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Karácsonyi adományok 
jó szívvel

Adományok gyűjtésével, jó cselekedetekkel, önzet-
lenséggel telt az év vége. A karácsony - mint  
mindig – az elmúlt év decemberében is sokakat  
indított arra, hogy segítsenek azokon, akiknek  
nélkülözniük kell az ünnepen. Ki-ki a maga módján 
adott az ünnepek idején, s összességében elmond-
ható, nagyon sokan mozdultak meg, hogy lehetősé-
gükhöz mérten támogatást nyújtsanak. 

Három nehéz sorsú család mindennapjainak javításában 
nyújtottak segítséget mindazok, akik ellátogattak  
a Reménység Alapítvány decemberi jótékonysági hang-
versenyére. A Kálmán Imre Kulturális Központban tartott 
hagyományos rendezvényen összegyűlt támogatásnak 
köszönhetően két család sorsában már pozitív változás 
tapasztalható. Az unokáját egyedül nevelő, önhibáján 
kívül jelentős tartozással küzdő nagymama elmaradt 
csekkjeit rendezte, valamint január-februári számláit is ki 
tudja fizetni. A beteg kislányukat nehéz körülmények  
között nevelő család fejlesztő játékokat, segédeszközö-
ket tudott vásárolni, s gyógyúszásra is jut majd a segítő 
forintokból. A harmadik, hattagú család - jelenleg  
38 négyzetméteren élnek – életkörülményeinek javítása 
még várat magára, az alapítvány folyamatosan keresi  
azt a lakást, ahol otthonra lelhetnek. 
„Adni öröm!” – hirdette decemberben a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat. Az adakozás valóban örömöt  
okozott, hiszen az akció keretében 2470 kiló tartós  

élelmiszert gyűjtöttek össze a szeretetszolgálat önkén-
tesei és a cserkészek. Liszt, cukor, étolaj, édesség és gyü-
mölcs is került abba 98 csomagba, amit a szolgálat mun-
katársai állítottak össze és juttattak el a városban és a 
környéken élő rászorulóknak. Hanyeczné Fülöp Szilvia,  
az MMSZ Gondviselés Háza intézményvezetője arról 
számolt be: hála a sok adománynak, tartalékolni is tud-
tak, így az elkövetkező hónapokban is lesz lehetőségük 
arra, hogy tartós élelmiszerrel segítsék a nélkülözőket.
Különleges meglepetést hozott a karácsonyt megelőző 
nap 100 hátrányos helyzetű gyermek számára. Három 
siófoki általános iskolából egy moziteremnyi diák vett 
részt a SióMozi december 24-i vetítésén,melyen   
a Jégvarázs című karácsonyi animációs filmet tekintet-
ték meg. A rendkívüli vetítés több okból is kivételesnek  
számított, hisz volt olyan gyermek, aki életében először 
látott szélesvásznú előadást. Ez a rendhagyó kezdemé-
nyezés hatalmas élményt nyújtott, mosolyt csalt  
az arcokra, és emlékeztetett arra, hogy egy kis  
figyelmesség, mennyi örömet tud okozni.
A Siófoki Információk stábja a szentestéjüket kórházban 
töltő betegeket és az őket ápolókat, gyógyítókat láto-
gatták meg, a Baptista Szeretetszolgálat a hagyományos 
cipősdoboz akcióval, a Református Szeretetszolgálat  
a Nyilas Misi pakkok gyűjtésével igyekezett szebbé tenni 
a nélkülözésben, nehéz körülmények között élők  
ünnepét. Adományokat, ételt osztott a rászorulóknak  
a siófoki Cigány Kisebbségi Önkormányzat, de a segítő 
szándékú emberek, szervezetek sora ezzel még nem  
teljes, hiszen bizonyára sokan vannak, akiknek  
jószándékú cselekedeteiről szerkesztőségünk nem értesült.

K.T.

Kerüljön el minket 
a rossz, találjon ránk a jó!

Siófok városának lakói és vendégeink kifejezetten 
jó hangulatban búcsúztak el a 2013-tól, és  
örömmel, reménnyel telve léptek az új esztendőbe. 
A város főterén, a házak udvarán és az utcákon,  
tereken a tűzijátékok szinte egymással vetekedve 
festették az eget, fény- és hangrobbanásaikkal.
A szilveszter éjszakai durrogtatásnak, trombitálás-
nak több ezer évre visszatekintő hagyománya van.  
A gonosz, ártó szellemek elűzésének rituáléja  
maradt fenn máig élő, sőt egyre jobban virágzó  
népszokásként.

Ma már tudjuk; nem léteznek sötétben bujkáló  
szellemek. Bármennyire is iparkodtunk az újév első 
pillanataiban a pirotechnika boltban kapható  
vívmányainak felhasználásával, vagy saját tüdőnk  
segítségével, legfeljebb a hangulatunk javult,  
de egész évre nem szabadultunk meg a gonosztól.
Ha szellemek nincsenek is, de szellemiség létezik.  
Jó is, rossz is.

Ahol egy családban, közösségben, a jó szellem  
legyőzi a rosszat, ott béke, együttműködés,  
gyarapodás, tapasztalható. Siófok város közössége 
bátran kijelentheti magáról, hogy a jó uralkodik,  
hiszen a város gyarapodása szembe tűnő. Építészeti 
nívódíjas városközpontot, megújult víztornyot,  
kulturált könyvtárat eredményezett az itt élők szor-
galma, alkotókészsége. Nagy lendülettel kezdtünk 
útjaink, közterületeink, parkolóink, játszótereink 
megújításához, új Sió híd, vasúti aluljáró épül,  
elesett, a társadalom peremére szorult polgáraink 
érdekében folyik a hajléktalan szálló bővítése,  
rohamléptekkel építjük a hiányzó sportlétesítmé-
nyeket, újítjuk fel a meglévőket.

Társadalmunk fenntartásának, a jövedelmek  
megtermelésének legfontosabb része, a munkale-
hetőségek is bővültek a városban, az idegenforgal-
mi vállalkozások a toplista elejére repítették  
Siófokot.

Az építés, a gyarapodás erői mellett itt ólálkodnak  
a minden eredményt kétségbe vonók, az együtt-
működésre képtelenek, az önös érdeket előtérbe  

helyezők. Különös ismertető jelük, hogy mivel  
kevesen hallgatnak rájuk, így az átlagnál  
hangosabbak.

Siófok azonban mindig a csöndes, biztos,  
dinamikus fejlődést választja. Egyedül a rosszat,  
a gonoszt űzi el hangosan ünnepelve, helyet  
csinálva a jónak a városban, a családban és  
a szívekben.

Őszintén kívánom minden siófoki polgárnak, hogy 
az új évben szívét és családját kerülje el a rossz és 
találja meg a jó.

Dr. Balázs Árpád
polgármester

rengeten búcsúztak 
2013-tól a Fő téren

Jól sikerült a szilveszteri utcabál Siófok főterén,  
sokan köszöntötték az újévet a szabad ég alatt.  
A tér csordultig megtelt emberekkel, akik hajnalig 
szórakozhattak a Víztorony lábánál. Éjfélkor 19  
perces tűzijáték köszöntötte az újévet.

A várakozásokat felülmúlóan sikerült a BUÉK Siófok  
óévbúcsúztató buli. A Part FM rádió szervezésében  
zajlott rendezvényre a helybeliek mellett sokan látogat-

tak ki azon vendégek közül is, akik valamelyik siófoki 
szállodában töltötték a szilvesztert. A rendezvény egy-
úttal a rádió első születésnapi programjaként is szolgált,  
a szilveszterezők így a Part FM tortáját is megkóstolhat-
ták. Éjfélkor dr. Balázs Árpád polgármester köszöntötte  
a téren összegyűlteket. - Kerülje el a rossz és találja meg 
a jó minden siófoki polgárt – hangzott a városvezető  
újévi jókívánsága.
A bulizókat az újév első órájától dj Rákász mulattatta,  
a retró utcabálon a felnőttek mellett nagyon sok gyerek 
szórakozott. – Ha olyan lesz az egész évünk, mint amilyen 
a szilveszterünk volt, már elégedettek lehetünk – mondta 
Kozma Ani, a szervező Part FM rádió főszerkesztője, aki azt 
is kiemelte: a jó hangulatban eltelt szabadtéri mulatság 
kulturáltan, teljes biztonságban zajlott. 
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• Fél éven belül indulhat a Déli elkerülő út építése •

Még az idén megkezdődhet a Siófok központ-
ját déli irányban elkerülő út építése – tudtuk meg  
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt-től. Ahogy 
arról korábban beszámoltunk, a Déli elkerülő út állami 
beruházásban épül meg, és nem a város költségveté-
sét terheli.
A 2013 tavaszán meghirdetett 450 milliárd forintos köz-
útfejlesztési program kiegészítéseként további 50 mil-
liárd forintnyi kiemelt beruházás is indulhat 2014-ben. 
Ezek között szerepel a siófoki Déli elkerülő út építése 
– nyilatkozta a sajtónak Dudik János, a NIF vezérigaz-
gatója.  A Siófoki Hírek megkeresésére Loppert Dániel,  
a társaság kommunikációs vezetője azt a tájékoztatást 
adta, hogy a Déli tehermentesítő út első szakasza 430 
méter hosszon épülhet ki a 65. számú főút és a Kele 
utca között. Az út és a vele párhuzamosan létesítendő 
közös kerékpár- és gyalogút keresztezi a Sió-csatornát. 
A csatorna felett acélszerkezetű ívhíd létesül. A kivite-
li közbeszerzési eljárás felhívása a hivatalos értesítő-
ben már megjelent. Eredményes közbeszerzés esetén  
a munkálatok 2014 I. félévében kezdődhetnek.
Az elkerülő út megépítése hosszú évek óta napiren-
den van, hiszen létrejöttével a városközpont nyári  
forgalma sokat javulhat, ráadásul az új út kialakítá-
sával Siófok déli városrésze és a Kilitiben található  
bevásárlóközpontok közvetlen összeköttetése is  
megteremtődne. 
Az elkerülő előkészítő munkái már tavaly befejeződ-
tek, mindeddig azonban úgy tűnt, a megvalósítás 
csupán 2015-ben kezdődhet. Dr. Balázs Árpád, Siófok 
polgármestere a megye útügyi biztosának, Witzmann 
Mihálynak fejezte ki köszönetét azért, hogy segítsé-
get nyújtott a beruházás kezdésének előrehozásá-
ban. Witzmann Mihály a déli elkerülő út kapcsán azzal  
a pozitív hírrel is szolgált az városvezetőnek, hogy  
az önkormányzat visszakaphatja az államtól azt  
a pénzt, amit korábban a nyomvonal kialakításához 
szükséges telekvásárlások és a tervek elkészítése  
során kellett a városnak megfizetnie.

• Bővítik, fejlesztik a hajléktalanszállót •

Több mint 95 millió forintból korszerűsítik a hajlékta-
lanellátás infrastrukturális és szolgáltatási feltételeit  
Siófokon. Az önkormányzat a Társadalmi Infrastruktú-
ra Operatív Program keretében nyert százszázalékos  

támogatást a fejlesztésre az ESZA Társadalmi Szolgál-
tató Nonprofit Kft.-től. A program keretében augusz-
tusig felújítják a hajléktalanszálló meglévő épületét, 
amely külső homlokzati hőszigetelést kap, korsze-
rűbbé válik a gépészet, burkolatcsere valósul meg, 
valamint új konyhai berendezések és felszerelések  
javítják majd a körülményeket. Három új szobával egy 
épületrészt is kialakítanak a régi mellé. A bővítésnek 
köszönhetően az eddig 32 férőhelyet biztosító épület 
a fejlesztés után 37 fedél nélkül élő éjszakai befoga-
dására lesz alkalmas. Az új szárnyban a szobák mellett 
tisztálkodási és mosási lehetőséget biztosító helyisé-
gek, raktárak és vizesblokkok kapnak helyet. A felújítás 
során a régi és az új épületrész akadálymentesítését és 
elvégzik. A fejlesztéshez hozzátartozik kutyakennel, 
biciklitároló, valamint zöldfelület kialakítása.
A projekt részeként a munkatársak képzése is megva-
lósul, akik a hajléktalanellátásban dolgozók számára 
kiírt képzéseken vesznek majd részt. 

