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Az óvodák helyzete
Óvodáinkban rövidesen kritikussá válhat az óvó-
női létszámhiány, a zökkenőmentes működés 
jelenleg is csak nyugdíjas pedagógusok vissza-
foglalkoztatásával oldható meg, de lassan ezek 
a tartalékok is kimerülnek.

Az óvónői létszámhiánnyal kapcsolatos problémák 
felvetésével és javaslatok megfogalmazásával az 
illetékes EMMI miniszterhez fordult dr. Lengyel Ró-
bert, Siófok polgármestere. A válasz Maruzsa Zoltán 
helyettes államtitkártól érkezett. A levelek tartalmát, 
azaz a polgármester javaslatait, valamint az államtit-
kár válaszait szerkesztőségünk nem látta, azok mon-
danivalóját a siófoki hivatal egyik munkatársa küldte 
meg nekünk írásban:
- A válaszból azt tudom kikövetkeztetni, hogy a már 
óvodapedagógusi tanulmányokat folytatókat (adott 
esetben pl. a továbbtanuló dadákat) továbbra sem 
lehet majd óvónői munkakörben foglalkoztatni - írja 
dr. Lengyel Róbert. - Továbbra is számoljunk csak a 
nyugdíjba vonult, de még dolgozni szándékozó óvó-
nőkkel. Gyakornok óvónőként (nyilván jóval alacso-
nyabb bérért) max. 2 évig foglalkoztathatunk olyan 
leendő óvodapedagógust, aki a főiskolát befejezte 
ugyan, de nyelvvizsga hiányában nincs meg a diplo-
mája. Továbbra is dolgozhatnak a rendszerben olyan 
óvónők, akik anno óvónőképző szakközépiskolát vé-
geztek. Hogy aztán miért nem indulhat újra középfo-
kú képzés /kiválóbbnál kiválóbb óvónők kerültek ki 
azokból a középiskolákból évtizedekig, és egyáltalán 
nem biztos, hogy a diplomától lesz valaki jó munka-
erő ebben a státuszban/ arra érdemi válasz nincs. 
Aztán lehetőség van „óraadó” pedagógust megbízni 
a főállása mellett arra, hogy „óvónősködjön” is heti 
max. 10 órában.
- A baj csak az ezekkel a válaszokkal, hogy döntő 
többségükkel semmi újat nem mondtak, és ezekből 
számomra a probléma kezelésére vonatkozóan köz-
ponti elgondolás nem sejlik ki. Azt is írja a helyettes 
államtitkár úr, hogy 2018-ban mindössze 960 óvónő 
ment nyugdíjba, ezzel szemben viszont 1379 dip-
lomázott, tehát, idézem a levélből: „… A fenti ada-

tok is alátámasztják, hogy mintegy 400 fővel több 
óvodapedagógus kezdhette el a pedagógus pályát, 
mint ahány nyugdíjba vonult.” Remek. Számolni én 
is tudok, de az ördög ugye a részletekben rejlik, és 
a pontos megfogalmazás nem a „kezdhette”, hanem 
a „kezdhette volna”. Arra azért felhívnám az illeté-
kesek figyelmét, hogy a friss diplomás óvónők óri-
ási hányada egyetlen napot sem dolgozik a pályán, 
vagy éppen külföldön helyezkedik el – tette hozzá 
dr. Lengyel Róbert. A polgármester szerint tehát a 
lényeg, hogy oldják meg az önkormányzatok, ahogy 
ebben a lehetetlen jogszabályi környezetben tudják, 
aztán a szülők haragja meg úgysem jut túl a tele-
pülések határain, ha döcög az óvodai ellátás, majd 
kéznél lesznek a polgármesterek, a képviselők, meg 
persze az ovik vezetői, nem az államtitkárok.
- Mindezektől függetlenül városunk óvónőinek és 
minden óvodai dolgozójának innen is csak köszönet a 
munkájukért, kitartásukért. Amit Siófok megtehet ér-
tük, azt meg is fogja tenni – mondta el a polgármester.  

A fentieknél sokkal több konkrétumot mondott la-
punknak Szamosi Lóránt képviselő, aki a költség-
vetés összeállításakor külön hangsúlyt fektetett az 
óvodák és a bölcsőde helyzetére, ezek a javaslatok 
pedig be is kerültek az idei büdzsébe.
- Mind a Fidesz-frakció, mind jómagam, pontosan 
tisztában vagyunk azzal, hogy milyen problémákkal 
küzdenek az óvodák, és a saját eszközeinkkel próbá-
lunk is segíteni a helyzeten. Ennek első eleme volt, 
hogy a frakcó javaslatára elindult az óvodafelújítási 
program, azaz minden évben 50 millió forintból 
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újulhat meg egy-egy óvodaépület. Emellett, szintén 
korábban különválasztottuk az óvodákat és a böl-
csődét, azaz a bölcsőde a továbbiakban önálló költ-
ségvetési és önálló vezetésű intézmény lesz, hiszen 
többek között a bölcsődében teljesen más szakmai 
követelményeknek, nevelési elveknek kell megfelel-
ni - mondta Szamosi Lóránt.
A második komoly intézkedés az volt, hogy az idei 
költségvetésben 4 milliárd forint jut az intézmé-
nyekre (Gondozási Központ, a KIKK, a könyvtár és 
a Kálmán Imre Emlékház, valamint az óvodák és 
bölcsőde), ez 30%-os emelkedést mutat a tavalyi 
évhez képest, és legnagyobb haszonélvezői az óvo-
dák lesznek. 
- Ebben az összegben benne vannak például a mi-
nimálbér-emelkedésből fakadó plusz kiadások, de 
fejlesztési pénzeket is hozzátettünk. Összesen 154 
millió forint jut a 4 intézmény felújítási, karbantartási 
és beruházási tevékenységére, ez nincs benne a 4 mil-
liárd forintban, ez külön soron szereplő, tehát plusz 
pénz. Ilyen fokú támogatás intézmények esetében 
elég ritka - részletezte Szamosi Lóránt, aki azt is hoz-
zátette, hogy bőven hagyott a testület annyi moz-
gásteret az intézményvezetőknek, hogy a minőségi 
munkát plusz juttatásokkal el tudják ismerni, emel-
lett külön figyelmet fordítottak a dologi kiadásokra, 
hiszen a napi biztonságos működést alapvetően ezek 
biztosítják, így ezen a területen is növekedés tapasz-
talható. Az idei költségvetés védelmet nyújt az előre 
nem látható eseményekkel szemben is, azaz, ha va-
lami elromlik, tönkremegy, legyen az akár nagyobb 
értékű eszköz, azt az intézmények tudják pótolni. 

