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Ilyen mise nem volt még Siófokon!

Nemcsak az újjávarázsolt padok, hanem a kert is 
megtelt Siófok-Sóstón, ahol a város legszebb pa-
norámájú római katolikus kápolnája található. A 
kápolna megújulását ünneplő istentiszteleten a 
résztvevők különleges zenei élményben is része-
sülhettek. 

Siófok szabadi-sóstói városrészében, a Baross Gábor 
utca 68. szám alatt évtizedek óta egy csodálatos kis 
vízparti kápolna áll. Az 1938-ban épült Szent István 
király-kápolnában, a helyiek és a nyaralóvendégek 
részvételével tartanak rendszeresen szentmisét ta-
vasztól őszig, emellett egyre gyakrabban esküvőket, 
keresztelőket, ifjúsági találkozókat is. Nemrég négy 
és félmillió forintból újult meg a kápolna, a hívők im-
már térkövezett területen, új padokon hallgathatják 
a misét egy féltető alatt. 
Korábban a Szabadifürdő és Sóstóért Alapítvány tá-
mogatási kérelemmel kereste meg az önkormányza-
tot, szeretnék rendbe tenni a Szent István-kápolna 
környezetét. Dr. Ahmed Safart, a terület képviselőjét 
és Szajcz Adrián beruházási és fejlesztési tanácsno-
kot a helyszínen tájékoztatták az alapítvány képvi-
selői a terveikről, a településrész problémáiról és a 
jövőbeni elképzeléseikről a településrész fejlesztése 
érdekében. A kivitelezési munkához az alapítvány 
és a plébánia 1-1 millió forintot tudott biztosítani. A 
költségek fennmaradó összege 2.532.616 Ft, ezért az 
alapítvány tagjai az önkormányzat segítségét kérték. 
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta a 
kérelmet, és támogatta a kápolna felújítását.

Ennek eredményeképpen, az immár megújult kör-
nyezetben került sor július 21-én este egy családias 
hangulatú átadó ünnepségre. Az alapítvány kez-
deményezésére erre az alkalomra egy különleges 
eseményt, Szilas Imre 52 évvel ezelőtt született 
beatmiséjének előadását szervezték. A zuglói szüle-
tésű Szilas Imre 1967-ben, 16 évesen szerezte Hús-
véti beatmiséjét, mellyel Magyarországon műfajt 
teremtett.
– „Akkor még a rock is újdonságnak számított. Imád-
tuk a zenét, és magától értetődő volt számunk-
ra, hogy bevisszük a templomba is, így dicsérjük 
az Istent” – mondta a ’70-es évektől a kaliforniai 
Pasadénában élő orgonaművész, aki azóta doktorá-
tust szerzett szakrális zenéből. A szentmisét celeb-
ráló balatonszabadi plébános, Bara Adolf elmondta, 
hogy a kápolna területén nyaranta összejöveteleket 
tartanak. Idén hetedik alkalommal szervezték meg 
ifjúsági találkozójukat, ahová rendszerint az egyház-
megyéből érkeznek hittanosok.

– Sátrakkal jönnek a táborozók, de sokan matraco-
kon alszanak itt, a fedett rész alatt. 2-3 tábor is van 
egy nyáron, melyek programjában sorversenyek, 
szellemi vetélkedők, misék és természetesen stran-
dolás szerepel – emelte ki a plébános.
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Siófok város imázsa kérdőív

Nagyon fontos, hogy a siófoki élmények tökéletesek 
legyenek mind az idelátogatók, mind a Siófokon és 
környéken élők számára. Ezért készült el az alábbi 
kérdőíves kutatás is, melynek célja megtudni, mi a 
benyomása Siófokról, mi az, amin változtatna, mit 
hiányol, mit szeret, mivel tölti az idejét a városban, 
honnan tájékozódik a programokról. A kérdőívet 
kitöltheti a siofok.hu és a hellosiofok.hu oldalakon. 
Köszönjük, hogy segíti a kutatást válaszával!

Folynak az ipari park beruházás előkészületei
A kiliti reptérrel szemben található mezőgazdasá-
gi területekből vásárolt meg a város körülbelül 10 
hektárnyi részt ipari park létesítése céljából, mely-
nek jelenleg már zajlanak az előkészületei.

2017 szeptemberében a város 575 millió forintot nyert 
TOP-os pályázaton ipari park létesítésére, melynek hely-
színéül a kiliti repülőtérrel szembeni területet jelölte 
ki a város, amelyet telekvásárlásokkal szereztek meg, 
jelenleg ezeknek a telkeknek az átminősítése folyik. A 
projekt lényege, hogy ezen a területen egy elkerített, 
ipari park besorolású ingatlant kell létrehozni a szüksé-
ges infrastruktúrával, valamint a pályázati feltétel szerint 
egy portaépületet és egy munkacsarnokot kell építeni, 
melyben minimum két cégnek kell működni. Az ipari 
park elérhetőségéről is döntenie kellett a testületnek, s 
egy közlekedési tanulmány elkészíttetése után az a dön-
tés született, hogy egy körforgalom épül a 65-ös úton, 
melynek az egyik leágazása az ipari parkba vezet.
- A körforgalom kialakításához újabb területeket kell 
vásárolnia az önkormányzatnak, ennek a költségvetési 
fedezetét biztosítottuk a döntéssel. A célunk az, hogy 
Siófok több, stabil lábon álljon a jövőben is, az iparűzé-
si adóbevételek növelése ezután is mindenféleképpen 
célként jelenik meg, illetve szeretnénk ezt a területet 
úgy hasznosítani, hogy a városban működő szakképzési 
centrum tanulói kapjanak gyakorlati lehetőséget vagy 
éppen a már végzett szakemberek munkát - mondta 
Szajcz Adrián, beruházási és fejlesztési tanácsnok. 

- Az ipari park megvalósításához több mint 600 millió 
forint pályázati forrás áll a rendelkezésünkre. A maj-
dani park területére a bevezető út, a belső úthálózat 
és a 65-ös („szekszárdi”) úton létesítendő körforgalom 
építés engedélyezési eljárásai már folyamatban vannak. 
Folynak a vízjogi engedélyeztetések (szennyvíz, csapa-
dékvíz), valamint a kötelező előzetes régészeti doku-
mentáció készíttetése is, amit az illetékes hatóságtól 
megrendeltünk. A régészek kiszálltak a területre, kuta-
tóárkokat ástak, és Árpád-kori lelőhelyeket (árokrend-
szert és földház maradványokat) találtak, így a területen 
feltárások is lesznek – nyilatkozta a beruházással kap-
csolatban dr. Lengyel Róbert polgármester.
A település alapvetően olyan gazdasági vállalkozásokat 
kíván támogatni, amelyek magas hozzáadott értékű te-
vékenységet folytatnak, s környezetbarát technológiá-
kat alkalmaznak.
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XVI. Siófoki New Orleans Jazz fesztivál
Július 11. és 14. között a tradicionális jazz mű-
fajának képviselői közül nyolc ismert és elis-
mert zenekar mutatkozott be a siófoki Fő téren 
megrendezett XVI. Siófoki New Orleans Jazz 
fesztiválon.

- A Siófoki New Orleans Jazz fesztivállal az a célunk, 
hogy a hazai tradicionális jazz zenei élet jeles kép-
viselői megmutathassák magukat a városban. Hálás 
vagyok a siófoki önkormányzatnak valamint Apáti 
Jánosnak, aki 45 éve a városban tevékenykedik, és 
megismertette ezt a műfajt a helyi közönséggel és 
az ide utazó turistákkal egyaránt – nyilatkozta Bé-
nyei Tamás, a Hot Jazz Band zenekar vezetője és a 
fesztivál alapítója. 
Hazai zenekarokról lévén szó, a „nagy öregek”, a 
Benkó Dixieland Band és a Molnár Dixieland Band 
minden évben szerepel a fesztivál fellépői közt, és 
a siófoki Apáti Dixieland Band, valamint a házigaz-
da Hot Jazz Band is elmaradhatatlan résztvevője a 
legnagyobb hazai dixieland fesztiválnak. Minden 
évben érkeznek új fellépők is, idén Szegedről láto-
gatott el hozzánk a Storyville Jazz Band, bemutat-
kozott a színpadon Bényei Tamás, testvére, Bényei 
Tibor és Gáspár Pál (Benkó Dixieland) által alapított 
Banjo Brothers nevű trió, és debütált a jazz feszti-
válon az Ausztriából érkező Streetview Dixieclub 
együttes Ladányi Ádám vezetésével. A rendezvény 
záró napján nagy sikert aratott a hazánkban jazztör-
téneti kuriózumnak számító Hungarian All Stars. 

