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barna ruhás nővérek
Három ferences nővér visz testi és lelki enyhülést 
advent és az ünnepek idején is a szegények és rászo-
rulók életébe Siófokon. A város 22 évvel ezelőtt hív-
ta meg és teremtett rendházat az újjászerveződött 
ferences rend barna ruhát viselő nővéreinek.

A korábban Siófokon szolgálatot teljesítő Rita és Já-
cinta nővérek után három hónapja érkezett a városba 
Veronika, Teréz és Marianna nővér. A reggeli ima után 
nap mint nap útnak indulnak, hogy felkeressenek idős, 
beteg embereket, ápolják és gondozzák őket, és hogy 
eljussanak a kórházba is a gyógyíthatatlan betegekhez. 
Ruhaadományt gyűjtenek, adományokat közvetíte-
nek, lelki támaszt nyújtanak, sőt olykor gyerekekre is 
vigyáznak, de befogadták az anonim alkoholisták ön-
segítő gyűléseit is. Most, az advent hangulatát, mon-

danivalóját közös imával, szép és erőt adó gondolatok 
felolvasásával, adventi koszorú készítésével viszik el az 
ápoltjaikhoz.
Köztünk járnak ők, a barna ruhás és fátylas nővérek, hi-
valkodás nélkül mutatva példát önzetlenségből.
Mindhárman teljesítettek már korábban szolgálatot 
Siófokon, így – mint mesélték - élményt jelentett lát-
niuk, mennyit fejlődött a város az elmúlt években. 
Sok a régi ismerősük, de több olyan családdal kerültek 
kapcsolatba az elmúlt hónapban, akik korábban nem 
voltak szegények, de a devizahitelük vagy a munkanél-
küliség miatt teljes létbizonytalanságba kerültek egyik 
napról a másikra. 
A rászorulók sokszor kérnek ételt, de van, aki gyógy-
szert, tűzifát szeretne. A tisztaságra, szegénységre, en-
gedelmességre fogadalmat tevő nővérek anyagi lehe-
tőségei igencsak szolidak. Sokszor úgy segítenek, hogy 
– mivel szoros együttműködést tartanak fent a szociális 
gondozó rendszerekkel és a civil karitatív szervezetek-

kel - a megfelelő helyre irányítják a rászorultakat. A nő-
vérek a sok ima és munka mellett folyamatosan gya-
rapítják a tudásukat, iskolákba járnak, ahol nemcsak 
teológiát, hanem különféle gondozást is tanulnak.

Az út

Veronika nővér szerint mindenkinek saját útja van. 
Őbenne például a szerzetes nővérekről, apácákról ré-
gen az a kép élt, hogy ezek kicsit „selejtes” emberek, 
olyanok, akik semmi másra nem voltak jók. Később, 
megismerve a szerzeteseket, ferences atyákat, a kép 
egészen átalakult. Ráébredt, hogy ez egy olyan szép 
dolog, amiért érdemes odaadni az életét. Mint me-
sélte, amióta megtapasztalta, hogy az Isten mennyi-
re szereti, azóta dolgozott benne a kérdés, hogyan is 
válaszolhatna méltóan erre a szeretetre. Egy idő után 
született csak meg a válasz a lelkében: 29 évesen be-
lépett a rendbe. Több évnyi szolgálat és képzés után 
döntött arról, hogy örök fogadalmat tesz. Úgy érzi, 
nem inoghat meg krízis és nehézségek esetén sem, 
hiszen elköteleződött. Manapság ugyan az emberek-
nek nehezére esik még egy házasság mellett is elkö-
teleződniük, ő azonban visszavonhatatlannak érzi a 
döntését. Szerinte sem a szolgálat, sem az életforma 
nem nehéz, ha valakit az Úristen erre hívott meg. Bár 
valamikor egy nagy családra vágyott, mára lemon-
dott erről és a párkapcsolatról, a közösségnek és a 
szolgálatnak ajánlva az egész életét. Lelki atyját idéz-
ve azt mondja erről; valami jóról lemondani csak egy 
nagyobb jóért lehet.
Veronika nővér azt mondja, ott van a Szentírásban, 
hogy vándorok és jövevények vagyunk ezen a vilá-
gon, az örök hazánk ott van az Úristennél. Az áthelye-
zések számára azt jelentik, hogy úton van. Ahol ép-
pen szolgálatot teljesít, ott próbál meg otthon lenni 
és megszeretni a tájat, az embereket. 
A legfiatalabb, Teréz nővér vallásos családból szár-
mazik. Az ő életében a középiskolás korában jött egy 
fordulat, ami idáig vezette. Akkor kezdte el érezni, 
hogy egy személyesebb kapcsolatra vágyik az Isten-
nel. Gondolkozni kezdett azon, hogy a szerzetesség 
lehet az ő útja, amivel végleges és teljes formában 
tudja kifejezni Isten felé a szeretetét. Elvégezte az 
ELTE gyógypedagógiai szakát. Hamarosan egész bi-
zonyosan érezte, hogy ez a szolgálat, ami igazán bol-
doggá teszi. Azt mondja, ez nem önfeláldozás, hanem 
lelkesedés a részéről, hiszen nincs öröm, ami nagyobb 
számára, mint hogy Istent ezen a módon szolgálja. Öt 

éve lépett a közösségbe, ahol jelenleg még ideigle-
nes fogadalmas nővérként él, de a tanulási és érlelési 
idő után végeleges fogadalmat kíván tenni. Olyan fia-
tal, aki nem járt bulizni, de például internetezni sze-
ret. „Nem mondom, hogy nincsenek ebben a szolgá-
latban lemondások, rosszabb napok, nem mondom, 
hogy nem vágytam volna családra, de nagyon nagy 
élmény volt rájönni, mit is akarok igazán” – fogalmaz-
ta meg a lényeget. Arra ébredt rá, hogy az életébe 
csak egy nagy dolog, egy irányvonal fér bele, és azt 
akarta, az olyan legyen, amire öregkorában, ha vissza-
néz, az jut eszébe: ez megérte.

Az ajándék

Mint kiderült, a nővérek is szoktak szórakozni, és van-
nak vágyaik is. Szabadidejükben szeretnek társasjáté-
kozni (Catan, Activity, stb.), de kedvelik a sétákat, kirán-
dulást, biciklizést is. 
Teréz nővér nehezen fogalmazta meg, mire vágyna a 
legjobban karácsonykor, mivel ezt nemigen szokták 
megkérdezni tőle. Leginkább egy közösségben eltöl-
tött, igazán testvéri, meghitt karácsonyt szeretne, ami 
az egymásra való odafigyelésről szól. Akad azért sze-
mélyes vágya is: a legszebb karácsonyi ajándéknak egy 
olyan erdei kirándulást tartana, ahol gyönyörű helyen, 
nagy hóban lehet túrázni. 
Veronika is szép, közös karácsonyra vágyik. Egy olyan-
ra, amiben melegséget, szeretetet, örömet tudnak vin-
ni azoknak az embereknek az életébe is, akikhez segíte-
ni járnak. Azt mondja, neki is van egy személyes vágya: 
túl pörgős az életük, ezért szeretne elcsöndesedni egy 
kis időre egyedül, hogy megélhessen egy mély, szemé-
lyes találkozót a szerető Istennel, a Megváltóval.

D.T. 

Kevesen tudják, hogy a Ferences Szegénygondozó 
Nővérek Rendjét Magyarországon alapították 1927-
ben. A szocializmus idején feloszlatták őket, akkor 
évtizedekre „ruhát cseréltek, de szívet nem”- ahogy 
az egyikük fogalmazott, majd a rendszerváltáskor 
újjászerveződtek. A hajdani több száz fős tagságá-
ból mára egy kisebb, 19 fős közösség maradt. Az 
országban három településen működik rendházuk: 
Szécsényben, Esztergomban és Siófokon. A Balaton 
fővárosában a település első és egyetlen szerzete-
si közösségének a helyi önkormányzat biztosít ott-
hont, segítve az ellátásukat is. 
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Lendület és sokszínűség 
- városnap Siófokon 

45 éve város, 150 éve fürdőváros Siófok – többszö-
rös jubileumot ünnepelhetnek idén Siófok lakói. A 
városnap ebben az évben is kiváló alkalmat nyújtott 
az eddig elért eredmények bemutatására, a kiváló 
teljesítmények elismerésére és a jövő terveinek át-
tekintésére.

1968. december 29-én a Somogyi Néplap vasárnapi kü-
lönszámmal köszöntötte Siófokot a várossá válás alkalmá-
ból. Számos jegyzet, ünnepi köszöntő mellett a kiadvány 
mai szemmel nézve talán legérdekesebb része az az ösz-
szeállítás, melyben a település akkori meghatározó köz-
életi szereplői a jövőről alkotott elképzeléseikről és elvárá-
saikról vallanak. „Még nagyobb fejlődést, még több szép 
épületet” – olvasható Angyal József, az OTP akkori vezető-
jének fényképe alatt. Boa József, KISZ politikai munkatárs 
a sportélettel, stadionépítéssel kapcsolatos elgondolásait 
fogalmazta meg, míg Jenőfi Károly, a Hazafias Népfront 
titkára ekképp nyilatkozott: „…szeretném, ha Siófok nem 
csak a nyári, hanem a téli üdültetés városa is lenne. Téliesí-
tett szállodákat, üdülőket várok, …”. Punyi István, a Kő-
olajvezeték Vállalat párttitkára saját kérdését így válaszol-
ta meg: „Mit várok az új várostól? Gyorsabb ütemű 
közművesítést! Azt, hogy a város mindig tiszta és rendes 
legyen, vonzó, hogy az ország minden részéből ideérkező 
emberek a Balaton gyöngyszemét lássák benne.” 
Az elmúlt 45 év minden elképzelhető szempontból hatal-

mas változásokat hozott, egy gondolat azonban ugyan-
úgy megjelent a megsárgult könyvtári kiadvány lapjain, 
mint a 2013-as városnapi ünnepi beszédekben: terveink, 
céljaink megvalósítása csak közös erővel történhet meg. 
Witzmann Mihály, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke 
köszöntőjében kiemelte: egy dinamikusan fejlődő város 
és összes polgárának ünnepe a városnap, amely alkalmat 
ad arra, hogy elemezzük a múltat, és új terveket szőjünk. 
Utóbbiakból szerencsére nincs hiány, mint arra dr. Balázs 
Árpád polgármester felszólalásában rámutatott: a no-
vember hónap számos örömteli hírrel szolgált a város és 
vezetése számára. Ezek közül is a legfontosabbak: befeje-
ződött a Siófokot délen elkerülő út építésének előkészíté-
se, és hamarosan kezdetét veheti a városban a vasútfej-
lesztés, a vasúti aluljáró kialakítása is. A kenyérgyár helyén 
épülő kézilabdacsarnok létrehozása sem várat már sokáig 
magára, a Siófok KC a napokban értesült több mint 800 
millió forint támogatás elnyeréséről. A minőségi turizmus 
feltételei is gyarapodnak két új négycsillagos szálloda for-
májában, miközben új munkahelyek is létesülnek. Igaz ez 
a somi hulladékfeldolgozó bővítésére is, amely 2,2 milli-
árd forintos fejlesztéséről szintén a napokban sikerült egy 
megállapodást tető alá hozni. Egy hosszú évek óta problé-
mát jelentő ügy megoldásáról is beszélt dr. Balázs Árpád a 
városnapi ünnepségen: a siófoki szennyvíztisztító telep 
elköltöztetése nem csak a környék szagproblémáit fogja 
megoldani, hanem így lehetőség nyílik a kapacitásbőví-
tésre, a töreki városrész további csatornázására is. Elhang-
zott továbbá: szép számmal érkeznek visszajelzések is az 
eddigi munkával, eredményekkel kapcsolatban. A Ma-
gyar Urbanisztikai Társaság a Fő tér magas színvonalú fel-
újításáért nyújtott át a városnak elismerést, és a Virágos 
Magyarországért mozgalom különdíját, az Arany Rózsa 
díjat szintén Siófok kapta. 
A városvezető beszéde végén úgy fogalmazott: Siófok 
építése olyan kaland, amiben részt venni minden mást fö-
lülmúló élmény. A polgármester, aki az elmúlt 45 évből 19 
éve áll a település élén, további közreműködését ajánlotta 
a város fejlesztésében, aminek a jövőben is részese kíván 
lenni, hiszen ez a szenvedélye.
A közös eredmények bemutatását követően, a városnapi 
rendezvény második részében hirdette ki a városvezetés 
azoknak a névsorát, akik különösen sokat tettek az előbb 
bemutatott sikerek elérése érdekében. A hagyományos-
nak mondható Siófokért Érem és Polgármesteri Elismerő 
Oklevél mellett egy, csak ebben az évben kiosztható, 150 
Éves Fürdőért, 45 Éves Városért elnevezésű díj átadására is 
sor került azok számára, akik a városfejlesztés és a közös-
ségi értékek megőrzése terén kiemelkedő eredményeket 
értek el. A díjazottak listája keretes írásunkban olvasható.

