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• Közel egymillió vendégéjszaka Siófokon •

Az egymillióhoz közelít a regisztrált siófoki ven-
dégéjszakák száma a 2013-as év adatai szerint, 
ami mintegy 5 százalékos emelkedést mutat a 
2012-es számsorhoz képest. 

Az adónemből származó bevétel is emelkedett, 290,6 
millió forintot tett ki 2013-ban. Ezt egészíti ki az állami 
támogatás, amely minden beszedett forint esetében 1,5 
forint kiegészítést nyújt az önkormányzatnak. A kurtaxá-
ból származó adóbevétel növekedése a vendégéjszaka-
szám-emelkedést is meghaladta, hiszen a 2012-es évhez 
képest közel 8 százalékkal nőtt az idegenforgalmi adó-
ból befolyt összeg. 
2012 és 2013 viszonylatában elmondható, hogy március 
és április, valamint augusztus kivételével az év valameny-
nyi hónapjában jelentősen emelkedett a vendégéjsza-
kák száma. Az említett három hónap a vendégek időjá-
rás-érzékenységére utal, hiszen sem az első két tavaszi 
hónap, sem az augusztus utolsó két hete nem kedvezett 
a nyaralásoknak. Ezzel szemben az ősz és a tél is kiemel-
kedő volt Siófokon. Szeptember és november között a 
megelőző évhez képest 30-50 százalékos emelkedés 
mutatható ki a vendégéjszakák számában, s az év utolsó 
hónapja is 16 százalékos növekedést hozott. 
A szálláshelyek ellenőrzését a nyári időszakban 26-an 
végezték. Az adatgyűjtők a szezonban több alkalom-
mal a NAV munkatársaival együtt ellenőrizték a szál-
lásadókat, amelynek célja többek között az volt, hogy 
javuljon a szállásadók adófizetési morálja. 
Siófok népszerűségének ismételt javulását Witzmann 
Mihály, a megyei közgyűlés alelnöke is örvendetes-

nek tartja. Mint mondta: a hazai turizmus tavalyi 
bővülése és a 2014-re jelzett további kedvező ten-
denciák hatására az ágazatban új munkahelyek te-
remthetők, illetve a bevételek további növekedésé-
vel is számolni lehet.

• esélyegyenlőségi program •

Elkészült Siófok öt évre szóló esélyegyenlőségi 
programja, amelynek célja, hogy felmérje a te-
lepülésen élő marginalizálódott csoportok hely-
zetét, egyben meghatározza azokat a fejlesztési 
irányokat, amelyek mentén a célcsoportok élet-
minőségében jelentős változás érhető el. 

A program az élet számos aspektusát feltárja, helyzet-
elemzésekkel ismerteti többek között a munkaerő-pia-
ci hátteret, bemutatja az intézményi hálózatot és azok 
feladatkörét, a lakhatás körülményeit, a közoktatást. 
Kitér a mélyszegénységben élők és a romák helyzeté-
re, a gyermekekre és a gyermekszegénységre, a nők, 
az idősek, valamint a fogyatékkal élők helyzetére és 
esélyegyenlőségére. Az anyag az önkormányzat intéz-
ményhálózatán túl a helyi partnerséget is tárgyalja  a 
lakossági önszerveződések, civil szervezetek társadal-
mi felelősségvállalása terén. 
Az esélyegyenlőségi program kimondja: a város szá-
mára fontos, hogy a mélyszegénységben élők ne jelen-
jenek meg a településen. Kiemelt területként kezeli a 
gyerekek részére a települési átlag életszínvonalához 
való felzárkózását, az idősek közötti életszínvonal-kü-
lönbség csökkentését. Elengedhetetlennek tartja a női 
munkanélküliség csökkenését. A program része, hogy 
a város különös figyelmet fordít a fogyatékkal élők 
közszolgáltatásokhoz, középületekhez, információhoz 
való hozzáférésének megkönnyítésére. A program ki-
emelt területként említi a gyermekek nevelését, okta-
tását. – A tudás megszerzése, a boldogulás nem múlhat 
a szülők anyagi lehetőségein; célunk, hogy a gyermek-
vállalás a családok számára ne jelentsen szegénységi 
kockázatot – olvasható az esélyegyenlőségi tervben.

• Polgármesterrel csobbant Schirilla 
a 4 fokos balatonba •

Négyfokos, kristálytiszta vízben úszott január kö-
zepén Schirilla György, aki téli balatoni csobba-
násának helyszínéül idén Siófokot választotta.  

Közmeghallgatás
Siófok Város Képviselő-testülete 2014. március 6-án 
13.30 órai kezdettel közmeghallgatást tart az önkor-
mányzat 2014. évi költségvetése tárgyában. A köz-
meghallgatást a városháza első emeletén, a képvise-
lőtestületi tanácsteremben tartják.
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A nemzet rozmárjához dr. Balázs Árpád polgármes-
ter is csatlakozott, aki szintén megmártózott a hi-
deg tóban. 

„Indulhat a show!” Schirilla György már Siófok főterén 
elemében volt. Innen indult futva a Hotel Azúr strand-
jára dr. Balázs Árpád polgármester és egy nagy csapat 
diák társaságában. A nemzet rozmárja a parton a kö-
zönség szórakoztatására is ügyelt, szóval tartotta a kí-
váncsi érdeklődőket, míg a városvezető a szaunában 
hevítette át magát a dermesztő program előtt.   
– Imádom Siófokot, gyermekkoromban sok időt töl-
töttem itt, nagyon kedves számomra a város, a Víz-
torony – magyarázta a magát a nemzet rozmárjaként 
emlegető Schirilla György, akinek Siófok polgármes-
terét is sikerült rávennie arra, hogy mártózzon meg 
vele a magyar tengerben, ami január 17-én nagyjából 
4 fokos volt.
A sportember számára ez a hőmérséklet talán még 
„melegnek” is hatott, hiszen mint mondta, őt a jég-
táblák is vonzzák. Noha téli fürdőzései nem veszély-
telenek, Schirilla szerint rendszeres testmozgással, 
felkészüléssel nem lehetetlen a küldetés. Szeptem-
ber és március között a Dunában hetente egyszer 
úszik, testét pedig jógával tartja karban. Azt is mond-
ta, hogy dermesztő mutatványaiban a pozitív gon-
dolkodás segíti, s hozzátette: „kicsit kattanva kell len-
nie agyban ahhoz, hogy erre valaki vállalkozzon. Na 
és persze nem árt, ha azt is tudja valaki, hogyan visel-
kedik a szervezete, amikor hideg vízbe merül, hiszen 
a felkészületleneket sokkhatás is érheti; a vérnyomás 
csökken, a légzés elnehezül.”
A hideggel dacoló két úszó végül gondolkodás nél-
kül térdig gázolt a Balatonba. – Nem is olyan hideg 
– konstatálta a körülményeket a polgármester, majd 
egy hatalmasat csobbant, mintha csak a nyári Bala-
tonban fürdőzne. Schirilla György eközben úgy jelle-
mezte a négyfokos vizet, hogy nagyon finom és kris-

tálytiszta.  A sportember nagyjából negyed órát töltött 
el a Balatonban, miközben folyamatosan gondosko-
dott a közönség szórakoztatásáról. Látványelemként 
még azt is megkockáztatta, hogy ölben vigyen be egy 
felöltözött gyereket a tóba. A mutatványra persze csak 
saját fia vállalkozott, aki láthatóan cseppet sem tartott 
attól, hogy édesapja véletlenül beleejti a vízbe.
Schirilla György hideg vizes úszásaival rendre az egész-
séges életmódra igyekszik ráirányítani a figyelmet, s 
persze ezúttal cél volt a téli Balaton népszerűsítése is.

• farsangi felvonulás ördögökkel, bohócokkal •

Idén sem maradt el a Vak Bottyán János Általános Iskola 
hagyományos farsangi felvonulása, amelynek kereté-
ben több mint 300, színes jelmezbe bújt kisiskolás járta 
körbe a várost, hogy megjelenésével vidámságot, egy 
kis hangzavart keverjen a téli csendbe, s nem melléke-
sen elűzze a telet. Az elsős csigák haladtak a hosszúra 
nyúlt menet élén, akik ennek ellenére tempósan ve-
zették az alsó tagozatosok sorát. Hóembernek, kinder 
tojásnak, ördögnek vagy éppen kiscsibének öltözött 
apróságok kurjongattak, kerepeltek minél hangosab-
ban a belvárosban, hogy véget vessenek a télnek. Az 
egyes osztályok azonos jelmezekbe bújtak, így voltak, 
akik utcaseprőkként takarították a járdákat, míg mások 
bohócorruk alatt mosolyogva vonultak a jelzőtáblák, 
Túró Rudik és a különböző sportágak képviselői előtt.  
Az év legvidámabb napja a farsang a Vak Bottyán is-
kolában: ilyenkor az alsósok a városlakóknak mutatják 
meg magukat, a felsősök pedig a Kálmán Imre Kulturá-
lis Központban szórakoznak. A farsangi hagyományok 
felidézése, a farsang hercegének és hercegnőjének 
megválasztása mellett a megszokott zenés mulatsá-
gok sem maradtak el az iskola osztálytermeiben.
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főszerkesztői jegyzet

Az ovisok és a média
Érdekes levelet kaptunk. A Hírhét weboldal mun-
katársa a Napraforgó Óvodáról érdeklődött. Egé-
szen pontosan, az ő szavaival élve „tényfeltáró cik-
ket” szeretne közölni az oviról. Ebben már rögtön 
két furcsaság is van. Az első, hogy amikor ez a levél 
megérkezett hozzánk, akkor már megjelentették a 
cikküket több internetes oldalon és nyomtatásban 
is. Azért ennek fussunk neki még egyszer! Megjelen-
tetnek egy cikket és aztán kérnek információt, mi-
közben tényfeltárásra hivatkoznak. Igazán szakmai, 
alapos és elegáns. A másik dolog, hogy hangzato-
san tényfeltáró cikkre hivatkoznak, de a jelek szerint 
nem tudják, mi is az. Már megint abba a problémá-
ba ütköztünk, mint a múltkor a buszokkal kapcsolat-
ban, hogy magukat újságírónak kiadó személyek fél-
reinformálják a város polgárait mindenféle szakmai 
tudás nélkül. Ha már itt tartunk, akkor a tényfeltáró- 
oknyomozó riport rövid definíciója: társadalmi, poli-
tikai, pénzügyi korrupciók, visszásságok leleplezése, 
feltárása. Az oknyomozás lényege, hogy „titkokba” 

enged betekintést – korábban még nem közzétett 
információt közöl – korántsem biztos, hogy a forrás 
feltétlenül obskúrus és törvénytelen vagy legalább-
is kalandos. Hallani olyan történeteket is, hogy az 
újságírót (Amerikában) „elengedik” a szerkesztő-
ségből, aki beépül, nyomoz, terepmunkát végez. A 
megírt nagy terjedelmű riportot akár folytatások-
ban is közölheti a lap, könyv is készülhet belőle. Ez 
persze itthon nem annyira elterjedt, de abban min-
denesetre egyeznie kell(ene) a munkának, hogy ko-
moly felkészülés, információszerzés és a téma isme-
rete előzi meg, kíséri végig. Az óvoda esetében nincs 
titok. Az adatok eddig is nyilvánosak voltak, csak 
vennie kellett volna az írónak a fáradságot és átrágni 
magát a témán s megérteni azt. Nincs titok. Szívesen 
válaszolt volna az illetékes a feltett kérdésekre, ha az 
a cikk megjelenése előtt érkezik. Így hivatkoznak 
nem egyoldalú tájékoztatásra. Tényeket hallgatnak 
el, nem beszélnek a szakértői véleményről, gyere-
kekre hivatkoznak. Óvodásokra, sérült gyerekekre. 
Nekem az a sejtésem, hogy az írót, írókat egyáltalán 
nem érdeklik a gyerekek. Egyszerűen a saját céljaik 
eléréséhez használják őket, most éppen kis- és be-
teg gyerekeken keresztül vezet az útjuk. 