Szamosi Lóránt képviselő elmondta, hogy jelenleg 
kilenc óvoda, valamint a központ működik, de et-
től az évtől tagintézményeket hoznak létre, ame-
lyeket a tagintézmény-vezetők irányítják majd, így 
sokkal több ideje marad a vezetőnek menedzselni 
az óvodát, és kiemelt feladata lesz a szülőkkel való 
kapcsolattartás is. (Eddig egy adott óvónő végezte 
a vezetői feladatokat az intézményekben.) Lesznek 
olyan jogosítványaik is a tagintézmény-vezetőknek, 
amelyeket az integrált intézmény vezetője fog átad-
ni számukra, hiszen így a döntések, megoldások ott 

születhetnek meg, ahol a probléma keletkezik, le-
gyen az akár szakmai, akár működéssel kapcsolatos.
- Közös célja a testületben dolgozó képviselőknek 
és a Fidesz-frakciónak, hogy minél magasabb szín-
vonalon, a szülők megelégedésére valósuljon meg 
a gyerekek ellátása. Ehhez a működésen keresztül 
is vezet az út, nemcsak a finanszírozáson keresztül, 
ezért ha már megtörténik az intézmény átalakítása, 
azaz a bölcsőde leválasztása, akkor hozzá kell nyúl-
ni az óvodák belső szerkezetéhez is, ehhez egyéb-
ként külsős szakértő segítségét is igénybe vettük 
- mondta Szamosi Lóránt, aki az óvodákkal kapcso-

latban beszámolt arról is, hogy ezt a területet is el-
érte a munkaerőhiány, a testület ezért úgy döntött, 
hogy annak érdekében, hogy távolabbról is tudja-
nak idecsábítani szakképzett munkaerőt, 50 ezer 
forintos lakhatási támogatást nyújtanak a városba 
érkezőknek, akik óvodapedagógusi munkakörben 
helyezkednek el. Emellett Szamosi Lóránt javaslatá-
ra a testület megemelte az óvónők továbbképzési 
támogatását is, az eddigi 50%-os támogatás 80%-ra 
emelkedett, azaz a továbbtanulás vagy a szakmai 
képzések költségének 80%-át az önkormányzat fizeti. 
Szamosi Lóránt felvetette a szolgálati lakások épí-
tésének gondolatát is, mely szolgálhatná az óvo-
dai, iskolai nevelésben és egészségügyben dolgozó 
szakemberek városba csábítását, valamint felhívta a 
figyelmet arra, hogy ezek csak az első lépések, min-
denképpen egy hosszútávú stratégia szükséges a to-
vábbi problémák kezeléséhez.
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Zajlik a Minta lakótelepi park és játszótér átépítése

Gőzerővel dolgoznak az építők a Minta lakótelepen, 
hogy egy modern, minden igényt kielégítő közös-
ségi teret építsenek. Nemsokára új zöldfelületek, 
játszótér, sportpályák, pihenők várják a feltöltődni, 
pihenni vágyókat biztonságos környezetben.

Mintegy 4500 négyzetméteren folynak az átépíté-
si munkálatok a területen, hogy a modern, minden 
igényt kielégítő park mielőbb elkészülhessen. Több 
mint ezer család él a Minta lakótelepen, valamint a 
közeli óvoda gyerekei is használják a játszóteret. A kö-
zösségi tér régi funkciói új formában lesznek elérhe-
tők, és új eszközöket is telepítenek.
- Több környékbeli lakóval is beszélgettem erről a te-
rületről, és megerősítették azt, amit én is gondolok, 
nevezetesen, hogy fejlesztésre, átalakításra szorul ez 
a terület. Ezután kértem, hogy készüljenek tervek, 

hogy egy multifunkciós közösségi térré alakítsuk át a 
lakótelep ezen pontját, méghozzá úgy, hogy megma-
rad a játszótér és a sportpálya, valamint a kis park is. 
A tervek szerint megújul a sportpálya, futballra, vala-
mint kosárlabdázásra lesz lehetőség, emellett a futás 
szerelmeseinek egy rekortán futópályát is kialakítunk. 
Nagyon fontos, hogy megújul a játszótér is, valamint 
egy kis parkot is építünk, az egész terület pedig il-
leszkedni fog az okos város programba, hiszen okos 
funkciókat is kialakítunk - mondta Szajcz Adrián beru-
házási és fejlesztési tanácsnok, a terület képviselője. 
A területen és környékén az E-on végzett volna fel-
újítási munkálatokat, de ezeket előrébb hozták, hogy 
a park mielőbb elkészülhessen, és így lehetőség nyílt 
arra is, hogy az épülő közösségi téren okoslámpákat, 
ingyenes vezeték nélküli internetet és kamerarend-
szert is telepítsenek. 

Augusztus 20-án hagyományos ünnepi progra-
mokkal és a Balaton legnagyobb tűzijátékával zá-
rult a Bor és Kenyér Ünnepe Siófokon. 

A magyar államalapítás ünnepe köré szerveződött 
Siófokon a régió egyik legnagyobb eseménye, a Bor 
és Kenyér Ünnepe. Augusztus 16. és 20. között a ha-
jóállomáson kézművesek és gasztroárusok, a kikötő 
színpadán helyi zenekarok és népszerű együttesek 
koncertjei várták a város lakóit és vendégeit. Nem-
zeti ünnepünk alkalmából augusztus 20-án a Bala-

ton Táncegyüttes néptáncműsorral és táncházzal 
készült, valamint a tradíciókhoz híven bor- és ke-
nyérszentelésre került sor.
- Régi és szép hagyománya van annak, hogy augusz-
tus 20-án a város apraja-nagyja együtt ünnepel Sió-
fokon, a hajóállomáson. Ezen a napon ünnepeljük 
államalapításunk évfordulóját, az új kenyeret és a 
bort, valamint búcsút intünk az éppen aktuális nyári 
idegenforgalmi főszezonnak – emelte ki ünnepi be-
szédében dr. Lengyel Róbert, Siófok polgármestere. 
Az idei évben is kihirdették Siófok város borát, 

Ünnepi programok a hagyományok jegyében
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„Siófok közbiztonsága kiegyensúlyozott és szélsőségektől mentes”
„Siófok közbiztonsága kiegyensúlyozott és szélső-
ségektől mentes” – írja közleményében a Somogy 
Megyei Rendőr-főkapitányság.

- Az elmúlt időszakban több médiatartalom-szolgálta-
tó állította cikkeiben, hogy Siófok élhetetlen a Petőfi 
sétányon tapasztalható jogsértések miatt. Az igazság 
ezzel szemben az, hogy a hivatalos statisztikai adatok 
alapján évek óta javul a közbiztonság, egyre kevesebb 
bűncselekmény történik – olvasható a police.hu olda-
lon, ahol a rendőrség sajtóközleményben reagált a 
lejárató hangvételű cikkekre: 

„A Petőfi sétányon június 1. és augusztus 11. között 
2016-ban 74 bűncselekményt regisztráltak, míg idén 
26-ot, melyből 13 esetben már rendőrkézre került az 
elkövető. A fenti időszakban ráadásul a 72 napból 48 
olyan nap volt, amikor egyáltalán nem történt bűn-
cselekmény. Tény, hogy az idegenforgalmi szezonban 
a város lakossága a többszörösére duzzad, megnöve-
kedett látogatói létszám és éjszakába nyúló rendez-
vények jellemzik a sétányt és környékét. A rendőrség 
az évnek ebben az időszakában megerősített létszám-
mal van jelen, és az önkormányzattal, társszervekkel, 
polgárőrséggel szorosan együttműködve hajtja végre 
feladatait. A sétány biztonsága kapcsán a rendőrség 
az érintettek bevonásával rendszeresen egyeztető 
tárgyalásokat folytat, az együttműködés napi szintű, 
folyamatos. Ezeken az értekezleteken a résztvevők 
felől az újságcikkekben említett panasz nem merült 
fel. Siófok és a Petőfi sétány közbiztonsága továbbra 
is kiegyensúlyozott és szélsőségektől mentes.”

mely a balatonfüredi Gyukli Pince sauvignon blanc 
bora lett. Az új kenyeret és a bort a Siófoki Római 
Katolikus Plébánia káplánja és plébánosa, a Siófoki 
Református Egyházközösség lelkipásztora és a Sió-
foki Evangélikus Egyházközösség lelkésze szentelte 
meg. A siófoki pékek által készített és a siófoki egy-
házak képviselői által megáldott új kenyeret Siófok 

polgármestere, jegyzője, valamint a siófoki képvise-
lő-testület tagjai szelték fel a színpadon, és a Bala-
ton Táncegyüttes tagjai osztották szét a közönség 
soraiban. Az ünnepi programok a tavalyi évhez ha-
sonlóan a 100 Tagú Cigányzenekar koncertjével és a 
Balaton legnagyobb tűzijátékával zárultak. 
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Kerekasztal beszélgetés az ELTE Szabadegyetemén
Augusztus 22-én rendezte meg az ELTE Állam- 
és Jogtudományi Kara Nyári Szabadegyetemét 
Balatongyörökön, melynek „Regnáló városveze-
tők” című kerekasztal beszélgetésén dr. Lengyel 
Róbert, Siófok polgármestere is részt vett. 