„Siófokért” érem kitüntetésben részesült

Dr. Ahmed Safar sebész főorvos, Dimitrij Skopincev 
orvos, Treszl József vállalkozó 

„45 éves városért” kitüntetésben részesült:

Antal János vállalkozó, Dr. Antal Miklós tanár,  
Apáti János, Barkóczy Gellért, Csanádi József,  
Dr. Csentei Szabolcs, Cser Lajosné, Dr. Fábián Károly, 
Fábián Sándor, Dr. Farkas Sándor, Dr. Házas József, 
Dr. Kynsburg Béla, Dr. Lassu Gyula, Nyikos Lajos,  
Dr. Oláh Vilmos, Orbán Dénes, Reczetár Józsefné, 
Somogyi Gyula, Somogyi József, Szőke István 

„Polgármesteri elismerő Oklevél”:

Id. Aján Gergely, Dr. Bajusz János, Borsányi Tibor, 
Csonka Csaba, Deveczné Orosz Márta, Dorogi  
Ferenc, Dubinyák János, Fabriczy János,  
Dr. Fülöpné Schneider Márta, Dr. Gávai Éva,  
Gödri György, Dr. Gruberné Kispál Andrea, Györkös  
Gábor, Dr. Hamar Lóránt, Hanyeczné Fülöp Szilvia,  
Herczegné Csomai Lívia, Horváth Attila vállalkozó, 
Horváthné Schutzbach Gabriella, Dr. Hugyák Ádám, 
Dr. Kantó István, Kecskésné Gigler Anikó, Kertész  
Tamás, Kis János, Kiss Sándor, Kovács Antalné,  
Kovács Lászlóné, Lukácsné Kozma Anna, Márton  
Lajos, Márton László, Dr. Nyéki Ákos, Orbán Veronika 
Katalin, Pomucz Tamás, Rózsás Krisztián, Sikentáncz 
József, Szalayné Iby Klára, Szalay Miklós, Szamosi  
Lóránt, Dr. Szekér Zoltán, Szira István, Tarlós Lajos, 
Tolinger Józsefné, Ükös Gyula, Vaskóné Csák Erika, 
Veressné Horváth Erika, Vincze Judit, Vitkó Gábor  

 együttes műsora zárta. Külön érdekesség, hogy  
a korábban már említett, 45 évvel ezelőtti néplapos 
különszám is foglalkozott a siófoki fiatalokkal. A cikk 
írója a következő, a helyét ma is megálló bevezetővel 
mutatta be tevékenységüket: „A Balaton Együttes  
ötéves múltjával azok közé a műkedvelő csoportok 
közé tartozik, amelyek határozott célkitűzéseik  
megvalósításával, a járásban végzett népművelési  
tevékenységükkel és külföldi szerepléseikkel tisztes 
elismerést vívtak ki maguknak.”.

Szintén a jubileumokhoz kötődő eseménynek adott 
otthont a Kálmán Imre Kulturális Központ emeleti  
galériája: városunk első díszpolgára, Varga Imre  
kisplasztikáiból nyílt kiállítás, melyet dr. Glatz Ferenc 
történész, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi 
elnöke, az alkotó barátja adott át a közönségnek. 
Utóbbi ténynek köszönhetően anekdoták egész sora 
színesítette a 90. születésnapját ünneplő művész  
méltatását. Ezek közül is ki kell emelni azt a gondola-
tot, amely Varga Imre jellemét egy somogyi mondás 
segítségével ábrázolta: „könnyű a csúnya lánynak 
tisztességesnek maradnia, ám annál nehezebb  
feladat ez egy szépnek”. Glatz szerint a művésznek  
annak ellenére sikerült tisztességesnek maradnia, 
hogy minden rendszerben megkísértették. A kiállítást 
januárig 11-ig tekinthetik meg az érdeklődők.
A Víztoronynál felállított színpadon is városnapi  
események és kulturális műsor várta a közönséget.  
A Kilitiért Egyesület Szőlővirág tánccsoportjának  
fáklyás előadását dr. Balázs Árpád beszéde, az első  
adventi gyertya meggyújtása és a városi díszkivilágí-
tás felkapcsolása követte. Az estet Frank Sinatra  
halhatatlan dalaiból összeállított koncert zárta, amely 
pillanat egyben a siófoki adventi vásár nyitányát is  
jelentette – a következő hetekben újra forralt bor és 
kürtőskalács illata lengi be a 45 éves város főterét. 

Jankó Gábor
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 Összeállítás Összeállítás

Sikeres szezont zárt idén 
a város - összeállítás

Gondokkal is járt az az öröm, ami Siófok vitathatat-
lan vonzerejét bizonyítja: az idei turisztikai  
szezonban nőtt a szálló- és fürdővendégek száma. 
Ez többletfeladatokat rótt a városra a hulladékgaz-
dálkodástól kezdve a közbiztonságig többféle  
téren, amiben sikerült helytállni – derült ki  
a képviselőtestület legutóbbi ülésének szezonérté-
kelő beszámolóiból. Színesek voltak a programok, 
szépek a közterületek, jó volt a közbiztonság,  
az időjárás, a Balaton vízminősége, így nem csoda, 
hogy a tavalyi adatokhoz képest több vendég  
érkezett a Balaton fővárosába. Óriási feladat és  
felelősség megteremteni a méltó körülményeket  
a lakosság számának többszörösét kitevő  
nyaralótömeg befogadására, de összességében  
elmondható, Siófok felvette a harcot az illegális  
hulladéklerakástól kezdve a vandalizmusig terjedő 
nehézségekkel is, jól teljesített.

„balatonicum” a bulivonatok érkezése

A rendőrség számára sajátos kihívást jelentett  
a nyári szezonban az éjszakai bulivonatok érkezése, 
és a fesztiválok biztosítása. Balatonvilágos csatlako-
zásával nőtt a siófoki rendőrkapitánysághoz  
tartozó terület, és ezzel a területén történt  
bűncselekmények száma is.

Király Richárdnak, a Siófoki Rendőrkapitányság vezetőjé-
nek beszámolója szerint a kapitányság illetékességi terü-
letén köznyugalmat súlyosan megzavaró bűncselekmény 
nem történt az idegenforgalmi szezonban. Összesen 1769 
esetben kellett elrendelni nyomozást, ez közel annyi eset, 

mint az elmúlt évben. A bűncselekmények között a va-
gyon elleniek domináltak idén is, amelyek száma 13 szá-
zalékkal emelkedett. A gépkocsikból történt lopások szá-
ma 103-ról 93-ra csökkent, míg gépkocsit 23 esetben 
loptak el, pont annyit, mint egy évvel korábban. A rablá-
sok és kifosztások száma tavaly óta 13-ról 32-re emelke-
dett, míg a garázda esetek száma 54-ről 49-re csökkent. 
Nappal a legtöbb bűncselekményt a szabad strandokon 
és környékükön, míg éjszaka az úgynevezett vigalmi  
negyedben, a Petőfi sétányon és környékén követték el. A 
legtöbb rablás és garázdaság is a Petőfi sétányon történt.
A városban az idegenforgalmi szezonban a tavalyi 47-ről 
idén 62-re emelkedett a közlekedési balesetek száma. En-
nek 60 százaléka az elsőbbségi jog megsértéséből és a 
gyorshajtásból fakadt. 
Prostituáltakkal szemben 5 alkalommal kezdeményeztek 
eljárást. A prostitúciót az elmúlt években szinte teljesen 
sikerült felszámolni a 7-es főúton a rendőrség fellépései-
nek köszönhetően. 
Siófoknak, mint a buliturizmus fellegvárának egyedi prob-
lémája nyaranta az éjszakai vonatokkal érkező tömeg ke-
zelése. Károly Richárd úgy fogalmazott: „Külön kiemelést 
érdemel a Balatonicumnak is nevezhető éjszakai, úgyne-
vezett bulivonatok érkezése. Aki ezt látta, az sosem feledi 
el, aki nem látta, jöjjön, és nézze meg!” A rendőrkapitány 
javaslata szerint a kockázatos helyeken javítani kellene a 
közvilágításon, és több térfigyelő kamerát kellene elhe-
lyezni. Ezt szorgalmazta felszólalásában Szalai István, az 
idegenforgalmi bizottság elnöke is, hozzátéve, hogy bal-
esetveszélyes, amikor a „bagolyvonatokkal” két irányból 
is érkező fiatalok meghúzzák a vészféket vagy leugrálnak 
a vonatról, hogy közelebb szállhassanak le a szórakozó-
helyeikhez.
A rendőrkapitányság arról is beszámolt, hogy a komoly 
segítséget jelentett a rend megőrzésében a siófoki  
városőrség, a polgárőrségek és a Bűnmegelőzési Cent-
rum. A városőrség erőbeli és technikai fejlesztése nagy se-
gítség a város rendjének biztosításában –fogalmazott Ki-
rály Richárd. A legkiemelkedőbb támogatást a város 
részére a Készenléti Rendőrség nyújtotta gyalogos, kerék-
páros, helikopteres, lovas, kutyás és tűzszerész szolgála-
taival, de érkezett segítség az idegenforgalmi szezon biz-
tosítására más megyékből is.

A vízirendészet (keretes)

Az idei idegenforgalmi szezont nyugodtnak és ki-
egyensúlyozottnak értékelte Horváth László, a Balatoni 
Vízirendészeti Rendőrkapitányság (BVRK) vezetője, aki 

szerint sürgősen el kell gondolkozni azon, hogy a rend-
őrség elöregedett hajóparkját miként lehet felújítani.
A BVRK állománya nyáron 78 esetben 180 embert men-
tett ki a vízből. Sikertelen életmentés vagy viharos, vi-
harjelzéssel elrendelt helyzetben baleset, vízbefulladás 
nem történt. Vízi közlekedési baleset kétszer fordult 
elő, mindkét esetben sérülés nélkül ütköztek kishajók 
egymással, illetve nagyhajóval. A feladatok elvégzésé-
hez a rendőrség kisgéphajó parkja és a személyi felté-
telei elégségesnek bizonyultak, a hajópark üzemben 
tartása azonban nagy feladatokat rótt a teljes állo-
mányra. A folyamatos karbantartás, hajójavítás csak  
a két hajószerelő túlóráztatásával volt megoldható.  
A vízirendészet kapitánya szerint jövőre tovább kell 
vinni az idén sikerrel alkalmazott szolgálatszervezési 
modellt, és a személyi állomány továbbképzése mellett 
a hajótechnika megújítására kell helyezni a legna-
gyobb hangsúlyt, hiszen a hajók átlagéletkora 18 év. 
„A város képviselő-testülete elismeréssel adózott  
a munkájuknak” – mondta Balázs Árpád polgármester 
a város képviselő-testületi ülésén, megköszönve  
a rendőrség és a vízirendészet munkáját is.

