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itt a pünkösd, itt a nyár!
Siófokon „A Nyár Fővárosa” kulcsának átadásával 
szombaton hivatalosan is megnyitották a 2014-es 
balatoni nyári szezont.

A Balatoni Szezonnyitó fő napjának ünnepi programjai 
hagyományosan dr. Zákonyi Ferenc emléktáblájának 
megkoszorúzásával, majd a Kálmán Imre-emlékpla-
kett átadásával indultak. A kitüntető elismerésben idén 
Mikó István részesült, akinek életpályája során nagy 
szerepet töltöttek be a második legismertebb magyar, 
Kálmán Imre darabjai.

– Ifjúságomban sokat jártam Siófokon, de a legna-
gyobb élményem, ami a városhoz kötődik, ez a mos-
tani szezonnyitó, amikor átvehettem a Kálmán Imre  
emlékére alapított plakettet. Azért is kaphattam meg ezt  
a díjat, mert a siófoki születésű művész világhírű, világ-
színvonalú operettjei közül a legismertebbekben mind 
játszottam, sőt volt olyan, amit rendeztem is. Ked-
venc Kálmán-operettemet, a Cigányprímás című da-
rabot még most is műsoron tartja a Turay Ida Színház. 
Azért is szeretem annyira ezt a művet, mert gyerekkori  
hangszerem a hegedű volt, és ebben a darabban élőben  
hegedülök mint cigányprímás – mesélte honlapunk-
nak Mikó István, akit balatoni élményeiről is megkér-
deztünk.
– A Balatont, úgy, ahogy van, szőröstül-bőröstül  
szeretem. Szeretek itt pihenni, feltöltődni, vannak ba-
rátaim nagyon sok helyen az országban, és a Balaton 
számunkra a találkozások helyszíne is. Két előadással 
jövünk a nyáron Siófokra a Turay Ida Színházzal: a Van 
aki forrón szereti című musicalben és a Csak azért is 
szerelem című Első Emelet-musicalben játszom majd.

 A díj átadását a Millennium parkban a siófoki Kálmán 
Imre Műhely Én és a kisöcsém című darab alapján  
készült műsora, majd a pünkösdi hétvége elenged-
hetetlen része, az ünnepi felvonulás követte, melynek  
színes, hangszerekkel kísért menete a városon átvo-
nulva érkezett meg a hajóállomásra. A kikötő színpa-
dán az ünnepélyes megnyitó keretében adta át Varga  
Mihály nemzetgazdasági miniszter „a Nyár Fővárosá-
nak” kulcsát dr. Balázs Árpád siófoki polgármesternek, 
ezzel jelképesen megnyitva a 2014-es balatoni nyári 
szezont. Ünnepi beszédében a miniszter és a polgár-
mester egyaránt a turizmus iparágának fejlődéséről, 
növekedéséről számolt be.
– Idén az első négy hónapban 27%-kal növekedett  
a siófoki turizmus – kezdte beszédét a szezonnyitó  
ünnepségén dr. Balázs Árpád polgármester. - Mi, itt 
élők tudjuk, hogy ez egy biztató előjel csupán, hiszen 
az igazi vendéglétszám és vendégéjszaka szám majd 
júliusban és augusztusban realizálódik. Reményke-
dünk abban, hogy a nyári hétvégéken főleg jó idő lesz, 
de azt gondolom, hogy biztató jelet kaptunk, hiszen 
ennél szebb szezonnyitót nem is remélhettünk vol-
na. Természetesen tudjuk, hogy nagy a felelősségünk,  
hiszen a gazdaságnak egy nagyon fontos szegmen-
sét képviseljük, a turizmusban az elégedettség sokkal  
fontosabb, mint talán más gazdasági ágazatban.  
Másrészről van egy nagyon fontos küldetésünk is:  
a munkaerőnek ki kell pihennie magát, rekreációra van 
szüksége, és a magyar lakosság legnagyobb hányada 
itt, a Balatonnál, és azon is belül Siófokon tölti el a nyári 
szabadságát. Szeretnénk olyan környezettel és prog-
ramokkal várni az ide érkezőket, hogy a nyaralás után  
kipihenten hazatérve építhessék tovább ezt az orszá-
got – mondta a polgármester.
Varga Mihály miniszter a várható szezonról beszélt, és a 
magyar turizmus teljesítményének sikereit összegezte.
– A turizmus a magyar gazdaságban meghatározó 

szerepet tölt be, 9%-át adja a bruttó hazai termék-
nek és a munkahelyeknek, a foglalkoztatásnak 12%-a  
kötődik ehhez az ágazathoz. Az idei év első két  
hónapjában több mint 14%-kal több vendég kereste fel 
a vendéglátó helyeket, és 12%-kal több vendégéjszakát 
töltöttek el az emberek, így óvatos optimizmussal néz-
hetünk a szezon elébe. A szállásdíj-bevételek is dina-
mikusan emelkedtek, 17%-kal, 20%-kal nőtt a belföldi 
turizmusból származó haszon is. Egyre több ember érzi 
úgy, hogy érdemes belföldön eltölteni szabadságát, 
pihenését. A Balaton hazánk egyik legjelentősebb bel-
földi turisztikai célpontja, a főváros után ez a második  
legfontosabb úti cél mind a külföldi, mind a teljes 
vendégforgalom alapján. Országos összevetésben  
a nyaralóvendégek 20%-a érkezik a Balatonhoz, 70%-uk 
pedig belföldről. Ez a régió adja az ország kereskedel-
mi szálláshelyein eltöltött vendégéjszakák negyedét,  
a számok alapján Siófok a harmadik, országosan  
pedig a negyedik legmagasabb számmal dicsekedhe-
tett 2013-ban. Az ágazat eredményességéhez jelentő-
sen hozzájárult az uniós fejlesztési források és a belföldi 
turizmus növekedését megalapozó SZÉp kártya prog-
ram kiterjesztése. A siófoki vállalkozások tavaly több 
mint egy milliárd forint értékben részesedtek a SZÉp 
kártyás fizetésekből, és az összes balatoni SZÉp kártyás 
forgalom egyhatodát Siófok tudhatja magáénak.
A miniszter a turizmus jövőbeli fejlesztésével kapcso-
latban is pozitív hírekkel szolgált.
– A jövőt illetően az a célunk, hogy a következő évek-
ben ötvenezer olyan új, stabil munkahely teremtőd-
jön a turizmusban, amely tartósan tudja foglalkoztatni  
az itt dolgozókat. Természetesen az uniós források fel-
használásánál is gondolunk a turizmusra. 2007 és 2013 
között igen sikeres volt Siófok ezen a téren, hiszen  
15 siófoki turisztikai projekt 2,7 milliárd forint támo-
gatást nyert el, amellyel összesen 5,4 milliárd forint  

összegű turisztikai fejlesztés valósult meg. Ezek közé 
tartozott a Víztorony turisztikai jellegű felújítása,  
a szabadtéri színpad korszerűsítése, a siófoki nagy 
strand fejlesztése. A következő 7 éves ciklusban  
60 %-át szeretnénk az uniós fejlesztéseknek gazdaság-
fejlesztésekre fordítani, tehát ebből a turisztikai jellegű 
programokra is bőven fog jutni.
A beszédek sorát Witzmann Mihály képviselő  
zárta, aki a városban eltöltött vendégéjszakák számának  
növekedését, a turizmus javuló tendenciáját emelte ki.
A szezonnyitó ünnepélye a pro Turismo-díjak átadá-
sával ért véget, melyet a Siófoki Fürdőegylet javas-
lata alapján a város turizmusáért legtöbbet tevők 
vehettek át. Az idei kitüntetettek: Berencsi Tamás,  
a Cocktail Drink vezetője, Fekete Antalné, az Ibusz siófo-
ki irodájának munkatársa, dr. Halmos Gábor, a Balatoni  
Hajózási Zrt. vezérigazgatója és Mihók Tamás,  
a Mala Garden étterem és hotel üzemeltetője.

A szezonnyitón készült képeket megtekintheti 
a www. siofoki-hirek.hu weboldal galériák 
menüpontja alatt.

Milei Barbara
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ilyen még nem volt: megszólalt 
a polgármesteri csengő 

Történelmi pillanatnak voltak tanúi azok, akik 
részt vettek a legutóbbi képviselő-testületi ülésen.  
A május 22-i tanácskozás nemcsak attól volt egyedi, 
hogy megszólalt a polgármesteri csengő, hanem azért 
is, mert ekkor üléseztek először együtt a tavaly közös 
önkormányzati hivatalba tömörült Balatonvilágos, 
Siófok és Siójut képviselői. A csengő így korántsem  
a rendre utasítás eszközeként szólalt meg. Ellenkező-
leg: a nem mindennapi alkalom kedvéért csilingelt.

