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4Aktuális

• Bizonyságlevél az adósságmentességről •

Több mint 4,5 milliárd forint adósság átvállalásáról szó-
ló bizonyságlevelet vett át Witzmann Mihálytól, a So-
mogy Megyei Közgyűlés alelnökétől, a Fidesz  
országgyűlési képviselőjétől dr. Balázs Árpád, Siófok 
polgármestere.  

„Sohasem szabad megfeledkeznünk arról, hogy  
felelősséggel tartozunk a hazánkért és benne minden 
egyes településért.” ezzel a mondattal kezdődik az a 
bizonyságlevél, amelyet március végén vehetett át Sió-
fok polgármestere azután, hogy a kormány döntésé-
nek értelmében Siófok városkasszája 4 milliárd 569 mil-
lió forint adósságtól szabadult meg. Az Orbán  
Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott díszes doku-
mentumban az is olvasható: „Ez a Bizonyságlevél tanú-
sítja az összefogás erejét, amellyel megmentjük az itt 
élők otthonát, szeretett környezetét, és amellyel mi, 
magyarok közös erővel fölemeljük, és sikeressé tesszük 
Magyarországot.” A kormányfő által küldött irat átadá-
sakor Witzmann Mihály és dr. Balázs Árpád is úgy érté-
kelt, hogy Siófok az elmúlt négy esztendőben jó part-
nerre talált a jelenlegi kormányban, amely nemcsak  
az adósságtól szabadította meg a települést, de fejlesz-
tési források biztosításával is hozzájárult a városban  
elkészült, épp zajló és a jövőben megvalósuló  
beruházások megvalósulásához.  

• Kiemelt státuszt kérnek a siófoki rendőrségnek •

Kiemelt kategóriájú besorolást kér a városi rendőrkapi-
tányság részére Siófok képviselő-testülete. Az erről 
szóló felterjesztést Pintér Sándor belügyminiszternek 

juttatja el az önkormányzat, hiszen a képviselők úgy  
érzik, a turisztikai ágazat tavalyi kiemelkedő teljesítmé-
nye is alapot adhat arra, hogy a helyi rendőrkapitány-
ság „kiemelt kategóriába tipizálása” még inkább 
megmutassa a közösségi élettér és az idegenforgalom 
összekapcsolódásának jelentőségét, a siófoki rendőri 
munkát végzők fokozottabb támogatását, megbecsü-
lését, kiemelt pozitív megkülönböztetését.
A felterjesztés mellett szól az az érv is, hogy a Siófoki 
Rendőrkapitányság a leterheltség terén és az ügyszá-
mok tekintetében megyeszékhelyeket előz meg, és  
a megoldandó esetek számát figyelembe véve azonos 
szinten van egyes nagyobb lélekszámú budapesti  
kerületekkel. 
Király Richárd, Siófok rendőrkapitánya a testületi ülést 
megelőző bizottsági beszámoló alkalmával elmondta: 
a kiemelt kategóriába sorolási kérvénnyel stratégiai 
döntést kezdeményez a város, amely hosszú távon  
bizonyos fejlesztési lehetőségeket rejthet. Arra ugyan 
nem létezik norma, hogy a kiemelt státusz milyen  
előnyöket rejt magában, de a tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy fejlesztések esetén előre sorolódnak  
a kiemelt státusszal bíró kapitányságok. 

• Utak, járdák megújulása
– folyamatosak a munkálatok •

Folyamatosan zajlanak az út- és járdaépítések Siófo-
kon, a munkálatoknak az időjárás is kedvez. Nemrégi-
ben készült el az új, díszburkolatos járda a Fő utca déli 
oldalán, a Széchenyi utca és az Oulu park közötti szaka-
szon, és jelenleg is zajlik a járdaépítés a kiliti Honvéd 
utca több mint egy kilométeres szakaszán. 
Nem sokkal ezelőtt készült el a Bányász utca keleti  
oldalának járdája, amely térköves burkolatot kapott, és 
április végégre megújul a Kiliti főutcájának tartott  
Honvéd utca járdája is. Ezzel a 65-ös út mellett ívelő  
terület mindkét oldalán kulturált gyalogúton  
közlekedhetnek a járókelők.
Nemcsak a járdák, hanem egyes, a város kezelésében 
lévő utak állapota is javul az elkövetkező időszakban. 
Hamarosan elkezdődik Ringló utca burkolatának  
felújítása a Szamóca utcától délre eső szakaszon, és  
a Csopak utca útburkolata is „futómű-kímélő” felületi 
zárást kap.
A közterületeken végzett munkálatok az elmúlt év 
őszén is folyamatosan zajlottak városszerte. A tavalyi 
év második felében egy tucatnyi utcában zajlottak  
járda- és útburkolat rekonstrukciós munkálatok.

Kitágult a világ 
a siófoki Hírek előtt

Kedves Olvasóink! A Siófoki Hírek számára is kitágult a vi-
lág. Elkészült lapunk weboldala, amely már nemcsak a 
városlakók számára teszi elérhetővé a siófoki híreket, ese-
ményeket, hanem a világhálón böngésző valamennyi ol-
vasó elé tárja mindazt, ami Nyár fővárosában és környeze-
tében történik. A siofoki-hirek.hu portál a neten 
böngészők számára a magazinban megjelentekhez ké-

pest nemcsak a gyorsaságot, frissességet és a bármikori 
azonnali elérést teszi lehetővé, de egy tágabb spektrumot 
is biztosít, hiszen a nyomtatott lap oldalai végesek. Az in-
ternetes verzió előnye ezzel szemben, hogy gazdagabb 
fotóanyag, naponta frissülő hírek és mozgóképek közlésé-
re is alkalmas.
Akinek van rá lehetősége, böngéssze vagy tegye akár nyi-
tólapjává a Siófoki Hírek online magazint, amelynek szer-
kesztői arra törekszenek, hogy hasznos és érdekes infor-
mációkkal lássák el a város lakóit, a Siófokra érkező 
vendégeket és mindazokat, akiket érdekel, hogy mi törté-
nik nálunk, a mi városunkban. Jó böngészést kívánunk!

A lagzi után a násznép 
szavazni ment

 
A Választások szinte minden alkalommal tartogat-
nak különös eseteket, nem hétköznapi történéseket, 
megnyilvánulásokat. Nem volt ez másként április 
6-án sem. Volt megmosolyogtató jelent, elképesztő 
kérés és megható megnyilvánulás egyaránt.

A hazai sajtót bejárta annak a férfinak az esete, aki először 
az egyik szavazókörben, majd a választási irodán szeretett 
volna panaszt tenni amiatt, hogy a dimenziókapu – így 
hívta a Parlamentet – nem foglalkozott azzal a beadvá-
nyával, melyben Magyarország államformáját szerette 
volna királyságra változtatni. Az ország királyának pedig ő 
magát megtenni. Merthogy demokrácia van, mondta a 
férfi. Panaszáról jegyzőkönyvet szeretett volna felvetetni, 

s miután sikertelenül próbálkozott, udvariasan elhagy-
ta a városházát. Ugyancsak a nem hétköznapi választá-
si események közé sorolandó az az eset, amit a Mártí-
rok útján tapasztaltak. Az ottani szavazókörben egy 
egész násznép voksolt, miután az egyik közeli szállodá-
ban véget ér a lakodalom. Az ünneplők egy részének 
átjelentkezéssel kellett szavaznia, hiszen az ifjú pár 
egyik tagjának rokonai és ismerősei Észak-Magyaror-
szágról érkeztek a siófoki esküvőre. A választás alapve-
tően egyfajta véleménynyilvánítás. Amellett túl azon-
ban, hogy hova teszik az ikszet, az emberek többsége 
szavakban is alátámasztja választását. Egy idős, moz-
góurnát igényelt hölgy rövid levelet adott át a szava-
zatszámláló bizottság tagjainak, melyben ezt írta: ’”Vi-
téz nagybányai Horthy Miklós kormányzása után az 
Orbán-kormány idején tért vissza az eredeti értékrend-
jéhez, és újbóli virágzásnak indult a magyar nép, ma-
gyarföldön. Bár jól tudom, az igazi értéket nem a jelen, 
hanem a jövő fogja igazolni, de hiszem, hogy így lesz és 
nem tévedek.”

április

5 Választás

Választásra időzített 
provokáció, manipulált 

anyagok terjesztése
A bűnüldöző szervek már dolgoznak azon, hogy kide-
rítsék: kik és milyen szándékkal terjesztettek manipu-
lált hangfelvételen alapuló, és még annak tartalmával 
is ellentétes rágalmazó iratokat, melyek dr. Balázs Árpá-
dot, Siófok polgármestert és Witzmann Mihályt, a Fi-
desz országgyűlési képviselőjét érintik. Noha a két po-
litikus valamint még két másik szereplő között tavaly 

szeptemberben valóban folyt egy beszélgetés, ám a 
terjesztett anyagokon szereplő állítások köszönővi-
szonyban sincsenek az ott elhangzottak valódi tartal-
mával. Az egyik szombathelyi internetes hírportálon 
megjelent első, írott változat még a hanganyaggal sem 
egyezik, de a siófokon terjesztett szórólapoknak ezen 
is sikerült túltenniük. Dr. Balázs Árpád sajnálatosnak ne-
vezte, hogy akadnak, akik ehhez hasonló, tisztességte-
len eszközzel, valótlanságokat állítva próbálnak hata-
lomhoz jutni.  A hozzájárulás nélkül végzett adatgyűjtés, 
és a rosszindulatúan manipulált propagandaanyagok 
terjesztése miatt a városháza, a polgármester valamint 
a képviselő is büntető feljelentést tett. A nyomozás fo-
lyamatban van.

Fo
tó

: K
. T

.
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Önkormányzat szezon

A miniszterelnök 
támogatásáról biztosította 
siófokot és polgármesterét 

Siófok jó partnerre talált a kormányban – egybe-
hangzóan így konstatálta Orbán Viktor miniszter-
elnök március 10-i siófoki látogatását Witzmann 
Mihály, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke,  
a Fidesz országgyűlési képviselője és dr. Balázs  
Árpád, Siófok polgármestere.