A Fürdőegylet szezonértékelője

Az elmúlt évtized egyik legsikeresebb turisztikai  
szezonja kezdődött idén az első 7 hónapban, amit  
aztán jelentősen lerontott az augusztusi vendégéjsza-
kák számának csökkenése (a rossz idő miatt), így végül 
a tavalyihoz hasonlóan, illetve kicsit jobban (az év első 
tíz hónapjában 2,5 százalékos emelkedést mutatva) 
alakult az év vendégforgalma - a Siófoki Fürdőegylet 
Turisztikai Egyesület beszámolója szerint.
A Fürdőegylet beszámolóját Hoffmann Henrik elnök 

terjesztette elő, miszerint a Balaton olyan magas  
presztízsű, komplex, minden igényt kielégíteni képes 
turisztikai termékké vált a nyári időszakban, mely  
könnyen eladható a belföldi és egyre nagyobb arány-
ban a külföldi piacokon is. A pozitív tendencia  
nagymértékben köszönhető a Magyar Turizmus Zrt. új 
szemléletű marketingstratégiájának. Révbe értek  
az elmúlt évek fejlesztései, és az uniós források bevoná-
sával jelentős mértékű magántőke jelent meg a régió-
ban. A forgalomnövekedésben szerepet játszanak  
a városi fejlesztések, a színvonalas rendezvények,  
a turizmusban érintettek javuló együttműködése, és  
az sem közömbös, hogy jó volt a főszezon időjárása.
A Fürdőegylet jelentős szerepet vállalt és vállal a turizmus 
fellendítésében. A siófoki Tourinform iroda nyerte el  
a tavaszi Országos Tourinform Találkozó megszervezésé-
nek jogát, amely kitűnő alkalom volt arra, hogy az ország-
ban működő140 Tourinform iroda vezetője megismerje 
Siófokot. A Fürdőegylet rendezésében, uniós támogatás-
sal zajlott a környezettudatos egészségnap májusban.  
A kiállítók és látogatók visszajelzései alapján a rendezvény 
sikeres volt. A szűrőkamion teljes kihasználtsággal  
üzemelt, a Vöröskereszt jelentése alapján a váradáson 
sokkal többen jelentkeztek, mint várták. Színvonalas  
kiadványok, plakátok, szálláskatalógus, városkalauz  
segítette a vendégek tájékozódását és a város kínálatának 
turisztikai piacon, kiállításokon való megjelentését.  
A Fürdőegylet jóvoltából az idei nyáron először animátor 
programok színesítették a vendégek nyaralását a nagy-
strandon. Szeptemberben Siófok is csatlakozott  
a Turizmus világnapjához, amely felhívta a figyelmet  
a turizmus magyar gazdaságban betöltött szerepére;  
az ágazat közel 400 ezer embernek biztosít munkát. 
A www.siofokportal.com turisztikai weboldalt tovább 
fejlesztik. A tervek közt szerepel a városban megjelenő, 
új küldő országok nyelvére (lengyel, orosz, cseh, illetve 
szlovák) történő fordítás. A hírlevél-szolgáltatásra  
feliratkozók heti rendszerességgel kapnak információ-
kat programlehetőségekről, rendezvényekről és  
a szolgáltatók aktuális ajánlatairól.
Csorba Ottó képviselő szorgalmazta a kiadványok,  
tájékoztatók, programfüzetek több nyelven való  
megjelentetését. Balázs Árpád polgármester szerint 
Siófok piacvezető a nyári fürdőturizmusban, és jó  
vendég éjszaka-eredményeket tud már felmutatni  
a téli időszakban is, de jobban meg kellene szólítani  
a környező országokat, úrrá kell lenni a nyelvi  
nehézségeken. „Ezt a célt szolgálják a Fürdőegylet 
jövőbeni tervei, vagyis nyitott kapukat döngetünk” 
– fogalmazott.
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Több vendéget vonzottak a strandok

Az idei szezon a strandok szempontjából is kedvezően 
alakult: az elmúlt két évhez képest nőtt a fizető vendé-
gek száma, a szabad strandok látogatottsága pedig en-
nél is nagyobb mértékben emelkedett – derült ki dr. 
Baráth Istvánnak, a Balaton-parti Kft. ügyvezető igaz-
gatójának beszámolójából.
A kedvező időjárás és megfelelő vízszint mellett a város 
által szervezett és a strandokon lebonyolított progra-
mok gazdag választéka is hozzájárult a forgalom növe-
kedéséhez. A vendégek között több mint 80 százalék 
volt a magyarok aránya. A külföldiek között főként né-
metek, kisebb részben hollandok, lengyelek érkeztek a 
városba, valamint nőtt az orosz és ukrán turisták szá-
ma. A vendégek fizetőképessége valamelyest javult, 
ami optimizmusra adhat okot a jövőre nézve.
Az idei szezonról megállapítható, hogy Siófok a nyara-
lók körében továbbra is kiemelten kedvelt fürdőváros 
volt, strandjai fogadták a legtöbb vendéget a balatoni 
strandok közül. Az országos tapasztalatoknak és ada-
toknak megfelelően Siófokon is megfigyelhető volt a 
külföldről érkezett vendégek számának kismértékű 
emelkedése. Idén minden korábbinál nagyobb mér-
tékben vették igénybe a vendégek a fizető strandokon 
a kedvezményeket, sokan a nyitva tartási idő utolsó 
óráiban érkezve. Nőtt a Siófok-kártyával érkező látoga-
tók száma is. 
A nagystrand megőrizte különleges vonzerejét.  
A belföldi turisták számára a korábbi Coke Club helyén 
üzemelő Beach Club jelentette a legnagyobb vonzerőt, 
amelynek zenei kínálata, műsorai találkoztak a közön-
ség igényeivel. A tapasztalatok szerint a hét utolsó  
három napján több mint kétszer annyi vendég érkezett 
a strandokra, mint a többi napon. A néhány napra vagy 
„hosszú hétvégére” idelátogatók részére további  
programlehetőségeket, attrakciókat kell biztosítani.  

Az utóbbi években tapasztalható, hogy sok az olyan 
strandvendég, aki csak egy napra, kifejezetten stran-
dolni érkezik Siófokra a dél-dunántúli megyék telepü-
léseiről. Idén az alföldi városokból is érkeztek különjá-
ratos autóbuszok, amelyek a szabad strandokra hozták 
az egynapos fürdővendégeket, délután öt óra körül in-
dulva haza. Ezek a vendégek rövidtávon csak a város 
kiadásait növelik, miközben bevételt nem generálnak, 
ennek ellenére meg kell becsülni őket, hiszen a későb-
biekben visszajáró vendégek lehetnek – fejtette ki a 
strandüzemeltető cég vezetője szezonértékelésében.
A Balaton-parti Kft. sem a Sóstói strandon, sem a nagy-
strandon nem emelte a belépőjegyek árát. Az óvatos 
árpolitika bevált: a strandbelépőkből származó  
bevétel három évre visszatekintve idén volt a legmaga-
sabb. A jövő évi díjak megállapításánál is hasonlóan 
mértéktartó árpolitikára lesz szükség.
A külföldi turisták érdeklődésének felkeltéséért a cég 
honlapját angol, német, lengyel és román nyelven is 
aktualizálták. Ezt a fajta marketingmunkát a következő 
években tovább kívánják erősíteni.

Galerius fürdő: növekvő vonzerő

A Galerius fürdő egyre népszerűbbnek mondható a Ba-
laton-partra látogató vendégek körében – az üzemel-
tető Siotour Kft. szezonértékelője szerint. Az időjárási 
viszonyok nagymértékben befolyásolják a forgalmát, 
de az is elmondható, hogy a nyári szezonon kívül önál-
ló vonzerőt jelent, ahová az ország minden részéből ér-
keznek vendégek.
Idén az előző évekhez képest sikerült a fürdőben több 
mint 10 százalékos forgalomnövekedést elérni, amely 
az ország többi fürdőjének adataihoz képest is igen 
kedvező eredménynek számat. A siker részben a város-
ba érkező magasabb vendéglétszámnak, részben a nö-
vekvő ismertségnek, illetve a szolgáltatások magas 

színvonalának és színes programkínálatának is köszön-
hető.
A 2013-as évben a korábbi évekhez képest tovább nőtt 
a helyi lakosok száma, egyre többen használják ki a Sió-
fok-kártya adta kedvezményeket. Leginkább a nyári 
hónapokon kívüli időszakban jellemző a siófokiak láto-
gatása. Egyre nagyobb számban veszik igénybe a ked-
vezményes jegyeket, egyebek közt a délelőtti kedvez-
ményes nyugdíjas belépőjegyeket, a kismama jegyeket 
és a hétköznap 17 óra utáni belépőjegyeket. Ez utóbbit 
szeptembertől májusig már 16 órától lehet megvásá-
rolni, emiatt a napi forgalom is nőtt néhány százalék-
kal.
Fontos megemlíteni, hogy 2011 óta a Galerius fürdő a 
Siófok-kártya tulajdonosainak jelentős, 50 százalékos 
kedvezményt biztosít a jegyáraiból. Idén a kártyás for-
galom tovább növekedett; közel 2800 fő élt ezzel a le-
hetőséggel.
Elemezve a vendégforgalmat elmondható, hogy a ta-
valyi évhez képest a szaunás jegyet vásárló vendégek 
száma 6 százalékkal emelkedett. Ez a szám bizonyítja, 
hogy a szaunavilág bővítése jó lépés volt. Évről évre 
egyre magasabb számban látogatják a vendégek a 
szauna tereket. 
A létesítmény az idei évet is vidám hangulatú szilvesz-
teri óévbúcsúztatóval zárja, amelyet egy egyedülálló 
vízi színpad tesz majd különlegessé. Egy év elején indí-
tott felmérés szerint a fürdő vendégeinek több mint 92 
százaléka elégedett a szolgáltatásokkal.

Színes volt a város programkínálata

Az idei esztendő több szempontból is különleges Sió-
fok életében, hiszen fürdőhellyé válásának 150., a hiva-
talos városi cím elnyerésének pedig 45. évfordulóját 
ünnepelte – számolt be Györkös Marianna, a Kálmán 
Imre Kulturális Központ (KIKK) igazgatója. 
A kulturális központ a rendezvények programjának ösz-
szeállítása során arra törekedett, hogy azok méltón je-
lenítsék meg a város hagyományait, és minőségi szóra-
kozást kínáljanak minden korosztálynak. A jubileumok 
és egyes fesztiválok műsorai az előző éveknél nagyobb 
mértékben keltették fel az országos média figyelmét.
 Az idegenforgalmi idény leginkább kiemelt rendezvé-
nyei a Balatoni Szezonnyitó és a Bor és Kenyér Ünnepe 
voltak, de egyre jelentősebb számú érdeklődőt von-
zott a Víztorony fesztivál, a Siófolk és a New Orleans 
Jazz fesztivál is. Májusban közel 200 diák vett részt a 
helytörténeti nyomozójátékban, amelynek keretében 

a felső tagozatosok játékos formában ismerkedhettek 
meg Siófok történelmének fontos szakaszaival. A gyer-
meknap színes megünneplése után a Víztorony szüle-
tésnapjáról emlékezett meg a város többnapos feszti-
vál keretében, amelyre testvérvárosai is meghívást 
kaptak. Saint Laurent du Var, Parnu és Gyergyószent-
miklós delegációja műsorral is készült. A New Orleans 
Jazz fesztivál a tradicionális jazz egyik legnagyobb ha-
zai seregszemléje immár a siófoki nyári szezon egyik 
állandó programjává vált. A X., jubileumi, háromnapos 
rendezvényre az ország minden tájáról érkeztek művé-
szek és vendégek, a rendezvény az előző évekhez ké-
pest jóval nagyobb számú érdeklődőt vonzott.
A folklór, világzene és nemzetiségi hagyományok je-
gyében megrendezett Siófolk fesztivál az évek során 
ugyancsak a nyári turisztikai szezon egyik fontos ese-
ményévé vált. A háromnapos fesztivál a műfaj elismert 
hazai képviselőit vonultatta fel a hajóállomáson felállí-
tott színpadon. A korábbiaknál idén nagyobb hang-
súlyt kapott a világzene, amelynek keretében népszerű 
nemzetiségi zenekarok is bemutatkozhatnak (pl. ír, 
spanyol vagy balkáni népzene képviselői). A Bor és Ke-
nyér augusztusi ünnepe hagyományosan a régió egyik 
legnagyobb idegenforgalmi eseménye, a nyári szezon 
legnagyobb fesztiválja Siófokon. A tradícióknak meg-
felelően fontos szerephez jutott a gasztronómia: a he-
lyi pékségek termékei mellett a régió borvidékeinek 
képviselői is lehetőséget kaptak a bemutatkozásra. Az 
idei augusztus 20-i rendezvény különleges volt, hiszen 
Siófok is részévé vált az első alkalommal meghirdetett 
Nagyon Balaton országos szervezésű programsorozat-
nak. A rendezvényen került sor a Horthy István  
kormányzóhelyettes emlékére emelt „Ad Astra” szobor 
avatására. 
A Kálmán Imre Szabadtéri Színpadon 2013 nyarán 16 
saját szervezésű eseményt és 9 vendégprodukciót bo-
nyolítottak le, amelyek között kiállítás, filmvetítések, 
zenés, prózai és táncszínházi előadások, valamint köny-
nyűzenei koncertek szerepeltek. A rendezvények közül 
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11 program ingyenesen volt látogatható. A családokat 
2 gyermekszínházi előadás és 1 gyermekkoncert várta. 
A programban 3 nemzetközi produkció szerepelt.
Először járt Siófokon Magyarország egyik legnépsze-
rűbb rockzenekara, a Quimby, valamint először szerve-
zett saját rendezvényt az FGSZ Zrt. munkatársai számá-
ra. A Siófok Nyári Esték ötéves történetében először 
szerepelt cigányzenei koncert: ifj. Sánta Ferenc Liszt- és 
Kossuth-díjas hegedűművész, prímás pályafutásának 
45 éves jubileuma alkalmából lépett fel műsorával a 
szabadtéri színpadon. A Régi siófoki nyaraink – így 
üdültünk mi című, az 1960-as, ’70-es, ’80-as évek siófoki 
és balatoni nyarait, turisztikai és kulturális életét bemu-
tató helytörténeti fotókiállítás tárgyi anyaga bővült, 
amely mellett újdonságként Sajdik Ferenc Kossuth-dí-
jas grafikus, karikaturista alkotásait is megtekinthette 
az érdeklődő közönség. Előzetes becslések szerint a 
nyitva tartás több mint 80 napja során idén is több 
mint 10000 ember tekintette meg a tárlatot.
A vendégprodukciók száma nőtt, ami arra utal, hogy a 
korábbi szervezők szívesen térnek vissza a siófoki elő-
adóhelyre. A Siófoki Nyári Esték a hétvégék mellett a 
hétköznapokon is kínált programot, így a fürdővárosba 
érkező vendégek nem csak a hét pihenőnapjain talál-
hattak magunknak színvonalas kulturális időtöltést. Az 
egyre népszerűbbé váló, ingyenesen látogatható kert-
mozi csütörtöki vetítésein 10 magyar filmet láthattak a 
nézők.
A Nagyon Balaton programsorozat keretében került 
sor a szabadtéri színpadon augusztus 19-én Leslie 
Mandoki és világsztár barátainak koncertjére, amely az 
országos promóciónak köszönhetően jelentős média-
visszhangot váltott ki.
A kereskedők visszajelzései szerint az önkormányzat fa-
házai az elmúlt évek során meglehetősen elhasználód-
tak, nem esztétikusak és balesetveszélyesek. Bár a le-
hetőségekhez mérten megtörtént a hibák kijavítása, 
mégis érdemes lenne megfontolni új faházak beszer-
zését. Az önkormányzat által korábban vásárolt sörpad 
garnitúrák szintén sérültek, és egy-egy nagyobb ren-
dezvény esetében számuk sem elegendő, újak beszer-
zésére lenne szükség.