- A dixieland műfajában ez az első és egyetlen ilyen 
formáció. Ennek a zenének a sajátja az improvizáció, 
a rögtönzött, spontán örömzene, ami úgy összeáll 
a színpadon, mintha száz éve együtt próbálnánk. 
Az All Starsban szerepel Nagy Iván a Benkó Dixie-
landből, Molnár Gyula a Molnár Dixielandből, Papa 
Fleigh, Apáti János az Apáti Dixielandből és a Hot 
Jazz Bandből Galbács István, Juhász Zoltán és jó-
magam, Bényei Tamás. A hazai dixieland zenekarok 
krémjéből összeválogatott csapat 23 éve alkalmi 
zenekarként működik, de nagy örömmel állunk ösz-
sze egy-egy fesztivál alkalmából – mondta el Bényei 
Tamás. 

A családbarát fesztiválon a jazz zene mellett kite-
lepült gasztro kereskedők is gondoskodnak a kel-
lemes hangulatról, és a közönség létszáma is évről 
évre növekszik.
- Idén sajnos az időjárás kibabrált velünk, azonban 
a közönség annyira lelkes volt és ragaszkodó, hogy 
az eső és a hűvös esték ellenére is végig velünk ma-
radtak, amit ezúton is köszönök nekik. Óriási siker, 
hogy még vasárnap este is 400-500 ember hallgatta 
végig fellépőinket. Ez egy szeretett és megszokott 
fesztivál, amit a műfaj rajongói minden évben már 
előre várnak – számolt be a sikeres XVI. Siófoki New 
Orleans Jazz fesztiválról az alapító, Bényei Tamás.
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I. olasz-magyar ifjúsági zenekari találkozó
Július 3. és 7. között rendezte meg a Siófoki Művé-
szeti Iskola az I. olasz-magyar ifjúsági zenekari talál-
kozót Siófokon.

- 2018 szeptemberében kaptam egy messenger üze-
netet az Olaszországban élő és tanító Hodossy Zoltán 
professzortól, aki egy barátja számára kért tőlem se-
gítséget. Így indult az ismeretségünk. Az üzenetváltá-
sok során kiderült, hogy neki Olaszországban hasonló 
felállású zenekara van ott, mint nekünk itt, Siófokon. 
Zoltán Abano Termében, egy Padova melletti, Sió-
fokhoz hasonló lélekszámú városban él és dolgozik. 
Mivel ő már régóta szeretett volna itthon kurzust 
szervezni, ezért mindkettőnkben hamar felmerült a 
találkozó gondolata. A szervezés nem volt egysze-
rű, hiszen náluk tovább tart a tanév, mint nálunk. Így 
esett a választás július első napjaira – mesélt a talál-
kozó előzményeiről Bognár-Volenszki Betti, a Siófoki 
Művészeti Iskola gitártanára.

Az első meghirdetéskor olasz részről sokan jelentkez-
tek, ami júniusra öt főre csökkent. Szerencsére azonban 
egy olasz „mamma” felkarolta az ügyet, és az alacsony 
létszám ellenére mindenképpen szerette volna, hogy 
eljöjjenek a gyerekek. A siófoki diákok viszont - dacára a 
szünetnek - nagyon szép számmal képviseltették magu-
kat. A zenekarban „hagyomány”, hogy az egyes tansza-
kok tanárai is beülnek a gyerekekkel együtt muzsikálni. 
Idén sem történt ez másképpen.

- Igyekeztünk az ország minél több zeneiskolájában hir-
detni a táborunkat (ami a siófoki gyerekeknek ingyenes 
volt), mert azt szerettük volna, ha külsős gitáros és más 
hangszeres gyerekek is megtapasztalnák a zenekari játék 
szépségeit. Így történt, hogy egy tapolcai hegedűs kislány 
is beült a zenekarba. Az olasz gyerekeket a zenekarosaink 
családjai vették szárnyaik alá, akik a szállás és étkezés biz-
tosításán túl maximálisan igyekeztek, hogy minél jobban 
érezzék magukat a diákok, például közös családi stran-
dolásokkal mosták le a próbák fáradalmait. Négy napon 
keresztül napi öt órán át próbáltunk intenzíven, szívvel-
lélekkel. Ennek megkoronázása a sikeres július 6-i záró-
hangverseny volt a zeneiskola előtti Bartók téren, amiről 
videofelvétel is készült. Aznap délben zeneiskolánk Zene-
Bona Alapítványa jóvoltából egy jutalomebédet kaptak a 
gyerekek, és másnap a Balatoni Hajózási Zrt. támogatásá-
val egy füredi hajóúton is részt vehettünk. A kurzus létre-
jöttét Siófok Város Önkormányzata is támogatta pályázati 
kereteken belül – mondta el Bognár-Volenszki Betti.

Nagyon összekovácsolódott a kis csapat ebben a pár 
napban, a gyerekek remekül érezték magukat. Az olasz 
visszajelzésekből máris az szűrődött le, hogy jövőre 
nem csak öt fő szeretne eljönni Siófokra. Természetesen 
meghívást kapott a Siófoki Művészeti Iskola zenekara is 
Olaszországba, de ez még a „jövő zenéje” lesz. A zene-
iskolások remélik, hogy ezzel a találkozóval egy újabb 
kulturális színfoltot tudnak teremteni, amivel városunk 
jó hírét vihetik szerteszét határainkon innen és túl.
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Siófok idén is indul a Virágos Magyarország kör-
nyezetszépítő versenyen, ezért a nemzetközi 
virágosítási verseny szakértő zsűrije júliusban láto-
gatást tett a városban, hogy a verseny kritériumai 
szerint értékelje a települést. 

- Eddig minden évben jól szerepeltünk, idén is igye-
keztünk felkészülni a megmérettetésre. Július elején 
a 3 tagú zsűrit fogadtuk munkatársaimmal a hiva-
talban, akik ezt követően élőben is megtekintették 
parkjainkat, egyéb zöldfelületeinket – számolt be a 
virágosítási verseny fejleményeiről dr. Lengyel Ró-
bert polgármester. A zsűri a szakmai értékelés során 
figyelembe vette többek között a település zöldfelü-

leteinek minőségét, a környezetvédelmi szemponto-
kat, a környezettudatosság iránti elkötelezettséget, a 
turisztikai vonzerőt, turistabarát környezetkialakítást 
és az önkormányzat felkészültségét is.
Siófok polgármestere azt is kiemelte, hogy a zsűrivel 
folytatott beszélgetések során egyebek mellett kide-
rült, hogy a Balaton-part több kisebb településén is 
gondot jelentenek a csapadékvíz-elvezetés hiányos-
ságai, az illegális szemét, a vandálok, illetve a varjak, 
máshol a hattyúk, barna ludak kártételei. 
Az idei megmérettetésre több mint 300 nevezés ér-
kezett, a regionális győzteseket és a fődíjas falut és 
várost a következő hónapokban hirdetik ki a verseny 
szervezői. 

Szakmai zsűri értékelte a virágos Siófokot

Családi fesztivál
Július 29-én és 30-án a Klassz a pARTon és a siófo-
ki BRTK Könyvtár közös gyermek- és családi prog-
ramjai várták a kicsiket és a nagyokat a könyvtár 
gyermekrészlegén és az Újhelyi strandon. 

A siófoki BRTK Könyvtár idén nyáron ismét csatla-
kozott a Klassz a pARTon rendezvénysorozathoz, 
melynek keretében koncertekkel és kézműves foglal-
kozásokkal, játékokkal készültek a siófoki és a város-
ban nyaraló családok számára. Július 29-én az esős 
időjárás miatt a programok beköltöztek a Könyvtár 
gyermekrészlegére, ahol interaktív balatoni játéktér 
fogadta a látogatókat, a gyerekek a kreatív játékok ál-
tal a tó élővilágával ismerkedhettek meg. A Cimbora 
együttes interaktív vers- és mesekoncertje közös já-

tékkal, énekléssel, versmondással zajlott, a nap zárá-
saként a Vajdaságból érkezett Bakos Árpád trió tartott 
koncertet és hangszerbemutatót, melyben a magyar 
népzene ősi elemeit ötvözték balkáni ritmusokkal és 
keleti zenei hagyományokkal. 
A második napon már az idő is kedvezett a szabad-
téri programoknak, így Harmati Zsófia festőművész 
az Újhelyi strandon várta a gyerekeket, akik a kép-
zőművészeti foglalkozáson különféle technikákat 
sajátíthattak el. A Sokszínű Balaton című interaktív 
balatoni játéktér szintén kiköltözött a tó partjára, és a 
strandolók délután Lakatos György fagottművésznek 
és tanítványainak előadását élvezhették. 
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Országos filatéliai kiállítás nyílt Siófokon
A MABÉOSZ Emlékív és Levélzáróbélyeg Gyűjtő 
Szakosztály (ELGYŰSZ) és az idén 20 éves Siófoki 
Hózer Imre Városi Bélyeggyűjtő Kör júliusban a 
Kálmán Imre Kulturális Központban rendezi meg 
az ELGYŰSZ XIV. országos „Balaton” kiállítást. 