Dr. Lengyel Róbert a független városvezetőket 
képviselte, míg vitapartnerei közt szerepelt Gajda 
Péter, Budapest XIX. kerület polgármestere (MSZP), 
Toroczkai László, Ásotthalom polgármestere (Mi 
Hazánk) és Porga Gyula, Veszprém első embere 
(FIDESZ-KDNP).
- A termet zsúfolásig megtöltő, kritikus közönsé-
günk joghallgatókból és leendő politológusokból 

állt. Beszéltünk az önkormányzatiság lényegéről, 
fontosságáról, az önkormányzatoktól az utóbbi 
években elvont jogosítványokról és ennek hatá-
sairól a mindennapokban, az önkormányzatok 
szerepéről a fékek és ellensúlyok rendszerében és 
általában a magyar demokrácia jelenlegi helyze-
téről. Bár mi, polgármesterek sok mindenben nem 
értettünk feltétlenül egyet, nem volt haszontalan 
hallani egymás véleményét. Az asztaltól pedig úgy 
álltunk fel, ahogy minden ilyen és hasonló fórum 
után minden politikusnak illene: kézfogással, kö-
szönettel és további munkasikereket kívánva egy-
másnak – számolt be a rendezvényről dr. Lengyel 
Róbert. 

Több mint egymillió utas a kompokon, félmillió utas a személyhajókon
Az idei évben augusztus 21-én elérte a Bahart a bű-
vös egymilliós utasszámot a balatoni kompokon, 
így kora délután a sajtó jelenlétében egy szerencsés 
nyertest köszöntöttek a Balaton közepén. 

Csak a helyszínen, a Kossuth Lajos komp fedélzetén de-
rült fény a szerencsés utas kilétére, akinek bizalmát ér-
tékes nyereménnyel jutalmazta a Társaság. Vass Dávid 
és barátai a szerda kora délutáni, 13.00 órakor induló 
kompon vehették át a 100.000 Ft értékű Bahart Joker 
Kártyát Kollár József vezérigazgatótól. A kártyaegyen-
leg a Társaság által indított kompokra és egyéb hajózási 
lehetőségekre (települési járatok, séta- és programha-
jók, gyorshajók) egyaránt beváltható 2020 végéig. Az 
egymilliomodik utas köszöntése a tavalyi évhez képest 
2 nappal korábban történt, hiszen az egyébként kiemel-
kedő forgalmat hozó 2018-as évhez viszonyítva, ha csak 
kismértékben is, de mind a szállított utasok és gépjár-
művek, mind a kerékpárok száma tovább emelkedett a 
tavalyi év azonos időszakához képest.
Az idén 40. születésnapját ünneplő Badacsony katama-
rán fedélzetén egy véletlenszerűen kiválasztott utast 
köszöntött a Bahart abból az apropóból, hogy a Társa-
ság személyhajózási forgalma meghaladta a félmillió 
utast az idei hajózási szezonban. 

Augusztus 15-én délben érkezett meg stílszerűen Bada-
csonyba az idén 40. születésnapját ünneplő Badacsony 
nevet viselő katamarán, a fedélzetén összesen több 
mint 260 utassal. A Balatonlelléről, illetve Balatonbog-
lárról Badacsonyba tartó hajón utazók közül sorsolással 
döntötték el a Bahart munkatársai, hogy kit lepnek meg 
a további hajózási lehetőséget biztosító ajándékkal. A 
sorsolás nyertese, Schill Milán és családja Tatáról érke-
zett családi nyaralásra a Balatonra. A szerencsés család 
Kollár József vezérigazgatótól vehette át azt az 50.000 
Ft értékű BAHART Joker Kártyát, mellyel jövő év végéig 
bármikor további hajós élményeket szerezhetnek akár 
barátaikkal is kiegészülve a Bahart menetrendi, prog-
ram- és sétahajóin akár az év minden napján üzemelő 
balatoni kompokon.
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Sikeres főszezont zárt a Balatoni Hajózási Zrt.
Július 6-án kezdődött a 173. hajózási szezon főidé-
nye, melyet a Bahart idén nyáron az előző évhez 
képest további egy héttel hosszabbított meg. Így 
egészen szeptember 1-ig várta az utasokat a tele-
pülések közötti legsűrűbb menetrendi hajózással, 
valamint a teljes séta- és programhajó kínálatával.

Idén is sikeres és eredményes főszezonon van túl a 
Bahart. Az immár 58 napos hajózási főidény szeptem-
ber 1-ig tartott. A hajózási élményeket a teljes hajóflot-
tával, 21 személyszállító motoros hajóval és 4 komppal 
biztosította a Társaság. A főidény alatt több mint 4.000 
alkalommal 15 útvonalon indultak a Bahart települési 
menetrendi járatai. Közel 3.000 sétahajó járattal, 1600 
alkalommal induló gyorshajó járattal és 350 program-
hajóval várta a Társaság az utasokat.  A személyhajókon 
szállított utasok száma 2019. augusztus 31-ig megha-
ladta a 657.000 főt, a nyári hónapok közül különösen 
a június és az augusztus hozott erős forgalmat, mely 
hónapokban az egyébként 10 éves rekordforgalmat 
megdöntő 2018-as év utasszámait is sikerült felülmúl-
ni. A személyhajózásban az év legforgalmasabb napját 
augusztus 15-én regisztrálta a Társaság, ezen a napon 
összesen 14.518-an szálltak fel a Balatoni Hajózási Zrt. 
hajóira. A települések közötti menetrendi járatokon ösz-
szességében már több mint 489.000 utas utazott az év 
első 8 hónapjában.
Az egyéb hajózási szolgáltatásokat 2019. augusztus 31-
ig 168.000 utas vette igénybe. Az alapvetően idegenfor-
galmi célokat szolgáló sétahajóinkon idén már 123.000 
utas utazott, a bulihajó programokon közel 20.000 fő 
vett részt és a gyermekes családoknak szóló Mastercard 
varázshajón több mint 7.500 utas szórakozott. Az au-
gusztus 19 – 20-ai Mastercard hajókon 1.800 fő csodál-

hatta meg a tűzijátékot a Balaton közepéről.
A Bahart bizakodó a tekintetben, hogy a hajózási szezon 
hátralévő részében sokan választják még a települési já-
ratokat és sétahajókat, így az elmúlt 3 évhez hasonlóan 
2019-ben is 700.000 fölé emelkedik a szállított utasok 
száma. 
Szántódrév és Tihanyrév között a főidényben kiemel-
kedő forgalmat bonyolított a Társaság. 2019. augusz-
tus 31-ig bezárólag 1.109.000 utast szállítottak a Bahart 
kompjai a két révkikötő között, ami időarányosan több 
mint 33.000 fővel több utast jelent a szintén kiemelkedő 
forgalmat hozó 2018-as évhez képest. A járművek szá-
ma 4%-os növekedés mellett emelkedett 335.000 da-
rabra, míg a szállított kerékpárok száma elérte a 73.000 
darabot, ami 7%-kal magasabb a 2018-as év azonos 
időszakához képest. A legforgalmasabb nap a komp-
közlekedésben idén augusztus 18. volt, mely napon 
18.530 utas kelt át a Balaton északi és déli partja között. 
A Balatoni Hajózási Zrt. kompközlekedés szolgáltatását 
Szántódrév és Tihanyrév között tavaly éves szinten több, 
mint 1.274.000 utas vette igénybe.