A közterületek tisztántartása nehezebbnek bizonyult

Az önkormányzat városüzemeltetési osztályának mun-
kájáról beszámoló dr. Balázs Árpád polgármester tájé-
koztatása szerint a Balaton kedvező, magas vízállása 
miatt a vízminőség az egész szezonban kiváló volt, 

kedvező feltételeket biztosított a nagy vendégtömeg-
nek, így az egyik legjobbnak mondható szezont sike-
rült magunk mögött tudni. 
A jól alakult szezon hozadéka volt az is, hogy a nyaralók 
nagy száma miatt megsokasodtak a problémák a hét-
végeken a korábbi évekhez képest. A nyár során sok és 
sokféle problémával kellett megküzdeni. Egyrészt a 
vandalizmus a szezonban kiemelten jelentkezik. Más-
részt a szállóvendégek nagy száma együtt járt azzal, 
hogy a közterületek leterheltsége a városközpontban 
és a vasúttól északra lévő területen megnőtt. A közte-
rületek üzemeltetése - takarítása, fenntartása - a koráb-
bi éveknél nagyobb szervezést igényelt, a közmunká-
ban foglalkoztatottak alacsonyabb száma és a 
költségvetési források csökkenése miatt. 
A zöldterület-fenntartási feladatok ellátása megfelelő 
volt. A Fő téren megnövekedett egynyári virágfelüle-
tek forma- és színgazdagsága látványos színfoltként ki-
emelkedett. A villanyoszlopok virágosítása az előző 
évek magas szintjén maradt.
Jelentősen, 50 százalékkal nőtt a lakosok kedvezmé-
nyes virágvásárlása, akik közel 10 millió forint értékben 
vásároltak egynyári növényeket a lakásaik és házaik dí-
szítésére. Ennek is köszönhető, hogy a virágosítási  
verseny bírálói elismerően nyilatkoztak a városról.
A város parkjaiban a rongálásból eredő károk nőttek az 
előző évekhez képest. A kiemelt parkokban az automa-
ta öntözőrendszerekben okozott szándékos rongálás a 
korábbi évekkel megegyező mértékűnek volt mondha-
tó. Az utcák fiatal fái az aszályos időszakok következté-
ben nagymértékben károsodtak.
Megnőtt a Fő térre és a hajóállomáson lévő önkor-
mányzati területekre tervezett különböző termékbe-
mutatók, promóciók iránti érdeklődés, melyek a város 
rendezvényeivel összhangban állandó programot je-
lentettek.
Egyre nagyobb problémát és költséget jelent, hogy ál-
landósult az illegális hulladéklerakások száma nemcsak 

külterületen, hanem a város frekventált helyein is. Jel-
lemzően a tömbházas ingatlanok gyűjtőszigetei és a 
szelektív üveggyűjtők mellett jelentkezik az illegális 
szemét lerakása. A közszolgáltatóval hétvégére elszállí-
tott hulladékmennyiség a hét elejére ismételten felhal-
mozódik. Térfigyelő mobil kamerák kihelyezése jelen-
tős mértékben növelné a tettenérések számát, és 
későbbiekben a megelőzést is segítené. 
A természetvédelmi területek látogatottsága tovább 
nőtt. A töreki terület inkább a hétvégék közeledtével 
élénkült meg, míg a sóstói a nyári szezonban egyre 
kedveltebb kirándulóhely. Hétvégenként a pihenők ki-
használtsága maximális, amely késő tavasztól kora 
őszig tart. Az általános iskolákból is egyre több osztály 
látogat el ezekre a helyekre. 
A nyári hónapokban 65-75 közfoglalkoztatott dolgo-
zott a közterületek állapotának jó színvonalon történő 
biztosításán. Idén is különös figyelmet fordított a város 
a közmunkások közreműködésével a településtisztasá-
gi feladatok ellátására, parkosításra, zöldterületek, par-
kok ápolására, szabadtéri vízbefolyók rendbetételére, 
csapadékvíz-elvezetők karbantartására. A szemét 
mennyiségének növekedésére jellemző, hogy a koráb-
bi évhez képest közel másfélszeres mennyiséget kellett 
eltakarítani.
Az őszi időszakban a város felkészült a járdaburkolatok 
helyreállítási munkálatainak elvégzésére. Az előző évek 
gyakorlatához mérten az útburkolati jelek felújító fes-
tési munkálatai is megtörténtek. A képviselő-testület 
tagjaitól beérkező, az utak, járdák állapotára vonatkozó 
észrevételek, jogos panaszok javításai a lehetőségek-
hez mérten megtörténtek.

A városőrség jelenti

A városőrség állománya a jogszabályi és rendészeti ne-
hézségek ellenére eredményesen teljesítette feladatát 
az idei nyári szezonban. Egy új szemléletű és szervezeti 
struktúrával rendelkező egységként sikeresen birkó-
zott meg az „ad hoc”, azonnali megoldásokat igénylő 
feladatokkal is. Még sok javítanivaló van a munkaszer-
vezésen, a feladatszerkezeten, a képzettségi szinten, a 
személyi és technikai feltételeken, azonban minden 
adott ahhoz, hogy egy eredményes, városhoz kötődő 
és annak céljait szolgáló szervezetként funkcionáljon a 
jövőben is – fogalmazott a polgármester. 
A szervezeti kialakítás folyamatosan változott a szak-
mai igényeknek megfelelően, és fejlődik jelenleg is, 
hogy a városőrség közösségi funkciója minél jobban ki-

teljesedhessen. A fő figyelmet a közösségi életterek el-
lenőrzésére, a város élhetőségének, a rendnek és tisz-
taságnak a megőrzésére fordították.
A városőrségnek kiemelt feladata volt az illegális sze-
métlerakás vagy hulladéklerakás elleni fellépés, ami 
komoly munkának bizonyult. Hosszas előkészítés után 
sikerült kiépíteni Siófok belvárosának épületbiztonsági 
és bűnmegelőzési közterületi kamerarendszerét,  
a városőrség központi megfigyelő diszpécserközpont-
jának kialakításával. Épületbiztonsági kamerákat he-
lyeztek el a polgármesteri hivatal és a könyvtár, vala-
mint a Városőrség irodáiban, közterületi-bűnmegelőzést 
szolgálókat a Fő téren, a Jókai parkban, a Kálmán I. sé-
tányon és a Hajó állomás környékén. A Petőfi sétány 
kamera-rendszere kapcsán megállapodás született a 
Petőfi sétány Kft., a Balaton-parti Kft. és a polgármeste-
ri hivatal között a szezonális üzemeltetés és a közös fi-
nanszírozás ügyében. A kapcsolati pontok kiépültek, a 
bekötés jövő tavaszra várható. További mintegy 8 ka-
mera felszerelése indokolt, amelynek megvalósulása 
esetén a belváros vizuális közterületi megfigyelése, el-
lenőrzése teljességében megvalósul. A folyamatos mű-
ködtetés a biztonsági rendszerek teljes kiépítését köve-
tően a jövő szezonra várható, addig megtörténik a 
technikai és jogi háttér megteremtése, az optimális 
üzemrend kialakítása.
A rendkívül színes program sorozat szükségszerű vele-
járója azok rendészeti biztosítása, a rendbiztosi felada-
tok ellátása. A kiemelt és kevésbé fontos rendezvények 
sikeres lebonyolításában a városőrség oroszlánrészt 
vállalt még akkor is, ha tevékenysége kevésbé volt lát-
ványos, hiszen a munkák egy része a háttérben zajlott.
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Átadták a megújult 
Thanhoffer-villát

Milyen ostoba is a magyar, hogy a divatos külföldi 
fürdőhelyeket választja, amikor a Balaton és Siófok 
mennyivel szebb – ha nem is pontosan ezekkel a sza-
vakkal, de valahogy így méltatta a kialakuló tóparti 
fürdőhely, Siófok értékeit a 19. század végén Than-
hoffer Lajos orvosprofesszor. Az általa elsőként fel-
épített siófoki villa ma régi fényében újra igazi dísze 
a városnak.

Ünnepélyes keretek között 
átadták a Thanhoffer-villa 
kívül-belül megújult épü-
letét. Siófok legpatinásabb 
villája műemléki igényessé-
gi rekonstrukción esett át 
azután, hogy az elmúlt év-
tizedben az ingatlan állapo-
ta sokat romlott – hangzott 
el az épület mai átadásán, 
ahol sor került az Öröksé-
günk Somogyország Kincse 
díj átadására is, amit még az 
év elején ítélt oda a siófoki 
villának a Somogy Megyei 
Közgyűlés. Witzmann Mi-
hály, megyei alelnök elhozta 
Siófokra a kitüntetéssel járó 
emlékplakettet és érmet. 
Mint mondta: Siófoknak van 
oka ünnepelni a 150 éves 
fürdőhelyi múlt és a 45 éve 
elnyert városi rang okán. – Magam is büszke vagyok 
erre a városra, amelynek ünnepére új pompában mu-
tatkozik a nagymúltú villa.
Az 1897-ben elkészült ingatlan építésébe Thanhoffer 
Lajos orvosprofesszor azután kezdett bele az akko-
riban egyre jelentősebb fejlődést mutató fürdőhe-
lyen, hogy 6 éven át állandó vendégként jelent meg  
Siófokon, s mint ilyen egyre elkötelezettebb rajongójá-
vá vált a településnek, valamint a Balatonnak. Az anató-
mia elismert professzorának meggyőződése volt, hogy 
az akkoriban divatos külföldi nyaralóhelyek helyett 
sokkal inkább Siófokot érdemes választani – emlékez-
tetett a villa történetére dr. Balázs Árpád polgármester, 
aki Thanhoffer Lajosról azt is elmondta: neki köszönhe-

tő, hogy német helyett az orvosi egyetemen magyar 
nyelvű oktatásba fogtak. A professzor ma is használ-
ható, jelentős orvostudományi könyveit is magyarul 
írta, így tevékenységével nemcsak a tudományt, de  
a magyarságot is szolgálta – hangsúlyozta a siófoki  
városvezető. 
Korabeli filmfelvétel tanúskodik arról, hogy a tudós épí-
tette villában, melynek később több tulajdonosa is volt, 
1919 nyarán proletár gyerekeket nyaraltattak, majd 
ugyanebben az évben Horthy Miklós főhadiszállása-
ként működött. Az épületet 1945 után államosították. 
A város önkormányzata több mint 10 évvel ezelőtt 18 
millió forintért vásárolta meg az építményt, amelyben 
az elmúlt évtizedben főiskolai könyvtár működött. Ez 

idő alatt azonban annyira 
megromlott az ingatlan ál-
lapota, hogy a felújítás első 
momentumaként a falakat 
hónapokig szárítani kellett. 
Dr. Balázs Árpád arról is be-
szélt: az épület a jövőben 
konferenciák, találkozók 
helyszíneként szolgál, de 
alapvetően exkluzív vendég-
házként működik majd, ahol 
a városba érkező prominens 
vendégek fogadására is le-
hetőség adódik. 
Neves vendégekkel az át-
adási ünnepségen is megtelt 
a villa, hiszen a város vezeté-
se a ceremónián köszöntötte 
a 90 esztendős Varga Imre 
szobrászművészt. Siófok első 
díszpolgárának tiszteletére 
Siófokra érkezett Glatz Fe-

renc akadémikus, az MTA egykori elnöke, Veress László, 
az Országgyűlés elnökének kabinetfőnöke, Zsigmond 
Attila, a Budapest Galéria korábbi igazgatója és Kra-
tochwill Mimi művészettörténész. 
Dr. Balázs Árpád a négy égtájat, valamint a polgármes-
teri lánc motívumát magán hordozó ezüst tallérral kí-
vánt boldog születésnapot az ünnepeltnek, míg Veress 
László a Parlament elnöke nevében annak a könyvnek 
az újranyomott változatát ajándékozta Varga Imrének, 
amelynek eredeti kiadása 110 évvel ezelőtt készült el, 
és amely az Országház legteljesebb leírását tartalmaz-
za. Varga Imre életörömét és frissességét hűen tükrö-
zi, hogy amikor az egészségére koccintottak, ő annyit 
mondott: „a következő 100 évre”.

