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• ismét kék Hullám zászlót kapott a nagystrand •

27 balatoni strand, köztük a Siófok zászlóshajójának szá-
mító nagystrand is elnyerte a Kék hullám minősítést, 
így a fürdő előtt újra ott lobog a kiváló minőségre utaló 
zászló. A siófoki fürdőhelyek közül a Hotel Moló strand-
ját is a legkiválóbbak közé sorolta a szakmai zsűri.
A Balatoni Szövetség által koordinált Kék hullám minő-
sítést oklevél és zászló tanúsítja, ezeket szerdán vehet-
ték át a legkiválóbb strandok és kikötők üzemeltetői 
Alsóörsön.  A minősítés az elmúlt két hétben zajlott le 
a balatoni régióban tevékenykedő jelentős civil szerve-
zetek, a tisztiorvosi szolgálatnak és az illetékes nemzeti 
park képviselőinek részvételével. A bírálati szempon-
tok között a vízminőség mellett évről évre szerepet 
kap egyebek mellett a szolgáltatások színvonala, a 
fürdőhelyek kijelölése, a vízi mentés, valamint az első-
segélynyújtó hely biztosítása. A zsűri emellett értékeli 
a hulladékgyűjtés színvonalát, a sportolási, szórakozá-
si lehetőségek tárházát, a panaszkezelés módját és a 
mozgáskorlátozottak számára nyújtott lehetőségeket. 
A minősítések kiosztásakor Basa István, a Balatoni 
Fürdőegyesületek Szövetségének elnöke, a bíráló-
bizottság vezetője arról beszélt, hogy idén a viharos 
májust követően sajátos körülmények között zajlott a 
minősítés, hiszen a szemlék alkalmával több helyen is 
előfordult, hogy a strandok üzemeltetői a viharkárok 
felszámolását végezték. Éppen emiatt döntött úgy a 
bizottság, hogy az idén nem rangsorolja csillagokkal 
a minősítést. A bírálóbizottság tapasztalatai szerint a 
minősítésre jelentkező strandok számára fontos a fej-
lesztés.

 • a szív és a lélek győzött •

– A szív és a lélek győzött. Harminc évvel ezelőtt, az ak-
kori Siófoki Bányász egy valamiben biztosan jobb volt: 
volt szíve és akarata, és ez győzött. Ezt soha nem sza-
bad elfelejteni – mondta dr. Balázs Árpád, Siófok pol-
gármestere a focicsapat történelmi sikerének 30. jubi-
leumán.
Egy csapatnyi labdarúgó 1984 júniusában sporttörté-
nelmet írt, hiszen másodosztályúként élvonalbelieket 
győztek le, és szerezték meg ezzel a kupagyőzelmet. 
Június 13-án a 30 évvel ezelőtti sikerre emlékezett 
Siófok, az egykori játékosokkal és rajongókkal együtt. 
A székesfehérvári Videoton sportcsarnokban zajlott 
mérkőzésen a csapat a városért játszott – mondta kö-
szöntőjében Siófok polgármestere, aki szerint az élet 
minden területén igaz, hogy szívvel és akarattal lehet 
győzni. 
Csiki Károly, a Magyar Labdarúgó Szövetség verseny-
igazgatója arról beszélt, hogy a Siófoki Bányász 30 éve 
siker volt a labdarúgásban, s ez a tény már az 1984-es 
kupagyőzelem előtt is észrevehető volt. Az MLSZ ver-
senyigazgatója azt is felidézte, hogy 37 percnyi öröm-
ünnep után tudta csak átadni a kupát Bódi Zoltán csa-
patkapitánynak. 
Az egykori focisták a 30 éves jubileum emlékére aján-
dékot is hoztak magukkal: dr. Balázs Árpád polgármes-
ternek a 12-es számú mezt adták át, mellyel tiszteletbe-
li csapattaggá választották a siófoki városvezetőt.

• rekonstruált mártírsirató •

Újra teljes a siófoki Kele utcai temetőben található Már-
tírsirató című szoborkompozíció. Néhány év után a vá-
ros önkormányzata rekonstruáltatta a nagy értékű szo-
bor ellopott alakját.