Szeptemberi véradások

   09. 20. Siófok  10.00-18.00  Mc Donald’s étterem parkoló, Zúgó u. 1.  
   09. 23. Siófok  13.00-15.00  Krúdy Gyula SZKI, Koch R. u. 8. 
   09. 24. Siófok  15.00-18.00  Siófoki kórház, vérellátó, Semmelweis u. 2. 
   09. 30. Siófok  12.00-15.00  DRV Zrt., Tanácsház u. 5.
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Őszi élmények Siófokon!
Bár már vége van a nyárnak és a kánikulának, 
mindez nem jelenti azt, hogy a siófoki progra-
moknak is búcsút mondhatunk az évre. A kellemes 
őszi napsugarak még mindig fel-felbukkannak, és 
lehetővé teszik számunkra, hogy szabadtéri prog-
ramokon vegyünk részt, és erre Siófok tökéletes 
helyszínül szolgál. Természetesen borúsabb idő 
esetén sem kell otthon ülnünk, hiszen ezernyi iz-
galmas gasztro- és kulturális élményből válogat-
hatunk. A siófoki Tourinform iroda munkatársai 
is a számtalan őszi élményre alapozva csábítják 
városunkba a látogatókat, akiknek ősszel is egy-
értelmű Siófok üzenete, miszerint „Itt kezdődik a 
Balaton!”

A Kálmán Imre Kulturális Központ elképesztő nyári 
programkínálata bebizonyította az elmúlt hetekben, 
hogy Siófokon érdemes keresni a kulturális élmé-
nyeket is. Könnyűzene, operett, néptánc, gyermek-
színház – mindez élettel töltötte meg a Fő teret, és 
természetesen ugyanerre a változatos és színvona-
las programkavalkádra számíthatunk az őszi hóna-
pokban is. A rengeteg őszi rendezvény és előadás 
mellett már az új évad felnőtt- és gyermekbérletei 
is szerepelnek kínálatukban, melyek keretében ope-
rett, vígjáték, balett, mesemusical, filmvetítés, tánc-
játék, bábelőadás, rajzfilmzenék, sőt még lézershow 
is várja a kultúra iránt érdeklődőket egészen jövő má-
jusig. Mindemellett szeptemberben egy igazán helyi 
kezdeményezés is útjára indul: az előcsarnokban 
megrendezett Spájz Értékpiacon az ősz folyamán 
több alkalommal is megtalálhatjuk a környékbeli 
termelők kínálatát, és vásárolhatunk igazi kézműves 
borokat, lekvárokat, szörpöket is.
Ahogy beköszönt az ősz, szívesebben hódolunk 
az ízek élvezetének is. A széles választékot fel-
sorakoztató siófoki éttermek ilyenkor is szám-
talan különlegességet kínálnak a vendégeknek, 
szinte bármilyen ízvilágot kipróbálhatunk, amihez 
kedvünk van, de a fenséges gasztroélményeket az 
őszi gasztrofesztiválok teszik igazán teljessé, hiszen 
szeptembertől novemberig három gasztronómiai 

rendezvénynek is otthont ad a város. A szeptember 
közepén megrendezésre kerülő Sör és Csülök Fesz-
tivál idén első alkalommal várta különleges kínála-
tával a vendégeket. Október 4-6-ig viszont visszatér 
sokak kedvence, a Halfesztivál is, ahol balatoni ha-
lakkal, könnyűzenei koncertekkel, számtalan családi 
programmal és persze a kihagyhatatlan, városlakók 
számára megrendezett főzőversennyel tehetjük 
színesebbé október első hétvégéjét. November 15-
17-ig pedig a liba veszi át a főszerepet Siófokon: a 
Fő téren újra megrendezésre kerül a tavaly debütált 
Libadalom! A Balaton környéki vendéglátóknak kö-
szönhetően különleges libás ételeket kóstolhatunk, 
és persze a finom magyar pálinka sem maradhat el. 
Siófok ezzel a különleges őszi gasztrosorozattal bi-
zonyítja, hogy egész évben érdemes úti célnak vá-
lasztani, hiszen a városban ősszel sem áll meg az 
élet. A nyugodt, kellemes és mégis pezsgő kisváros 
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minden báját megtapasztalhatja az, aki ilyenkor is 
ellátogat Siófokra. Az elképesztő ízélmények mellett 
a Balaton őszi arcát is örömmel ajánljuk a látogatók-
nak. Ilyenkor teljesen más hangulatban telnek a ba-
latoni sétahajózások is, melyek szeptemberben még 
mindennap többször indulnak útjukra a siófoki kikö-
tőből, majd októberben hétvégi napokon 4-4 járat-
tal várják a hajózás szerelmeseit. Persze a tematikus 
hajóprogramok sem maradhatnak el, hiszen idén is 

lesz például Halloween hajó is.
A sportos kikapcsolódás kedvelői számára ilyenkor 
ősszel csodálatos arcát mutatja a Balaton-part. Egy 
kerékpártúra a parton vagy a Sió mentén, egy kora 
esti futás vagy csak egy hosszabb séta a családdal 
– annyi szép aktív őszi élményt nyújt ilyenkor Sió-
fok! Az idei évben is megrendezésre kerül például a 
Tökös Futás is, ami mindig egy felhőtlenül jókedvű 
napot szerez a résztvevőknek. 
Az ilyen és ehhez hasonló élményeket helyezte az 
idei évben a középpontba a Siófoki Fürdőegylet – 
Turisztikai Egyesület/Tourinform iroda csapata is a 

város marketingkommunikációját illetően. Az őszi 
időszakban szintén a a kulturális, az aktív, a család-
barát turizmus mint kiemelt termék dominál a mar-
ketingstratégiában, hangsúlyozva a rendezvény- és 
a gasztroélményeket. Ebbe a koncepcióba tökélete-
sen illeszkednek a KIKK, a BRTK Könyvtár előadásai, a 
város rendezvényei, a Balatoni Hajózás programjai, a 
helyi turisztikai szereplők és egyesületek saját szer-
vezésű eseményei, melyekre a Tourinform építheti a 
városi kommunikációt. Az élményígéretekre alapoz-
va a helyi, regionális, országos és külföldi médiában 
saját és vásárolt online felületeken élményvideók 

és –fotók kerülnek megosztásra, melyek szereplői 
helybeliként és az élmények átélőiként autentikus 
módon népszerűsítik Siófokot. A Tourinform iroda 
PR cikkeket is rendszeresen jelentet meg a városról 
és az itt átélhető élmények sokaságáról. Országos 
online és nyomtatott sajtófelületeken is olvashat-
nak Siófokról az érdeklődők, akiket a már említett 
élményfotók is ösztönöznek a városba történő láto-
gatásra az őszi időszakban is. 
Siófok tehát ősszel is rengeteg látnivalót és szabad-
téri rendezvényt kínál számunkra. Elérkezik a gaszt-
ronómiai fesztiválok ideje, ahol az ízek szerelmesei 
számtalan izgalmas étellel és itallal találkozhatnak. 
A gasztrorendezvények mellett számtalan látniva-
ló, izgalmas program és a gyönyörű őszi Balaton vár 
mindenkit!

Fedezzük fel Siófokot ősszel is, hiszen itt kezdődik a 
Balaton!
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A repülés olyan élvezet, mint Beethovent hallgatni
Ó, repülés!
 Ó, kedvesem, hadd álmodjam végig e 
zengő életed veled s ezt a percet –
most meghallhatom, maghallhatod, ha éber szív-
vel figyeled,
a molekulák koccanását s a Mars, a Hold, a Vé-
nusz üzenetét – fönn gép köröz,
 a béke kék földszínét hasítja, nekünk kül-
di üdvözletét, te tudod, hogy a béke is végtelen, 
mint az emberben az akarat, végtelen a béke, 
mint – én hiszem ezt – végtelen a legmagasabb
fokon szervezett anyag - -
Ó, repülés,
 hadd álmodjalak tovább, s hadd álmod-
jam tovább, kedvesem, magunkat,
amint nézzük az érkező-induló gép-galambokat,
 s összekoccintjuk poharunkat.
      