• Fiatal bűnözőkre figyelnek a városőrök •

A városőrség kiemelt figyelemmel ellenőrzi a vasútál-
lomás és a buszpályaudvar környékét, mert az elmúlt 
időszakban aggódó szülők jelezték a városházán és  
a rendőrségen, hogy gyerekek, fiatalok garázdálkod-
nak a környéken. 
Fenyegetőző fiatalok próbálják megfosztani  
pénzüktől, mobiltelefonjuktól vagy más értékeiktől  
ugyancsak gyermekkorú társaikat. Erre panaszko-
dott az elmúlt időszakban névtelenül több szülő, akik  
a buszpályaudvar és a vasútállomás környékét  
jelölték meg helyszínként. A városháza a bejelentésre  
reagálva a városőrség munkatársait irányította a jelzett  
területre, akik rendszeres járőrözéssel, igazoltatá-
sokkal fogják elejét venni a hasonló eseményeknek.  
Így jár el a rendőrség is, hiszen a járőrök rendszeres 
ellenőrzést végeznek a vasútállomás és a buszpálya-
udvar területén.
– A buszpályaudvaron biztonsági kamerák is  
működnek, így ha bűncselekményt vagy szabálysértést,  
illetve közösségi magatartást sértő cselekményt követ el  
bárki is, joggal számolhat tettének napvilágra  
kerülésével és vele szemben eljárás megindításával – 
fejtette ki Herke Tamás. A siófoki városőrség vezetője  
elmondta: a nap folyamán többször is, de a 13 és 16 óra  
közötti időszakban fokozottabban ellenőrzik  
a területet a városőrök.

• Buszok a városi karácsonyfa alatt •

Újabb két korszerű járművel gazdagodott a siófoki busz-
park. A város színeire festett tömegközlekedési eszkö-
zöket karácsony előtt adták át a buszpályaudvaron. A 
modern Credo típusú buszokat már megismerhette az 
utazóközönség, hiszen októberben már érkezett kettő 
belőlük a városba.
A város karácsonyfája alá szerettük volna letenni az új 
buszokat –mondta az átadáson dr. Balázs Árpád, Siófok 
polgármestere. Október 1-jén állt csatasorba a koro-
sodó járműparkot frissítő első két busz, amiket a múlt 
év végén újabb kettő követett. Ezzel nem csak a flot-
ta átlagkora javult jelentősen, hanem a város levegője 
is, hiszen a négy új jármű mindegyike a legkorszerűbb 
motorral felszerelt, környezetbarát közlekedési eszköz. 
– A környezetvédelmet nagyon fontosnak tartjuk a vá-
rosban, ezért is öröm, hogy az új buszok hang-, rezgés- 
és károsanyag-kibocsátása minimális, vagyis a kor szín-
vonalának megfelelőek Siófok közlekedési eszközei. 
Balázs Árpád úgy véli: a négy új jármű beszerzésével, 
valamint a kis angol busszal mintegy 10 évre megol-
dott a helyi buszközlekedés. 
– A közösségi közlekedés infrastruktúra-fejlesztése 
újabb jelentős mérföldkövéhez érkezett Siófokon – 
hangsúlyozta az átadáson Wizmann Mihály, a Somogy 
Megyei Közgyűlés alelnöke. A járművek a helyi lakosság 
mellett a turizmust is szolgálják majd, hiszen a klimati-
zált buszok nyáron újabb előnyös oldalukat mutatják 
meg mindazoknak, akik a tömegközlekedést használva 
jutnak el Siófok egyik pontjáról a másikra.
Hamarosan az utastájékoztatási rendszer is javul.  
Az új buszokra digitális kijelzők kerülnek annak,  
a Balaton Fejlesztési Tanács által koordinált pályázat-
nak köszönhetően, amelynek keretében nemrégiben 
buszöblök újultak meg Siófok-szerte, és új buszvárók 
kerültek a megállókba. 
Az egyenként 44,5 millió forintért beszerzett buszokat 
a Kapos Volán Zrt. működteti. A társaság és Siófok vá-
rosa között fennálló közszolgáltatási szerződést 2013.  
végén hosszabbították meg 1 évvel, hiszen a még ősz-
szel kiírt közbeszerzés nem volt eredményes. Korábban 
beszámoltunk arról, hogy az önkormányzat közbeszer-
zési eljárás keretében kereste azt a szolgáltatót, ame-
lyik a városvezetés terveinek megfelelően, a kor elvárá-
sai szerint tudja megszervezni a helyi buszközlekedést. 
A közbeszerzésre szóló anyagot kizárólag a Kapos Vo-
lán Zrt. hívta le, a társaság azonban pályázatot nem 
nyújtott be. Indoklásuk szerint ugyanis ahhoz, hogy 
az elvárásokat – a helyközi járatok integrálása a helyi 

közlekedésbe,vagy a buszok telefonon, sms-ben törté-
nő rendelése – teljesíteni tudják, felkészülési időre van 
szükségük. Mivel a közfeladat ellátása kötelező, ezért 
az önkormányzatnak nem volt más lehetősége, mint 
meghosszabbítani a Kapos Volánnal fennálló szerző-
dést. 

• Születése után rögvest ajándékot kapott 
az újév első babája •

Éjfél után mintegy negyed órával a siófoki kórházba  
érkezett meg 2014 első kisbabája. Klarissza Cintia édes-
anyja harmadik gyermekeként, 2610 grammal és 49 
centivel a terhesség 36. hetében, a vártnál kissé koráb-
ban született. Ennek ellenére az édesanya és orvosai is 
életerős csecsemőnek örülhettek. A kismamát, akinek 
a kislány a harmadik gyermeke, elsőként Witzmann Mi-
hály, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke látogatta 
meg a kórházban. A politikus ajándékcsomaggal és 30 
ezer forintos ajándékutalvánnyal lepte meg az anyukát, 
aki két nagyobbacska gyermekével jelenleg a nágocsi 
anyaotthonban él. – Nem mindennapi dolog, amikor 
egy kisbaba az újév első negyedórájában jön a világra. 
Nagy öröm, hogy a kisbaba erősen, egészségesen szü-
letett – fogalmazott az alelnök.
Az első újévi bébi és az anyuka jól vette a médiaérdek-
lődést, hiszen Witzmann Mihályt követően az orszá-
gos média képviselői sorra tették tiszteletüket a siófoki  
kórházban, hogy bemutathassák 2014 első újszülött-
jét. Az intézmény történetében Klarissza Cintia már  
a második kisbaba, akit az első újévi gyermekként  
segítettek világra. 
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SIÓKOM - az ismert név újra 
a hulladékpiacon

A SIÓKOM Nonprofit Kft. Siófok hulladékszállítási 
közszolgáltatója január 1-jétől az AVE Zöldfok Zrt. 
helyett. Mindez a szemétszállítást nem befolyásolja, 
a hulladékot továbbra is a megszokott napokon és 
gyakorisággal szállítják el.

A siófoki önkormányzat és a Dél-balatoni Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
tulajdonában álló SIÓKOM Nonprofit Kft. január 
1-jén zökkenőmentesen kezdte meg tevékenységét. 
A céget a város az elmúlt évben azért hozta létre, 
mert a Hulladékgazdálkodási törvény szerint  
januártól csak többségi állami vagy hazai önkor-
mányzati tulajdonú nonprofit szervezet végezheti a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A SIÓKOM 
azóta megkapta az Országos Hulladékgazdálkodási  
Ügynökség minősítését és a közszolgáltatás  
elvégzéséhez szükséges engedélyt is, vagyis minden  
feltételnek megfelel ahhoz, hogy elszállítsa  
a lakosságnál, valamint a közületeknél keletkező hul-
ladékot. A társaság Siófok mellett további  
25 településen végzi a hulladékszállítást. (Ádánd,  
Balatonkenese Balatonakarattya, Balatonendréd,  
Balatonfőkajár, Balatonföldvár, Balatonőszöd,  
Balatonszárszó, Balatonvilágos, Bálványos, Csajág, 
Enying, Kereki, Kötcse, Küngös, Nagyberény,  
Nagycsepely, Nyim, Pusztaszemes, Ságvár, Siófok,  
Siójut, Som, Szántód, Szólád, Teleki, Zamárdi) 
A lakosság számára az említett változások csak  
csekély mértékben érzékelhetők, kizárólag  
az ügyfélszolgálat helye változott, valamint az,  
hogy számlákat idén már a SIÓKOM küldi ki.
A hulladékelszállítás rendje a megszokottak szerint 
alakul az elkövetkezőkben is, a háztartásokban  
keletkező vegyesen és szelektíven gyűjtött szemetet 
mostantól is a helyi rendeletben meghatározottak 
szerint szállítják el az autók. Ennek értelmében  
a lakóingatlanoknál a három nyári hónap kivételével 
heti egyszer ürítik a kukákat, míg júniusban,  
júliusban és augusztusban hetente két alkalommal.  
Az üdülőingatlanok esetén a használati szezon  
április 1. és október 31. közötti 7 hónap időtartam,  
a hulladékszállítás is erre az időszakra vonatkozik.  
Áprilisban, májusban, valamint szeptemberben és 
októberben hetente egyszer, míg a három nyári  

hónapban heti kétszer viszi el a szemetet a szolgálta-
tó. A SIÓKOM Kft. a szolgáltatást azokkal az önkor-
mányzati tulajdonú gépekkel folytatja, amelyeket 
korábban az európai uniós ISPA projekten keresztül 
szereztek be. A műszaki szolgáltatásokat konzorciu-
mi szerződés keretében az AVE-Zöldfok Zrt. végzi, 
vagyis az ingatlanok előtt továbbra is a már ismert 
kukásautókkal találkozhat a lakosság. Ezek a jármű-
vek jönnek házhoz az elkövetkezőkben is a szelektí-
ven gyűjtött, zsákolt szemétért szezonon kívül két-
heti gyakorisággal (minden páratlan hét szerdáján, 
így az első szállítási nap január 1. volt), míg júniustól 
augusztusig hetente. A zöldhulladék elvitele is válto-
zatlanul történik, április 1. és december 1. között heti 
egy alkalommal.
A hulladékgazdálkodási szolgáltatás ára 2014-ben 
változatlan marad, a gyűjtőedényekre ragasztható 
érvényességi matricák a februárban készülő, első ne-
gyedéves díjakat tartalmazó számlákkal együtt jut-
nak el a fogyasztókhoz. Kérdések, észrevételek ese-
tén a SIÓKOM Nonprofit Kft. Hock János köz 2. 
második emeletén található ügyfélszolgálatát kell 
felkeresni. Az iroda a 84/503-200-as telefonszámon 
vagy a siokom@siofok.hu címen érhető el. 