Miniszterelnök úr megállapította, hogy rendben zaj-
lanak azok az előkészítő munkálatok, amelyek a déli 
vasút korszerűsítését, a szennyvíztelep bővítését és 
a töreki városrész csatornázását érintik. Elégedett 
volt a Déli elkerülő út, illetve a Somban létesülő hul-
ladék-válogatómű építésével összefüggő beruházás 
megalapozásával, valamint azokkal a felkészítő mun-
kákkal, amelyek a sportlétesítmények felújításával, 
építésével és a városi sportcentrum területén épülő 
teniszcsarnok, kollégium létesítésével kapcsolatosak 
– sorolta Siófok polgármestere azokat a fejlesztése-
ket, amelyeket a miniszterelnöki látogatás során te-
kintettek át közösen a kormányfővel. Dr. Balázs Ár-
pád megtisztelőnek nevezte, hogy a kormány eddig 
is megkülönböztetett figyelmet fordított a városra, 
s úgy véli: Siófoknak elemi érdeke, hogy a kormány-

zattal kialakult kiváló együttműködés tovább folyta-
tódjon. A polgármester hozzátette: a miniszterelnö-
ki látogatás során a város új tervei is szóba kerültek. 
Ezek közé sorolható például a jelenlegi városháza 
teljes épületének átadása a Siófoki Járási Hivatal 
részére annak érdekében, hogy a közigazgatás kor-
szerűsítésével összefüggésben a járás valamennyi 
szakigazgatási szerve (pl. földhivatal, munkaügyi 
kirendeltség, népegészségügy stb.) egy épületben 
végezhesse feladatait, leegyszerűsítve és lerövidít-
ve ezzel az állampolgárok ügyintézési útját. Siófok a 
turisztikai fejlesztések tekintetében ígéretet kapott 
arra is, hogy a helyi gazdaságot támogató, életszerű 
pályázatok kerülnek kiírására. 

Míg Balázs Árpád szerint meg-
tisztelő, addig Witzmann Mihály 
értékelése szerint egyenesen jel-
zésértékű volt Orbán Viktor sió-
foki látogatása, amely nemcsak 
az eddig elért eredményeknek 
adott nyomatékot, hanem ga-
ranciát is jelent a folytatásra. A 
képviselő szerint az elmúlt évek 
kormányzati segítségének kö-
vetkeztében a Balaton térsége 
mély álmából ébredt, a turisz-
tikai ágazat pedig rég kapott 
akkora segítséget és figyelmet, 
mint az elmúlt években. – Öröm-
teli és biztató a jövőre nézve, 
hogy miniszterelnök úr a beszél-
getésünk során megerősítette, 
a kormány még több pénzt és 
figyelmet szán a turizmusnak – 

hangsúlyozta Witzmann Mihály, aki szerint mindez 
azért fontos, mert a térségben a turizmus biztosítja a 
munkát az emberek nagy részének. – Ennek kapcsán 
vetettem fel miniszterelnök úrnak az elmúlt hóna-
pokban megtartott fórumokon is gyakorta elhang-
zott problémát, a munkahelyteremtés kérdését. Jó 
hír, hogy a közmunkaprogram, a Munkahelyvédel-
mi Akcióterv, az Első Munkahely Garancia program 
és a kapcsolódó intézkedések után a kormány to-
vábbi lépéseket tervez, hogy a jelenlegi foglalkoz-
tatási arány – ami hosszú évek óta a legmagasabb 
szinten van – tovább emelkedjen. Ennek érdekében 
az ország vezetése még több forrást biztosít a me-
zőgazdaságra, a gazdák támogatásra, illetve az Új  
Széchenyi Terv keretében a gazdaság élénkítésére.

K. T.

Újabb sikeres szezonra 
készül siófok

Rendőrhajók a vízen, az egyenruhás megerősítő 
erők is várhatók, a strandbelépők nem drágulnak és  
rendezvényekből sem lesz hiány. Felkészülten  
várja a közelgő szezont Siófok – derült ki azokból  
a beszámolókból, amelyeket a megszokottak szerint  
a képviselő-testület áprilisi ülésére készítettek el  
a nyári turisztikai idényre készülő szervezetek. 

Bár a pontos számok még nem ismertek, az elmondha-
tó, hogy a tavalyihoz hasonló rendőri erősítés várható  
Siófokon a nyári hónapokban. A Készenléti Rendőrség 
tagjai, lovas és kerékpáros rendőrök egyaránt jelen lesz-
nek a tóparton, és az előző évekhez hasonlóan diáktolmá-
csok is segítik majd a hatóság munkáját – számolt be az 
Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság márciusi ülésén 
Király Richárd, Siófok rendőrkapitá-
nya, akinek beszámolójából az el-
múlt évi teljesítményt értékelve az 
is kiderült: a kapitányság területén a 
2012-es évhez képest tavaly 25 szá-
zalékkal csökkent a közterületen el-
követett bűncselekmények száma. 
Ezzel egyidejűleg nőtt az eredmé-
nyesség: a vádemeléssel befejezett 
nyomozások száma tavaly jelentő-
sen emelkedett, 40,8 százalékkal a 
korábbi évhez képest. A vízirend-
őrség felkészülése a korábbi évhez 
képest idén előrébb tart, a hajópark 
felkészítése a tavaszra megtörtént. 
A vízirendészet a tavalyival azonos 
hajóparkkal és személyi állománnyal várja a nyarat. Húsz 
vízi járművükből várhatóan 17 hajó lesz üzemképes és be-
vethető a nyáron. – Remélem, hogy a 2013-ashoz hason-
ló szezont tudunk teljesíteni. Az elmúlt nyáron az eddig 
mért legkevesebb vízbefulladás történt, ami példa nélküli 
– mondta Horváth László, a Balatoni Vízirendészeti Rend-
őrkapitányság vezetője, aki arról is beszámolt, hogy éven-
te közel 250-300 életmentést hajtanak végre. Ezt tovább-
ra is alaptevékenységüknek tekintik. Szükség esetén a 
vízirendészet segítséget a 1817-es segélyhívó számon le-
het kérni. Évek óta nem emelkedett a strandbelépők ára a 
siófoki strandokon, s nem lesz ez másképp 2014-ben sem. 
A siófoki nagystrand a Nyitott Balaton rendezvénysorozat 
keretében a megszokottnál két héttel korábban nyit, már 

május 1-jétől várja a vendégeket. – A belépőjegyek árának 
tavalyi szinten tartása egyben azt is jelenti, hogy minden 
tavaly nyújtott kedvezményt 2014-ben is biztosítunk. Az 
Újhelyi strand 2014-ben is belépődíj fizetése nélkül láto-
gatható – áll a Balaton-parti Kft. beszámolójában. Baráth 
István, a társaság vezetője arról is tájékoztatta az Idegen-
forgalmi és Rendészeti Bizottság tagjait, hogy a partvédő 
művek tisztítására áprilisban a teljes partszakaszon sor 
kerül. A cég munkatársai a kisebbségi önkormányzattal 
és vállalkozókkal együttműködve folyamatosan gyűj-
tik és szállítják el az északi partról átsodródott hulladé-
kot, nádtörmeléket. Szóba került az is, hogy bár nem a  
Balaton-parti Kft. feladata, de a társaság a haltetemek 
összegyűjtésében is közreműködik. Ahogy a strandon, 
úgy a Galerius fürdőben sem emelkednek a belépőárak. 
A fürdőben ezzel egyidejűleg azon dolgoznak, hogy szol-
gáltatásaikat szélesítsék. Bővítették például étlapjukat, és 
az alagsori Szauna Oázis bárjának kínálatát. A Galeriusban 
a korábbi évek tapasztalatai alapján a nyári időszakban 
is megtartják kedvezményes belépőjegyeiket, a hétköz-

nap délelőtti és délutáni akciókat. 
A Siófokra érkező turisták kulturált 
nyaralásának biztosítása az önkor-
mányzat városőrségének is ad majd 
feladatokat. A rendészeti szerv a 
rendőrséggel a korábbi évek gyakor-
latát továbbfejlesztve kíván együtt-
működni, ezen túl a parkolás és a 
városban kiépített kamerarendszer 
folyamatos nyomon követése is a 
városőrök munkájának részét képezi. 
–  A belváros rendjére, a Jókai parkra, 
a Rózsakertre, a szabadtéri színpadra 
és az önkormányzati hivatal épületé-
re „vigyázó” kamerákon kívül a Már-
cius 15. tér és reményeink szerint a 

vasútállomás előtti terület is a rendszer részévé válik, s a 
Jókai park kamerarendszerének modernizálása és bővíté-
se is napirenden van. A szezonkezdetre az itt létesülő ka-
merák is bevethetőek lesznek – mondta Herke Tamás. A 
városőrség vezetője arra is kitért: kollegái a rendőrökkel 
közös nappali és esti szolgálatokat tartanak majd a nyár 
során. Akad bőven feladat a városüzemeltetés terén is. A 
város több mint 166 kilométer hosszú úthálózatán kelet-
kezett úthibák, leamortizált padka javítási munkáinak fel-
mérése megkezdődött. A városüzemeltető egyik alapve-
tő célja a városi közterületek állapotának további javítása 
és az elmúlt évek fejlesztési eredményeinek megőrzése. 

K. T.
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Kultúra Kultúra

Kellenek a fesztiválok, avagy 
tudjuk, mit nézel idén nyáron

Siófok az elmúlt évben rengeteg, a konkurens vá-
rosokhoz képest is jóval több rendezvénnyel vár-
ta vendégeit - adtuk hírül korábban.  A programok 
kavalkádja idén is folytatódik, Mi már tudjuk mi 
minden fog történni a városban: előzetesen annyit, 
hogy a legnevesebb előadók a városban lépnek fel, 
s hogy kik, az cikkünk végén ki is derül.

