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4Önkormányzat

Adósságmentes költségvetést 
fogadott el siófok

„Adósságmentes önkormányzat vagyunk, a likvidi-
tási helyzetünk jobb, mint tavaly ilyenkor.  
Nem tervezünk hitelfelvételt, a ciklus végén tiszta 
pénzügyi helyzetben adunk át egy fejlődő várost” – 
mondta dr. Balázs Ápád, Siófok polgármestere  
az idei költségvetés megszavazásakor. 

Siófok képviselő-testülete március 6-án a tavalyinál 
mintegy 27 százalékkal magasabb, 8,28 milliárd forint 
összegű költségvetést fogadott el. Dr. Balázs Árpád,  
Siófok polgármestere a költségvetés megszavazása 
előtt úgy fogalmazott: a ciklus végén a mandátumukat 
úgy tudják befejezni, hogy tiszta pénzügyi helyzetben 
adnak át egy fejlődő várost. 
Ez a költségvetés azonban 
lényegesen tovább mutat a 
működőképesség fenntar-
tásánál, ami elsődleges kö-
vetelmény. A pénzügyi sta-
bilitás a jövőbe történő 
befektetés, ami a város jö-
vőképét szolgálja, továbbá 
a középtávú gazdasági 
programban rögzített célok 
teljesülését. Előremutató a 
város működtetési költsé-
geinek nagyon takarékos 
megtervezése és megszer-
vezése valamennyi területen, a közpénzek minden  
korábbinál hatékonyabb felhasználása. A hosszú távú 
pénzügyi egyensúly alapjainak létrehozása egyensúly 
lapjainak a következő nemzedékek anyagi biztonságát 
is megteremti; a kiszámítható, biztonságos fejlődés  
elengedhetetlen záloga. Az idei költségvetés a stabili-
tás megteremtését nem megszorításokkal, elvonások-
kal, a beruházások elhagyásával teremti meg.  
Éppen ellenkezőleg. A közpénzek ésszerű felhasználá-
sa mellett némileg bővülnek a jóléti kiadások, és  
folytatódik az erőteljes városépítő, beruházási  
tevékenység a sport, a kultúra, az intézményeink kar-
bantartása és az infrastruktúra területén. A korábban 
elhatározott nagyléptékű fejlesztések befejezésével,  
az új városközpont megépítésével megszűnt Siófok  
hitelfelvételi kényszere, 2014-ben a pénzügyi stabilitás 
megőrzése az elsődleges cél.

Az idei büdzsé a városvezető értékelése szerint a közterü-
letekre koncentrál: az önkormányzat így folytathatja az 
utak, járdák, parkok rendbetételét, tovább javulhat a par-
kolási helyzet, és a város hozzákezdhet olyan régóta szük-
séges beruházások megvalósításához is, mint amilyen a 
Sió és Sorház utca csomópontjának átalakítása. Nemcsak 
itt, de a Beszédes iskolánál is sokat javulhat a forgalmi 
helyzet, hiszen az utóbbi területen az árok lefedésével 
ugyancsak kényelmesebb, kulturáltabb lesz a közlekedés 
és a megállás egyaránt. A költségvetésben rejlő források 
felhasználásán túl Siófok több állami fejlesztés okán is 
gyarapodik az elkövetkező időszakban – hangzott el a 
képviselő-testület ülésén. „Beruházási cunami közeledik 
Siófok felé” – mondta a polgármester utalva, ezzel a vasúti 
fejlesztésre, a siófoki sportlétesítményeket érintő állami 
támogatásokra, illetve az új szennyvíztisztító mű  
építésére. Tovább folytatódik a dél-balatoni hulladékgaz-
dálkodási program is, amelyet nem az önkormányzat köz-

vetlen költségvetéséből finan-
szíroznak, de a város vagyonát 
jelentősen növeli.Ezek a beru-
házások részben állami tulaj-
donban maradnak, részben 
önkormányzati tulajdonba ke-
rülnek, ám egytől egyig a kö-
zösségi vagyont gyarapítják. 
Ugyancsak állami beruházás-
ban épül meg a Déli elkerülő út 
is, aminek megépítését dr.  
Balázs Árpád elengedhetetlen, 
stratégiai kérdésnek nevezte  
a város fejlődése szempontjá-
ból. „Nagyon jó munkát  

végzett a 2010 óta a városért dolgozó képviselő-testület” 
– summázta az elmúlt közel négy évet a siófoki városveze-
tő.Arról is beszélt, hogy a ciklus utolsó költségvetésének 
elfogadásakor úgy szokott lenni, hogy mindenkiben  
marad hiányérzet, hiszen mindig akadnak ügyek, amire 
azt lehet mondani: jó lett volna még kiharcolni.  
A városvezető véleménye szerint a jelenlegi testület ezzel 
a költségvetéssel tisztességgel tudja átadni a stafétabo-
tot, hogy aztán folytatni lehessen azt a munkát, amit úgy  
hívnak: Siófok város fejlesztése. „Az utánunk következő 
képviselő-testületnek egy gazdaságilag stabil, dinamiku-
san fejlődő város irányítását tudjuk átadni. Ezen célkitűzés 
megvalósulásához azonban nem elegendő a költségve-
tés megszavazása, szükséges az is, hogy következetesen 
végre tudjuk hajtani a választási küzdelmek és a folyton 
változó külső körülmények között” – hangsúlyozta  
dr. Balázs Árpád.
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A turizmus jelentőségéről és 
egy új városházáról is beszélt 

Orbán Viktor siófokon
„Nincs mese, meg kell építenünk egy új városhá-
zát” – mondta Orbán Viktor március 10-én  
Siófokon, miután a jelenlegi hivatalban  
megtekintette az 1956-ban lebontott, egykori  
városházáról készült képet. A kormányfő  
a Nyár Fővárosában tett látogatása során  
a turizmus helyi képviselőivel is találkozott  
a Hotel Residence-ben.

 – Siófok városa a mostani kormánnyal jól járt, egész 
jó üzletet kötöttek velünk. Elvittünk a városból  
4,5 milliárd forint adósságot és küldtünk ide támoga-
tásképpen 384 projekt keretében 17,2 milliárd  
forintot. Az adósságot vittük, a pénzt meg küldtük.  
Ez elég ritka a magyar államszervezés történetében. 
Siófok városa nem volt vesztese az elmúlt 4 esztendő-
nek – mondta a kormányfő.
Orbán Viktor a turizmusról adott rövid helyzetértéke-
lésében arról beszélt: 2013-ban 8,8 millió vendég  
22,8 millió vendégéjszakát töltött el Magyarországon, 
amelyből 166 milliárd forint bevétel származott. –  
Ez a 2013-as gazdaságnövekedési adatokban is ott 
van. A turizmus jelentősen hozzájárult ahhoz,  
hogy 2013-ban a magyar gazdaság teljesítménye  
a 2012-es csökkenés után 2013-ban növekedést  

mutatott – fejtette ki a miniszterelnök, aki  
az ágazaton belül Siófok saját turisztikai teljesítmé-
nyéről is elismerően nyilatkozott. – A város adatai sze-
rint itt egy elég jó vezetés és polgármester működik 
– fogalmazott Orbán Viktor a helyi turisztikai vállalko-
zások képviselői előtt. Az ágazat teljesítménye  
kapcsán a kormányfő azt mondta: az adatsorok  
önmagában is biztatóak és megerősítenek bennünket 
abban, hogy vannak dolgok, amiket jó csinál  
a magyar turizmusigazgatás és jól csinál  
a kormányzat.
Orbán Viktor a Szép-kártya rendszert úgy értékelte, 
hogy az a 2011-es bevezetése óta beváltotta a hozzá 
fűzött reményeket, s egyúttal a magas áfa kompenzá-
cióját jelenti. A miniszterelnök kitért arra a hosszú 
évek óta tartó szakmai követelésre is, amely szerint  
az iparágat terhelő áfát csökkenteni kellene. – Jól  
átgondolt véleményt kell kialakítani, hogy a turizmus 
szempontjából a személyi jövedelemadó, a forgalmi 
adó és a Szép-kártya rendszer hogyan egészíti ki  
egymást. A fejlesztésekről szólva Orbán Viktor  
azt mondta: a következő, az uniós tervezési ciklus 7 
évében az ágazatra 250-300 milliárd forint jut majd.
Azt már Witzmann Mihály, a Somogy Megyei Közgyű-
lés alelnöke, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje 
fejtette ki, hogy míg korábban arról számoltak  
be, hogy 2014 és 2021 között 46 milliárd forint lesz  
a Balatonra elkölthető keret, addig a legfrissebbek 
szerint elmondható: ennek az összegnek a két és  
félszerese, mintegy 100 milliárd forint érkezhet  
a tópartra támogatásként. Witzmann Mihály örvende-
tesnek nevezte, hogy tavaly minden hatodik hazai  
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vendég Somogyban foglalt szállást. – Ez egy olyan  
pozitívum, amivel élnünk kell – hangsúlyozta.
Hoffmann Henrik, a Balatoni Regionális TDM Szövet-
ség, egyúttal a Siófoki Fürdőegylet elnöke a turisztikai 
tendenciákat ismertette, s kitért arra, hogy a Balaton a 
nemzetközi piacon is jól eladható termékké vált. Mint 
kifejtette: tavaly több mint 1,3 millió vendég látogatott 
el a tóhoz, a térségben azonban ennél jóval nagyobb 
potenciál van, a régió kétszer-háromszor ennyi turistát 
is vendégül tudna látni. A szakember elodázhatatlan-
nak nevezte a turizmus törvény elfogadását, „innen 
kérjük, hogy a következő ciklusban kerüljön elfogadás-
ra” – mondta Hoffmann, aki a szakma álláspontjaként  
a munkaidő-nyilvántartás kezelésében is támogatást 
kért, mondván, a foglalkoztatás nem maradhat a szür-
ke világban. Válaszul a kormányfő azt mondta: a mun-
kaidő-szabályozás Magyarországon vita tárgya. Jelen-
leg úgy áll a helyzet, hogy számos esetben  
a munkavállalók szeretnének többet dolgozni, de  
a munkaügyi szabályozás nem segíti őket ebben,  
hanem akadályozza. – Arra szeretném biztatni a turiz-
mus képviselőit , hogy a munkavállalók oldaláról is ad-
janak hangot annak, hogy szeretnének többet dolgoz-
ni és keresni. Én 100 százalékig partnere vagyok  
az ilyen típusú változásoknak, csak az iparágtól szeret-
ném megkapni a javaslatokat. Az általános szabályozá-
son is szívesen változtatunk, vagy akár készíthetünk 
speciális, turizmusra vonatkozó részszabályokat.  
Itt nem arról van szó, hogy a munkaadó ki akarja zsák-
mányolni a munkavállalót. Az emberek dolgozni akar-
nak, az életükhöz igazodó rugalmas munkarendben  
a családjukat szeretnék eltartani, amiben inkább támo-
gatni kellene őket, nem pedig szabályokkal akadályo-
kat állítani eléjük – nyomatékosította a miniszterelnök.