– A 2013-as esztendő új feladatok elé állította a hiva-
talokat és a testületeket. Mindemellett az elmúlt évet  
sikeresen teljesítettük közösen. Arra kérem Önöket, hogy 
az elkövetkezőkben is eddigiekhez hasonlóan segítsék 
munkámat. Személyes köszönetemet, kérem továbbít-
sák a hivatal munkatársai felé is – így kezdte Balatonvilá-
gos, Siófok és Siójut első közös képviselő-testületi ülését  
dr. pavlek Tünde, Siófok jegyzője. 
A közös önkormányzati hivatalt tavaly márciusban hozta 
létre a három a területileg is határos település, az önkor-
mányzati törvény értelmében ugyanis 2013. január 1-jétől 
a kétezer lélekszámúnál kisebb községekben, falvakban 
megszűntek az önálló önkormányzati hivatalok. 
A változással a két kistelepülés persze nem került  
Siófok fennhatósága alá, az önkormányzati alapjogok sem  
Balatonvilágoson, sem Siójuton nem csorbultak.  
Mindkét településnek továbbra is saját polgármestere van és  
választott testülete is működik, még akkor is, ha elein-
te többen úgy értelmezték a „hivatali házasságot”, 
hogy mindhárom helységet Siófok polgármestere  
irányítja. – Tavaly év elején még érkeztek olyan lakossági  

levelek, amelyekből az derült, ki, hogy akadnak, akik azt 
hiszik, egy polgármestere van mindhárom településnek.  
Mostanra ezek a megkeresések elmaradtak, mára bizo-
nyára mindenki átlátja a helyzetet. Siójut és Balatonvi-
lágos önálló település, saját polgármesterrel – mondta  
dr. Balázs Árpád, siófoki városvezető. 
Kollegája, Fekete Barnabás arról beszélt, hogy az álta-
la irányított Balatonvilágoson 2013-ban a megyeváltás 
és a közös hivatal okán is teljesen új helyzet alakult ki.  
Utóbbi létrehozása hozzásegítette a települést ahhoz, 
hogy megmaradjon a helyi ügyintézés, és a falu „normáli-
san” tudjon működni. 
– A siófoki városházán sokan talán azt hiszik, hogy itt 
dolgozom, mert annyit járok a hivatalban – fogott mon-
dandójához Krisztin Endre, siójuti polgármester, aki úgy 
értékelt: faluja talán Balatonvilágosnál is többet köszön-
het Siófoknak. – 2013 végére gatyába ráztuk a település 
gazdálkodását, a 2014-es esztendőt így már egy új, jobb 
helyzetben kezdhettük meg – fogalmazott a falu első  
embere. Dr. Balázs Árpád a három testület együttes  
ülésének végén arról is beszámolt a képviselőtestületek  
összesen 19 tagjának, hogy míg az előző 7 éves ciklusban erre 
nem volt lehetőség, addig az új fejlesztési időszakban ismét  
lehet majd járási keretre pályázni. Ebből akár intézmé-
nyek is megújulhatnak, de például kerékpárút-építésre is  
kínálkozhat lehetőség. 

Két új köz épült ki az Ezüsparti 
sétány megközelítésére

– 32 éve álmunk vált valóra, végre mindenki  
szabadon lemehet a strandra! A Tihany és Csobánc  
utcánál létesített lejárót e két utca lakossága mellett  
a Helikon, az Erkel Ferenc és Vasút soron lakók nevében 
tisztelettel köszönöm – mondta a képviselő-testület 
május 22-i ülésén napirend előtti felszólalóként Tegzes 
József, aki hosszú évek óta kéri és képviseli az Ezüstpart 

lakosságának azt igényét, hogy új lejárók létesüljenek  
a szabad parti sáv megközelítésére.
A kérés teljesítése nem kis feladatot adott a siófoki  
városvezetésnek, hiszen a Bábolna Zrt., valamint  
az egykori Út-Vasút üdülűk területéből kellett meg-
szerezni akkora telekhányadot, hogy egy út szélessé-
gű közt ki lehessen alakítani. A polgármester vezeté-
sével zajlott tárgyalások végül eredményesek voltak, 
így idén nyáron a környéken lakóknak, köztük számos 
idős embernek, nem kell hosszasan gyalogolnia ahhoz, 
hogy egy távoli lejárót használva strandolni, horgászni 
lejuthassanak az Ezüstparti sétányra. 

Trianon tragédiáját 
idézték meg 

Az ország veszteségére emlékeztek június 4-én 
mindazok, akik ott voltak a Trianon-emlékműnél 
tartott városi megemlékezésen. A trianoni tragé-
dia 94. évfordulóján dr. Balázs Árpád polgármester 
idézte meg szavakban 1920 júniusa és az azt köve-
tő időszak fájdalmát. A beszéd után az Aranypart  
Kollégium diákjai megható műsorral adtak további 
tartalmat a megemlékezésnek. 

„A nemzet nagy, és sorsát hosszú időre befolyáso-
ló eseményei között legtöbbször a tatárjárást, a török 
dúlást és a trianoni diktátumot szoktuk emlegetni. 
Mindhárom esemény kíméletlenül bánt a nemzettel, 
sokan hitték, hogy az ország, a nemzet ezzel a törté-
nelemkönyvek egyre fakulóbb lapjaira szorult, halálos 
ítélete már kimondatott, létezése megszűnt” – kezdte 
beszédét a városvezető. „Ezzel szemben tudjuk, hogy 
»megfogyva bár, de törve nem« él a magyar nemzet  
a Kárpát-medencében. Sok nemzethalált vizionáló  
eszmefuttatást sikerült az eltelt több mint 1100 eszten-
dő alatt megcáfolnunk, a valószínű elméletekkel szem-
ben a valószínűtlenül makacs tényt szembeállítani, 
hogy élünk, létezünk.” 
Dr. Balázs Árpád azt is mondta: „Trianon által megnyir-
bált jogainkból csöppet sem engedhetünk, egy lépést 
sem hátrálhatunk, sőt, ahol csak lehet, építkeznünk 
kell. A magyar közgondolkodást ez a nézet teljes mér-
tékben át kell, hogy hassa. Ennek az országnak, ennek 

a nemzetnek ki kell harcolnia azt a kötelező tiszteletet, 
amely egy Európát több mint 1000 éve védő és építő 
nemzetnek kijár” – hangsúlyozta a polgármester, és  
a megemlékezés színhelyéül szolgáló emlékmű kelet-
kezésére utalva szót ejtett arról is, hogy azt a közakarat 
hozta létre. – „Igényelték polgáraink, hogy tárgyiasult 
formában is jelenjen meg a magyarság elleni gaztettek 
elutasításának gondolata. Ez egy olyan elgondolkozta-
tó emlékpont, ahová lehetetlen volt fölírni az áldozatok 
neveit, az elszenvedett sérelmek sokaságát.”
A jelenről szót ejtve dr. Balázs Árpád többek között  
arról beszélt, hogy Siófok büszke lehet önmagára és 
az ország is büszke lehet a városra. – „Nagy a felelős-
ségünk, hiszen Magyarország egyik kirakata vagyunk. 
A magunk szerény eszközeivel megmutatjuk Trianon 
értelmetlen pusztítását, és elejét vesszük a sok-sok 
kis trianonnak, amellyel hazánkat, nemzetünket meg-
csonkítják. Ehhez kérem, hogy fogjunk minél szorosab-
ban össze, támogassuk, segítsük egymást” – húzta alá  
a város vezetője.

Virágba borul siófok
Csaknem 12 millió forinttal támogatta idén Siófok  
önkormányzata a városban élők portáinak virágo-
sítását. A kedvezményes virágvásár május 18-án  
zárult le. A több mint két hétig tartó akció ideje alatt 
mintegy ötezren éltek a Siófok-kártya nyújtotta  
lehetőséggel, és vásároltak egynyári palántát  
a kertészetekben.
A városi kedvezményes virágosítás évről évre  
népszerűbb a lakosság körében. Ezt bizonyítja  
a város által a lakosságnak nyújtott támogatá-
si mérték növekedése is, ami 2013-hoz képest 

idén több mint 20 százalékkal volt magasabb.  
Közel 12 millió forint volt az az összeg, amit a város  
a Siófok-kártya birtokosoknak juttatott. Az önkor-
mányzat hosszú évek óta azzal igyekszik a siófoki  
lakosság környezetszépítő kedvét fokozni, hogy 3500 
forinttal támogatja a Siófok-kártya tulajdonosokat, 
akik ezt az összeget egynyári virágok vásárlására  
fordíthatják a település kertészeteiben. A magánszál-
lásadók portáinak megszépítése is célja a kedvez-
ményes virágvásárnak. Az üdültetéssel foglalkozó  
Siófok-kártyások a városkasszába befizetett ide-
genforgalmi adójukból kapnak vissza. Ők ebben  
a szezonban 15 ezer pontra váltott forintot költhettek  
virágpalánta-vásárlásra az akció keretében.

Fotó: g. k.