A város saját szervezésű fesztiváljainak programját már 
az elmúlt évben is hangszeres, valódi élőzenés pro-
dukciók jellemezték. Mindez a 2014-es rendezvények 
esetében sem változik, hiszen ezzel rá lehet erősíteni 
arra, hogy Siófok neve egyre inkább a minőségi szóra-
koztatással kapcsolódjon össze. Az igényes, fizetőképe-
sebbnek tekintett vendégkör visszacsábítása az elmúlt 
években fontos célkitűzéssé vált, ennek pedig egyik 
lehetséges eszköze, ha a város színvonalas, sokszínű 
kulturális kínálattal különbözteti meg magát verseny-
társaitól. Ez utóbbinak részét képezik a különböző zenei 
vagy gasztronómiai vonatkozású fesztiválok és a kultu-
rális programkínálat, amely kiemelkedő szereppel bír az 
imázsformálásban. A nyári szezonban a kulturális ren-

dezvények elsődleges célközönségét a városba látoga-
tó turisták jelentik. Siófok számára fontos, hogy vonzóvá 
váljon az idősebb korosztályok, családosok számára is, 
ezért a nyári fesztiválok programkínálatát is úgy kell ala-
kítani, hogy ezt a törekvést erősítse, és a fizetőképes, kul-
túra iránt nyitott közönséget csábítsa a városba. 
A KIKK fontosnak tekinti, hogy az általa szervezett ren-
dezvények elősegítsék a szezonhosszabbítást, ezért 
fesztiváljai, programjai szervezése, időzítése során e 
szempont is kiemelt figyelmet kap. A március-április-
ban zajló Siófoki Tavaszi Fesztivált követően az idei 
évben már az előszezonban több, országos érdeklő-

désre számot tartó prog-
ramra is sor kerül: május 
10-én az első alkalommal 
Siófokon megrendezésre 
kerülő Vitorlás Szezonnyi-
tó, május 15 és 18. között 
az Országos Független-
film Szemle, május 25-én 
pedig nagyszabású, a Köz-
igazgatási és Igazságügyi 
Minisztériummal közös 
szervezésben zajló gyer-
meknap helyszínéül szol-
gál a város. A szezonhosz-
szabbítást segíti a tervek 
szerint ősszel immár máso-
dik alkalommal megrende-
zésre kerülő Halfesztivál is.
Az elmúlt évek tapasztala-
ta alapján a nívós kulturális 
kínálat a város médiameg-
jelenéseit is megtöbbszö-
rözi: a város fesztiváljai egy-
re nagyobb teret kaptak 

országos médiumok, így az M1, a Duna TV, a Hír TV, a 
Kossuth rádió, a Lánchíd rádió kulturális műsoraiban.  
A KIKK célja, hogy az általa szervezett események 
2014-ben is minél több média megjelenést generálja-
nak. Emellett az intézmény minden rendelkezésre álló  
eszközt felhasznál a programok népszerűsítésére, így  
a Facebook, az ingyenes online programoldalak által 
kínált felületeket is. 

A már említett programokon kívül a szokásokhoz híven 
ismét nagyszabású Balatoni Szezonnyitót tart a város, 
természetesen lesz New Orleans Jazz Fesztivál, amely 
a tradicionális jazz egyik legnagyobb hazai seregszem-
léje. A fesztivál három napja során az ország minden 

tájáról és Franciaországból is érkeznek a New Orleans-i 
gyökerű jazz képviselői. 
Júliusban családi napot szerveznek a Nagyon Balaton 
rendezvénysorozat keretében, amely egy 5 balatoni 
helyszínből álló családi programsorozat, ennek egyik 
állomása Siófok lesz. A rendezvény során koncertek, 
játszóházak várják majd az érdeklődőket. 
Nem maradhat ki a sorból a Víztorony fesztivál, 
valamint a SioFolk és a Bor és Kenyér ünnepe sem.
A szabadtéri színpadon még az eddigieknél is vál-
tozatosabb és színvonalasabb produkciókat lát-
hat a közönség. Idén is lesz ingyenes kertmozi, 
saját szervezésű és vendégprodukciók. A tervek sze-
rint a színpad deszkáin látható lesz Halász Judit, a 
Csík zenekar, a Kárpátia, a Neoton Família, az 
Experidance és az Omega is. Nem feledkeznek meg 
a szervezők a klasszikus színpadi produkciókról sem, 
Színpadra állítják a Meseautót, valamint az Indul 
a bakterházat a székesfehérvári Vörömarty Színház 
előadásában. 

Nehéz lenne felsorolni az összes fellépőt, akik a fesz-
tiválok keretében a városban lépnek fel, de azért  
a teljesség igénye nélkül közöljük a legismertebbe-
ket: Tóth Vera és a Fourtissimo Jazz Orchestra élő  
koncertje, Bereczki Zoltán élő zenekaros nagy-
koncertje, a Váczi Eszter Quartet, Tátrai Tibor és  
a Wildflowers koncertje, a Muzsikás együttes koncertje, 
Balkan Fanatik koncert, Anna and the Barbies-koncert,  
Ladánybene-koncert, Heaven Street Seven, Cinet-
rip (filmslágerek élő zenekari kísérettel), Péterfy Bori,  
Ferenczi György és a Rackajam, Ocho Macho,  
Kiscsillag. Ha jól számolunk, akkor a fesztiválok, 
programok ideje alatt, a fent említett fellépőkön  
kívül még mintegy száz produkciót láthat a közönség  
a helyi egyesületek műsorától kezdve a gyermekmű-
sorokon, könyvbemutatókon, kiállításokon keresztül, 
lampionos vitorlásfelvonulással bezárólag. A lista ter-
jedelmi okokból tényleg nem közölhető, de Program-
füzetünkben folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat. 

G. K.
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Óvoda, iskola: közeledik 
a beíratások ideje

Kicsiket és kicsit nagyobbakat idén szinte azonos 
időpontban írathatnak szüleik oviba vagy iskolába, 
hiszen a beíratások a siófoki óvodákban és általá-
nos iskolákban egyaránt április 28-án kezdődnek.  

Az óvodákban két, az iskolákban három napon át 
várják a szülőket a szükséges okmányokkal. Addig 
is érdemes áttekinteni, hogy milyen iratokat kérnek 
az intézmények a beíratás alkalmával. 

Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje kilenc  
intézményegységében április 28-án és április 29-én 
reggel 8 és délután 5 óra között várják azokat a szülőket,  
akiknek gyermeke  2014. augusztus 31. napjáig betölti 

Új laborral a természettudo-
mányi oktatás szárnyalásáért

 
A Siófoki Perczel Mór Gimnáziumban a 333,9  
millió forintért elkészült új laborral megteremtődött  
a lehetősége annak, hogy a természettudomá-
nyos oktatás ismét szárnyaljon - mondta Hoffmann 
Rózsa köznevelésért felelős államtitkár az átadó  
ünnepségen.

Az országban közel 50 gimnázium nyert támogatást 
laborfejlesztésre. A siófokinak külön értéke, hogy nem 
egyetlen gimnáziumé lesz, hanem több általános iskoláé 
is – hangsúlyozta az államtitkár, méltatva, hogy a Perczel 
Mór Gimnázium 11 oktatási-nevelési intézménnyel ho-
zott létre partneri kapcsolatot, az általános iskolák diákjai 
is használhatják a megújult, modern labort.
A Perczel Mór Gimnáziumban két éve zajlik emelt szin-
tű természettudományos képzés. A már most is népsze-
rű szakot a modern eszközökkel felszerelt labor minden 
bizonnyal még kedveltebbé teszi azoknak az általános  
iskolásoknak a körében is, akik a gimnáziumot szeretnék  
a középiskolai tanulmányaik helyszínéül választani.

Az átadó ünnepségen elhangzott, hogy a siófoki gimnázi-
um a megyei középiskolai képzés zászlóshajója, ahol elit-
képzés folyik. Balázs Árpád polgármester ezzel kapcso-
latban úgy fogalmazott, a méltató szavak jólestek neki, 
mint polgármesternek, és mint olyan „Perczel Mór-os” 
öreg diáknak, akinek a tablóképe ott lóg az intézmény  
folyosóján. A gimnáziumnak a korábbi években hol a me-
gye, hol a város volt a fenntartója. Jelenleg az épületért a 
helyi önkormányzat felel, az iskola működtetését pedig a 
Klebelsberg Központ biztosítja. A polgármester hangsú-
lyozta, minden külső segítséget megad az önkormányzat 

ahhoz, hogy az itt tanulók számára alkalmasak legyenek a 
körülmények a legmagasabb tudás megszerzéséhez. 
A megújult labor a helyi önkormányzat és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ konzorciuma által benyúj-
tott pályázaton nyert uniós támogatásból készült el. Az új 
labor emelt szintű természettudományos érettségi előké-
szítők és természettudományos érettségi vizsgák hivata-
los lebonyolítására is alkalmas lesz, a megfelelő felszerelt-
ségnek és a szaktanároknak köszönhetően pedig térségi 
központi szerepet tölthet be a gimnázium a jövőben.

D.T.

internetes szállásfoglalás: 
siófok vezeti a listát

Siófok vezeti a toplistát az online szállásfogla-
lások terén, megelőzve Budapestet, Hajdúszo-
boszlót és Egert. A kiválasztott úti cél tekinte-
tében nincs jelentős változás; a balatoni régió 
mellett a gyógyvizek melletti wellnessközpontok  
a legnépszerűbbek.

Az internetes szállásközvetítő, valamint kuponos 
oldalak viszonylag rövid idő alatt a turisztikai piac 
egyre meghatározóbb szereplőivé váltak: az uta-
zok.hu becslése szerint a mintegy hatvan milli-
árd forintos teljes hazai szállásdíjbevétel negyven  
százalékát, huszonöt milliárd forintos forgalmat  
generáltak tavaly. Ezzel jelentősen hozzájárultak  

a piac évi hét-nyolc százalékos növekedéséhez.  
Az online foglalások jelentős része, több mint  
35 százaléka még mindig Budapestről érkezik, de a 
megyeszékhelyeken élők is egyre nagyobb szám-
ban intézik az internet segítségével az utazásaikat. 
Városokra bontva a legtöbb internetes foglalást  
Siófok tudhatja a magáénak.
Az online szállásközvetítő és a kedvezményes  
lehetőségeket gyűjtő kuponos oldalak jelentősége 
idén várhatóan tovább növekszik; az előrejelzések 
szerint mintegy tizenöt százalékkal.
Az utasok közel 31 százaléka (tavaly még csak  
a negyede) indulása előtt harminc vagy még an-
nál is több nappal korábban választja ki és foglalja 
le pihenésének helyszínét. Ugyancsak növekedett  
(16-ról 18 százalékra) azon utasok aránya is, akik a 
másik végletet képviselik, kevesebb mint három 
nappal foglalva csak online szállást az utazásuk előtt.