Újjáépülhet az ’56-ban lebontott, 
patinás városháza

Győzni fogunk! – így hangzott a siófoki Fő téren  
a kormányfő és a fogadására összegyűlt helyiek 
csoportjának egybevágó véleménye a közelgő  
választások kapcsán. – Sokat dolgozunk azért, 
hogy a Fidesz kormány ismét bizalmat kapjon – 
mondta az egyik pártszimpatizáns, akinek  
szavaira Orbán Viktor azt felelte: ha nyerünk,  
jutalmul még többet dolgozhatunk. 
A miniszterelnök egyik első észrevétele a siófoki 
városházán az volt, hogy egy ilyen szép városnak 
hogy lehet ilyen csúnya hivatali épülete. – Nincs 
mese, meg kell építenünk egy új városházát – 
mondta a kormányfő, aki erről később a Hotel  
Residence-ben a sajtót is tájékoztatta. – Ez a város 
nagy tekintélyt harcolt ki a magyar emberek  
fejében, és ehhez képest - az egyházi épületeket 
leszámítva - komoly, történelmi középülete nem 
maradt meg. Abban egyezkedünk a polgármester 
úrral, hogy a régi, Kós Károly építészeti stílusában 
épült városházát visszaépíthetnénk. Ha meg  
tudunk állapodni abban, hogy a mostani épületet 
az állam átadja a járási hivatalnak, akkor  
az átalakítással és a cserével mindenki jól járna.  
Az állami hivatalokat el lehetne helyezni egy  
épületben, Siófoknak pedig lenne egy régi-új,  
tekintélyt adó szimbolikus épülete – mondta Orbán.
A városvezetés és a miniszterelnök között folyt 
beszélgetésen felmerült mindemellett a kaszinó-
építés kérdése is, amely fontos turisztikai előnyt 
jelentene Siófoknak. Erre a kormányfő azt  
mondta, hogy a szabályozásban ugyan nem  
szerepel siófoki kaszinó, de hajlandóak megvizs-
gálni és megfontolni az építés lehetőségét, mint 
ahogy azt is, hogy olyan pályázatok kerüljenek  
kiírásra, amelyek a támogatás mértékét tekintve 
alkalmasak lehetnek a városban meglévő,  
nagyobb  szállodák felújítására is. – Beszélgettünk 
arról is, hogy sportkapacitásokat is érdemes  
létrehozni, mert a szezonhosszabbításhoz ez is 
hozzájárulhat. Zajlanak a tárgyalások, ebben is  
állunk rendelkezésre – fejtette ki Orbán Viktor.
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májusban siófokon indul 
a vitorlásszezon

Május 10-én és 11-én nagyszabású rendezvénnyel 
kapcsolódik be Siófok a balatoni vitorláséletbe,  
hiszen a városban kerül sor a Magyar Vitorlásszö-
vetség szezonnyitó rendezvényére. 

Erről együttműködési megállapodás is született  
a februárban zajlott Budapest Boat Show kiállításon.  
Az egyezményt Halmos Gábor, a Balatoni Hajózási Zrt. 
(Bahart) vezérigazgatója és Kollár Lajos, a Magyar  
Vitorlás Szövetség (MVSZ) elnöke írták alá. 
A megállapodás szerint a Bahart és az MVSZ bővíti 
együttműködését a hazai vitorlásverseny- és  
szabadidő sport fejlesztése érdekében, egyúttal straté-
giai partnerként szélesítik a vitorlázóknak nyújtott szol-
gáltatások körét.
A május 10-11-én tartandó vitorlás szezonnyitó a bala-
toni vitorlásévad induló rendezvénye lesz, és kettős 
célt szolgál. Megnyitja a yardstick bajnoki évadot, és 
ekkor rendezik meg a szövetség vitorlás estélyét, amely 
egyúttal díjátadó is, hiszen a bálon adják majd át  
a legjobb hazai vitorlázóknak járó díjakat a 2013-as 
eredmények alapján. Kollár Lajos, az MVSZ elnöke  
a Siófoki Híreknek úgy nyilatkozott, hogy a siófoki  
vitorlás szezonnyitóval szeretnének hagyományt  
teremteni, és azt elérni, hogy a Nyár fővárosa is  

a balatoni vitorlázás bázisává váljon Balatonfüred mel-
lett. A szezonnyitó kétnapos programsorozatát számos 
vízi és szárazföldi program színesíti majd. Többek  
között lampionos vitorlás felvonulásra is sor kerül majd, 
de lesznek szakmai bemutatók, old timer vitorlások, 
bor és gasztronómia és az Ocho Macho is Siófokon 
koncertezik. 
A szezonnyitó rendezvényen túl a MVSZ és a Balatoni 
Hajózás együttműködése a biztonságos vitorlázás  
feltételeinek javítására, valamit az utánpótlás-nevelés 
megszervezésére is kiterjed. Utóbbi cél elérésében  
kiemelt szerepet kap a Balatoni Hajózás Sport  
Egyesülete. – A BHSE olimpikonokat és több Kék Szalag 
győztest adott a sportágnak, az egyesület bázisát 
azonban szélesíteni kellene. Célunk, hogy az egyesület 
újra régi fényében tündököljön – mondta Halmos  
Gábor, a Bahart vezérigazgatója. Az MVSZ-szel  
megkötött együttműködésről szólva a társaság  
vezetője úgy nyilatkozott: bízik benne, hogy a balatoni 
vitorlázás korábbi pólusai mellett Siófok is súlyponti  
tényezővé válik annál is inkább, mert a városban  
található vitorláskikötő nemcsak a legnagyobbak, de  
a legkihasználtabbak közé is tartozik a Balatonon.  
A kikötő kihasználtsága 100 százalékos, és a várólistás 
igények alapján mintegy 15-20 százalékos vitorlásférő-
hely-bővítésre volna igény.  Erre várhatóan 2-3 éven be-
lül adódhat lehetőség. A Balatoni Hajózási Zrt.  
üzemelteti a Balaton legnagyobb vitorláskikötő láncát, 
és a vitorlás üzletág a cég harmadik legjelentősebb  
tevékenységének számít. 

Teljes a szobor, már  
a kormánykerék sem  

hiányzik széchenyi elől
Helyére került a kormánykerék, amit Varga Imre  
szobrászművész instruálása mellett az elmúlt  
héten erősítettek Széchenyi István elé, a Fő téren álló  
szoborkompozícióra. – Most lett teljes a szobor, most 
tekinthető késznek az alkotás – mondta a Kossuth- 
díjas művész Siófok Fő terén. – Így már evidens, hogy 
ez egy hajó. Bosszantott, hogy a kormánykerék ed-
dig nem kerülhetett a helyére, de akkor, amikor az al-
kotást 2011-ben felállítottuk, a Fő térről egyenesen  
a kórházi műtőbe kellett mennem – emlékezett  
Varga Imre, aki tavaly ünnepelte 90. születésnapját,  

s ezúttal is a maga fiatalosságával felügyelte, hogy  
a hajókormány az általa megformált Széchenyi  
rendelkezésére álljon.
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A gyermek a jövő záloga
„Közös jövőnk, a nemzet létének alapja a gyermek 
és a család. A kormány családvédelmi intézkedései  
a demográfiai mélypontról való kizökkentést  
szolgálják” – hangsúlyozta Mátrai Márta, a Parla-
ment háznagya azon a siófoki sajtótájékoztatón, 
amit februárban Witzmann Mihállyal, a Somogy  
Megyei Közgyűlés alelnökével közösen tartottak  
a város bölcsődéjében.

Édesanyák sokasága kíséri figyelemmel a kormány  
családvédelmi intézkedéseit, mondta a sajtóesemé-
nyen Mátrai Márta, aki emlékeztetett arra, 2010-ben  
a kormány első intézkedései között szerepelt, hogy  

az alaptörvénybe foglalták a családok, a házasság,  
a magzati élet és gyermekek védelmét biztosító alap-
vető jogokat. A január 1-jén életbe lépett gyed extra 
kapcsán a képviselő hangsúlyozta, hogy a gyermek  
1 éves kora után az édesanyák elmehetnek dolgozni, 
hiszen a gyedre vagy a gyesre való jogosultságuk mun-
kavállalóként sem szűnik meg. – Mostantól sem  
a gyermekről, sem a munkáról, következésképpen  
a gyesről, a gyedről és a munkabérről sem kell lemon-
dani, így az anyuka jövedelme akár kétszerese, három-
szorosa is lehet az eddiginek – magyarázta a háznagy, 
aki szólt arról is, hogy járulékkedvezményekkel  
a munkáltatókat is érdekeltté kellett tenni abban, hogy 
fogadják a gyedről a munka világába visszatérő  
édesanyákat. Arra pedig, hogy a munkába álló  
édesanyákat ne lehessen rövid időn belül elküldeni,  

Kismamabérlet a kispapáknak is 
Népszerű a kismamabérlet, pontosabban az  
az utazási támogatás, ami már nemcsak az édes-
anyákra vonatkozik. A képviselők március 6-án  
a felmerült igények nyomán módosították  
a februárban elfogadott rendeletet, így mostantól, ha  
a kisgyermeket nevelő családból az apuka szeret-
ne ingyenes havi buszbérletet igényelni a várostól,  
akkor ő is megteheti.