(Szilágyi Domonkos verse)

A romantikus „égi-galambok” és a repülőmutatványok 
csodálatához nem kell feltétlenül repülőtér, de a piló-
ták oldaláról nézve nem árt, ha van. A közelben vagy 
éppen a gépmadarak alatt. Inkább a második tényező 
játszott fontos szerepet abban, hogy a Siófok melletti 
Balatonkiliti településen 1933. szeptember 11-én, va-
sárnap mutatták be a Balaton déli partjának repterét. 
Már korábban többször tervbe vették, hogy a Balatont 
szükséges lenne bekapcsolni a repülővonalakba, és 
most eljött a pillanat, megvalósult repülőknek, és a lég-
járó sport kedvelőinek a régi álma: végre megnyitották 
Siófok közelében az első balatoni repülőteret. Előtte 
évben terepszemle okából, az akkor még réten szállt 
le Grosschmied István őrnagy és Eperjessy József szá-
zados WM 10-es típusú repülőgépe. A szemlézést cse-
lekvés követte. A terület a Magyar Athletikai Club, azaz 
a MAC a birtokába került a veszprémi káptalantól kötött 
szerződés alapján. A területre három hangárt emeltek, 
felszerelték és meg is nyitották a repülőteret, mintegy 
negyvenhat holdnyi területen, mely nagyobb volt, mint 
a velence-lidói repülőtér. Az újonnan megnyílt repteret 
így jellemezte egy korabeli újságíró:

„Balatonkiliti alig néhány kilométerre fekszik Siófoktól. 
A falu szélén szarvasmarhák delelnek, és a kis falusi 
házak közelében feltűnik a kék-sárga árbocon lengő 
széljelző készülék, a piros-fehér színű szélzsák. Tövében 
távbeszélőállomás, benzinraktár, segélykocsi és három, 
a mai igényeknek megfelelően berendezett hangár. 
Csak május óta dolgoznak itt a repülősport barátai, 
és máris erősen hatott működésük a falu népére: a kis 
mezítlábas gyerekek a törpe házak tövében, a falusi út 
porában a saját maguk készítette apró repülőgépek-
kel játszadoznak. Vasárnap délelőtt a leventéknek és a 
falusi iskolák tanulóinak bemutatták a repülőgépet, és 
megmagyarázták nekik a repülés alapelemeit.”

A MAC nem véletlenül választotta Siófokot. Egy bala-
toni sportközpont létesítésén ügyködtek, és nem mel-
lékesen a Balaton-kultuszt igyekezték felfejleszteni.  A 
Balaton-parti klubház homlokzata fölött fény- és hang-
jelző készüléket és egy távcsövet is felállítottak. Meg-
kezdték a szeszélyes tó látogatói, sportolói érdekében a 
viharjelző és mentőszolgálat megszervezését. 
A repülőteleppel az volt a tervük, hogy a repülés sport-
jának híveit kiképezzék a légjárásra; a repülőteret pedig 
bekapcsolják a nemzetközi légi közlekedési viszony-
latba. Két angol már járt repülőgéppel a Balatonon. 
Azok a külföldiek, akik megkapták az engedélyt, hogy 
átrepülhessenek az ország határán, és a mátyásföldi 
légi kikötőben leszállhassanak, biztosra vehető, hogy 
ellátogattak onnan a Balaton-parti repülőtérre. Tervez-
ték, hogy vízi repülőgép rendszerű vitorlázó gépeket is 
üzembe helyezzenek, ezzel egy új rendszerű repülést 
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akartak kipróbálni a Balatonon.
Egyelőre azonban három kis repülőgép állt a repülést 
oktatók és a légjárást tanulók rendelkezésére. A kétfe-
delű, 800—T 900 kilogramm súlyú kis repülőgépeket 
115 lóerős, hengeres csillagmotor hajtotta, 3 órai üzem-
anyaggal tankolva. A gépek egy órán belül 21.8 kilo-
gramm benzint fogyasztottak. Kálmán László, az ismert 
légi járó és egy másik okleveles repülő, Draschkovics 
Róbert mutatták be a gépeket, és vezették az oktatást.

„A szeptemberi verőfényben egyszerre csak nekifut. a 
repülőtér zöld mezőjén a kettős fedelű repülőgép, és 
Kálmán László vezetésével fölszáll a levegőbe. Alig né-
hány perc telik el, és máris eltűnik, fenn jár a Balaton hal-
ványkék vize fölött. A motorbúgás zenéje fölveri a part 
őszi csendjét, ijedten rebbennek fél a vízimadarak, egy 
karcsú gém száll a repülőgép alatt.”
A repülést kedvelő urak nem feledkeztek meg a 
gyengébbik nemről sem, és a gépmadár egy-egy 
hölgyutassal még két ízben „libbent” a magasba, széles 
körben repülve a Balaton fölé. 
Azt azért el kell mondani, hogy a reptér megnyitása 
előtt voltak repülős kalandok Siófokon és környékén.
Az 1900-as évek elején Bécsből dél környéken felszállt 
a Radetzky katonai léghajó Mannsbarth főhadnaggyal, 
Grundmann Henrik és Winger Rezső tisztekkel, és dél-
után öt órakor „tiszteletüket tették ”Siófokon, a Balaton 
partján, baj nélkül lebocsátkozva a földre.
A katonaurakat egy civil, békés foglalkozást űző férfiú 
követte, aki nem volt más, mint Faludy Károly, a pécsi 
színtársulat tagja. A színművész úr Siófokon kísérlete-
zett saját szerkezetű repülőgépével. Sikerült is a szer-
kezettel néhány méternyire fölemelkednie a levegőbe, 
de a leszállás alkalmával a gép egy akácfába ütközött, 
lezuhant és izzé-porrá tört. Faludy a roncsok alá került, 

de szerencsére néhány kisebb sérülésen kívül baja nem 
esett. A balesetet az okozta, hogy az oldalkormány nem 
működött kellőképpen. Csak remélni lehet, innen a 21. 
századból, hogy a színpad nagyobb, és legfőképpen sé-
rülésmentes sikert hozott Faludy Károly számára.
A repülés „fenegyereke” Dobos István, a magyar avia-
tikus repüléseit Székesfehérvár után Siófokon mutatta 
be. A lóversenytéren megjelent szép számú közönség 
előtt több száz méter magasságra emelkedett, és remek 
figurákat, talán még forgásokat is végzett. Repüléseit 
minden egyes alkalommal kifogástalan siklóleszállással 
fejezte be. A vasárnapi sikeres bemutatója után a hétfő 
nem sikerült tökéletesre. A forró déli órákban (amikor 
a levegő is kevesebbet hord), Dobos a motor váratlan 
megállása következtében kénytelen volt megteleped-
ni a Vilma-telep egyik magas facsúcsán. A fennakadása 
oly szerencsésen sikerült (ha ezt sikernek lehet nevez-
ni), hogy úgy ült a fa tetején, mint a szarka a fészkén. A 
közelben levő emberek létrák és gerendák segítségével 

