeinek. Idén június 14. és 16. között itt rendezik meg 
az országos bajnokság második fordulóját és az U 20-as 
utánpótláskorosztály versenyeit, emellett gálameccseket 
is láthatnak a nézők.
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel ismét lesz Siófokon 
Nemzeti Regatta a Balatoni Hajózási Zrt. szervezésében, 
amelyen több mint 50 település csapata indul. Az ese-
mény jóval több egy egyszerű vitorlásversenynél, inkább 
egy nyári fesztivál rengeteg programmal és sztárfellé-
pőkkel június első hétvégéjén.
2019-ben Siófok lesz a Tour de Hongrie országúti ke-
rékpáros körverseny egyetlen balatoni helyszíne. Az or-
szág legfontosabb kerékpáros versenyének nemzetközi 
mezőnye június 11-én rajtol a városból. Az ősz egyik ki-
emelkedő sporteseménye pedig a futáshoz kapcsolódik: 
november 16-17-én rendezik meg a Balaton maratont 
és félmaratont, amelyen egyéniben és váltóban is lehet 
teljesíteni a távokat. Idén már egy másik fontos balatoni 
futóversenynek, a március 21-14. között megtartott SPURI 
Balaton Szupermaratonnak is fontos helyszíne volt a vá-
ros: Siófokról rajtolt, és ide is érkezett a mezőny.
Siófoknak – főleg a település méretéhez mérten – több 
sikeres klubcsapata is van, de közülük is kiemelkedik a tör-
ténelmi sikert elérő, friss EHF-kupagyőztes Siófok KC női 
kézilabdacsapa.
A csapat, amely a tavaly átadott nemzetközi színvonalú 
Kiss Szilárd Sportcsarnokban tartja a meccseit, hatalmas 
bravúrral, az egész sorozatban mindössze két meccset 
veszítve jutott be a női EHF-kupa döntőjébe, ahol a dán 
Team Esbjerg volt az ellenfele. Az első, dániai találkozón 
elért döntetlen után május 11-én 26-21-re nyert a Siófok 
KC. A siófoki csapat egyik legjobbja, Andrea Kobetic pe-
dig a sorozat gólkirálynői címét is megkapta.
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Üdvözöljük a Balaton partján!!
Turisták és hétvégi ház 
tulajdonosok figyelmébe!
Zavartalan pihenése érdekében 
fogadja meg a rendőrség tanácsait!
Zavartalan pihenése érdekében 
fogadja meg a rendőrség tanácsait!

1234
Amennyiben mégis áldozattá, sértetté válik, azonnal 
értesítse a renDOrséget a 107-es vagy 112-es segélyhívón!
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Élményekkel vár a nagystrand és a Plázs! Ismét Siófok a Marketing Fővárosa
Siófok 2019-es marketingstratégiájának fontos 
elemét képezi az aktív és sport-, valamint a csa-
ládi élmények hangsúlyozása. A város tavaszi 
kommunikációs kampánya is ennek jegyében 
indult azzal a szlogennel, hogy Siófok a Balaton 
Sportfővárosa. 

A város a változatos kulturális és szórakoztató prog-
ramok mellett évről évre egyre több aktív kikap-
csolódási lehetőséget és más sportélményt kínál a 
látogatóknak szárazföldön és vízen egyaránt. Termé-
szetesen az aktív és a családos kikapcsolódást kere-
sőknek nyáron sem okoz majd csalódást Siófok, amely 
nagyban köszönhető a nagystrand és a Plázs újdon-
ságainak. A város nagystrandja folyamatosan bővül a 
legnépszerűbb sportolási lehetőségekkel, de termé-
szetesen az idén elnyert pályázatoknak köszönhetően 
június 30-ig Siófok szabadstrandjain is rengeteg fej-
lesztést hajtanak végre, hogy már idén nyáron számos 
újdonsággal köszöntsék a strandolni vágyókat. Az 
ingyenesen használatba vehető ezüstparti és arany-
parti szakaszokon az új strandlépcsők, padok, öltö-
zőkabinok és értékmegőrzők mellett strandröplabda, 
lábtenisz és teqball pálya is épül idén júniusban, és 
természetesen egy új játszóteret is birtokba vehetnek 
a gyermekek. Magyarországon is egyre népszerűbb a 
strandröplabda, Siófok pedig rendszeresen ad otthont 
a sportág versenyeinek. Idén június 14. és 16. között a 
nagystrandon rendezik meg az országos bajnokság 
második fordulóját és az U 20-as utánpótláskorosztály 
versenyeit, emellett gálameccseket is láthatnak a né-
zők. Mindemellett a nagystrandon már egy 200 négy-