Napraforgó Óvoda: 
tények és tévedések

Egyelőre nem zár be a Napraforgó Óvoda. A képvi-
selő-testület február elején megtartott ülésen úgy 
döntött a város vezetése, hogy a bezárást elhalaszt-
ják addig, amíg a tavaly tavasszal beíratott gyerme-
kek is elérik az iskolaköteles kort. 

Különböző sajtóorgánumok hasábjain jelentek meg 
a közelmúltban írások a Napraforgó Óvoda ügyé-
ben, aminek bezárása a gazdaságtalan működés, az 
alacsony kihasználtság miatt vált indokolttá. A sajtó-
hírek pontosításra szorulnak, hiszen a legutóbbi dön-
tés helytelenül látott napvilágot. A képviselő-testület 
februári ülésén az a határozat született, hogy az óvo-
da addig működik, amíg azok a gyermekek is elérik az 
iskolás kort, akiket a 2013/2014-es tanévre vettek fel az 
intézménybe. A Napraforgó Óvoda jelenlegi gyermek-
létszáma 65 fő, közülük szeptemberben várhatóan 25-
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30 gyermek kezdi meg iskolai tanulmányait. Az óvodai 
ellátásban maradó 35-40 óvodás közül további 16-20 
apróság 2015 szeptemberében megy első osztályba. 
Az óvoda átszervezését érintő végső döntést azonban 
mindaddig nem lehet meghozni, amíg ki nem derül, 
hogy idén tavasszal hány kisgyermeket íratnak be a 
Napraforgóba és Siófok többi óvodájába.
Magyarázatra szorul ugyanakkor az is, hogy miért ke-
rült egyáltalán napirendre az óvoda bezárása. Minden-
nek előzménye egy tanulmány, amely a város intézmé-
nyeit érintette. Mint arról 2013 nyarán beszámoltunk, 
átfogó, szakértői vizsgálat készült a város köznevelési, 
közművelődési, szociális és gyermekvédelmi intézmé-
nyeiben.  A tanulmány tehát nem kizárólag az óvodák 
átvilágítására irányult, hanem az iskolákra, a Gondozási 
Központra, a Könyvtárra, valamint a Kulturális Központ 
működésére egyaránt.
A vizsgálat átfogóan értékelte valamennyi intézmény 
hatékonyságát és erőforrásait, így derült fény arra, 
hogy a Siófokon működő kilenc óvoda közül a Nap-
raforgó oviban a legmagasabbak az egy gyermekre 
jutó működési, személyi jellegű és dologi kiadások. 
Viszonyításként elmondható, hogy míg a jelentkezé-
sek száma szerint a jelenleg legnépszerűbbnek tartott 
Napsugár Óvodában (Széchenyi oviként ismert) az egy 
óvodásra jutó személyi jellegű kiadás mintegy 250 ezer 
forint évente, addig a Napraforgó Óvodában ugyanez 
a költség meghaladja az 500 ezer forintot. Hasonló az 
arány a működési kiadások terén is. Míg a Napsugárban 
ez a költség óvodásonként 494 ezer forintra rúg éves 
szinten, addig a Napraforgó oviban mért kiadás 872 
ezer forint ovisonként évente.

A tanulmány mindemellett a létszámadatok vizsgálatára 
is kitért. Ennek megfelelően a 80 férőhelyes Napraforgó 
Óvoda kihasználtsága a legalacsonyabb a kilenc közül, és 
a beíratások alapján az is megállapítható, hogy az intéz-
mény népszerűsége sokat csökkent az elmúlt években. 

Olyannyira, hogy 2013 tavaszán mindössze 5 kisgyerme-
ket írattak be a Napraforgó Óvodába. Ugyanakkor a vá-
ros többi óvodájában tapasztalt túljelentkezések miatt 18 
gyermeket szerettek volna átirányítani a Napraforgóba; 
13 szülő azonban nem fogadta el a lehetőséget.

A tanulmány megállapításaira alapozva 2013 júliusá-
ban került Siófok képviselő-testülete elé az az előter-
jesztés, amely az óvoda 2013. augusztusi bezárására 
tett javaslatot azzal, hogy a gyermekeknek a fokihegyi 
Katicabogár Óvodában alakít ki helyet a korábbinál 
jobb körülmények között. Az említett testületi ülésen 
ezzel szemben a városvezetés úgy döntött, a gyerme-
kek érdekeire hivatkozva az óvoda tervezett bezárását 
egy évvel eltolja. Az ülésen elhangzott, hogy az áthe-
lyezéssel az óvoda egyetlen dolgozójának munkája 
sem kerül veszélybe, egy év pedig elegendő lehet arra, 
hogy a szülők, illetve a gyerekek is megismerjék és el-
fogadják az új helyzetet. 
Az ovisok szülei tavaly év végén kelt levelükben kifo-
gásolták a képviselő-testületi döntést számos indok-
lással alátámasztva. Ezek között szerepel például az is, 
hogy törvényességi észrevétel benyújtásával sikerült 
megakadályozni az óvoda azonnali bezárását. A kép-
viselő-testület azonban nem az észrevétel kapcsán, ha-
nem a polgármester javaslatára, a tények mérlegelését 
követően döntött a bezárás elhalsztása mellett. Ugyan-
így legutóbb is a városvezetés javasolta a végső döntés 
kitolását.
Kifogásolják a szülők azt is: nincs tudomásuk arról, hogy 
a tanulmány készítői a helyszínen jártak volna, ezért az 
anyagban foglalt megállapítások egy részét helytelennek 
nevezik. A tanulmány a 2013 júliusában megtartott testü-
leti ülés óta teljes egészében és szabadon hozzáférhető 
mind a város honlapján, mind pedig a könyvtárban, ezért 

Egy óvodásra jutó személyi jellegű kiadás ezer Ft/év
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a szülőknek is lehetőségük lett volna megtekinteni, el-
olvasni azt. Az anyagot elkészítő HumánSwot Tanácsadó 
Kft. kizárólag az intézmények számadataira támaszkod-
va, a tények alapján készítette el azt a vizsgálati anyagot, 
amelynek célja a hatékony és gazdaságos működés kö-
rülményeinek feltárása volt. A tanulmány elkészítéséhez 
szükséges valós adatokat az intézményeket működtető 
önkormányzat bocsátotta a kft. rendelkezésre, így miért is 
kellett volna a felmérést végző cégnek akár az óvodát, akár 
az érintetteket megkeresnie. Egyes szülők az óvodabezá-
rás elleni tiltakozó levelükben azt is írják, hogy a nyílászáró-
kat néhány éve cserélték ki, és új szekrénysorokkal is gaz-
dagodott az óvoda. Egészen pontosan: a nyílászárócsere 
10 évvel ezelőtt, 2004-ben valósult meg, új szekrénysorok 
pedig nem készültek, ahogy azt a szülők állítják. A szülők 
szerint 2014 szeptemberétől 3 éves kortól lesz kötelező az 
óvodalátogatás, így a Napraforgóban a jövőben létszám-
emelkedés várható. Ezzel szemben: a pontos dátum 2015 
szeptembere, ám Siófokon eddig is az volt a jellemző, 
hogy szinte az összes háromévest beíratták az óvodába, 
így jelentős létszámemelkedés aligha várható. Itt utalunk 
vissza arra, hogy a Napraforgó ovit a legutóbbi beiratko-
záskor is csupán 5 gyermek szülei választották. 
A panaszos szülők azt is sérelmezik, hogy az autista spekt-
rumzavarral küzdő gyermekek speciális nevelése, fejlesz-
tése teljesen megoldatlan, pedig az óvodába jelenleg is 
több autista kisgyermek jár. Az óvoda pontosan három 
autista kisgyermekről gondoskodik. Az ő fejlesztésük, 
nevelésük bármelyik óvodában megoldható, a fejlesztő 
pedagógusok abban az oviban foglalkoznak a sajátos ne-

velési igényű gyerekekkel, ahova őket szüleik beíratták. 
Ilyen foglalkozás jelenleg folyik másik óvodában is. A sajá-
tos nevelési igényű (SNI) gyermekek nevelése tehát nem 
óvodához kötött, a foglalkozások lehetősége minden ovi-
ban adott annál is inkább, mert a kilenc óvodát és a böl-
csit tömörítő Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje nevű 
intézmény köteles biztosítani az SNI-s gyerekek ellátását 
valamennyi intézményegységében.
Végül fontos megjegyezni, hogy a Napraforgó óvoda épü-
lete és a hozzá tartozó telek továbbra is forgalomképtelen 
és a jövőben is Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje keze-
lésében marad. Amennyiben a gyermeklétszám később 
szükségessé teszi, ismételten óvodaként hasznosítható. A 
szomszédos Tüdőgondozó területe ugyanakkor a kórház, 
azaz a Magyar Állam tulajdona. Minden alapot nélkülöz-
nek azok a célzások, amik ingatlan spekulációt sejtetnek. 
A fent leírtak ismeretében a város másik 8 óvodájába járó 
gyermekek szülei is feltehetnék a kérdést, hogy miért kell 
fenntartani egy olyan óvodát, amire jóval többet kell köl-
teni az átlagosnál? A városnak ugyanakkor valamennyi 
gyermek érdekét figyelembe kell vennie, ezért is döntött 
február 6-án a képviselőtestület úgy, hogy az óvoda be-
zárását elhalasztják. Az önkormányzat felelőssége a köz-
pénzekkel való takarékos gazdálkodás. Hosszú távon az 
nem tartható fent, hogy a város egyes óvodákban a ma-
gas létszám miatt bővítéseket hajtson végre, ezzel pár-
huzamosan pedig fenntartson néhány gyermek számára 
egy 80 férőhelyes intézményt. Emiatt az önkormányzat az 
idei beiratkozások tükrében ismét elemzi majd az óvodai 
helyzetet. 