Az ELGYŰSZ XIV. országos Balaton kiállítás július 11-i 
megnyitóján Gyulainé Isó Edina, a KIKK igazgatója, 
dr. Gruber Attila, volt nagykövet, dr. Hermann István, 
az ELGYŰSZ szakosztály elnöke, és az esemény szer-
vezői, Pataki Géza és Nagy József köszöntötték az 
érdeklődőket. A rendezvényt Nagy Fanni Julianna fu-
vola előadása színesítette. A tárlatmegnyitó egyben 
az országos verseny eredményhirdetésének hely-
színe is volt, a kiváló eredményeket elért gyűjtők itt 
vehették át okleveleiket, emlékserlegeiket. A Magyar 
Posta jóvoltából alkalmi postahivatal működött a ki-
állítás helyszínén, és a szervezők is különleges emlék-
bélyegekkel, emlékívekkel várták az érdeklődőket. 
Az ELGYŰSZ XIV. országos Balaton kiállítás egészen 
augusztusig tekinthető meg a Kálmán Imre Kulturális 
Központ előcsarnokában. 

Tehetséges generációk a színpadon
Előadó-művészeti gála keretében mutatkoztak 
be a Somogy megye több településéről érkezett 
fiatal és idősebb generációk művészeti csoport-
jai, egyesületei július 27-én a siófoki Fő téren. 

Harmadik alkalommal rendezte meg a Tehetséges 
generációk a színpadon című előadó-művészeti gá-
lát Siófokon az Idősek Közösségeinek Somogy Me-
gyei és Kaposvári Szövetsége Közhasznú Egyesület 
és a Füred Rock Színkör Egyesület Kaposvár. A meg-
nyitón dr. Gruber Attila, volt nagykövet köszöntötte 
a fellépőket és az érdeklődőket. A gálaműsor során 
a fiatalabb és az idősebb generációk tagjai zenei és 
táncelőadásokkal, irodalmi műsorokkal mutatkoz-
tak be a színpadon. 
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Tourinform iroda – a felejthetetlen siófoki élményekért!
Szinte már mindenki tudja, hogy Siófokon kez-
dődik a Balaton, így nem is meglepő, hogy a nyá-
ri időszakban hatalmas a forgalma a Víztorony 
földszintjén található Tourinform irodának. A 
Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai Egyesület által 
üzemeltetett iroda napi szinten több száz betérő 
érdeklődővel kerül kapcsolatba, és segít abban, 
hogy mindenki megtalálja a számára legmegfe-
lelőbb kikapcsolódási lehetőséget.

A siófoki Tourinform iroda azért is különleges, mert 
az országban a leghosszabb nyitvatartási idővel ren-
delkezik, illetve immár több éve kiemelt irodaként 
rendületlenül az 5. leglátogatottabb Tourinform az 
országban. A tavalyi évhez hasonlóan a májusi, jú-
niusi és júliusi látogatószámok voltak eddig a legki-
magaslóbbak. Átlagosan egy kicsit több mint 3000 
ember fordul meg a siófoki Tourinformban havonta. 
A betérő vendégek között fele-fele arányban oszlik 
meg a belföldi, illetve a külföldi turisták száma. Az 
elmúlt években hasonlóan alakul a küldő országok 
ranglistája is, hiszen elsősorban Németországból, 
Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Csehországból 
és Lengyelországból érkeznek a látogatók. Kisebb 
számban ugyan, de érkeznek vendégek Franciaor-
szágból, Spanyolországból is.
A betérő vendégek leginkább a szabadidő-töltési 
lehetőségek, mint a strandolás, vásárlás, múzeum-
látogatás, a városi attrakciók (Víztorony, Óriáske-
rék, Fordított ház stb.) után érdeklődnek, de sokan 
a város környékének nevezetességeire, természeti 
kincseire is kíváncsiak. Ezekhez az igényekhez illesz-
kedve készítették el a Tourinform munkatársai az 
idei évre is Siófok turisztikai kiadványait. Az évente 
megjelenő városi kiadványok a turisták számára igen 
fontos információs tájékoztató jelleggel bírnak, így 
minden betérő vendégnek előszeretettel ajánlják 
őket. A három nyelven megjelent városkalauz, vá-
rostérkép, éves rendezvénynaptár, imázs kiadvány, 
az idén megújult Fedezd fel! városkörnyéki kiadvány, 
a kerékpáros térkép, valamint az első alkalommal 

megjelent Siófoki konferenciák kiadvány számta-
lan hasznos információval szolgál a Siófokot és kör-
nyékét felfedezni vágyó látogatóknak. Az irodában 
kapható továbbá a 2018-as jubileumi év alkalmából 
megjelent Siófok Városkönyv is. A történeti, informá-
ciós és imázs jellegű kiadvány Siófok várossá válásá-
nak 50. évfordulója tiszteletére készült el, és nagy 
népszerűségnek örvend a vendégek és a helyiek kö-
rében egyaránt.
Siófokon jelentős számban fordulnak meg kerék-
páros utazók, hiszen városunk könnyen elérhető és 
megközelíthető, így Balaton-kerülő biciklitúrák kez-
dőpontjának is kiváló. Természetesen a rövidebb 
távot kereső kerékpárosok is jelen vannak, segítsé-
gükre szolgál a kerékpáros térkép, amelyben Siófok 
és környéke kerékpáros útvonalai szerepelnek, ezzel 
lehetőséget nyújtva a látogatóknak, hogy felfedez-
zék az általuk kevésbé ismert bicikliutakat is. 
A német vendégek számára tematikus utakat is kínál 
a siófoki Tourinform iroda. Az egynapos budapesti 
utak, lovasprogramok, csárda- és pusztalátogatások 
igen népszerűek a látogatók körében, hiszen soka-
kat hívogat Magyarországra a tradicionális magyar 
kultúra. 
A Tourinform iroda a siófoki rendezvényekről is teljes 
körű tájékoztatást nyújt, mindemellett pedig termé-
szetesen a legtöbb programra jegyeket is kínál. So-
kan érdeklődnek a Kálmán Imre Kulturális Központ 
Fő téren megrendezett ingyenes nyáresti programjai 
és a BRTK könyvtár foglalkoztató programjai, előadá-
sai iránt. A Balaton-parti Kft. által szervezett városi 
nagyrendezvények, mint például a Bor és Kenyér 
Ünnepe, Sör és Csülökfesztivál és Halfesztivál iránt 
pedig kifejezetten nagy az érdeklődés. A Balaton-
parti koncertek szerelmesei megtalálják irodánkban 
a Plázs legnépszerűbb koncertjeire szóló jegyeket is, 
a siófoki szabadtéri színpad, azaz a SzínPart előadá-
sai pedig az idei évben elképesztő népszerűségnek 
örvendenek. A Balaton-parti Kft. idén nyáron elhozta 
a közönség számára a Játékszín egyik vidéki premier 
előadását, a Menopauzát, melyre kimagasló mennyi-
ségű jegyet értékesített a Tourinform iroda.
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Az idei évben a tapasztalatok alapján több családos 
keresi fel a várost, ennek okán kifejezetten gyer-
mekeknek, családoknak szóló siófoki programokat, 
attrakciókat is kínál a Tourinform a betérő belföldi 
és külföldi vendégeknek. A családok utazását az 
idei évben a Magyar Turisztikai Ügynökség orszá-
gos kampánnyal is ösztönzi, melynek köszönhető-
en sok általános iskolás kisgyermek tér be a siófoki 
Tourinformba is Kajla pecsétért. Kajla, az utazó ku-
tyafigura belföldi utazásra invitálja az alsó tago-
zatos gyerekeket, akik Kajla-útlevelükbe gyűjtik 
különböző városok és attrakciók pecsétjeit. A siófo-
ki Tourinform több helyi turisztikai szereplő figyel-
mét is felhívta a forgalomnövelő kampányhoz való 
csatlakozási lehetőségre, így Siófokon is például a 
nagystrandon, a Galérius fürdőben, az óriáskeréken 
a Bahart gyerekhajóin is kedvezményeket biztosíta-
nak a kisiskolásoknak útlevelük felmutatásával. 
A Tourinform iroda összességében a nyári szezon-
ban is igen intenzíven hozzájárul a helyi turisztikai 
élet felpezsdítéséhez és a felejthetetlen siófoki él-
mények átéléséhez.
 Az iroda munkatársai több nyelven is felkészülten 
várják a betérő látogatókat, és naprakész informá-
cióval szolgálnak minden Siófokot és környékét 
érintő kérdéssel kapcsolatban. - Fontosnak tartjuk 
a pontos és részletes információnyújtást és azt, 

hogy az interneten fellelhető információk mellett 
a vendégek egyéni igényeit is ki tudjuk szolgálni, a 
legkülönfélébb kérdéseket is meg tudjuk válaszol-
ni, hogy a Siófokon töltött idejük tökéletes legyen, 
és egy igazi felejthetetlen élménnyel térjenek haza 
városunkból, valamint továbbadják ismerőseiknek 
is, hogy valóban Siófokon kezdődik a Balaton! – 
mondta Stadler-Szentpéteri Ildikó, a siófoki Tourin-
form iroda vezetője.