zetméteres kültéri konditerem is vár, ahol mindennap 
szakemberek irányításával tartanak fitness programo-
kat a strandolóknak, augusztus elején pedig ismét 
lesz Scitec Muscle Beach a Plázson. A fehérhomokos 
partszakaszon elterülő PLÁZS-programok és nyári 
élmények terén is sokat ígér a látogatóknak. A Plázs 
medencéjének környéke is megújul, ahonnan idén 
még kellemesebb környezetben lehet majd élvezni 
a hangulatos siófoki naplementéket. A fürdőzés és 
a napozás mellett rengeteg alkalom nyílik még a ki-
kapcsolódásra. A kulturált szórakozás híveként a Plázs 
olyan korszerű, úgynevezett „line array” rendszerrel 
szerelte fel a nagyszínpad területét, melynek köszön-
hetően a színpadról érkező hangokat képesek csak 
a közönség felé sugározni. Ezenkívül építettek egy 
hangszigetelt sátrat is, mellyel rossz idő esetén nem 
marad el egy koncert sem, illetve a késő esti progra-
mokkal sem zavarják a pihenni vágyók nyugalmát. A 
minőségi szolgáltatások megtartásának biztosítéka, 
hogy a helyszínen további fejlesztések, beruházások 
várhatóak. A Plázs idén első lépésként közös marke-
tingkampányba kezdett a nagystranddal és a Petőfi 
sétánnyal, aminek keretén belül egy 120.000 példány-
számú magazin is készült Hello Strand! címmel.
Ezzel az együttműködéssel és az idei fejlesztésekkel 
igazán minőségi szolgáltatásra számíthatnak a stran-
dokon a Siófokon élők és az idelátogatók egyaránt. A 
siófoki helyszín vonzereje többek között az országos 
és világszinten elismert zenei előadók koncertjeiben, 
a számos sportlehetőségben és az olyan családbarát 
napközbeni programokban és attrakciókban rejlik, 
mint az 50 méter magas óriáskerék, a gyermekme-
dence, a vízi élménypark vagy a hatalmas homokozó. 
Ezzel a Plázs és a Siófoki Nagystrand a 2019. évi nyári 
szezonban is garantálja majd, hogy Siófokon kezdő-
dik a Balaton!

A Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai Egyesület ti-
zenkettő pályázati anyagát díjazta Városmarke-
ting gyémánttal a Magyar Marketing Szövetség 
az országos városmarketing pályázaton, mellyel 
immáron második alkalommal, 2019-ben is Siófok 
vihette haza a Marketing Fővárosa címet.

A pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet a városmar-
keting és marketingkommunikáció fontosságára a te-
lepülések életében, ezzel hozzájáruljon a szakmailag 
helyes gyakorlat elterjedéséhez, és elismerje az or-
szágban kivitelezett legjobb szakmai megoldásokat. 
Az idei évben 123 pályázati anyag érkezett a Magyar 
Marketing Szövetség szakmai zsűrije elé, melyből a 
Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai Egyesület és Tourin-
form iroda csapata 12 db pályázattal gyémánt minő-
sítést szerzett Siófok városának. Ezzel mindamellett, 
hogy 2018 után 2019-ben is Siófok nyerte el a Marke-
ting Fővárosa címet, az 5 éves összesítő gyémántrang-
listán az előkelő 2. helyre is felkerült a város. 
A 12 nyertes pályázat a különleges, 2018-as jubile-
umi év marketingkommunikációs tevékenységét 
részletezte, és a győzelemben a marketingkommuni-
kációért felelős Siófoki Fürdőegylet munkája mellett 
természetesen nagy szerepe van a helyi turisztikai 
szereplők, civil szervezetek és intézmények munkás-
ságának is. Az elismert pályaművek között volt a III. 
Húsvéti Nyuladalom, az októberi Halfesztivál, a nov-
emberi Libadalom, a Városnap és a Siófok50 Születés-
napi Party, valamint a Balatoni Hajózási Zrt. nagysikerű 
és színvonalas eseménye, a Nemzeti Regatta rendez-
vények marketingkommunikációja. A Siófok50 – Itt 
kezdődik a Balaton! külső kommunikációs megoldás 

és a Siófok50 jubileumi arculat is 1-1 gyémánttal gaz-
dagította Siófok városát. A Siófoki Fürdőegylet – Tu-
risztikai Egyesület belső kommunikációs megoldásait, 
valamint arculatának megújítását is városmarketing 
gyémánttal értékelte a zsűri. A városfejlesztési pro-
jektek marketingprogramja kategóriában gyémánt 
minősítést szerzett a Siófoki jégkikötő – Téli varázslat 
a parton marketingkommunikációs kampánya is, a vá-
rosmárka, városimázs-építő nem-marketing teljesít-
mények között pedig a Siófok, Kálmán Imre otthona 
és a Gasztrofarsang – Busók a jégen! című pályázato-
kat is gyémánttal ismerték el.
Óriási öröm ez Siófoknak, hiszen így 2019-ben Somogy 
megye számára is hazahozhatták a Marketingaktív 
Megye címet. „A Marketing Fővárosa cím elnyerésé-
vel hatalmas megtiszteltetés ért minket, hiszen ez 
egy óriási elismerés a Magyar Marketing Szövetség 
szakmai zsűrijétől. Ezzel learathattuk 2018-as kemény 
munkánk gyümölcsét, és bebizonyítottuk, hogy az 

egységes, integrált marketingkommunikáció elen-
gedhetetlen része Siófok turisztikai koncepciójának. 
Ezúton is köszönjük a helyi turisztikai szereplők, in-
tézmények és a sok aktív civil szervezet munkáját, 
és persze köszönjük minden siófokinak is az együtt-
működést, hiszen a közös munka nélkül ez nem sike-
rülhetett volna! Együtt ismét bebizonyítottuk, hogy 
Siófokon kezdődik a Balaton!” – mondta Stadler-
Szentpéteri Ildikó, a város marketingkommunikációjá-
ért felelős Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai Egyesület 
és Tourinform iroda vezetője.
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Szegényemberek lova II.
Tapos és dől és tapos és dől és tapos és dől és fél.
Tyúk szalad át. Saller, kónusz, vulkanizálás.
Nem tud a nyergen, nem tud, a lába rövid.
Csúszik a szandál, mekkora árok az élet!
Tóba teker, sárba teker, friss rőt murvába teker.
Neccben a két vekni, a két vekni belódul,
ingáztatja a rendszert, kacsázik a kormány,
belesúrol a külső itt, belesúrol a külső ott a ke-
nyérbe, nyállal a templom mellett, hűvös öböl-
ben a sebhely. Háború volt nem rég, szétcsúszott 
itt is a járda.
Nádasdy Ádám: Nagypapa gépe