Nívós elismerést kapott 
a felújított Fő tér

Különdíjat nyert Siófok a XV. Magyar Ingatlanfej-
lesztési Nívódíj Pályázaton. A jelentős elismerést a 
város Fő terének ítélte oda a Magyar Urbanisztikai 
Társaság. A díjat november 26-án, Budapesten vette 
át dr. Balázs Árpád polgármester.

A magyar pályázat történetében először Siófoknak 
sikerült elérnie, hogy az önkormányzat segítségével 
egy olyan komplex pályázati anyag állt össze, ame-
lyet a megrendelő, a tervezők és a kivitelezők közösen 
nyújtottak be – hangzott el a FIABCI Nemzetközi In-
gatlanszövetség Magyar Tagozata és a Magyar Ingat-
lan Szövetség közös szervezésében megvalósult ní-
vódíj pályázatának díjátadóján, ahol példaértékűnek 
nevezték a Fő teret bemutató anyagot. Hasonlókép-
pen vélekedett magáról a pályaműről, azaz a meg-
újult Fő térről a Magyar Urbanisztikai Társaság, amely 
különdíjjal jutalmazta a 2012 nyarára elkészült bel-
várost. – A városközpont megújítása a legnehezebb 
feladat, hiszen az emberek többnyire az egész várost 
a központja alapján ítélik meg, a települést a központ-
tal azonosítják – mondta a díj átadásakor dr. Tompai 
Géza, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnökségi tag-
ja, aki arról is beszélt: Siófoknak nem volt könnyű fel-
adata, amikor a városközpont megújításáról döntött. 
A városszerkezeti adottságok miatt a Fő teret a köz-
lekedés uralta, és nem voltak olyan városépítészeti 

elemek, amikre építeni lehetett volna. Ennek ellenére 
olyan rekonstrukció valósult meg, aminek köszönhe-
tően a Fő tér látványos közösségi térré alakult. 
Dr. Balázs Árpád polgármester a díj átvételekor arról 
beszélt, hogy a városközpontot mostanra belakták a 
helybeliek és a Siófokra érkező vendégek. Mint mond-
ta: a Fő teret nyáron turisták töltik meg, tavasszal és az 
őszi időszakban pedig fesztiválok helyszíneként válik 
zsúfolt agórává. A városvezető külön elismerésnek 
tekinti, hogy Siófok központja olyan szakmai csapat 
különdíját kaphatta meg, amilyen a Magyar Urbanisz-
tikai Társaság. 
A díjátadó ünnepségen Siófok kapta a legtöbb okleve-
let, hiszen mindazok munkáját külön elismeréssel jutal-
mazták, akik építészként, tervezőként, kivitelezőként 
részt vettek a városközpont teljes megújulásában.
Az ingatlanfejlesztési szakma legjelentősebb megmé-
rettetésének tartott pályázat eredményhirdetésén dr. 
Szaló Péter, a Belügyminisztérium területrendezési, 
építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkára, 
egyben a pályázat magyar fővédnöke úgy fogalma-
zott: a pályaművek nem csupán építmények, hanem 
kisebb-nagyobb közösségek által megélt területek is. 
Az államtitkár az összefogás erejére hívta fel a figyel-
met. Arra az összetett munkára, amit építészek, kivi-
telezők és az önkormányzatok valósítottak meg kö-
zösen. – Az építész önmagában kevés, hiszen minden 
építményhez szükség van a befektető elképzelésére, 
víziójára, majd a minőségi kivitelezői munkára – tette 
hozzá Szaló.

KT
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• Szuperior fejlesztések Siófokon •

Jelentős szálláshelyfejlesztések valósultak meg 
idén Siófokon, ahol az elkövetkező időszakban  
tovább bővül a szálláshely-kapacitás a négycsilla-
gos kategóriában. Az uniós támogatással megvaló-
suló beruházásoknak köszönhetően jövőre 56  
férőhely és több mint 40 új munkahely jöhet létre  
a nyári fővárosban.

A turisztikai piac bővülésére az Új Széchenyi Terv prog-
ramjainak köszönhetően nyílt lehetőség, így három vá-
rosbeli szálloda is bővíteni tudja kapacitását.
 Az idén éppen 10 éves Hotel Residence külső-belső fel-
újítása már az év első felében megvalósult. Talán ennek 
is köszönhető, hogy a szállodát a Gault&Millau Magyar-
ország című étteremkalauz 2013-as hotel-összeállítása 
az ország tíz legjobb wellness szállodája közé sorolta. 
A négycsillagos kategóriában hamarosan újabb szállo-
dai fejlesztések várhatók. A Mala Garden Szálloda 
szomszédságában, az épület folytatásaként a tulajdo-
nos 15 szobás bővítésbe kezd. Mintegy 438 milliós tá-
mogatás mellett, összesen 650 millió forintos összkölt-
ségvetésből nemcsak bővítésre költenek, hanem 
fejlesztik a már meglévő szállodarészt is, ahol plusz 
szoba kap helyet. A fejlesztés eredményeként pót-
ágyak nélkül 30 férőhelyet alakítanak ki, valamint szol-
gáltatási körük is jelentősen bővül. Az új épület a leg-
korszerűbb építészeti megoldások mellett megújuló 
energiát alkalmaz. A beruházással a szállodát építő 
W.W.M.98 Kft. 10 új munkahelyet teremt és 18 meglé-
vőt tudnak megtartani.
Az egészségügyi turizmus terén is jelentős fejlesztés 
várható a siófoki székhelyű Viola 30 Kft. beruházásá-
ban. A társaság új négycsillagos ayurvédikus gyógy- és 
wellness szállodát hoz létre 515 millió forintos uniós tá-
mogatással. Összesen 735 millió forintból egy új 13 szo-
bás gyógyszállodát építenek. A társaság működteti a 
Calendula nevű ayurvédikus gyógyszállót, amelynek 
népszerűsége indokolta az újabb fejlesztést. A meglé-
vő épület mellé 26 férőhelyes négycsillagos gyógyszál-
loda létesül. A fejlesztés eredményeként nemcsak a 
szobák száma bővül, hanem több tucat új, egészség-
ügyi és turisztikai szolgáltatás indítására is lehetőség 
kínálkozik. A beruházás keretében 7 korszerű eszköz-
parkkal rendelkező orvosi szoba és vizsgáló épül, emel-
lett terápiás célokra alkalmas masszázs helyiségeket, a 
gyógykezelésekhez kialakított gőzkabinokat, jógater-
met alakítanak ki.

Akárcsak a Mala Garden esetében, az épület kialakítá-
sánál a Viola 30 Kft. is alkalmazza a megújuló energiá-
kat. A beruházásnak köszönhetően 20 munkahely 
megtartására és további 21 új teremtésére nyílik  
lehetőség.

• Segítség a kis betegeknek •
A légzészavarral küzdő gyermekek kezelésében 
használható két új műszert adományozott a siófoki 
kórház csecsemő- és gyermekosztályának a Mosoly 
Alapítvány. A szervezet képviselői a mintegy egy 
millió forint értékű ajándékot a napokban adták át 
Kisteleki András osztályvezető főorvosnak.

Az alapítvány által vásárolt, úgynevezett  
pulzoximéter berendezések a légzészavarral küzdő 
újszülöttek vagy súlyos állapotba került  
gyermekek kezelésében használható, a műszer  
a vér oxigénszintjét jelzi – mondta dr. Kisteleki And-
rás, akitől arról is beszélt, az elmúlt időszakban ez 
volt a második jótékonysági felajánlás  
a gyermekosztály javára, hiszen a nyáron a siófoki 
nagystrandon megrendezett jótékonysági strand-
foci bajnokság keretében is a beteg kisgyermekek  
javára gyűjtöttek. A főorvos kitért arra is, hogy  
a gyermekosztálynak saját alapítványa is működik.  
A Dél-Balaton Gyermekeiért nevű szervezet  
támogatásával így bárki segítheti a gyógyintéz-
mény csecsemő- és gyermekosztályán zajló  
munkát, hozzájárulhat a kórházba kényszerülő kis 
betegek gyógyulásához.

• Virágraszóló eredmények •
A város virágos összképének megteremtésében  
a Siófok lakossága évről évre szerepet vállal azzal, 
hogy virágba borítják saját kertjüket, teraszukat.  
Közülük a legeredményesebb kertészeket a hagyo-
mányosan a városnaphoz kötődő virágosítási verseny 
díjkiosztó gáláján díjazzák.  Idén 135 magánszemély 
és 3 intézmény nevezett a megmérettetésre. Kategó-
riánként a legeredményesebb résztvevők virágosítási 
munkáját oklevelekkel és virágvásárlási utalványokkal 
jutalmazta az önkormányzat, valamint négy civil  
szervezet: a Siófoki Városvédő és Szépítő, valamint  
a Nyugdíjasok Siófoki Egyesülete, a Nők a Balatonért,  
illetve a Nők Együtt Egyesület.

• Nem lesz polgármesteri jutalom 
idén Siófokon •

Nem kapnak jutalmat idén a siófoki városvezetők, és 
a köztisztviselői és közalkalmazotti kar sem. Ezt Balázs  
Árpád polgármester jelentette be a képviselő-testület 
tegnapi ülésén a város háromnegyed éves gazdálkodá-
sáról szóló anyag tárgyalása kapcsán.
– Nem tartom alkalmasnak az időszakot arra, hogy a pol-
gármester, alpolgármester vagy akár a köztisztviselői, 
közalkalmazotti kar idén jutalmazásra kerüljön – hang-
súlyozta Balázs Árpád. A városvezető a siófoki képviselők 
tegnapi ülésén arról is beszélt: egy évvel ezelőtt az ön-
kormányzati adósságkonszolidáció híre miatt országos 
szinten komoly sajtóérdeklődést váltott ki a polgármes-
terek év végi javadalmazása, hiszen a közvélemény úgy 
gondolta, a konszolidáció terhére osztottak jutalmakat 
az önkormányzatok. Pedig adósságátvállalásra tavaly 
nem került sor, idén azonban már igen. – A közérdeklő-
désnek így már alapja is lehet. A jutalmazást közfelhábo-
rodás kísérné – mondta a polgármester, aki szerint köz-
hatalmat gyakorló szervezetként az önkormányzatnak 
figyelnie kell arra, mi az, amit az adófizetők eltűrnek és 
mit nem. – A közvélemény hangja a tavalyi év alapján 
egyértelmű – jelentette ki Balázs Árpád, aki az elmúlt  
évben polgármesteri munkájáért megítélt jutalmát egy, 
a katolikus egyház által működtetett alapítványnak,  
illetve az NB I-es kézilabdacsapatot működtető  
gazdasági társaságnak juttatta el támogatásként.

• Akár Los Angelesben, 
ingyenes Wi-Fi hálózat épül ki Siófokon •
Hamarosan ingyenes Wi-Fi lefedettséggel rendelkezik 
Siófok. Az intelligens város kialakításának irányába tett 
első lépés lesz mindez. A rendszert először a város lakos-
sága használhatja, és Siófok egész évben lakott és for-
galmas területein biztosít majd lefedést, így a belváros-
ban, a Foki-hegyen és a kiliti városrészben. 
A rendszer teszt üzemmódban a nyár óta sikeresen műkö-
dik a Fő téren. A városi képviselő-testület legutóbbi ülésén 
elhangzott: a világ élvonalában ma már trendszerűnek 
számít, hogy egyes városokban teljes Wi-Fi lefedettséget 
építenek ki. Hasonló lépésre készül például Los Angeles is. 
A tervek szerint február végétől elérhető, hot spot jelle-
gű szolgáltatást a közterületi használatra tervezték. A 
hálózatnak nem célja az otthoni internet előfizetések ki-

váltása, hiszen erre műszakilag sem lenne alkalmas, annál 
is inkább, mert a technológia beltéri felhasználás esetén 
nem biztosít garantált elérést. A Wi-Fi hálózaton keresz-
tül a vendég és regisztrált felhasználók díjmentesen hoz-
záférhetnek az internet világhálóhoz, és azon a normál 
felhasználói igények mértékéig olyan szolgáltatásokat  
vehetnek igénybe, mint az internetes barangolás, bön-
gészés; normál weblapok megtekintése tájékozódás, 
információgyűjtés céljából. A Wi-Fi hálózat ezen túl lehe-
tőséget biztosít majd ingyenes telefonálásra, a közösségi 
oldalak megtekintésére, ímélek küldésére és fogadására, 
online médiatartalmak megjelenítésére, rádióhallgatásra.  
A nemkívánatos felhasználási formák és a visszaélések el-
kerülése érdekében a rendszer korlátozza majd a felhasz-
nálókat, így film vagy illegális on-line tartalmak letöltésére 
nem lesz lehetőség.