 D.T.

a 3. életévét. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény ér-
telmében a gyermek harmadik évének betöltése után 
kezdhet óvodába járni. Siófokon kilenc óvodaegység 
fogadja az apróságokat. Az egyes ovikról a beíratás 
előtt álló szülők Siófok hivatalos weboldalán is tájéko-
zódhatnak. Fontos, hogy a szülők a beíratásra vigyék 
magukkal saját és gyermekük személyazonosító ok-
mányát és lakcímkártyáját, a gyermek TAJ és lakcímkár-
tyáját, valamint 3 napnál nem régebbi orvosi igazolást 
arról, hogy a gyermek egészséges, a közösséget láto-
gathatja.. Amennyiben a beíratáskor nem tud mindkét 
szülő jelen lenni, a távol maradó szülőtől szükség lesz 
egy nyilatkozatra arról, hogy hozzájárul a gyermek be-
íratásához. 
Az óvoda egyelőre 5 éves kortól kötelező, 2015 szep-
temberétől azonban a gyermekek már hároméves ko-
rukban óvodakötelezetté válnak.

Az óvodából kikerülő, iskolába készülő gyermekek  
szüleinek a beíratásra három nap áll rendelkezésére.  
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által ki-
dolgozott eljárás szerint a beíratások valamennyi isko-
lában azonos időpontban lesznek: 2014. április 28-án,  
29-én és 30-án. A szülőknek a három nap során  
naponta 8 és 18 óra között lesz lehetősége arra, hogy 
felkeressék az iskolákat. Az általános iskolai beiratko-
zás alkalmával a szülőnek be kell mutatnia a gyermek  

személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére  
kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványát  
(lakcímkártya), az iskolába lépéshez szükséges fejlett-
ség elérését tanúsító igazolást. Ilyen igazolás lehet  
az óvodai szakvélemény, a nevelési tanácsadás kere-
tében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, míg  
sajátos nevelési igényű gyermekek esetében  
a Szakértői Bizottság szakértői véleménye. 
Tartózkodási hely,  állandó bejelentett lakcím hiányá-
ban a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelke-
ző nem magyar állampolgár esetében a beiratkozáshoz 
szükséges még a regisztrációs igazolás (határozatlan 
ideig érvényes), vagy tartózkodási kártya (maximum 5 
éves érvényességi idővel), illetve állandó tartózkodá-
si kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH 
tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít, EGT- 
állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).
A gyermek szüleinek nyilatkozatát is szükséges  
átadni a beíratáskor a felügyeleti jog gyakorlásáról.  
(E tekintetben a 2014. március 15-től hatályos A Polgári  
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII.fejezet –  
A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók).
Amennyiben a család külföldre költözik, és a tanköteles 
korban lévő gyermek nem Magyarországon kezdi meg 
az iskolát, a szülőnek az illetékes járási kormányhiva-
talnál kell bejelentenie a tankötelezettség külföldön  
történő megkezdését. 

Fo
tó

: g
. k

.

Fotó: g. k.



12 13

április

Választás Választás

2014

szavazókör jelölt neve jelölő szervezet kapott érvényes szavazat

1-es szavazókör
Sóstói Strand főépülete

Witzmann Mihály FIDESZ-KDNP 60

Harangozó Gábor MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 41

Berkes Gábor Jobbik 28

2-es szavazókör
Galerius fürdő

Witzmann Mihály FIDESZ-KDNP 182

Harangozó Gábor MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 87

Berkes Gábor Jobbik 56

3-as szavazókör
Volt Családsegítő Központ
Batthyány u.

Witzmann Mihály FIDESZ-KDNP 202

Harangozó Gábor MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 97

Berkes Gábor Jobbik 39

4-es szavazókör
Mártírok útja 1. Művészeti iskola

Witzmann Mihály FIDESZ-KDNP 116

Harangozó Gábor MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 55

Berkes Gábor Jobbik 26

5-ös szavazókör
Bakony u. 2.
Baross Gábor Középiskola

Witzmann Mihály FIDESZ-KDNP 338

Harangozó Gábor MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 195

Berkes Gábor Jobbik 114

6-os szavazókör
Bókay u. 2. (Nyolcszín-virág óvoda)

Witzmann Mihály FIDESZ-KDNP 408

Harangozó Gábor MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 265

Berkes Gábor Jobbik 137

A Fidesz jelöltje jutott be 
a parlamentbe 

Rendben, zökkenőmentesen lezajlott az április 
6-i választás Siófokon. Somogy siófoki közpon-
tú, 4-es számú egyéni választókerületében Witz-
mann Mihály, a FIDESZ-KDNP jelöltje kapta a 
legtöbb voksot. A kerület mintegy 64 ezer szava-
zópolgárának (ebből 20 ezer 141 siófoki voksoló) 
46,84 százaléka adott bizalmat az újdonsült kép-
viselőnek az elkövetkező négy évre.

– Rendben lezajlott az országgyűlési képviselők 2014. 
évi választása. A helyi választóiroda munkatársai és 
valamennyi kollegám megfeszített munkát végzett 
és erőn felül teljesített, hogy zökkenőmentes legyen 
a voksolás folyamata, amely az új választási törvény 
értelmében a korábbiakhoz képest új szabályok men-
tén zajlott – mondta dr. Pavlek Tünde, Siófok jegyzője, 
a választási iroda vezetője. 
A szavazólapokra felkerült egyéni képviselőjelöltek 
közül a szavazók Witzmann Mihályt, a Fidesz-KDNP 
jelöltjét juttatták be a Parlamentbe. A képviselő, akit 
az elmúlt négy évben a megyei közgyűlés alelnöke-
ként ismerhetett meg a Somogy lakossága, újként 
került be az immár csak 199 fős Parlamentbe. – Kö-
szönöm, és nagy öröm számomra, hogy bár először 
lettem országgyűlési képviselőjelölt, máris ekkora bi-
zalmat szavaztak nekem – mondta Witzmann Mihály,  
hozzátéve, a szavazók bizalmát legjobb tudása  
szerinti munkával igyekszik meghálálni, s a jövőben 
is közvetlen kapcsolatra törekszik választóival. Mint 

mondta, választókerületében elsődlegesen a mező-
gazdaságot, az arra épülő feldolgozóipart és a turiz-
must kell fejleszteni a jövőben.
– Jól döntöttek Siófok és környékének polgárai – így 
kommentálta a kormánypárt jelöltjének győzelmét 
dr. Balázs Árpád, Siófok polgármestere, aki szerint 
Witzmann Mihály személyében egy dolgos, rámenős 
képviselőt választottak meg. A városvezető szerint 
a pártválasztás tekintetében is jó döntés született, 
a szavazópolgárok pedig biztosak lehetnek abban, 
hogy az előkészített projektek folytatódnak, és a vá-
lasztókerület lakosai – köztük a siófokiak – is részesei 
lehetnek a fejlődésnek. 
– Siófok polgárai egy komfortosabb, modernebb, 
gazdagabb település lakói lesznek, és egyéni boldo-
gulásukra is nagyobb esély mutatkozik – fejtette ki 
Balázs Árpád.

K. T.

polgármesterek tapasztalatcserén 
A megye minden járásában találkozóra hívták a közelmúlt-
ban a településvezetőket a közigazgatás megyei vezetői, 
hogy megvitassák az egy éve bevezetett új rendszer műkö-
désének tapasztalatait. Közel három évtizedes szünet után 
tagolódtak ismét járásokra a megyék 2013 elején, amely 
változás komoly kihívás elé állította az önkormányzatokat. 
Somogyban nyolc járást alakítottak ki. A siófoki járás polgár-
mesterei március közepén vettek részt egy tanácskozáson. 
Juhász Tibor megyei kormánymegbízott azt hangsúlyozta 
az eseményen, hogy szétvált az államigazgatási feladat és 

az önkormányzati feladat, de nem szűnhet meg a folya-
matos szakmai kapcsolat a járások és az önkormányzatok 
között. „Valamilyen szinten egymásra vagyunk utalva és se-
gítenünk kell egymást” - fogalmazott. Hozzátette, azért is 
tartják fontosnak ezeket a találkozókat, mert a szolgáltató 
önkormányzat a helyi demokrácia alapja. A tanácskozáson 
a kormánymegbízott, valamint Neszményi Zsolt, a Somogy 
Megyei Kormányhivatal főigazgatója tájékoztatást adott a 
polgármestreknek a hivatal felépítéséről, költségvetéséről, 
személyi állományáról, hatásköreinek változásáról. Az el-
hangzottak szerint a kormányhivatal 7 milliárd forintos költ-
ségvetésből és 1200 munkatárssal működik.

D.T.

7-es szavazókör
Vámház u. 6. 
(Balatoni Vízügyi Kirendeltség)

Witzmann Mihály FIDESZ-KDNP 292

Harangozó Gábor MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 185

Berkes Gábor Jobbik 89

8-as szavazókör
Koch R. u. 8. (Krúdy Gyula Középiskola)

Witzmann Mihály FIDESZ-KDNP 231

Harangozó Gábor MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 207

Berkes Gábor Jobbik 94

9-es szavazókör
Korányi u. 1/a. (Gondozási Központ)

Witzmann Mihály FIDESZ-KDNP 328

Harangozó Gábor MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 199

Berkes Gábor Jobbik 97

10-es szavazókör
Fő tér 2. (Kálmán Imre Kulturális 
Központ)

Witzmann Mihály FIDESZ-KDNP 289

Harangozó Gábor MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 196

Berkes Gábor Jobbik 114

11-es szavazókör
Március 15. park 1. (Gimnázium)

Witzmann Mihály FIDESZ-KDNP
a szavazatok számlálása 
lapzártánk után történtHarangozó Gábor MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP

Berkes Gábor Jobbik

12-es szavazókör
Tanácsház u. 8. 
(Lapostetős általános iskola)

Witzmann Mihály FIDESZ-KDNP 182

Harangozó Gábor MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 145

Berkes Gábor Jobbik 61

Fotó: g. k.
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szavazókör jelölt neve jelölő szervezet kapott érvényes szavazat

13-as szavazókör
Széchenyi u. 13. 
(Széchenyi utcai általános iskola)

Witzmann Mihály FIDESZ-KDNP 186

Harangozó Gábor MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 145

Berkes Gábor Jobbik 83

14-es szavazókör
Fő u. 218. (Városi Bölcsőde)

Witzmann Mihály FIDESZ-KDNP 257

Harangozó Gábor MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 164

Berkes Gábor Jobbik 114

15-ös szavazókör
Kele u. 33. (Általános iskola)