Mintegy 50 kisgyermekes édesanya vette át  
március 5-én azokat a buszbérleteket, amelyekre az ál-
landó siófoki lakcímmel rendelkező szülők jogosultak  
gyermekük hároméves koráig. 
Ahogy arról februárban beszámoltunk, a család-
támogatási formáról többek között azért döntött  
a képviselő-testület, hogy segítse a városban élő  
családokat. A helyi járatos buszokon használható  
ingyenes bérleteket havonta vehetik át az anyukák,  
illetve a szabályozás kiterjesztése óta áprilistól már  
az apukák is, miután eldöntötték, hogy a család hölgy 
vagy férfi tagjának van nagyobb szüksége rá. Mindkét 
szülő nem jogosult a térítésmentes havi buszbérletre, 
amiből havonta egyet kaphat a család, függetlenül  
attól, hogy hány kisgyermeket nevelnek.
A testület az első hónap tapasztalatai alapján  
pontosította a bérletek kiadásának rendjét is. Az utazási  
támogatás elnyerésére irányuló kérelmet egyszer kell 
benyújtani, ezt a hónap 24. napjáig kell eljuttatnia  
a kérelmezőnek az önkormányzati hivatalhoz. Aki-

nek a kérelmét elbírálta a város vezetője, annak már 
nincs más dolga, mint havonta újra és újra átvenni  
az ingyenes bérletet az önkormányzat ügyfélszolgálatán.  
Változott az átvételre szánt napok száma: áprilistól 
nemcsak havi egyszer, hanem minden hónap első  
három munkanapján van lehetőség erre. Az átvétel-
hez szükség van azonban egy fényképes bérletigazol-
ványra, amit a Kapos Volán Zrt. jegyirodájában lehet  
kiváltani. A Siófok által kiadott utazási havi jegy  
a bérletigazolvány nélkül nem érvényes.
A város által biztosított friss lehetőséggel élt kismamák 
március 5-én vehették át jegyeiket. Többen elmond-
ták, hogy örülnek a lehetőségnek, vagy azért, mert  
korábban inkább gyalogosan közlekedtek ahelyett, 
hogy buszjegyet váltottak volna, vagy éppen azért, 
mert eddig ki kellett fizetniük a tömegközlekedés 
igénybevételéhez szükséges jegy árát.
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a Munka törvénykönyvének szigorítása a garancia,  
a jogszabály ugyanis kimondja, hogy rendes felmondás-
sal a gyermek 3 éves koráig nem szűnhet meg  
a munkahely. Mátrai Márta kitért arra is, hogy a családi 
adókedvezményt – amelynek köszönhetően 1 éves nettó 
munkabér marad a háztartásoknál - többnyire a nők ve-
szik igénybe. A hölgyek munkavállalása kapcsán kiemelte: 
2003. negyedik negyedévében 1,83 millió nő dolgozott 
Magyarországon, 41 százalékuk vezető beosztásban. 
– A kormány a gyed extra intézményével a magyar nők és 
anyák iránti megbecsülését szeretné kifejezni – mondta 
Witzmann Mihály, megyei közgyűlési alelnök  
a sajtótájékoztatón. A 2014. január 1-je óta elérhető gyed 
extrával összefüggésben arról tájékoztatott: Somogyban 
az év eleje óta közel háromszázan igényelték, míg  
a siófoki központú választókerületben is százhoz közelít 
azoknak az édesanyáknak a száma, akik szeretnének élni  

a lehetőséggel. Witzmann szót ejtett arról, hogy  
a családtámogatások körében a kormány 2010 óta  
28 milliárd forintot költött a bölcsődei férőhelyek  
számának növelésére. A sajtótájékoztatónak helyt adó  
Csicsergő Bölcsőde is ennek a programnak a részeként, 
250 millió forintból újult meg, s képes mára 100 kisgyer-
meket fogadni. A képviselőjelölt jelezte: 2014 végére  
országosan 6000 fölé emelkedik az új bölcsődei férőhe-
lyek száma, ami további biztosítéka annak, hogy  
a munkát vállaló anyukáknak lesz lehetőségük arra, hogy 
elhelyezzék gyermeküket. Witzmann Mihály egyúttal  
üdvözölte azokat az önkormányzati intézkedéseket, amik 
a gyermekvállalási kedv növelésére, a családok támogatá-
sára irányulnak. Példaként említette a siófoki önkormány-
zat friss határozatát, amely szerint a városban élő szülők 
gyermekük hároméves koráig ingyen utazhatnak a helyi 
járatos buszokon.

A hajléktalanszállón éljék 
életüket a fedél nélküliek, 

ne az utcán
A perifériára sodródott, fedél nélkül élő emberek 
életkörülményei, közterületi tartózkodásuk  
nehéz feladatot rónak a hazai településekre, így  
Siófokra is. A településen viszonylag állandónak 
mondható azoknak a hajléktalanoknak a száma, 
akikkel Siófok különböző területein találkozhatnak 
a városban élők. Életvitelszerű tartózkodásuk  
a közterületeken nemcsak látványában lesújtó,  
de gyakorta higiéniai problémákat is felvet. 

A padokon, parkokban fekvő hajléktalanok látványa 
nemcsak elszomorító jelenségként tűnik fel, de sokakat 
zavar is, amikor fedél nélkül élők, koldusok szólítják le 
az embereket az utcán, olykor erőszakosan támogatást 
követelve. 
Intézkedésre az elmúlt években nem volt lehetőség,  
hiszen az Alkotmánybíróság korábban alkotmányelle-
nesnek minősítette és megsemmisítette a szabálysér-
tési törvénynek azt a passzusát, ami a „Közterületen 
életvitelszerűen lakhatás tilalmának megszegése”  
című tényállást tartalmazta.
A törvény módosításával néhány hónapja a kormány új 
tényállást iktatott jogszabályba „Életvitelszerű  
közterületi tartózkodás szabályainak megsértése”  

címmel, amely nem ütközik az Alaptörvénybe.  
A jogszabályi háttér megteremtésével Siófoknak is  
lehetősége nyílt annak az önkormányzati rendeletnek 
a megalkotására, amely meghatározza, hogy a város 
mely közterületein számít jogellenesnek az életvitel-
szerű tartózkodás, vagy ha egyszerűbben  
fogalmazunk: a padon alvás, parkban mosdás,  
a közterületek mellékhelyiségként történő használata. 
A rendeletet március 6-án fogadta el a képviselő-testület, 
amelynek ülésén dr. Balázs Árpád polgármester hang-
súlyozta: szó sincs arról, hogy bárkit kitiltana  
az önkormányzat a belvárosból vagy az üdülőterület-
ről, egyszerűen azt kéri mindazoktól, akiknek nincs hol 
aludniuk, hogy ne a közterületeken éljenek, hanem 
használják a felújított hajléktalanszálló kínálta lehető-
séget. – A város képviselő-testülete humánusan kíván 
eljárni akkor, amikor komoly pénzösszegeket fordít 
arra, hogy megfelelő szálláshelyet, tartózkodási lehető-
séget biztosítson a hajléktalanoknak akár napközben, 
akár éjszakára a korszerűsített hajléktalanszállón.  
A város rendjét, köztisztaságát, közegészségügyét ne 
veszélyeztessük azzal, hogy bárki a lakásként használja 
Siófok közterületeit – mondta a városvezető, aki  
képviselői kérdésre reagálva kitért arra is, hogy a rende-
let a vadkempingezőkre is vonatkozik. 
A város képviselői közül a bizottsági üléséken többen is 
üdvözölték a rendelet megalkotását azzal, hogy  
az életvitelszerű utcai tartózkodás nem csupán tiltást 
jelent, hiszen olyan korszerű hajléktalanszálló működik 
Siófokon, ahol a fedél nélküliek lehetőséget kapnak 
egy jóval minőségibb életre. 
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• március közepén indul a siófoki Tavaszi Fesztivál •

Itt az ideje a tavaszra hangolódni a kultúrán  
keresztül is. A március 17-én induló Siófoki Tavaszi  
Fesztivál programjai idén is az évszaknak megfelelő 
színes, üde kikapcsolódást kínálnak a Kálmán Imre 
Kulturális Központban. 

Koncertek, kiállítások és megannyi kulturális program 
várja a fesztivál vendégeit Siófokon, ahol a tartalmas 
színházi évad végére jut még egy menüslussz: Igazi 
sztárparádénak ígérkezik a Vígszínház társulatának fel-
lépése. Woody Allen Játszd újra, Sam! című romantikus 
vígjátékában Kern András, Hegyi Barbara és társaik já-
téka szórakoztatja majd a közönséget. A bolondos ápri-
lis 1-jére kitűzött színdarabot megelőző két hétben is 
érdemes lesz a KIKK rendezvényeinek részesévé válni, 
hiszen Bálint András színművész, Ami a Márai Naplóból 
kimaradt című műsorával az író 1945 és 1949 közötti 
naplójegyzeteiből és a magyar költészet legszebb  
verseiből válogat. A képzőművészet egy különös  
aspektusban jelenik meg a rendezvényen, amely a egy 
tapintható kiállításnak is helyt ad. A Vakok és Gyengén-
látók Somogy Megyei Egyesülete Siófoki Kistérségi 
Csoportja és a Kézzelfogható Alapítvány rendezésében 
tartandó kiállításon a résztvevők nem csak a szemükkel 
tapasztalhatják meg a művészeti alkotásokat, hanem  
a tapintásukkal is. 
A Siófoki Tavaszi Fesztivál idején a zenés műfajok ked-
velői sem maradnak szórakozás nélkül. A hagyomá-
nyok szerint ezúttal is színpadra lép a bohém Apáti  
Dixieland Band. A 40 éves siófoki zenekar fellépését  
követően táncosok, a Dance Star Word Tour résztvevői 
veszik birtokba a deszkákat. A fiatalok zenés élményé-
ről Lúdas Matyi gondoskodik, akinek történetét Novák  
Ferenc koreográfiája alapján a Honvéd Táncszínház  
viszi az ifjúság elé.