Lomot a hulladékudvarba, ágakat 
a fatelepre vihetnek ingyen 

A siófoki hulladékudvarban továbbra is éven át  
adhatók le a háztartásokban feleslegessé vált  
holmik, a szelektíven gyűjtött műanyag, papír, fém 
illetve üveg, a háztartási étolaj vagy zsír korlátlan 
mennyiségben. Korlátozottan akár veszélyes hulla-
dék is leadható az udvarban, ahol átveszik többek 
között a kukákba nem férő, nagyméretű tárgyakat, 
megunt bútorokat, leselejtezett elektromos beren-
dezéseket is. Aki még nem járt volna ott, a hulladék-
udvart a Bajcsy-Zsilinszky utcai körforgalom után,  
a csempekereskedéssel szemben nyíló bekötőúton 
keresztül közelítheti meg.
Ahogy a felhalmozódó lomtól, úgy a kertrendezés 
során összegyűlő fás szárú, lomb nélküli ágaktól, 
gallyaktól is könnyen megszabadulhatnak a város-
lakók és az üdülőtulajdonosok. Az Ipartelepen  
található, Kézműves utcai fatelepen továbbra is  
korlátlanul és ingyenesen lehet leadni a zöldhulla-
dékot hétköznapokon 8 és 16 óra között.

ápolt lakókörnyezettől függ 
az önkormányzati segélyezés

Lakókörnyezetükről, egészen pontosan annak rendezett-
ségétől is függ, hogy kaphatnak-e önkormányzati segélyt 
azok, akik aktív korúak ellátására vagy lakásfenntartási 
támogatásra nyújtanak be kérelmet Siófokon. Az elmúlt 
év végén módosított helyi rendelet értelmében a segély 
kérelmezőjének folyamatosan gondoskodnia kell arról, 
hogy az általa használt ingatlan lakókörnyezete tiszta, 
rendezett, higiénikus legyen. A feltételek között szere-
pel többek között az ingatlan előtti járda és zöldterület  
tisztítása, a zöld sáv kaszálása, a járdáról a hó és jég el-
takarítása, valamint az ingatlan előtti árok tisztántartása.  
A rendezett lakókörnyezethez hozzátartozik a házak,  
lakások udvaráról a járda vagy az út fölé hajló ágak nye-
sése, az udvar tisztán tartása, gyomtalanítása. A segélyt 
igénylők az ingatlanuk területén nem halmozhatnak fel 
hulladékot, és undort keltő anyagot sem tárolhatnak. 
Segély igénylésekor az említett feltételeket a város jegy-

zője ellenőrzi, és ha a kérelmező lakókörnyezete nem  
felel meg az előírásoknak, felszólítja az igénylőt. Aki ezt  
követően sem teljesíti a rendezettségre vonatkozó felté-
teleket, nem kaphat segélyt. Az ellátás folyósítása akkor is 
felfüggeszthető, ha a támogatás ideje alatt tartott ellen-
őrzés során derül fény arra, hogy a kérelmező nem tart-
ja rendben lakókörnyezetét. A támogatás megállapítását  
megelőző vagy a juttatás ideje alatt tartott helyszíni 
szemlét a jegyző, a képviselő-testület Nemzeti Erőforrás 
Bizottságának tagjai, a városi gondozási központ, illetve  
a városőrség munkatársai egyaránt elvégezhetik. 

jelentősen csökkent a Siófok 
Holding adósságállománya

Az elmúlt két évben csaknem megfeleződött az ön-
kormányzati tulajdonú gazdasági társaságok két 
évvel ezelőtt még 1,6 milliárd forintra rúgó hitelál-
lománya. Ez is azt bizonyítja, hogy jó döntés volt 
holdingba szervezni az önkormányzati cégeket. A 
legkedvezőbb megoldás emellett az volna, ha az 
állam a települési tulajdonú gazdasági társaságok 
adósságait is átvállalná.

A hitelállomány csökkenése mellett racionálisabb műkö-
dés jellemzi az önkormányzati tulajdonú cégeket a Siófok 
Városgazdálkodási Holding keretein belül. Csorba Ottó, a 
holding felügyelőbizottságának (FB) elnöke korábban el-
mondta: a társaság vezetése mellett az FB is arra törekszik, 
hogy folytatódjon a hitelállomány csökkenése. Dr. Baráth 
István, a holding uralkodó tagjánal, a Balaton-parti 
Kft.-nek ügyvezetője arról adott tájékoztatást, hogy 3 
éven belül kifutnak a különböző fejlesztési célokra koráb-
ban felvett beruházási hitelek, míg további 2 év múlva 
forgóeszköz kölcsönök sem terhelik már a holdingot.

A hitelállomány csökkenése az elmúlt év utolsó  
képviselő-testületi ülésén is téma volt, ahol a város-
vezetés a Balaton-parti Kft. hitelmegújításáról  
döntött. A holding vezető cégének többek között 
azért van szüksége hitelre, mert a nemrégiben beol-
vadt Termofok Kft. által korábban igényelt kölcsönök 
törlesztését is teljesítenie kell a társaságnak.  
A Termofok évekkel ezelőtt a Galerius fürdővel  
kapcsolatos fejlesztésekhez, illetve a kórház épületé-
be beépített gázturbina létesítéséhez egyaránt vett 
fel hitelt. Noha a gázmotor beszerelése a siófoki kór-
ház területén valósult meg, a hitel nem az immár álla-
mi fenntartású gyógyító intézmény kölcsöne, hanem 
továbbra is a város gazdasági társaságáé. A hiteltör-
lesztés folyamatos, a Balaton-parti Kft. gazdálkodását 
mégis megkönnyítené, ha az adósságkonszolidáció  
az önkormányzati vállalkozások beruházásait is érin-
tené, vagyis a kormány a város tulajdonában álló cé-
gek hitelállományát is rendezné. Dr. Balázs Árpád pol-
gármester szerint a települési tulajdonba tartozó 
cégek konszolidációjával, tartozásaik átvállalásával és 
a vagyon teljes szétválasztásával még világosabbá 
válna, melyek az önkormányzati és melyek az állami 
feladatok. A városvezető szerint ezáltal teljesen elvál-
na egymástól az állami és az önkormányzati szféra.
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„Az egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Siófok városában”   

Egészséges életmódra nevelés az önkormányzatnál 

 

Az egészséges életmódra való nevelés jegyében tréningeken, előadásokon, orvosi állapotfelmérésen 
vesznek részt Siófok Város Önkormányzatának munkatársai a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0779 azonosító 
számú projekt keretében. „Az egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Siófok 
városában” című pályázaton az önkormányzat uniós forrásból 9,7 millió forintot nyert, amelyből nemcsak a 
hivatal egészségterve készült el, hanem olyan programok is megvalósulnak, amelyek a testi és lelki egészség 
megőrzésével kapcsolatosak. Az ügyfelekkel rendszeres kapcsolatot tartó munkatársak stresszkezelő és 
kommunikációs tréningen is részt vehettek, amiből az ügyfelek is profitálhatnak, hiszen számukra is 
előnyös, ha kiegyensúlyozott köztisztviselők segítik őket mindennapos ügyeik intézésében. A foglalkozások 
során a munkavállalók empátia, tolerancia és konfliktusfejlesztő fejlesztő technikákat sajátíthatnak el 
Az ókori szállóige, ép testben, ép lélek felfogásnak megfelelően a munkatársak egészségfejlesztésében helyt 
kapk az egészséges táplálkozás valamint az energiaegyensúly fenntartására irányuló tudnivalók átadása, és 
egészségnapok szervezése egyaránt. Az önkormányzat a pályázat keretében a rendszeres mozgás 
fontosságára is igyekszik ráirányítani figyelmet, amit rendszeres gyalogtúrák szervezésével igyekeznek 
elérni. 
A programok témái nem csak az egészséges életmódra tanítanak, de annak fenntartását is kiemelten 
kezelik, hiszen az egészségre nevelés és a szemléletformálás lényege a fenntartásban rejlik. 
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Tengernyi program a KIKK-ben

A hagyományosnak mondható újévi gálakon-
certtel indult az év a Kálmán Imre Kulturális Köz-
pontban. A közel háromórás előadás – melynek  
mottója az Éljen a magyar! volt, –, hatalmas tetszést 
aratott a résztvevők körében. A siker szerencsére 
nem csak pillanatnyi élmény a Fő téren: soha nem 
látott érdeklődés övezi az idei kulturális évadot  
városunkban.

A nézők egybehangzó véleménye szerint a legjobb  
újévi gála volt az idei, köszönhetően az est újszerű  
felépítésének és a számtalan nagyszerű előadónak.  
A program kezdetén szimfonikus zenekarral kísért 
operettmelódiák csendültek fel, amelyek között olyan 
különlegességek is hallhatóak voltak, mint az eredeti 
Stolz-művek – elsősorban a gála német törzsvendégei-
nek nagy örömére. Az operettek világát musicalváloga-
tás követte, a könnyedebb dallamok között szerepeltek 
részletek a Miss Saigonból és az ABBA musicalből, a 
Mamma mia!-ból is. A Siófokon hihetetlen népszerű-
ségnek örvendő Janza Kata fellépéseit minden esetben 
ováció követte, de a közönség a többi résztvevő tehet-
ségét, odaadását is illően jutalmazta.
A nagy újévi időutazás utolsó részében újra a komo-
lyabb művek kaptak hangsúlyos szerepet, így például 
Balczó Péter, Boncsér Gergely és Nyári Zoltán a há-
rom tenor munkásságát idézte meg. Felcsendült még  
az est során Frank Sinatra My way című klasszikusa,  
valamint nápolyi olasz dalok színes választékával is 
megismerkedhettek a résztvevők. Markovics Emese és 

Angyal András táncos szólisták fellépéseit szintén min-
den esetben tapsviharral jutalmazta a közönség, de a 
gála egészére igaz volt, hogy a közreműködők és nézők 
között kiváló kapcsolat alakult ki.
A gálakoncert iránti nagy érdeklődés oka nem csak az 
újévi fogadalmakban keresendő: a Kálmán Imre Kultu-
rális Központ egész színházi évadára hatalmas látoga-
tottság jellemző. Mi sem bizonyítja ezt jobban annál, 
hogy soha ennyi felnőttbérletet nem értékesített még 
a KIKK, mint erre az idényre: 732-en vásároltak maguk-
nak helyet a 2013-2014-es előadássorozatra. Ez több 
mint 15 %-os emelkedést jelent az előző évekhez ké-
pest, és az ifjúsági hangversenyekre szóló bérleteknél 
is hasonló tendencia figyelhető meg.

a KIKK 2013-as éve számokban

A kulturális központ Facebook-oldalára kikerült 
beszámoló a következő adatokkal szolgál az el-
múlt évről: minden eddiginél több, mintegy 300  
saját szervezésű program, 6 nagy ingyenes fesztivál,  
a fesztiválokon több tízezer ember, több mint 50  
befogadott vendégrendezvény. A szabadtéri színpa-
don 25- féle program, az előadóhely belépődíjas és 
ingyenes rendezvényein több mint 23.000 látogató 
(az eddigi legtöbb a szabadtéri színpad elmúlt 10 évét 
tekintve). A KIKK rendezvényeit látogatók száma az év  
során összesen mintegy 120.000 fő volt. A Kálmán 
Imre Kulturális Központ és programjainak főtámoga-
tója az FGSZ Zrt., a Kristály Kft. és a Maxtel Csoport 
támogatóként segíti a kulturális tevékenységet. 
Györkös Marianna, a Kálmán Imre Kulturális  
Központ igazgatója szerint a sikerek oka elsősorban 
a rendezvények és az évad alapos előkészítésé-
ben keresendő. Véleménye szerint nagyon számít  
Siófokon, hogy mely színházak mely művészei érkez-
nek hozzánk: elsősorban a neves darabok és a friss 
színházi élmények számíthatnak sikerre nálunk. Idén 
például van olyan darab a műsorban, amely a bemu-
tatót követő egy hónapon belül érkezik városunkba,  
a Veszprémi Petőfi Színház társulatának köszön-
hetően. De természetesen az olyan emblematikus  
darabok, mint a Játszd újra, Sam! sem hiányozhatnak  
a repertoárból – a KIKK minden színházi évad  
végén kérdőívek segítségével gyűjti a véleményeket,  
inspirációt a következő idényhez. 