A második világháború után egy pár esztendeig a ke-
rékpár elsősorban a mindennapi élet járművének a 
szerepét töltötte be. Ahogy teltek az évek, elkezdőd-
tek a kerékpárpárversenyek is, de a Balaton környéke 
nem szerepelt a versenyhelyszínek közt.
1947-ben a Magyar Kerékpáros Szövetség pénz 
hiányában nem rendezte meg a Tour de Hongrie 
versenyt, helyette háromnapos Balaton körüli 
nemzetközi viadalt hirdettek meg. A futam Buda-
pest—Siófok 110, a Balaton körül 170 és végül Sió-
fok—Budapest 110 kilométeres távon rendezték 
meg. A rendezőség nagy nemzetközi részvételre szá-
mított
Cseh, lengyel, orosz, osztrák és svájci kerékpárosokat 
is vártak.
1948-ban egy mondattal nyugtázták a Budapest-
Siófok-Budapest kerékpárfutamot.
Az egymondatos hír előrevetítette a következő évek 
„hanyatlását” a Balaton környéki kerékpársport ked-
velői számára.
1949-ben Balatonfőkajáron rendeztek népi kerék-
párversenyt. A versenyre Lepsényből, Csajágról és 
Balatonszentgyörgyről is érkeztek nevezések. A ver-
senynek nagy figyelmet szenteltek Budapesten is, 
ezért megfigyelőket küldtek a helyszínre, hogy fel-
mérjék a tehetséges sportolókat.
1950-ben a Honvéd SE rendezett kétnapos kerékpár-
versenyt, amelynek során a versenyzők megkerülik 
a Balatont. Budapesti rajttal indultak, a cél azonban 

akkor Keszthely volt. A táv 199 km-es szakasz volt, 
melyet 5:38:55 idő alatt teljesített az első bekerekező 
versenyző, az Előre csapat tagja.
Az 1951-ben megjelenő Kis Újság beszámol arról, 
hogy Siófok a Balaton partján élen jár a sportolási 
lehetőségek, a sportversenyek rendezése területén. 
Számos sportág mellett ismét népszerűsítik kerékpá-
rozást is. A pénzügyi és kereskedelmi szakszervezet 
új csapata, a Vörös Meteor kezdeményezésére egyre 
többen foglalkoznak Siófokon országúti kerékpáro-
zással, amelyre egyébként a sima balatoni műutak 
kiválóan alkalmasak.
Az 1955-ből származó évből a kerékpározásnak a 
Balaton összefüggésében csupán csak egy „játékos” 
szerep jut. Az adott évben a Játéktervező Intézet pá-
lyázatot írt ki játékok tervezésére. Ezen pályázatok 
közt akadt egy pályázó, aki „egy terepen” két társas-
játékot készített el. Balaton körüli kerékpárverseny és 
balatoni vitorlásverseny témákkal nevezett.
1957. július 20-21-én több évi kihagyás után Tour 
de Balaton kerékpárversenyt rendeztek. A kétnapos 

verseny résztvevőinek a Budapestről indulnak, és a 
Balaton megkerülésével a főváros lesz a cél.
Az Autó-Motor 1958-ban megjelenő számában a 
Balatonra irányítják lapjuk olvasóinak a figyelmét. A 
Balaton vize, a turisztikai látványosságok mellett a 
sportolási lehetőségekre és versenyekre is felhívják a 
figyelmüket, többek közt a Tour de Balaton rendez-
vényre is.
1960-ban az Autó-Motor magazinban a természe-
ten, a kultúrán és a sporton keresztül népszerűsítet-
ték a magyar tenger-t, melybe beletartozott a Tour 
de Balaton futama, június 3. és 5. között.
1964-ben Siófokon a hagyományos pontszerző vi-
torlásverseny mellett háztömb körüli kerékpárver-
senyt szerveztek amatőr és profi bringásoknak.
1965-ben a Somogy Megyei Kerékpáros Szövetség 
kétnapos összetett versenyt rendezett, amelynek 
első napján Kaposvárról Siófokra tekert le a verseny 
szép számú mezőnye. A végig szakadó esőben haj-
tottak az ország minden részéből összegyűlt kerék-
párosok. A küzdelmeket vasárnap délelőtt Siófokon 
háztömb körüli versennyel folytatták.
A következő években, évtizedekben a kerékpársport 
nem jutott jelentős szerephez. A Balaton körüli verse-
nyek helyett Budapestre rendeztek egy-két futamot. 
A kerékpársport szerelmeseinek a határok túlra kel-
lett átrándulniuk, ha egy-egy versenyt látni vagy akár 
képes beszámolókból értesülni akartak.
A kétkerekű, nem motorhajtásos verseny szerelme-
seinek jó hírnek számított az 1991-ben megrende-
zésre került siófoki verseny. A verseny szervezője az 
Ezüspart SE csapata volt.  Délelőtt időfutamokat ren-
deztek, délután az ötvenkörös háztömb körüli ver-
seny kínált csemegét a nézőknek
Az 1992-es évben az alábbi időjárás várta a 2. Hotel 
Azúr Kupa résztvevőit: szél, eső, hózápor, ha betű-
rendbe rakjuk a végeredmény, akkor sem lesz jobb: 
eső, hózápor, szél. Mindezek ellenére a verseny-
zők vállalták a két helyszínen rendezett futamot. A 
14 km-es egyenkénti indításút és a délutáni Siófok 
belvárosában rendezett ötvenkörös háztömb kö-
rüli versenyt. Az egyébként látványos versenyt ala-
posan elcsúfította a szakadó eső. A következő nap 
„csemegéjeként” 164 km várt a kerékpárosokra. Eh-

hez képest az előző nap csak „bemelegítés” volt.  A 
teljesítéséhez ugyancsak kellett vállalkozókedv és 
kitartás. Somogy kanyargós útjain kívül ugyanis hol 
a szélvihar, hol a hózápor jelentett nehézséget. A 
verseny első helyezettje röviden összefoglalta véle-
ményét a versenyről és az időjárásról: „Úgy látszik, 
nekem fekszik a szeles, esős időjárás. Eddig ezt nem 
tudtam...”