Fotó: g. k.
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• utak, járdák: 
július 15-ig újabb szakaszok kapnak új burkolatot •

Folyamatosan zajlanak az út- és járdaépítések város-
szerte. Azokban az utcákban, ahol még nem végez-
tek a munkálatokkal, a lakosság türelmét kéri az ön-
kormányzat. A közterületeken zajló burkolati munkák  
július 15-ig mindenütt befejeződnek.
Aszfaltoznak és járdát újítanak a Deák közben,  
a Rajcsányi- és az Őszirózsa utcákban. A Sziget és  
az Árpád utcákban a járdaburkolat újul meg, míg  
a Hunyadi, a Zrínyi és a Rózsa utcában az út kap új  
aszfaltréteget. 
Zajlik a Sió és Sorház utca sarkán a parkolóépítés is. 
Ezen a területen a nemcsak kerékpáros utat alakíta-
nak ki, de a Tanácsház utcai csomópont is átépül. A Sió  
utcai jobbra kanyarodó sáv egész a parkolótól indul majd, 
aminek köszönhetően minden bizonnyal javulni fog  
a közlekedési helyzet a reggeli és délutáni csúcsidő-
ben. A gimnázium előtti nyárfák kivágását a kerékpárút 
építése indokolta, a bicikliseknek szánt út ugyanis ott 
vezet majd végig. Siófok minden esetben fontosnak 
tartja a zöldfelületek fejlesztését, ezért a régi faállo-
mányt friss növényekkel pótolja az önkormányzat. 

• Reptéri bogrács buli •

Helikopterkörúttal, ejtőernyősökkel és közös bográcso-
zással zárta félévét a Siófoki Nyugdíjasok Egyesülete a 
siófoki reptéren. 
Május 31-én Setela Csaba parancsnoknak és Sztranyák 
Józsefnek, az egyesület örökifjú tagtársának köszönhe-
tően idén újra Siófok repterén tarthatták meg a város 
szépkorú polgárai a hagyományos félévzáró rendezvé-
nyüket. A programról az ejtőernyősök gondoskodtak: 
néhány egyesületi tag még a helikopterben is vendé-
geskedhetett, sőt volt, aki tehetett egy kört a város fe-
lett. „Az a küldetésünk, hogy a szépkorúaknak olyan 
fórumot teremtsünk, ahol jól érzik magukat, hogy ne 

essenek ki a mindennapok körforgásából, és nem utol-
sósorban egyfajta érdekképviseleti feladatunk is van. 
Az év folyamán kötött programjaink közt kertészkedés, 
honismeret, egészségügyi felvilágosítás, városismereti 
vetélkedő, irodalmi emlékműsor, és „férfinap” is sze-
repel. Azt a hagyományt ápoljuk, hogy a nyári szünet 
előtt egy laza délutánt szervezünk a tagságnak, ami-
kor a férfiak veszik kézbe a fakanalat, a hölgyek pedig 
az egyéb finomságokról gondoskodnak” – számolt be 
az egyesületről Jánossy Gábor, a Siófoki Nyugdíjasok 
Egyesületének elnöke.

A májusi rendezvény meghívottja volt Witzmann  
Mihály országgyűlési képviselő és dr. Balázs Árpád  
polgármester, akik rendszeres vendégei a klubnak, és 
úgy tartják, a közösségformálás mindig is meghatáro-
zó egy város életében, amihez támogatásukról bizto-
sították a közel 200 fős nyugdíjas egyesületet. Jánossy  
Gábor elmondta: „A félév végén elköszönünk, és 
kezdjük „összerakni” a második félévet, tehát közös  
gondolkodásra serkentjük tagtársainkat. Emellett nem 
pihenhetünk, mert a tánccsoportunk folyamatosan sze-
repel a városi rendezvényeken, és ügyeleteket vállalunk  
a nyári programok keretében, részt veszünk a virágosí-
tás zsűrizésében. Úgy is fogalmazhatnék, a nyáron sem 
engedjük el senkinek a kezét.”

Milei Barbara

• Május 15. visszatérően a viharok napja •

Rendkívüli időjárási helyzetnek lehettünk tanúi május 
közepén. Az Yvette névre keresztelt ciklon május 14-én,  
15-én mutatta meg erejét. A vihar két napon át tombolt. In-
tenzitását mi sem jelzi jobban, mint az, hogy méteresnél is 
magasabb hullámokat korbácsolt a Balatonban. A kitartó 
erejű szél egész tavat átfogó vízlengést okozott, ami miatt 
az alacsonyabban fekvő part menti területek víz alá kerül-
tek. Mivel a viharra időben felkészültek az állami szervek 
és az önkormányzatok, a védekezés szervezetten folyt.  
A kárelhárítás Siófokon is folyamatos volt, csakúgy, mint 
a vihar elvonulását követő takarítás és helyreállítás. Yvet-
te az összesítések szerint 20 millió forintot meghaladó 
károkat okozott a városban. Meteorológiai érdekes-
ség, hogy négy évvel ezelőtt, 2010-ben is éppen május  
közepén érte el Magyarországot és a Balaton térségét egy,  
a mostanihoz hasonló vihar, ami a Zsófia nevet kapta, sőt  
1972-ben is éppen május 15-én korbácsolta a tavat  
az elemek irgalmatlan ereje.

Fotógaléria a www. siofoki-hirek.hu weboldalon

Hírek
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nyár eleji jóslatok
Az előrejelzések szerint több vendég, jobb idő,  
színesebb programok fogják jellemezni a 2014-es 
nyarat a Balatonon. 

Ismét körbejártuk a siófoki vendéglátósokat és  
szakembereket, hogy megtudjuk, mire lehet számí-
tani az idei nyáron. Abban mindenki egyetért, hogy  
a vendégforgalom a tavalyival megegyező vagy annál 
csak jobb lehet, egyedül az időjárás tudja befolyásolni 
a pozitív számokat.
„Azt gondolom, hogy az előző évekhez hasonlóan  
további növekedés várható a vendégforgalomban.  
Köszönhető ez annak is, hogy belföldön nagyon nép-
szerű a Balaton. Az elmúlt években sokat nőtt a tér-
ség presztízse, és ebből adódóan szívesen választják 
belföldön is” - mondta Hoffmann Henrik, a Siófoki  
Fürdőegylet Turisztikai Egyesület elnöke, a siófoki  
Residence Hotel igazgatója. „Azt gondolom, hogy  
a nyáron várt turisztikai termék komplexitása abszolút 
versenyképes, főleg országon belül, de az országha-
tárokon túl is. Ennek okán biztos vagyok benne, hogy  
a klasszikus főszezoni hónapokban, július-augusztus-
ban ki lehet majd tenni a „megtelt” táblát a Balatonra.

A júniusi hónap az általam üzemeltetett egységekben 
is úgy tűnik, hogy magasabb előfoglaltsággal fut, mint 
az előző esztendőben. Jók a kilátások, a tavalyi évhez 
hasonlóan 4-5 %-os növekedést várok. Nagyon sokat 
számít, hogy most már sok esetben a balatoni termék 
gyakorlatilag egy platformon kínálódik. Jelentős a Na-
gyon Balaton akciósorozat is, aminek több eleme Siófo-
kon és a környező településeken valósul meg. Többek 
közt a siófoki VB Terasz, a koncertek, illetve a Balaton 
Sound, ami itt a környezetünkben van, nagyon nagy 
vendégforgalmat jelent Siófok számára is. Úgy gondo-
lom, hogy a siófoki programok és maga ez a turisztikai 

komplexitás, ami Siófokon megtalálható, sok vendéget 
vonz” – nyilatkozta honlapunknak Hoffmann Henrik.
A siófoki Tourinform vezetője, Hávris Klaudia is pozitív 
szemmel nézi a közelgő szezont: „Szállásadó partne-
reink azt jelzik felénk, hogy most már sokkal többen 
foglalnak időben, már kevésbé van az az ad hoc jellegű 
szállásfoglalás, így jobban tervezhető egy adott sze-
zon. Úgy gondolom, hogy az időjárás viszont folyama-
tosan befolyásolja a foglaltsági kedvet, és lesznek olyan 
hétvégék, amik sokkal felkapottabbak, kedvezőbbek 
lesznek, mint mások. A fociőrület még befolyásolja a 
foglaltságot, akik tehetik, elutaznak a VB-re, azonban 
ez csak egy kisebb réteget érint. Siófokon, a Fő téren 
egy óriáskivetítőn is nyomon követhetik majd az ese-
ményeket a focirajongók. A városba érkező vendégek 
túlnyomórészt, 70-80 %-ban belföldiek, viszont az a 
tapasztalatunk, hogy nagyon sok cseh és szlovák anya-
nyelvű vendég érkezik hozzánk. Egyre több a lengyel 
turista, és az oroszok is megjelentek, de a klasszikus 
küldő országok, az osztrák, német vendégek szintén 
jelen vannak. Rájuk az jellemző, hogy hosszabb ideig 
tartózkodnak itt, nemcsak pár éjszakát, hanem heteket 
is maradnak a városban, és ez mindenképpen pozitív” 
– nyilatkozta a szakember.
Hasonló mindkettejük véleménye a szezonhosszabbí-
tással kapcsolatban is:
Nem szezonbővítést, szezonhosszabbítást terveznek 
a siófoki Fürdőegyletnél és a Tourinformnál is, mivel 
szerintük a nyári szezont nem lehet meghosszabbíta-
ni, hanem a nyári mellett új szezonokat kell létrehozni. 
Ugyanazt a nyári turisztikai terméket nem lehet meg-
hosszabbított módon kínálni szeptemberben, októ-
berben és a tavaszi hónapokban, hiszen alkalmatlan rá 
a tó, hogy ugyanazokat az igényeket kiszolgálja min-
den időszakban. Ezért sokkal inkább más, új szezono-
kat kell létrehozni: egy tavaszi, egy nyári és egy őszi 
szezont. Természetesen készül rá a Turisztikai Szövet-
ség, hogy a Nyitott Balatonhoz hasonló akciósorozatot 
indítson el az őszi szezon létrehozatalának érdekében. 
Ennek a termékkínálata a bor és a gasztronómia, külö-