– Siófok őrzi értékeit, ezért is tartottuk fontosnak, hogy 
Bors István, Munkácsy-díjas szobrászművész alkotásá-
nak ellopott férfi alakját rekonstruáltassuk – mondta dr. 
Balázs Árpád, Siófok polgármestere.
A szobrászművész 1971-ben elkészült Mártírsirató 
című alkotása az 1919-es fehérterror áldozatainak állí-
tott emléket, amely Siófokon is sok életet követelt. A 
ma Csicsali-kanyarként ismert terület közelében, a 20. 
század elején, a falu szélének erdős területén számos, 
főként Veszprém megyei lakost végeztek ki. A szobor 
eredetileg a Jókai parkban állt, azonban védelme érde-
kében 2001-ben a Kele utcai temetőbe helyezték át. Új 
helyén egyesítették a Mártírok síremlékkel, amely ma 
is a szobor mögött található. Az áthelyezett Mártírsira-
tó azonban nem sokáig őrizhette meg eredeti állapo-
tát. Tíz évvel később, 2011 januárjában a szobor egyik 
bronzalakját valószínűleg színesfémtolvajok lopták el. 
A talapzaton fekvő, háromméteres halott férfialakot el-
tulajdonították.
A Siófoki Rendőrkapitányság akkori tájékoztatása sze-
rint a Munkácsy-díjas alkotás eszmei értéke 21 millió fo-
rint volt. Bors István értékes szobrát hosszú ideig keres-
ték, Siófok polgármestere fél millió forintra emelte fel a 
nyomravezetői díjat, és emellé 2011 februárjában a rend-
őrség még kétszázezer forintot ajánlott fel annak, aki in-
formációval szolgál az ügyben. A szoborkompozíció el-
tűnt része azonban soha nem került elő. A Mártírsirató 
Siófok önkormányzatának köszönhetően vált most újra 
teljessé, az ellopott férfialak gipszmintájából rekonst-
ruálták az alkotást, így a talapzaton álló terhes női alak 
mellé visszakerült elhunyt párja, a fekvő férfi alakja.

• parkolás siófok-kártyával: elengedhetetlen 
a rendszám-regisztráció •

Ahogy sokan tapasztalták, új parkolóautomaták 
működnek Siófok belvárosában. Ezek a parkolóórák 
alkalmasak a Siófok-kártya kedvezménykártyaként 
történő elfogadására. A fényképes eszközzel a sió-
fokiak 80 százalékos parkolási kedvezményt vehet-
nek igénybe. A parkolóórák működéséről júniusi 
számunkban részletesen tájékoztattuk olvasóinkat. 

Ahogy azt korábbi írásunkban is jeleztük: a Siófok- 
kártyával igénybe vett, kedvezményes parkolás eseté-
ben kötelező a rendszám megadása, amit a parkolóóra 
kezelőfelületén kell beütni. 
Emiatt ismételten emlékeztetünk mindenkit arra, hogy 
érvényes Siófok-kártyájához regisztrálja be annak a jár-
műnek a rendszámát, amellyel a 80 százalékos parko-
lási kedvezményt igénybe kívánja venni. A rendszám- 
regisztrációra több lehetőség is kínálkozik.  
A kártyabirtokosoknak Siófok-kártyájuk számát, a kártya 
tulajdonosának nevét, illetve a rendszámot kell megadni-
uk személyesen a városőrség Kálmán Imre sétányon talál-
ható irodájában, vagy e-mailben (varosorseg@siofok.hu).  
A rendszám-regisztrációra online is van lehetőség a 
www.siofokkartya.hu oldalon keresztül. A függőle-
ges menüsorban, a Kártyaműveletek alatt található  
rendszám-regisztrációs menüpontban érhető el az a fe-
lület, ahol a szükséges adatok megadásával kevesebb, 
mint egy perc alatt, zökkenőmentesen lehet elintézni a 
rendszám rögzítését. A Siófok-kártyához rendelt rend-
szám évente egy alkalommal módosítható.
Ahogy országszerte, úgy Siófokon is megújult a mobil 
parkolás, ami a város esetében azt a változást is hozta, 
hogy július 1-jétől már nem csupán 30-as mobilról, ha-
nem bármelyik hálózatról váltható parkolójegy mobilte-
lefon segítségével. 
Fontos megjegyezni: a parkolásnál csak akkor kell megadni a 
jármű rendszámát, ha Siófok Kártyával szeretnénk parkolni (a 
kártyát csupán a kezelőfelülethez kell érinteni) vagy ha valaki-
nek számlaigénye van. Minden egyéb esetben elegendő meg-
nyomni valamelyik gombot, mondjuk az 1-est. Ezt követően a 
zöld gomb megnyomásával kérhető a parkolójegy. 
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Erdélyi táborozók

Erdélyi magyar-örmény gyerekek érkeztek Siófok-
ra, akik egy hetes táborozásuk során megismerked-
tek a Balaton-parti várossal, és a helyi programok 
mellett több kiránduláson is részt vettek. Az idén 
14. alkalommal megszervezett táboroztatás költsé-
geit Siófok városa vállalta magára, változatos prog-
ramokkal szerezve feledhetetlen élményeket a 45 
fős csoportnak. 