Jankó Gábor

Vízkereszt hetében 
ünnepelt Somogy

Siófokiak is kaptak kitüntetést a január 6-án  
kezdődött Megyehét alkalmából tartott ünnepi 
közgyűlésen. A Somogy Polgáraiért elismeréssel 
díjazott 21 kitüntetett között Biró József, a Balato-
ni Hajózás vezető tervezője, Fábián Sándor kántor 
és Görcsi István nyugdíjas zenész tevékenységét  
értékelte a megye vezetése.

516 évvel ezelőtt a vármegyék közül elsőként Somogy  
kapott pecsét- és címerhasználati jogot II. Ulászló királytól 
a megye hűségének és áldozatkészségének elismerése-
ként. A január 6-i évfordulót Somogyban 1996-óta  
ünneplik a Megyehét programsorozatával. A kaposvári 
megyeházán hétfőn megtartott ünnepségen Navracsics 
Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazság-
ügyi miniszter úgy fogalmazott: nemcsak Somogy megye 
hagyományait ünnepeljük, hanem egyben ünnepeljük  
az új megyei, az új közigazgatási rendszer sikereit is.  
A miniszter minden eddiginél erősebbnek értékelte  
az önkormányzatok szerepét. Navracics azt mondta:  
az önkormányzatok és a kormány közös célja a közjóért 
való munkálkodás. Megjegyezte: a megye, miközben erős 
államigazgatási tényező, január elsejétől fontos önkor-
mányzati, területfejlesztési, területpolitikai szereplővé is 
válik, hiszen a források jelentős részét a jövőben a megyei 

önkormányzatok mint fejlesztéspolitikai szereplők fogják 
beosztani.
A somogyiak emelt fővel ünnepelhetnek – mondta  
Gelencsér Attila, megyei közgyűlési elnök, aki arról is be-
szélt: Somogy erős és tekintélyt parancsoló, áldozatkész 
és hűséges volt. Viharvert évszázadai ellenére újra és újra 
építkezett és megmutatta erejét. Hozzátette: az előttünk 
álló példa ereje teremtheti meg azt az összefogást, amely 
nem hagyja e megyét letérni erről a kijelölt útról.
A vízkeresztkor kezdődött ünnepi Megyehéten  
Somogy legmagasabb rangú kitüntetését, a Pro  
Comitatu díjat érdemelték ki, Fésűs Éva meseíró és  
Vörös Tamás, a megye főjegyzője.
A Somogy Polgáraiért elismerést 21-en vehették át, 
köztük Biró József, a Balatoni Hajózási Zrt. vezető  
tervezője, aki a balatoni kikötőépítő munkák  
elkötelezettje. Díjat kapott még Fábián Sándor,  
siófok-kiliti kántor, aki a Siófok környéki templomok  
orgonáinak karbantartási munkáit ma is felajánlásból 
végzi, nyugdíjasként pedig a kiliti városrész katolikus 
templomának kántora, valamint Görcsi István zenész, 
aki egykor a Rajkó zenekar  tagjaként körbejárta  
a világot. A nyugdíjas muzsikus művészetével  
nagymértékben hozzájárult, hogy nemzetközi szinten 
is megismerjék és elismerjék a magyar  
előadóművészek tehetségét. 
A január 13-ig tartó programsorozat keretében Siófoknak 
is jutott szerep, hiszen hagyományosan a városban  
tartották a megyebált, ami - ahogy évek óta, úgy ezúttal is 
- jótékonysági célokat egyaránt szolgált.

„Az egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Siófok városában”

Egészséges életmódra nevelés az önkormányzatnál
Az egészséges életmódra való nevelés jegyében tréningeken, előadásokon, orvosi állapotfelmérésen vesznek részt Siófok Város 
Önkormányzatának munkatársai a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0779 azonosító számú projekt keretében. „Az egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmód programok Siófok városában” című pályázaton az önkormányzat uniós forrásból 9,7 millió forintot 
nyert, amelyből nemcsak a hivatal egészségterve készült el, hanem olyan programok is megvalósulnak, amelyek a testi és lelki 
egészség megőrzésével kapcsolatosak. Az ügyfelekkel rendszeres kapcsolatot tartó munkatársak stresszkezelő és kommunikációs 
tréningen is részt vehettek, amiből az ügyfelek is profitálhatnak, hiszen számukra is előnyös, ha kiegyensúlyozott köztisztviselők 
segítik őket mindennapos ügyeik intézésében. A foglalkozások során a munkavállalók empátia, tolerancia és konfliktusfejlesztő 
fejlesztő technikákat sajátíthatnak el Az ókori szállóige, ép testben, ép lélek felfogásnak megfelelően a munkatársak egészségfe-
jlesztésében helyt kapk az egészséges táplálkozás valamint az energiaegyensúly fenntartására irányuló tudnivalók átadása, 
és egészségnapok szervezése egyaránt. Az önkormányzat a pályázat keretében a rendszeres mozgás fontosságára is igyekszik 
ráirányítani figyelmet, amit rendszeres gyalogtúrák szervezésével igyekeznek elérni.
A programok témái nem csak az egészséges életmódra tanítanak, de annak fenntartását is kiemelten kezelik, hiszen az egészségre 
nevelés és a szemléletformálás lényege a fenntartásban rejlik.
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a gyermekellátás terén is 
előrelépett a Siófoki kórház

Heti rendszerességgel gyermek-tüdőgyógyásza-
ti szakrendelés kezdte meg működését a siófoki 
kórház gyermekambulanciáján. A gyermekek 
légúti és allergiás betegségei népegészségügyi 
felmérések szerint egyre gyakoribbak, a tüne-
tek egyre súlyosabbak, ezért is fontos a szak-
rendelés elindítása, amelyre a törökbálinti gyer-
mek-tüdőgyógyászati osztály és a siófoki kórház 
között létrejött megállapodás keretében nyílt 
lehetőség.

Se utazási kényszer, se hosszas várakozási idő nem 
terheli mostantól azokat a családokat, akiknek gyer-
mekét légúti megbetegedés kínozza. Az új gyer-
mek-tüdőgyógyászati szakrendelésre a lehető legrö-
videbb határidővel kaphatnak időpontot mindazok, 
akik kivizsgálásra vagy konzultációra jelentkeznek. 
– Az ország egyetlen önálló gyermek-tüdőgyógyá-
szati, bronchológiai osztályának négy jól képzett, 
gyermekgyógyász és gyermek-tüdőgyógyász szak-
orvosa heti váltásban minden szerdán 10-től 16 órá-
ig fogadja a gyerekeket a gyermek-tüdőgyógyászati 
szakrendelésen, és szakmai konzultációt végeznek 
kórházunkban a gyermekambulancia helyiségében 
– tájékoztatott dr. Inczeffy István, a siófoki kórház 
főigazgatója. Hozzátette: ezzel és a két intézmény 
közti együttműködéssel a gyermek légúti és aller-
gológiai betegségek ellátásának személyi feltételei 
mind a diagnosztika, mind a terápia területén jelen-
tősen javulnak. 
A főigazgató elmondta azt is, hogy a Törökbálintról 
érkező orvosok szándéka, hogy az együttműködést 
tovább mélyítsék a térség gyermekellátásának javí-
tása érdekében.
A rendelésekre a 84/501-793-as telefonszámon lehet 
bejelentkezni munkanapokon 7.00-15.00 óra között. 
Itt kérhető időpont a kórházban elérhető további 
gyermekszakrendelésekre is, amik a következőkép-
pen alakulnak: a szoptatási tanácsadást hétfőn és 
pénteken 13 és 15 óra között végzik, míg az újszülött 
utógondozás keddenként 10 és 12 óra között érhető 
el. A gyermek nephrológia csütörtökönként 11 és 15 
óra között kereshető fel, a kardiológia pedig minden 
kedden 11 és 15 óra között. A gasztroenterológiai 
rendelésen csütörtökönként 16 és 18 óra között fo-
gadják a beteg vagy panaszos gyermekeket.

K.T.

Fiatalít a Siófoki Kórház
Pécsről érkezett a siófoki kórház két új, fiatal fő-
orvosa. Dr. Peti Attila és dr. Pintér István egyaránt 
Phd tudományos fokozattal rendelkeznek. Ők ket-
ten januártól a laboratóriumban, illetve a belgyó-
gyászaton zajló szakmai munkát szervezik.

Két ember közt a legrövidebb út egy mosoly– fogal-
mazta meg a bölcsességet Kodály Zoltán. A szállóigé-
vé vált mondás különösen igaz a kórházi beteg és az 
őt gyógyító orvos, ápoló nővér viszonyára. Dr. Pintér  
István, a siófoki kórház belgyógyászati osztályának új 
vezetője is nagyra értékeli az apró, ám annál többet 
adó momentumot. – Betegközpontú vagyok, a mosoly  

pedig lehetőség a gyógyulás elősegítésére. Az érzékeny 
lelkiállapotban lévő betegeknek bátorításra, támoga-
tásra is szüksége van – fogalmazott a Phd tudományos 
fokozattal rendelkező belgyógyász, aki egyetemi évei 
után 15 éven át Pécsett, a II. Számú Belgyógyászati  
Klinikán dolgozott. Pintér doktor úgy fogalmazott, 
igazából hazatért Somogyba, hiszen Ecsenyben szüle-
tett. A belgyógyászat új osztályvezetője legfontosabb  
törekvései között tartja számon olyan gyógyító mun-
ka megszervezését, hogy a városban és a környéken 
élő betegeknek ne kelljen más kórházakat keresniük, 
helyben kaphassák meg a segítséget. Ehhez az alapot 
megtalálta Siófokon, de ahhoz, hogy igazán ütőképes  
csapatot tudjon kialakítani, növelni kell a belgyógyá-
szaton dolgozó orvosok és a szakszemélyzet létszá-
mát. Erre annál is inkább szükség van, mert mint dr. 
Pintér elmondta: kiváló szakemberek veszik körül, de 
annyira kevesen vannak, hogy egyelőre az alapellátás 
is nagy terhet ró az osztályon dolgozókra. A főorvos 
szerint bár nem könnyű az orvosok kimozdítása, és  
az egyetemről kikerülő szakemberek bére sem ösztön-
ző idehaza, mégis látna lehetőséget arra, hogy kezdő  
orvosokat csábítson Siófokra. Ehhez meglátása sze-
rint nagy segítség volna, ha a város támogatni tudná  
a letelepedést.
Mint megtudtuk, a belgyógyászati osztály új és a régi 
vezetőjének kapcsolata kiváló, olyannyira, hogy Simon 
Kornél professzor saját szakterületén az elkövetkezők-
ben is segíteni fogja az osztály munkáját. 
Dr. Pintér István a vesebetegségek, a cukorbetegség 
terén rendelkezik a legtöbb szakmai tapasztalattal, s 
persze ide tartozik az előbbiekhez hasonlóan népbe-