ITT KEZDŐDIK A BALATON
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Balaton, a gyermekek Eldorádója 
„Nem vagyunk mi öregek, hanem gyerekek,
Balaton partján nyaralni, ez az élvezet,
Mulatunk mi nagyokat és boldogok vagyunk
Mert tudjuk mi azt jól, hogy nyaralók vagyunk,
Nem ér ez az élet egy hajító fát,
Pesten az ember csak elúnja magát,
Rajta hát, mulassunk, ez az élvezet,
Úszni, futni, csónakázni gyerünk gyerekek.”

Az 1900-as évek elején a gyermekek balatoni nyaral-
tatására nemcsak azoknak volt lehetőségük, kiknek 
rokonaik éltek, felmenőik villatulajdonosok voltak a 
Balaton partján, vagy tehetősebb családból származ-
va panziókban, szállodákban üdülhettek. 
Az akkori társadalom is figyelt arra, hogy a társadalmi 
rétegek mindegyikéből lehetőség adódjon a gyerekek 
számára, és főleg a székesfőváros, a nagyobb városok 
„csenevész” csemetéinek a vidéki levegőn, a Balaton 
jótékony hatásait élvezni.
A legnagyobb gyermeknyaraltató intézményt a fő-
város tartotta fenn. A fővárosnak ugyanis 16 pesti és 
184 vidéki nyaraltató telepe működött. Vidéken isko-
lákban helyezték el a pesti gyermekeket, akiket csakis 
csoportosan tanító felügyelete alatt küldetek. A ma-
gáncsaládokhoz való kihelyezéssel teljesen szakított a 
nyaraltatási akció vezetősége. Az iskolákon kívül négy 
önálló, jól felszerelt üdülőtelepe van a fővárosnak, 
ezek közül az egyik Balatonberényben. 
A gyermekeket, mielőtt vonatra szálltak volna, nyolc-
tagú orvosi „sorozó” bizottság vizsgálta meg, és a 
komoly betegeket visszatartotta közülük, igy sikerült 
komolyabb betegségtől megóvni azokat, akik üdülni 
mehettek.
A pesti „csenevész” gyermekek nemcsak vidáman 
szórakoztak, élvezték a friss levegőt, hanem súlyban 
is gyarapodtak. Szórványos adatokból kiderült, hogy 
átlagban 2-3 kg súlygyarapodással tértek haza, de 
azért akadtak olyan gyermekek, akik 8-14 kg súlyfeles-
leggel, „mamuthízással” tértek haza. (Lehetett ámulat 
a szülők részéről, amikor fizikai valóságában is szem-
besültek a Balaton vizének, levegőjének jótékony ha-
tásairól.)

Budapest székesfőváros oktatási intézményei mellett 
a Budapest Székesfővárosi Közlekedési Részvénytár-
saság is gondoskodott alkalmazottjai gyermekeinek 
nyaralásáról, s különböző üdülőtelepeken közel 900 
gyermek nyaralását tette lehetővé. A „Beszkárt” Bala-

tonszabadiban üdültetett 1929 nyarán 675 gyermeket.
A gyermek egészségének és nyári tartalmas pihenésé-
nek szolgálatából kivette részét a Gyermekvédő Liga 
Egyesülete is, akik a balatonszabadi Zsófia Gyermek-
szanatóriumban „száműzték” a csemetéket. 
Idővel egyértelműsödött, hogy a Balaton déli part-
ja elsősorban a gyermekeké.   Fonyódon magának a 
fővárosnak két árvaházi nyaralótelepe van, ezenkívül 
még egész sor gyermeknyaraltató intézmény vonul-
tatható fel Pest felől, mihelyt a vonat leér a Balaton-
hoz. Nyitánya a  balatonszabadi hatszázszemélyes 
gyermeküdülő, a sokhelyszínű „kompozíció” Balaton-
berénynél zárul. 
1927-ben Klebersberg Kunó, a Bethlen-kormány val-
lásügyi és kultuszminisztere rendeletében három 
héttel nyújtotta meg a nyári szünidő időtartamát. A 
miniszter minden érdeket figyelembe vett a rende-
let alkotásakor. Nemzetgazdasági érdeket, a balatoni 
fürdőkultúra fellendítésének szempontjait, tanárok és 
szülők igényeit, kéréseit. Továbbá átérezte a:
„tanulóifjúság iránt azt a gondoskodást is, hogy a 
meghosszabbított vakáció feltétlenül kedvező hatást 
gyakorol, különösen a nagyvárosi gyermekek szellemi 
és fizikai fejlődésére.”
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A megtoldott vakációról kérdezték egy gyermekes  
család és egy tanár véleményét. Volt, aki támogatta, és 
volt(ak), aki(k) kevésbé örült(ek) ennek a bővített idejű 
szünidőnek. Gondolom, nem nehéz rájönni, hogy ki 
pártolta, és ki ellenezte. 
Részlet a véleményekből:
„Milyen dilemmák: az uram nyáron akarja, hogy bizto-
sítsam neki a legmélyebb nyugalmat, csöndet, mert-
hogy ő nyaral, a gyerekek meg éppen akkor akarnak 
legbömbölőbben ordítani, szintén azért, hogy nyaral-
nak. … Na már most: az iskola három hónapja vissza-
rakta a nevelést a mi vállainkra! És éppen akkor, mikor 
a gyerekek a legveszedelmesebbek, mikor minden 
percben robbannak, vadásznak, örvényekbe úsznak, 
fatetőre másznak.” 
Mama.
„A feleségemnek pedig ne higgye el, hogy én hat hétig 
folyton hortyogni akarok a Balatonon, és elevenen föl-
falom a lármázókat A gyereknek is kell, meg az apának 
is, hogy egy pár szép szabad nyári hónapban egy kicsit 
együtt hancúrozzanak, hogy az apa is nevelő lehessen. 
Enélkül az asszony mindet nőnek nevelné. .. Hogy mek-
korákat úsztunk! birkóztunk! Megvertek a fiaim a futball-
ban! Betörtünk két ablakot és összesen tizennégy befőttes 
üveget. Az igaz, jutalmul miénk lett hatnak a befőttje. A 
feleségem azóta elvi ellensége a nagyvakációnak. Én el-
lenben, no, azt ne tessék Írni, hogy éppen ellenkezőleg, 
csak annyit mégis, hogy nem vagyok ellensége.”
Papa (Akit elsőként szólított meg a riporter, és máso-
dikként jutott szóhoz.) 
„Én is sokallom nevelői szempontból a 12 hetes vakációt. 
Mint oktató is sokallom, már a 9 hetet is sokallottam: a 
diákok ezalatt mindent elfelejtenek és ellustulnak.”
Tanár
„Gézuka harmadikos reálgimnázista. Napóleoni tartást 
vesz föl, mikor véleményét leadja:
— Véleményem abban jön ki, hogy ezen a nyáron töb-
bet tanult az ember, mint egész iskolai évben. Mert nem 
poros tanteremben magol az ember, hanem itt tapasz-
tal, halászást és más ősemberi életet, mint az indiánok, 
ami nemesíti az érzületet. Azóta jobb szívü lettem, nem 
szedem ki a madárfészkeket, bár azt Pesten az iskolába 
se tettem. És megbecsülöm a paraszt kérges tenyerét.  
A befőzést is megtanultam, mert segéderő voltam benne. 