nösen a bor és a hal lenne, ezek köré szeretnék majd az 
őszi programokat csoportosítani. Az őszi halfesztivál az 
elmúlt időszakban nevet szerzett magának a régióban. 
Ezt és a szüreti programokat összefogva, fölerősítve, a 
Balaton északi és déli partjának történelmi borvidékét 
is beleszőve szeretnének egy új őszi szezont teremteni.
„Egészen más kínálattal, más termékkörrel szeretnénk 
létrehozni az új szezonokat. A tavaszi, az idei Nyitott 
Balatonhoz hasonlóan, az aktív turizmus jegyében zaj-
lana: biciklizés, kirándulás állna a középpontjában; az 
őszi lehetne a bor és a gasztronómia; a nyár fő téma-
köre pedig ugye a Riviéra és a szerelem.

Sternóczky Balázs, a Hotel Azúr értékesítési és marke-
ting vezetője is megerősítette, hogy külföldiek tekinte-
tében – bár eddig kevesebben érkeztek, és a belföldi 
vendégforgalom az erősebb – a szlovák, ukrán, cseh és 
benelux piacokról várhatóan több vendég fog érkezni 
idén nyáron, de továbbra is a német és az osztrák piac 
dominál. „Hasonlóan jó nyarat várunk, mint a tavalyi 
időszakban. Június 14-ével már elindult az előszezon, 
de a szálloda kihasználtsága még nem olyan magas, 
terveink szerint 75-80%-os, de július-augusztusra már 
90%-os vagy e fölötti kihasználtságot szeretnénk elér-
ni. Az előfoglalások alapján azt látjuk, hogy a főszezoni 
időszak 2-3%-kal erősebb lesz a tavalyinál” – mondta 
Sternóczky Balázs.

Dolgos nyári napokra számítanak a vendéglátósok is.
„A tavalyi szezon ugyanezen időszakához képest  
a javulás szemmel látható. Siófokon látszik, hogy 
mindent megtesz a város a jó híre érdekében. 
Számtalan program, még több fejlesztés, és mind-
ez azért, hogy az ide utazó turisták jó szájízzel me-
hessenek haza” - mondta Hayan Haraki siófoki ven-
déglátós. „Idén a keleti ízek mellett jobban fogynak  
a balatoni strandok tipikus ételei is. Egyre töb-
ben rendelnek hekket, lángost vagy halászlevet.  
Hozzánk is főként magyar vendégek érkeznek, de 
egyre nagyobb számban találkozunk szlovákokkal, 
oroszokkal. Szerintem az idei nyár forgalmas lesz, 
sok vendéggel, de pontosan majd csak szeptember-
ben fogunk tudni arról beszélni, milyen volt.”
A petőfi sétányon is beindult az élet. Egymás után 
nyitnak ki a szórakozóhelyek, éttermek. Kiss Adrienn, 
a Colorado étterem üzletvezetője honlapunknak  
elmondta, hogy évről évre egyre több magyar  
vendég érkezik, és a forgalom reményeik szerint  
az idén is ugyanúgy nőni fog, ahogy az elmúlt évek-
ben. Az étterembe betérő vendégek közül egyre 
gyakrabban kérnek olyan ételeket, amiket eddig  
főként külföldi turisták fogyasztottak, a hambur-
gerek, sült krumplik mellett egyre több asztalon  
láthatunk steakeket, bélszíneket. Szerinte is főként  
a színes programok vonzzák ide a turistákat,  
amikben nincs hiány. Siófok kiemelkedően jól  
teljesít e téren.

A húsvéti hajózási szezonnyitó óta működő menetrend 
szerinti járatokon is érezhetően emelkedett az utas-
létszám, bár összehasonlítani nem lehet a tavalyival,  
mivel minden évben máskor van a hajózási szezon-
nyitó. Lassan elindulnak az Erzsébet táborok is, ahon-
nan előre bejelentkeznek a gyerekcsoportok. Nagy  
az érdeklődés a gyorshajók iránt, egyelőre csak  
nagyobb rendezvények alkalmával állítják szolgálatba 
ezeket, de amint jobban beindul a nyár, ugyanolyan 
menetrend szerinti járat lesz, mint a többi nagy hajó.

Összességében tehát mozgalmas nyárra számít min-
denki, a város megteszi a maga feladatát, gyakorlati-
lag minden hétvégére jut valamilyen rendezvény vagy 
program, a vendéglátósok, szállásadók bizakodók, óva-
tos előrejelzések szerint pedig az időjárás is egy forró 
nyárral fogja megajándékozni a Balaton 2014-es évét.

Milei Barbara
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Parkolási kedvezmény: 
siófok-kártyával 20 forint lesz 

a minimális parkolási díj
Bízunk benne, hogy a május 30. és június  
9. között sokak dolgát, ügyintézését vagy  
kikapcsolódását segítette a város azzal, hogy  
a pünkösdi Szezonnyitóra készülve ingyenes par-
kolást biztosít az önkormányzat parkolóiban.  
A parkolóautomaták június 10-től ismét üzembe 
állnak. Az új szerkezetek megismerése, működé-
sük elsajátítása bizonyára időbe telik majd, ám 
Siófok önkormányzata arra törekszik, hogy a la-
kosság és a nyaralók számára megkönnyítse ezt 
az átmeneti időszakot.

Az elmúlt hetekben 10 darab új parkoló automa-
ta került Siófok belvárosába, amelyek működése  
megegyezik az elmúlt nyár óta a partmenti terüle-
tekre kihelyezett parkolóórákéval. Az új szerkezetek 
előnye, hogy kedvezménykártyaként valamennyinél 
használható a Siófok-kártya, amely a város lakosságá-
nak nyújt jelentős kedvezményt a parkoláshoz. Noha 
az új parkolóautomaták kezelése nem bonyolult,  
az autósok számára azért bizonyára időbe telik majd, 
míg megismerik azok működését. Ehhez szeretnénk 

minden segítséget megadni valamennyi parkoló  
autósnak. A kezdeti időszakban többek között azzal 
igyekszünk gyorsítani a jegyváltást, hogy valameny-
nyi belvárosi új parkolóautomatánál a városőrség  
munkatársai segítenek.

A városközpontban elhelyezett új automaták  
a következő helyeken és időben működnek: 

- Városháza mögötti parkoló: Városház tér 1. 07:00-24:00
- Vasútállomás I-II.: Millennium park 1, 2. 07:00-20:00
- Baby Center: Fő utca 182. 07:00-20:00 
- Erste Bank: Fő u.172. 07:00-20:00
- Flört-Sió utca: Sió u.2. 07:00-24:00
- 48 lakásos: Fő u. 47-53.07:00-20:00
- Főzelékfaló: Fő u. 43. 07:00-20:00
- Kele utca Észak: Kele u.1. 07:00-20:00
- Borharapó: Siófok HRSZ 6629 07:00-20:00

Érmés működés:

A jegykiadók csak pénzérmével működnek, és azért 
nem adnak vissza, mert –a legtöbb hazai és külföldi 
jegykiadó automatához hasonlóan – az új siófoki szer-
kezetek is a bedobott összeggel arányos időre adnak 
jegyet. A minimum parkolási összeg kedvezmény nél-
kül 80 forint, amiért negyed órát tölthet el az autós 
a parkolóban. Akinél nincs aprópénz, vagy minimum 
díjas parkoláshoz pénzt szeretne felváltani, megtehe-
ti ezt valamennyi új automata környékén. Az önkor-
mányzat a belvárosban biztosítja a pénzváltás lehe-
tőségét a következő helyeken: a Tourinform irodában, 
a városháza parkoló felőli ügyfélszolgálatán, a vas-
útállomás épületében lévő pénzváltóban; a Fő utcai 
Champion pékségben.

Rendszámbevitel:

A parkolóautomaták első lépésben kérik az autó rend-
számát. A rendszám beütésére csak akkor van szük-
ség, ha a gépjármű vezetőjének számlaigénye van.  
A siófoki városőrség csak abban az esetben tud szám-
lát kiállítani a parkolásról, ha a parkolójegyen szerepel 
a jármű rendszáma.
Akinek erre nincs szüksége (és nem Siófok-kártyás 
kedvezménnyel parkol), nem kell, hogy beírja a rend-
számot. Ez esetben a billentyűzet bármelyik gomb-
jának megnyomásával átugorhatja a műveletet.  
Az automata ebben az esetben is kiadja a bedobott 
összegnek megfelelő időre szóló jegyet. 