A tavaszi fesztivál utolsó előadása Zorán koncertje lesz, 
ami vélhetően a programsorozat legkedveltebb ese-
ményének ígérkezik. A 2006-ban Kossuth-díjjal  
kitüntetett művész április 4-én kamarazenekarával ad 
koncertet Siófokon.

• sikeres volt a balatoni vízbiztonsági program •
Sikerrel zárult a kétéves köz- és vízbiztonsági program  
a Balatonnál - hangzott el február közepén Siófokon  
annak a projektnek a záró sajtótájékoztatóján, amely  
során a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) és a katasztrófa-
védelmi szakemberek az üdülőkörzet lakóit igyekeztek  
megismertetni a térség potenciális veszélyforrásaival.  
Heizler György nyugalmazott tűzoltóezredes, a projekt 
koordinátora elmondta: a balatoni térség specialitása, 
hogy a fő veszélyforrások mellett fel kell készülni  
a tőzeg-, a nád- és az erdőtüzek megelőzésére és kezelé-
sére, valamint a löszfalaknál, a fürdőhelyeken, a tömeg-
rendezvényeken előforduló veszélyforrások kezelésére 
is. A program első évében a turistákra koncentráltak,  
tavaly pedig a helyi lakosok több korosztálya számára 
tartottak kiterjedt kampányt. Horváth László, a Balatoni 
Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője elmondta:  
a strandüzemeltetők kedvezően fogadták a tájékozta-
tást arról, hogy mit kell tenniük, ha valaki veszélyes  
tárgyat talál a vízben. Az elmúlt évben gyakran előfor-
dult, hogy a fürdőzők robbanótestnek véltek tárgyakat, 
amelyeket az iszapban leltek, de a riasztások 90 százalé-
ka vaklármának bizonyult. A rendőrkapitány szólt arról, 
hogy az eddigi kampány eredményeit bizonyára  
kamatoztatni tudják majd a következő nyári szezonban 
is, bár a balatoni vízbiztonsági mutatók igen kedvezőek, 
így a megtartásuk is jó eredmény. A statisztikai adatok 
szerint tavaly mintegy 1,3 millió ember fürdött  
a Balatonban, és egész évben mindössze hatan fulladtak 
a tóba. A '90-es évek elején még évi 50 vízbefulladást 
regisztráltak. „Senkit sem vesztettünk el viharban,  
ami igen nagy eredmény" - fogalmazott a kapitány.

Hírek
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Hulladékper: ismét siófoknak 
adott igazat a törvényszék 

Tabbal szemben
Ismét Siófoknak adott igazat a Szekszárdi Törvény-
szék abban a Tab ellen folyó perben, amelyben  
Siófok 14 millió forint konzorciumi tartozást követel 
Tabtól. Az újfent első fokon zajló per több mint egy 
év elteltével került újra a Szekszárdi Törvényszékre 
aztán, hogy 2012 novemberében a Pécsi Ítélőtábla 
hatályon kívül helyezte az elsőfokú döntést, és új  
eljárás lefolytatására kötelezte a Törvényszéket.

Siófok három évvel ezelőtt azért fogta perbe Tabot, 
mert a város önkormányzata 14 millió forint tartozást 
halmozott fel azzal, hogy 2009 után nem fizette önré-
szét abban a konzorciumban, amelyet a Dél-balatoni és 
Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Projekt megvalósítá-
sára hozott létre a programban részt vevő 204 önkor-
mányzat. A konzorcium az önkormányzatok által  
fizetett tagdíjból fedezte azokat a kiadásokat, amelye-
ket a 2003 és 2010 között lezajlott, mintegy 14 milliárd 
forint értékű uniós pályázat (ennek részeként épült 
meg Somban az új hulladékközpont, szerveződött 
meg a szelektív hulladékgyűjtés stb.) keretében nem 
tudtak finanszírozni: így az el nem számolható  
előkészítési költségeket, valamint a pályázati önrészt. 
Miután Tab - hibás elszámolásra hivatkozva – 2010-ben 
már nem fizette kötelezettségeit, a konzorcium  
tanácsa megállapította Tab szerződésszegését, és 
megvonta tőle a konzorcium tagjaira érvényes kedvez-

ményes hulladéklerakás lehetőségét. Siófok eztán  
peres úton követelte Tab tartozását, hiszen míg a kon-
zorcium 203 tagja fizette a szükséges költségeket,  
addig Tab ezt csak 2009-ig tette meg, holott a projekt 
még 2010-ben is zajlott; ebben az évben rekultiválták a 
régi, bezárt szeméttelepeket. 
Az ügy 2012 januárjában került első fokon a szekszárdi 
bíróság elé, amely már akkor is Siófok követelését ismer-
te el. Az ügy 2012. év végén a Pécsi Ítélőtáblán folytató-
dott azzal, hogy a testület új eljárás lefolytatására köte-
lezte az első fokon eljáró Szekszárdi Törvényszéket. 
Tab elszámolási gondok miatt nemcsak Siófokkal,  
hanem az AVE Zöldfok Zrt.-vel is perben állt. A társaságot 
a város túlszámlázás miatt fogta perbe azért, mert véle-
ményük szerint a somi lerakót működtető AVE Zöldfok  
a Tabon keletkezett hulladékártalmatlanítás díját a kon-
zorciumi tagokra irányadó, az üzemeltetési szerződésben 
szereplő kedvezményes díjnál magasabb mértékben álla-
pította meg a tabi közszolgáltató számára, ezzel kárt  
okozott Tab városának. A bíróság jogerősen azt állapította 
meg, hogy az AVE Zöldfok Zrt. nem követett el szerződés-
szegést azzal, hogy nem a kedvezményes, hanem az en-
nél magasabb piaci áron fogadta be Tab szemetét azt  
követően, hogy szerződésszegés miatt kezdeményezték 
a város kizárását a 204 település alkotta konzorciumból. 

missziót teljesít a szaunamester
A profik között a második helyet bitorolja a II. Országos 
Magyar Szaunamester Bajnokság eddigi fordulóiban elért 
eredmények alapján Molnár István, a Galerius szanuames-
tere, aki nemrégiben hazai pályán lett első a profik között. 
Molnár István hétről hétre izgalmas szaunaprogramok-
kal kápráztatja el a Galerius fürdő vendégeit. A komp-
lexum profi szakavatottja a szaunamester bajnokságot  
szervező csapat megítélése szerint nemcsak saját  
hazájában számít prófétának, hanem Siófok határan túl is.  
Mindez a magyar szaunakultúra terjesztése érdekében  
kifejtett munkájának köszönhető.

Molnár István egyfajta missziónak tartja megtaníta-
ni az embereket arra, hogy miként lehet kulturáltan  
szaunázni úgy, hogy a vendégek a hőségben a szórakoz-
tató, kellemes kikapcsolódást élvezzék ahelyett, hogy 
kényszeresen az idő múlását, a homokórát figyelnék. 
Molnár István küldetése azonban a vendégek szóra-
koztatásán is túlmutat, hiszen ő éppen azért vesz részt  
a szaunamester bajnokság valamennyi fordulóján, hogy 
ezzel is öregbítse Siófok mint fürdőváros hírét és nevét  
az ország különböző pontjain. 
A bajnokság Galerius fürdőben lezajlott februári etap-
ja olyannyira népszerű volt az élményközpont látogatói  
körében, hogy az alagsori és az emeleten található sza-
nuavilág kabinjai is folyamatosan tele voltak vendégekkel.

Környezet
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strasbourgban a perczelesek
A diákok strasbourgi kalandja egy internetes vetél-
kedővel kezdődött. Magyarországi iskolákkal  
versengtek az Európai Unióhoz kapcsolódó témák-
ban. A csapatunk 24 diákból állt, 10.B-s és 11.N-es 
tanulókból vegyesen. Az alábbiakban Matusek Lili 
(10.B) számol be a programról.