A hét elején a vendégeket Démuth Pál alpolgármester 
fogadta a Városházán, és a csapat ezt követően Siófok 
jelképéhez, a Víztoronyhoz látogatott el. A táborozók 
élményeiről Fejér István, az erdélyi csoport vezetője 
mesélt:
– Öt városból érkeztek az örmény nemzetiségű gye-
rekek: Székelyudvarhelyról, Gyergyószentmiklós-
ról, Marosvásárhelyről, Szépvízről és Szamosújvárról.  
A csoportban a legfiatalabb tagok 5 évesek, ők szü-
leikkel látogattak el Magyarországra, a többség a 12-17 
éves korosztályhoz tartozik. Idén 33 fiatal és 10 felnőtt 
kísérő vesz részt a siófoki táborozáson, élvezik a város 
kínálta lehetőségeket, programokat, és a Balaton-parti 
jó időt. A hét elején Siófokot ismerhették meg a gye-
rekek, majd Budapesten kirándultunk. Megnéztük a 
Parlamentet, ahol nagy örömünkre Veress László ka-
binetfőnök várt minket egy ebéddel, és minden gyer-
mek az Országházról szóló ajándékkönyvet kapott. 
Jártunk az Állatkertben, amit nagyon élvezett a csa-
pat, majd a fővárosi kirándulás után a következő napot  

a siófoki Galérius fürdőben töltöttük. A gyerekek  
Siófokon legjobban a strandot élvezik, legnagyobb  
élményük a Balaton-parti és a Galériusban eltöltött  

fürdőzés volt.
Fejér István több mint 10 éve utazik rendszere-
sen erdélyi csoportokkal Siófokra, így már jól  
ismeri a város látnivalóit.
– Nagy felelősség ennyi gyermekre vigyázni, de 
ugyanakkor hatalmas élmény is egy-egy ilyen 
kirándulás. A korábbi évek alatt jártam már  
a Kálmán Imre Múzeumban, a Víztoronyban,  
a Makovecz-templomban, sőt még cirkuszban 
is. Számos koncertet láttam a városban kirándu-
ló csapataimmal, és jártunk a Sportcentrumban 
is. Ezútonm szeretném kifejezni köszönetemet 
Siófok polgármesterének, dr. Balázs Árpádnak 
és a város önkormányzatának, akik nélkül ezek 
a nyaralások nem jöhettek volna létre, valamint 
mindazoknak, akik a szállásunkat, étkezésünket, 
programjainkat támogatták!
Az erdélyi örmény-magyar gyerekekre a hét  

folyamán még vár néhány program. Tegnap  
Tihanyban kirándultak, bebarangolták a várost és  
láthatták az apátságot, a pénteket és a szombatot  
a tervek szerint a strandon töltik majd.

Hagyjátok békén a Balatonom!
„A Balaton üres, nem lehet semmit csinálni és 
különben is fertőz.” Három vezető hír az elmúlt  
hetek terméséből. Itt mindenki megőrült?

Az egyik vezető internetes hírportál videósai jú-
nius 20-án jártak Siófokon. A Túl korán mentünk le  
a Balatonra című anyaguk kezdőképei a szeles partot 
ábrázolják, ahol vélhetően a riporter, szomorú arccal 
bámulja a vizet. Az egész anyagból süt, hogy a pre-
koncepciójuk az volt, hogy ilyenkor a Balatonnál nem 
lehet mit csinálni. Voltak, akik azt nyilatkozták nekik, 
hogy végül is ez igaz, de többen voltak, akik azért 
felvillantottak néhány lehetőséget. A probléma tulaj-
donképpen ott van, hogy a stáb abból indult ki, hogy 
itt csak fürdeni lehet, ha rossz az idő, akkor meghal 
minden. Végigjárták az amúgy szeles Petőfi sétányt és 
ennyi. Záróképeiken az üres part látható. „Újságírók” 
akik lejönnek Siófokra egy helyszínen forgatnak egy 
anyagot, és címlapon közlik az eredményt. Nem jár-
ják körbe a várost, nem informálódnak, ők megelég-
szenek ennyivel. Interjúik helyszínétől kétszáz méter-
re található a szabadtéri színpad, ahol egy igen jó és 
sok helyütt vicces kiállítást – amely idén ismét bővült 
– nézhettek volna meg a város fürdőéletének múltjá-
ról. Aznap kezdődött a háromnapos Víztorony feszti-
vál ingyenes koncertekkel és kísérőrendezvényekkel. 
Mellette rögtön a VB terasz, másnap Sió Pláza szüli-
napi parti, de ha már rossz idő, ott a Galerius fürdő, 
amelyről éppen a tegnapi születésnapjukon tudtuk 
meg, hogy 2006 óta nem emeltek árat, viszont egyre 
több kedvezménnyel várják például a budapesti stá-
bokat is. Arról nem is beszélve, hogy lehet bringázni, 
vitorlázni, sétahajózni és még sorolhatnám. Ennyit a 
felkészült újságírókról. Mindenesetre ők biztosan bol-
dogok voltak, hogy milyen sokan kattintottak a lehú-
zós videoriportjukra.
 