A futballban pedig apámnál is kiválóbbá fejlődtem. Mert 
a világnak fejlődnie kell, az unokák még jobban fognak 
rúgni.
Helyeslem a miniszter véleményét, látszik, hogy ez a 
miniszter érti a dolgát, ha esetleg a politikában nem is 
helyeslem, mert Hitler-párti vagyok, de a nagyvakáció 
dolgában pártolom is.
Gézuka itt beszüntette az interjút, és megengedte, 
hogy távozzam.”
Gézuka, a koronatanú
„Ezen interjút olvasva” a Balaton déli partján pedig min-
dent megtettek azért, hogy a nyári szünetben a gyerme-
kek és a családok kipihenhessék magukat, kiélvezzék 
a szabadságot. Egy korabeli szemlélet szerint verseny 
folyt, no nem a Balaton déli és északi partja „csatázott” 
egymással, hanem a Balaton hívei és a Duna szerelme-
sei.  A vitában azt a konszenzusos döntés született, hogy 
a gyerekeket illetőleg maradt a Balaton az úr mindörök-
re, s e téren nem jöhet számításba a világ egyetlen fo-
lyóvize sem. 
„Az a sekély víz, a maga tökéletes veszélytelenségével, 
bársonyos medrével a nyaraló gyerekek valóságos ál-
dása. El-elnézem az ő kedves, bohókás hancúrozásukat 
abban a langyos, sekély vízben. A Balatont a gyerekek 
nyári Eldorádójának merném nevezni, s egy néhány für-
dőhelyet illető megfigyelésem után megállapíthatom, 
hogy ma már csak a gyerekes családok maradtak iga-
zán hűek a Balatonhoz, a többi pesti ember elpártolt a 
Dunához. A Balaton partja köröskörül ma már valósá-
gos Kindergarten, annak minden kedves bájosságával.”
Szívem melegével ajánlom a szülőknek, akik féltik, 
szeretik gyermekeiket, mert a fejlődő, a gyenge szer-
vezetnek a legjobb orvosa lesz a balatonlidói föveny 
és a teljesen veszélytelen víz - írta N. Szabó Gyula 
1933-ban. 
Az apróságok és nagyobbacskák nyári felhőtlen idő-
töltésének biztosításáról a Balaton partján a vallási 
felekezetek is részt vállaltak. A Magyar Izraeliták Párt-
fogó Irodája kisebb létszámú „siserehad” teljes körű 
nyaraltatását tette lehetővé a Balaton déli partján, az 
1940-es években. 1941-ben az erdélyi sokgyermekes, 
szegény szülők elkeseredtek azon a híren, hogy a ma-
gyar Gyermekvédő Liga bezáratta a tarcsai gyerektá-
borát. Borúra derű következett, azon hírre, hogy a liga 
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a gyermekeiket a Balaton déli partjára, Balatonszaba-
diba szándékozik vinni. A balatonszabadi gyermek-
üdülőjében 150 kolozsvári gyermeket üdültetettek. 
Az erdélyi magyar gyerekekhez Budapesten csatla-
koztak társaik, és közel 800 gyermek vonatozott le a 
déli partra. Az erdélyi gyermekek közt a legfiatalabb 
6, a legidősebb 14 éves volt.  A nyaralás nemcsak test-
ben és lélekben erősítette meg a gyerekeket, hanem 
rendkívüli erkölcsi, szellemi hatásai is voltak. A bala-
toni szép napok három hétig tartottak. A kolozsvári 
gyerekek levélben mondtak köszönetet a Gyermek-
védő Ligának a felhőtlen, vidám élményekben tarka 
napokért. Nagy meglepetésükre választ is kapott a 
társai nevében író ifjú:
„Kedves kis Öcsém! Mélyen meghatottak azok a kedves 
sorok, miket úgy a Magad, mint a Veled együtt Bala-
tonszabadiban nyaralt kolozsvári kis társaid nevében 
hozzám intéztél. Ti boldogok voltatok, hogy megismer-
hettétek az Anyaországot, mi, pestiek, pedig boldogok 
vagyunk, hogy a jó Isten megérni engedte, hogy egyelő-
re legalább Észak-Erdély visszatérhetett az Anyaország-
hoz, és hogy már ezen a nyáron ti is vendégei lehettetek 
telepünknek.
Tudnotok kell azonban, hogy nemcsak a Liga, hanem Ko-
lozsvár városa is jelentős áldozatokat hozott azért, hogy 
fi nyaralhassatok, legyetek tehát mindenkor hálásak 
azok iránt, akik a ti ügyeiteket szeretettel karolták fel.
Kis társaidnak és jómagadnak is kellemes további nyara-
lást kívánva, szeretettel köszönt
Budapest, 1941. július hó 28-án. - igaz jóakarótok:
Dr. vitéz Klaniczay Gyula  igazgató”
A Balaton nemcsak az egész évi munkában elfáradt 
felnőttek testi-lelki kondícióját javította fel néhány heti 
tartózkodás után, amint ezt alapos orvosi vizsgálatok 
kétségtelenül megerősítették, a városi, szabad levegőt 
csak ritkán élvező serdülő gyermekek részére is ez az iga-
zi. Illetékes szakértő körök ezt felismerve, egymásután-
jában alapítottak ott gyermeknyaralókat, ahol júniustól 
szeptemberig 3-4 hetes turnusokban nyaralhattak nem-
csak budapesti, hanem a nagyobb vidéki városokból is 
odairányított gyermekek ezrei. „A primitív életörömök 
iránt igen fogékony gyermeklélek lelkileg is élénken re-
agál a nyár örömeire, és ennek nemcsak a telepek körül 
állandóan halható zsivajgással, hanem a kulturáltabb 

dalolással is kifejezést ad.  Évente több ezer kisfiú és 
kislány tölt el néhány hetet, hogy a nyaralás végeztével 
felhízva, pirospozsgásan térjen ismét vissza állandó lak-
helyére.” Margittay Richárd  útikönyvében is megemlíti a 
gyermeknyaraltatás pozitív és hangos hatásait.
A második világháború után a rendkívüli súlyos viszo-
nyok miatt a Balaton melletti gyermeküdültetés folytatá-
sa egyelőre késedelmet szenvedett, kizárólag Fonyódra, 
Fonyód-Bélatelepre küldtek el egy hónapra, elsősorban 
árván maradt gyermekeket.
Az 1959-ben megjelentett Jogtudományi Közlöny-
ben hangsúlyozták a gyermekekről való gondoskodás 
nagyvonalúságát. Az állami gyermeküdültetés során a 
munkásnegyedek szűk, sötét lakásaiból 30 000 munkás-
gyermeket szállított a tanácskormány a balatoni nap-
fényre: üdülni, fürödni, egészséget szerezni a Balaton 
hűs hullámaiban. 
(Zárójelben megjegyzendő, hogy az 1919. esztendőben 
kezdődött külföldi gyermeküdültetési akció, az Orszá-
gos Gyermekvédő Liga által vezetve, csaknem kizárólag 
az állam anyagi támogatásával az 1923—25. esztendők-
ben is megszakítás nélkül folyt tovább, és általa mintegy 
35.000 gyermek részesült a gyermeküdültetés jótéte-
ményeiben.  Az állami gyermekmenhelyek kötelékébe 
tartozó és arra feltétlenül rászoruló gyermekek üdülteté-
séről is történt gondoskodás. Ezek a gyermekek az 1924. 
és 1925. évek nyarán Egerben nyertek elhelyezést. A 
tisztviselők gyermekei (évenként egy hónapon keresztül 
100 fiú és 100 leány) az Erdélyi Alapítvány által a Balaton 
mellett nyertek üdülést.)
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Balatonszabadi nevének hallatára a Balatonra utazóknak 
a vidám gyermekzsivaj jut eszébe. Valóságos gyermek-
paradicsom ez az üdülőtelep; fövenyes partvonala, se-
kély vize rendkívül alkalmas gyermekek nyaraltatására. 
A gyermeknyaralótelep 1928-ban épült, később ifjúsági 
táborként működött. Ez a tábor csak részlegesen oldotta 
meg a nyári szünidőre érkező gyermekek elhelyezését. 
A tömeges gyermek- és ifjúsági üdültetés megszerve-
zése természetesen nem ment máról holnapra. 1945 és 
1950 között a szakszervezetek, a minisztériumok, a fő-
város és maguk a vállalatok tették meg a kezdeti lépé-
seket. 1950-ben már 10 ezer gyermeket érintő központi 

nyaraltatás is indult. A SZOT kezében összpontosultak 
a gyermeküdültetés folyamatosan bővülő eszközei. 
1956-ig átlagosan 20 ezer gyermekről gondoskodott 
a Szaktanács, közösen az úttörőmozgalommal, emel-
lett a fővárosi tanács, az egyes szakszervezetek és az 
üzemek is 20—25 ezer óvodás és iskolás gyermeket 
nyaraltattak. 1956 után aztán különvált az üdültetés és 
a táboroztatás, s különösen az utóbbi — a szervezett 
országjárás keretében — rohamos fejlődésnek indult.
1958-ban Balatonszabadiban a gyermeküdülő ifjúsági 
üdülőtábor lett.
1960 júliusában a pécsi Szénbányászati Tröszt siófoki 
üdülőjében nyaraltak bányászgyerekek, akik a Balaton 
hullámainak élvezete mellett a dallamok hullámzásait a 
befogadták. Üdülőjüktől nem messze ugyanis a salgó-
tarjáni bányászfiatalok zenekara szórakoztatta a Siófokon 
üdülő bányászgyerekeket. 