Az 1993-as év mostoha időjárási körülményeket ho-
zott a 3. Azúr Hotel Kupa nemzetközi kerékpárver-
seny résztvevőire. A rendkívüli időjárás miatt kétszer 
rövidíteni kellett a távot. A 164 km-es szakaszból így 
először 134 km, majd 72 km-re módosult a hófúvás 
okozta járhatatlan út miatt.
1993-ban még egy kerékpáros esemény „kényez-
tette” a sportág kedvelőit. A belga győzelemmel zá-
rult Coca- Cola Tour de Hongrie kerékpárverseny 2. 
szakasza. E versenyt már kedvezőbb időjárás kísérte. 
A Győr-Siófok közötti 127 km-es táv végén Gunter 
Nauwelaers hajtott át elsőként a célvonalon a Bala-
ton-parti város központjában. A várakozásnak megfe-
lelően a közel 400 méteres szintkülönbség alaposan 
szétszakította a 97 főből álló mezőnyt. A győrihez ha-
sonlóan látványos befutóban 12-en voltak verseny-
ben a szakaszgyőzelemért, amit két német előtt egy 
belga szerzett meg. Siófokról július 29-én Szekszárd-
ra indul a Coca-Cola Tour de Hongrie mezőnye.
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Első helyen végzett Siófok a Kihívás Napján
A települések versenyében kategóriájának első 
helyezettje lett a város a 2019-es Kihívás Napja 
országos sporteseményen. 

A május 29-i Kihívás Napján a kicsiktől a nagyokig min-
den korosztálynak kínált aktív sportolási lehetőséget 
az egész napos programokat szervező Kálmán Imre 
Kulturális Központ. A reggeli bemelegítő edzéseket 
követően a városi sportegyesületek, edzőtermek edző-
inek közreműködésével egymást váltották a különbö-
ző sportágak a Fő téri színpadnál. Sorra érkeztek az 
óvodás, iskolás csoportok, és a gyerekek is a nap aktív 
résztvevőivé váltak. Kipróbálták az akrobatikus rock 
and rollt, a deepwork edzést, az akrobatikus rocky és 
hip-hopot, a BodyArt-ot, valamint a jóga különböző 
változatait. Az ovisok Szilas Miklós zenés-táncos kihívá-
sát teljesítették, az anyukák pedig kisbabáikkal együtt 
Kangatrainingen vettek részt. A téren mindemellett 
Molnár Éva, a Balatuning Egyesület elnöke kötélhúzás-
sal, sorversenyekkel és még számos sportprogrammal 
várta az aktív kikapcsolódásra vágyókat. Az érdeklő-
dők az elme sportját, a sakkot is kipróbálhatták, ez-

úttal óriás sakk formájában. A délutáni eső a Fő téri 
programokat ugyan elmosta, de a Kihívás Napja külső 
helyszíneken városszerte tovább folytatódott. Sokan 
az edzőtermekben teljesítették a napi 15 perces aktív 
testmozgást, és a Sió-csatornán a Siófoki Kajak-kenu 
Sportegyesület 24 órás evezése se szakadt félbe. 
Az egész napos aktív programokkal a siófokiak a do-
bogó legfelső fokára tornázták fel magukat, a települé-
sek versenyében elért első hely a város lakóinak közös 
eredménye.

1994-ben, péntek 13-án indult a háromnapos futam. 
Szerencsésnek lenni ezen a baljóslatú napon nem 
akármilyen dolog. A szolnoki csapat bringása azon-
ban elmondhatta ezt magáról. Ő ért ugyanis elsőként 
célba az Azúr Hotel Kupa első szakaszában, a 118 km-
es tömegrajtos versenyen. A budaörsi Csíki csárdá-
nál induló mezőny fárasztó útra vállalkozva próbált 
eljutni a siófoki főtérre. Majdnem háromórás pedá-
lozás után érkeztek meg a Víztoronyhoz a leggyor-
sabb biciklisták, élükön a cukorgyáriak versenyzője. E 
monumentális távot csupán bemelegítőnek szánták 
a viadal szervezői. Szombaton és vasárnap tovább 
folytak a küzdelmek.
1995. május 19. és 21. között 5. Azúr Hotel Kupa a 
kerékpársport szerelmeseinek. A rendezők célja az 
országúti kerékpárversenyek népszerűsítése volt. 
1995. május 19-én pénteken délben a Flört Disco 
Factory egyéni indítású időfutammal indult a ver-
senysorozat. Ezt délután négy órakor az Inter Fuvar 
Nagydíj 104 km-es tömegrajtos egyéni és csapatver-
senye követte. 20-án, 10 órától a Coca Cola Nagydí-
jért küzdöttek 40 kilométeres távon, délután a Siren 
Saniter Nagydíjért 35 km-es távot kellett letekerniük. 
A zárónapon, május 21-án a Balatel Nagydíjon a 201 
km megtétele után hirdettek győztest.
1996. május és a 6. Azúr Hotel Kupa. A reggeli órák-
ban indult az egyik időmérő futam Tihanyban, Sió-
fokon a délutáni órákban indították a résztvevőket. 
Az igazi nagy küzdelem és megmérettetés vasárnap 
várt a versenyzőkre, amikor is a Balatel Nagydíj kere-
tében kerekeztek a Balaton körül.
Azúr Hotel Kupa 1997. május. Abban az évben má-
jus 16-án, a Palace diszkó prológgal indult a délelőtti 
órákban. Két kilométeres, egyenkénti időfutammal 
indítottak. Délután a Siófok Nagydíjáért „vetették 
magukat nyeregbe”, melyért 104 kilométeres távot 
teljesítettek. Szombat reggel a Siótour Nagydíj ke-
retében kapott helyet a hegyi kritériumverseny, ez 
64 km-es szakasz a Tihanyi-félszigeten, délután MOL 
Nagydíj könnyebb helyszínnel, Siófokkal. Vasárnap a 
megszokott Balatel Nagydíj várt a versenyzőkre, mely 
keretében Garay János Balatoni kagylók  című vers-
részletében megfogalmazott szépségnek a részesei 
lehettek (amennyiben valamelyiküknek volt rá ideje 