tegségként kezelt magas vérnyomás is. 
Noha a gyógyításban talán a kórházi laboratóriumok 
munkája egyike a betegek előtt legkevésbé ismert te-
vékenységeknek, a labor mégis a gyógyítás egyik fon-
tos alapköve, hiszen a vérkép árulkodó. Laboratóriuma 
tekintetében a siófok kórház akár megyei jelentősé-
gűnek is tekinthető, hiszen igen nagy vonzáskörzet-
ben élők mintáit vizsgáljuk itt – mondta dr. Peti Attila,  
a labor új vezető főorvosa, aki dr. Csongrády Emőkét 
váltotta január elején a labor élén. 
A kórházban dolgozó főorvosok talán legfiatalabbjá-
nak tekinthető új vezető Pintér doktorhoz hasonlóan 
Pécsről érkezett a Balaton-partra, korábban a Pécsi 
Tudományegyetem Laboratóriumi Medicina Intéze-
tében dolgozott. Mint mondja: nyáron járt először a 
városban, így nemcsak a kórházi körülményeket, de a 
napsütötte települést is vonzónak találta. – Jól szerve-
zett labort vettem át a főorvos asszonytól, ahol speci-
álisabb vizsgálatok elvégzésére is van lehetőség – ma-
gyarázta dr. Peti Attila, aki Phd fokozattal rendelkezik. 
Tervei között szerepel a vizsgálatok során használt rea-
gensek egységesítése, ami a finanszírozás tekintetében 
is kedvező változást hozhat. A főorvos fontosnak tart-
ja, hogy a kórházi osztályokkal, szakrendelésekkel és  
háziorvosokkal jó kapcsolatot ápoljon, s fenntartsa azt  
a gyorsaságot, amivel a siófoki labor dolgozik.  
A szakemberhiány a labor esetében is fennáll, Peti 
doktor szerint azonban egyetlen szakorvos felvéte-
le is megoldást jelentene, hiszen ebben az esetben  
akkor is a megszokott sebességgel tudnák feldolgozni  
a beérkező mintákat, ha az átlagosnál több laboratóriu-
mi vizsgálatot kell végezniük.

a helyi piacot erősíti 
a Fürdőegylet tagsági kártyája 
Kedvezményekre jogosító tagsági kártyát kapnak az idei 
évtől a fürdőegyleti tagok az éves tagdíj befizetését kö-
vetően. A cégnévre szóló plasztikkártya birtokában azok 
a minimum 15 százalékos kedvezménnyel kínált szolgál-
tatások vehetők igénybe, amelyeket az egyesület tagjai 
egymás számára ajánlanak fel. Az egyéb kedvezmények 
mellett a tagsági kártya létrehozásával a Siófoki Fürdő-
egylet Turisztikai Egyesület célja, hogy elősegítse a helyi 
szolgáltatók közötti szorosabb együttműködést, s ezzel 
is támogassa a szervezet tagjait, egyúttal erősítse a helyi 

piacot. – A tagsági kártya lehetőséget biztosít a szolgál-
tatóknak, hogy termékeiket szélesebb körben értéke-
sítsék, szolgáltatásaikat többen vegyék igénybe, hiszen 
a tagsági kártyát egyesületünk tagjainak szánjuk, akik 
részvételükkel támogatják az egyesület működését és 
éves szinten vásárlást generálnak a tagszolgáltatók kö-
rében. Ez mintegy 350 helyi és környékbeli szolgáltatót 
jelent – mondta Hávris Klaudia, a Fürdőegylet titkára.
Az elmúlt időszakban többen jelezték, hogy tagtársaik-
nak az idei évtől kedvezményes áron kínálják szolgál-
tatásaikat. Az árengedményt nyújtók között található  
például nyelviskola, fodrászat, virágbolt és étterem is. 
Aki szeretne csatlakozni a programhoz, a Tourinform  
Iroda munkatársainál jelentkezhet. Az elkészült plasztik-
kártyákat várhatóan februárban kapják meg az egyesü-
letben résztvevő vállalkozások.
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Mindent a Hajózásról
A hajózási társaság közgyűlése tavaly ősszel  
jóváhagyta a cég jelenlegi telephelye mögöt-
ti 1,16 hektáros terület, a siófoki önkormányzat 
közvetett tulajdonában lévő hajdani halászati 
telek megvásárlását, ahová át kívánják költöz-
tetni a társaság elavult telephelyét. A hajózá-
si társaság jelenlegi, part menti telephelyének  
része egy kisebb mesterséges sziget, ami  
a kiemelt üdülőövezet egyik legértékesebb  
területe. A város rendezési terve üdülőövezet-
ként tartja nyilván. Sem emiatt, sem amiatt, mert  
a jelenlegi környezetvédelmi elvárásoknak nem 
megfelelő ipari területnek számít, nem kaphat 
hosszú ideje építési engedélyt, így fejlesztési  
lehetőségei igen korlátozottak. A jövőbeni  
tervekről és az elmúlt szezonról beszélgettünk  
dr. Halmos Gábor vezérigazgatóval.

Az időjárás átalakította a szezont, 
de az őszre nem lehetett panasz

A szezon végül is a terveinket hozta, egy nagyobb 
időbeli eltolódással, hiszen márciusban háromnapos 
hóesés volt, és ahelyett, hogy a hajókkal ki tudtunk 
volna állni, a havat lapátoltuk róluk. Az időjárás aztán 
kegyes volt, amit ott elvesztegettünk, azt visszaadta 
nekünk október végén. A menetrend szerinti hajó-
zást október 6-án zártuk volna, de mivel a meteoro-
lógiai előrejelzések is olyanok voltak, és az október 
elsejétől hatodikáig terjedő időszakban az utasforga-
lomi adatok is azt mutatták, hogy érdemes október  
végéig hétvégenként menetrend szerinti járatokat és 
sétahajókat is üzemeltetni, hát így is tettünk. 
Egyes helyeken nem hogy több 10 százalékkal  
volt nagyobb a forgalom a tavalyi októberihez  
képest, hanem három- négyszerese.

Tehát minden a terveknek megfelelően alakult?

Az volt a tervünk, hogy a tavalyi évet mindenképpen 
megismételjük. Ez nem sikerült, de csak egy hajszál-
nyival maradtunk el tőle, s most csak a személyhajó-
zásról beszélek.  Igazából annyira nem vagyunk elke-
seredve, mert amilyen rosszul indult a szezon, ahhoz 
képest a végén erősíteni tudtunk. A komp a tavalyi 
évet túlteljesítette három és fél százalékkal, s mind a 
kompon, mind a személyhajókon dinamikusan emel-

kedik a kerékpárszállítás. A vitorlás üzletág  szerepelt  
a legjobban, a tavalyi évhez képest öt százalékkal 
teljesített túl. Mindig büszkén el szoktuk monda-
ni, hogy mi vagyunk az egyetlen vitorláskikötő lánc. 
Vannak más kikötők, szebbek, jobbak, magasabb 
minőségi szinten, drágábbak is – ez egy más kér-
dés – ezt nem vitatjuk el, de olyan is van, hogy több 
kikötő tartozik egy tulajdonoshoz,de az még min-
dig csak egy-két darab. Viszont ha akarok tenni egy  
túrát akármilyen időtartammal a Balaton körül, akkor 
mi vagyunk az egyetlen, aki azt tudja mondani, hogy 
mindenhol van állomás. Ahol pedig nekünk saját  
bérlőnk van, úgynevezett honos kikötője, kap egy 
túra háromszöget, és bármelyik állomáson, ahol  
ő megjelenik, ott bennfentesként egy klubhoz  
tartozik, helyre kísérik, segítenek a kikötésben, tehát  
otthonosan mozognak a mi helyünkön. Ezt persze 
más is megteheti, csak akkor külön pénzt kell fizetni 
vagy éppen vendéghelyre kell állnia.
A hotel és a két kemping, amik – nyilván a nagy  
idegenforgalmi kínálatban mi csak egy kis pont  
vagyunk – túlteljesítették a tavalyi adataikat, aminek 
örülünk. A szálloda egy- két százalékkal, a kempingek 
közel tíz százalékkal.

Az idei év nagy kérdése: a telephely.

Az idei év nagy kérdése a cég telephelyének  
a jövőbeni sorsa, a megvásárolt telek felhasználá-
sa, beruházása, fölfejlesztése. Ez egy nagyon hosz-
szú folyamat. Terveztetni kell, engedélyeztetni kell 
szakhatóságokkal, pályázni kell, mert azért szeret-
nénk – és kell is – külső forrást is ebbe bevonni. Az új 
hely kicsinek tűnik ugyan, de ott el fog férni minden.  
A legtöbb gépünk nagyon régi, a sok elfoglal egy 
fél szobát, ma pedig ezek a gépek nem nagyobbak 
egy dohányzóasztalnál. A technológiai részleg, tehát  
a műhelyek, lakatosműhely, asztalosműhely, festőmű-
hely már most is odatelepíthetőek lennének, ez nincs 
összefüggésben a Sió vízszintjével. A legfontosabb 
maga a hajóknak a kezelése, a végső megoldás az 
az, hogy a Sió vízszintje gyakorlatilag megegyezzen  
a Balaton vízszintjével, vagyis a zsilip áthelyezése. 

A zsilip manapság kényes téma

Ez nagyon fontos, nagyon komoly dolog, mi nem  
a levegőbe beszélünk. A Dél-dunántúli Vízügyi  
Igazgatóságtól van egy 5 oldalas szakvéleményünk,  
pedig mi csak annyit kértünk, hogy írják le, hogy  

támogatják-e vagy nem, lehetséges-e vagy nem? 
Nem azt írták két sorban, hogy igen vagy háromban, 
hogy nem. Kaptunk egy közel 5 oldalas szakvéle-
ményt, hogy különféle „A” meg „B” meg „C” variáci-
ókkal támogatják, nagyon örülnek neki. A meglévő 
zsilip a ’40-es években épült, a ’70-es években lett  
felújítva, azóta nem nyúlt hozzá senki. Amikor kinyit-
ják mindig imádkoznak, hogy vissza tudják-e csukni. 
Ezt úgy lehetne megjavítani, hogy a vizet mestersé-
ges úton ki kell szorítani majd keletkezik egy szárazu-
lat, és lehet toldozni, foltozni, majd visszaengedni rá  
a vizet. Most ez tartja a vizet, és arrébb, az új te-
lephelynél felépülhet egy vadonatúj, a legmoder-
nebb technikával, majd a régi elbontható lenne.  
Mint mondtam, a vízügyi igazgatóság támogatja  
különböző műszaki elképzelések mellett, a halásza-
tot is megkérdeztük, szintén támogatják, a vízirendé-
szetet is megkérdeztük a vízirendészet is támogatja 
és mindenki elmondta saját igényét. 

Az új helyen a hajók karbantartása is 
egyszerűbb lenne

Jelenleg megpróbáljuk a hajók karbantartását jól, 
rosszul megoldani: védjük őket és a kellékeket  
különféle sátrakkal, nejlonokkal. Például, hogy  
a homokot a szél ne vigye el- itt hatalmas mennyi-
ségekről, éves szinten több tonna homokról beszé-
lünk rozsdával  szennyezett kevert homok amit ugye 
elszívunk, fújkálunk- és mindent megteszünk , na de 
valljuk be mégsem zárt lánc ez,  kitéve az időjárás  
viszontagságainak.
Az új helyen szárazdokk lenne, ami gyakorlatilag úgy 
néz ki, hogy a hajó oda beáll, a vizet leeresztik alóla 
és gyakorlatilag azért érdekes, mert innentől kezdve 
olyan , mint hogyha egy műhelyben, egy csarnok-
ban egy zárt helyen lenne a hajó lekezelve. Mintha  
építenék azt a hajót. 

Mi lesz a sorsa a régi telephelynek?