Tegnapelőtt aztán a másik nagy írta meg, hogy: 
„Kong az ürességtől a Balaton”. Az író elutazott pár  
helyre – egészen pontosan ötre, ahol nem sok min-
dent talált – bár ezen helyek többségén még a fősze-
zonban és kánikulában sincsenek túl sokan – és levon-
ta a nagy tanulságot: a Balaton üres.
Ez csak nekem tűnik furcsának? Öt helyszín, de az 
egész üres? Ismét remek újságírói teljesítmény.  
Szerintem, ha elutazom bármilyen tóhoz, én is találok 
kihalt helyeket. Az már mindegy, hogy pár kilomé-

terrel arrébb sokan vannak, zajlanak a programok…  
Arról nem is beszélve, hogy az írás egyetlen hosszabb 
megszólalója elmondta, hogy itt már nem lesz sze-
zon, nincsenek emberek, mindenki az Adrián. Csak a 
szokásos. Az író azért megjegyzi, hogy a víz tiszta, ha 
már nem jött be nekik a „szarsziget” – ez az a médium, 
amelynek munkatársai egy olvasói fénykép alapján 
ürülékszigetnek néztek egy természeti jelenséget – 
akkor jöhet a jó öreg szöveg, hogy nem lesz szezon, 
különben is az Adrián minden jobb.
Ja és persze, ha a táborlakók megbetegednek, ak-
kor rossz a víz. Ha az úszóverseny résztvevői megbe-
tegednek, rossz a víz. Döglenek a halak? Rossz a víz. 
„Csak térdig álltam a Balatonban, azóta rosszul va-
gyok.” Rossz a víz. Mindenki ezt harsogta félinformá-
ciókra alapozva. Vagy még annyira sem.
Régóta megfigyelhető, hogy a hazai vezető médiu-
mok szezon előtt már elkezdik riogatni az embereket 
– tavaly a sláger az volt, hogy az utóbbi száz év leg-
hidegebb nyara lesz – de azért alapvetően optimisták. 
Ahogy elkezdődik a szezon, akkor jönnek a horrortör-
ténetek az amúgy is horrorhíradókba. Nem vagyok 
naiv, pontosan tudom, hogy működik a média, kell a 
nézettség, kell a kattintásszám, de azért ez már kezd 
sok lenni.
Ha pedig ez nem lenne elég, ott van nekünk a Facebo-
ok. Idén már elterjedt a titokzatos vízben élő húsevő 
baktérium és a „valami, ami úszik a vízben és sebeket 
okoz”. Százszámra osztották meg az emberek – Csak 
én fogom a fejem?

Időközben a Közép-dunántúli Környezetvédel-
mi és Természetvédelmi Felügyelőség is vízvizs-
gálatot tartott a már említett olvasói fotó miatt, 
ami állítólag balatoni szennyeződést mutatott be.  
A hatósági szakemberek a megadott környéken,  
Tihany-Szántód térségében vették a vízmintákat. 
Az eredmények azt mutatták, a Balaton vize még 
az ivóvíz-minősítésnek is megfelel. A mikrobiológi-
ai vizsgálatok sem mutattak ki szennyeződésre uta-
ló jelet. Az E. coli és az Enterococcus értéke tovább-
ra is nulla, a tó vize kiváló, megegyezik az ilyenkor 
szokásossal – a felügyelőség tájékoztatása szerint.
Egy uniós támogatású Balaton-kutatási program 
nemrég napvilágot látott eredményei is azt erő-
sítik, aggodalomra semmi ok; kifejezetten sokat  
javult a tó vízminősége az utóbbi évtizedekben. 
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a sió-csatorna átfogó 
fejlesztésében gondolkodnak

„A Sió hasznosításával a csatorna mentén olyan tu-
risztikai desztináció jöhetne létre, ami valós egysé-
get teremtene a Balaton és Duna között” – mond-
ta a Puskás Imre, a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke 
azon a siófoki egyeztetésen, amelyen a Sió-csatorna 
hasznosításának lehetőségeit vázolták.