a tóra pillantani). „Tükre lőn az égnek, S szép Magyaror-
szágnak... Nevezik e könnyet Balaton tavának.”
1998. - 8. Azúr Hotel – Pelso Kupán a verseny lebo-
nyolítása az előző évekhez hasonlóan zajlott. Reggel 
a Tihanyi-félszigeten kezdtek, ahol a siófoki Arany 
Gábor másodikként ért be Roland Wafler mögött. Sió-
fokon délután 850 méteres körpályán kellett teljesíte-
niük. Vasárnap a Balaton körüli versennyel zárult.
Csonka mezőnnyel, csonka futamon indult útjára 
1999-ben az Azúr Kupa. Nem ez volt az egyetlen ke-
rékpáros rendezvény, mely gyér számú versenyzővel 
indult vagy meg sem rendeződött. Az adott évben 
a fő szponzor visszalépése miatt elmaradt a magyar 
körverseny is. Május utolsó hétvégéjén, péntektől 
vasárnapig rendezték volna meg a hagyományos 
nemzetközi Azúr Kupát, amely híres a siófoki sétáló-
utcában megrendezett kritériumfutamáról, a tihanyi 
apátság mellett célba érő hegyi versenyéről és a Bala-
tont körbetekerő 200 km-es szakaszáról. A szervezők 
szerint minderre akkor nem volt igény.
A kevés számú jelentkező miatt csak egy szakaszt: a 
siófoki kritériumversenyt rendezték meg. Bizakodtak 
abban, hogy 2000-ben már kedvezően alakul a kerék-
páros helyzet.
2002-2005-ig évente rendezték az Azúr Kupát, azaz a 
Tour de Pelso versenyt. Az Azur az indulásától számí-
tott pár év után felvette a Balaton latin nevét, a Pelsót.
2005 után ismét szünet, majd 2009-ben és 2010-
ben 1500-an szálltak „nyeregbe” a megrendezett fu-
tamon.
2009-ben megalakult a Balatoni Kerékpáros Turisz-
tikai Szövetség, akiknek elősorban a kerékpárturiz-
mus fellendítése volt a céljuk. A kerékpáros turisták 
számának növelése érdekében nemcsak a kerékpár-
utak építése, a szállóhelyek alkalmazkodása, a brin-
gásokhoz viszonyulása számított, hanem verseny 
rendezése is. Ezért a 2011-ben, június 2. és 4. között 
megrendezett NaturAqua Tour de Pelso kerékpáros 
túraversenyre nevezési rekordra számítottak. A ver-
senyt időközben a létszám növekedésére számítva 
nyílttá tették, azaz amatőrök is összemérhették a tel-
jesítőképességüket és a gyorsaságukat. A távok közé 
beiktattak kényelmes „kiránduló” távot. Az elgondo-
lás bevált, az indulók száma megtöbbszöröződött. 

Reméljük, hogy minél többen pattannak majd kétke-
rekűre, és nemcsak a gyorsaság vonzza őket. Egész-
ség, szabadság, kaland, és ne feledjék Albert Einstein 
intését se: „ Az élet olyan, mint a biciklizés. Ha meg 
akarod tartani az egyensúlyt, mozgásban kell marad-
nod. ”

„Záró Unicum” 

A nyughatatlan emberi elme, ha egyszer feltalál va-
lamit, esetünkben a kerékpárt, igyekszik azt tovább 
fejleszteni, szépíteni, különlegessé, egyedivé varázsol-
ni. A „drótszamár” azért egy szárazföldön használa-
tos jármű. Azért akadt egy hóbortos feltaláló, aki nem 
érte be ezzel. Úr akart lenni a víz felett is (ez még nem 
a vízibicikli korszaka), ezért szerkesztett mindenféle kü-
lönleges vízi kerékpárt. A legfurcsább azonban az ame-
rikai Richardson-féle vízi kétkerekű. A szerkezet felszínen 

maradását egy parafalap biztosította, amelyen hasalt 
az ember. A kezével elől egy kereket hajt, hátul egy má-
sikat a lábával. A kéz és a láb egyesített munkája egy 
propellercsavart indított forgásra. A kerékpározó ember 
feje állandóan a vízszint fölött volt, így a lélegzetvételt 
sem zavarta. Óránként hét kilométert lehetett a vízi ke-
rékpárral megtenni.