Szilárd elképzelésünk, hogy mi ezt nem akarjuk 
sem elkótyavetyélni, sem eladni, mi szeretnénk ezt  
bérbeadni. De például a siófoki Vitorlás kikötő  
bővítését el tudjuk ezen a részen képzelni. Termé-
szetesen lehet megosztani is, egy része vitorláskikö-
tő, egy része bérbeadható. Folyamatosan ötletelünk,  
de ez még a jövő. 

gk
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Szemétből nyernek pénzt 
Európa egyik legkorszerűbb hulladékkezelő üzemé-
nek építése kezdődik meg tavasszal Somban, ahol 
egy számítógép vezért hulladék előválogató gép 
kezd működni. A gépsor a vegyes hulladékból kivá-
logatja az összes olyan anyagot, ami újrahasznosít-
ható, így hamarosan felére csökken annak a szemét-
nek a mennyisége, amit végérvényesen a földnek 
kell elrejtenie.

Utópisztikusnak, sőt ijesztőnek hat, amikor a bolygót 
elborító szemétről, a magasba tornyosuló hulladék-
halmokról látunk képeket. A túlfogyasztásból eredő 
hulladékmennyiség növekedése nemcsak ökológiai 
szempontból számít kiemelt feladatnak világszerte, 
de gazdaságilag is. A vegyes hulladékot terhelő lera-
kási adó növekedése mindenki számára zsebbe vágó, 
ezért sem mindegy, hogy mennyi szeméttel terheljük 
környezetünket.
A somi hulladéklerakó hosszú távú működésének 
megalapozása Siófok számára kiemelt jelentőség-
gel bír, a telep küszöbön álló fejlesztése azt alapozza 
meg, hogy a lerakót minél tovább lehessen használ-
ni, azaz a lehető legkevesebb vegyes hulladékot kell-
jen Somban ártalmatlanítani. Ezzel összefüggésben 
kiemelt cél az árak kordában tartása, amit csak úgy 
lehet elérni, ha csökken annak a hulladékmasszának 
a mennyisége, ami újrahasznosítás nélkül kerül a le-
rakóba. A kevesebb vegyes hulladék ugyanis alacso-
nyabb adóterhet jelent. 
A hamarosan startoló, közel 4 milliárd forint értékű 
fejlesztésnek köszönhetően a somi hulladéklerakó 
megtelése 12-15 évvel később következik be. Mindez 
azzal a mechanikai előválogató művel érhető el, ami 
a kukásautókból kikerülő hulladékot „böngészi át” 
és kiválogatja belőle azokat az anyagokat, amelyek 
újrahasznosíthatók. A gépsor képes arra, hogy külön-
válogassa a szemetet és kiszűrje belőle a vastartalmú 
és a vasat nem tartalmazó fémeket, a papírt illetve a 
különböző csomagolási technológiák során használt 
műanyagokat. Az intelligens berendezés elválasztja 
a komposztálható anyagokat illetve a háztartásokból 
kikerülő hulladéknak azt a részét is, aminek fűtőértéke 
van, ezáltal fűtőanyagként még használható. 
Az előválogató munkába állításával a somi lerakóba 
kerülő hulladék 35 százaléka eladható anyaggá válik. 
A projekt keretében ötezer darab házi komposztáló, 
négy öntömörítős hulladékgyűjtő jármű és egy hom-

lokrakodó gép is beszerzésre kerül, s nem elhanyagol-
ható az sem, hogy a fejlesztéssel új munkahelyek és 
létesülnek.

a lerakási adó vagy járulék
 
Az Európai Unió 2008. december 12-én kihirdetett 
hulladék keretirányelvének megfelelően a lerakási 
járulék egy olyan adónem, ami a hulladékok lera-
kóktól való eltérítését és a hasznosítás növelését hi-
vatott szolgálni.
Az adó Európa szinte minden országában megtalál-
ható, több nyugat-európai országban már évekkel 
vagy akár egy évtizeddel ezelőtt bevezették. A já-
rulékot a lerakókba kerülő települési hulladék után 
fizetni kell. Az adó mértéke 2014-ben tonnánként 
hatezer forint, ami éppen a duplája az elmúlt évben 
alkalmazott díjnak.
Az EU hulladék keretirányelvében nagy hangsúlyt 
kap a hulladékgazdálkodási hierarchia, aminek fő 
alappillére a hulladékképződés megelőzése és az 
újrahasznosítás ösztönzése. Ezután következik a 
sorban az anyagában történő, majd az energetikai 
hasznosítás, végső soron pedig az ártalmatlanítás.

Siófok tovább növelte 
részesedését a hajózási cégben

Siófok egy 53 millió forintos részvénycsomagot vá-
sárolt, ezzel 41,1 százalékra növelte tulajdoni há-
nyadát a Balatoni Hajózási Zrt.-ben, amiről a város 
képviselőtestülete a tavalyi év utolsó testületi ülé-
sén hozott határozatot.

Siófoknak Révfülöp önkormányzata ajánlotta fel el-
adásra a részvényeit. A város képviselőtestülete már 
több alkalommal állást foglalt arról, amennyiben lehe-
tőség nyílik rá, további részvényeket kíván vásárolni a 
hajózási társaságban. Így hát élt a lehetőséggel, ami-
nek köszönhetően 0,8 százalékkal nőtt a tulajdoni há-
nyada. A befektetésre a pénzügyi fedezetet a 2013. évi 
költségvetési tartalékból biztosították. (Összesen 1716 
darab, egyenként 20 ezer forint névértékű értékpapírt 
vásárolt az önkormányzat, amelynek árához hozzájött 
a tavalyi mérlegadatokból kiszámolt, részvényenként 
10 953 forintot jelentő vagyoni érték.)
A tulajdonos önkormányzatok egy része azért szeret-
ne túladni a részvényein, mert az tőkejuttatási kötele-
zettséggel jár, vagy a fejlesztési terveikhez szükséges 
forrás szeretné így előteremteni. Akárkinek nem lehet 
eladni ezeket a részvényeket, mert a megváltozott tör-
vények értelmében a balatoni hajózási cég a nemzeti 
vagyon részévé vált, így korlátozottan fogalomképes, 
vagyis csak az állam és az önkormányzatok között ér-
tékesíthető.
Balázs Árpád, Siófok polgármestere elmondta, hogy 
miközben más település nem akar részvényt vásárolni, 
Siófokot sok támadás éri, amiért megteszi, és a hajdani 
20 százalékos részesedését mára meghatározó, 41 szá-
zalékra növelte. Ezért a város vezetése nyárra szeretné 
mindenki számára világosan megfogalmazni a hajózá-
si társasággal kapcsolatos stratégiáját, amely nyilván-
valóan az egész régió érdekeit is kell, hogy szolgálja. 
Egyebek közt szeretnének minden "kiskaput" bezárni, 
ami lehetővé teszi a cég vagyonának széthordását. A 
törvényi szabályozás szerint, ugyanis hiába korlátozott 
a részvények eladásának lehetősége, ha a cég vagyo-
na közben eladható. A polgármester megjegyezte, Ba-
latonfüred és Balatonakali is szeretné megvásárolni a 
hajózási társaság egy-egy kikötőjét, ami ettől kezdve 
privatizálhatóvá válna. Siófok jó befektetésnek tart-
ja a hajózási részvények vásárlását, hiszen a társaság-
ban vannak tartalékok, így az több profit termelésére 

is képes lehet a jövőben. (A tavalyi, mintegy 50 millió 
forintos nyereség 70 százalékát vették ki osztalékban a 
tulajdonos önkormányzatok.)

A Balatoni Hajózási Zrt.-ban 2008-ban vált 100 szá-
zalékos tulajdonossá 22 balatoni tóparti önkor-
mányzat, amikor bizonyos feltételekkel, ingyenes 
vagyonjuttatással megkapták az államtól a cég 49 
százalékos tulajdoni hányadát a meglévő 51 százalé-
kos részesedésük mellé. Az állam úgy kívánta meg-
oldani a cég versenyképessé tételét és tőkésítését, 
hogy a vagyonjuttatásért cserébe a településeknek 
rövid időn belül mintegy 580 millió forintos tőke-
emelést kellett végrehajtaniuk, továbbá vállalniuk 
kellett, hogy 2012. október végéig 1,424 milliárd fo-
rintos tőkejuttatásban részesítik a céget. Erre a tőke-
juttatásra tavaly öt év haladékot kértek és kaptak a 
kormánytól az érintettek.  A hajózási társaságban 
a legnagyobb részvényhányaddal bíró települések 
jelenleg Siófok (41%), Keszthely (12%), Balatonfüred 
(9%), Balatonboglár (7,5%), Balatonföldvár (5,5%), 
Balatonlelle (4,5%), több kisebb önkormányzat pe-
dig már csak "beleszólást" biztosító, csekély, 0,3-0,5 
százalékos tulajdoni hányadot tartott meg magának 
a hajdani részvénypakettjéből.
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• Elhunyt az örök kisgazda •

Egyenes, Istenhez, a hazához és a családhoz hű 
ember volt. A Kele utcai temetőben így búcsúztat-
ták Barkóczy Gellértet, akit 83 évesen tavaly de-
cemberben ért a halál. 

A ravatalánál elmondott gyászbeszédekből az egykori 
kisgazda politikus teljes életútja kibontakozott, amely 
1931. szeptember 22-én Tengődön vette kezdetét.  Apai 
és anyai nagyszülei saját földön gazdálkodó katolikus pa-
rasztemberek voltak. Édesapja, Barkóczy József az 1947. 
évi országgyűlési választásokon a Demokrata Néppárt 
színeiben szerzett mandátumot, majd 1949-ig tagja volt 
a parlamentnek. Barkóczy Gellért apai hatásra egészen 
korán a közélet felé fordult. Tizennégy éves korában be-
lépett a Független Kisgazdapártba, de miután 1949-ben 
a párt tevékenysége ellehetetlenült, sokáig nem politizált. 
Kezdetben apja gazdaságában dolgozott, volt munka-
szolgálatos, később saját földjeit művelte. Traktorosként, 
szerelőként is tevékenykedett, és gépész-technikusi okle-
velet is szerzett. 1965-től a Siófoki Városi Tanács Költségve-
tési Üzemében dolgozott, majd 1968-tól művezető lett. A 
rendszerváltás utáni években már nyugdíjasként kezdett 
el újból gazdálkodni a kárpótlásként visszakapott földjén. 
A rendszerváltás előszele hozta vissza a politikai életbe. A 
Független Kisgazdapárt újraindulásakor, 1988-ban a párt 
siófoki szervezetében felújította tagságát, majd hamaro-
san a helyi, később a Somogy megyei szervezet elnökévé 
választották.  Az 1990. évi önkormányzati választásokon 
Siófok 7. számú választókerületében indult, és lett tagja 
több cikluson keresztül az önkormányzati képviselőtes-
tületnek. Indult az országgyűlési választásokon is, ahol 
1994-ben bejutott a parlamentbe, szintén több cikluson 
keresztül képviselve a somogyi kisgazdákat. 
Somogy Megye Közgyűlése nevében Witzmann Mihály 
alelnök búcsúzott a politikustól úgy jellemezve őt, aki 
egész életében példát mutatott a hazai agráriumnak és 
példát mutatott a politikának. 
– Barkóczy Gellért élete maga volt a szolgálat. Szolgálta 
szülőfaluját, Tengődöt, szeretett megyéjét, Somogyot, és 
szolgálta hazáját, Magyarországot. Soha nem szakadt el 
az agráriumtól, és fáradhatatlanul dolgozott a magyar vi-
dékért és a vidéki emberekért.  Mindvégig hű maradt az 
általa oly nagyon szeretett termőföldhöz, amelynek leghi-
telesebb képviseletét egész életében a Kisgazdapártban 
látta – fogalmazott az alelnök.
„Sem pártját, sem annak eszmeiségét soha meg nem ta-
gadta, semmilyen szorongató kényszer, vagy kínálkozó 
előny, ígéret hatására” – méltatta az elhunytat dr. Balázs 