Ingyen buszozhatnak 
a kismamák Siófokon

Ingyen utazhatnak a helyi járatos siófoki buszokon 
a városban élő édesanyák, kismamák legkisebb 
gyermekük hároméves koráig. Az utazási támoga-
tást az anyukák havi bérletként vehetik igénybe  
az év valamennyi hónapjában.

– Ezzel a családbarát, kifejezetten nő- és gyermekpárti 
határozattal a magunk szerény eszközeivel mi is hozzá 
tudunk járulni a gyermekvállalási kedv növekedéséhez – 
mondta dr. Balázs Árpád polgármester a testület csütör-
töki ülésén, ahol a képviselők egyhangúan szavazták meg 
a kismamákat segítő utazási támogatást. Csorba Ottó, a 

pénzügyi és tulajdonosi bizottság elnöke azt is hozzátet-
te: a város ezzel a lépéssel azt is szeretné elérni, hogy a 
családi kasszákban még több forint maradhasson.
Az anyukák utazási támogatásának megteremtését a kö-
zelmúltban beszerzett új buszok is lehetővé tették, hiszen 
az alacsony padlózatú járművekre a babakocsival közle-
kedő szülők is könnyen fel tudnak szállni. A kismamák a 
bérleteket az önkormányzati hivatal ügyfélszolgálatán 
vehetik át minden hónap 5. napján, vagy ha ez hétvégére 
esik, a megelőző munkanapon. A bérletek kiadása kizáró-
lag ezen az egy napon történik, így aki elfelejtkezik róla, 
már csak a következő hónapban juthat hozzá az adott 
időszakra szóló bérletéhez. Az anyukák lakcímkártyájuk 
és gyermekük születési anyakönyvi kivonatával tudják 
igazolni, hogy jogosultak a buszbérletre. Fontos, hogy az 
elvesztett havi jegyeket nem lehet pótolni, így annak, aki 
elhagyja a bérletét, meg kell várnia, hogy a következő hó-
nap elején ismét megkapja az utazási okmányt.
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Mit adnak az adózók 
Siófoknak

A közel 7 milliárd forintos költségvetésű város bevételei-
nek meghatározó része származik a vállalkozások adófo-
rintjaiból. Tavaly összesen 2,96 milliárd forint folyt be az 
iparűzési, az építmény-, az idegenforgalmi, és a gépjár-
műadókból. Ez közel 5 százalékos emelkedést mutat az 
előző évi adathoz képest, ami örvendetes tény, nemcsak 
a 137 millió forintnyi többlet miatt, hanem mert tükrözi a 
siófoki vállalkozások életképességét, erősödését, válság-
ból való kilábalását is. 
Siófokon 2580 társas és 1542 egyéni vállalkozó tevékeny-
kedik jelenleg. Tavaly a felszámolás, végelszámolás vagy 
kényszertörlés 298 vállalkozást érintett, ugyanakkor 426 
– többnyire a turizmussal összefüggő - vállalkozás léte-
sített telephelyet vagy jelentkezett be a városba. A te-
lepülés a környezetszennyezést nem kívánja és nem is 
tudja tolerálni az üdülőövezethez tartozása miatt, így ez 
a probléma nem jellemző sem a meglévő, sem a betele-
pülő vállalkozásaira.
„Siófok stabil gazdálkodásához nagymértékben hoz-
zájárulnak az adók, ezért az adópolitikánk régóta azt 
a célt szolgálja, hogy új befektetőket vonzzunk ide, az 
ittlévőket pedig megőrizzük” – nyilatkozta Balázs Ár-
pád polgármester a Siófoki Híreknek. Hozzátette: sta-
bilak, kiszámíthatóak és szolidak a város által kivetett 
adók. Az iparűzési adó mértéke például egy évtizede 
nem változott, az önkormányzatok által kivethető adó-
nemekből pedig hárommal nem is él a város. A befolyó 

pénzekből egyebek közt olyan infrastruktúrafejlesz-
tések történtek és történnek, amelyek segítik, javít-
ják a helyi vállalkozások körülményeit is. Alapvetően 
jellemző, hogy a vállalkozások együttműködése jó az 
önkormányzattal. A Balaton régió települései között 

egyedinek számít, hogy Siófokon a fel-
dolgozóipar és az olajipar is jelen van, 
így nem csak az idegenforgalom szá-
mít húzóágazatnak.
A város vezetése arra számít, hogy idén 
is tart a kedvező tendencia, és tovább 
erősödnek a siófoki vállalkozások, így 
pár százalékkal több adóbevétel szere-
pelhet az ez évi költségvetési tervek-
ben. 

Az fGSZ évek óta 
a város legnagyobb adózója

A földgázszállítás 65 éve szorosan össze-
fonódik Siófok nevével, ahol a helyben 

278, országos szinten 811 embert foglalkoztató FGSZ Zrt. 
a város egyik legnagyobb múltú, legeredményesebb és a 
legnagyobb adózónak számító vállalata.

Siófoki központtal 1949-ben alakult meg a cég elődjé-
nek számító Ásványolaj és Földgáz Távvezeték Nemzeti 
Vállalat. Aztán a nevek változtak (Kőolajvezeték Vállalat, 
Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt, Gáz- és Olajszállító 
Vállalat, MOL Rt., MOL Földgázszállító Rt. majd Zrt., FGSZ 
Zrt.) de a földgázszállítási tevékenység maradt.
A 2008-ban alakult FGSZ Zrt. központja ma is Siófok, ami 
mellett hat földgázszállító üzemet működtet ország-
szerte. A cég az országban egyedüliként rendelkezik 
szállítási rendszerüzemeltetői engedéllyel. Az 5784 km 
hosszúságú nagynyomású vezetékrendszere a hazai 
gázszolgáltató társaságokat, valamint az ország ener-
giaellátásában kulcsszerepet játszó erőműveket és más 
nagyipari fogyasztókat szolgálja ki. Tevékenységi körébe 
tartozik a hazai földgázellátó rendszer irányítása, a szál-
lított gáz mennyiségének és minőségének folyamatos 
ellenőrzése, a gáz szagosítása, a gáznyomás szabályozá-
sa, illetve a túlnyomás elleni védelem. A távvezetékrend-
szer biztonságos és optimális üzemeltetése, fenntartása 
és fejlesztése is feladata. Tranzittevékenységet jelenleg 
Szerbia és Bosznia-Hercegovina részére, átszállítást Ro-
mánia és Horvátország irányába végez. A vállalat 100 
százalékban a MOL Nyrt. tulajdonában áll.
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Az FGSZ 2012. évi adózott eredménye 34,730 milliárd fo-
rint volt, míg nettó árbevétele elérte a 136,627 milliárd 
forintot. A nyereségességet tekintve 2012-ben országos 
szinten a 15. lett, míg Somogyban az első – hasonlóan 
a korábbi évhez. Az árbevétel szerinti listán országosan 
a 68., megyei szinten a második helyre került (a Flextro-
nics előzte meg). 
Az FGSZ Zrt. a közelmúltban ötödik alkalommal nyerte 
el országos megmérettetésben a Legjobb Munkahely cí-
met, míg a regionális versenyben már háromszor lett Kö-
zép-Kelet-Európa Legjobb Munkahelye. Az elkötelezett 
munkatársak aránya 89 százalékos - a felmérések tanú-
sága szerint, amely arról is számot ad, hogy az emberek 
szeretnek itt dolgozni, hűséges, gyakran élethosszig 
tartó kapcsolatban állnak a vállalattal. Így aztán sokan 
közülük különös aggodalommal tekintenek a jövőbe, 
hiszen az Európa-szerte visszaeső gázfogyasztás, a 
rezsicsökkentések és az új adónemek negatív hatása 
miatt az FGSZ-nek fel kell készülnie a bevételei további 
tartós csökkenésére. Ez azt jelenti, hogy szükség van 
a vállalati működés konszolidációjára, szervezeti átala-
kításokra és a munkavállalói létszám csökkentésére. A 
helyzet áttekintése és elemzése folyamatosan zajlik, a 
rövid- és középtávú célok megfogalmazása az eredmé-
nyek és a külső környezet változásainak ismeretében 
válik lehetővé – summázta a jelenlegi helyzetet a Sió-
foki Híreknek Lakatos Edina, a cég szóvivője.

A Sió-eckes a válság utáni fellendülésre számít

Siófok második legnagyobb adózója az elmúlt évben a 
gyümölcslégyártással és gyümölcsfeldolgozással foglal-
kozó Sió-Eckes Kft. lett. A vállalat 150 alkalmazottjának 
többsége a cég siófoki székhelyén dolgozik.
 
A városban a gyümölcslégyártás 1977-ben indult be 
a Siófoki Állami Gazdaságnál, majd a 1992-es privati-
zációt követően kezdte el fejlődését ez a tevékenység 
önálló vállalati formában. Tulajdonosa az Eckes-Granini 
GmbH., Európa egyik legnagyobb, 11 országban műkö-
dő gyümölcslégyártó vállalkozáscsoportja, amelynek 
központja Németországban található. Az Eckes csoport 
egy több mint 150 éves családi vállalkozás.
A Sió-Eckes az elmúlt  20 évben teljes átalakuláson, 
technikai és technológiai megújuláson ment  keresz-
tül. Így vált az ország piacvezető gyümölcslégyártójá-
vá, amelynek legismertebb márkái a Sió és a Hohes C 
termékek. Az üzletileg és pénzügyileg stabil társaság 
árbevétele tavaly meghaladta a 9 milliárd  forintot.

A társaság tevékenységi területén az elmúlt években 
nem történtek érdemi változások, azonban a válság és 
a visszaeső piac miatt csökkent a foglalkoztatottainak 
száma. Bár az alaptevékenységből fakadó árbevétele 
nem változott, a Szentkirályi ásványvíz forgalmazásá-
nak megszűnése összességében árbevétel-csökkenést 
okozott a cégnél.
A jövőbeni terveket alapvetően a válság utáni fellen-
dülésre való felkészülés határozza meg, amely a cégve-
zetés várakozásai szerint idén már érzékelhető lesz. Cél 
a Sió márka további erősítése és a minőségi, egészsé-
ges táplálkozáshoz is hozzájáruló, frissen préselt gyü-
mölcslevek értékesítésének fellendítése. Ezt szolgálja 
a bővülő, részben exportcélokat szolgáló gyümölcsfel-
dolgozás. „Idén érdemi változásokra nem, de egy fenn-
tartható, egyenletes fejlődésre számítunk” – fogalma-
zott Fazekas Endre, a cég ügyvezetője.