Laki Judit összeállítása

Irodalom: 

Kerekes hírforrás:

Versek: Garay János: Balatoni kagylók

  www.matarka.hu

Arcanum Adatbázis:

Autó-Motor, Képes Sport, A Kerék, Kis Újság, Magyar Nemzet, 

Napi Gazdaság, Nemzeti Sport, Népszava, 
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Trianon-menet

Június 4. és július 22. között gyalogos tiltakozó menet indul Budapestről a Trianon palotához. Információ és 
jelentkezés: a Trianon-menet facebook oldalán, a trianon.menet@gmail.com és a trinanon-menet@tutanota.com 
email címeken, vagy a 06 30 429-5301-es telefonszámon. 

Útjelző

Útjelző, reflektorfényben az ifjúságvédelem címmel érkezett Siófokra Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság és a So-
mogy Megyei Rendőr-főkapitányság középiskolásoknak szóló ifjúságvédelmi előadása. Gimnazisták és középiskolá-
sok töltötték meg április 30-án a Kálmán Imre Kulturális Központ színháztermét. A fiatalok a korosztályukat érintő 
problémákat feldolgozó zenekari előadást és kisfilmeket nézhettek meg. A témák közt szerepelt az iskolai erőszak, a 
kirekesztés, a szerfogyasztás, az internet veszélyei, a prostitúció, valamint a fiatalkori útkeresés. A diákokat leginkább 
foglalkoztató problémák, veszélyhelyzetek feldolgozását az előadást követően a szakemberek tanácsai segítették. 

Megjelent a SiópArt idei második száma
Május 29-én, a siófoki BRTK Könyvtárban mutatták 
be Siófok első kulturális folyóirata, a SiópArt idei 
második lapszámát.

A folyóirat bemutatóján Podmaniczky Szilárd főszer-
kesztő köszöntötte az érdeklődőket, és a rendezvény 
meghívott vendégeit. Szombathy Pál ezúttal a Sió-
fokon született Csapody Kingával, a Manó és a Menő 
Könyvek kiadóvezető-főszerkesztőjével, az ugyancsak 
siófoki kötődésű Mechler Anna meseíróval, valamint a 
József Attila-díjas Térey János író-költővel beszélgetett. 
Az élő interjú a mese köré épült fel, és emellett Siófok 
és a Balaton ismét fontos szerepet töltött be a beszél-
getés során, éppúgy, mint a vendégek életében is. 
- Nem az a szép Siófokban, amit mindenki ismer, ha-

nem a titkok – mondta el Mechler Anna, aki általános 
iskolás éveit töltötte a városban, ugyanis édesapja Sió-
fok főkertésze volt. 
- Nekem a balatoniság ma is egész éves kötődést jelent, 
ősszel, télen és tavasszal a maga pompájában szeret-
hetem, nyáron pedig úgy, hogy ismerem a kerülőuta-
kat és a meghitt helyeket – vallja Csapody Kinga.
Térey János a földkerekség egyik legjobb tájaként jelle-
mezte a Balatont, az író-költő regénye, debreceni szár-
mazása ellenére, a magyar tengernél játszódik. 
A SiópArt új számában is szereplő három szerző a me-
seírás kulisszatitkaiba, a meseolvasás, mesealkotás fo-
lyamatába és a tónál szerzett gasztronómiai élményeik 
történetébe egyaránt beavatta közönségét. 

Idén először strand szezonnyitóval nyitotta meg 
kapuit a siófoki nagystrand. Május 17. és 19. között 
Király Viktor, a Magna Cum Laude, Marót Viki és a 
Nova Kultúr Zenekar koncertjeivel indult el a 2019-
es nyári szezon Siófokon. 

Siófok új nagyrendezvénnyel ünnepelte a nyári szezon 
kezdetét. A nagystrand megnyitója alkalmából a strand 
szezonnyitó háromnapos programsorozatával indult a 
nyár. A családokat játékok és gyerekzenekarok várták, a 
strand füves területére kézművesek és gasztrokereskedők 
települtek ki, a Plázs nagyszínpadán pedig népszerű 
együttesek adtak koncertet. A késő délutáni buli hangu-
latot az Egerszegi Akusztik, a Cool Miners és a Popdealers 
alapozta meg. A közelgő nyár első nagy fesztiváljának esti 

koncertjein a Király Viktor and the Dreamers, a Magna 
Cum Laude, valamint Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar 
töltötte meg bulizókkal a Plázs fehér homokos koncert-
helyszínét. 

Strand szezonnyitó Siófokon Siófok ingyenes parkolási lehetőséget biztosít
Siófok Város Önkormányzata a Horgony utcánál és a Kos-
suth Lajos utca, Vilma utca által határolt területen ingyenes 
parkolási lehetőséget biztosít bárki számára.
- A két parkoló egykor az önkormányzat tulajdonát képez-
te, azonban az előző városvezetés időszakában eladásra 
került. A jelenlegi városvezetés a parkolási gondok enyhíté-
se miatt, különösen a nyári nagyrendezvényekre tekintet-
tel döntött úgy, hogy bérbe veszi a két területet jelenlegi 
tulajdonosaiktól – nyilatkozta dr. Lengyel Róbert, Siófok 
polgármestere.
Az egész nyáron ingyenes két siófoki parkolóban az őrzés 
nem biztosított, a parkolók csak saját felelősségre vehetők 
igénybe. 