Árpád, Siófok polgármestere, aki Barkóczy Gellért életút-
jának talán kevésbé ismert részleteiről is megemlékezett 
a ravatalnál. „Fiatalkorában szembesült az egyenes útról 
letérítő kényszer brutalitásával, amikor parlamenti kép-
viselő édesapját letartóztatták és koncepciós eljárásban 
börtönbe zárták. Idős korában is könnybe lábadó sze-
mekkel mesélte a méltatlan bánásmódot, hogy, kötéllel 
megkötözve, istállóban őrizték elhurcolásakor ártatlan 
felmenőjét. Ez a fenyegető példa nem megrendítette 
lelkét, hanem megerősítette. Tudta, hogy a becsületes 
emberek megfélemlítése, megalázása csak a gonosz útja 
lehet. Barkóczy Gellért a rossz, de könnyű út helyett az Is-
ten, a Család és a Haza dicsőségét, védelmét és javát kí-
vánta szolgálni, erre kötelezte el magát. A kisemberek, a 
saját verejtékükből élők, a szülőföldjükhöz ragaszkodók 
védelmét és támogatását tartotta küldetésének. Közéleti 
tevékenységét, politikai munkáját édesapja örökségének 
tekintette, erkölcsi felfogása erős katolikus hitéből táplál-
kozott, segítőkészsége, küzdeni tudása, hajlíthatatlansága 
a haza felemelkedése iránti elkötelezettségéből fakadt. 
Példát mutattál abból, hogy élni csak tisztességesen ér-
demes, közfeladatot vállalni csak a köz érdekében szabad, 
vagyont gyűjteni csak az elvégzett munka megérdemelt 
gyümölcseként engedhető meg.” – zárta búcsúbeszédét 
dr. Balázs Árpád.

Az egykori politikus tevékenységét a megye és a város dí-
jakkal ismerte el. 2001-ben megkapta a „Somogyért" Ki-
tüntető Díjat, és hozzá a megyecímerrel díszített aranygyű-
rűt. Lakóhelyén 2002-ben „Siófokért érem” kitüntetésben 
részesült, míg legutóbb a tavaly novemberi városnapon 
egyike volt a „150 éves fürdőért – a 45 éves városért” elis-
meréssel díjazottaknak, ám ez utóbbi kitüntetést egészségi 
állapota miatt személyesen már nem vehette át.
Isten nyugosztalja!

Tarr Lajos életműve is 
bekerült Somogy kincsei közé

Tarr Lajos életműve is szerepel az Örökségünk - Somogyor-
szág kincse idei díjazottjai között. Idén 5 elismerést adtak át 
a Megyehét alkalmából január 9-én. A Somogyország Kin-
cse díjakat Somogy Megye Közgyűlése tíz éve adományoz-
za a megyében fellelhető értékek elismeréseként. 
A természet, az emberek és a múló élmények egyaránt 
fellelhetők Tarr Lajos festőművészképein. A 2006-ban 
elhunyt akvarellista alkotásai Törekiben, a Szilfa Galéri-
ában láthatók ma is.  
Tarr Lajos festőművész rajztanárként, járási népművelő-
ként hosszú éveken át szakfelügyelői szolgálatot látott 

el, és pedagógusként is szép emlékeket hagyott tanítvá-
nyaiban a természetet szerető és értő emberként. Számos 
kiállításán Somogy megye szépségét és természeti gaz-
dagságát hirdették képei: a töreki táj, a Balaton-part, a so-
mogyi lankák harmóniáját.
Szakmai körökben írták róla: „Tarr Lajos az akvarelltechni-
ka száraz és vizes módszerét egyaránt használja. Egyéni 
nyelvezete az expresszív képi kifejezést keresi. Érzékenyen 
reagál a legegyszerűbb táji motívumokra is, ugyanakkor 
fogékony maradt az emberi érzelmek, a mély, katartikus 
élmények iránt. Pedagógus festőként képei a természet 
által nyújtott csodákat sugározzák, az igyekezetet a belső 
nyugalom és harmónia megteremtésére.” 
Alkotó munkájának meghatározó része volt Fekete Ist-
ván íróval történt személyes ismeretsége. A szerző re-
gényeinek hőseivel számos alkotásán találkozhatunk.

Fél évszázada a színpadon
Különleges műsorral ünnepelte fennállásának 
50. évfordulóját a Balaton Táncegyüttes: karácso-
nyi műsorukban a jelenleg is aktív tagok mellett  
az idősebb generációk képviselői is újra  
bizonyíthatták rátermettségüket. A jubileu-
mi est kellemes meglepetéssel zárult: dr. Balázs  
Árpád 500.000 Ft-ot ajánlott fel a polgármesteri  
keretből a város legismertebb és legelismertebb 
tánccsoportjának.

Rábaközi és mezőföldi táncok is színesítették azt  
a 3 órás ünnepi műsort, mely ízelítőt nyújtott a Ba-
laton Táncegyüttes repertoárjából. Szigeti Angéla 
művészeti vezető elmondta: az évek során hatal-
masra duzzadt a megismert és begyakorolt koreog-
ráfiák száma, így mindig a bőség zavarával küzdve 
állítják össze az aktuális fellépések programját.  

Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne keresnék folyama-
tosan programjuk bővítésének a lehetőségét: a pol-
gármesteri jutalom egy részét is újabb koreográfiák  
vásárlására fogják fordítani.
A téli hónapok amúgy is egy felkészülési időszakot 
jelentenek a táncosok számára, ilyenkor állnak össze 
az új műsorok, melyeket aztán nem csak a nagyobb 
siófoki rendezvényeken, de az ország számos pontján 
tartott fellépéseken csodálhatnak meg az érdeklődők. 
A Balaton Táncegyüttes elsődleges céljának mégsem 
magát a szereplést tartja, hanem hogy a fiataloknak 
olyan közösséget és tudást adjon, amelyre életük  
során bármikor támaszkodhatnak. És ha mindehhez 
még sikerek is társulnak, mint legutóbb Zakopane 
városában, ahonnan egy nemzetközi folklórfesztivál 
első díjával térhettek haza a siófoki táncosok, az már 
tényleg „csak” a hab a tortán.

Jankó Gábor
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Világháborús emlékként 
kápolna épül Siófokon

Az első világháború 100. évfordulójának emlékére 
orosz kápolna épül Siófokon, amelynek alapkövét 
karácsony után helyezték el a Hock János közben.

Márk Golokov Jegorjevszki püspök, a Magyar Ortodox 
Egyházmegye ideiglenes kormányzó főpapja szentel-
te fel az alapkövet, amely szertartáson dr. Nanovfszky 
György, Magyarország egykori moszkvai nagykövete 
vállalta tolmács szerepét. Az eseményen Siófok vezeté-
se mellett részt vett Oleg Volovik, az Orosznyelvű Írók 
Nemzetközi Szövetségének elnöke is, aki a kikötőben 
álló Béke Jóságos Angyala című szobor adományozása 
kapcsán többször járt már a városban.
Dr. Balázs Árpád, Siófok polgármestere elmondta: fon-
tos része a történelmünknek az első világháború, mint 
ahogy az is fontos esemény, amikor egy hajdan ellen-
séges oldalon álló ország polgárai gondolják úgy, hogy 
emlékművet állítanak a mi országunkban. „Hiszek ab-
ban, hogy amikor az áldozatokra emlékezünk, a békét 
őrizzük” – fogalmazott a polgármester, aki ezt is elmond-
ta, hogy tervpályázatot írnak ki a kápolna megépítésére, 
ahol a zsűri egy olyan vegyes bizottság lesz, amiben 
döntő szerep jut a város vezetésének amellett, hogy a 

költségeket nem Siófok, hanem az orosz fél állja. – Egy 
ortodox pravoszláv kápolna épül a városban, ami az egy-
házak közötti megértést is jelképezi, és amivel nem egy 
egyházközösség létrehozása a cél, hanem hogy nyitott 
szívvel forduljunk egymáshoz – mondta Balázs Árpád.
Márk Golokov arról beszélt, hogy a megépülő ortodox 
orosz kápolnával azokra kívánnak emlékezni, akik az első 
világháborúban az életüket adták a hazájukért.  Magyar-
országon 129 olyan hely, temető található, ami orosz 
katonák sírhelyeit őrzi. Az elhunytak emlékének meg-
őrzése minden túlélőnek köztelessége – fogalmazott 
a püspök, megköszönve Siófoknak, hogy befogadta a 
kezdeményezést. Reményét fejezte ki, hogy az új kápol-
na, amelynek leendő védőszentje Pannónia földjén szü-
letett, a város egyik új gyöngyszemévé válik majd.

tt

További bővülés várható idén 
a belföldi turizmusban

Mintegy 4,5 százalékos bővülést jelzett a belföldi tu-
rizmus terén a szallas.hu internetes portál a 2013 egé-
szét vizsgáló előzetes adatokra hivatkozva. A webol-
dal népszerűségi top 10-es listáját az elmúlt 2 évben 
Siófok vezeti. A városban a vendégéjszakák tekinte-
tében az október után az elmúlt év novembere is je-
lentős javulást, több mint 31 százalékos növekedést 
hozott 2012. hasonló időszakához képest. 
Decemberben a Magyar Turizmus Zrt. balatoni re-
gionális marketing-igazgatósága is évet értékelt. A 
szervezet a Központi Statisztikai Hivatal adatsoraira 
támaszkodva 2013. első tíz hónapjáról adott számot. 
Eszerint a Balaton-régió kereskedelmi szálláshelyein 
tavaly január és október között 1,2 millió vendég ösz-

szesen 4,2 millió vendégéjszakát töltött el, ami 3,6 
százalékos vendégszám- és 3,3 százalékos vendég-
éjszaka-növekedést jelent az előző év viszonylatában. 
Az elmúlt év turisztikai tapasztalatai kapcsán a szal-
las.hu azt is megállapította, hogy a mobileszközökről 
indított foglalások aránya megduplázódott, és tavaly 
minden ötödik szállóvendég SZÉP-kártyával fizetett. 
A foglalási számok alapján a somogyi települések ma-
gasan vezették a megyei összesítést, minden hatodik 
szállást megyénkben kötöttek le. Az Év Szállása ver-
seny tapasztalatai szerint a szálláshelyek népszerűsé-
gében az ár mellett egyre fontosabb faktor a minőség 
is. „Az egy éjszakára eső foglalási díj csökkenése a kö-
zeljövőben valószínűleg megáll, a szállásadók egyre 
inkább a felkínált plusz szolgáltatásokkal tudnak majd 
versenyezni az utazókért” – mondta Szigetvári József 
a Szallas.hu ügyvezető igazgatója. A szakember hoz-
zátette, hogy 2014-re további 3-4 százalékos bővülés-
re számítanak a belföldi turizmus terén.

Kamarai díjat kapott a Baross 
és a Sió Eckes 

Díjakat osztott december közepén Kaposváron a 
Somogyi Kereskedelemi és Iparkamara. A siófoki 
gyümölcslégyártó, a Sió Eckes Kft. a Somogy Gaz-
daságért elismerést, míg a Somogyi TISZK Közép és 
Szakiskola Baross Gábor Tagintézménye a Somogy 
Szakképzéséért díjat vehette át.