hozták le a repülőgépet az ágak közül. Dobos a fán nem 
találta olyan veszélyesnek a helyzetét, mint a földön ré-
mülten rohangáló emberek. Ebbéli helyzetében le is 
fotografálták, és egy képet az alábbi akasztófahumorral 
kísérve később levelet küldött Svachulay Sándornak, 
ezzel a szöveggel:
„Kedves Tata! Én már zöldágra vergődtem ...”
A gyorsan előkerített hosszú és meghosszabbított lét-
rákkal, rudakkal Dobost és gépét szerencsésen leszed-
ték. Az Albatrosznak alig történt baja. Egy-két helyen a 
szárnyakat kiszúrták az ágak. Beragasztották, és estefe-
lé Dobos már újra repült.
Kedden a félelmet nem ismerő sportpilóta újra felszállt 
a gépével, de a motor ismét rakoncátlankodott, és a 
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parttól nem messze „motordefektus” következtében a 
vízbe zuhant, orrával nyílegyenesen a víz fele. Egy ideig 
a szárnyak a víz felszínén tartották, de aztán lassan me-
rülni kezdett. Szerencséjére Ikarosz (ki nem mellesleg 
a szófogadatlanság, a kíváncsiság és a lázadás görög 
megtestesítője volt) és a Mindenható (Ikarosz jellemzé-
se után jelenléte életbevágóan fontosnak tűnt) közösen 
a védelmükbe vették. Ugyanis nem messze a baleset 
helyszínétől motoros csónakok és hajósok állomásoz-
tak. A hajósok, csónakosok észlelve a bajt, azonnal se-
gítségére siettek a bajba jutott hősnek, aki ekkor már 
derékig állt a vízben egyre jobban süllyedő gép tetején, 
amely azért rendesen összetört. Néhány perc alatt szá-
razra juttatták Dobost, de a gépe elmerült az éppen ott 
hat méter mélységű vízben. Aznap este megpróbálták 
csáklyákkal kihalászni, de nem találták. Másnap hálók-
kal tettek kísérletet, de nem jártak sikerrel. Dobos bá-
torságáról és ügyességéről a repülések tanúi el voltak 
ragadtatva. Produkcióit egy agyonhasznált, lestrapált, 
műszakilag sem megbízható gépen valóságos halál-
megvető bátorsággal végzi. Külföldön bizonyára szá-
zezreket kereshetne bemutatóival, ha a mecénásoktól 
a legjobb gépeket kapná. Ezek az előzmények is meg-
alapozták egy repülőtér hasznosságát Siófokon vagy a 
Balaton közelében.  

A másik tényező az volt, hogy egy időben kissé alább-
hagyott a gazdag nyaralóvendégek hosszabb időtarta-
mú tartózkodása a fürdővárosban. Siófokon az idő tájt 
(1920-as évek), egy korabeli tudósító szerint nyáron két 
dolog ment nagyon jól. Az egyik a Kaszinó, a másik a 
Magyar Aeroforgalmi Részvénytársaság által megho-
nosított helyi légiforgalom. A gazdag emberek nagy 
szeretettel kultiválták a repülést. Egy körrepülés a Bala-
ton felett 40.000 koronába került. Siófokról Füredre és 

vissza a repülés-taksa: 10.000 korona. Siófokról öt perc 
alatt repült át a gépmadár a Balaton felett Füredre, és 
az utas a visszautazási jegyet tetszés szerint bármikor 
felhasználhatta. Egy erős tőzsdei nap idején megtör-
tént például, hogy egyik Siófokon üdülő „nehézpénzű 
börzés csupa luxból” mindennap ebéd után átrepült 
Füredre csak azért, hogy délutáni feketéjét ott tudja el-
fogyasztani. 
Ahogy annak lennie kell, és a számszerűség törvényei is 
diktálják, a 20-at követi a 30 még években is. És itt vissza 
is tértünk az elejére, a 30-as évekre. Lényeges szám, a 30. 
reptér nyílik Balatonkilitin, és ezen években lehetőséget 
láttak az aviatika szerelmesei a vízirepülés meghonosí-
tására a Balatonon. Megpróbáltak minél nagyobb teret 
és közönséget nyerni a repülésnek vízen és levegőben. 
Több gépet kipróbáltak. Követték a gazdaságosság és a 
hatékonyság elvét. 
Végül: 
„Siemens Sh 13 az öthengeres léghűtéses, 88 LE mo-
torral felszerelt Junkers Junior tisztafémsárkány, ahol a 
repülősúly 6 q körül mozog, az üzemanyagfogyasztás 
pedig 140 km-es sebesség mellett kb. 25 1/h” gépre 
esett a választásuk.  „A motor teljesen üzembiztos, a 
sárkány pedig talpakkal is alkalmas műrepülésre.”
Három ilyen géppel és egy tartalékmotorral rendelkez-
tek. Ezekkel tanították az ifjú vagy korosabb aviatikus 
jelölteket.  A gépek szárazföldi futószerkezetre is átsze-
relhetők voltak.
A vízirepülés elterjedéséért és pilóták képzéséért min-
dent elkövettek az égbolt és a víz szerelmesei is.
„E helyütt felkérem kiváló vitorlázórepülőinket és sport-
aviatikánk összes tényezőit, hogy gondolkozzanak a 
kérdés fölött, és valósítsák meg a magyar vízi vitorlá-
zórepülést közismert lelkesedésükkel és sportszerete-
tükkel. Részemről a Balatonon minden tőlem telhető 
erővel segítségükre leszek, és a legnagyobb örömmel 
veszek részt a kísérletekben, amelyek egészen biztosan 
eredményre fognak vezetni. Mit jelent majd a magyar 
vitorlázórepülésnek, ha megveti lábát a magyar ten-
geren? Mit jelent majd magyar idegenforgalmi szem-
pontból, ha a balatoni vitorlázórepülő hét nemzetközi 
sporteseménnyé növi ki magát ?! Itt nincs helye kishi-
tűségnek. A magyar faj szívós, sportra termett. Minden 
sikernek megvan a maga ára. Siker és balsiker párban 
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járnak. Lesznek kezdeti nehézségek, de végérvényé-
ben diadalmaskodni fogunk a balatoni szelek szárnyán 
is. Aránylag igen csekély összegről lenne szó, amit még 
ma is elő tudunk teremteni. 
Egy ilyen vitorlázórepülő csónakot 1200—1500 pengő-
ből meg lehet építeni. A gép nem menne veszendőbe, 
mert ha a vízen nem válik be, a szárazon még mindig 
alkalmazható lenne” - írta Vitéz Grosschmid István.
Az égi szárnyalás (no, nem Ikarosz módjára) nemcsak a 
katonaembereket vonzotta, hanem a békés foglalko-
zást űzőket is, mint például a színész urat. Kedvelték a 
polgári körökbe tartozók is.

Ilyen volt dr. Ember Sándor ügyvéd is, aki régi sportem-
ber és a MAC régi gárdájának tagja. Régóta híve volt a 
repülésnek, és minden útját repülővel tette meg.
„Bárhová is kellett külföldre utaznom, inkább többet fi-
zettem, csakhogy repülőgépre ülhessek” – vallotta egy 
újságcikkben. A MAC keretében Siófokon alkalma nyílt 
a sportrepülésre, és pilótavizsgát is szerzett.
„Hogy mire jó repülni?  - A repülés, a pilóta súg, a férfi-
asság teteje. Nagyszerű koncentrációs képességet nyer 
vele az ember, és a magam részéről úgy vagyok, hogy-
ha felrepülök a levegőbe, ez számomra olyan élvezet, 
mint a zenekedvelőnek, ha Beethovent hallgat.”
Azt, hogy dr. Ember Sándor részt vett e Magyar Touring 
Club által szervezett pilótapiknikeken, azt nem tudni.
De az biztos, hogy pikniken részt venni remek érzés 
volt/van. Pihenés, szórakozás, kis/nagy kosár finom 
étkek, italok. Csinos hölgyek, fess vagy nem fess urak, 
Pázsit, friss levegő. Nos, jelen esetben csak részben volt 
pázsit. Ugyanis magyarPilóta-piknik néven a Magyar 
Touring Club rendezte Albrecht királyi herceg Őfensége 
védnöksége alatt az első légi túrautat Magyarországon 