Kitüntetések a rendőrség napja alkalmából
A rendőrség napja alkalmából a Siófoki Rendőrka-
pitányságon polgármesteri elismerést vehetett át 
Szucsáki Áron rendőr főtörzsőrmester, a kapitányság 
közrendvédelmi osztályának munkatársa és Takács 
Zoltán rendőr főtörzszászlós, a közlekedésrendészet 
munkatársa.

A Siófoki Rendőrkapitányság vezetője, Bene Zsolt rend-
őrkapitány javaslatára dr. Lengyel Róbert, Siófok pol-
gármestere elismerésben részesítette Szucsáki Áron 
rendőr főtörzsőrmestert, a kapitányság közrendvédel-
mi osztályának munkatársát és Takács Zoltán rendőr 
főtörzszászlóst, a közlekedésrendészet munkatársát. 
Szucsáki Áron rendőr főtörzsőrmester május 2-án a 
Siófoki Rendőrkapitányságon a parancsnoki állomány 
előtt személyesen vette át jutalmát a polgármestertől, 
Takács Zoltán rendőr főtörzszászlós szolgálati elfog-
laltsága miatt parancsnokától veheti át az elismerést. 
Szucsáki Áron 2009 óta szolgál a siófoki rendőrségnél, 
pályafutását járőrként kezdte, jelenleg körzeti megbí-

zott csoportvezető.
- Siófok egy frekventált, kiemelt hely, így sok izgalmas 
munkafeladatot kapunk. Jelenlegi beosztásomban 
igyekszem szakmailag fejlődni, tapasztalatokat sze-
rezni. Siófokon születtem, és úgy gondolom, hogy he-
lyi rendőrként még inkább szívemen viselem a város 
sorsát. Dr. Lengyel Róbert polgármester rendőrkapi-
tánysága alatt kezdtem el a rendőrségen dolgozni, így 
megtisztelő volt számomra, hogy tőle vehettem át ezt 
a kitüntetést – nyilatkozta az elismerés átvétele után 
Szucsáki Áron rendőr főtörzsőrmester. 
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A tűzoltóság napja alkalmából a Siófoki Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség vezetője, Oláh László tűzoltó 
alezredes javaslatára dr. Lengyel Róbert, Siófok pol-
gármestere május 6-án polgármesteri elismerésben 
részesítette Kiss László tűzoltó századost és Szabadi 
Zoltán tűzoltó főtörzsőrmestert.

Kiss László 1992. 08. 01. napján kezdte hivatásos szolgála-
tát Siófok Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságán. 
Beosztott tűzoltóként dolgozott, majd munkája elisme-
réseként szolgálatparancsnok-helyettesi feladatokkal 
bízták meg. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elvég-
zése után 2015 év végétől műszaki biztonsági tisztként 
teljesít szolgálatot. Számos nagy káresetnél vett részt a 
felszámolási- mentési munkálatokban, például a Darnay 
térnél történt vonatbalesetnél, a devecseri vörösiszap 
katasztrófánál. Több dunai árvízi védekezéshez önként 
jelentkezett. A Balaton partját érintő nagy viharokat kö-
vető kárfelszámolásoknál is mindig lehet a munkájára 
számítani. Műszaki biztonsági tiszti feladatait magas 
színvonalon látja el, naprakész a területéhez tartozó gép-
járművekből, tűzoltó szakfelszerelésekből. Hosszú időn 
keresztül vett részt a siófoki tűzoltóság tűzoltó-sport csa-
patában, később felkészítőként állt a fiatal tűzoltók mellé. 

Szabadi Zoltán 1997. 07. 01. napján kezdte hivatásos szol-
gálatát beosztott tűzoltóként Siófok Város Hivatásos Ön-
kormányzati Tűzoltóságán. Kezdetektől fogva munkáját 
odaadással, tudása legjavát adva végezte. Önként jelent-
kezett több Dunán és a Tiszán levonuló árhullám miatt 
védekezéshez, de a devecseri vörösiszap-katasztrófa utá-
ni kárfelszámolásnál is ott volt. A Balaton partját érintő 
nagy viharokat követő kárfelszámolásoknál is mindig le-
het a munkájára számítani. A tűzoltói munka mellett aktí-
van részt vesz az újoncok tanításában, a tűzoltóság sport 
tevékenységében, illetve rendezvényeik szervezésében, 
lebonyolításában. Hosszú időn keresztül vett részt a sió-
foki tűzoltóság tűzoltósport csapatában. Munkáját két 
soron kívüli előléptetéssel és több vezetői jutalommal 
ismerték el. 

Polgármesteri elismerésben részesült két siófoki tűzoltó

„Ha újra kezdhetném, akkor is ökölvívó lennék”
Siófokot választotta otthonául az ökölvívó pályafu-
tása során veretlen Magyar István, Európa-bajnoki 
bronz- és ezüstérmes ökölvívó, aki hétszeres felnőtt 
Magyar Bajnok kisváltósúlyban, háromszáz-ötven-
szeres magyar válogatott ökölvívó, továbbá több 
mint 120 mérkőzést vívott meg a profik közt is. 

Magyar István immár nyugdíjas, ám 60 évesen is aktív spor-
toló, és a közelmúltban feleségével együtt Siófokra költözött. 
Kerekes Imre, Horváth Géza, majd Papp László tanítványa-
ként számos hazai és külföldi győzelmet aratott, aktív ver-
senyzői pályafutását követően pedig edzői karriert épített ki. 
A sikeres ökölvívót sportkarrierje kezdetéről, elért eredmé-
nyeiről, és a versenysport utáni edzői munkájáról kérdeztük.