A vízi és kerékpáros turizmusban rejlő lehetőségek kiak-
názása mellett a mezőgazdaság fejlesztési lehetősége 
is benne rejlik abban a szándékban, amely a Sió-csator-
na hasznosításának lehetőségét méri fel. A Tolna Me-
gyei Közgyűlés kezdeményezésére ma a siófoki Than-
hoffer-villában tanácskoztak arról, hogy a 2014-2020-as 
fejlesztési ciklusban hogyan lehetne egyfajta élő híddá 
alakítani a Balatontól a Dunáig futó, három megyén át 
folyó Siót. A csatorna partján végig kerékpárutat lehet-
ne építeni, amely a hátrányos helyzetű kistelepüléseket 
is bekapcsolná a turizmus vérkeringésébe, mivel látni-
való akad bőven a csodás természeti adottságokkal 

bíró Sió-meder mentén. A csatorna hasznosítása a me-
zőgazdaság számára is komoly fejlesztési lehetőséget 
tartogathat.
Vízi tározók kialakításával az öntözés, a talajvízszint 
emelése is megvalósítható volna.
Dr. Balázs Árpád, Siófok polgármestere arról beszélt, 
hogy a csatorna gazdaságélénkítő hatását az Országos 
Vízügyi Főigazgatóság is felismerte, s mint mondta, a 
Tolna megyei kezdeményezés a Balaton partján part-
nerségre talál. A városvezető szerint a csatorna hasz-
nosítását szorgalmazó elképzelés komplexebb azok-
nál, amelyek az elmúlt évtizedekben láttak napvilágot. 
Emiatt komoly összefogásra van szükség az érintett 
megyék, települések, a vízügyi, valamint a mezőgazda-
sági szakma képviselői között.
Arról, hogy mégis mekkora összegű fejlesztésben gon-
dolkodnak az ötletgazdák, a Tolna Megyei Közgyűlés 
elnöke szerint még korai volna beszélni, hiszen a cél el-
sőként egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, 
amely az ütemezést is tartalmazná.  Egy biztos, az el-
képzelés szerint nem térben behatárolható, szakaszos 
fejlesztésre van szükség, sokkal inkább időtávlatban 
meghatározott, egyidejű turisztikai, gazdasági beruhá-
zásokra.

július

9 Egészségügy

siófokon nincs "labormutyi"
Az országos és a megyei sajtóban megjelentekkel 
szemben Siófokon minden rendben van az úgyne-
vezett „laborprojekt” kapcsán. A Perczel Mór Gim-
náziumban megvalósult természettudományos 
labor megvalósítása a pályázati kiírásnak megfele-
lően zajlott, Siófokon nincs „labormutyi”.

A TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0038 azonosító számú „Cso-
dálatos „természet” – Természettudományi labor fej-
lesztése a siófoki Perczel Mór Gimnáziumban című pro-
jektet a siófoki önkormányzat, valamint a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ alkotta konzorcium az 
elmúlt évben, a tanügyi igazgatásban bekövetkezett 
változásokat követően vette át a Somogy Megyei In-
tézményfenntartó Központtól.
A pályázat benyújtására és elnyerésére a pályázati ki-
írás szigorú költségvetési feltételeinek való megfelelés 
mellett kerülhetett sor. Ennélfogva a projekt teljes egé-
szében a pályázati kiírásnak megfelelően valósul meg: 
kihasználva a lehetséges ERFA-típusú költség (30%) 
maximumát laborépítésre, speciális bútorzat, labor-