Megőrizte munkahelyeit, 
bővítette partnerkörét a DrV

Közel kétezer embert foglalkoztat az állami és önkor-
mányzati tulajdonú, vízi közműveket hat megyében üze-
meltető DRV Zrt. Céljai közt a munkahelyek megőrzése 
mellett az is szerepel, hogy a vállalat Siófok egyik legna-
gyobb adózója maradjon.

A társaság 1993-tól Dunántúli Regionális Vízmű Rt. né-
ven, 2006-tól pedig Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
(DRV) néven folytatja tevékenységét. A 90 százalékban 
állami tulajdonú cég Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, 
Veszprém és Zala megyékben, összesen 369 telepü-
lésen, 740 000 fogyasztó számára nyújt szolgáltatást. 
Éves árbevétele mintegy 17 milliárd forint. 
A vízmű tulajdonosi jogait a Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelő Zrt. gyakorolja. Az állam mellett a cégben a mun-
katársak 2 százalékos, helyi önkormányzatok pedig 1,8 
százalékos tulajdonrésszel rendelkeznek. (A fennmara-
dó 6,2 százalék a DRV saját tulajdonú részvénye.)
A társaság alaptevékenysége a víziközmű-szolgáltatás, 
amit egyre több városban és faluban végez. A új vízi-
közmű törvény megjelenése óta négy megyéből 70 te-
lepülés csatlakozott a területéhez, ami nagyságrendi-
leg 80 ezer lakost jelent.
A DRV-nél csoportos létszámleépítésre 2010-től nem 
volt példa, a társaság elkötelezett a munkavállalói 
mellett. Az újonnan csatlakozó települések esetében 
is odafigyeltek arra, hogy munkahelyek ne kerüljenek 
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veszélybe. Jelenleg 1964 fő a foglalkoztatottak száma.
A társaság célja a jövőben is a fogyasztóbarát, a tulaj-
donosok és az önkormányzatok igényeihez is rugal-
masan alkalmazkodó szolgáltatás működtetése. Ennek 
érdekében továbbra is kiemelt szempont az ellátásbiz-
tonság, a szolgáltatási színvonal növelése, az átlátható 
gazdálkodás biztosítása és a munkahelyek megőrzése. 
A DRV törekvése, hogy megőrizze pozícióját Siófok leg-
nagyobb adófizetői között – tájékoztatta Gyarmati Ju-
dit, a cég kommunikációs referense a Siófoki Híreket.

Azúr: konferenciaturizmus a fő csapásirány

A tíz éve megnyílt, magyar tulajdonban lévő négycsillagos 
Hotel Azúr nem csak Siófok, hanem az egész Balaton régió 
legnagyobb, egész évben működő, komplex szolgáltatáso-
kat nyújtó konferencia- és wellness-szállodája. Manapság 190 
embernek biztosít munkát szezonon kívül is.

A Siófok harmadik legnagyobb adózójának számító szál-
loda egy évtizede 222 szobával, ezer négyzetméternyi 
medencefelülettel és 600 főt befogadó konferenciaka-
pacitással. Három éve tovább bővült 49 luxus kivitelű 
szobával, étteremmel, szórakoztató központtal és újabb 
konferenciakapacitással.
A 6 hektáros Balaton melletti parkja és két wellness köz-
pontja miatt is egyedi adottságú komplexum árbevétele 
2013-ban meghaladta a 2 milliárd forintot. Az Értékesíté-
sének fő csapásiránya a konferenciaturizmus. Ősszel és 
tavasszal a környező szállodákkal együttműködve gyak-
ran 800-1000 vendéget fogad egyszerre.
A hotel a rendezvények számára nehezebben értékesít-
hető időszakokban német, osztrák, szlovák és cseh cso-
portokat invitál a Balatonhoz olyan kedvező ajánlatok-
kal, amelyekben szerepelnek Siófoknak és környékének 
idegenforgalmi attrakciói is. A tapasztalatok szerint a 
kulturális és gasztronómiai élménytúrák iránt nő a keres-
let. Az egyéni vendégeknél a programban gazdag, gyer-
mekanimációt is tartalmazó tematikus ajánlatok nép-
szerűsége nőtt az utóbbi években, vagyis ma már egyre 
fontosabb az emberek számára a szabadidő élménydús, 
ugyanakkor pihentető eltöltése.
A tavaly 98 ezer vendégéjszakát bonyolító hotel ven-
dégkörének 70 százaléka belföldi. A legtöbb külföldi 
Németországból érkezik, de jelentős az osztrák, szlovák, 
lengyel és orosz vendégek száma is.  
Az idén jubiláló hotel jövőbeni tervei közt szerepel a 
parkja megújítása, szobái felújítása, illetve a szállodai 

energiafelhasználás racionalizálása geotermikus hő-
vel. Az értékesítés terén az egyediségre kívánnak egyre 
nagyobb hangsúlyt fektetni, és figyelmet fordítanak a 
társadalmi szerepvállalásra is, főként karitatív adomá-
nyokkal – derült ki Nagy Anikó, a szálloda megbízott 
igazgatójának tájékoztatásából.

A Kőolajvezeték-építő professzionálisan teljesít 

A siófoki Kőolajvezeték-építő Zrt. (KVV) 1954-es megalapítása 
óta a gáz- és olajipar meghatározó csővezeték-építő, csőszerelő, 
valamint csőkészítménygyártó vállalkozásává nőtte ki magát 
Magyarországon.

A társaság közel 60 éves szakmai múltja, szakembergár-
dájának, technológiáinak és műszaki erőforrásainak fo-
lyamatos fejlesztése, valamint több száz sikeresen meg-
valósított hazai és külföldi projekt a garancia ma is a cég 
professzionális teljesítésére.
A társaság amellett, hogy termékeket gyárt, szolgáltatá-
sokat is végez: épít, szerel, minőséget ellenőriz. Az elmúlt 
években egyebek közt a MOL számára végzett tartályre-
konstrukciót és gázvezeték-építést, az FGSZ számára cső-
vezeték-rekonstrukciót, Lengyelországban gázvezetéket 
fektetett, Romániában pedig benzines és gáztartályokat 
épített – olvasható a társaság honlapján. (A cég vezetése 
nem kívánt élni a lehetőséggel, hogy közvetlenül tájékoz-
tassa a Siófoki Híreket a társaságnak, mint a város egyik 
legnagyobb adózójának tevékenységéről, terveiről.) 
A KVV (és a város olajipari vállalkozásainak) története 
1942-re nyúlik vissza, amikor a Magyar-Amerikai Olaj-
ipari Részvénytársaság a zalai kőolajvezeték megépí-
tése után Siófokon hozta létre az üzemi telephelyét. 
Tizenkét évvel később, ebből kinőve, több változást kö-
vetően kezdte el működését a Kőolajvezeték Vállalat, 
csővezetékeket építve és üzemeltetve. Húsz év múlva, 
1974-ben ennek a vállalkozásnak az átszervezéséből jött 
létre a Kőolajvezeték Építő Vállalat (KVV), amely aztán 
nagyot nyitott a külföldi piacok felé.  A követező évek-
ben részt vett iraki, kuvaiti csővezeték-építésekben, és 
fióktelepet létesített Németországban. A hajdan álla-
mi tulajdonú KVV a rendszerváltás után pár évvel ala-
kult át részvénytársasággá, majd 1998-ban privatizálták. 
Nyolc évvel később a cég részvényeit megvette a HP 
Team Kft., majd pár évvel később a részvények felét ér-
tékesítve vált a KVV az OLAJTERV Csoport részévé. (Ez a  
csoport tavaly lett a cégbíróság által is elismert  
vállalatcsoport.)

D.T.
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Főszerkesztői jegyzet

Hol lakik a kultúra?

A kultúra az északi parton lakik. Oda költözött, sőt 
ott született, s azóta sem hagyta el jó kis helyét. A 
déli part csak egy szerencsétlen mostohatestvér, aki 
igényes szórakozásra vágyik, nem vele barátkozik. 
Ezzel találkozik minden siófoki, amikor szóba kerül a 
város programkínálata, látom magam előtt a vérben 
úszó szemű kommentelőket, akik álnéven ragadnak 
billentyűzetet, hogy most jól megmondják. Jól meg 
is mondják, szerintük a kultúra egyenlő az északi 
parttal, de még inkább Füreddel. Aki jót akar, oda 
megy, s elkerüli Siófokot.
Emlékeznek még a tavalyi parkolódíj botrányra? Az 
országos sajtó ontotta magából a híreket, miszerint 
Siófokon a legdrágább a parkolás. Nem kellett hoz-
zá nagy erőfeszítés, hogy bebizonyítsam, az állítás 
nem igaz. Csak kikerestem több város (turisztikai 
célpont) honlapjáról a parkolási díjakat, s az ered-
mény: Siófok a legolcsóbbak között, számos város-
ban akár másfélszerese, egy-két esetben duplája is 
lehet a parkolódíj.
Úgy gondoltam, a kultúra is megér ennyit, magunk 
között szólva jóval többet is, s ha már tapasztalata-
im szerint az emberek nagy része Füredet emlegeti, 

csinálok egy összehasonlítást. Balatonfüred város 
honlapjáról letöltöttem a tavalyi év programjait, s 
megtettem ezt Siófokkal is.
Míg Füred programjai egy oldalnyi terjedelemre 
rúgtak, addig a siófoki programok három oldalt tet-
tek ki. Persze mondhatják: a mennyiség nem egyen-
lő a minőséggel! Nem is. Úgyhogy kezdjük az elején. 
Míg Fürednek nincs színháza, addig városunkban 
minden téli szezonban az ország legjobb színészei 
koptatják a KIKK színpadát. Ez már akkora különb-
ség, hogy akár meg is állhatnánk, de azért folyta-
tom. A nyári programkínálatban az északi szom-
szédnál több vitorlás- és sportprogram is foglalja a 
helyet. A nyári nagy zenei fesztiválok között is nagy 
a különbség. Egy gitár- és egy könnyűzenei fesztivál 
kontra New Orleans Jazz Fesztivál és Siofolk. Mi ez, 
ha nem kultúra? Víztorony, hal- pálinkafesztivál. Sze-
zonnyitó, bor és kenyér ünnepe. Ilyen sincs odaát. 
Fúvósok, kórusok és néptáncosok mindkét városban 
megfordulnak. De azért nálunk ingyenes filmvetíté-
sek vannak a szabadtérin, ahol Leslie Mandoki, az 
Experidance vagy éppen a Quimby lép fel, mellette 
pedig színházi előadásokat is láthatunk. A kismillió 
kiállítást, könyvbemutatót, író- olvasó találkozót, 
gyerekprogramot nehéz lenne itt felsorolni. Próbál-
ják ki önök is! Pár kattintás és összehasonlíthatják, 
majd feltehetik a kérdést: hol is lakik a kultúra?