K.T.

• Kórházi weblap: új köntösben 
a siokorhaz.hu •

Megújult a siófoki kórház honlapja. A látványos és átlát-
ható weboldalon a betegek vagy érdeklődők minden 
információt megtalálnak, amire a gyógyintézménnyel 
kapcsolatosan szükségük lehet, így nem csak a külön-
böző szakrendelések, egyes osztályok és az ott dolgo-
zó orvosok, valamint szakszemélyzet kapcsán tájéko-
zódhatnak a honlap látogatói, de az OEP várólistájához 
is hozzáférhetnek. A honlap mobiltelefonon is köny-
nyen böngészhető. A kórház tervei között szerepel az 
intézmény teljes informatikai fejlesztése. Ennek meg-
valósulását követően arra is lehetőség lesz, hogy egyes 
szakrendelésekre ne csak telefonon, de a honlapon ke-
resztül is lehessen időpontot foglalni.

K.T.
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A Perczelesek és a vasfüggöny
A coburgi Gymnasium Ernestinum a Perczel Mór 
Gimnáziummal, továbbá egy krakkói és egy prágai 
gimnáziummal együtt dolgozik azon a projekten, 
melynek célja, hogy bemutassa, milyen történelmi 
kapcsolatok fűzik egymáshoz az érintett országokat, 
mi vezetett 1989-ben a rendszerváltáshoz, ill. mi tör-
tént a négy országban és a közép-kelet-európai régi-
óban a vasfüggöny lebontása után. 

A projektet és az iskolák együttműködését az Európai 
Unió támogatja, lehetővé téve a résztvevőknek, hogy 
megismerjék más országok kultúráját, az emberek szem-
léletmódját, megtanulják értékelni, megérteni és elfo-
gadni azt. Coburgban a négy ország első közös találkozó-
ján a tanulók ennek szellemében mutatták be országuk, 
régiójuk hagyományait, látnivalóit és sajátosságait. A pro-
jekt munkanyelve a német, a résztvevő iskolák tanulói jól 
beszélik a nyelvet, de a helyi bajor-frank dialektus néha 
próbára tette őket. A coburgi diákok prezentációjukban 
a frank nyelvjárás jellemzőit is elmagyarázták társaiknak. 
A prágaiak és a krakkóiak bemutatójában lenyűgözően 
sok természeti szépség, látnivaló, történelmi emlék és a 
konyhaművészet helyi specialitásai tették kíváncsivá a 
publikumot. A találkozó rangját jelzi, hogy a résztvevő-
ket hivatalosan fogadta Coburg város polgármestere is 
Siófok 2014 tavaszán fogadja majd a projektben részt-
vevő iskolák diákjait és tanárait. Az biztos, hogy nemcsak 
a történelemmel kell foglalkozniuk a diákoknak, hanem 
néhány tévhitet is el kell oszlatniuk Magyarországgal 
kapcsolatban, például azt, hogy Magyarország nem egy-
szerűen a paprika és a puszta országa! 
Ahogy az egyik diák, Kasza Krisztina megfogalmazta: 
„Fontos az is hogy jobban megismerjük egymást, nyilván 
vannak előítéleteink egymással szemben, s rájöjjünk arra, 
hogy mennyire valósak ezek, miért alakultak ki, ezeket 
leromboljuk, hiszen sok olyan pozitív dologgal találkoz-
tunk, amiket ki kell emelni a negatívumok helyett.”

Prága

Április 14. és 19. között 8 perczeles diák és két tanár utazott 
Prágába, a Comenius-projekt második állomáshelyére. A 
négy iskola közös projektjében résztvevő diákokat ezúttal az 
Österreichisches Gymnasium fogadta a cseh fővárosban. Há-
rom diákot családok láttak vendégül, míg a csapat többi tag-
ját egy hotelben szállásolták el. A program célja, hogy a diá-

kok megismerkedjenek a résztvevő országok történelmével, 
kultúrájával és szokásaival. A tanulók feladata az, hogy érint-
kezési pontokat, hasonlóságokat, ill. eltéréseket keressenek 
az országok múltjában a középkortól egészen a rendszervál-
tásig, és országuk véleményét képviselve értékeljék a közös 
sorsunkat befolyásoló történelmi eseményeket.

Krakkó

2013. szeptember 22-27. között Lengyelországban, Krakkó-
ban került sor a harmadik projekttalálkozóra, melyen ezúttal 
8 diák és két tanár képviselte a Perczel Mór Gimnáziumot.
Az első nap az utazással és a minket elszállásoló család 
megismerésével telt. A további napokon délelőttönként 
lengyel, német és cseh partnereikkel együtt dolgoztak a 
tavaszi prágai találkozón előzetesen kiadott feladatokon. 
A megállapodás szerint a XX. századnak az I. világháború 
és a rendszerváltás közötti időszakát kellett feldolgoz-
niuk prezentációk és újságcikkek formájában. Mindegyik 
nemzet az általa elfogadott történelemszemléletet érvé-
nyesítette a hozzászólásokban, és ez nemegyszer vitát 
váltott ki a résztvevőkben. A projekt célja éppen az, hogy 
ütköztesse a különböző szemléletmódokat, megfogal-
mazza az eltéréseket, és hozzájáruljon a vitás kérdések 
tisztázásához. A kimondatlan problémák ugyanis meg-
terhelik a nemzetek kapcsolatait, és feszültségekhez, to-
vábbi problémákhoz vezetnek. 

Nyertes pályázatok 
a Vak bottyánban

Igazán sikeres évet zárhattak a Vak Bottyán János Álta-
lános Iskola tanulói és pedagógusai: több pályázatuk is 
elnyerte  a bírálók tetszését. Az Európai Unió támoga-
tásával két pályázati projektben  vettek részt a Nemzeti 
Tehetség Program keretében:
A köznevelésben tanuló diákok természettudomá-
nyos, matematikai és műszaki tudásának elmélyítésé-
hez, gyakorlati alkalmazásához kapcsolódó tehetség-
gondozó pályázat (NTP-KTMK-MPA-12-052) keretében 
2.000.000 Ft. támogatást nyertek. Az alsó tagozatosok 
közül negyven negyedik évfolyamos tanuló vett részt 
az október 14. és 18. között Zamárdiban megrendezett 
táborban. A programban nyolc tanító irányításával dol-
gozhattak a gyerekek. A „Földön, vízben, levegőben 
– kézzel, géppel, logikával” címet viselő programsoro-
zat során fizikai, kémiai és biológiai kísérleteket végez-

hettek a tanulók. Interaktív foglalkozásokon vehettek 
részt, melyet a siófoki meteorológiai állomás meteoro-
lógusa, a DRV Zrt. biológusa és laboránsa, az FGSz Zrt. 
mérnök-informatikusa és az ÖKO-TOP Kft. környezet-
védelmi mérnöke tartott.
A hazai és határon túli együttműködéssel meg-
valósuló tehetséggondozó pályázat keretében 
(NTP-TSZT-MPA-12-056) 1.000.000 Ft támogatáshoz ju-
tottak. Az iskola 8.b osztályos tanulói Székelyföld föld-
rajzi, történelmi, irodalmi és természetvédelmi neveze-
tességeivel ismerkedtek. Jártak a Mohos tőzeglápon, 
a Békás-szorosban, megcsodálták a vadregényes Gyil-
kos-tavat, meglátogatták Mátyás király szülővárosát, 
emlékeztek Tamási Áronra Farkaslakán, magkoszorúz-
ták a mádéfalvi emlékművet.  Közös programok kereté-
ben beleláthattak a Csíkcsomortán élő csángó magyar 
gyerekek életébe. A november 4. és 9. között lebonyo-
lított gazdag programú tábor élményeiről a diákok szí-
nes beszámolókat készítettek. 
Mindkét tábor programja részletesebben is megtekint-
hető a www.vakbottyan.siofok@sulinet.hu oldalon 

Nyílt nap mikroszkóppal
Nyílt napon ismerkedhettek a Perczel Mór Gimná-
ziummal azok az általános iskolás diákok és szüleik, 
akiknek hamarosan dönteniük kell a továbbtanulás-
ról. A középiskola falai között zajló oktatásra, rend-
kívül sok, mintegy 250 általános iskolás volt kíváncsi. 
A siófoki általános iskolák mellett Tolna és Fejér me-
gyei diákok is részt vettek a PMG-ben megtartott nyílt 
napon, ahol nemcsak óralátogatásokra volt lehető-
ségük a nyolcadikosoknak. A természettudományos 
tagozat kiállítást rendezett be régi kísérleti eszközök 
felhasználásával, így az érdeklődőknek arra is lehető-
ségük volt, hogy mikroszkópon keresztül különböző 

metszeteket figyelhessenek meg. A nyílt napra érke-
zett diákok és szüleik a gimnáziumban tanuló közép-
iskolások elért eredményei alapján is képet kaphat-
tak az oktatási intézményről, a német két tannyelvű 
képzés kapcsán pedig fórumot is tartottak. Vaskóné 
Csák Erika, az iskola igazgatója a következő tanév-
ben induló tagozatokról tájékoztatta a szülőket, akik  
angol, matematika, természettudomány, kommuni-
káció-történelem, általános és német két tannyelvű  
tagozatra írathatják majd be gyermekeiket.
A Perczel Mór Gimnáziumba jelentkező fiatalok  
felvételi követelményei között szerepel a közpon-
ti matematika és szövegértés vizsga megírása,  
szóbelizniük pedig csak azoknak kell, akik angol  
tagozatra jelentkeznek.

Oktatás
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Hírek   

elhunyt a mentős 
November 13-án, 64 évesen elhunyt Rajczi Emil, a siófo-
ki mentőállomás korábbi vezetője. Rajczi Emil 1968-tól 
egészen 2009-es nyugdíjazásáig mentősként dolgo-
zott, főápolóként, majd szolgálatvezetőként, később 
pedig az állomás vezetőjeként. A Siófoki Mentőalapít-
vány kuratóriumának elnöke volt, oktatóként részt vett 
a Somogy Megyei Vöröskereszt elsősegélynyújtó tan-
folyamain, és tagja volt a Közalkalmazotti Tanácsnak. 
Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el, többek kö-
zött miniszteri dicséretet kapott, de magának tudhatta 
a vöröskeresztes munkáért adományozható kitüntetés 
ezüst fokozatát is. Rajczi Emil a betegek elkötelezett se-
gítője volt, akinek földi maradványait november 20-án 
Balatonszemesen helyezték végső nyugalomba.

Vetélkedőn idézték meg 
a régi Siófokot 

Várostörténeti vetélkedővel tisztelgett Siófok 150 éves 
fürdőhelyi múltja és a város 45 éves jubileuma alkal-
mából a Nyugdíjasok Siófoki Egyesülete.  A megmé-
rettetésre jelentkezett 3 fős csapatok számára a zsű-
ri elnöke és a résztvevők segítője Krasznainé Szabó  
Katalin könyvtáros olyan kérdéssort állított össze, 
amely Siófok újkori történetét dolgozta fel. – Lassan a 
jubileumi év végére érünk, számos esemény fémlejez-
te, hogy a jövőbe tekintés nem nélkülözheti a múlt fel-
idézését. Mi is ezt tettük – mondta a vetélkedő kapcsán  
Jánossy Gábor, az egyesület vezetője. – Voltak, akik 

egy kis könyvtárnyi anyagot „bogarásztak” át és szinte  
tudományos alapossággal készültek. Akik vállalták, 
hogy megmérkőznek a kérdésekkel, évtizedekkel a há-
tuk mögött még tanúi voltak a kezdeteknek, amikor a 
település magán viselte a letűnt idők nyomait, így még 
láthatták a Jelinek udvart, a Sió Áruházat, a régi Víztor-
nyot, a Csepel Üdülőt és a sort még lehetne folytatni 
– tette hozzá az elnök. 
Vetélkedés ide vagy oda, a résztvevők között végül a 
zsűri nem állított fel rangsort, hiszen az ítészek úgy 
döntöttek, hogy a képzeletbeli dobogón mindenki-
nek ott a helye. Annál is inkább, mert nem az volt a cél, 
hogy győztest hirdessenek, hanem, hogy a résztvevők 
még inkább megismerhessék Siófok történelmét.