Witzmann Mihály FIDESZ-KDNP 208

Harangozó Gábor MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 160

Berkes Gábor Jobbik 114

16-os szavazókör
Fő u. 218. 
(Evangélikus templom mögötti óvoda)

Witzmann Mihály FIDESZ-KDNP 274

Harangozó Gábor MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 143

Berkes Gábor Jobbik 92

17-es szavazókör
Áchim A. u. 1. (Pöttyös óvoda)

Witzmann Mihály FIDESZ-KDNP 331

Harangozó Gábor MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 141

Berkes Gábor Jobbik 109

18-as szavazókör
Csárdaréti u. 7. (Pitypang Óvoda)

Witzmann Mihály FIDESZ-KDNP 285

Harangozó Gábor MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 155

Berkes Gábor Jobbik 136

Választás Fejlesztés

19-es szavazókör
Csárdaréti u. 7. (Pitypang Óvoda)

Witzmann Mihály FIDESZ-KDNP 295

Harangozó Gábor MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 119

Berkes Gábor Jobbik 155

20-as szavazókör
Csárdaréti u. 7. (Pitypang Óvoda)

Witzmann Mihály FIDESZ-KDNP 282

Harangozó Gábor MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 177

Berkes Gábor Jobbik 192

21-es szavazókör
Asztalos u. 18. (Általános iskola)

Witzmann Mihály FIDESZ-KDNP 383

Harangozó Gábor MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 189

Berkes Gábor Jobbik 160

22-es szavazókör
Fő u. 218. 
Diófás u. 71. (Töreki orvosi rendelő)

Witzmann Mihály FIDESZ-KDNP 74

Harangozó Gábor MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 39

Berkes Gábor Jobbik 24

23-as szavazókör
Déli u. 2. (Sportcentrum)

Witzmann Mihály FIDESZ-KDNP 184

Harangozó Gábor MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 133

Berkes Gábor Jobbik 80

Egy cél, két lehetőség, 
három megoldás – költözik 

a városháza
„Nincs mese, meg kell építenünk egy új városhá-
zát” – mondta Orbán Viktor márciusi siófoki lá-
togatása alkalmával. A választásokat megelőző 
kormányfői vizit során nem először került szóba, 
hogy a jelenlegi városháza állami tulajdonba ke-
rülve teljes egészében a járási hivatal épületévé 
válna. Ezzel ugyanis a járás és annak valamennyi 
szakigazgatási szerve egy helyen működhetne, 
ami ügyfélbarát berendezkedést jelent.
Orbán Viktor az elmúlt hónapban az egykori, a Fő tér 
észak-keleti oldalán állott városháza képeit szemlél-
ve jelentette ki, hogy Siófoknak a város jelentőségé-
hez mérten is méltó, új középületre volna szüksége. 
A jelenlegi városháza átköltöztetése nem új keletű. 
Amikor 2012 októberében a város megállapodást kö-
tött a Somogy Megyei Kormányhivatallal a jelenlegi 
épület megosztásáról, a szerződésben már szerepelt 
az a pont, amely szerint a Fő tér 1. alatti épület nem 
alkalmas arra, hogy a járási és az önkormányzati hi-
vatalnak is otthont adjon. Arra azonban igen, hogy 
a jelenleg két funkcióval és két bejárattal bíró ingat-

lanban a Járási Hivatal törzshivatala valamint vala-
mennyi szakigazgatási szerve (földhivatal, munka-
ügyi központ, népegészségügy stb) egy helyen, egy 
épületben működjön. A cél érekében a szerződő fe-
lek azt is rögzítették, hogy a „kormánynál és a köz-
ponti államigazgatási szerveknél kezdeményezőleg 
lépnek fel.”  
Az önkormányzat hivatal költözésének alternatíváit 
időközben kidolgozták, és a képviselő-testület elé 
került az az anyag, amely három megoldást tartal-
maz. Két lehetőség némi különbséggel a Fő teret 
veszi számításba, míg a harmadik opció az egykori 
Sió és Hullám Szállók, azaz a volt Kodolányi főiskola 
épületével számol, mint új városháza. 
Valamennyi megoldásnak vannak előnyei és hátrá-
nyai egyaránt, ezért a részletes tanulmányozás után 
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• Jamie Oliverrel főzhet együtt a siófoki kisfiú •

Kínai zöldséges csirkemellel vívta ki a zsűri, köztük Till 
Attila elismerését Horváth Dani, a Széchenyi István  
Általános Iskola 6. osztályos diákja, aki a Tesco által  
szervezett „Tiniséf” elnevezésű főzőversenyen a „belső-
sök” között lett a legjobb kiskukta.
A siófoki kisfiú győzelmének köszönhetően Angliába 
utazhat, ahol Jamie Oliverrel főzhet majd együtt. Hor-
váth Dániel wokban készített kínai zöldséges csirke-
melle a 4 tagú zsűri körében akkora sikert aratott, hogy 
egyetlen falat sem maradt az ízletes fogásból. Daninak  
2 órája volt az étel elkészítésére. Az első negyed óra  
a zöldségek felvágásával telt, majd kezdődhetett az 
érdemi főzés. A kis versenyző saját bevallása szerint 
az idő múlásával egyre jobban belerázódott a mun-
kába. Azt is elmesélte: bár nagyon izgult, nyomás 
alatt teljesített a legjobban, és a főzésen túl a zöldsé-
gekkel, fűszerekkel kapcsolatban elméleti kérdése-
ket is feltettek neki a zsűritagok. Horváth Dani 9 éve-
sen kezdett el érdeklődni a főzés iránt, azóta, amikor 
csak lehet, a konyhában sürög. Kedvence a gyros sa-
láta pitába tekerve. Mivel Dani szülei a versenyt kiíró  
hipermarket dolgozói, így a kisfiú a megmérettetés bel-
sős kategóriájában szerepelhetett, ahol ő volt az egyet-
len fiú. A hatodikos Széchenyis diák életcélja egyéb-
ként, hogy Michelin-csillagos séf válhasson belőle. 

• Búcsút vettek Hacser Józsától •

Néhány színész kollega, a család és az ismerősök  
búcsúztak Hacser Józsától a Szépvölgyi utcai teme-
tőben március 28-án. A színésznő ravatala előtt ott 
volt Sas József és Mikó István, aki búcsúbeszédé-
ben  hihetetlen munkabírású és páratlan tehetségű  
művészként emlékezett Hacser Józsára.

„Nem sok mindenkit engedett közel magához, öntörvé-
nyű, karakán ember volt. Ami a szívén, a száján, ezért nem 
volt könnyű a pályája˝ – emlékezett a 82 évesen, március 
elején elhunyt színésznőre Mikó István, aki 10 évesen a 
Pannónia Filmstúdióban ismerkedett meg Hacser Józsá-
val. Naiva és karakterszerepeket egyaránt emlékezetesen 
alakított, amikor lehetőséget kapott, élt vele – hangzott a 
visszaemlékezés a színésztárstól, akit Hacser Józsa 1990-
ben Sopronba is követett, a Petőfi Színházba. „Apukám, 
ez szép, jó volt, ennyi volt. Egy kicsit elfáradtam” – idézte 
fel Mikó István a színésznő búcsúszavait 2000-ből, amikor 
befejezte soproni pályafutását. Hacser Józsa utolsó szín-

padi szerepét a Sörgyári capriccio nyugdíjas otthonának 
magányos Maryskájaként játszotta, aki magára maradtan, 
az emlékeiben élt. Élete utolsó évei is a hrabali történethez 
hasonlóan teltek Siófokon, ahol az 1990-es évek közepe óta 
lakott. – Pedig eleinte aktív részese volt a helyi közéletnek – 
mondta dr. Balázs Árpád, Siófok polgármestere, aki a város 
nevében búcsúzott a színésznőtől a temetési szertartáson. 
A polgármester azt mesélte: Hacser Józsa aktív korában 
még egy helyi jótékonysági rendezvénynek is részese volt. 
Sportolók támogatása volt a cél, s a jó ügy érdekében a szí-
nésznő is kapható volt a „szereplésre”. – Gyorsétteremben 
árultunk hamburgert közösen – idézte fel Balázs Árpád. Ha-
cser Józsa élete utolsó éveiben kevesekkel tartotta a kap-
csolatot, nehezen fogadta el azokat a siófoki segítőit is, akik 
rendszeresen látogatták és bevásároltak neki. 

• Kitüntetést vett át az államfőtől
a siófoki meteorológus •

Magas rangú kitüntetést vehetett a március 15-i nemzeti 
ünnep alkalmából dr. Horváth Ákos, az Országos Meteo-
rológiai Szolgálat Viharjelző Obszervatóriumának vezető-
je. Áder János köztársasági elnök a Magyar Arany Érdem-
kereszt kitüntetést adományozta a siófoki szakembernek.  
Dr. Horváth Ákos a meteorológia területén végzett három 
évtizedes szakmai munkája, a veszélyjelző rendszer nume-
rikus módszereinek világszínvonalú fejlesztése és a balatoni 
viharjelzés korszerűsítése terén elért eredményei elismeré-
seként vehette át a kitüntetést. – Önök személyes teljesít-
ményükkel gyarapították nemzetünket. A ma átadott díjak 
és kitüntetések nem pusztán elismerései, sokkal inkább 
szerény viszonzásai mindannak, amit Önök adtak a közös-
ségnek – mondta az államfő a kitüntetések átadásakor.