A minőség üzenete az imázsban:
Siófok arculatának meghatározó 

tényezői a rendezvények
Siófok az elmúlt évben rengeteg, a konkurens vá-
rosokhoz képest is jóval több rendezvénnyel vár-
ta vendégeit - adtuk hírül januári számunkban. A 
programok kavalkádja idén is folytatódik, ám a vá-
rosi rendezvények szervezésekor számos tényezőt 
figyelembe kell venni ahhoz, hogy a minőségi, sok-
színű kulturális kínálat Siófok arculatát kedvezően 
befolyásolja, s a programok még több fizetőképes-
nek tartott vendéget vonzzanak Siófokra. 

A rendezvények szervezése, támogatása egyfajta vállal-
kozásélénkítő tevékenység a város részéről, hiszen a cél 
az idelátogatók igényeinek kielégítése, az elismertség 
növelése. Ez végső soron a vendégszám emelkedésében 
nyilvánul meg, ami jó a vendégváró vállalkozásoknak és 

a városnak egyaránt. A programokkal, eseményekkel 
kapcsolatos irányvonalak követése elengedhetetlen a 
megfelelő tervezéshez, ezért is készült el az a rendezvé-
nyekkel kapcsolatos koncepció, amit a képviselő-testü-
let február 6-án fogadott el. 
Bezzeg Füreden! A rendezvényekről alkotott vélemé-
nyek sok esetben kezdődnek valahogy így. A szomszéd 
kertje persze mindig zöldebb, sokszor még akkor is, ha 
Siófoknak sincs oka pironkodni a programkínálata okán. 
Sőt. Míg a város tavalyi rendezvénynaptárában mintegy 
140 program szerepelt, s az előzetes kínálati összegzés 
szerint idén sem lesz kevesebb programunk, addig a túl-
parti település 2014-es programajánlója 43 rendezvényt 
tartalmaz. 
A „bezzeg” előny vélhetően a marketingben keresendő, 
ami Balatonfüreden minden bizonnyal hangsúlyosabb, 
ezért számít sokak szemében az északi parti város a mi-
nőségi programok hazájának. Mindeközben Siófok sa-
ját szervezésű rendezvényei nemcsak számukban, de 
nívójuk terén is versenyképesek. Az utóbbi viszonyítási 
alap, azaz a minőség talán a legfontosabb tényező, ami 
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a településről kialakuló összkép, az imázs terén kiemel-
kedő jelentőséggel bír. Ezért is elengedhetetlen, hogy 
ne csak a város intézményei által szervezett rendezvé-
nyek, de a növekvő számú, külső szervezésben megva-
lósuló programok is Siófok jó hírét keltsék, minőségük-
ben ne maradjanak le a saját rendezvényektől. Annál is 
inkább, mert ezek a rendezvények meglehetősen ma-
gas támogatást kapnak a várostól azzal, hogy térítés-
menetesen használják az önkormányzati tulajdonban 
lévő színpadot, a korszerű hang- és fénytechnikát, a 
faházakat vagy éppen a közterületet. A képviselő-tes-
tület által elfogadott rendezvénykoncepció szerint az 
az eszköztámogatás, amivel az önkormányzat az egyes 
külső rendezvényeket segíti, egy háromnapos fesztivál 
esetében átlagosan nettó 1,3 és 2,3 millió forintot tesz 
ki. A város emellett a külsős rendezvényszervezőknek 
gyakorta ingyenesen biztosítja a közterületeit is. Ha 
pénzügyi juttatás nem is társítható minden külsős ese-
ményhez, a számok tükrében nem vonható kétségbe, 
hogy Siófok összességében igen jelentős támogatás-
ban részesíti a különböző programok megvalósítóit. 
Akkor is, ha az „utcai hírfolyam” olykor az ellenkezőjét 
akarja bizonyítani.
– Ilyen mértékű támogatás mellett célszerű, ha a város-
nak érdemi beleszólása van a programok alakításába, 
annál is inkább, mert bármi történik a hajóállomáson 
vagy a főtéren, azt a várossal azonosítják. Külsős rendez-
vények esetén ezért fontos, hogy a program legalább 
egy hónappal a tervezett esemény előtt az önkormány-
zat számára véleményezésre benyújtásra kerüljön – áll a 
rendezvényekkel kapcsolatos összefoglalóban.

Kellenek a fesztiválok
A koncepcióban az is olvasható, hogy Siófoknak mar-
káns, egyedi arculatra kell törekednie, hogy valóban 
megkülönböztesse magát versenytársaitól. Annál is in-
kább mert a nyár fesztiváldömpinget is jelent a Balaton 
régióban, amikor minden település arra törekszik, hogy 
többnapos rendezvényekkel hívja fel magára a figyel-
met. A sikerhez és az igényes rendezvények lebonyolí-
tásához a városban minden adott: a helyszín, a modern 
technika, az infrastruktúra és a tapasztalatok egyaránt 
rendelkezésre állnak. Az anyag arra is kitér, hogy az igé-
nyes, fizetőképesebbnek tekintett vendégkör visszacsá-
bítása az elmúlt években fontos célkitűzéssé vált, ennek 
pedig egyik lehetséges eszköze, ha a város színvonalas, 
sokszínű kulturális kínálattal különbözteti meg magát 
versenytársaitól. Ez utóbbinak részét képezik a különbö-
ző zenei vagy gasztronómiai vonatkozású fesztiválok és 

a kulturális programkínálat, amely kiemelkedő szerep-
pel bír az imázsformálásban. A nyári szezonban a kultu-
rális rendezvények elsődleges célközönségét a városba 
látogató turisták jelentik. Siófok számára fontos, hogy 
vonzóvá váljon az idősebb korosztályok, családosok szá-
mára is, ezért a nyári fesztiválok programkínálatát is úgy 
kell alakítani, hogy ezt a törekvést erősítse, és a fizetőké-
pes, kultúra iránt nyitott közönséget csábítsa a városba. 
A város saját szervezésű fesztiváljainak programját már 
az elmúlt évben is hangszeres, valódi élőzenés produk-
ciók jellemezték. Mindez a 2014-es rendezvények ese-
tében sem változik, hiszen ezzel rá lehet erősíteni arra, 
hogy Siófok neve egyre inkább a minőségi szórakozta-
tással kapcsolódjon össze.
A programok minősége mellett ugyancsak fontos té-
nyezőként kell tekinteni a borászatokra, a vendéglátók-
ra, a kézműves termékeket árusító kereskedőkre, hiszen 
a színvonalas rendezvényeknek ők is a részét képezik. A 
városi rendezvényeken cél, hogy sokszínűség megtar-
tása mellett továbbra is a helyi kereskedők, vendéglátó-
sok, kézművesek kapjanak elsősorban árusítási lehető-
séget, akiket az önkormányzat rendelete értelmében 25 
százalékos bérleti díjkedvezmény illet.
A borászatok tekintetében ugyanakkor az elmúlt évek 
tapasztalata alapján a korábbinál nagyobb figyelmet 
érdemes szentelni annak, hogy a nagy, díjnyertes, or-
szágosan ismert pincészetek képviselőit is sikerüljön 
megnyerni a fesztiválokon történő részvételre, mert a 
visszajelzések szerint az igényes, borértő közönség szá-
mára ennek kiemelt jelentősége van.

A fizetős programok és a minőség
A város a főszezonban a korábbiaknál nagyobb hang-
súlyt és marketingmegjelenést biztosítana a szabadté-
ri színpadnak. A három évvel ezelőtt felújított létesít-
mény ugyanis komoly versenyelőnyt jelenthet Siófok 
számára a többi Balaton-parti várossal szemben. A zárt 
szabadtéri színpadokon zajló fizetős programok, töb-
bek között a nyári színház, nívós koncertek vagy akár 
komolyzenei előadások mindenütt a minőségi szóra-
kozás fogalmával köthetők össze. Siófok adottságai a 
korszerűsített szabadtéri színpadnak köszönhetően 
kiemelkedőek, ezért a város az elkövetkezőkben na-
gyobb figyelmet szentelne az ottani rendezvényeknek. 
A szabadtéri színpad körüli hírverésnek a tavaly nyári 
Leslie Mandoki-koncert kifejezetten jót tett. A promó-
cióban a Nagyon Balaton idén is segíthet, hiszen a szín-
pad 2014-ben már visszatérő helyszíne lesz a rendez-
vénysorozatnak.
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Az elkövetkező hét évben 
a turizmus és mezőgazdaság 
lesznek a megyei fejlesztés 

húzóágazatai
Fejlesztési projektötleteket vártak a siófoki  
kistérségben működő önkormányzatoktól, gazda-
sági szereplőktől azon a február elején megtartott 
műhelymegbeszélésen, amelynek az volt a célja, 
hogy az elgondolások felhasználásával összeáll-
hasson a megyei területfejlesztési program, amely  
a 2014 és 2020 között lehívható uniós források ha-
tékony és célszerű elosztása érdekében formálódik.

A most indult 7 éves európai uniós fejlesztési ciklus 60 szá-
zalékban a gazdaság megerősítésére törekszik, szemben 
a múlt látványberuházásaival – emelte ki megnyitójában 
dr. Balázs Árpád, Siófok polgármestere azon a találkozón, 
amelyre a siófoki kistérségben található települések pol-
gármestereit, az agrárgazdaság képviselőit és vállalkozó-
kat egyaránt meghívták a megye területfejlesztési felelő-
sei. Witzmann Mihály, a somogyi megyegyűlés alelnöke 
emlékeztetett arra, hogy a közgyűlés tagjai megyejárásuk 
során fejlesztési terveket gyűjtöttek mind a 246 somogyi 
településen. Olyanokat, amik a 2014 és 2020 közötti cik-
lusban megyeszerte megvalósíthatók, és ezeken keresz-
tül összesen mintegy 300 milliárd forint uniós támogatás 
gyarapíthatja a megyét az előző ciklusban lehívott 211 mil-
liárd forinthoz képest. Az egyre gyarapodó tervek alapján 
hamarosan elkészül Somogy területfejlesztési koncepció-
ja, a következő lépés azonban már a konkrétumokat is tar-
talmazó fejlesztési program meghatározása lesz. Ennek 
a dokumentumnak a létrehozásához szükséges az alul-
ról jövő igények összegyűjtése, ezért a mai fórumon is a 
helyi élet szereplőitől vártak olyan ötleteket, amelyekhez 
később igazítani lehet a pályázati lehetőségeket.  Kersák 
György, a Siófok Térségi Gazdakör elnöke a mezőgazda-
sági fejlesztések támogatását tartaná szükségesnek, rész-
ben az agrárium gazdasági erejének növelése érdekében, 
másrészt a Siófok környékén található kisebb települések 
népességmegtartó képességének javítása okán. – Hi-
ányzik a feldolgozó ipar, a megyében egyetlen malom 
sem működik, nincsenek vágóhidak. Minek termeljen a 
gazda, ha nincs hova eladni – sorolta a hiányosságokat a 
mezőgazdasági szakember, aki az üzletláncok hibájának 