Lehár-keringő, egy mozgalmi dal, aztán taps. 
A nyaraló bányászgyerekek közt meghirdették az ak-
korra már hagyománnyá vált „hízási” versenyt. Két 
hét alatt kilenc kilogrammot hízott (majdnem ma-
mutsúly) egy kislány, aki „pálmával” együttjáró tortát 
vihetett haza, Pécsre.
Nos, igen. A balatoni friss levegő, a simogató víz meg-
hozza az étvágyat is!
A Pajtás újság cikkírója 1961-ben siófoki gyermekek-
kel beszélgetett arról, hogy nyaralnak-e a siófoki gye-
rekek, hiszen sokan úgy gondolják, hogy a Balaton 
mellett élő gyerekek nem járnak más helyekre üdülni, 
táborozni, mert egész évben üdülnek. A siófoki gye-
rekek véleménye szerint a Balaton a helyieknek olyan, 
mint Budapesten az Üllői út, (a Dunát nem említették). 
Július felé, amikor a nap már udvarol a Balatonnak, ők 
táborozni vágynak. Hívja őket a rejtelmes hegyvidék, 
a sík Alföld, és ők nem tudnak ellenállni. A szeszélyes 
Balaton meg csodálkozik. — Hová lettek azok a gye-
rekek, akik télen itt korcsolyáztak? A korcsolyázó gye-
rekek azon a nyáron Visegrádon táboroztak pár napig.
1971-ben már 120 váltótáborban 1500 gyermek „kis-
dobos és úttörő” élvezte a bársonyos hullámokat, a 
suhanó vitorlásokat, a napfényt, a szabadságot. Eb-
ben az évben kezdte meg próbanyaraltatást az északi 
parti Zánka. A tábort úgy építették meg, hogy télen is 
fogadhassa a gyermekeket. Tervbe vették több Bala-
ton menti tábor téliesítését.
Az 1950-es évektől kezdve folyamatosan alakították, 
változtatták a gyermek- és családüdültetések terve-
zeteit. Orvosi szakvélemények alapján az egyhetes 
üdülés nem üdülés, legalább két vagy három hét pi-
henés az igazi, mert két-három nap szükséges ahhoz, 
hogy beleszokjanak az üdülők az üdülésbe; a nyaralás 
utolsó napjaiban pedig már a hazatérés mozzanatai 
játszanak bele a pihenésbe.
Központilag, azaz a SZOT a családos üdülés lehe-
tőségeit támogatta, és jövőbeni fejlesztéseket je-
lentettek be. Tervezték, hogy néhány SZOT-üdülőt 
nagycsaládosok igényeihez alakítanak ki vagy épí-
tenek. A balatonszéplaki Ezüstparton épített SZOT-
üdülőben és a Csepeli Vasmű siófoki üdülőjében 
„családosszobákat” alakítanak majd ki.
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1974-ben volt először lehetőség arra, hogy SZOT-
üdülőkben a többgyermekes családoknak két szo-
bát nyissanak.
1951-ben nem egészen 17 000 gyermeket üdültettek, 
1974-ben már 78 500 gyermeket fogadtak a gyermek-
üdülők. A nagy szám megoszlott azokra, akik kéthe-
tes nyári üdülésben részesültek pedagógus és orvos 
felügyelete mellett, és azon iskolásgyermekekre (24 
100), akik a szüleikkel nyaralhattak.
A gyermek (mindenekelőtt a városi leány, fiú) szer-
vezetének a felnőtténél is inkább szüksége van a 
változásra, a kikapcsolódásra, a napfényre, a vízre, a 
szórakozásra.  Ideális állapotnak azt tartották, ha: a 
gyermek — az iskoláskorúakról van szó — eltölt két 
hetet a szüleivel és ugyancsak két hetet gyerekek 
között, csoportos üdülésen. Fontosnak tartották, 
hogy a gyerekek töltsenek több időt gyermektársa-
ik között, és azt is hangsúlyozták, hogy a szülőnek  
„pihenéstöbbletet, könnyebbséget jelent, ha a nyári 
hónapokban a munka után kisebb az otthoni „lét-
szám”, ha nem kell a gyerek miatt nap mint nap főzni 
és így tovább”.
A nyári gyermeküdültetések lebonyolításához szá-
mításaik szerint azonban legalább 2500 nevelő kell, 
egészen június 6-tól augusztus 29-ig. Ezt a akadályt 
gyakorló pedagógushallgatókkal, bölcsészhallga-
tókkal és néha-néha középiskolások nyári „beveté-
sével” oldották meg.
De fel kell tennünk azt a kérdést, hogy „Meddig 
gyerek a gyerek?” A szülöknek minden bizonnyal 
örökké, de jószerivel a gyerekek közé számolhat-
juk a középiskolás korosztályt, a 14—18 éveseket is. 
Számukra iskolai nyaralási lehetőségek alig akadtak. 
Kevés középiskolásnak volt saját táborhelye. Meg-
indítottak egy akciót az OIOT támogatásával — az 
Express Diák és Ifjúsági Utazási Iroda rendezésé-
ben, szervezésében évről évre több középiskolás 
és ipari tanuló üdüléséről gondoskodtak heti 100 
forintért az ország hét helyén: Badacsonyban, Ba-
latonszemesen, Siófok-Sóstón, Verőcén, Velencén, 
Nagymaroson és Miskolc-Tapolcán. A jól felszerelt 
sátortáborokban a 100 forintért napi háromszori ét-
kezést, programot adtak, s az ide utazók felárú vas-
úti kedvezményt is kaptak. 

Az Anyanyelvi Konferencia Védnöksége 1975 nya-
rán üdülési lehetőséget biztosított a Balaton men-
tén a külföldön élő magyar szülők 7—14 éves korú 
gyermekei számára. Az üdülés ideje alatt, felhasz-
nálva az elmúlt évek tapasztalatait, lehetőség nyílt 
arra, hogy a gyermekek pedagógusok irányításával 
gyarapíthassák magyar nyelvi, irodalmi, népzenei 
ismereteiket. Ez tovább folytatódott az elkövetke-
zendő években. A magyar gyermekek mellett, ők 
1980-ban a balatonszabadi, zamárdi, boglárlellei és 
fonyódligeti SZOT-üdülőkben kezdhették meg az 
üdülésüket. A mintegy 1800 gyermek két-kéthetes 
turnusokban élvezhette a vakáció örömeit. Össze-
sen több mint tízezren tölthetnek kellemes napokat 
a tó mellett. A harmadik turnusban — július 10-től 
23-ig Fonyódligeten fogadták az óhazától távol élő 
magyar családok gyermekeit is, akik két héten át a 
szünidőzés mellett gyakorolhatták anyanyelvüket.
A gyermekek nyaraltatása tovább folytatódott a 
határon belül élő és a határainkon túl élő magyar 
gyermekek számára. Változtak ugyan a rendszerek, 
a gyermekek nyaraltatását szervező állami és tár-
sadalmi szervezetek, de egyvalami nem változott: 
játékokkal, vidámsággal és szeretettel megtölteni a 
gyerekek nyaralásait.

Laki Judit összeállítása

Arcanum Digitális Adatázis:

Ellenék 1941; Dunántúli Napló 1960; Figyelő Gazdasági 1960; Fő-

városi Közlöny 1946;

Friss Újság 1929;FSZEK Helyi Lapok_Fővárosi Hirlap 1931; Kor-

mányjelentés Statisztikai Évkönyv 1923-1925; Magyarság 

MilotayPethő 1930; mioi segélyszervezetek_mipi_iratok 1938-

1941; Nepszava 1980; Nyelvünk és Kulturánk 1975; Pajtás 1961, 

1971; Pesti Hirlap 1931, A BRTKK Történeti Gyűjtemény könyvei-

nek: N. Szabó Gyula Jegyzetek a magyar tenger partján / N. Szabó 

Gyula, 1933 Margittay Richárd Balaton: tájak-emberek / Margittay 

Rikárd, - Bp.: Dr. Vajna és Bokor 1943

Huba László Balaton / írta Huba László, - Bp.: Panoráma, 1958

Fotók: Fortepan és Arcanum Digitális Adatbázis



17

AUGUSZTUS

Nyári tábor kelet-ukrajnai gyermekeknek

Ukrajna Siófoki Tiszteletbeli Konzulátusa egy kelet-ukrajnai gyermekcsoportot látott vendégül városunkban 
egy nyári tábor keretében 2019. július 8. és 15. között. A tábor ünnepélyes megnyitójára július 9-én került sor 
Liubov Nepop, Ukraja rendkívüli és meghatalmazott budapesti nagykövete részvételével.  A 10 gyermek 
és kísérőik látogatásuk emlékeként egy kányafát ültettek el a Jókai parkban.

Megyénk vendége volt Starsky és Hutch 
A nyugállományú manchesteri tűzoltó, Martin 
„Hutch” Hutchinson és kutyája július közepén ér-
kezett Siófokra. 

Hutch és örökbefogadott keverék kutyája, Starsky a vi-
lág országait járja egy speciális fekvő biciklivel. Céljuk, 
hogy felhívják a figyelmet a felelős hulladékgazdál-
kodás, a környezetvédelem fontosságára. Az ötven-
nyolc éves Hutch 2006-ban kerekedett fel, azóta járja 
rendületlenül a világot a környezettudatos életmód 
nagyköveteként. Küldetését 2030-ig tervezi, és Auszt-
ráliában szeretné lezárni. Útja során szemetet szed, 
hulladékgyűjtést szervez, iskolai előadásokat tart, vi-
deofelvételeket posztol a világhálón, hogy szembe-
sítse az embereket a hulladék-, különös tekintettel a 
műanyagszennyezés fenntarthatatlanságára.
Kampányában Hutch eddig mintegy 60000 kilomé-
tert tett meg, 33 latin-amerikai és európai országon 
keresztül. Hű kutyája, Starsky három éve csatlakozott 
hozzá Portugáliában, azóta együtt dolgoznak. A fér-
fi nyugdíjából élnek, ám útjuk során sok segítséget 
kapnak a helyiektől, és általában tűzoltóságokon töl-

tik az éjszakát. Polgárdiból indulva érkezett meg me-
gyénkbe a világjáró páros. Hutchot a siófoki hivatásos 
tűzoltók ajándékkal fogadták, majd körbevezették a 
laktanyában az extűzoltót. Az éjszakát a siófoki tűz-
oltó-parancsnokságon töltötték az utazók, másnap 
reggel pedig folytatták útjukat Balatonboglárra, ahol 
az önkormányzati tűzoltóságon két napig látták őket 
vendégül. Starsky és Hutch a következő nap délelőtt-
jén Marcali felé indult tovább.
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KulTerasz 
KulTerasz - a költészet hangján címmel indított ze-
nés, irodalmi programsorozatot júliusban a siófoki 
Kálmán Imre Kulturális Központ.