SIÓFOK-KÁRTYA használata a parkolóautomatáknál:

A parkolóórák frontján, a pénzérme bedobására szolgáló 
nyílás mellett látható a Siófok Kártya küllemével megegye-
ző felület. Ez maga a kártyaolvasó. A Siófok-kártyával ren-
delkező helyi lakosoknak nincs más dolga, mint a kártyát 
a felület elé tartani olyan közel, hogy egy csipogó hang 
hallható legyen, ami azt jelöli, hogy szerkezet érzékelte és 
beolvasta a Siófok-kártyát. A kártyával rendelkező város-
lakók 80 százalékos parkolási kedvezményre jogosultak, 
ami azt jelenti, hogy a 15 perces parkolás Siófok-kártyával 
mindössze 20 forintba kerül. A jegyváltást mindig a kártya 
beolvastatásával kell kezdeni, és ezután lehet megkezdeni 
a jegyváltási műveletet. A kijelzőn látni fogjuk, hogy az au-
tomata kedvezményes tarifát számol, és azt is, hogy a be-
dobott összegért cserébe mennyi időre kapunk jegyet.
A Siófok-kártya a parkolásnál fizetőeszközként nem hasz-
nálható, kizárólag a 80 százalékos kedvezmény érvényesí-
tésére szolgál!

A Siófok-kártyás parkolás rendszámhoz kötött:

Kedvezményes jegyváltáskor a rendszám megadása 
JÚLIUS 1-jétől nem kerülhető ki! 
Emiatt felhívjuk a tisztelt Siófok-kártyával rendelkező 
helyi lakosok figyelmét, hogy kártyájukhoz regisztrál-
ják be annak a gépjárműnek a rendszámát, amelyhez 
a 80 százalékos parkolási kedvezményt igénybe kíván-
ják venni. A Siófok-kártyával rendelkezőknek a város-
őrségen személyesen vagy e-mailben kell megadniuk 
Siófok-kártyájuk számát és a hozzá rendelt jármű rend-
számát. (varosorseg@siofok.hu, siófoki városőrség, Kál-
mán Imre sétány 4.)
Kérjük a tisztelt kártyatulajdonosokat, hogy a rend-
szám regisztrációját JÚNIUS 30-ig tegyék meg a fenti 
elérhetőségeken. A kedvezménnyel váltott parkoló-
jegyek ellenőrzésekor július 1-jéig türelmi időszak kö-
vetkezik, ezt követően azonban a városőrség ellenőriz-

ni fogja, hogy a parkoló járműre jogosultan vették-e 
igénybe parkolási kedvezményt. 
A Siófok-kártyához rendelt rendszám évente egy  
alkalommal módosítható.

A parkolójegyek valamennyi önkormányzati  
parkolóban használhatók:

A parkolójegyen szereplő időpont végéig bármelyik 
parkolóautomatánál váltott jegy felhasználható az ösz-
szes önkormányzati parkolóban, azaz azokon a helye-
ken, ahol automatából lehet jegyet váltani.

Korábban megvásárolt chipes parkolókártyák  
használata:

A városban összesen 40 darab parkolóautomata mű-
ködik, ezek közül a régi, automaták még 17 helyen 
megtalálhatók. A fizetőeszközként használható par-
kolókártyák a régi automaták továbbra is használha-
tók. Aki ennek ellenére úgy gondolja, hogy a továb-
biakban nincs szüksége a parkolókártyájára, a kártya 
kiváltásakor befizetett összeg használatarányos ré-
szét visszaigényelheti a városőrségen. A félreértések 
elkerülése végett egy példa erre az esetre: ha valaki  
1015 forint befizetésével 5000 forintnyi parkoláshoz ju-
tott a chipkártyával, és a kártyájával még 2000 forint 
értékben parkolhatna (arányaiban még 40 százalékig 
töltött a kártya) természetesen nem 2000 forintot kap 
vissza , hanem a ténylegesen megfizetett 1015 forint  
40 százalékát, azaz 406 forintot.
A chipes parkolókártyák tekintetében is felhívjuk  
a figyelmüket arra, hogy a parkolójegyek az érvényes-
ségi időben belül bármelyik önkormányzati parkoló-
ban felhasználhatók. 

Parkolóbérletek használata:

A heti, havi, több hónapra szóló vagy éves parkoló-
bérleteket az új automaták üzembe állítása nem érinti, 
azok a megszokottak szerint használhatók. 
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nyári időszámítás kezdődött 
a hulladékszállításban

Megkezdődött a nyári időszámítás a hulladékszál-
lításban. Június 1. és augusztus 31. között a vegyes 

háztartási hulladékot hetente kétszer szállítja el  
a szolgáltató, míg a kék és sárga zsákokba gyűjtött 
szelektív hulladékért minden hét szerdáján érkezik  
a kukás autó. A következő táblázatból mindenki  
számára kiderül, hogy melyik napokon kell  
kihelyeznie a kukát, a szelektíven gyűjtött és  
a zöldhulladékot.

Az autonómia anatómiája
Az autonómia anatómiája címmel nyílt kiállítás  
a Kálmán Imre Kulturális Központ emeleti galériá-
ján. A kortárs képzőművészek alkotásait bemutató 
Székelyföld függetlenségére hívja fel a figyelmet.

Siófok az elmúlt évben azon önkormányzatok egyike volt, 
amelyek a szolidaritás jeléül elsőként tűzték ki a székely 
lobogót, ezzel is jelezve, hogy elkötelezettek Székely-
föld önállósága, önrendelkezése mellett, majd a városból  
többen is részt vettek 2013 októberében a székelyek nagy 
menetelésén.
A Sepsiszentgyörgyről indult vándorkiállítást is a szoli-
daritás jegyében fogadta be Siófok, vagy ahogy dr. Ba-
lázs Árpád polgármester fogalmazott: az ő zászlajukat 
mi is segítjük vinni. –A székelyek 1000 éves hagyomány-
nyal bíró közösség, amelynek mindig is volt autonómiája.  
Ezt valamilyen szinten mindig elismerték, és mindig is 
próbálták korlátozni – mondta Siófok polgármestere a 
kiállítás megnyitóján, ahol a városvezető arról is beszélt:  
a székelyek 1000 évig keleti határainkat védték és védik 
ma is. – Ma nyelvi, kulturális határvédők ők – hangsúlyoz-
ta Balázs Árpád. 
– A tárlat darabjai nem propagandaképek, hanem  
műalkotások, amelyek szolgálatba léptek a székely  

autonómiáért – jelentette ki pozsgay Imre, a kiállítást  
támogató Tisztességes Választásért Alapítvány elnöke, 
aki a kiállítás-megnyitón szót ejtett arról is, hogy a szer-
vezet egyfajta mozgalmat szeretne kreálni a székely au-
tonómia ügyének. – Van egy sajátos magyar társadalom 
Erdélyben, amely nem fegyverrel, hanem a teljesítmé-
nyével vívta ki az elismerést magának. A székelyek iránti  
rokonszenv elevenen él az országban – mondta az egykori  
államminiszter, aki beszédében kiemelte: a magya-
rok nem fognak asszimilálódni, pláne nem Erdélyben. 
– Egy méltányos Európa maga kínálná fel a lehetősé-
get, hogy egy ilyen történelmi jelentőséggel bíró em-
bercsoport megkaphassa az autonómiát – mutatott 
rá pozsgay Imre, míg Szabolcs Attila, a székely autonó-
mia ügyét ugyancsak elhivatottan támogató Budafok- 
Tétény polgármestere azt mondta: a székelyeknek és  
a többi magyarnak jár az autonómia a szülőföld és  
a szabadság jogán.
A kiállításon többnyire meghökkentő alkotások látha-
tók, amelyek egytől egyig egyfajta fricskaként mutat-
ják meg a világnak, milyen az önrendelkezés hiánya.  
A lakat a bezártság szimbólumaként például falba épít-
ve és bezacskózva is megjelenik. Sokat mondó az az al-
kotás is, amelyen a székely zászló a kommunista vasököl  
mellett látható, és ötletes az a grafika is, amely az uni-
cumos üveget értelmezi újra a piros-arany keresztet 
kék-aranyra váltva Autonomicum felirattal.

siÓFOK VÁROs HuLLADÉKsZÁLLÍTÁsi REnDjE 2014 ÉVBEn

i. KÖRZET: Kiliti városrész, Fokihegy: 
sió-csatorna,Fő út, szőlőhegyi 
út, M7-es által határolt terület; 

Balatonújhely-ÁG 7-es úttól délre 
eső terület; Mészáros L. u., sió u., 
Molnár u. közötti terület (kivéve 

a Mészáros L. utcát); Töreki városrész

jÁRATnAPOK

Vegyes háztartási hulladék
Házhoz menő szelektív hulladék

Zöldhulladék sárga és kék zsák

iDŐsZAK nAP iDŐsZAK nAP iDŐsZAK nAP iDŐsZAK nAP iDŐsZAK nAP iDŐsZAK nAP iDŐsZAK nAP

Állandó lakóingatlanok 01.01-03.31. HÉTFŐ 04.01.-05.31. 
09.01.-10.31.