tudja be, hogy ma már alig akadnak a falvakban olyan 
porták, ahol állatot tartanak. – Siófokon és a térségben 
a zöldségtermelés is kiugrási pont lehetne. Olyan terüle-
teket kell fejleszteni, ahol kézi munkaerőre van szükség, 
mert a falvakat akkor tudjuk megtartani, ha van munka. 
Már nem közösségi és játszóterek építésére van szükség 
a fogyatkozó lakosságszámú kistelepüléseken, mert nem 
lesz kinek létrehozni ezeket – húzta alá Kersák György. Az 
gazdakör vezetője a mezőgazdaság és a turizmus köze-
lítését is fontosnak tartaná, amit Witzmann Mihály is he-
lyeselt, mondván: Európa számos területén jól működik, 
hogy a szállodák, éttermek a helyi termelők megbízható 
forrásból származó áruit vásárolják. Ennek a feltételeit az 
alelnök szerint a Balaton-parton is meg kellene teremteni. 
A találkozón elhangzott: a siófoki kistérségéből eddig 9 
projektgazda 55 ötlettel állt elő. A tervek között kikötő és 
hajózásfejlesztési programok, infrastruktúramegújítási el-
képzelések szerepelnek csakúgy, mint a Sió-csatorna fej-
lesztési programja. 
Dr. Balázs Árpád arra hívta fel a figyelmet, hogy egye-
lőre a vállalkozói elképzelésekből van kevesebb, míg a 
projektgyűjtés az infrastruktúrát fejlesztő ötletek terén 
áll jobban. Ennek a városvezető szerint az is oka, hogy a 
vállalkozói szférát, különösen a turizmus szereplőit ne-
hezebb elérni, annál is inkább, mert sokan nem helybe-
liek. A polgármester összességében üdvözölte, hogy a 
2014-ben elkezdődött 7 éves tervezési időszakban nem a 
látványberuházások megvalósítása a cél, hanem a mun-
kahelyteremtő, a gazdaság versenyképességét növelő, a 
lokálpatrióta öntudatot erősítő beruházások támogatása. 
– Túl sok sikerélménye eddig nem volt Magyarországnak 
az uniós források lehívása terén – mondta és hozzátette: 
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A kamera és a fény is 
a bűnözők ellenfele

Több büntetőeljárásban és balesetek körülmé-
nyeinek kivizsgálásában is a rendőrség segítsé-
gére voltak a Siófokon fellelhető közterületi ka-
merák – derült ki azon a közbiztonsági fórumon, 
amit 8 tóparti települési vezető részvételével 
tartottak január végén a Siófoki Rendőrkapi-
tányságon.

Hatvan kamera működik jelenleg városszerte, ame-
lyek képei a városőrség diszpécserszolgálatára fut-
nak be, az ottani monitorokon 24 órában látható, 
hogy mi történik többek között a Fő téren. A minősé-
gi kamerarendszerek és a jó közvilágítás kulcselemei 
a közbiztonságnak. – Gyakorlati tapasztalat, hogy 
ahol kimagaslóan jó a közvilágítás, onnan kiszorul-
nak a bűnözők – mondta a fórumon Király Richárd, 
siófoki rendőrkapitány, aki azért hívta már az év 
elején találkozóra Siófok és a környező települések 
vezetőit, hogy egyeztessék a téli időszak tapasztala-
tait, egyúttal beszéljenek a szezont érintő igények-
ről. A kapitány arról számolt be, hogy a nyári rendőri 
megerősítés terén teljesíthetők lesznek a tóparti te-
lepülések elvárásai, azaz hogy legalább annyi rend-
őr vigyázza a turistaszezont, mint 2013 nyarán. – A 
szezonra soha nem lehet elég korán megkezdeni a 
felkészülést, ráadásul az egyes településeken az el-
következő időszakban fogadják el a költségvetése-
ket. A közbiztonsággal kapcsolatos fejlesztéseknek, 
így akár a kamerarendszerek telepítésének jelentős 
költségvonzata van, ezért is hívtam már januárban 
egyeztetésre, ötletbörzére a települések polgár-
mestereit – mondta Király Richárd. A kapitány arról 

is beszélt: Siófokon számos esetben tudták használ-
ni a kamerafelvételeket. Ezért is fontos, hogy ha az 
önkormányzatok költenek a rendszerek kiépítésére, 
akkor olyan kamerákat szereljenek fel, amik minősé-
gi képet rögzítenek, hiszen a bizonyítás során sokat 
számít, hogy mennyire értékelhető a felvétel.   
A kapitány szerint a rendőrség és a civilszféra 
együttműködése kiemelt szereppel bír a közbizton-
ság tekintetében, hiszen az embereknek egymásra is 
figyelniük kell, s ha szükséges, a bejelentést meg kell 
tenni a rendőrségen, hiszen a hatóság csak akkor tud 
intézkedni, ha jelzést kapnak. Ezzel összefüggésben 
elmondta azt is: nem érti, hogy a buszpályaudvar 
környékén észlelt esetek okán a szülők miért az ön-
kormányzatnak küldtek névtelen levelet azzal, hogy 
gyermekeiket fiatalok zaklatják pénzt vagy mobil-
telefont követelve. – A rendőrségre nem érkezett 
ilyen jelzés, a robotzsaru rendszerünk nem regiszt-
rált ilyen bejelentést. Ugyanakkor már a városházára 
tett névtelen figyelmeztetés előtt, a Volán Társaság 
jelzése nyomán a rendőrségnek lopás miatt sikerült 
büntetőeljárás alá vonni két fiatalt, akik a buszpálya-
udvarnál zaklattak más fiatalkorúakat. Arról, hogy ez 
tömegével előfordult volna, nincs tudomásunk – tá-
jékoztatott Király Richárd és hozzátette: a siófoki vá-
rosőrség mellett a rendőröknek is kiemelt útvonala 
a vasútállomás és a központi buszmegálló környéke. 
A téli időszakra jellemző bűncselekmények, nyaraló-
betörések, lopások száma közel azonos szinten van, 
mint az elmúlt télen – számolt be a rendőri vezető, 
aki a téli közlekedésbiztonságra kitérve azt hang-
súlyozta: ha a katasztrófavédelem figyelmezető 
jelzést ad ki, azt komolyan kell venni, hiszen a civil 
felelőtlenség tragikus is lehet. A rendőrök épp hó-
helyzetben találkoztak már olyan sofőrrel, aki autójá-
val beragadt a hóba. Amikor az egyenruhások meg-
érkeztek, megdöbbenten tapasztalták, hogy az autó 
vezetője rövidnadrágban és vászoncipőben volt.   

végre fordítva ülünk a lovon, aminek előnye, hogy az EU-s 
támogatások célzott és célszerű felhasználása az ország 
és az itt élők javát szolgálja majd. Eddig egyfajta úri sze-
génységben éltünk – fogalmazott a polgármester utalva 
arra, hogy 2010 előtt akadtak teljesen értelmetlen pályá-
zatok. Példaként említette azt a támogatási lehetőséget, 
amelyen a Balaton környéki műemlék kilátók felújítására 
lehetett pénzt nyerni, pedig a tó körül egyetlen ilyen épít-
mény sem található.

Witzmann Mihály az összejövetelen elmondta: a megye 
erőforrásait tekintve a turizmus és az agrárium fejlesztése 
számít a két nagy irányvonalnak 2014 és 2020 között. – 45 
milliárd forint az az összeg, ami a megyei hatáskörbe szánt 
területfejlesztési célokra rendelkezésre áll, ezen túl azon-
ban számos egyéb forrás javíthatja a gazdasági mutatókat 
az elkövetkező 7 évben. Ilyen többek között a Balatonra 
szánt 40 milliárd forint vagy a különböző operatív progra-
mokhoz rendelt pénzösszegek – magyarázta az alelnök. 
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Választás

Pavlek Tünde, Siófok jegyzője válaszol:

Hogyan készüljünk 
a választásra, mik lesznek 

az újdonságok?

Az országgyűlési képviselők választását április 6-ára 
tűzte ki a köztársasági elnök. Az idei választáson több 
újdonsággal is szembesülhetünk, hiszen egyfordulós 
lesz, kampánycsend nélküli, és ha valaki elutazik, akkor 
is a lakóhelye szerinti jelöltekre szavazhat. A részletek-
ről Pavlek Tündét, Siófok jegyzőjét faggattuk.

Milyen választás lesz április 6-án, és miben lesz ez 
más, mint a korábbi volt? 

Most kizárólag országgyűlési képviselők választása tör-
ténik, ahol ugyanúgy, mint 4 évvel ezelőtt, az egyéni 
jelöltekre, illetve a jelölő szervezetekre, pártokra, párt-
listákra lehet majd szavazni (vagyis nem helyi önkor-
mányzati, nem európai parlamenti vagy nemzetiségi 
önkormányzati választás lesz). A leginkább abban lesz 
más, hogy ez egyfordulós választás lesz. Tehát a válasz-

tás első napján el fog dőlni az, hogy kik azok a képvi-
selőjelöltek, akik bekerülnek az országgyűlésbe, és az 
elkövetkező négy évben részt vesznek a munkájában; 
illetőleg az is kiderül, hogy mely pártok fogják alkotni a 
parlamenti képviselőcsoportokat.
Tehát nem lesz második forduló, ahol az első választási 
forduló eredményének függvényében négy éve még a 
pártok egymással különböző egyezségeket tudtak köt-
ni. Ezért mindenkit arra biztatok, hogy vegyen részt az 
első fordulón a választásokon, mert több lehetősége 
nem lesz befolyásolni az eredményt. 

Honnan tudhatjuk, bekerültünk-e abba a név-
jegyzékbe, ami feltétele annak, hogy leadhassuk  
a voksunkat?

Egyik újdonsága ennek a választásnak, hogy egy köz-
ponti névjegyzéket vezet a Nemzeti Választási Iroda. 
Néhány, kérelemre elintézhető változást tudnak rög-
zíteni a helyi választási irodák is ezen a névjegyzéken. 
Az erre vonatkozó információk megtalálhatóak mind a 
helyi választási irodák, mind a Nemzeti Választási Iroda 
honlapján. Ebből a központi névjegyzékből válik vég-
legessé a szavazóköri névjegyzék, aki ezen szerepel, az 
szavazhat, aki nem, az nem.  Az erről szóló értesítéseket 
mindenkinek meg kell kapnia postai úton február 17-ig. 

Mit tegyen az, aki nem kap ilyen értesítést?