Zöld fű, virágok, hangulatos mécsesek, hinták – igazi 
kerthelyiséggé alakult át a KIKK emeleti galériájának 
terasza. A kellemes helyszínhez élményekkel teli nyár-
esti programok is kapcsolódnak. Július 5-én Gerendás 
Péter-esttel várták a költészet szerelmeseit, akik Ady 
Endre, József Attila, Faludy György verseinek zenés fel-
dolgozását hallgathatták meg. 
Júliusban a KulTeraszra érkezett még Hrutka Róbert és 
Grecsó Krisztián, valamint Létay Dóra és Éliás Gyula jr.. 

A Nyugdíjasok Siófoki Egyesülete 2019 októberére méltóképpen kíván készülni, hiszen ez a hónap az idősek hónapja.

Azt tervezzük, hogy megszólítjuk városunk nyugdíjas korosztályának amatőr alkotóit, és  Ügyes kezű szépkorúak cí-
men kiállítást szervezünk a Kálmán Imre Kulturális Központ galériájára. E rendezvényünk 2019. október 1-én nyílik a 
városi ünnepséggel összekötve.
A kiállítás október 7-ig látogatható.
Várjuk az alkotók már kész vagy erre az alkalomra készülő munkáit:
- kézimunkák ( horgolás, csipke, stb),
-  grafika, festés és más technikák,
- kisplasztika, faragás, kerámia, stb,
- fotó
- egyéb, a felsoroltakon túli alkotások.
Az alkotások darabszáma egy-egy alkotótól 3 db lehet. A kiállított alkotásokat szakértő zsűri bírálja el, és kategórián-
ként díjazzuk. A leadási határidő 2019. szeptember 10-től 20-ig a Kálmán Imre Művelődési Központ ügyfélszolgálatán 
névvel és címmel, telefonos elérhetőséggel ellátva. Munkanapokon 12.00 és 18.00 között.
( A tárgyak szakszerű előkészítését kérjük! Az őrzést, megóvást biztosítjuk.)
A rendezvény részleteiről a városi híranyagokból szeptember hónapban további tájékoztatás várható.
Hívjuk, várjuk az érdeklődő, ügyes kezű társainkat, hiszen hatvanon túl is jelen van a tehetség, aminek e keretek között 
is adjuk tanúbizonyságát!

Tisztelettel és várakozással:
 Nyugdíjasok Siófoki Egyesülete

Tisztelt siófoki nyugdíjas Társaink!

Érdeklődni a 30/9566-822 vagy 84/323-264 telefonon



19

AUGUSZTUS

Veszprém Rallye
Székesfehérvár után Veszprémben is fel kellett 
adnia a küzdelmeket Gyarmati Arielnek és Kocsis 
Györgynek. Úgy néz ki, a siófoki duót egy pech-
sorozat sújtja, de bíznak benne, hogy az elmúlt 
hétvégével ez meg is szakadt. A hátralévő három 
bajnoki fordulón (Ózdon, Pécsett és Nyíregyhá-
zán) ugyanis semmilyen malőrnek nem szabad be-
következnie, ha vissza szeretnék szerezni vezető 
pozíciójukat az összesített értékelésben, és ezzel 
megőriznék ORC abszolút bajnoki címüket.

Gyarmati Ariel: - Megpróbáltunk a lehető legalapo-
sabban felkészülni a versenyre, ezért iktattunk be egy 
tréninget is még az éles bevetés előtt. Szerettük vol-
na kicsit megmozgatni magunkat és a kocsit is, hogy 
visszarázódjunk a murvás körülményekhez. Úgy tűnt, 
hogy mindent sikerült is beállítanunk, de a rajt után 
még picit kellett állítgatnunk a beállításokon. Nagyon 
magasan volt a Mitsubishi hátulja, ezért szinte önálló 
életet élt. Ettől eltekintve egészen élvezetesen tudtunk 
autózni, szakaszokat is nyertünk, és összetettben a má-
sodik helyen álltunk. Az 6., nagylőtéri gyorson azonban 
megsérült a kocsi futóműve, amit éreztünk is a visel-
kedésén, de mi először csak azt hittük, hogy mindez a 
nagyon megkopott gumiknak köszönhető. A követke-
ző szakasz 2. kanyarjában a hátsó kereket tartó egyik 
lengőkar gyakorlatilag kiszakadt a bölcsőből, és így ki-

gurult a kerék a Mitsubishi alól... Ennek következtében 
pedig kiállni kényszerültünk. Nagyon sajnáljuk, hogy 
nem a célban tudtuk befejezni a veszprémi hétvégét, 
mert így igen értékes pontoktól estünk el. A bajnokság 
2. pozíciójából ezzel visszacsúsztunk a 6.-ba, ami elég 
szörnyen hangzik, de ha megnézzük, milyen minimális 
különbségek vannak az egyes helyezettek között, ak-
kor nincs okunk kétségbe esni. Eddig is a maximumot 
nyújtottuk minden versenyen, de innentől fogva egy 
kiesés, műszaki hiba sem megengedett, ha meg sze-
retnénk védeni a bajnoki címünket.

Kocsis György: Ahogy szokott, most is közepesen in-
dult a versenyünk. Az első gyorson még inkább tapo-
gatóztunk, de aztán kezdtünk újra ráérezni a murva 
ritmusára. Igaz, már akkor észleltük, hogy nagyon 
úszkál az autó hátulja, de azért rendben teljesítettük 
vele az első kört. A szervizben állítottak egy picit a 
fiúk a kocsin, finomítottak a beállításokon. Frissében 
nem tudtuk kitapasztalni, jó irányba változtattunk-e, 
ugyanis a 4. szakasz etap lett a Neukirchner-Pardi ket-
tős sajnálatos balesete miatt. Utána már tudtunk egy 
„gatyaszaggatót” is autózni, de a 7. gyors elején az autó 
megköszönte az addigiakat, és nem kért többet az eről-
tetett menetből. Igazolódott most is az, hogy ha nyerni 
akarsz, akkor maximumon kell nyomni, de ha célba is 
akarsz érni, biztos pontokkal, akkor lopakodni kell. De 
olyankor nem lehet finomkodni a gázpedállal, amikor 
ilyen kiélezett küzdelmek vannak, mint a mostani ORC 
mezőnyben – Hevesi Pistiék például 1 másodperccel 
nyerték meg a Veszprém Rallye-t. Én úgy érzem, már 
lassan a lehetőségeink végét autózzuk, és a szerencse 
faktor is döntő most már, kinek az autója bírja jobban a 
megpróbáltatásokat. Sajnálom, hogy így alakult, mert 
ez már zsinórban a második peches futamunk volt – és 
remélem, ezzel meg is szakadt itt a széria. Pillanatnyilag 
zajlik a kárfelmérés, de a soron következő, augusztus 
végi Ózd Rallye-n biztosan újra harcra készek leszünk. 
Egy verseny is elég lehet ahhoz ugyanis, hogy vissza-
szerezzük a vezető pozíciót, de nyilván ehhez nagy sze-
rencse is kell. De innen szép nyerni...
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PÁLYÁZAT
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
Siófok Város Óvodája intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időtartamra, 2020. január 1-től 2024. augusztus 15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8600 Siófok, Fő utca 218.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá gazdálkodással kapcsolatos feladatok el-
látása során együttműködés a hivatallal. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért, a takarékos 
gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 
ügyben, melyet jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe. Ellátja az egyéb vezetői 
feladatokat.
Pályázati feltételek:
• főiskola, óvodapedagógus szakképzettség,
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet, illetve nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,
• pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó    
 óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
•  a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogvi-

szonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyban kinevezhető.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 25.
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Siófok Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8600 Siófok, Fő tér 1.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SFK/26.200-12/2019., vala-
mint a munkakör megnevezését: Siófok Város Óvodája - intézményvezető.
Személyesen Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző 8600 Siófok, Fő tér 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
Siófok város honlapja – www.siofok.hu – 2019. július 12.; Siófoki Hírek – 2019. augusztus havi száma; Oktatási és 
Kulturális Közlöny; A Közigállás publikálási időpontja: 2019. július 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cser Lajosné nyújt, a 84/504-312-es telefonszámon,  
vagy a részletes pályázati felhívás megtekinthető a www.siofok.hu oldalon.
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AUGUSZTUS