A Kálmán imre Kulturális Központ pályázatot 
hirdet az alábbi ingatlan bérbeadására:

Kálmán Imre Szabadtéri Színpad 2 db büféje Siófok, 
Jókai park 5. 
A két büfé együttes bérleti díja: 
69.000,- Ft/hó + áfa + rezsi
Érdeklődni lehet, ill. a pályázati kiírás átvehető 
az alábbi címen: Kálmán Imre Kulturális Központ 
(Siófok, Fő tér 2.)
Pályázatok beadásának határideje: 
2014. május 8. (csütörtök) 9.00

Fejlesztés Hírek

a képviselőknek kell majd felelős döntést hozniuk arról, 
hogy melyik a leginkább elfogadható választás.
Az „A” változat szerint az új városháza a Fő tér 4. szám 
alatt, a Bella Italia és a Morva Éttermek területén kapna 
helyet. Ott ahol, a régi városháza is állt. Itt volt egyéb-
ként Siófok első, nádtetős elöljárósági épülete is, amit 
az 1900-as évek elején bontottak le, s amelynek helyé-
re később megépült a korabeli fotón is jól látható, „er-
délyi stílusú”, tornyos középület. Ez a megoldás felveti 
a szomszédos paplak megvásárlását, illetve cseréjét a 
volt Termofok székházzal.  Az alternatíva előnye, hogy 
a városháza visszatérne a gyökerekhez, a városköz-

pontban, jól megközelíthető helyen épülne fel, ugyan-
akkor a viszonylag szűkös területen a tervezés össze-
tett feladatot jelent. 
Az „A/1” lehetőség a régi helyén újjáépülő városháza 
mellett a jelenlegi Városőrség felett megtalálható föld-
hivatal helyiségeivel is számol. Ebben az ingatlanban 
nyerne elhelyezést a hivatali apparátus egy része úgy, 
hogy a Városőrség a földszinten maradna. Mivel a két 
ingatlan nagyon közel fekszik egymáshoz, így ez a 
megoldási javaslat is a Fő tér 4. alatti városháza meg-
építését támogatja.
A harmadik verzió szerint a hivatalt a volt főiskola 
épületében lehetne elhelyezni. Az egykori Sió és Hul-
lám szállók patinás épületei ideálisak lennének egy 
Balaton-parton létesített Városházához. A jelenlegi ki-
alakítás bőségesen elegendő volna az önkormányzati 
színvonalas elhelyezéséhez, sőt rendkívül tágas és im-
pozáns központi ügyfélszolgálat alakítható ki az épü-
letben. Ebben az esetben a hátrányok között szerepel, 
hogy az épület nem a városközpontban helyezkedik el, 
ám ez a hátrány egyúttal előnyt is magában rejti, még-
pedig azt, hogy éppen a közhivatal beköltözésével a 
parti részt integrálni lehetne a belvárosba.
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Buszmegállókat takarítottak 
a kilitiek

 
A tavasz beköszöntével újra eljött az ideje a nagyta-
karításnak Kilitiben. Szorgos kezek, a Kilitiért Egyesü-
let tagjai ragadtak takarítóeszközöket, hogy a telepü-
lésrész 13 buszmegállóját szabadítsák meg a portól. 
Ablakot pucoltak, és padokat törölgettek a helyi ak-

tivisták, akik még tavaly határozták el, hogy a Föld 
napjához közeli időpontban évről-évre próbálnak két 
kezükkel tenni azért, hogy a városész lakókörnyezete 
a lehető legszebb arcát mutathassa. Nagy Sándorné 
és Ujvári István, a Kilitiért Egyesület vezetőségi tagjai 
elmondták, hogy a civil szervezet aktív tagsága nem-
csak a buszmegállók tisztítását vállalta, hanem a Civil 
Ház udvarának kitakarítását is valamint azoknak a sí-
roknak az ápolását, amelyeket hozzátartozó híján már 
nem gondoz senki. 

Közel kerülnek a fehér vitorlák 
 
Rangos vitorlás rendezvény helyszíne lesz május 
10-én Siófok. A város ezzel csatlakozott a Nyitott 
Balaton programsorozathoz. Megírtuk: a Magyar 
Vitorlásszövetség, a Balatoni Hajózási Zrt. valamint 
a város közösen rendezi meg a Vitorlás Szezonnyi-
tót, amely nem csupán a sportág versenyzőit szó-
lítja meg, hanem a kísérőprogramokon keresztül a 
nagyközönséget is. Amíg program részeként a ví-
zen a vitorlázók versenyeznek, addig a közönség 
május 10-én, szombaton a Rózsakertben családi 

programok részese lehet. A ünnepélyes megnyitón 
a 60 éve Siófokon állomásozó Kishamis nevű hajó-
ról palackpostát juttatnak a Balatonba, emellett a 
kikötő a vitorlázás ihlette gyermekrajzok kiállító-
terévé válik. Az érdeklődők a 11-szeres Kék Szalag 
győztes Litkey Farkassal is találkozhatnak, aki saját 
könyvét mutatja be. A rózsakerti színpadon délután 
fellép a The FreakEnd, este pedig az Ocho Macho 
szórakoztatja a nagyérdeműt. Sötétedés után is ér-
demes lesz a parton maradni, annál is inkább, mert 
este látványos lampionos vitorlás-felvonulással 
tisztelegnek a hajók és legénységeik a Balaton, és 
az induló szezon előtt. 
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Gasztronómiai forradalmat 
szeretne a Balatoni Kör

A húsz legismertebb balatoni borász és vendéglá-
tós megalapította a Balatoni Kört. Az a céljuk, hogy 
a balatoni települések fogjanak össze, és közös mar-
ketinggel erősítsék a tó környékét. A szezon megnyi-
tásaként borospoharakból kialakították a Balatont, 
és dugóból készült koszorút dobtak a tóba. Idéntől 
szeretnék elkezdeni a 365 napos balatoni szezont.

A korábbi Badacsonyi Körben csak borászok voltak ed-
dig, ezúttal viszont vendéglátósok is csatlakoztak hoz-
zájuk. Alapgondolatuk, hogy igazán csak akkor lehet 
sikeres a régió, ha a Balaton északi és déli oldala nem 
riválisként tekint egymásra. 
„A Balaton egy olyan komplex élményt tud adni, mind bo-
rászati, mind kulturális szempontból, ami nemcsak orszá-
gos szinten egyedülálló”- mondta Laposa Bence borász. 
A Balaton Kör megalakulásának fő célja, hogy a Balaton 
egy egységes márka legyen, a régióközpontú vendég-
látás javuljon, és négy évszakos legyen a vendéglátás. 
Ehhez először egy logópályázatot írtak ki, a képző-
művészeti és iparművészeti egyetemekkel együtt-
működve. Ezenkívül a már meglévő legmagasabb 
európai minőséget képviselő vendéglátóhelyekkel kar-

öltve szeretnék egy élményszerű borpart rendezvény-
sorozat keretein belül bemutatni, hogy ez a régió van 
olyan jó, mint Toscana. Elmondta, hogy Siófok kiemelt  
állomása lehetne a Kóstold körbe a Balatont jeligé-
jű rendezvénynek. Ezzel szeretnék megváltoztatni  
a Balaton fesztiválbódés képét – hangzott el Kardos 
Gábor fővédnök koccintás előtti beszédében.
A Vidékfejlesztési Minisztérium részéről Kiss Eliza 
államtitkár jelent meg, aki rávilágított a Balaton, fontos-
ságára. Olyan jellemzőkkel bír a régió, amikkel még To-
kaj sem képes versenyezni – mondta – mert nem csak 
jó borok vannak itt, de strandok, fesztiválok, kulturális 
események, így minden korosztályt kiszolgálhat. Közös 
kampányra van szükség, amiben a borászok nem kü-
lön-külön versenyeznek, hanem együtt alkotnak egy 
sokszínű palettát. 

A. A.

Újra zárva a zsilip, 
de hajózható volt egy ideig a sió

Február 28-én 127 centinél nyitották ki a Sió-zsilipet, 
az akkori csapadékos időjárás miatt ez indokolt is 
volt. A vízeresztésnek köszönhetően a közelmúltban 
rövid időre hajózhatóvá vált a Sió-csatorna, amely le-
hetőséggel élt a Balatoni Hajózási Zrt. is, és egy régi 
vízibusza mellett megvált az egykor Beloiannisz né-
ven ismertté vált öreg motoros hajójától is.

A bőséges februári csapadéknak köszönhetően annyi-
ra megemelkedett a Balaton vízszintje, hogy február 
végén kinyitották a Sió-zsilipet, és a vízeresztés intenzi-
tását addig növelték, míg március közepén rövid időre 
hajózhatóvá vált a Sió-csatorna. Némi gondot okozott 
egy ideig, hogy a Sió medrét meg kellett tisztítani a nö-
vényektől és bedőlt fáktól, de sikerült három hajónak 
is elhagynia a Balatont vízi úton. Ezeknek a hajóknak 
várhatóan május közepéig vesztegelniük kell a keselyű-
si torkolatnál, vagyis a Sió dunai torkolatánál az ottani 
árvízkapun zajló felújítási munkálatok miatt. (E miatt a 
munka miatt nem tudtak élni a Dunáról a Balatonhoz 
készülő hajók a Sió-csatorna hajózhatóvá válásának le-
hetőségével.) Végül három hajót zsilipeltek át a Bala-
tonról a Sióba, melyek közül a legnagyobb feladatnak 
a hajdan Beloiannisz, majd Balaton névre hallgató régi 
motoros leengedése bizonyult. Ez a hajó fél évszáza-
dig emblematikus jelensége volt az üdülőövezetnek, 
és zászlóshajója a balatoni flottának. A rendszerváltás 
előtt a legnagyobb rendezvény-, illetve diszkóhajónak 
számított. Tíz éve vonták ki a forgalomból, aztán egy 

ideig teljes, majd részleges műemléki védettséget él-
vezett. Tervezték, hogy bemutatóhellyé alakítják, de 
annyira korrodálódtak a lemezei, hogy ma már jelen-
tős felújításra szorul. Egy fővárosi cég vásárolta meg, és 
vállalta ezt a munkát, oda kell eljuttatni az öreg moto-
rost. Lapzártánkkor százhuszonöt centiméterre csök-
kent a Balaton átlag vízszintje – nyilván erre vártak a 
szakemberek, akik április negyedikén elzárták a siófoki 
Sió-zsilipet, habár néhány napja még azt nyilatkozták: 
nem tudják, meddig tart a vízeresztés, az a cél, hogy a 
nyári szezonra minél több víz maradjon a Balaton med-

rében. A több mint egy hónapja zajló apasztás ellenére 
még mindig 125 centiméteren ált a Balaton vízszintje, 
ami 15 centiméterrel több, mint a szabályozás szerin-
ti maximum. Legközelebb akkor várható vízeresztés, 
ha ismét csapadékosra fordul az idő. A Balaton körüli 
településeken az elmúlt hetekben sok helyen, így Sió-
fokon is többször fel kellett készülni vízkár-elhárításra 
erősebb szelek idején, de nagyobb káresemény eddig 
sehol nem következett be. Az apasztás intenzitását 
a hajók leeresztése után minimálisra csökkentették, 
de még nyitva van a zsilip, ami az angolnafogásnak is 
kedvez. A szakemberek vizsgálják a magasan hagyott 
vízszint hatását, és hogy milyen feltételekkel lehet a tó 
szabályozási maximumát 120 centiméterre emelni, ami 
különösen a térség turizmusa szempontjából kardinális 
kérdés. A cél az, hogy aszályos nyarak esetén is a für-
dőzéshez és vízi sportokhoz elegendő víz maradjon a 
tóban szezon végéig.