A verseny előtt felosztottuk magunk között a témákat, 
hogy fel tudjunk készülni rá. A kérdések többek között  
a tagállamok földrajzáról, gazdaságáról, kultúrájáról 
szóltak. A helyes válaszadás mellett fontos volt az is, 
hogy minél gyorsabban válaszoljunk a feltett kérdésre.
Nem sokkal a verseny után kaptuk az értesítést, hogy 
elegendő pontot értünk el a versenyen, mehetünk  
az Európai Parlamentbe. Én én először el sem hittem – 
szerintem nem voltam ezzel 
egyedül – de mindannyian 
nagyon örültünk a hírnek. 
Megkaptuk a tervezett prog-
ramok listáját és a témákat, 
amelyekből fel kellett készül-
nünk angol nyelven. Hat kü-
lönböző témát kellett feldol-
goznunk, például az 
élelmiszerpazarlást, Európa 
jövőjét vagy épp a választá-
sokat. Négyen voltunk egy 
csoportban, így tudtunk segí-
teni egymásnak.
Az utazást úgy szervezte nekünk Orczy tanárnő, hogy le-
gyen egy városnézéssel tölthető napunk is, ezért az első 
éjszakát a buszon töltöttük. Reggel érkeztünk Strasbo-
urgba, és miután kicsit rendbe szedtük magunkat, neki-
vágtunk a városnak. Első állomásunk a katedrális volt, 
amelyet kívül-belül megnéztünk, sőt még fel is mentünk 
a tetejére, ahonnan csodás kilátásban volt részünk. A 
lépcsőmászás után szabadon kóborolhattunk a város-
ban, de szerencsére senki sem veszett el. Sokan elmen-
tünk megnézni a Petit France városrészt is, amely min-
denkinek elnyerte a tetszését. Délután elfoglalhattuk a 
szállásunkat, többen ott is maradtak kipihenni a buszos 
éjszakát, de akadt olyan is, aki visszament a városba.
Másnap reggel csomagoltunk, és indultunk az Európai 
Parlamentbe. Miután átestünk a biztonsági ellenőrzése-
ken, és eligazítottak minket, reggeliztünk a többi diákkal 
együtt. Már rögtön megindultak az ismerkedések,  
többek közt kiderítettük, hogy mindenki úgy izgul,  

ahogyan mi is. Reggeli után átmentünk a gyűlésterem-
be, ahol az elnök köszöntő beszéde után bemutattuk 
egymásnak az iskolánkat, városunkat. Gimnáziumunkról 
Tóth Rebeka tartott ismertetést német nyelven. Az elő-
adások után pedig a parlamenti képviselők beszéltek 
munkájukról és válaszoltak kérdéseinkre. Következett  
az ebéd, ami igen rendhagyónak bizonyult, hiszen  
közben elindult az Euroscola játék is. Ennek az volt  
a lényege, hogy olyan négyfős csapatokat kellett ma-
gunk között kialakítani, hogy minden csapattag más or-
szágból legyen. A csapatok egy 20 kérdésből álló fel-
adatsort kaptak, aminek érdekessége az volt, hogy mind 
a 20 kérdést különböző nyelven írták. Egymásnak kellett 
segítenünk a kérdések és a válaszok fordításában. Na-
gyon izgalmas volt ez a játék, érdekes volt látni, hogy 
négy egymástól különböző nyelvet beszélő, más  
kultúrával rendelkező fiatal milyen jól tud együtt  
dolgozni. Én egy görög, egy román és egy litván lánnyal 

voltam egy csapatban,  
mindannyian nagyon kedve-
sek voltak.
A játék után az előzetesen  
kiosztott témák szerint men-
tünk külön termekbe, hogy 
megbeszéljük egymással  
tapasztalatainkat. Ott elnö-
köt választottunk magunk 
közül, aki később képviselte  
a csoportunkat, előadta  
az összes diák előtt ötletein-
ket, megoldásainkat. Először 
kisebb csoportokban beszél-

tük meg észrevételeinket, majd a csoportokból a szóvi-
vők elmondták az elnöknek, hogy mire jutott a csapa-
tunk. Az elnökök a gyűlésteremben adták elő ötleteinket, 
a diákok kérdezhettek tőlük a témával kapcsolatban,  
a végén pedig szavazhattunk az elmondottak alapján. 
Ezek után az Euroscola játék döntője következett, ahol 
négy csapat versengett egymással.Este hatkor véget ért 
az Európai Parlamentben tett kirándulásunk, mondhatni 
utazásunk. Még csináltunk pár utolsó csoportképet, meg-
ígértük újonnan szerzett külföldi barátainknak, hogy 
írunk nekik e-mailt, majd élményekkel telve hazaindul-
tunk. Az út ugyan hazafelé sem volt rövidebb, mégis  
mindannyian vidáman érkeztünk haza, majd friss  
franciatudásunkkal köszöntöttük szüleinket.
Úgy érzem, mindenki nevében mondhatom, hogy  
nagyon jól éreztük magunkat, sokat tanultunk, és még 
több tapasztalatot szereztünk ez alatt a nap alatt,  
illetve az előtte való felkészüléssel.

Oktatás
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Wass Albert maraton
Siófok – másik 47 településsel együtt - csatlakozott  
a Kárpát-medencén is túlnyúló, idén februárban  
hetedszer megszervezett Wass Albert-felolvasáshoz, 
amit a könyvtárban tartottak. A Civilek a Nemze-
tért Egyesület és a Magyarok Szövetsége Siófok által 
szervezett eseménybe bekapcsolódtak az Aranypart  
Kollégium diákjai is, akik Wass Albert Tizenhárom  
almafa című regényéből olvastak fel, majd prezentációs  

anyagokat láthattak a korszakról, amelyben az író élt,  
és amelyet művei fő témájául választott.
A kezdeményezés célja kezdetben az volt, hogy felhívja 
a figyelmet az elhallgatott író munkásságára, majd egy 
idő után Wass Alberttel együtt más nagy magyar írók 
és költők művei is elhangzottak, jelezve, hogy az erdé-
lyi írónak ott van a helye a magyar szépirodalomban.  
A Kárpát-medence magyarok lakta területein kívül 
más nyugati országokban és az USA-ban élő magyarok  
között is akadt, aki csatlakozott ezekhez a felolvasásokhoz.

D.T.

Táncos sikerek
Február 22-én rendezték meg a Nyugat- 
Magyarországi Területi Bajnokságot Szekszárdon  
a Garai Sportcsarnokban. Városunkat 6 páros  
képviselte Junior I. és Junior II., valamint Felnőtt  
kategóriában. A junioroknak ez volt az első  
versenyük, de így is szép sikerekkel zárult.
Kiss Noémi és Jahni Bálint Junior I. kategóriában  
indult, ahol egyből sikerült döntőbe jutni. és meg  
is szerezték az 5. helyet, ami nagyon szép eredménynek 
számít, hiszen még csak 3 hónapja táncolnak együtt.
Lentulai Hanna és Sere Dániel, valamint Mondik  
Lilien és Balogh Gergő párosok Junior II. kategóriá-
ban megszerezték az elődöntős helyezéseket.

Szintén Juinor II. kategóriában a Szántó Dominika 
– Huber Péter és a Nagy Anna – Orbán Zsolt Márk 
páros pedig betáncolta magát a döntőbe.  
Az elsőként említett páros a 7. helyen végzett, míg 
Annának és Márknak sikerült felállni a dobogó  
3. fokára, ezzel megszerezve a bronzérmet.
Felnőtt kategóriában indult Győző Adrienn és  
Faragó Sándor párosa, akik elhozták az 5. helyet, 
mely nagy dicsőség számukra, hiszen nagyon erős 
volt a mezőny és nem kevesebb, mint 11 párral  
kellett megküzdeni a döntős helyezésért.
Az edzőik, akik egyben a C&M Dance Studio TSE  
vezetői, Kovács Franciska és Fülöp Milán derűlátóan 
néznek a jövőbe: a következő versenyük  
Szlovákiában lesz március 30-án, így már  
a nemzetközi mezőnyben is képviseltetik magukat. 

Farsangoltak a hölgyek
A Siófoki Nőklub és a Nők Együtt Egyesület hölgytagjai is a szokásoknak megfelelően viccesre vették  
a farsangot. Saját készítésű jelmezekben tartottak bemutatót és adtak elő tréfás jeleneteket a nagyszámú  
közönség nem kis derültségére. 

 Hírek
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Főszerepben a film 
A tavasz vége filmdömpinggel kedveskedik a film-
imádó lakosoknak és a Siófokra látogatóknak.  
A Magyar Független Film és Video Szövetség (MAFSZ) 
városunkban rendezi meg 2014. május 15. és 18. között  
a jubileumi 60. Országos Függetlenfilm Fesztivált, 
melynek főtámogatója a Magyar Nemzeti Film Alap.

Siófok másodszor ad otthont az Országos Függet-
lenfilm Fesztiválnak, legutóbb 6 évvel ezelőtt az 54.  
rendezvénynek volt házigazdája a város. 
A helyszín kiválasztásánál a szervezők figyelembe vették 
azt, hogy település adottságai optimálisak egy ilyen ese-
mény lebonyolításához. A város az ország minden pont-
járól könnyen megközelíthető, frekventált központtal 
és befogadó, támogató hozzáállással rendelkezik, mely 
megkönnyíti a fesztivál koordinálásának körülményeit.
A fesztivál igazgatója, aki a MAFSZ ügyvezető titkára is, 
a neves szakmai múlttal rendelkező Győri Csilla. Az ő  
kötődése Siófokhoz különlegesebb, mélyebb, hisz 
hatéves korától tizennyolc éves koráig itt élt, s a helyi  
Perczel Mór Gimnáziumban érettségizett . 
Őt kérdeztük az előző évek tapasztalatairól, a várható 
érdeklődésről (mind a versenyművek, mind a látoga-
tók szempontjából), illetve arról, hogy a négy nap alatt  
milyen különleges programok színesítik a vetítéseket.
„Ez a legnehezebb kérdés a szervezésnek ebben  
a szakaszában. Az utóbbi évek tapasztalatai alapján 
több, mint 200 film nevezésével és átlagosan 50 verseny-
filmmel számolunk. De ez az év abból a szempontból is  
különleges, hogy az elmúlt két évben nem volt  
magyar filmszemle, tavaly pedig elmaradt az Országos  