HÉTFŐ 06.01.-08.31.
HÉTFŐ és 
PÉnTEK

11.01.-12.31. HÉTFŐ
04.01.-12.01. sZOMBAT

01.01.-05.31. 
09.01.-12.31.

Páratlan hét 
sZERDA

06.01-08.31. sZERDA
nyaraló lakóingatlanok

ii. KÖRZET: sóstó városrész: 
Zsombor u., Vadrózsa u., 

Vasút u., józsef A. u., Csaba u. 
közti terület; széplaki városrész: 

Vitorlás u., Balaton, Orgona 
u. vasút által határolt terület; 
Aranyparti rész: sió csatorna, 
Balaton, balatonvilágosi határ 

és a vasút közötti terület, 
Balatonszabadi fürdő

jÁRATnAPOK

Vegyes háztartási hulladék
Házhoz menő szelektív hulladék

Zöldhulladék sárga és kék zsák

iDŐsZAK nAP iDŐsZAK nAP iDŐsZAK nAP iDŐsZAK nAP iDŐsZAK nAP iDŐsZAK nAP iDŐsZAK nAP

Állandó lakóingatlanok 01.01-03.31. VAsÁRnAP 04.01.-05.31. 
09.01.-
10.31.

VAsÁRnAP 06.01.-08.31.
CsÜTÖRTÖK és 

VAsÁRnAP

11.01.-12.31. VAsÁRnAP
04.01.-12.01. HÉTFŐ

01.01.-05.31. 
09.01.-12.31.

Páratlan hét 
sZERDA

06.01-08.31. sZERDA
 nyaraló lakóingatlanok

iii. KÖRZET: Belváros: sió csatornától 
keletre, a Fő utcától délre eső terület 
aMészáros l. uTCÁVAL BEZÁRÓLAG, 
Fürst s. u., az Alsó u., a somlay A. u. 

közötti terület, ipartelep

jÁRATnAPOK

Vegyes háztartási hulladék
Házhoz menő szelektív hulladék

Zöldhulladék sárga és kék zsák

iDŐsZAK nAP iDŐsZAK nAP iDŐsZAK nAP iDŐsZAK nAP iDŐsZAK nAP iDŐsZAK nAP iDŐsZAK nAP

Állandó lakóingatlanok 01.01-03.31. KEDD 04.01.-05.31. 
09.01.-
10.31.

KEDD 06.01.-08.31.
KEDD és 

sZOMBAT

11.01.-12.31. KEDD
04.01.-12.01.

VAsÁR-
nAP

01.01.-05.31. 
09.01.-12.31.

Páratlan hét 
sZERDA

06.01-08.31. sZERDA
 nyaraló lakóingatlanok

új faapríték-tüzelésű kazánok-
kal lesz olcsóbb a távfűtés

Gazdaságosabbá és ezzel olcsóbbá válik a város intézmé-
nyeinek és több lakóépületének távfűtését ellátó tömbfűtő 
művek hőenergia-termelése új faapríték-tüzelésű kazánok 
telepítésével.
Évekkel korábban megszületett már a döntés arról, hogy 
ezzel a megoldással csökkenti Siófok a drágábbnak számító 
földgáz felhasználását. A Balaton-parti Kft. által bonyolított 
program I. szakaszában tavaly fatároló telepet alakítottak 
ki, valamint közbeszerzési eljárás keretében megkezdték 
egy erőgép és a hozzá tartozó aprítógép beszerzését. 
A program II. szakaszában a Városház téri fűtőmű és a kór-
ház fűtőmű átalakítására, valamint aprítéktüzelésű kazá-
nok és adagolótartályok telepítésére kerül sor.

A lehetséges megoldások közül a Cothec Energetikai 
Üzemeltető Kft. ajánlata bizonyult a legelőnyösebbnek, 
így a Balaton-parti Kft. – a város képviselő-testületének 
legutóbbi ülésén megszületett határozat értelmében 
- vele kezdi meg az együttműködés kidolgozását.  
A jelenlegi tervek szerint a társaság mint szakmai partner 
viseli az új fűtő- és hőátalakító berendezések telepítésének 
költségét, egy 15 év időtartamú szerződés keretében pedig 
biztosítja a fűtőberendezések szakmai felügyeletét. A cég 
a szolgáltatás ellenértékeként a Városház téri fűtőműnél 
nettó 27 millió forintot, a kórház fűtőműnél nettó 25,3 
millió forintot kap évente.
Az új rendszerrel 7-10 százalék energiaköltség-megtakarí-
tás érhető el, nő a hatásfok, és javul az ellátás biztonsága.  
Az új megoldás környezetkímélőbb, csökken a károsanyag- 
kibocsátás. A beruházás időigénye 6 hónap, vagyis júniusi 
szerződéskötés esetén 2014 decemberében beindíthatóak 
lesznek az új kazánok.

D.T.

A kábítószerekről közérthetően
A kábítószer-fogyasztás veszélyeiről, ártalmáról szám-
talan előadás szól a középiskolás korosztály számára, 
azonban arról, hogy ezek a szerek milyen visszafordít-
hatatlan károkat okoznak az emberi agyban, keveset 
tudnak a fiatalok. Marosi Antal programjában ezekre 
a folyamatokra világít rá egyszerű, közérthető, sokszor 
humoros formában, így tartva fenn eredményesen elő-
adásai során a diákok figyelmét. 
A Magyar Rádió szerkesztő-riporterének drogprevenci-
ós előadását az elmúlt hét folyamán a siófoki középisko-
lás tanulók is meghallgathatták a Kálmán Imre Kulturális 
Központban. A résztvevők élvezték a humoros vagy sok-
szor megdöbbentő történeteket, melyeket Marosi Antal 
nyomozó munkája során szerzett tapasztalataiból me-
sélt. Az előadó nem elrettentő példákkal szemléltetett, 
hanem egyszerűen a tényeket mutatta be a fiataloknak, 
azt a folyamatot, amely az agyban zajlik a kábítószer ha-
tására. Ezek a szerek véglegesen károsítják az agy öröm-

központját, visszafordíthatatlan hatásuk eredményeként 
teljesen megváltoztatják a fogyasztó öröm érzékelését. 
Egy leszokó kábítószeres ugyan megtanulhatja az öröm 
folyamatát, azt, hogy milyen szituációban, hogyan moso-
lyogjon újra, azonban az érzés már soha nem lesz olyan, 
mint korábban.
Nem az a kérdés tehát, hogy vegyünk-e kábítószert vagy 
sem, hanem, hogy milyenek szeretnénk lenni, normális 
emberek vagy drogfüggők – összegezte gondolatme-
netét Marosi Antal. A kábítószert ugyanis nem lehet 
csak egy kicsit kipróbálni, ez olyan, mint a kútba ugrás.  
A drogok használatának következményei egy örök élet-
re szólnak, ha le akar szokni valaki, akkor sem lehet a már 
megrongálódott örömközpontot helyrehozni.
A programot dr. Balogh Sándor igazságügyi orvosszak-
értő egészítette ki a kábítószerekkel kapcsolatos fogal-
makról, tudnivalókról.
A tanulságos előadás világosan szemléltette a siófoki 
középiskolás diákoknak a kábítószer-fogyasztás kö-
vetkezményeit, a hallgatóság pozitív élményekkel,  
hasznos információkkal gazdagodhatott.

Milei Barbara

Környezet Aktuális
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A pedagógus kar 
nemzetmegtartó erő

Ha a magyarság nem akar eltűnni, az egyetlen lehe-
tőség, hogy a maga szellemi tudásával kiemelked-
jen a Kárpát-medencében, Európában és a világban. 
Május 30-án, pedagógusnap alkalmából Klebels-
berg Kunó gondolatát idézve köszöntötte a siófoki 
óvónőket, tanítókat és tanárokat dr. Balázs Árpád 
polgármester a Kálmán Imre Kulturális Központban. 

pedagógusnapon meg kell emlékeznünk arról, hogy 
mit jelent a társadalom az, hogy vannak
hivatásos nevelőink – mondta az ünnepelteknek  
a városvezető, aki arról is beszélt, hogy a pedagógus 
kar a történelem során a nemzet gerince volt, akikre 
nemzetmegtartó erőként kell tekinteni. A polgármes-
ter szerint amikor a pedagógusokat nem becsülik meg, 
az egy ország katasztrófája, ugyanakkor a tanítóknak 
önmagukat és pályatársaikat is meg kell becsülniük an-
nak érdekében, hogy mások is így tegyenek. – Ma Önö-
ket ünnepeljük, akik pályájuk során az életüket adták 
azért, hogy generációkat neveljenek fel. Az Önök sorsa 
és a nemzet jövője összekapcsolódik – szólt az ünne-
peltekhez a városvezető, és beszédében arra is kitért, 
hogy az ország fordulóponthoz ért: amikor el kell dön-
teni, hogy komolyan vesszük az oktatást, vagy az or-
szág további felemelkedése megakad. A további fejlő-
déshez ugyanis kiművelt emberfőkre van szükség. – Ez 
a feladat Önökre vár, a politikusra pedig az, hogy ennek 
feltételit megteremtsék.
A pedagógusnapon kollegáit Démuth pál alpolgár-
mester is köszöntötte, aki arra buzdította pályatársait, 
hogy céltudatosan, hittel neveljenek boldog diákokat.
Nevelő, oktató munkájuk elismeréseként az ünnepi al-
kalmon díszokleveleket is átadtak mindazoknak, akik 

közül többen évtizedeken át fáradoztak azért, hogy  
a fiatalság a lehető legtöbb szeretetet, a legjobb  
készségeket és a legmagasabb szintű tudást kapja.