Hogyan indult bokszolói pályafutása?
1968-ban kezdtem el bokszolni szülővárosomban, Sziget-
váron. Legidősebb bátyám is bokszoló volt, édesapám 
pedig birkózó, és jómagam elhatároztam, hogy egyszer 
sikeres ökölvívó válik majd belőlem. Az önszorgalom és 
az alázat a legfontosabb, én mindent feláldoztam azért, 
hogy a kitűzött célomat teljesítsem. 1970-ben már ser-
dülőként Magyar Bajnokságot nyertem, Szigetvár után a 
pécsi PVSK-hoz igazoltam, és nagyon sok versenyen részt 
vettem. Ifiként, serdülőként a pécsi csapattal 10-15 éven 
át végigvertük Magyarországot, senki ellen nem kaptunk 
ki. Pécsi sportpályafutásom során Európa-bajnoki bronz- 
és ezüstérmet nyertem, és Pécs első Magyar Bajnoka let-
tem. Később Pónya József, a Paksi Atomerőmű (ma már 

nyugalmazott) vezérigazgatója megkeresésére a Paksi 
Sportegyesülethez igazoltam. 
Mely eredményeire a legbüszkébb?
Minden eredményemre nagyon büszke vagyok, mert 
mindegyikért megküzdöttem. Amatőrként például 63,5 
kilóval kisváltósúlyban bokszoltam, ez volt a legrizikó-
sabb súlycsoport, nagyon nagy mezőnnyel, nagyon jó 
bokszolókkal. Mindig úgy álltam hozzá a bokszhoz, hogy 
mindig a legjobbat kell megverni. 1974-1988-ig bokszol-
tam amatőr magyar válogatottként, majd 12 évig profi 
bokszolóként. Beutaztam a világot, nagyon sok meccsen 
küzdöttem, rengeteg sérülést elszenvedtem, de soha 
semmi sem gátolhatott meg abban, hogy folytassam, 

még a súlyos sérülések sem. 49 éves koromban bokszol-
tam utoljára versenyszerűen, és ha újra kezdhetném, 
akkor is ökölvívó lennék. A versenykarriert követően 
edzőként tevékenykedtem Pakson, versenyzőket képez-
tem, kommandósokat is edzettem. 
Milyen tervekkel, célokkal érkezett Siófokra?
Jelenleg nyugdíjas éveimet élem, és már rég elhatároz-
tam, hogy életemnek ezt a szakaszát csakis Siófokon 
szeretném eltölteni. Több ismerősöm is itt él, régen sokat 
jártunk le nyaralni, valamint bajnokságokra, meccsekre, 
és nekem már akkor is nagyon megtetszett a város. Dr. 
Lengyel Róberttel, Siófok polgármesterével még Paksról 
ismerjük egymást, abból az időből, amikor ő még kom-
mandó parancsnok volt. Több mint 20 éve vagyunk bará-
tok, és kölcsönösen tiszteljük egymást, egyebek mellett 
sportteljesítményeink miatt. Igyekszem ma is aktívan 
sportolni, egy héten háromszor járok konditerembe 
edzeni, ahol már több siófoki is érdeklődött a boksz iránt. 
Ha nem is versenyszerűen, de hobbi szinten továbbra is 
szeretnék edzéseket tartani, megtanítani az önvédelmet, 
a bokszolást, ha van rá igény.

2 0 1 9 .  0 6 .  2 6 .
( s z e r d a ,  1 0 – 1 6  ó r á i g )
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Pályázat útján eladásra kijelölt ingatlanok
1. Fonyód, Niklai utca
gyep (legelő)
10068 hrsz. 8 ha 3469 m2

Vételár: 75.000.000.- Ft

2. Fonyód, 7-es főút déli oldalán
kivett mocsár, árok, erdő és út
10077/34 hrsz. 27 ha 5885 m2

Vételár: 50.000.000.- Ft

3. Balatonboglár,  
7-es főúttól délre
rét
0100/2 hrsz. 13 ha 0472 m2

Vételár: 50.000.000.- Ft

4. Siófok, Lidó és  
Zamárdi u. 
beépítetlen terület
8744/30 hrsz. 2338 m2

Vételár: 37.408.000.- Ft

5. Siófok, Zamárdi utca
beépítetlen terület
8744/22 hrsz. 1 ha 5622 m2

Vételár: 117.165.000.- Ft

6. Fonyód, Kopaszdomb
lakóház, udvar, erdő, rét, 
033 hrsz. 29500 m2

Vételár: 27.500.000.- Ft

7. Siófok,
Szent László utca 13.
4077 hrsz. 3353 m2 
4076/1 hrsz. 268 m2
üzem és üzemi épület
beépítetlen terület
Az ingatlanok együttes 
Vételára: 220.000.000,- 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 szennyvízköz-
mű 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 Atti-
la utcához csatlakoztatható, a szenny-
vízközmű 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 Atti-
la utcához csatlakoztatható, a szenny-
vízközmű 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 Atti-
la utcához csatlakoztatható, a szenny-
vízközmű a József Attila utcai közmű 
kiépítését követően valósítható meg.

13. Siófok-Töreki, 0179/21 hrsz. 
5744 m2 (4270/5775-öd tulajdoni há-
nyad) 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 ingat-
lan 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. augusztus 30. (péntek) 9:00 óra

Lecserélné régi fogpótlását?

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

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

ITT AZ IDEJE EGY SZEBB ÉS 
STABILABB FOGSOR 
KÉSZÍTÉSÉNEK?
Akkor kérjen 
időpontot most egy 
állapotfelmérésre: 
május és júniusban 
extra kedvezmények 
a � x és kivehető 
pótlásokra a hirdetést felmutatóinak!