Forduljon a lakóhelye szerinti helyi választási irodához. 
Mert lehet jogszabályi oka, de lehet adminisztrációs 
hiba következménye is, hogy nem szerepel a listán. Az 
ilyen problémákat csak a választási irodán keresztül 
lehet orvosolni. Az új választási rend szerint már nem 
lesznek kifüggesztve a névjegyzékek, tehát mindenki-
nek az értesítőt kell figyelnie, ez alapján kell utánajárnia 
a szavazási jogosultságának. 

Lesz-e bármilyen aláírásgyűjtés vagy egyéb apropó, 
ami miatt becsöngethetnek választásokra hivatko-
zó emberek a lakásunkba, házunkba?

Ugyanúgy, ahogy 4 évvel ezelőtt, a jelölő szerveze-
tek vagy a jelöltek képviselői keresni fogják az állam-
polgárokat. Most azonban nem kopogató cédulákat 
gyűjtenek, hanem ajánlóívekre kérhetnek aláírásokat. 
Nyilvánvalóan mindenkinek óvatosnak kell lennie, 
mert ezzel vissza is lehet élni. Tehát mindenki győződ-
jön meg arról, hogy aki őt felkeresi, az tényleg ebből a 
célból teszi-e.



Ezeket az ajánló íveket – ami szintén újdonsága az idei 
szavazásnak - ugyanúgy kell aláírni, mint egy népsza-
vazáshoz való aláírásgyűjtő ívet. Egy választópolgár 
több ajánlóívet is aláírhat. (Ez is változás a korábbiak-
hoz képest, amikor a kopogtatócédulát csak egy vala-
kinek lehetett átadni.) 

A választókörzetek átalakultak-e a korábbiakhoz 
képest?

Igen, átalakultak, a siófoki székhellyel működő somo-
gyi 4-es számú választókerülethez kerültek olyan te-
lepülések is, akik korábban a kaposvári vagy másik 
választókerülethez tartoztak. Arról, hogy mely telepü-
lések tartoznak hozzánk, bárki tájékozódhat a siófoki 
honlapon vagy a területi választási iroda, illetőleg a 
Nemzeti Választási Iroda honlapján.
 
A voksokat hol lehet majd leadni, változnak-e a régi 
helyszínek?

Mindenki a lakóhelye szerinti szavazókörben szavaz, 
alapvetően ott, ahol eddig is. Egyes településeken elő-
fordult, hogy újra kellett rögzíteni a szavazóköröket. A 
lakosságszám-változás következtében vagy a település 
határainak megváltozása miatt is adódhatnak változá-
sok. 
Ennek kiderítésében segít a Nemzeti Választási Iroda 
által működtetett informatikai rendszer – ami szintén 
újdonság -, aminek segítségével a lakóhelye beütésé-
vel mindenki megkeresheti, hol adhatja le ő a voksát, 
vagyis elektronikus úton mindenről tájékozódhat. 

Siófokon változtak-e a szavazókörök a korábbi vá-
lasztásokhoz képest?

Nem, illetve egy kis változás lesz. Korábban a könyvtár 
hírlapolvasójában volt egy szavazókör kijelölve, de mi-
vel a régi könyvtár már nem működik, ezért egy tága-
sabb és jobb helyre, a Kálmán Imre Kulturális Központ 
aulájába helyzetük át ezt a szavazókört. Erről minden 
érintett választópolgár értesülni fog. 

Mit tegyen az, aki külföldön lesz, vagy annyira be-
teg, hogy nem tudja a lakhelyét elhagyni a választás 
napján?

Aki külföldön tartózkodik, az a lakóhelye szerinti helyi 
választási irodánál jelezheti ezt március 29-én 16 óráig, 
kérve a tartózkodási helye szerinti külképviseleti név-

jegyzékbe való felvételét. Aki pedig nagyon beteg, és 
nem tud megjelenni a szavazókörzetében, lesz lehető-
sége mozgó urnát igényelni ezúttal is. Ennek mikéntjé-
ről a választási irodánál lehet tájékozódni.

Hol van Siófok, illetve a választási körzet választási 
irodája? 

Siófokon a helyi, az egész választókerületet érintő vá-
lasztási iroda a városháza első emeletén működik, ahol 
2-3 dolgozó válaszol minden felmerülő kérdésre mun-
kaidőben (fél 8-tól 16-ig). E-mailben és ügyfélkapun 
keresztül is lehet kérelmeket benyújtani vagy kérdése-
ket feltenni. Az elérhetőségeket a siofok.hu honlapon 
keresztül bárki megtalálhatja. (Elérés: www.siofok.hu 
oldalon a legfelső menüsor „Választás 2014” feliratra 
klikkelve)  

Az idei szavazás egyik újdonsága azokat érinti, akik 
valamiért nem tudnak a lakhelyük szerinti körzet-
ben szavazni. Mi is ez? 

Arra korábban is volt lehetőség, hogy bárki leadja a 
szavazatát a lakóhelyétől távoli településen. Az újdon-
ság az, hogy most ha máshol adja le a voksát, akkor is a 
lakhelye szerinti jelöltekre és jelölő szervezetekre sza-
vazhat. A névjegyzékbe átjelentkező szavazóként való 
bekerülést április 4-én 16 óráig lehet kérni. 
Ezzel a megoldással egyébként elkerülhetővé váltak a 
korábbi választásokon keletkezett viták, amikor a kü-
lönböző felek azzal vádolták egymást, hogy utaztatják 
a szavazókat, hiszen a máshol szavazók korábban nem 
a lakhelyük, hanem a voksolási helyük szerinti jelöltek-
re szavazhattak. Most, ha valaki például Budapesten 
fog szavazni, de siófoki lakos, az a siófoki listára, jelöl-
tekre adhatja le szavazatát a voksolás helyszínén.

A kampánnyal kapcsolatban mi változott?

A kampánnyal kapcsolatos újdonság az, ami a választá-
si bizottságok leterheltségét kicsit csökkentheti, hogy 
az új jogszabályi rendelkezés nem tartalmazza már a 
kampánycsendet, vagyis a jelöltek és jelölő szerveze-
tek a szavazás befejezéséig kampánytevékenységet 
folytathatnak. Most sem lehet azonban a szavazás nap-
ján választási gyűlést tartani, illetve a szavazóhelyiség 
150 méteres körzetében kampányolni.   

D.T.
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Az április 6-i országgyűlési választáson 
az alábbi szavazókörökben adhatják le 
voksaikat a választópolgárok Siófokon:

1-es szavazókör:  Baross G. u. 100 
(Sóstói Strand főépület)

2-es szavazókör:  Szent László u. 183. 
(Galerius Élményfürdő)

3-as szavazókör:  Batthyány L. u. 46. 
(Régi Családsegítő Központ)

4-es szavazókör:  Mártírok útja 1. (Művészeti Iskola)
5-ös szavazókör:  Bakony u. 2.  

(Baross Gábor Középiskola)
6-os szavazókör:  Bókay u. 2. (Nyolcszínvirág óvoda)
7-es szavazókör:  Vámház u. 6. 

(Balatoni Vízügyi Kirendeltség)
8-es szavazókör:  Koch R. u. 8. 

(Krúdy Gyula Középiskola)
9-es szavazókör:  Korányi u. 1/a. (Gondozási Központ)
10-es szavazókör:  Fő tér 2. 

(Kálmán Imre Kulturális Központ aulája)
11-es szavazókör:  Március 15 park 1. (Gimnázium)
12-es szavazókör:  Tanácsház u. 8. 

(Lapostetős általános iskola)
13-as szavazókör:  Széchenyi u. 13. 

(Széchenyi utcai általános iskola)
14-es szavazókör:  Fő u. 218. (Városi Bölcsőde)
15-ös szavazókör:  Kele u. 33. (Általános iskola)
16-os szavazókör:  Fő u. 218. 

(Evangélikus templom mögötti óvoda)

17-es szavazókör:  Áchim A. u. 1. (Pöttyös óvoda)
18-as szavazókör:  Csárdaréti u. 7. (Pitypang Óvoda)
19-es szavazókör:  Csárdaréti u. 7. (Pitypang Óvoda)
20-as szavazókör:  Csárdaréti u. 7. (Pitypang Óvoda)
21-es szavazókör:  Asztalos u. 18. (Általános iskola)
22-es szavazókör:  Diófás u. 71. (Töreki orvosi rendelő)
23-as szavazókör:  Déli u. 2. (Sportcentrum)

Somogy 04. Számú Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási Bizottságának 
tagjai:
Dr. Karádi Ferenc elnök
Dr. Inczeffy István Levente elnökhelyettes
Dr. Kelle Gábor András 
póttagjai:
Dr. Csobánci Eszter 
Kovács Kornél 
Siófoki Helyi Választási Bizottságának
tagjai:
Dr. Cseh Zita elnök
Márton Lajos elnökhelyettes
Fodor János 
póttagja:
Dr. Antal Miklós 
A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Helyi  
Választási Irodájának elérhetősége:
8600 Siófok, Fő tér 1.
Tel.: 84 504-278
email: valasztas@siofok.hu
A választásokkal kapcsolatos információk megtalál-
hatók a www.siofok.hu oldalon, a Választás 2014 
menüpont alatt. 

Újabb közterületi fejlesztések várhatók
Több jelentős siófoki beruházás elindítására ítélt 
meg mintegy 250 millió forintnyi fedezetet február 
eleji ülésén a képviselő-testület. A fejlesztések meg-
kezdése a turisztikai szezonra való eredményes fel-
készülés és a 2014/15-ös iskolaév zavartalan indítása 
miatt is halaszthatatlanná vált. 
Csapadékvíz-elvezetés, járdaépítés és aszfaltozás a Szigli-
get utcában; út-, járda- és parkolóépítés, a csapadékvíz el-
vezetésének megoldása a Bethlen Gábor utcában. Többek 
között ezeknek a fejlesztéseknek az elindításához szüksé-
ges kezdő tőkét is megítélték a képviselők olyan beruházá-
sok megvalósítása mellett, mint amilyen a kamerarendszer 
kiépítése a Jókai parkban, új parkolóautomaták beszerzése 
vagy az Erkel Ferenc utca és Tünde utca csomópontjában 
létesítendő gyalogátkelőhely kialakítása.

Új parkolóhelyeket épít az önkormányzat a kiliti városrész-
ben a katolikus templomnál, és a Víztorony körforgójának 
átépítése is szükségesség vált. A glóbuszban található ká-
vézó padlózata most is működik, a Víztorony látogatottsága 
azonban olyan jelentősnek mondható, annyian szeretnék 
egyhelyben ülve élvezni a körpanorámát, hogy a megnöve-
kedett terheléshez szükség van a körforgó átépítésére. 
A fedezetet nyert beruházásoknak köszönhetően őszre az 
iskolák környéki forgalmi viszonyok is sokat javulhatnak, hi-
szen a Sió és a Sorház utca kereszteződésénél található mur-
vás parkoló térburkolatot kap, és 60 autó befogadására vá-
lik alkalmassá. Egyúttal a csomópont forgalmát is igyekszik 
javítani a város annak érdekében, hogy javuljon a helyzet a 
reggeli és a délutáni órákban. A Beszédes iskola környezete 
is kulturáltabbá válik. Parkolót ott is épít az önkormányzat, 
s egyúttal lefedik azt az intézmény melletti árkot is, ami sok 
bosszúságot okozott a közlekedőknek.