Függetlenfilm Fesztivál, így a filmeknek nem volt hol  
találkozniuk a közönségükkel. Ebből az okból kifolyólag 
idén arra számítunk, hogy még az átlagosnál is több  
művet neveznek majd az alkotók. A várható közönség 
létszámát tekintve is legalább 200-250 fő részvételét  
várjuk, és lehetőségeinkhez mérten mindent  
megteszünk azért, hogy minél több vendéget  
csábítsunk a Nyár Fővárosába. Remélem, Siófok város 
lakói is magukénak érzik majd a rendezvényt, melyre  
a belépés ingyenes lesz.” 
Idén először a zsűrik összetételében legalább annyi 
hozzáértő nő foglal helyet, mint férfi szakember, ezért 
az előzsűrinek 4 női és 1 férfi, a fesztiválzsűrinek pedig 
4 férfi és 1 női tagja lesz. Az alkotásokat egy előzsűri  
válogatja a 2x8 órás versenyprogramba. A versenyre 
2012 szeptembere után készült független, nem meg-
rendelésre gyártott filmmel lehet jelentkezni, műfaji,  
időbeni kötöttségek nélkül. Ezen a megmérettetésen 
sok olyan egyedi , esetleg szubjektív látásmódú tehet-
ség is részt vehet, aki máshol nem tud érvényesülni.
Az érdeklődőket a szélesvásznú előadások mellett  
többféle program is várja. „A FÉNY MESTEREI” 
a budapesti Uránia moziból érkezik Siófokra, mely Illés 
György születésének 100. évfordulója alkalmából került  
megrendezésre, és magyar operatőrök portréit sorakoz-
tatja fel. Czabán György „BARTÓKTÓL BANKSY-IG” és 
drMáriás „HOLLYWOOD A VASFÜGGÖNY MÖGÖTT” 
című kiállításai jelenleg Utrechtben és Hágában láthatók, 
így Hollandiából érkeznek a fesztiválra. E két nem min-
dennapi bemutató különlegessége, hogy Magyarorszá-
gon először Siófokon találkozhat velük a nagyközönség.  
A tárlatok megtekintése után részt vehetnek egy  
hagyományos pálinkakostolóval egybekötött pálinkaver-
senyen, és ha mindez nem volna elég, a zenei aláfestést 
és a jó hangulatot a drMáriás vezette Tudósok zenekar  
szolgáltatja.

Előzsűri:
Arányi Vanda - dramaturg, vágó
Buglya Zsófia - filmesztéta
dr. Muhi András - producer
Müllner Dóra - szerkesztő-műsorvezető, újságíró
Orosz Csilla - szerkesztő-riporter, újságíró

Zsűri:
Dávid Ferenc - szociológus
dr. Buglya Sándor - filmrendező, operatőr
Kerényi György - főszerkesztő
Pálos György - filmrendező, operatőr
Zomborácz Virág - forgatókönyv író, filmrendező
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Környezet

csordultig a Balaton  
– hajózható lesz a sió

Az elmúlt hetekben élesedett a kérdés, meddig szabad 
hagyni a Balaton vízszintjének az emelését. Egyfelől  
a turisztikai érdekek azt diktálják régóta, hogy minél 
több vizet tartsanak a Balatonban, felkészülve  
az esetlegesen aszályos nyárra, másfelől több tóparti 
településrészt is veszélyeztet, ha túl magas a vízszint.
Miközben a Balaton maximális üzemi vízszintje  
110 centiméter, február végén 127 centiméteres  
vízállásnál nyitották meg a Sió-zsilipet, amit követően 
még napokig több víz folyt a tóba a vízgyűjtő területé-
ről, mint amit le tudtak engedni. A tó körül 15 települé-
sen kellett felkészülni vízkárelhárításra a vízügyesek 
irányításával, amibe a katasztrófavédők is besegítettek 
az önkormányzatoknak. Mivel erősödő szélben a víztü-
kör megbillenése és a hullámverés miatt a Balaton  
kicsaphat a partra, Siófok polgármestere figyelőszolgá-
latot rendelt el a város partszakaszára a kritikus  
időszakra.
A vízügyi szakemberek jó ideje gyűjtik az adatokat,  
milyen beruházásokra, átalakításokra lenne szükség  
a Balaton vízszintjének megemeléséhez, az erről szóló 
jogszabályt azonban eddig nem módosították.
A Sió-zsilip nyitása hajózhatóvá teszi a Sió-csatornát, 
amire három éve volt lehetőség utoljára. Ezzel több  
hajótulajdonos is élni kíván, köztük a Balatoni Hajózási 
Zrt. A társaság szeretné egyebek közt a Balaton  
(eredeti nevén Beloiannisz) nevű, régi motoros hajóját 

leengedni a Sión. A hajó fél évszázadig emblematikus 
jelensége volt a térségnek, és a rendszerváltás előtt  
a legnagyobb rendezvény-, illetve diszkóhajója volt  
a balatoni flottának. Egy évtizede vonták ki a forgalom-
ból. Kezdetben teljes, majd részleges műemléki  
védettséget élvezett. Tervezték, hogy bemutatóhellyé 
alakítják, de annyira korrodálódtak a lemezei, hogy  
jelentős felújításra szorul. Úgy oldódott meg a sorsa, 
hogy eladták egy fővárosi, hajókat üzemeltető cégnek, 
amely vállalta a felújítását.
A hajózási társaság szeretné a Sión leengedni a szerke-
zetében meggyengült Györök nevű vízibuszát is, és ha 
arra lehetőség nyílik, a Sión felvontatva tervezik eljuttat-
ni a Balatonhoz a Beatrix nevű kibelezett, orosz gyártmá-
nyú hajótestet, amelynek felújítását, újjáépítését  
a hajózási társaság fogja elvégezni a siófoki kikötőben.

Halászni csak angolnára lehet
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 2013.  
december elején határozatlan időre leállíttatta  
a halászatot a Balatonon, azóta folyik az egyeztetés 
az érintettekkel a tevékenység jövőjéről. A tilalmat 
csak az angolnahalászatra oldotta fel február végén, 
amikor megnyitották a Sió-zsilipet. A tapasztalatok 
szerint az angolna vándorló ösztöne akkor indul be, 
ha a víz hőmérséklete eléri a 7-8 fokot, és jelentő-
sebb sebességű a vízeresztés. A Balatoni Halgazdál-
kodási Nonprofit Zrt.-nek és elődjének az angolna-
halászat évek óta az egyik jelentős bevételi forrása, 
amiből tavaly 120 millió forintos bevétele  
származott.

D.T.
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idén is siófokról indul 
a futószezon

A Budapest Sportiroda szezonnyitó eseményével  
hagyományosan a magyar tenger partján indul az idei 
futószezon is. A sportemberek március 20-án Siófokon, a 
Hotel Magistern előtti partszakaszon startolnak el, hogy 
különböző távokon teljesítsék a Balaton körül  
kijelölt 195,4 kilométeres távot. –Nem volt komoly  
telünk ahhoz, hogy az időjárás lehetetlenné tette volna  
a futók felkészülését az új évadra. Télen is szorgalmasan 
koptathatta a cipőjét mindenki, gyűlnek is  

a kilométerek, de azért már a versenyéhség is egyre in-
kább erősödik. Csak egy hónapot kell még várni az első 
megmérettetésre, mely március 20. és 23. között kerül 
sorra a minden évszakban csodálatos Balaton körül – írta 
közleményében a Budapest Sportiroda. A tájékoztató 
szerint a távok teljesíthetők egyéniben, párban vagy csa-
patban, sőt csatlakozni lehet kettő vagy akár csak egy 
napra is a mezőnyhöz. A 7. SPURI Balaton Szupermara-
ton keretében négy nap alatt lehet körbefutni  
a Balatont, összesen 195,4 kilométer „eltüntetésével”. 
A FélBalaton Szupermaratonon két nap alatt 94,3  
kilométer teljesíthető Badacsonytól Siófokig. Aki már  
a tavasz elején szeretné az idei első félmaratonját  
kipipálni, az újdonságként indulhat a Keszthely-Szigliget 
távon március 21-én, aki pedig azonnal maratonnal  
kíván indítani, az március 22-én állhat rajthoz a Maraton-
Füreden. A versenyhez az ultrafutók bármelyik naphoz 
csatlakozhatnak a Maraton+ keretében. 
A szervezők az ezret is meghaladó nevezői létszámmal 
számolnak annál is inkább, mert a Balaton megkerülése 
a télvégen, a tavaszelőn is különleges élmény. Az útvo-
nal kijelölt kerékpár vagy kerékpárbarát úton halad  
végig, így a mezőny tagjai csak elvétve találkoznak  
gépjárművekkel.



Az Essilor, a világ vezető optikai vállalata bemutatja  
a Crizal Prevencia szemüveglencsét, amely kifejezetten  
a káros kék fény és az UV sugárzás ellen nyújt védelmet. 
A megelőzés jelenti napjainkban az első védelmi  
vonalat a világszerte problémákat okozó időskori  
makuladegeneráció és szürkehályog megbetegedések 
ellen. Ezek a betegségek jelenleg több, mint 350 millió 
embert érintenek és számuk az elkövetkező 30 évben 
megduplázódhat a népesség öregedésével. 

Az Essilor és a Paris Vision Institute kiemelkedő 
felfedezése 

Ezt az újabb innovációt a Paris Vision Institute-tal  
közösen végzett 4 éves kutatási program tette lehető-
vé. A párizsi intézet egyike Európa legnagyobb látás-
sal és a látás egészségével foglalkozó kutatóközpont-
jainak. A Sahel professzor vezetésével végzett 2 éves 
kutatómunka eredményeként az Essilor és a Paris  
Vision Institute közös csapata nagyfokú pontossággal 
meg tudta határozni a látható fény spektrumának azt 
a részét, amely ártalmas a retina sejtjeire. A nap és  
különböző mesterséges fényforrások (LED lámpák, 
számítógépek, okostelefonok) által kibocsátott kék 
fény - a látható fény spektrumának 380-500 nm  
hullámhossz közé eső része - jótékony hatással van  
az emberi szervezetre, különösen annak belső  
biológiai órájára. Ugyanakkor a szemre kifejezetten 
káros lehet ennek a fénynek bizonyos hullámhossza. 