A 2014. május 30-i pedagógusnap alkalmából az 
alábbi pedagógusok kaptak kitüntetést:

Gyémánt oklevél:
Dr.Fodor Jánosné óvónő, Juhász Sándorné óvónő
Cinauerné Turai Mária óvónő
Arany oklevél:
Soós Ferencné óvónő
Gyémánt diploma:
Farkas Józsefné, Gábriel Fülöpné, Hekeli László
Dr.Salfay Istvánné, Schneider Jánosné
Dr.Törlei Dénesné, Vasváry Lajosné
Pedagógus Szolgálati Emlékérem:
Fazekas Antalné
Guzslovánné Borsos Judit, Márkus Istvánné
Márványné Farkas Margit
Szalai Zoltán Károlyné
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  
emléklapot adományozott a 2013-2014-es  
tanévben kiemelkedő oktató-nevelő munkát 
végző pedagógusoknak:
Siófoki Beszédes József Általános Iskola
Gulyás Eleonóra , Szántóné Jani Andrea
Tamásné Szepesi Zsuzsanna, Tóth Csabáné
Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola:
Samuné Csertán Valéria
Bernáthné Fülöp Zsuzsanna
Nagy Ágoston
Márffy Judit
Varga Ottó Attiláné
Siófoki Széchenyi István Általános Iskola:
Gáthy péterné
Gombainé Villányi Veronika
Jákob Márta
Tóthné Zachár Gyöngyi
Vavra Lívia

Siófoki Perczel Mór Gimnázium:
Németh Erika
Kakasi Gabriella
Ferenczi Miklós
Fogarassyné Orczy Zsuzsanna

Aranypart Kollégium:
Sajabó Helga
Takács Attila

infopont siófok kapujában

Júniustól új, jól felszerelt mobil Tourinform iroda  
fogadja Siófok kapujában a városba érkező turistákat. 

Siófok bejáratánál, a Wesselényi út mentén található  
Csicsali utcában kapott helyet a Tourinform mobil  
irodája, amelynek fő szerepe, hogy a városba érkező  
turisták számára szállás- és programlehetőségekről nyújt-
son információt. 

A megnyitón dr. Balázs Árpád  polgármestert kérdeztük 
az új iroda jelentőségéről. 
– Siófok természetesen, mint minden évben, készül a nyár-
ra, és az idei szezon egyik újdonsága az, hogy a város bejö-
vő szakaszán egy Tourinform filiálét nyitottunk. Ennek je-
lentősége abban áll, hogy az ide érkező turisták lehetőleg 
ne egy kempingszéken ülő, papírlapot mutogató vendég-
várótól kapjanak információt, aki természetesen a saját 
érdekei szerint próbálja a vendéget befolyásolni, hanem 
korrekt körülmények között, a siófoki szálláskínálat egé-
szét tudják elé tárni a Tourinform iroda munkatársai. Én azt 
gondolom, hogy ez az iroda sokat segít majd az idegenfor-

galom fogadásának feltételein és kulturáltságán – mondta 
a polgármester. 

Hávris Klaudia, a siófoki Tourinform iroda vezetője szerint 
a Siófok kapujában elhelyezkedő iroda egy elég forgal-
mas helyszínen található ahhoz, hogy a városba érkező 
vendégeket első kézből tájékoztassák. 
– Belvárosi irodánkhoz hasonlóan itt is segítőkész, több 
nyelven beszélő munkatársaink fogadják majd a vendé-
geket a hét minden napján június 7-től augusztus 31-ig 
hétköznapokon és szombaton reggel 8-tól este 8-ig, va-
sárnap pedig 9-től délután 13 óráig tartó nyitva tartással. 
Az iroda elsődleges célja, hogy azok a turisták, akik nem 
konkrét céllal érkeznek Siófokra, már azelőtt tájékoztatást 
kapjanak, mielőtt szállást találnak vagy bejutnának a Fő 
téren található fő irodánkba – nyilatkozta a siófoki Tourin-
form iroda vezetője.

A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület a 
„DDOp-2.1.3/C-12 jelű, „Innovatív szolgáltatásfejlesztés a 
Siófoki TDM szervezetnél” című pályázattal több mint 47 
millió forint uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv 
keretében. Az összesen közel 70 millió forintos összkölt-
ségvetésű projekt által az új fiókiroda mellett az idei fősze-
zonra megújultak a városi információs táblák is, valamint 
készülőben van egy városi reklámfilm és egy 4 évszakos 
fotósorozat. A pályázati pénzből az internetes weboldal 
erősítésére Facebook és Adwords kampány is szolgál,  
illetve a modern technikai vívmányok kihasználása érde-
kében kifejlesztésre került egy városi mobil applikáció, 
mely elérhető iOs és Android készülékeken egyaránt. 

Milei Barbara

Vitorlás szezonnyitó
Rangos vitorlásversenyekkel és közönségprogramok-
kal várta Siófok a vízi sport rajongóit május elején. 

A vitorlás szezonnyitó részeként tartották meg a vá-
rosban a BAHART Regatta amatőr vitorlás verseny-
sorozatot és a Yardstick flottabajnokságot. A Magyar 
Vitorlásszövetség, a Balatoni Hajózási Zrt. és a Nyár  
Fővárosának közös rendezvényén több mint 80 vitorlás 
futott ki remek szélben a siófoki kikötőből. 
- A BAHART Regatta versenysorozat elindításával  
a társaság célja többek közt az volt, hogy a 9 vitorláski-
kötőjében helyet bérlő vitorlázókat kimozdítsa kikötőik-
ből, hiszen akik nálunk helyet bérelnek, minden kikötőn-

ket díjmentesen vehetik igénybe túrázások alkalmával.  
Ezáltal a vitorlázók bebarangolhatják a Balaton környé-
két, megismerkedhetnek a helyi látványosságokkal, 
rendezvényekkel – nyilatkozta Nagy Viktória, a Balatoni 
Hajózási Zrt. értékesítési és marketing osztályvezetője. 
A szezonnyitón ünnepelte jubileumát a Balaton  
legrégebbi vitorlása, a Kishamis, amely éppen 60 éve 
került Siófokra, és kikötőhelye azóta is itt, a Stefánia  
vitorláskikötőben van. A versenyt családi programok 
is színesítették a májusi hétvégén, gyermekrajz-kiállí-
tás, koncertek és lampionos vitorlásfelvonulás is várta  
a kikötőbe látogatókat. 

Fotógaléria a www. siofoki-hirek.hu weboldalon 

Milei BarbaraFo
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24ingatlanhirdetés

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, Töreki utca 30-32.
12177 hrsz. 8.365 m2 
kivett gazdasági épület, udvar 
Vételára: 28.400.000 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 109.)
Pályázatok beadásának határideje: 2014. július 14. (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

25 Fejlesztés

nyáron elindulnak 
az előkészítő munkálatok 
a dél-balatoni vasútvonal 
rekonstrukciója kapcsán

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) beruházásá-
ban uniós források segítségével korszerűsítjük Lepsény –  
Szántód-Kőröshegy között a vasútvonalat. A Déli-part 2013 
Konzorcium júniusban megkezdi az előkészítő munkálato-
kat az érintett szakaszon, így Siófokon is. A NIF arról adott 
tájékoztatást, hogy a vállalkozó júniusban a felújítás során 
érintett utak és ingatlanok állapotfelmérésével fog hoz-
zálátni a feladatokhoz. Ezt követően az építési területen 
először bozót- és cserjeirtást, majd lőszermentesítést fog  
végezni. 
A nyár második felében, várhatóan augusztusban köz-
műkiváltással folytatják az előkészítést. A tényleges  
vasútépítési munka, többek között a második vágány  
kialakítása Siófok térségében várhatóan szeptemberben 

indulhat el. Ez egyben azt is jelenti, hogy szeptemberben  
Siófok – Szántód-Kőröshegy között vágányzár lesz érvény-
ben, ahol autóbuszokkal fogják a vonatpótlást megoldani. 
Lepsény – Szántód-Kőröshegy között 2015. márciustól lesz  
teljes kizárás. 
Sokakat foglalkoztat a kérdés, vajon a Vitorlás utcai  
vasúti-közúti csomópont átépítése mikor kezdődhet el. 
A NIF Zrt. kiemelten fontosnak tartja, hogy a nyári fő-
szezonban minél kevésbé legyen érezhető a kivitelezés  
a déli part egyik legnagyobb turistaközpontjában. Emiatt  
az aluljáró- és a kapcsolódó útépítések szintén  
az ősz beköszöntével kapnak zöld jelzést.