Választás
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Ép testben ép lélek 
– sportfejlesztési tervek 

Siófokon
A nemzetgazdaságilag kiemelt ügyek között szere-
pel a siófoki labdarúgó-stadion építése. A sportléte-
sítmény 600 millió forintból, közel akkora összegből 
újul meg, mint amekkora támogatást még 2001-
2002-ben kapott volna a város annak a sportcent-
rumnak a létesítésére, amit eredetileg Kiliti határá-
ban, a 65-ös út mellett akart megvalósítani a város 
az akkori Ifjúsági és Sportminisztériummal közösen.  
A területen azóta edzőpályák állnak a fiatalok ren-
delkezésére, de ugyanitt, a kormány uszodaépítési 
programjában, versenyzésre alkalmas vízi sportlé-
tesítmény is épülhet. 

2001-et írtunk, amikor a Siófoki Hírek először adott hírt 
arról, hogy az ezredfordulón meghirdetett stadionre-
konstrukciós program részeként új labdarúgó-stadion 
épül a városban. Az akkori tervek szerint a komplexum 
a 65-ös út mellett épült volna meg, ott, ahol végül a 
műfüves edzőpályák kaptak helyet. A program betel-
jesülése a 2002-es kormányváltással vált köddé. A sta-
dionfejlesztés most a Parlament tavalyi döntésének kö-
szönhetően ér révbe. Az Országgyűlés ugyanis a 2014-es 
állami büdzsében mintegy 12 milliárd forintot különít el 
Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében meg-
valósuló beruházásokra, köztük a Révész Géza utcai 
labdarúgó-stadion felújítására.  A beruházással kapcso-
latos hatósági ügyeket a kormány január legvégén nem-

zetgazdaságilag kiemelt jelentőségűvé nyilvánította. 
Mintegy 600 millió forint áll rendelkezésre a siófo-
ki stadion fejlesztésére, amelyben az aktuális tervek 
szerint 3500 néző befogadására alkalmas új lelátó-
rendszer épül. A keleti, azaz a Klapka utca oldalán, a 
jelenlegi mobil lelátót 1000 fős, fedett vendég néző-
hely váltja. A Fő utca felől, a pálya északi oldalán a 
meglévő fix lelátó helyére 2000 néző befogadására al-
kalmas fedett lelátót helyeznek el. Itt kap majd helyet 
a sajtóbox tévé- és rádió kommentátori helyiséggel, 
valamint a biztonsági központ. Az ezzel szemközti, 
azaz a déli oldalon, a meglévő főépület előtt 500 fős, 
fedetlen lelátó létesül. A főépület felső szintjén kap-
nak helyet a VIP ülőhelyek, ahol 100 kiemelt vendég 
élvezheti majd a meccseket. Az új lelátók alatt, azok 
befogadóképességéhez tervezetten mellékhelyisé-
geket, elsősegélyhelyet, büfét alakítanak ki. Földszin-
tesen bővül a főépület is, itt alakítják ki az öltözőket, az 
orvosi, egyben dopping kontrollszobát, a vizesblok-
kokat, a mosodát és a raktárhelyiséget, s itt találhat 
végre otthonra az utánpótlás is. A központi épületet 
úgy alakítják ki, hogy az a jövő igényeinek megfele-
lően tovább bővíthető legyen. A kormány szándékai 
szerint ugyanis a stadion mostani felújítását követően 
az elkövetkezőkben is lesz még mód fejlesztésre. Egy 
következő lépcsőben valósulhat meg például a fűthe-
tő pálya, ami a mostani fejlesztésnek azért sem része, 
mert a fűfelületet épp az elmúlt évben hozták rendbe. 
A jelenlegi belépési pontok nem változnak, ahogy a 
világításra sem kell költeni, hiszen az megfelel az elvá-
rásoknak. Új parkolók azonban létesülnek, így a 4500 
férőhelyesre bővülő (egy következő lépcsőben az ülő-
helyek száma hatezerre gyarapodhat) stadionba érke-
ző vendégek parkolása is biztosítható lesz. Nem vesz-
nek kárba a stadion cserére szánt lelátói sem, hiszen 
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azok egyik részét a kiliti edzőpályák mellé telepítik, 
másik részük pedig a nagystrandon található strand-
foci pályákhoz kerül át. 
A fejlesztésekkel a stadion megfelel majd az MLSZ és 
UEFA előírásainak, és a rekonstrukció remélhetőleg 
a látogatószámot is kedvezően befolyásolja. A város 
vezetése bízik abban, hogy a kulturált körülmények 
megteremtésével a nézők újra visszatérnek a lelátók-
ra. Dr. Balázs Árpád a képviselők február 6-i ülésén azt 
mondta: a komplexum nem elsősorban a játékosoknak 
épül, hanem az utánpótlásnak és a nézőknek, akik - bí-
zik benne- családostul érkeznek majd. A polgármester 
felidézte, hogy az elmúlt években az önkormányzat 
rendbe hozta a kiliti focipályát, edzési lehetőséget te-
remtett a feltörekvő generációnak a Beszédes iskola 
területén, és edzőpályák épültek a szekszárdi út mel-
lett. A sport terén hasonló előrelépés volt a Déli utcai 
kézilabda edzőcsarnok létrehozása. Mindez ahhoz ké-
pest nagy előrelépésnek számít, hogy Siófok a várossá 
válást követően, a település gyors növekedése miatt az 
átlagosnál is rosszabbul állt a sportlétesítmények te-
rén. A hiányosságokat mára állami segítséggel sikerült 
pótolni, bár az igények még többet diktálnak. – Lehet, 
hogy rossz hírnek tűnik, én jó hírnek tartom, hogy még 
mindig kevés a sportcsarnokunk. További tornatermek 
építésére van szükség, hogy a fiatalok, az utánpótlás 
számára adott legyen a sportolás lehetősége – mondta 
a városvezető. 

Sport (létesítmény) történelem
A testületi ülésen Csorba Ottó tanácsnok összegezte az 
elmúlt több mint 10 év történéseit. Emlékeztetett arra, 
hogy 2001-ben rakták le az alapkövét a 65-ös út mel-
lé tervezett sportkomplexumnak. Azt már mi tesszük 
hozzá: 2003-ban már tudható volt, hogy a futballstadi-
ont, atlétikapályát, edzőpályákat, uszodát és sportszál-
lót magába foglaló elképzelés nem valósulhat meg. A 
beruházásra ígért félmilliárdos támogatás elmaradása 
miatt Siófok 2005-ben pert indított az akkori sport-
minisztérium ellen, a szaktárca azonban úgy tartotta: 
nem kötelezhetők a támogatás kifizetésére. 
Központi segítség híján a város végül úgy döntött, 
hogy lehetőségeihez mérten rendbe hozza a 2000-
es évek elejére már igen rossz állapotba került Révész 
Géza utcai stadiont, s eztán épültek meg városszerte a 
már említett új pályák is. 
– Modern, színvonalas látványossággal gazdagodik a 
város, ami a turizmust és az utánpótlás-nevelést egy-
aránt szolgálja, s ahova nem futballhuligánok járnak, 
hanem ahova a családok együtt is el tudnak menni – 

mondta Csorba Ottó, akinek szavait Szalai István kép-
viselő azzal toldotta meg, hogy Siófokon az utánpótlás 
nevelésben több száz gyermek vesz részt, ezért is je-
lent óriási támogatást a stadion rekonstrukciója.

Régi álom a sportuszoda 
A Nemzeti Uszodafejlesztési Program Siófok számára is 
kedvező lehet annak a kormányzati szándéknak meg-
felelően, amely szerint minden járási székhelyen épül 
új vízisport-létesítmény.  – Jó hír, hogy Siófokon uszoda 
is létesülhet, amit Kiliti és Siófok közt a focipályák kör-
nyékén el tudunk helyezni – mondta Horváth Károly al-
polgármester, akinek hozzászólását Balázs Árpád azzal 
egészítette ki, hogy a 6-7 éves korosztály úszásoktatásá-
hoz szükséges feltéteket a város a Galerius fürdőben te-
remtette meg. – E kor felett, közösségi tulajdonban lévő 
létesítményben azonban nincs megfelelő lehetőség a 
szervezett úszásoktatásra, versenyzésre, ezért ennek a 
körülményeit is ki kell alakítani – mondta a polgármester.

Ritka véleményözön polgármesteri kéréssel  
A stadionfejlesztéssel kapcsolatos múltbeli történések 
és a jelen fejleményei meglehetősen sok véleményt 
generáltak a képviselők részéről a testületi ülésen. Ba-
lázs Árpád a hozzászólások sorát végül a pártok aktivis-
táit megszólítva zárta le.
– 2002-ben a sportlétesítmény-építési programot ke-
resztülhúzták az eltérő politikai szándékok – mondta 
a polgármester és az MSZP által a Nemzeti Stadion-
fejlesztési Program ellen indított, még januárban a Fő 
térre szervezett aláírásgyűjtésére utalva hozzátette: az 
lenne a kérésem, ne hozzuk olyan helyzetbe a siófoki 
polgárokat, hogy azt kell eldönteniük: a szívük szerin-
ti pártra vagy a városukra szavazzanak az elkövetkező 
választások alkalmával. Nem helyes az, amikor a városi 
célkitűzésekkel szemben, a város főterén, közterületen 
aláírásokat gyűjtenek. Azt kérem, hogy a pártok akti-
vistái lehetőleg maradjanak hűek ahhoz a városhoz, 
amely ragaszkodik hozzájuk. Ez közös érdekünk – nyo-
matékosította a városvezető.







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. március 17. (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



Az akció 2014. február 1–28-ig,
vagy a készlet erejéig érvényes 

az üzletben megjelölt szemüvegkeretekre, 
új, komplett szemüveg

vásárlása esetén.
További részletek az üzletben.

Rendkívüli ingyenes szemvizsgálat februárban! 
SZEMÜVEGKERET AKCIÓ!

IGEN!IGEN!
Szemüvegkeret
FÉLÁRON?
Vásároljon egy pár                                1 fókuszú szemüveglencsét felületkezeléssel

9.770 Ft-ért
és válasszon féláras szemüvegkereteink közül!

Siófok, Vak Bottyán u. 27.,
TESCO

Nyitva: H.–Szo. 9.00 – 20.00,
V. 9.00 – 19.00

Telefon: 06-84/322-674 -50%