Azért, hogy meghatározzuk a spektrumnak azt  
a részét, ami károsítja az emberi retinát, a kutatócso-
port egy teljesen új protokollt fejlesztett ki: a retina 
sejteken végzett (in vitro) tesztet, amely során annak 
érdekében, hogy meghatározzák a sugárzás káros  
hatásának mértékét a hullámhossz függvényében,  
a sejteket közeli fénybesugárzásnak teszik ki. Ez az op-
tikai iparban egyedülálló teszt tette lehetővé annak 
felfedezését, hogy a retina sejtjeire a kék fény  
tartományának a 415 és 455 nm közötti  
hullámhosszúságú része a legkárosabb.

A Crizal Prevencia lencsék használatával  
csökkenthető az időskori makuladegeneráció és 
a szürkehályog kialakulásának kockázata

Kétéves kutatói munka eredményeként az Essilor  
kifejlesztette a Crizal Prevencia szemüveglencséket, 
melyek kiszűrik azokat a hullámhosszú fénysugarakat, 
melyek a retinasejtek elváltozásáért felelősek,  
miközben a kék fény jótékony hatású sugarait átenge-
dik. Mindezt a Light Scan technológia segítségével  
sikerült elérni, mely a fény szűrését szelektíven végzi: 
•  a kék fény jótékony sugarait átengedi 
•  kiszűri a káros kék és ibolya sugárzást, melyek 

az időskori makuladegeneráció kialakulásához  
vezethetnek, valamint kiszűri a szürkehályog megbe-
tegedések egyik legfőbb okozóját, az UV sugárzást is

•  miközben a szemüveglencse tökéletesen átlátszó 
marad

3,2 milliárd ember érintett világszerte

A visszafordíthatatlan szembetegségekkel vívott harc 
az egész populációt érinti, de legjobban azt  
az 1,3 milliárd gyermeket, akik sokkal érzékenyebbek 
a kék fényre és az UV sugárzásra, hiszen gyerekkorban 
a szem védelme még alacsonyabb mértékű és ezért 
minden látható fényt és az UV sugárzás nagy részét is 
átengedi a retináig. Ezen felül 1,9 milliárd 45 év feletti 
felnőttet érint különösen ez a kérdés, esetükben 
ugyanis a szervezet és így a szem természetes  
védekezőképessége az idő múlásával fokozatosan 
csökken. 2050-re 3,7 milliárd fő lesz 45 év feletti  
a világban.

T A R T Ó S  V É D E L E M  A  S Z E M  E G É S Z S É G É É R T
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Otthonra talált 
a rákellenes Liga 

Új irodát kapott a Foki-hegyen a Magyar Rákellenes 
Liga siófoki alapszervezete. Az önkéntes segítők, 
köztük sok gyógyult beteg hetente háromszor itt  
várják mindazokat a daganatos betegséggel  
küzdőket, akiknek segítségre van szüksége.

Az elmúlt másfél évben a Rákellenes Liga siófoki szerveze-
tének nem volt állandó helyisége. – Tavaly nyáron hatá-
roztam el, hogy minden követ meg fogok mozgatni, hogy 
újra irodánk lehessen. Azután tettem ezt az elhatározást, 
hogy dr. Páli Katalin onkológus főorvos asszony jelezte: 
szükség volna ránk, mert sok a beteg és köztük sok a fiatal 
– emlékezett vissza az iroda megnyitóján Csohánné dr. 
Kovács Anna, a liga helyi elnöke. A hosszú kihagyás után 
február 17-től egy csendes, hangulatos helyiségbe várják 
a Liga képzett önkéntesei azokat a veszélyeztetett férfia-
kat és nőket, akik fontosnak tartják a megelőzést, vagy 
akik a diagnosztizált betegséggel kapcsolatban várnak 
segítséget. A tagok nemcsak a tanácsadásban lehetnek 
támaszai a daganattal küzdőknek. Beteglátogatással, or-
vos –beteg találkozók szervezésével vagy éppen Avemar 
készítmény ügyintézéssel is foglalkoznak amellett, hogy 
hetente tornát és közös sétákat szerveznek. A segítők 
minden hétfőn, szerdán és pénteken 13 és 16 óra között 
találhatók meg a Koch Róbert utca 12./b szám alatt, az 
épület park felőli oldalán lévő irodában.

A szervezet törekvéseit Siófok önkormányzata  
is fontosnak tartja, a város ezért azzal támogatja  
a szervezetet, hogy ingyenesen biztosítja a helyiséget 
a Ligának. A Balaton-parti Kft. az iroda renoválásával 
segítette a nyitást, amihez a Supra biztosította ingye-
nes telefon és internet is hozzájárult csakúgy, mint  
a tagok személyes segítsége vagy éppen az, hogy  
a tavaly novemberi siófoki jótékonysági vásáron a Liga  
javára gyűjtöttek a résztvevők. – A rák részben orvosi, 
másrészt lelki problémát is jelent. A harcot többnyire 
minden betegnek magának kell megvívnia, de ehhez 
segítség is kell. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy  
a Rákellenes Liga siófoki szervezetét helyzetbe hozzuk, 
talpra állítsuk, hogy aztán a szervezet tagjai talpra állít-
hassákazokataz embereket, akiknek szüksége van rá – 
mondta dr. Balázs Árpád polgármester. Prof. dr. Simon 
Tamás, a Magyar Rákellenes Liga elnöke örömét fejezte 
ki, hogy másfél év hontalanság után az országos szer-
vezet egyik legrégebbi tagja, a siófoki csapat lehetősé-
get kapott arra, hogy növelje aktivitását. A professzor 
arról is beszélt, hogy idén Siófokra is eljut az az úgyne-
vezett PSA meghatározó készülék, amely a prosztata-
rák szűrésére használható. 
Az iroda megnyitóján elhangzott: az alapszervezet 
idén több szűrést is tervez Siófokon, ilyen lesz például 
az egyik leginkább veszélyeztetettnek tartott korosz-
tályt, a középiskolásokat célzó melanómavizsgálat.  
Az önkéntesek emellett a mellrákszűrések népszerűsí-
tésére is nagy hangsúlyt szeretnének fektetni, de  
a férfiakat sem szeretnék kihagyni a már említett  
prosztataszűrés megvalósításával. 

Olimpiai részvétel 
a tét csák Panna számára

 
Élete egyik nagy lehetőségét kapta a siófoki triatlon ver-
senyző, Csák Panna, akit a Magyar Olimpiai Bizottság ar-
ról tájékoztatott, hogy az eredményei alapján tagja an-
nak a triónak, melyből valaki kiharcolhatja az augusztusi 

kínai ifjúsági olimpián való részvételt! – Nagy esélyt kap-
tunk, amivel élni szeretnénk, de nagyon nehéz feladat 
előtt állunk – kommentálta a hírt Csák Tamás, a Balaton 
Triatlon Klubban versenyző Panna édesapja és edzője. 
– A májusi hollandiai kvalifikációs versenyen Pannának 
ehhez előbb le kell győznie két hazai riválisát, emellett 
az országok közti versenyben is a legjobb tizenegy közt 
kell végeznie, ugyanis csak tíz ország sportolói előzhe-
tik meg. A hazai ellenfelek Bicsák Flóra és Fuchs Dóra, 
akik idősebbek Pannánál, ráadásul már az olimpiai tá-
von versenyeznek, ami 750 méter úszásból, 20 kilométer 
kerékpározásból és 5 kilométer futásból áll, míg Panna 
rövidebb - 500 méter úszásból, 12 kilométer kerékpáro-
zásból és 3 kilométer futásból álló - távon indult eddig. 
A siófoki sportolóra mindenestre nagyon kemény  
hónapok várnak, hogy a hollandiai versenyre  
csúcsformában legyen.
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Négy arany 
Kaposvárról

Remekül teljesítve négy arany, hat 
ezüst és három bronzéremmel zár-
ták a siófoki fiatalok a kaposvári úszó 
diákolimpiai megyei döntőt. A leg-
eredményesebb sportolónk ezúttal 
Kabály Tamás volt, aki két egyéni si-
kerrel zárt, míg az utóbbi mellett ki-
váló versenyzéssel Pump Evelin és 
Kresz Lea is begyűjtöttek egy-egy 
első helyet. 
 

Az eredmények:

4x50 m fiú gyorsváltó II. korcsoport 
3. Vak Bottyán Általános Iskola Siófok 
(2:42,05)
50 m fiú hátúszás I. korcsoport 1:03,
10. Kerényi Botond Siófok (54,10)
50 m fiú hátúszás II. korcsoport
8. Bóna Benedek (43,97)
12. Campana Massimo (48,01)
50 m leány hátúszás I. korcsoport
11. Keszthelyi Lili (58,31)
Hajcsár Lilla – szabálytalan rajt
50 m leány hátúszás 
II. korcsoport
8. Verhás Vanessza (47,44)
50 m fiú mellúszás I. korcsoport

6. Bauer Péter (57,53)
8. Hosszú Máté (1:02,22)
12. Kővári Benedek (1:13,50)
50 m fiú mellúszás II. korcsoport
4. Kersák Kristóf (46,36)
7. Potocska Bálint (49,59)
9. Somogyi Kristóf (50,79)
50 m leány mellúszás I. korcsoport
7. Putyera Petra (1:02,31)
8. Somogyi Kata (1:03,07)
12. Habi Korina (1:10,21)
50 m leány mellúszás II. korcsoport
5. Rátkai Sára (49,69)
11. Szabadkai Réka (54,52)
13. Virth Vivien (54,89)
100 m fiú mellúszás 
V-VI/B korcsoport
2. Révész Zoltán Bálint (1:19,54)
100 m leány mellúszás 
V-VI/B korcsoport 
1.Kresz Lea (1:29,23)
50 m fiú gyorsúszás I. korcsoport
12. Kerényi Botond (48,23)
13. Hosszú Máté (50,19)
17. Szabó Dániel (1:01,01)
50 m fiú gyorsúszás II. korcsoport
6. Kersák Kristóf (35,84)
9. Bóna Benedek (36,52)
11. Potocska Bálint (37,16)
50 m leány gyorsúszás I. korcsoport
10. Putyera Petra (47,84)
14. Farkas Boglárka (50,51)
50 m leány gyorsúszás II. korcsoport
5. Szabadkai Réka (40,40)
15. Verhás Vanessza (43,75)
17. Virth Vivien (43,93)
100 m fiú gyorsúszás 
V-VI/B korcsoport
4. Révész Zoltán Bálint (1:02,14)
100 m fiú gyorsúszás 
V-VI/A korcsoport
13. Udvarházi Dominik (1:12,12)
100 m leány gyorsúszás 
V-VI/B korcsoport
2. Németh Nikolett (1:10,96)
4x50 m fiú gyorsváltó 
III/B korcsoport
2. Széchenyi iskola (02:49,94)
100 m fiú hát III/B korcsoport
5. Kerényi Szabolcs (01:44,27)