A kitüntető címet a kamara elnöksége annak a tagnak 
ítéli oda, aki a gyakorlati képzés jogszabályi feltételeit 
kiemelkedően biztosítja, a tanulókat magas szintű és 
eredményes gyakorlati oktatásban részesíti, a tanuló-
képzés területén is kiemelkedő munkát végez, és segíti 
a kamara szakképzéssel összefüggő tevékenységét. A 
Baross az elismerő oklevelet a Központi Képzőhely ki-
alakításáért, a tanműhelyek professzionális eszközökkel 
való felszereléséért, fejlesztéséért, az ösztöndíjas és hi-
ányszakmák oktatásáért, a felnőttképzések és szakmai 
vizsgák szervezéséért, valamint a magas szintű szakkép-
zésért vehette át. Ez utóbbit a tanulmányi eredmények is 
visszatükrözik, hiszen az iskola tanulói országos szakmai 
versenyek előkelő helyein szerepelnek. A Somogy Szak-
képzéséért díjat Keszthelyi László, az intézmény főigaz-
gató-helyettese is kiérdemelte, aki a Központi Képzőhely 
vezetőjeként innovatív módszerekkel tette mintaszerű 
központtá a gyakorlati helyet.
A díjak terén gyümölcsöző volt a Barossban az év vége, 
hiszen a Somogy Szakképzéséért díjat megelőzően az 
intézmény tanára, Birkás György "Fraktálsorozatok vizs-
gálata a Matematica programmal" című munkájával a 
Magyar Tudományos Akadémia Pedagógus Kutatói Pá-
lyadíját vehette át. Az MTA elismerését azok a középis-
kolai tanárok érdemlik ki, akik az oktatás mellett jelentős 
tudományos tevékenységet végeznek.
A Somogy Gazdaságáért elismeréssel jutalmazott Sió 
Eckes példaértékű fejlesztési programjának köszönhe-
tően érdemelte ki a megítélt díjat. Az átadási ünnepsé-
gen elhangzott indoklás szerint a siófoki gyár Európa 
egyik legmodernebb gyümölcsfeldolgozó üzemévé, a 
hazai gyümölcslégyártás egyik fellegvárává vált az el-
múlt évtizedben. A cég 280 millió liter gyümölcslevet 
értékesített a legutóbbi eredményei szerint. Az elmúlt 
időszakban a társaság 13 százalékos növekedést tudhat 
magáénak, melyet termékváltással, fejlesztésekkel, új 
italok bevezetésével sikerült elérni.

2013.évi városi virágosítási verseny díjazottjai kategóriánként

I. Családi ház
Hanyecz Gábor Honvéd u.39. I.helyezett
Béndek Ottó Fő u. 36. II.helyezett
Takács Ildikó Léda u. 30. III.helyezett

II. Családi ház előkert
Völgyi Ferenc Tompa M. u. 16. I.helyezett
Vincze Jánosné Sió u. 34. II.helyezett
 
III. Üdülő ingatlan
Schönfelder Jánosné Ady Endre u.37. I.helyezett
Varga Judit Ágnes Baross G. u. 6. II.helyezett

IV. Társasházi erkély
Hauszgénusz Éva Dózsa Gy. u. 40.mfsz.4. I.helyezett
Varga Tamás Dózsa Gy. u. 40.mfsz.3. II.helyezett

V. Egyéb
Weglárr Péterné, András Melinda Honvéd u. 66/a(8-10) 
 I. helyezett
SIOK Pitypang Óvoda Csárdaréti út 7. II. helyezett

VI. Különdíj
Lénárt Ferencné Bajcsy- Zs. u. 6.
Évek óta kiemelkedő színvonalas kertfenntartás
Bártfalvi Sándor Tulipán u.19.
Közterületen végzett kiemelkedő növényápolási 
munkálatok

VII. Különdíj
AVE Kertfok Kft. Wesselényi u. 74.

Városvédő és Szépítő Egyesület
OBI  Bajcsy Zs.

Városvédő és Szépítő Egyesület
Dr. Nyirjesy Marianna Zsombor u. 6.

Nők a Balatonért Egyesület
Bérlesné Suplicz Anita Zöldmező u. 10.

Nyugdíjasok Siófoki Egyesülete
Szolnoki Mihályné Ady Endre u.8.

Siófoki Nőklub Egyesület

Összes jelentkező: 135 magánszemély
 3 intézmény
Az ünnepélyes díjkiosztóra a virágos Magyarországért 
verseny eredményhirdetését követően a Városnapi 
rendezvényen 2013.11.-29-én kerül sor.
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aktív óévbúcsúztatás 
vízben és szárazföldön

Tavaly is mozgalmasan teltek az év utolsó napjai 
Siófokon: sportmérkőzések, versenyek, díjátadó 
gála hozott lendületet a két ünnep közötti időszak-
ba. A több mint 20 éves múltra visszatekintő ren-
dezvénysorozat közel egytucat programot kínált 
az érdeklődőknek, akikből ezúttal sem volt hiány: 
az eddig Pezsgőfutásként ismert Papp Dániel  
Emlékfutáson például rekordszámú nevező indult.

Siófok Önkormányzata évek óta elismerésben részesíti 
a város kiváló teljesítményt nyújtó sportolóit, akik  
oklevelet, érmet vehetnek át az év utolsó napjaiban 
megrendezett gálán. 2013-ban 165-en – az Európa- és 
világbajnokságokon az első tíz, illetve az országos 
megmérettetéseken az első nyolc között végzők –  
fogadhatták a jól megérdemelt tapsot a Kálmán Imre 
Kulturális Központ színpadán. A rendezvényen sor  
került az év siófoki sportolóinak díjazására is: ifjúsági 
kategóriában Kiss Borbála kerékpározó duatlonista és 
Bévárdi Zsombor labdarúgó részesült elismerésben. 
Csák Panna triatlonista a felnőtt női kategória, míg  
Turjányi József rádiótávírász a felnőtt férfi kategória  
díjazottja lett. Az év egyesülete 2013-ban  
a Vízisportkör, az év edzője pedig a focistákat oktató 
Molnár Ferenc volt. Az év sporttámogatója elismerés 
az FGSZ Földgázszállító Zrt. dicsőségfalát színesíti  
a továbbiakban.
A programból természetesen nem hiányozhattak  
a valós testmozgással járó rendezvények sem.  

A Galerius Fürdőben felnőtt vízi sportváltó, míg  
a Beszédes József Általános Iskola tornacsarnokában 
kosár- és kézilabda, kenyér- és labdarúgó-mérkőzések 
várták a szurkolókat. Néhány érdekesebb eredmény  
a három nap eseményei közül: a Royal és a Marci péksé-
gek kenyérrúgó meccsét a széplaki csapat nyerte  
3-1-re, visszavágva ezzel a tavalyi 3-0-s vereségért.  
A Siófoki Bányász és a Zalaegerszeg öregfiúi döntetlen-
nel fejezték be a küzdelmet, míg a városi labdarúgó-
tornán az önkormányzat csapata diadalmaskodott, 
méghozzá kapott gól nélkül. A megmérettetés további 
résztevői a siófoki tűzoltóság, a kórház, a rendőrség, a 
Foki-hegyi Egyesület, valamint a McDonalds’ együtte-
sei voltak. Kiemelkedő eredményt ért el a Siófoki 
KC-Galerius Fürdő csapata is az év utolsó napjaiban: 33-
21-es eredménnyel diadalmaskodott a fehérvári kézi-
labdások felett.
Az óévi rendezvénysorozatot a hagyományokhoz hí-
ven a Pezsgőfutás zárta, amely a közelmúltban elhunyt 
sportmecénás emléke előtt tisztelegve a Papp Dániel 
Emlékfutás nevet kapta. Az óvodások 500 méteres ver-
senyére közel 50 apróság nevezett, a felnőttek 2014 
méteres távjánál pedig 317 sportoló állt rajthoz a Fő té-
ren. Utóbbi szám egyébként új rekordot jelent a pezs-
gőfutások történetében, amely eredmény talán kevés-
bé a kellemes időjárásnak, mintsem inkább a hosszú 
évek lelkes szervezőmunkájának, és a siófokiak mozgás 
iránti növekvő fogékonyságának köszönhető.
- Az volt a célunk, hogy a hagyományos BUÉK Siófokkal 
minél több embert mozgassunk meg városszerte. A 
kezdeményezés sikerét mutatja, hogy számításaink 
szerint az 5 napos rendezvény eseményei során több 
mint 1200-an sportoltak – értékelte az óévbúcsúztató 
programsorozatot Lapos Gábor szervező, aki örömmel 
számolt be arról is, hogy a szilveszteri futáson a város 
lakói mellett a szállodákban pihenő vendégek közül is 
sokan részt vettek.

Jankó Gábor

Új csarnok, megújuló stadion
12 milliárd 35 millió forintot osztanának fel 26 labda-
rúgó sportlétesítmény között. Siófok 600 milliót kap-
hat, emellett több mint 800 millió forint sportfejlesz-
tési támogatásban részesítette a Siófoki Kézilabda 
Club pályázatát a Magyar Kézilabda Szövetség. A si-
keres TAO pályázat eredményeként megépülhet az 
az 1000 fős sportcsarnok, amelyet a volt siófoki ke-
nyérgyár helyén hoz létre a club.

A jövő évi költségvetési törvényjavaslatban stadionfej-
lesztésre előirányzott 12 milliárd 35 millió forint felosztá-
sát javasolja a parlament számvevőszéki és költségvetési 
bizottsága. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma költség-
vetési fejezet egy összegben tartalmazta stadionfejlesz-
tésre a 12 milliárd 35 millió forintot. A módosítás ezt az 
összeget osztja fel 26 labdarúgó sportlétesítmény között, 
és tartalékban hagy még 95 millió forintot. A legmaga-
sabb összeg 600 millió forint, ennyit kap labdarúgó sport-
létesítményének fejlesztésére Siófok, Dunaújváros és 
Gyirmót. A következő lépcső 560 millió, ennyi jut a Győri 
ETO, a Szusza Ferenc-stadion, a kaposvári, a paksi, a pápai 

és a békéscsabai, a kecskeméti pálya, valamint a fővárosi 
Hidegkuti-stadion fejlesztésére.

Fodor János, a Siófok KC-Galerius Fürdő ügyvezető igaz-
gatója a KC honlapján olvasható hírben bejelentette, 
hogy ha minden a terveik szerint alakul, a kenyérgyár he-
lyén épülő kézilabdacsarnok létrehozása nem várat már 
sokáig magára. . – Egyesületünk a napokban értesült a 
több mint 800 millió forint TAO-támogatás elnyeréséről, 
így ha rendelkezésre áll majd a pénz, el is kezdődhet a 
munka. Örülünk neki, hogy a nyáron elkészült munka-
csarnok után egy újabb sportlétesítménnyel gazdagod-
hat a város és a kézilabdát szerető közönség – nyilatkozta 
a klub vezetője. 
Korábban a város honlapján és a Siófoki Hírek hasábjain 
is beszámoltunk arról: az egykori sütőipari üzem helyén, 
amit a kézilabda klub 25 évre vett bérbe a várostól, közel 1 
milliárd forintos beruházással multifunkcionális sportcsar-
nok létesül annak érdekében, hogy az 5 látványcsapat 
sportág között szereplő kézilabda tovább fejlődhessen 
Siófokon. A tervekben 24x44 méteres küzdőtérrel és szá-
mos kiszolgáló helyiséggel rendelkező multifunkcioná-
lis sportkomplexum megépítése szerepel.
Az ezerfős csarnok létesítése a Siófok KC fejlesztési 



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 
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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. február 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

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. február 17. (hétfő) 900

1/2 Cvikker 





1/4 Kristály

1/8 Poós temetkezés

1/4/Ezüstlakat