folyó év (1934) szeptember hó 15 és 20-a között. Az ég-
ben rendezett túraúton 10 külföldi repülő vett részt. 
Kalandos vagy inkább viharos úton érkeztek Magyaror-
szágra. Egy vihar szétszórta a társaságot, így értek föl-
det Budapesten. A pikniken részt vevő pilóták közt volt 
egy hölgy is, Miss C. R. Leaf Harl, aki egyfedeles gépén 
landolt az elsők közöt. Délután hat órára aztán minden-
ki földet ért. 
Magyarországon Mezőkövesdre, Hortobágyra repültek, 
majd Budapestről Siófokra. Siófokon gyönyörködtek a 
Balaton szépségeiben, és élvezték a MAC motorsport és 
yachtosztály által összeállított színvonalas programot. 
A pilóták nagyszerűen érezték magukat mindenütt, 
de különösen jól Siófokon, s megígérték, hogy jövőre 
is ellátogatnak hozzánk. A pikniket éveken át megren-
dezték, és Siófok mindig szerepelt a légi útvonal terve-
zésében.
A Balatoni Sporthét szervezésekor is betették a galamb-
lövészet, a vívás, a tenisz, a vitorlázás, az úrlovasok ver-
seny és a bridzs mellé a repülést is. 
És repülők, ha találkoznak ...
Egy 1937-ben íródott cikk nyomán a sporhét legna-
gyobb eseményének számított a repülő csillagtúra ta-
lálkozó. 

„Ebéd után autózunk ki a tavaly felavatott balatonkiliti 
repülőtérre. Kiliti vörös tetös, fehérfalu temploma mel-
lett balra kanyarodik a kocsi s magtárak között érke-
zünk meg a repülőtérre, ahonnan cigányzene szól, a 
kötélkorlátok mögött már szépszámmal összeverődött 
közönség várja a repülőgépeket.” 
A Siófok melletti Balatonkiliti repterén Belgium, Cseh-
szlovákia, Franciaország, Lengyelország, Magyarország, 
Németország és Olaszország repülősei adtak gépszár-
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nyas randevút egymásnak, hogy vasárnap reggel innen 
induljanak Magyarország körüli repülésre. A légi ver-
senyben minden ország résztvevői számára kiszámítot-
ták az időt, mikor szabad a legkorábban elindulniuk, s 
aztán az érkezés szerint bírálják el a teljesítményüket.
„Elsőnek pontosan három órakor egy német gép tű-
nik fel: vezetője Schulz-Ekhard, utasa: Ottó Lehmann. 
Tiz perccel később már itt a második: a belga Georges 
Hanet, két utassal: Mr. Guy Hansezzel és Madame M. L. 
Hansezzel. Harmadiknak piros lengyel gép érkezik: piló-
tája Richard Zwolinski, utasa egy csinos lengyel hölgy: 
Wanda Tyszkwszka.”
Azután megérkezik a német Emil Kropf mérnök, aki 
örömében bukfenceket, azaz a repülés hivatalos nyel-
vén loopingokat vet. Simán, pompásan ér földet.  Nem 
sokkal a német után egyszerre három gép tűnik fel a 
levegőben. Egy gép elöl, a másik kettő szorosan mögé 
zárva. „Pompás látvány.” A talajon álló gyarló földi ha-
landók azt találgatták, hogy „vájjon ki érkezik”.  
Természetesen mindenki a repülőgép oldalszárnyára 
festett óriási betűket figyelte, és a hivatalos listából pró-

bálták kilesni, hogy ki lesz a következő földet érő ven-
dég.
„A három egyszerre érkező gép még magasan van, a 
jelzésükből semmit sem látni, de lenn már megszólal 
egy hang:
— Csak olaszok lehetnek!
És tényleg. Pár perc múlva kivehetők a betűk: I-ORSO, 
I-BJAN, I-MARA. Valóban három olasz vendég: Roberto 
Fassi, Enrico Bianchi, Carlo Marazzini.”
Az olasz pilótákat ováció és vastaps fogadta a leszállás-
kor.

Az itt olvasható anyag információi ezekből a kiadványokból 

repkedtek a lapokra:

Dr. Gárdonyi Máté: Balatonkiliti évszázadai és Szilágyi Domonkos: 

Válogatott versek és műfordítások című könyvekből, valamint az 

Arcanum Adatbázis

BME_Aviatika, BME_AKozlekedes , MagyarsagMilotayPetho , 

NemzetiSport és a Pesti Hírlap hasábjairól.

Laki Judit összeállítása

Legendás Beatles-dalok szóltak a KIKK tetején
A The Beatles 1969-es koncertjét idézte fel Siófokon 
a The Bits Beatles tribute a Kálmán Imre Kulturális 
Központ tetején, augusztus 10-én. 

A siófoki Kálmán Imre Kulturális Központ egyedülálló 
módon emlékezett meg a The Beatles tetőkoncert-
jéről. A különleges esemény látogatói az évforduló 
alkalmából újra átélhették a The Beatles 50 évvel ez-
előtti legendás koncertjét az egyik legjelentősebb ha-
zai Beatles tribute zenekar, a The Bits jóvoltából. Az 
együttes ugyanazokat a dalokat adta elő, amiket a The 
Beatles játszott utolsó nyilvános koncertjén, egy igen 
szokatlan helyszínen, az Apple londoni épületének 
tetején. Az akkor be nem jelentett koncertnek a rend-
őrség vetett véget, Siófokon azonban szakértők bizto-
sították a KIKK tetején kialakított színpadot, és a The 
Bits nemcsak az egykori tetőkoncert számait, hanem 
más híres Beatles-dalokat is előadott a Fő téren össze-
gyűlt népes közönség nagy örömére. 
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Bor- és Fröccsfesztivál 
Idén a Siófoki Szabadtéri Vendéglátók és Kézmű-
vesek Egyesülete szervezte meg a Bor- és Fröccs-
fesztivált a siófoki hajóállomáson, ahol július 26. 
és augusztus 4. között gasztroárusok, hazai borá-
szatok és esti koncertek várták az érdeklődőket. 

A tíznapos fesztiválon a korábbi évekhez képest még 
több borászat mutatkozhatott be kínálatával, a bala-
toni borok mellett más borvidékek különlegességeit 
is megkóstolhatták a látogatók. Az árusok közt a szer-
vező egyesület tagjainak kézműves és gasztro termé-
kei közt válogathattak a siófokiak és a városba érkező 
nyaralóvendégek. A Balaton-parti panorámához, ízle-
tes ételekhez, borokhoz minden este zenei élmények 
társultak. 

Rummikub és rejtvényfejtő verseny a Siófoki Nőklub Egyesületnél
A Siófoki Nőklub Egyesület szervezte meg június-
ban a II. Országos Siófoki Rummikub Versenyt és 
augusztusban a IV. Pelso Kupa országos keresztrejt-
vényfejtő versenyt.

A Siófoki Nőklub Egyesület keretein belül városunk-
ban is megalakult a Rummikub-kedvelők csoportja, 
melyhez egyre többen csatlakoznak. A júniusi ver-
senyre 68-an neveztek az ország több városából, kö-
zülük 18-an Siófokról. A játékot bármely korosztály 
játszhatja, bizonyíték erre, hogy a legfiatalabb ver-
senyző 10 éves, a legidősebb pedig 80 év feletti volt 
(mindketten siófokiak).
A siófoki csapat remekül szerepelt, és az alábbi ered-
ményeket érte el:
I. helyezett: Pribelszki Erzsébet
II. helyezett: Szollár Ildikó
V. helyezett: Potocskáné Kőrösi Anita
X. helyezett: Moór Béláné
XI. helyezett: Zsótér Ferencné.
160 versenyző részvételével rendezte meg a Siófoki 
Nőklub Egyesület a IV. Pelso Kupa országos kereszt-
rejtvényfejtő versenyt augusztus 24-én a Vak Bottyán 

János Általános Iskolában. A Pelso Kupa résztvevőinek 
létszáma évről évre növekszik, és 160 fővel idén ismét 
rekordot döntött. A versenyzők az ország számos vá-
rosából érkeztek, Győrtől Szegeden át Szerencsig szá-
mos rejtvényfejtő mérettette meg tudását Siófokon. 
Kezdő kategóriában indultak a legtöbben, és mellet-
tük a gyakorlott rejtvényfejtők haladó, mesterjelölt 
és mester kategóriákban versenyeztek. A fiatalabb és 
idősebb korosztály egyaránt képviseltette magát, a 
legidősebb versenyző 83 éves volt, a szervező Siófo-
ki Nőklub Egyesület legidősebb segítőtársa pedig 89 
esztendős. 