2019
www.eletkezdet.hu

Szeptember 13-14.
www.eletkezdet.hu

Helyszín: BRTK Könyvtár gyermekrészlegének különterme 
Szervező: Életkezdet Perinatális Munkacsoport

Védnök: Orosz Katalin perinatális szakértő 

2019 szeptember 10. kedd  (17:00 fotókiállítás megnyitó)  -szeptember 30. 
Békés szülés/születés fotókiállítás ~ a várandósság, szülés/születés háborítatlansága a WHO ajánlások tükrében 
(megtekinthető a Kálmán Imre Kulturális Központ aulájában, az emeleten)
  
Támogatóink:   Szülésfelkészítő Siófokon ~ Ringató - Bernáth-Kersák Edina ~ Kangatraining Brigivel
BabaKukk Születésfotó~By Line Kft~miluweb.hu~Babamasszázs Siófokon~Örömteli babázás~Hordozókuckó

www.eletkezdet.hu          info@eletkezdet.hu       Életkezdet 

10:15 - 10:45  ZIMMERMANN DÁNIEL – ökológus – 
Milyen bolygót hagynánk örökül gyermekeinknek?
11:00 - 11:30  DETTRE IMOLA – Gyógypedagógus, 
nyelvész Evés- etetés tanácsadó – Mit (t)együnk, hogy 
gyermekünk jó(l)egyen?
11:30 - 12:30  EBÉDSZÜNET
12:30 - 13:00  ŐSZ BRIGITTA – okleveles Kangatréner 
– Szülés utáni regeneráció
13:15 - 13:45  VÉGH ANETT – MVE Siófoki Szakosztály- 
szakosztályvezető, területi védőnő   – A védőnő 
szerepe a perinatális időszakban
14:00 - 14:30  FUKSZ RITA – hordozási konzultáns – 
Hasfájás és nyűgösség túlélése a hordozás 
segítségével
14:45 - 15:15  BABAI KATALIN – gyermek 
rehabilitációs szakgyógytornász, HRG és TSMT terapeuta 
komplex szenzomotoros fejlesztő – A kerülendő és 
segítő eszközök a mozgásfejlődésben

A rendezvény alatt folyamatosan: 
Hordozóeszköz Tapogató és Tanácsadás / Mosi 
Pelus Mustra / Könyvszemle 
A gyermekkönyvtárban a gyermekeket színező és 
olvasó sarok várja.
Az előadások nyilvánosak és ingyenesen látogathatók, a rendezvény 
során fotók, videó felvételek és élő adások készülnek, melyhez a 
résztvevők megjelenésükkel hozzájárulnak (adatvédelmi tájékoztató 
a honlapunkon)

2019 szeptember 13 Péntek
9:20  OROSZ KATALIN – Életkezdet – Megnyitó
9:30 - 10:00  BERNÁTH-KERSÁK EDINA –operaénekes 
– Ringató
10:15 - 10:45  MINDENHOLJÓ BÁBAPRAXIS – 
egészségügyi szolgáltató – A WHO ajánlások 
megvalósulása a mindennapi szülésznői 
munkában
11:00 - 11:30  STERNÓCKYNÉ ÁGI – Bowen terapeuta 
– Betekintés a Bowen Technikába
11:30 - 12:30  EBÉDSZÜNET
12:30 - 13:00  SÁRFI-SZAKÁCS ILDIKÓ – pszichológus 
– Dackorszak és hiszti - hogyan élhetjük túl?
13:15 - 13:45  FOGARASSY LEVENTE – pszichológus – 
Apává válni
14:00 - 14:30  OROSZ KATALIN – Klinikai 
szakpszichológus, Az ELTE Perinatális szaktanácsadó 
képzés oktatója, A sorsformáló 9+1 hónap című 
könyvszerzője – Anyává válni
14:45 - 15:15  DR. MÁRKUS ANITA – neonatológus, 
Siófoki Gyermekosztály vezető főorvosa, IBCLC – A 
szoptatás mindenkinek megy…?!

2019 szeptember 14 szombat
9:30 - 10:00  VÖRÖS ILDIKÓ – a CsodaTanoda trénere, 
NLP tréner, kommunikációs szakember és a Pikler Intézet 
egykori munkatársa – Az együttműködő nevelés 
megalapozása már csecsemő- és kisgyerek korban

www.eletkezdet.hu          info@eletkezdet.hu       Életkezdetwww.eletkezdet.hu          info@eletkezdet.hu       Életkezdet

SZÜLETÉS    HETE  S IÓFOK
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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, Zamárdi utca
beépítetlen terület
8744/22 hrsz. 1 ha 5622 m2

Vételár: 117.165.000.- Ft

5. Siófok, Zamárdi u.,  
Május 1. utca, Egres utca
beépítetlen terület
8744/27 hrsz. 2756 m2

Vételár: 99.000.000.- Ft

6. Siófok, Zamárdi u., 
Egres utca
beépítetlen terület
8744/28 hrsz.2473 m2

Vételár: 90.000.000.- Ft

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

Vételár: 27.500.000.- Ft

8. Siófok,
Szent László utca 13.
4077 hrsz. 3353 m2 
4076/1 hrsz. 268 m2
üzem és üzemi épület
beépítetlen terület
220.000.000,- Ft

9. Siófok, a 7-es főút  
(Zamárdi út, Málna utca) mellett
9030/6. hrsz. 701 m2 beépítetlen terület
9030/1. hrsz. 322 m2  közforgalom elől 
elzárt magánút
(az értékesítés tárgya az ingatlan 39/322 
önkormányzati tulajdonú illetősége)  
9060/8. hrsz. 1003 m2 közforgalom elől 

el nem zárt magánút 
(az értékesítés tárgya az ingatlan 
120/1003 önkormányzati 
tulajdonú illetősége)
Az ingatlanok kizárólag együttesen 
értékesíthetők, együttes vételáruk: 
12.800.000,- Ft
10. Siófok, Diós tér 12.
83/2 hrsz. 402 m2 
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.
11. Siófok, Diós tér 15.
83/5 hrsz. 494 m2 
beépítetlen terület
Vételára: 4.700.000.- Ft 
Az ingatlan előközművesítésre vár, az 
ivóvíz – és villany közmű a József Attila 
utcához csatlakoztatható, a szenny-
vízközmű a József Attila utcai közmű 
kiépítését követően valósítható meg.
12. Siófok, Diós tér 16.
83/6 hrsz. 541 m2

beépítetlen terület
Vételára: 5.400.000.- Ft
Az ingatlan előközművesítésre vár, az 
ivóvíz – és villany közmű a József Attila 
utcához csatlakoztatható, a szenny-
vízközmű a József Attila utcai közmű 
kiépítését követően valósítható meg.
13. Siófok, Diós tér 17.
83/7 hrsz. 588 m2

beépítetlen terület
Vételára: 6.500.000.- Ft
Az ingatlan előközművesítésre vár, az 
ivóvíz – és villany közmű a József Attila 
utcához csatlakoztatható, a szenny-
vízközmű a József Attila utcai közmű 
kiépítését követően valósítható meg.
14. Siófok-Töreki, 0179/21 hrsz. 
5744 m2 (4270/5775-öd tulajdoni hányad) 
szántó, legelő
Vételára: 4.500.000.- Ft

15. Siófok, Alsó utca 2. 
5433 hrsz. 379 m2

beépítetlen terület
Vételára: 3.800.000.- Ft

16. Siófok, Sándor utca 42.
5514 hrsz. 596 m2

beépítetlen terület
Vételára: 5.300.000.- Ft
Víz, villany bekötve, gáz, 
csatorna az utcában.

17. Siófok, Semmelweis utca 
9675/7 hrsz. 1211 m2

vételára: 21.600.000.- Ft
beépítetlen terület
Közművek az utcában vannak, 
a beépítetlen területre 
nincsenek rácsatlakoztatva.

18. Siófok, Töreki utca 
12177/2 hrsz. 3783 m2

beépítetlen terület 
Vételára: 12.000.000 Ft
(A közművek az ingatlan előtti utcában 
vannak, a beépítetlen területre nincsenek 
rácsatlakoztatva.)

19. Siófok, Töreki utca 30-32.
12177/3 hrsz. 4378 m2

gazdasági épület, udvar 
Vételára: 21.000.000 Ft
(Az ingatlan villany közművel ellátott, 
egyébként a közművek az ingatlan előtti 
utcában vannak, az ingatlanra nincsenek 
rácsatlakoztatva.)

20. Siófok (Töreki városrészben,  
a Jódi-hegyen)
legelő
0184/35 hrsz 3920 m2

Vételára: 2.900.000.- Ft

21. Siófok, Déli utca 2. 
9697/72 hrsz, 23.687 m2 
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