D.T.

siófok lépne a varjakkal szemben
Az életidegen természetvédelmi előírások alóli fel-
mentést kér Siófok a városba tömegesen beköltözött 
varjak miatt, amelyek sok kellemetlenséget okoznak 
a város lakóinak.  A madarak egyedszáma, a városve-
zetés véleménye szerint, nem indokolja védelmüket. 

Siófok polgármestere levélben fordult a Közép-Dunántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügye-
lőséghez azzal, hogy engedélyezzék a vetési varjúfészkek 
eltávolítását Siófok problémás területeiről, mivel a fészkek 
nagy forgalmú gyalogos közlekedő felületek felett talál-
hatók. A levél utal arra is, hogy Zöldhatóság Dél-dunántúli 
felügyelősége Marcaliban kárelhárítási céllal hozzájárult a 
varjak riasztásához és a fészkek eltávolításához.  Ehhez ké-
pest Siófok azért kapott hivatalos jelzést a Balaton-felvi-
déki Nemzeti Parktól, mert a város több pontján gallyazás 
folyt. A Nemzeti Parktól érkezett felszólítás értelmében 
azonban a munkálatokat a vetési varjak fészkelésének be-
fejezéséig (ez június közepéig is eltarthat) le kell állítani. 
A siófoki városvezetés minden igyekezet ellenére eddig 
eszköztelennek bizonyult a belvárosban tanyázó mada-
rakkal szemben, noha mindenki tisztában azzal, hogy a 
városközpont, a Balaton-partra levezető legforgalmasabb 
sétány és a tópart számos utcája hosszú évek óta károgás-

tól hangos a fákon fészkelő, a lakókörnyezetbe szokott 
vetési varjaktól, amelyek csoportjai jelentős bosszúságot 
okoznak a városlakóknak. A közelmúltban egy kismama 
panaszkodott arra, hogy az utcán sétálva gyermeke mel-
lé, a babakocsiba piszkított bele a varjú. A hasonló esetek 
mindennaposak, még ha nem is babakocsiba, hanem a 
sétálók fejére érkezik az állati ürülék. Az elmúlt turisztikai 
szezont értékelő képviselőtestületi ülésen a városatyák 
hosszan elemezték a madárfajjal együtt járó köztisztasági 
és közegészségügyi problémákat, ám a konklúzió akkor is 
csak az lehetett, hogy az önkormányzat nem tud mit tenni 
a vetési varjak védelme és az ezzel járó természetvédelmi 
előírások miatt.  Az önkormányzathoz naponta panaszok 
áradata érkezik, március végén pedig több belvárosi vál-
lalkozás juttatott el ügyvédi kérelmet Siófok jegyzőjéhez 
azzal, hogy intézkedjen a 48 lakásos társasház környékén 
lévő, varjúfészkekkel teli fák lombkoronájának visszavágá-
sáról annak érdekében, hogy a madarak a továbbiakban 
ne zavarják a lakók és a belvárost felkereső vendégek nyu-
galmát. A kérelemben az is olvasható: a tavalyihoz képest 
ötször több fészek látható az érintett platánokon; a folya-
matos varjú károgás zavarja belváros mintegy ezer lakosá-
nak mindennapjait, emellett az éttermek teraszain lehe-
tetlen kulturált vendéglátást folytatni. A levél írói szerint 
a varjak okozta hangzavar és piszok nemcsak magán, de 
közérdeket is sért, hiszen negatívan befolyásolja a Siófok 
megítélését, így a turizmust is.
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Nagyik a neten
Érdeklődő nagymamák és nagypapák keresték ifjú 
tanítóikat április 3-án a Perczel Mór Gimnáziumban. 
Megfordult ugyanis a helyzet, hiszen egy országosan 
is egyedülálló program keretében ezúttal az ifjoncok 
oktatják a bölcsebbeket a közösségi szolgálat kere-
tein belül.

A Nyugdíjasok Siófoki Egyesülete és a Perczel Mór Gim-
názium együttműködésében 60 gimnazista vállalta: 30 
idős embernek nyújt segítséget abban, hogy megalapoz-
za vagy bővítse számítógépes ismereteit. A nyugdíjasok 
némiképp Nyilas Misi nyomán járnak, megihlette őket a 
Légy jó mindhalálig története, amikor a fiatal főszereplő 
elszegődött házitanítónak, és felolvasást vállalt a vak Pó-
salaky úrnál. – Az ötletet ha nem is egészen Nyilas Misi, 
de végtére is az az igény szolgáltatta, hogy hatvanon túl 
is jó lenne közelebb kerülni az egyszerűbb szövegszer-
kesztéshez és az internethez – mondta Jánossy Gábor. A 
Nyugdíjasok Siófoki Egyesületének elnöke, arról is beszélt: 
ők is hallották, hogy a 9. évfolyamos középiskolásoknak a 
tanulmányi idejük alatt közösségi szolgálatot kell ellátniuk, 
ezért keresték meg kezdeményezésükkel Vaskóné Csák 
Erikát, a gimnázium igazgatóját. – Azt ötlöttük ki, hogy a 
diáktanító házhoz megy, mert így a tanuló a saját gépén, 
a saját környezetében olyan ütemben tud haladni, ahogy 
azt a képességei engedik. Aki egyedülálló, annak kinyílik a 
világ, elérheti szeretteit, több információhoz juthat és csi-

szolja a szürkeállományát is – fejtette ki Jánossy Gábor és 
hozzátette: azoknak a „diákoknak”, akiknek hozzátartozói 
távol élnek, külön előnyt jelenthet, hogy a program kere-
tében lesz, aki meglátogatja őket. Minden nyugdíjas ta-
nonc egy diákpárt kapott maga mellé, akikkel a tanév vé-
géig megtanulhatják a számítógép kezelésének fortélyait 
és felfedezhetik a világhálót. A csapat az első, ismerkedős 
találkozáson van túl, amin kiderült például, hogy akad, aki-
nek a férje jól eligazodik a számítógépen, mellett, de élete 
párját mindeddig nem tanította meg a computerkezelés-
re. A fiatalok közül azonban sokaknak már van gyakorlata 
a nagyik oktatásában, hiszen többen saját nagyszüleiken 
gyakorolták már, hogy miként is lehet felvértezni az idő-
sebb korosztályt azzal a tudással, ami a hatvanon túl elsőre 
ijesztően hat. Év végén az újdonsült diákok bizonyítványt 
is kapnak teljesítményükről, de addig is a konyhában bizo-
nyára otthonosabban mozgó nagymamák megtanulhat-
ják, hogy például a cookie-k az újonnan felfedezésre váró 
világban nem a sütőből kerülnek ki, a nagypapák pedig 
akár arról értesülhetnek, hogy a bitek nem csak a cserélhe-
tő fejű csavarhúzóknál fordulnak elő. 

Nitrogénrobbanás 
a DrV-székházban

„Víz és energia” – ezzel a jelmondattal indította el a 
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.) 2014-es 
víz világnapi programsorozatát. Ehhez kapcsoló-
dóan március 21-én izgalmas programokkal várta 
az érdeklődőket siófoki épületének nagytermébe.  
A rendezvényen a Csodák Palotája utazó bemuta-
tóján kreatív vizes kísérleteket végezhettek a láto-
gatók, de megtekinthették a rajz- és fotópályázatra 
beérkezett alkotásokból készült kiállítást is. A DRV 
Zrt. programsorozatával a vízkincs értékességére, 
megóvására és védelme érdekében tett erőfeszíté-
sekre hívta fel a figyelmet.

Az ENSZ 1992-ben március 22-ét a víz világnapjának 
nyilvánította. A megemlékezéshez minden évben más 
jelmondat tartozik, ez idén így hangzik: „2014 – Víz 

és energia”. A jelmondat utal arra, hogy a víz olyan 
stratégiai fontosságú erőforrás, amelyet mindenki-
nek óvnia kell. Ennek szellemében indította útjára víz  
világnapi programsorozatát az ország első számú  
víziközmű-szolgáltatója, a DRV Zrt., melynek keretében 
kreatív pályázatokkal, online kvízjátékkal és felszíni  
vízműlátogatással hívja fel a figyelmet a víz világnapja 
alkalmából hazánk vizeinek védelmére és a megújuló 
energiák fontosságára.
„Célunk az, hogy felhívjuk a következő generáció  
figyelmét a tiszta vízkincs értékességére, megóvására 
és védelme érdekében tett erőfeszítésekre. A gyerme-
keknek szóló aktivitásokon túl idén a mohácsi ivóvíz-
tisztító üzemet és a dombóvári V. vízműtelepet is meg-
nyitottuk a látogatók előtt”- mondta Winkler Tamás, a 
DRV Zrt. vezérigazgatója.
A DRV Zrt. víz világnapi programsorozatának fő ese-
ményét március 21-én tartották meg Siófokon, a 
DRV Zrt. székházának nagytermében, ahol kiállítás- 
megnyitóval, díjátadó ünnepséggel várták a látoga-
tókat, akik a Csodák Palotája utazó bemutatójának 
kreatív vizes kísérleteiben is részt vehettek. Megnéz-
hették, hogy milyen hatásai vannak, ha folyékony nit-
rogént öntünk lufira vagy ha Petri-csészébe próbáljuk 
zárni. A nagyszámú érdeklődő emellett megtekint-
hette a rajz- és fotópályázatra beérkezett alkotások-
ból készült kiállítást is. 
A pályázatok nyerteseit értékes ajándékokkal jutalmaz-
ták. Az ország első számú víziközmű-szolgáltatójának 
célja az idei kezdeményezéssel, hogy tudatosítsa a kör-
nyezetvédelem, valamint a fogyasztói szokások fontos-
ságát vízkincsünk megóvása érdekében.