18

Örömíjász verseny
Több mint 130 versenyző vett részt a Kiliti Íjász és 
Szabadidő Egyesület által szervezett örömíjász ver-
senyen augusztus 3-án a töreki Cinege pihenőnél. 

A Dunántúl számos településéről érkeztek íjász egye-
sületek, családok, baráti társaságok a siófok-töreki 
Cinege pihenőhöz augusztus első hétvégéjén, hogy 
megmérettessék magukat a Kiliti Íjász és Szabadidő 
Egyesület első, 3D jellegű és ügyességi örömíjász ver-
senyén. A néhány főből álló csapatok a vadon élő álla-
tokat formázó, élethű 3D-s célok és ügyességi pályák 
után kutatva bejárták a túrázásra is kiválóan alkalmas 
tájvédelmi terület árnyékot nyújtó erdős részeit és 
fennsíkját. A szabadban eltöltött kellemes program so-
rán gyerekek, ifjúsági, felnőtt és senior íjászok egyaránt 

teljesítették a 24 célból álló, közel 4 kilométeres pályát. 
A versenyzőket az egyesület a díjkiosztó mellett finom 
ebéddel is vendégül látta. 

Megvan az első bajnoki siker
Felemás félidőket hozott a Szombathelyi KKA elleni 
összecsapás a K&H női kézilabda liga 2. fordulójá-
ban. Az első játékrészben jól tartották magukat a 
vasiak, a fordulás után azonban egy teljesen másik 
szinten kézilabdáztak a siófoki lányok, ezzel meg-
szerezve az új szezon első győzelmét.

Az első félidőben Biljana Bandelier révén vendég találattal 
és vezetéssel indult a mérkőzés, a gyors fordítás azonban 
nem maradt el. Az összecsapást remekül kezdte Andrea 
Kobetic, aki már a 10. percben öt gólnál járt. A félidő felénél 
11:6-os állásnál úgy tűnt, hogy nagyobb különbség is ki-
alakulhat a két csapat között, de nem így lett. Silje Solberg 
révén nem jöttek a védések, így 11:10-es állásnál az egyen-

lítésért is támadhattak a vendégek. Végül ez többszöri 
próbálkozásra sem sikerült, Gnonsiane Niombla vezérleté-
vel pedig újra ellépett a siófoki csapat, ám az újonc némi 
meglepetésre lőtávon belül tudott fordulni (16:13). A szü-
net után a siófoki lányok egy teljesen másik fokozatra kap-
csoltak. Egymás után jöttek a gólok, ebből pedig Camille 
Aoustin, Katarina Jezic és Simone Böhme is kivette a részét, 
csakúgy, mint Andrea Kobetic. A bajnoki pontok sorsa per-
cek alatt eldőlt, hiszen a második játékrész első tíz percét 
10:1-re nyerték. A két csapat közötti különbség folyamato-
san nőtt, végül majdnem közte húsz lett (40:21). Élete első 
NB I-es gólját lőtte klubunk saját nevelésű játékosa, Lapos 
Laura, valamint debütált a gólvonalon Csapó Kincső is. 
Tor Odvar Moen (Siófok): „Az első játékrészben szenved-
tünk, jól játszott a vendégcsapat, de a szünet után egy 
nagyon magas szintű kézilabdát mutatva 24:8-as második 
játékrésszel eldöntöttük ezt a meccset. Jó érzés volt újra itt-
hon a szurkolóink előtt játszani.”
Gnonsiane Niombla (MVP): „Nagyon élveztem az első ha-
zai mérkőzést. A lányoktól már nagyon sokat halot-
tam a csarnok hangulatáról, de erre nem számítottam. 
Fantasztikusak voltak a szurkolók, remek érzés ilyen 
közegben kézilabdázni. Nagyon élveztem ezt a mai 
meccset.”
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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 jogviszony-

ban 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. szeptember 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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PÁLYÁZAT
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
Siófok Város Gondozási Központjaintézményvezető (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 01. napjától 5 évre szól.
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8600 Siófok, Fő utca 218.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az önállóan működő költségvetési szerv alapító okiratában foglalt tevékenység ellátása (étkeztetés; házi segítségnyúj-
tás; családsegítés; idősek nappali ellátása; éjjeli menedékhely; idősek otthona; emelt szintű idősek otthona; idősek 
klubja; nappali melegedő; család-és nővédelmi egészségügyi gondozás; ifjúság-egészségügyi gondozás; háziorvosi 
ügyeleti ellátási feladatok; család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ által ellátott feladatok) 
az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői szintű irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet, illetve nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és
 nem áll fenn vele szemben a Kjt. 20. § (2d)-(2e) bekezdésében meghatározott kizáró ok,
• felsőfokú képesítés, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
 működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. mellékletében meghatározott végzettség,
 szakképzettség, 
• legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a
 szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett
 szakmai gyakorlat, 
• a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló
 25/2017.(X.18.) EMMI rendeletben meghatározott szociális ágazati vezetőképzésben való részvétel és a
 képzés teljesítése vagy a képzés teljesítésének vállalása,
• nem áll fenn vele szemben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
 törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
• a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 
 jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyban kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  szociális területen szerzett 3 év vezetői gyakorlat, szociális szakvizsga
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 08. 
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/29.779/2019., valamint 
a munkakör megnevezését: Siófok Város Gondozási Központja – intézményvezető. Személyesen Kónyáné dr. 
Zsarnovszky Judit jegyző 8600 Siófok, Fő tér 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
Siófok város honlapja – www.siofok.hu – 2019. június 07..; Siófoki Hírek – 2019. szeptember havi száma; 
A Közigállás publikálási időpontja: 2019. június 07.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalauz-Kiss Andrea intézményvezető-helyettes nyújt, 
a 84/311-013-as telefonszámon, vagy a részletes pályázati felhívás megtekinthető a www.siofok.hu oldalon.
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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. október 4. (péntek) 9:00 óra
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A rendezvény támogatója:



A MODERN NYUGATI ORVOSLÁS 
ÉS AZ AYURVÉDA SZINTÉZISE
Komplex diagnosztika és személyre szabott kezelési programok, ayurvédikus terápiák és kezelések 
ambulánsan is exkluzív környezetben Siófokon a Calendula Egészségügyi Centrumban.

A bôvebb információt a programokról és árakról honlapunkon talál: www.calendula.hu

   Gyógykezelések, fájdalomterápia, lökés-
hullám terápia, kollagén injekció, manuál 
terápia, plazma terápia

   Ayurvédikus kezelések, sejtes szintû tisztítás
   Mozgásterápia, jóga, thai chi, gyógytorna 

   Gyógymasszázsok, lávaköves masszázs, arc-
masszázs, haskorrekció, mély izom masszázs

   Diagnosztika, managerszûrés, kardiológiai 
szûrôvizsgálatok, radiológiai vizsgálatok

   Gasztroenterológiai kivizsgálás

Tel.: +36 84 352 725
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