K.T.

Siófok ápolja az orosz 
katonai sírokat

A városban található orosz katonai sírok ápolására 
írt alá november 20-án megállapodást az Orosz  
Föderáció nagykövetségének első titkára és  
dr. Balázs Árpád polgármester Siófokon.

A jövőben Siófok önkormányzata ápolja a városban  
található orosz katonai temetkezési helyeket. A város-
ban két olyan kegyeleti hely található, ahova a második 
világháborúban elesett szovjet katonákat temették el. 
A 7-es főút mellett, Siófok keleti bevezető szakaszán 
lévő, 1945-ben kialakított temetőben 450 katona  
nyugszik, közülük 137 elesett neve ismert. A másik em-
lékhely Siófok kiliti városrészének temetőjében találha-
tó, ahol 53 katonát temettek el a második világégés 
idején, a nevét azonban csak 5 orosz harcosnak tudják.
Vladimir Szemidetko, az Orosz Nagykövetség első  
titkára elmondta: folyamatosan kutatják, hogy kik azok 
a honfitársaik, akik a siófoki tömegsírokban fekszenek. 
Céljuk, hogy minél több honvéd nevére derüljön fény 
már csak azért is, mert valamennyi katona leszárma-
zottjának igazolást állítanak ki arról, hogy rokonuk örök 
nyughelye Siófokon található.

Az első titkár elmondta: a Siófokkal most megkötött 
megállapodás része annak az orosz –magyar  
kormányközi egyezségnek, ami az orosz hadisírok  
gondozásáról szól.
A megállapodás aláírásakor dr. Balázs Árpád, Siófok 
polgármestere megköszönte az nagykövetség első  
titkárának, hogy az Orosz Föderáció területén található 
magyar katonák sírjait az ott élők gondozzák. – A kato-
nai temetkezési helyek mindkét országban egy-egy 
önkormányzathoz tartoznak. A sírokat a két ország 
együttműködése, a nemzetközi jog és a kegyelet  
kötelező szabályai szerint fogjuk gondozni és ápolni – 
hangsúlyozta a városvezető, aki arról is beszélt: a 450 
katona temetkezési helyéül szolgáló emlékhelyet és  
az ott található emlékművet nemrégiben egy Siófokon 
élő orosz orvos, Dimitrij Szkopincev segítségével  
újították fel, aki a Kilitiben található emlékhely  
rendbetételét is fontosnak tartotta.
A megállapodás aláírásánál jelen volt dr. Nanovszky 
György, Magyarország egykori moszkvai nagykövete 
is, aki arról beszélt: az Orosz Nyelvű Írók Nemzetközi 
Szövetsége  - amely szervezet a Béke Jóságos Angyala 
című szobrot Siófoknak adományozta - azt tervezi, 
hogy 2014-ben kápolnát állítatnának Siófokon az első 
világháborúban elesett katonák emlékére.  
Ennek apropóját az első világégés kitörésének  
100. évfordulója adja.

Aki márton napján 
ludat nem eszik…

Ropogós libacombok, illatos pálinkák és a vásári forgatag 
ígéretével csábította a programot kereső város- és kör-
nyéklakókat a Fő térre a Márton-napi pálinkafesztivál. 
Rétes, perec, pogácsa, méz, kávé, édességek, házi csoki, 
vattacukor, fajátékok, gyapjútakarók – akár három kö-
zepes méretű kosarat, vagy éppen hat szakajtót is meg 
lehetett volna tölteni különböző vásárfiával az ötödik al-
kalommal megrendezett siófoki Pálinkafesztiválon. A leg-

hosszabb sor természetesen megint a kürtőskalácsosok 
előtt volt, de a több mint féltucat pálinkaház kínálatát is 
többnyire népes közönség böngészte a hétvége során.
A már-már adventi hangulatot idéző rendezvény láto-
gatottságát a szombati eső kissé megtépázta, de Szandi 
vasárnap késő délutáni műsora és az azt követő tűzijáték 
újra megtöltötte a Kálmán Imre Kulturális Központ előtti 
területet. A hétvégén egyébként sem volt hiány fellépők-
ben, a Kilitiért Egyesület Szőlővirág tánccsoportjának és a 
Siófoki Férfi Dalkör nyitóprogramját követően még szám-
talan bemutató és zenei előadó biztosított kikapcsolódási 
lehetőséget az érdeklődőknek.

Jankó Gábor

műkincsek tárházává válhat 
a régi könyvtár

Újabb képzőművészeti értékek kerülhetnek Siófok-
ra a közeljövőben. Varga Imre Fő téri szobraitól nem 
is olyan messze, a régi könyvtár épületében olyan 
művészeti tárlat nyílhat a városban, amely tovább-
lendíti a városban zajló kulturális és szellemi életet. 

Konok Tamás, Kossuth-díjas festőművész, valamint  
felesége, Hetey Katalin Kossuth-díjas grafikus-,  
festő- és szobrászművész hagyatékának több ezer  
darabot számláló alkotása kerülhet Siófokra annak  
a megállapodásnak a létrejöttét követően, amit  
a város és a Konok-Hetey Művészeti Alapítvány szán-
dékozik megkötni. A művészeti hagyatékban a neves 
festőművész ezernél is több festménye és grafikája, 
valamint már elhunyt feleségének több száz darabot 
számláló, festményekből, grafikákból, szobrokból álló 

kollekciója található. Konok Tamás tulajdonában közel 
500 felbecsülhetetlen értékű mű is megtalálható,  
amelyek a 20. század nemzetközileg legelismertebb 
mestereitől, többek között Juan Mirotól, Piacassotól 
vagy Tapies-től származnak. Konok Tamás szeretné,  
ha hagyatéka egyben maradhatna és méltó helyen  
kerülne elhelyezésre, kiállításra. Az idős művész öröm-
mel venné, ha a két életmű és az értékes gyűjtemény 
darabjai Siófokra kerülnének. Véleménye szerint a vál-
tozatos és gazdag anyagból különböző összeállításban 
és rendezésben több kiállítás is rendezhető. Emellett az 
összesen mintegy 1,5 milliárd forintos becsült értékű 
gyűjtemény kutatására is lehetőség nyílik.
Amennyiben sikerül megteremteni az alapjait annak, 
hogy a gyűjtemény Siófokon bemutathatóvá váljon, 
az ehhez szükséges anyagi hátteret a Terület- és  
Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsoló-
dó megyei gazdaságfejlesztési részprogram  
biztosíthatja.

K.T.
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buszközlekedés: 
átmeneti év következik

Visszatérő téma lapunk hasábjain a városi buszos  
tömegközlekedés átalakítása. Októberi számunkban 
a Siófoki Hírek olvasóit a január 1-jétől várható  
változásokról tájékoztattuk. Beszámoltunk arról, hogy 
az önkormányzat közbeszerzési eljárás keretében  
kereste azt a szolgáltatót, amelyik a városvezetés  
terveinek megfelelően, a kor elvárásai szerint tudja 
megszervezni a helyi buszközlekedést. A közbeszer-
zésre szóló anyagot kizárólag a Kapos Volán Zrt. hívta 
le, a társaság azonban nemrégiben azt jelezte, hogy 
pályázatot nem tudnak benyújtani, hiszen ahhoz, 
hogy az elvárásokat teljesíteni tudják, felkészülési 
időre van szükségük. Mivel a közfeladat ellátása  
kötelező, ezért nincs más lehetőség, mint meghosz-
szabbítani a Kapos Volánnal fennálló szerződést, egy 
év múlva pedig újabb pályázatot kell kiírni helyközi  
járatok integrálására, valamint a buszok telefonon, 
sms-ben történő rendelésére egyelőre várni kell.

K.T.

Áruba bocsátott angyalka, 
kutyafekhely jótékonyságból

Alapítványok, magánszemélyek, egyesületek, cégek 
voltak részesei a hagyományos Fő téri jótékonysági  
vásárnak, és november 29-én estébe nyúlóan  
kínálták portékáikat a Víztorony lábánál azért, hogy 
adományokat gyűjtsenek. A vásáron összegyűlő  
bevételből a résztvevők évről évre egy kiválasztott 
szervezetet támogatnak. Idén a siófoki Rákellenes Liga 
részesülhetett az adományból, akik ennek köszönhe-
tően 413 ezer forint kaphatnak meg. A liga helyi  
csoportjának vezetője könnyeivel küzdött, amikor 
megtudta, hogy 2013 decemberében az általa vezetett 
csoportnak is gyűjtenek mindazok, akik vállalták  
a részvételt a jótékonysági vásáron. 
A vásár idén is hangulatos színfoltja volt a Fő térnek, 
ahol játékok, könyvek, karácsonyi kellékek, dísztárgyak, 
állatfelszerelések és még számos holmi közül  
válogathattak a járókelők. Egy-egy vásár az emberek 
adományozási kultúráját is jelzi. Szerencsére Siófokon 
sok segítő szándékú ember él, még ha akadnak is olyan 
tapasztalatok, hogy egyesek kifejezetten azzal  
a céllal látogatnak jótékonysági rendezvényeket, hogy 

egy-egy áhított szerzeményhez kis ráfordítással  
juthassanak hozzá. A vásár sikerét összességében az is 
jelzi, hogy a tavalyihoz képest 20 százalékkal  
magasabb bevétel gyűlt össze. A 400 ezer forintos  
jótékonysági támogatás idén olyan szervezethez  
került, amely nemcsak nemes, de igen nehéz küldetést 
vállalt a daganatos betegek segítésében.

K.T.

egymás mellett épek és 
fogyatékkal élők

A másik ember elfogadása, a tolerancia olyan fel-
adat, ami sokszor gyakorlásra szorul a mindenna-
pokban. Ezért is fontos , hogy a kiliti reformátusok 
évek óta rendhagyó istentiszteletet szerveznek a 
Nemzetközi Tolerancia Nap közelében, ahol épek 
és egészségesek együtt töltenek el egy napot. Kili-
ti helyzete az elfogadás tekintetében speciális, hi-
szen lassan hét éve annak, hogy a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Fogyatékosok Napközi Otthona a 
városrészben működik, így az ott élők naponta ta-
lálkoznak az intézménybe járó fiatalokkal. – Óvo-
dás gyermekeink évről évre közös programokon 
vehetnek részt sérült társaikkal; közös játékos meg-

mérettetéseken mérik össze jártasságukat a világ 
dolgaiban – de sohasem egymás ellenében, hanem 
mindig egy közös irányba – mondta Bozsoki Sólyom  
János református lelkész, s hozzátette: a tolerancia 
nap kapcsán a Kilitiben működő intézmények, civil 
szervezetek mindig példás együttműködésről tesz-
nek bizonyságot, hiszen a rendezvény létrejöttének 
számos támogatója van.
A fogyatékos fiatalok idén is kedves műsorral ké-
szültek az egybegyűlteknek, akik így talán kö-
zelebb kerültek a másság elfogadásához, de 
legalábbis megértették: a fogyatékkal élőknek 
mennyivel több küzdelmet kell megvívniuk, hogy 
helyt tudjanak állni a világban. A rendhagyó is-
tentiszteletnek a sok „különbözőség” között az is 
kuriózuma volt, hogy siketnéma jelbeszéddel tol-
mácsolták, így a hallássérültek is részesülhettek a 
teljes élményből. 

Szilveszter a belvárosban
Hagyományos szilveszteri futással és hatalmas buli-
val búcsúzik az óév Siófokon.
Hosszú évek kihagyása után ismét lesz utcabál a 
belvárosban. A kitűnő hangulatról a Part FM
műsorvezetői és a Hawaii együttes gondoskodnak, 
majd Rákász Béla retro diszkójára rophatja minden-
ki hajnalig a Víztorony tövében.