A. A.

Cantona a siófoki nagystrandon 
Május 5. és 9. között Siófokon, a nagystrandon lévő 
strandfoci pályán edz a francia strandlabdarúgó 
válogatott. A csapat a francia labdarúgás nagy-
jának tartott Eric Cantona testvére, Joel Cantona  
vezetésével érkezik a Balaton-partra.

A hamarosan Siófokra érkező, jelenleg az „A” Ligában 
játszó francia csapat érdekessége, hogy 2005-ben Eric 
Cantona vezetésével megnyerték az első hivatalos FIFA 
Strandlabdarúgó Világbajnokságot.  Az ötnapos siófoki 
felkészülés ideje alatt a franciák barátságos mérkőzést ját-
szanak hazai nemzeti válogatottal. A meccs, egyúttal a 
vendég strandlabdarúgók edzőtáborozása a „Nyitott Ba-
laton” rendezvénysorozat keretében kap nyilvánosságot. 

A kampányhoz a siófoki nagystrand is csatlakozott, így a 
fürdő a szokásosnál két héttel korábban nyit, és már május 
1-jétől várja azokat is, akik a homokon folytatott küzdel-
mekre kíváncsiak. A májusi francia felkészülést követően 
a nagystrand a nyár folyamán egy igazán jelentős sport-
program terepe lesz. Augusztus 8. és 10. között ugyanis 
Siófok ad otthont a hazai labdarúgás egyik legrangosabb 
eseményének. A tavalyi nemzetközi torna sikeres rende-
zésének köszönhetően idén hazánk nyerte meg a Euro 
Beach Soccer League egyik selejtező tornájának rendezési 
jogát. Siófok városa így felkerült a nemzetközi versenynap-
tár rendezői közé, ezzel is népszerűsítve a „nyár fővárosát”.  
A Magyar Labdarúgó Szövetség és Siófok jó kapcsolata 
négy évvel ezelőtt indult, amikor Izsvák Zsolt a Strand-
labdarúgó Szakág vezetője a nagystrand rekonstrukciója 
során szakmai tanácsokkal segítette a strandlabdarúgó 
pályák nemzetközi színvonalú kialakítását. A pálya létreho-
zása mérföldkő volt a sportág hazai életében is.

Fotó: g. k.

Fotó: g. k.
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1. Fonyód, Niklai utca 
gyep (legelő)
10068 hrsz. 8 ha 3469 m2

Vételár: 75.000.000.-Ft

2. Fonyód, 7-es főút déli oldalán 
kivett mocsár, árok, erdő és út
10077/23 hrsz. 27 ha 7351 m2

Vételár: 50.000.000.-Ft

3. Balatonboglár, 7-es főúttól délre 
rét
0100/2 hrsz. 13 ha 0472 m2

Vételár: 50.000.000.-Ft

4. Siófok, Május 1. u. 
beépítetlen terület
8744/27 hrsz. 2755 m2

Vételár: 45.416.670.-Ft

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

Vételár: 39.568.000.-Ft

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

Vételár: 37.408.000.-Ft

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

Vételár: 117.165.000.-Ft

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

Vételár: 16.250.000.-Ft

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

ún. népkonyha
Vételár: 7.100.000.-Ft

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

Vételár: 58.000.000.-Ft

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

Vételár: 20.600.000.-Ft

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

két éven belül az előírások szerinti 
felújításokat elvégzi.

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

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

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

Vételár: 5.600.000.- Ft

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

Vételár: 5.800.000.- Ft

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

Vételár: 50.000.000.- Ft

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

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

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

Vételár: 27.500.000.- Ft

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

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

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

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

üzlethelyiség
Vételára: 8.500.000 Ft

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

egyéb helyiség 
Vételára: 14.000.000 Ft

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

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

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.900.000 Ft

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

kivett beépítetlen terület 
Vételára: 2.800.000 Ft

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 2.700.000 Ft

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

kivett beépítetlen terület 
Vételára: 3.000.000 Ft

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

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.000.000 Ft

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.400.000 Ft

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.900.000 Ft

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.200.000 Ft

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

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

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

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

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.800.000 Ft

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.300.000 Ft 

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

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

vételára: 19.000.000 Ft
kivett beépítetlen terület

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

kivett lakóház és udvar
Vételára: 9.900.000 Ft

42. Siófok, Töreki utca 30-32.
12177 hrsz. 8.365 m2 
kivett gazdasági épület, udvar 
Vételára: 28.400.000 Ft

43. Siófok, Mártírok útja 7. 
nincs helyrajzi száma 66 m2 lakás
Vételára: 5.000.000 Ft

Pályázat útján eladásra kijelölt ingatlanok

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. május 19. (hétfő) 900

Pályázat útján
bérbeadásra
kijelölt ingatlanok

A pályázatban szereplő ingatlanok 
kikiáltási árai nettó értéken 
szerepelnek.

Siófok, Endrődy Sándor utca 
3778/88 hrsz., kivett közterület, 
1097 m2

Éves bérleti díja: 500.000,- Ft + ÁFA
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Közérdekű

Májusban virágvásár a város 
támogatásával

Májusban ismét lesz kedvezményes virágvásár. A  
siófoki állandó lakosok a város támogatásával május 
2. és 18. között vásárolhatnak kedvezményes áron 
egynyári virágpalántákat és cserepes muskátlikat.  
A virágvásárhoz kapcsolódóan a városháza 2014-ben 
is meghirdeti a hagyományos virágosítási versenyt.

Az önkormányzat fejenként 3500 forinttal támogatja a 
Siófok-kártya tulajdonosok virágvásárlását. A kártyabir-
tokosoknak ehhez csak az igénylőlapot kell kitölteniük és 
eljuttatniuk a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Ügy-
félszolgálati Irodájába. Az igénylő lap átvehető az ügy-
félszolgálati irodában vagy letölthető a siofok.hu oldal 
önkormányzat aloldalára kattintva, a nyomtatványok me-
nüpontból. A 3500 forintos támogatási összeget az igény-
lőlapok beérkezését követően írják jóvá a Siófok-kártyá-
kon, amelyek a virágvásárban részt vevő kertészeteknél, 
a megszokottak szerint fizetési eszközként használhatók 
fel. A virágvásárlásra felhasználható városi támogatást áp-
rilis 1-jétől május 16-án 12.00 óráig lehet igényelni. A vi-

rágosítási akcióhoz a siófoki OBI idén ismét csatlakozott. 
Az áruház a tavalyi évhez hasonlóan kedvezménykupont 
biztosít, amelyeket április végétől az önkormányzati hiva-
tal ügyfélszolgálatán lehet átvenni. A virágosítási vásár 
ideje alatt az áruház pénztáránál a kupont és a Siófok-kár-
tyát felmutató vásárlók 10 százalék kedvezményt kapnak 
a termőföld és tápoldatok árából. Azok a városlakók, akik 
kedvet éreznek arra, hogy részt vegyenek a hagyomá-
nyos virágosítási versenyben, az igénylőlapon jelezhetik, 
ha szeretnének indulni a megmérettetésen. A városkasz-
szába befizetett idegenforgalmi adó 50 százaléka pon-
tokra váltható, a szállásadók így virágra válhatják pontjai-
kat (Egy kártyán maximum 15 ezer pont írható jóvá, egy 
forint egy pontnak felel meg. ) 2014. 05. 02. és 2014. 05. 
18. között az alábbi kertészetekben van lehetőség  
Siófok-kártyával virágot vásárolni: Kertfok Kft.,  
Siófok, Wesselényi u. 96. H-P: 8:00 – 17:00 óráig, Sz: 8:00-
13:00 óráig, V: 8:00-12:00 óráig Borsodi Kertészet, Sió-
fok, Molnár I. u. 2. (volt Sallai u.) H-P: 9:00 – 18:00 óráig, Sz: 
9:00-14:00 óráig, V: 900-1200 óráig, Mészáros Kertészet, 
Siófok, Hársfa u. 24. H-V: 9:00 – 18:00 óráig. A virágvá-
sár és a virágosítási verseny kapcsán tájékozódni lehet a 
84/504-118; 84/504-104 telefonszámokon vagy személye-
sen hétfőtől csütörtökig 7:30 és 12:00 valamint 13:00 és 
16:00 óra között, illetve pénteken 7.30-tól 12.00 óráig.

EBOlTás
Tájékoztatjuk a siófoki ebtartókat, hogy az ebek  
veszettség elleni kötelező védőoltását, féregtele-
nítését az alábbi időpontokban és helyszíneken  
biztosítja a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal:

2014. április 22.  07.30-10.00 óráig  Klapka Gy. u. 51.
kedd  15.00-18.00 óráig  Kiliti sportpálya (Szabadság u.)
 18.30-19.00 óráig  Töreki (Vegyesbolt mögött)
2014.április 23.  07.00-08.30 óráig   Marci pékség előtt (Május 1. u.)
szerda 09.00-10.30 óráig  Koch R. u.
 16.00-18.00 óráig  Klapka György u. 51.
2014.április 24. 07.30-10.00 óráig   Kiliti sportpálya (Szabadság u.)
csütörtök 14.00-14.30 óráig   Szabadi Fürdőtelep vasútállomás
 15.00-15.30 óráig  Sóstó József Attila u.
 16.00-17.00 óráig  Koch R. u.

Pótoltások:
2014. május 6. kedd 16.00-18.00 óráig  Kiliti sportpálya (Szabadság u.)
2014. május 7. szerda 14.00-18.00 óráig  Klapka György u. 51.
2014. május 8. csüt. 16.00-17.00 óráig Koch R. u.

A kötelező védőoltás csak mikrochippel ellátott 
ebeken végezhető el. 

A kötelező védőoltás díja féregtelenítéssel együtt 
4.000 Ft. A sorszámozott oltási könyv hozatala köte-
lező, amennyiben nincs, úgy új sorszámozott oltási 
könyv kiállítása 600 Ft.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kötelező védőoltásra csak 
egészséges ebeket hozzanak a kutyatartók.

A védőoltást dr. Bakos Beáta, dr. Benedek Pál és  
dr. Kovács Péter állatorvosok végzik.

indul a városi kispályás labdarúgó bajnokság
Májusban megkezdődik a kispályás labdarúgás. A mérkőzések idén műfüvön zajlanak a Beszédes József Általános 
Iskola udvarán található pályákon. A csapatok jelentkezését a 06 30 267 6838 számon várja a szervezőség.