100 méter leány hát III/B korcsoport
7. Pumb Evelin (01:44,63)
100 m leány hát 
IV/A korcsoport
2. Balogh Boglárka (1.20,88)
5. Pálfi Zsófia (1:29,87)
50 m leány mell III/B korcsoport
1.Pumb Evelin (47,07)
100 méter fiú mell 
III/A korcsoport
3. Kátai Ákos József (1:34,94)
100 m fiú mell IV/B korcsoport
1. Kabály Tamás (1:30,89)
2. S. Tóth Marcell (1:32,16)
100 m leány mell 
III/A korcsoport
5. S. Tóth Franciska (1:40,92)
100 m leány mell IV/B korcsoport
4. Kabály Anna (1:45,09)
7. Visnyei Adrienn (1:49,95)
100 m leány mell 
IV/A korcsoport
8. Kersák Katalin (1:46,36)
100 m fiú gyors III/B korcsoport
9. Kerényi Szabolcs (1:34,56)
100 m fiú gyors III/A korcsoport
8. Nagy István (1:14,81)
9. Kátai Ákos József (1:15,00)
100 m fiú gyors IV/B korcsoport
1. Kabály Tamás (1:09,05)
7. S. Tóth Marcell (1:19,81)
100 m fiú gyors IV/A korcsoport
4. Kátay Balázs (1.11,31)
100 m gyors leány III/B korcsoport
4. Farner Eszter (1:31,03) 
100 méter gyors leány 
III/A korcsoport:
5. Rátkai Anna (1:15,90)
100 m gyors leány IV/B korcsoport
5. S. Tóth Franciska (1:22,41)
10. Visnyei Adrienn (1:32,45)
100 m gyors leány IV/A korcsoport
3. Balogh Boglárka (1:11,22)
8. Pálfi Zsófia (1:19:79)
13. Kabály Anna (1:26,93)
100 m fiú pillangó IV/A korcsoport
2. Kátai Balázs (1:21,98)
100 méter leány pillangó 
III/A korcsoport
4. Rátkai Anna (1:35,75)



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
10077/23 hrsz. 27 ha 7351 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, Május 1. u. 
beépítetlen terület
8744/27 hrsz. 2755 m2

Vételár: 45.416.670.-Ft

5. Siófok, Lidó és Zamárdi u. 
beépítetlen terület
8744/28 hrsz. 2473 m2

Vételár: 39.568.000.-Ft

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

Vételár: 37.408.000.-Ft

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

Vételár: 117.165.000.-Ft

8. Siófok, Semmelweis utca 2.
iroda
9672/1/A/46 hrsz. 165 m2

Vételár: 16.250.000.-Ft

9. Siófok, Fő utca 200.
6479 hrsz. 29,5 m2

ún. népkonyha
Vételár: 7.100.000.-Ft

10. Siófok, Szigliget utca 11. 
beépítetlen terület
6989 hrsz. 2094 m2

Vételár: 58.000.000.-Ft

11. Siófok, Szent László utca 214.
üdülőépület és udvar
2629/1 hrsz. 841 m2

Vételár: 20.600.000.-Ft

12. Siófok, Batthyány utca 10.
kivett lakóház és udvar
6646 hrsz. 2031 m2 
Vételár: 104.000.000.-Ft
Helyi védelem alatt áll. A vételárból a 
vevőt helyi rendeletben szabályozott 
kedvezmény illeti meg, amennyiben 

két éven belül az előírások szerinti 
felújításokat elvégzi.

13. Siófok, Bláthy O. u.
beépítetlen terület
8985/3 hrsz. 701 m2 
Vételár: 5.900.000.-Ft

14. Siófok, Szőlőhegy utca
beépítetlen terület
8985/12 hrsz. 940 m2 (394/940-ed 
tulajdoni hányad)
Vételár: 3.600.000.-Ft

15. Siófok, Foki-hegy
(Szőlőhegy-Eperfa-Birs utca által 
határolt területen) beépítetlen terület
8988/33 hrsz. 716 m2

Vételár: 5.600.000.- Ft

16. Siófok, Foki-hegy 
(Szőlőhegy-Eperfa-Birs utca által 
határolt területen) beépítetlen terület
8988/34 hrsz. 741 m2

Vételár: 5.800.000.- Ft

17. Siófok, Kálmán Imre sétány 13. 
Teremmozi filmszínház
6620 hrsz. 548 m2

Vételár: 50.000.000.- Ft

18. Siófok, Fő tér 10/B.
garázs
6294/1/A/1 hrsz. 7. hely
Vételár: 1.500.000.- Ft

19. Siófok, Fő tér 10/B.
garázs
6294/1/A/1 hrsz. 8. hely
Vételár: 1.500.000.- Ft

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

Vételár: 27.500.000.- Ft

21. Siófok, Szent László utca 13.
4077 hrsz. 3353 m2

kivett üzem és üzemi épület
4076/1 hrsz. 268 m2

kivett beépítetlen terület
Az ingatlanok együttes 
Vételára: 150.000.000,- Ft

22. Siófok, Fő utca 162.
6273/3/A/7 hrsz. 33,1 m2

üzlethelyiség
Vételára: 8.500.000 Ft

23. Siófok, Bláthy Ottó utca 22.
9337/2/A/25 hrsz. 91 m2

egyéb helyiség 
Vételára: 14.000.000 Ft

24. Siófok, Fő tér 5. I/1.
6602/1/A/13 hrsz. 34,9 m2 lakás
Vételára: 8.000.000 Ft

25. Siófok, Kazinczy Ferenc utca 54.
1900/2 hrsz. 359 m2 
kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.360.000 Ft

26. Siófok, Madarász Viktor utca 
10-12.
1893/2 hrsz. 600 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.900.000 Ft

27. Siófok, Diós tér 12.
83/2 hrsz. 402 m2

kivett beépítetlen terület 
Vételára: 2.800.000 Ft

28. Siófok, Diós tér 13.
83/3 hrsz. 400 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 2.700.000 Ft

29. Siófok, Diós tér 14.
83/4 hrsz. 447 m2

kivett beépítetlen terület 
Vételára: 3.000.000 Ft

30. Siófok, Diós tér 15.
83/5 hrsz. 494 m2 
kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.500.000 Ft

31. Siófok, Diós tér 16.
83/6 hrsz. 541 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.000.000 Ft

32. Siófok, Diós tér 17.
83/7 hrsz. 588 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.400.000 Ft

33. Siófok, Stromfeld Aurél utca 
13/B.
1914/1 hrsz. 627 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.900.000 Ft

34. Siófok, Stromfeld Aurél utca 13/A.
1914/2 hrsz. 446 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.200.000 Ft

35. Siófok-Töreki, 
0179/21 hrsz. 5744 m2 (4270/5775-öd 
tulajdoni hányad) szántó, legelő
Vételára: 4.500.000 Ft

36. Siófok, Fő utca 200. 
6479 hrsz. 36,7 m2 lakás
Vételára: 4.200.000 Ft 

37. Siófok,
Batthyány Lajos utca 46.
6668 hrsz. 1197 m2

irodaház és udvar és egyéb épület 2 db
Vételára: 114.000.000 Ft

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.800.000 Ft

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.300.000 Ft 

40. Siófok, Semmelweis utca
a.) 9675/7 hrsz. 1211 m2 
vételára: 20.000.000 Ft
kivett beépítetlen terület
b.) 9675/8 hrsz. 1211 m2

vételára: 21.000.000 Ft
kivett beépítetlen terület
c.) 9675/9 hrsz. 1211 m2

vételára: 19.000.000 Ft
kivett beépítetlen terület

41. Siófok, Felszabadulás utca 53.
10930 hrsz. 1068 m2

kivett lakóház és udvar
Vételára: 9.900.000 Ft 
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Pályázat útján eladásra kijelölt ingatlanok

ingatlanhirdetés

A pályázatban szereplő ingatlanok kikiáltási árai nettó értéken szerepelnek. 

Érdeklődni lehet, ill. a részletes pályázati kiírás átvehető az alábbi címen:
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Kabinet (Siófok, Fő tér 1. I. emelet 106.)
Pályázatok beadásának határideje: 2014. április 14. (hétfő) 900

Pályázat útján
bérbeadásra
kijelölt
ingatlanok 
A pályázatban szereplő ingatlanok 
kikiáltási árai nettó értéken 
szerepelnek.

1. Siófok, Endrődy Sándor utca 
3778/88 hrsz., kivett közterület, 
1097 m2
Éves bérleti díja: 500.000,- Ft + ÁFA

2. Siófok Fő téri önkormányzati 
nyilvános illemhely
6287 hrsz., az ingatlan alapterülete 
kb. 65 m2
Igényelt minimum bérleti díj 
összege: 35.000 Ft + ÁFA/hó

3. Siófok, Jókai parkban
lévő önkormányzati nyilvános 
illemhely
6727 hrsz., az ingatlan alapterülete 
kb. 21 m2
Igényelt minimum bérleti díj 
összege: 35.000 Ft + ÁFA/hó