Az elmúlt közel két évtizedben a Dániel vendég-
lő elől startolt el az év utolsó napján a szilveszteri 
pezsgőfutás, a BUÉK Siófok programsorozat záró 
akkordjaként. Az idei esztendőtől Papp Dániel Em-
lékfutásra keresztelt megmérettetésen 09.30 órától 
állnak rajtvonalhoz kicsik és nagyok. Elsőként az 
óvódások és kisiskolások számára dördül el a start-
pisztoly, majd a felnőttek kapkodhatják lábaikat a 
2014 méteres távon.
A sportos óévbúcsúztatót követően érdemes már 
kora estétől visszatérni a Fő térre, ahol a Part FM 
92,6 élő műsorának vendégeit nem csupán hallhat-
ják, de láthatják is a bulira készülők. DJ Rákász- ígé-

rete szerint - ezúttal is a legpörgősebb bulizenékkel 
fokozza majd a hangulatot, amely csupán az éjfé-
li, nagyszabású tűzijáték idejére hagy alább, hogy 
2014 első óráiban
újult erővel folytatódhasson az utcabál egészen 
hajnalig. Rákász Béla személye és dinamikus egyé-
nisége bizonyára ismerős a harmincas-negyvenes 
korosztály előtt, hiszen hosszú éveken keresztül 
elképzelhetetlen volt nélküle a balatoni nyár. A 
hajóállomás melletti Pipacs bár, a legendás Del-
ta étterembeli bulik az ország legmenőbb lemez-
lovasai közé emelték.  DJ Rákász persze nem csak 
a pulpituson elbűvölő és lenyűgöző – emberként, 
barátként is méltó a bizalomra. Számos siófoki 
kapcsolata élő maradt, s az sem lehet véletlen, 
hogy gyakran láthatjuk az FGSZ Siófok labdarúgó 
mérkőzésein – számára ma is fontos a kék-sárga 
színkombináció. Személye garancia a feledhetet-
len bulira, ám ilyenkor más is kell. Étel és ital, ez 
utóbbiból a szokásos duplája! A fő téren a helyi 
vendéglátók gondoskodnak arról, hogy senki se 
szenvedjen hiányt szerencsét hozó ételekből és 
innivalóból az óév utolsó és az újesztendő első 
óráiban.

Fo
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Fotó: g.k.

B.Ú.É.K. SIÓFOK
PART FM SZILVESZTERIPARTY
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Labancot győzött, 
majd sportágfejlesztésre 

kérték az olimpikont Siófokon
Siófoki lakos lett Szabó Bence, a Magyar Olimpiai 
Bizottság főtitkára, kétszeres olimpiai aranyér-
mes, világbajnok kardvívó. A sportember a na-
pokban vette át lakcímkártyáját a siófoki város-
házán, ahol felmerült: érdemes lenne a sportág 
fejlesztésébe fogni a városban, hogy a kiemelt 
sportágak közé emelt vívás a siófoki fiatalok szá-
mára is elérhető legyen.

Ifjúkori szép emlékek és most már egy saját otthon is 
Siófokhoz köti Szabó Bencét, a MOB főtitkárát.  
Az utóbbiért, azaz a siófoki házának helyet adó  
telekért - ha nem is karddal, de – a szavak erejével 
meg kellett küzdenie, hiszen a területet egy osztrák 
vevő is kinézte magának.  Az olimpiai bajnoknak így  
humorérzékét is bevetve kellett rá bírnia az eladót: 
nehogy már egy labancnak adja el a telket,  
ha a kuruc is megvenné. 
Szabó Bence kötődése Siófokhoz nem új keletű,  
hiszen fiatalon a vívóknak rendezett Balaton 
-bajnokságokon többször is járt a városban. – A  
Siófokon rendezett versenyeket az egész vívótársa-
dalom várta. Egész fiatalon, egyéniben háromszor is 
sikerült nyernem itt. Emlékszem a döntőket  
a szabadtéri színpadon rendezték – mesélte  
az olimpikon, aki az 1988-as szöuli játékok előtt is 

versenyzett a településen. – Az olimpiát akkor  
szeptemberben tartották, ami előtt augusztusban 
Siófokon rendeztek egy versenyt az olasz, az orosz 
és a francia válogatott részvételével. Az olimpia  
előtti felkészülés kontrolljaként ez egy kiváló  
lehetőség volt.
Szabó Bence elmondta: a Balaton-bajnokságok okán 
a vívásnak múltja és jelene is van a tónál. Az északi 
parton működnek is klubok, ám a déli oldalon egye-
lőre nincs lehetőség a sportág űzésére. Az olimpiai 
bizottság főtitkára arról tájékoztatta a város vezető-
it: mivel a vívás egyike a kormány által kiemeltnek 
ítélt sportágaknak, ezért anyagi támogatottsága 
megerősödött. Ennek okán Siófokon arra kérték  
az olimpikont, segítse a várost abban, hogy a vívás  
a siófoki fiatalok számára is elérhetővé váljon, akár 
sportiskolai program keretein belül. 
– A vívást átlagosan 10 éves korban érdemes elkez-
deni. Aki belevág, annak azzal kell számolnia, hogy 
hosszú tanulási idő és folyamat áll előtte – mondta a 
sportággal kapcsolatos kérdésekre válaszolva Szabó 
Bence, aki a szülőknek azt tanácsolja: a torna, az atlé-
tika és az úszás jó alapot szolgáltathat a vívni vágyó 
gyerekeknek, akiknek talán a jövőben Siófokon is 
lesz lehetőségük kipróbálni magukat a páston. 

Szabó bence legjobb eredményei: 
olimpiai bajnok egyéniben (1992, Barcelona)

olimpiai bajnok csapatban (1988, Szöul)

olimpiai ezüstérmes csapatban 
(1992, Barcelona; 1996, Atlanta)

világbajnok csapatban (1991, Budapest; 1993, Essen)

vb-ezüstérmes egyéniben (1993, Essen)

vb-ezüstérmes csapatban (1990, Lyon; 1994, A-
thén)

vb-bronzérmes egyéniben (1994, Athén)

vb-bronzérmes csapatban (1995, Hága)

Európa-bajnok egyéniben (1991, Bécs)

Európa-bajnok csapatban (1991, Bécs)

nyolcszoros magyar bajnok 
(kétszer egyéniben, hatszor csapatban)

ötszörös BEK-győztes (1988, 1989, 1991, 1992, 1993)

világkupa győztes (1989)

az év vívója (1989, 1992, 1993, 1994)

Tűzoltó sikerek
Siófok csapata nyerte a somogyi hivatásos tűzoltó-
ságok sportversenyét Kaposvár, Barcs, Nagyatád és 
Marcali előtt. A megmérettetést a tavaszi árvíz miatt 
halasztották őszre. 

Öt város hivatásos tűzoltóságának csapatai a siófoki tűz-
oltóság területén versengtek a „megyebajnoki” címért. A 
mászóházat horoglétrával támadják a tűzoltók és szem-
mel alig követhető gyorsasággal másszák meg a sokeme-
letnyi magas függőleges falat. Az akadálypályát egyéni-
leg és váltóban is teljesíteni kell: a palánk leküzdése után 
tömlővel a kézben fel az akadályra, le az akadályról, aztán 
már elég a célt figyelni. Miközben a rajtnál a kismotoros 
fecskendőt szerelik a társak, addig el kell jutni a pálya 
végébe és a céltábla közepébe kell találni a vízsugárral. 
Mindegyik város tűzoltóságán házi versenyeket is rendez-
nek, így alakulnak ki a csapatok. Összeszokott gárdák jön-
nek a megyei erőpróbára. 
– Nagyon régi, még az 1800-as évekből származó talál-
mány a horoglétra – mondta Poczok István. – Akkoriban 
ez csak egy rúd volt, az oldalán kapaszkodókkal, a végén 
fogaskampóval. Az ablakpárkányok régen úgy voltak kiala-
kítva, hogy ezt a kampót könnyedén beleakaszthatta a tűz-
oltó. Beült aztán az ablakba és egy emelettel följebb dobta 
a rudat. Már akkoriban is épültek három-négyszintes házak 
és szükség volt arra, hogy kívülről is meg lehessen ezeket 
közelíteni tűz esetén. 
Hagyomány, hogy a tűzoltóversenyt nyerő csapat felkészí-
téséért felelős vezetőt megfürdetik a csapattagok egy ha-
talmas, hideg vízzel teli kádban. Ez most a siófoki csapat-
vezetőnek járt.

IX. Országos Tűzoltó Szakmai Vetélkedő 

Nyolc-nyolc hivatásos és önkormányzati, valamint három 
meghívott létesítményi tűzoltócsapat részvételével Ko-
máromban, a Monostori erődben rendezték meg a tűz-
oltó szakma országos vetélkedőjét. A három napig tartó 
versenysorozat végén a csapatok között, valamint egyé-
niben az irányítók, a beosztottak és a gépjárművezetők 
között hirdettek győztest. 
A gépjárművezetői egyéni versenyben résztvevőknek 
huszonöt perc alatt kellett megválaszolniuk huszonöt 
KRESZ-kérdést számítógépen. Az irányítói és a beosztotti 
egyéniben indulók papír alapú tesztet töltöttek ki, nekik 
ötven perc állt rendelkezésre ötven kérdés megválaszo-

lásához. A második napon a csapatoknak öt állomáson 
kellett különféle feladatokat megoldani, természetesen 
időre és lehetőleg hibapontok nélkül. A megmérette-
tést mindenki a vezetéstechnikai pályán kezdte, ahol az 
esélyegyenlőség jegyében valamennyi gépjárművezető 
ugyanazt a teherautót vezette végig. A második verseny-
állomáson az ”úttorlaszt” képező, meghibásodott jár-
művet félre kellett tolniuk és megfelelően rögzíteniük. 
Harmadiknak mentési teendőjük akadt a tűzoltóknak: 
saját magukat és másokat kellett menteni. Az épületbe 
hárman mentek be, az első emeletről két tűzoltót kötél-
technika alkalmazásával leeresztettek, a harmadik pedig 
önmentést hajtott végre.
Negyedikként került sorra a műszaki mentés. Ennél az ál-
lomásnál a hivatásosok egy oldalára borult, roncsolódott 
járművet találtak, amelynek vezetője annyira megsérült, 
hogy nem tudott önerőből kimászni; a kormánylég-
zsák nem nyílt ki. A pályabírók technikai, taktikai, elsőse-
gély-nyújtási szempontok szerint értékelték a beavatko-
zók teljesítményét. Figyelték az eszközök, a berendezések 
alkalmazását, a védőfelszerelések használatát, valamint 
azt, hogy hol és hogyan bontják meg az autó karosszériá-
ját, mennyire gondoskodnak közben a sérült védelméről. 
Szempont volt a felderítés, a mentési terv, az irányítás és 
a csapatmunka milyensége, az, ahogyan bántak a gerinc-
sérülést szenvedett autóvezetővel.
Az egyéni versenyzőknek egy többszintes labirintust kel-
lett teljesíteniük,  fát vágtak, célba lőttek vízsugárral. 
Somogy megyét a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnok-
ság egysége képviselte, akik mind csapatban, mind egyé-
ni kategóriában eredményesen szerepeltek.

A siófoki csapat tagjai:
Irányító: Balogh Krisztián tű. főhadnagy
Gépjárművezető: Györgyi Gyula tű. főtörzsőrmester
Beosztott tűzoltók:  Kiss József tű. főtörzsőrmester

Bella Péter tű. törzsőrmester 
Erdős Péter tű. főtörzsőrmester 
Halász Tamás tű. törzsőrmester

Fo
tó

: g
.k

.
Fotó: g.k.
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Pályázat útján eladásra kijelölt ingatlanok

Ingatlanhirdetés

11. 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: 66.000.000.-Ft

11. Siófok, Szent László utca 214.
üdülőépület és udvar
2629/1 hrsz. 841 m2
Vételár: 29.000.000.-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, Ady Endre utca 70.
3787 hrsz. 834 m2
kivett beépítetlen terület
Vételára: 9.100.000 Ft

40. Siófok, Sándor utca 42.
5514 hrsz. 596 m2 
kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.300.000 Ft

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: 2013. december 09. (hétfő) 900

Pályázat útján
bérbeadásra kijelölt
ingatlanok 
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, Kálmán Imre sétány 12.
6620 hrsz., 2 db 12 m2 nagyságú 
üzlethelyiség
Induló bérleti díj a bérlet időtartamára: 
2014. április 01. és szeptember 30. 
között 277.000 Ft + ÁFA +
rezsiköltség/helyiség



MÁR MOST GONDOLJON
A SZILVESZTERRE!

MMÁR MOST GONDOLJONDOL ONMMÁÁÁÁRR MMOST GON

conference & wellness hotel

residence balaton

15.900 Ft/ fő
E G Y  Ü V E G  B O R R A L

Gyer m e kek n ek  ke d vez m é nyek !

Szilveszteri gála a Hotel Residence-ben!

FOGLALÁS ÉS INFORMÁCIÓ:

Tel.: 84/506-840, Fax: 84/506-839 | E-mail: reserve@hotel-residence.hu

Ínycsiklandó ételek, fergeteges buli élő zenével, 
színes programok, tűzijáték, felejthetetlen hangulat.

Min. 4 fős társaság foglalása esetén ingyenes transzfer!
Részletekről érdeklődjön elérhetőségeinken!
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