Fotó: g. k.



Üdülőorvosi szolgálat 
siófokon

Ismét megszervezték nyárra az üdülőorvosi szolgá-
latot Siófokon, ami érinti a környező településeket is.

Nyáron a helyi lakosság számának többszörösét  
kitevő vendégsereg érkezik a térségbe, akiknek  
az orvosi ellátását is biztosítani kell. Mégpedig úgy, 
hogy ne a helyi lakosok kárára történjen a feladat-
ellátás, vagyis a háziorvosokat tehermentesítsék.  
Ezt a célt szolgálja évek óta az üdülőorvosi  
szolgálat. Siófokon, a központi rendelőintézetben  
(Semmelweis u. 1.) működik június 1. és szeptember 
30. között a városkörnyéki üdülőorvosi szolgálat,  
tíz környező település számára biztosítva ellátást, 
valamint szintén ebben a rendelőben, egy másik  
helyiségben, július 1. és augusztus 31 között  
a városi üdülőorvosi szolgálat.
Két éve az általános üdülőorvosi ellátás mellett  

Siófok - a házi gyermekorvosokkal történt megegye-
zés alapján – július és augusztus hónapokban külön 
gyermekorvosi üdülőbeteg ellátást is biztosít. 
A Siófokkal központi orvosi ügyeleti feladatellátás-
ra szerződött önkormányzatok közül néhány eseté-
ben felmerült az igény arra is, hogy ezt az ügyeleti  
tevékenységet bővítsék ki az üdülőbetegek ellátásá-
val is, amelynek költségeit lakosságszám-arányosan 
állják majd.
Inczeffy Istvánnak, a siófoki kórház vezetőjének  
beszámolója szerint a kórház is „erősít” a szezon-
ra. Mivel évről évre nő a turisták száma a városban,  
a megfelelő orvosi ellátás biztosításához szükség 
van „vendégmunkásokra”, vagyis olyan orvoso-
sok segítségére, akik más kórházakban dolgoznak,  
és szabadságuk rovására vállalnak ügyeletet  
Siófokon. Főleg az ambulanciát erősítette meg  
a kórház külsősökkel, és érkezik a nyárra plusz egy 
traumatológus is. A legnagyobb kihívást ebben  
a munkában a hosszú hétvégék és a fesztiválok  
jelentik – mondta a főigazgató. 

D.T.

Kirándulás 
a megyebál bevételből 

Kaposvárral és a szennai látványosságokkal ismerked-
hetett meg májusban a Vak Bottyán János Általános 
Iskola 1. b. osztálya a Szülőföldem Somogyország 
program támogatásával . Az általános iskolásoknak 
szánt pályázati alapot a Somogy Megyei Önkormány-
zat hozta létre a megyebál bevételéből azzal a cél-
lal, hogy valamennyi somogyi iskolásnak lehetősége 
nyíljon megismerni saját megyéjét. Siófokról a Vak 
Bottyán elsősei kaptak lehetőséget a kirándulásuk 
támogatására. A kisdiákok a megyeszékhely látvá-
nyosságai mellett a szennai skanzenben fellelhető ér-
dekességekkel bővíthették tudásukat és ismereteiket 
Somogyról, annak népi hagyományairól. 

Vak Bottyán hős lányai
Május 21-22-én Fonyódliget adott otthont a Telekom 
labdarúgó diákolimpia leány 2013/14. tanévi III-IV. kor-
csoportos labdarúgás országos döntőjének. Az előse-
lejtezők során majd négyszáz csapat indult, akik városi, 
járási és megyei döntőket vívtak, majd a végén a húsz leg-
jobb szerzett jogot az országos fináléban való indulásra.  
Megyénket a Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola 
képviselte. A mezőnyben több sportiskola csapata is jelen 
volt, akik közül sokat megelőzve a cspat a dicsőséges 5. 
helyet szerezte meg. A kapuban Samu Timi szenzációsan 
védett, az utolsó mérkőzésen sérülten, befáslizott kézzel 
is visszatért a pályára, hogy segítse társait. A védelemben 
Takács Eszter megbíztatóan játszott, a Százhalombatta 
elleni bombagóljára sokáig emlékezni fognak. Védőtársa 
Barkóczi Dorina a csapat egyik kiemelkedő teljesítményét 
nyújtotta, ha egyetlen szóval kellene jellemezni játékát, a 
klasszis szó lenne a megfelelő. Amolyan harmadik védő-
ként, de a középpályásokat segítve szerepelt a csapatban 
Molnár Bianka Alma, remek erőnlétét jól kamatoztatta a 
mérkőzések alatt. A középpályán Kopp Viki és Kovács Esz-
ter is hozta a kötelezőt, hisz ők ketten a csapat igazolt fo-
cistái, játékuk nagyban befolyásolta az elért eredményt. 
Elöl a csapat gólzsákja, Szabó Szimóna /aki a megyei dön-
tőben is gólkirálynő lett/ számolatlanul rúgta a gólokat. A 
Szombathely elleni mérkőzésen 1:4 állásról hat perc alatt 

rúgott négy góljával 5:4-re alakította az eredményt! A 
kispadon ülők is kivették a részüket a küzdelemből, Solti 
Niki megbízható játékával pótolni tudta a nagy melegben 
cserére kényszerülő társait. A kis Fekir Nadja, a csapat leg-
fiatalabb tagja labdatartásával ügyesen oldotta meg a rá-
bízott feladatot. Nagy Noémi inkább lelki támasza volt a 
csapatnak, jelenlétére minden társának szüksége volt. A 
csapat vezetője Nagy Ágoston/Guszti bácsi/ remek takti-
kát dolgozott ki minden mérkőzésre, szeretetével és pe-
dagógiai érzékével mindig átbillentette a holtponton a 
lányokat. Segítője Szabó Zsolt volt, aki a mérkőzéseken 
sokszor már majdnem Guszti bácsinál is hangosabb volt. 
Köszönet mindazoknak, akik segítették városunk csapa-
tát/ edzés lehetőség, utazás / ,mert ez a szép eredmény 
egy kollektív munka gyümölcse. Gratulálunk és várjuk a 
következő kiemelkedő teljesítményt!

siófoki Kosársuli: 
Az elmúlt szezon, és a jövő tervei

Negyedik helyen végzett fennállása hatodik szezonjában 
a Siófoki Kosársuli felnőtt csapata tíz győzelemmel és hat 
vereséggel, ami a tavalyinál jobb eredménynek számít.
Sok minden befolyásolja egy amatőr csapat életét,  
az edzéseket minden játékosnak össze kell hangolni  
az iskolával vagy munkahellyel. A dobogós hely az utolsó 
fordulóig így is esélyes volt, ám a kaposvári csapat jobb-
nak bizonyult, de így is negyedik helyen zártak a siófoki 
kosarasok. Kertész Tamás, a Kosársuli edzője lapunknak 
elmondta, hogy a felnőttek mellett az utánpótlás csapa-
tai is jól szerepeltek, a „kenguru” korosztály ötödik helyen 
végzett például, de az MKOSZ „Dobd a kosárra…” – nevű 
rendezvénysorozatban, (mely a sportág népszerűsítésé-
re lett létrehozva) az első-második osztályosok között két 
siófoki csapat végzett a harmadik és negyedik helyen.

-Jó szezonnak mondhatjuk, ám sajnos a vége felé komoly 
sérülések nehezítették a munkánkat. Kovács Zsolt nem 
is biztos, hogy a deréksérülését követően visszamegy  
a csapathoz. De bízunk az utánpótlásban, több ígéretes 
tehetség is van köztük. Amíg tart az iskola, addig az edzé-
seket is tartani fogjuk mind a felnőtt, mind az utánpótlás 
csapatoknál. Aztán kis pihi, és augusztusban megkezdjük 
az alapozást.Ezen a nyáron is megtartjuk természetesen  
a kosártábort, ami ugyanaz a hagyományosnak mondha-
tó tábor, amit sokan ismernek már. Emellett folyamatosan 
pályázunk, a TAO-s pályázaton például az eddigi öt sport-
ág helyett összesen tizenhat kaphat támogatást. Nekünk 
eddig egész jól ment, kisbuszt vettünk az egyesületnek, 
de a Krúdyban a sportpálya parkettázását is pályázati 
pénzből oldottuk meg. Most a nyílászárókat szeretnénk 
majd rendbe rakni, hogy minél tovább meg tudjuk óvni 
az új padló állagát. Mivel a meccsek látogatása díjtalan,  
a bevételi forrásaink többnyire támogatók, szponzorok és 
ilyen pályázatok. Remélem, jövőre még többen ellátogat-
nak majd a meccseinkre.

aladin
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