eszközök, IKT eszközök, vegyszerek beszerzésére. A 
szakmai tartalomfejlesztésnél betartották a kötelező 
tevékenységek megvalósítását azzal a pályázati köve-
telménnyel, hogy egyedi, speciális, saját fejlesztésű pe-
dagógiai „termékek” születnek; megvalósítva eközben 
azokat a kötelező tevékenységeket, amelyek minden 
európai uniós forrásból létrejövő projekt esetében kö-
telezőek.
A projekt szakmai és pénzügyi lebonyolítását a Közre-
működő Szervezet ütemezett helyszíni ellenőrzés so-
rán teljes körűen megvizsgálta, és minden tekintetben 
megfelelőnek találta. Erről külön jegyzőkönyv készült, 
ami elismerően nyilatkozik a megvalósításról.
Az országos médiában és a megyei napilapban, vala-
mint annak online felületén is nevesített Commitment 
Zrt.-vel, sem bármelyik más megemlített vállalkozással 
semmilyen kapcsolatban nem áll a Kedvezményezett, 
így annak szerződéses jogviszonya sincs a projekt-
re vonatkozóan. Az ezzel kapcsolatosan leírt állítások 
teljességgel alaptalanok és valótlanok, így hamis az a 
megjelent állítás is, amely szerint: a „teremfoglaltság 
szoftverjét a Commitment Zrt. nyerte el meghívásos 
pályázaton több más város mellett Siófokon és Fonyó-
don is”. 

újraindul a kórházfejlesztés
Rövidesen újra munkába áll a kórház felett maga-
sodó daru, újraindul a több mint 3 milliárd forint 
értékű fejlesztés. A tervek szerint egy év múlva át 
is adhatják a többek között új sürgősségi osztályt, 
központi műtőegységet is magába foglaló beruhá-
zást.

Egy év múlva jóval magasabb szintű, korszerűbb és 
komfortosabb körülmények között fogadja a betege-
ket a kórház. – A siófoki eset jó példa arra, hogyan le-
het túllépni az uniós projektek során felmerülő prob-
lémákon – hangsúlyozta Zombor Gábor, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős 
államtitkára azon a keddi sajtóeseményen, amelyen a 
siófoki kórház fejlesztésének folytatásáról tájékoztat-
tak az érintettek.
– A siófoki projekt 2010-ben indult, majd 2012-ben tör-
tént az első kapavágás – idézte fel a kezdeteket Witz-
mann Mihály, a térség fideszes országgyűlési képvise-
lője, aki arról is beszélt: a kivitelezők tavaly februárban 
vonultak le az építési területről, miután statikai gondok 
adódtak a tervezett helikopterleszálló megépítése so-
rán. Azóta a problémákra sikerült megoldást találni, és 
a kórház hétfőn aláírta a projekt befejezéséről szóló 
kivitelezői szerződést. Reményeink szerint néhány na-
pon, néhány héten belül a munkások is megjelennek 
a munkaterületen, és elkezdődik a fejlesztés, amelynek 
befejezésére egy éve van a kivitelezőnek, hiszen kö-
vetkező év június 30-án szeretnénk felavatni  – hang-
súlyozta a parlamenti képviselő.
 A hosszú ideig megoldásra váró kivitelezési problé-
mák kapcsán dr. Balázs Árpád, Siófok polgármestere is 
úgy fogalmazott: senki sem gondolta, hogy a tervező 
által megálmodott statika álom csupán. Sok vizsgála-

tot kellett elvégezni a megfelelő, több nemzedéket ki-
szolgálni képes műszaki megoldás megtalálásához, mi-
vel a Sió-csatorna közelsége miatt speciális, homokos, 
üledékes a helyszín talajszerkezete. A városvezető el-
mondta: a folytatáshoz az elmúlt hónapokban két köz-
beszerzés lebonyolítása vált szükségessé. Az egyikre a 
statikai vizsgálatok elvégzése miatt volt szükség, míg a 
másikra az építkezést befejező kivitelező kiválasztásá-
ra. Dr. Balázs Árpád kiemelte, hogy a beruházás során 
a magasabb színvonalú egészségügyi ellátás mellett új 
munkahelyek is létrejönnek.
A tájékoztatón elhangzott: a projekt folytatásához 
és befejezéséhez Siófok önkormányzata 200 millió, a 
fenntartó 18,5 millió, míg az állam 149 millió forinttal 
járult hozzá. A több mint 3 milliárd forint összértékű 
fejlesztés során egyebek között új sürgősségi osztályt 
hoznak létre, illetve központosítják a diagnosztikát. 
Betegirányító és ügyfélszolgálati központot, valamint 
integrált központi műtőegységet alakítanak ki, fejlesz-
tik az intenzív osztály infrastruktúráját, az informatikai 
rendszert, és központi sterilizáló is létesül. 
– Igazán méltó a Semmelweis-nap ünnepléséhez egy 
ilyen összefogással megvalósuló projekt újraindítása – 
jelentette ki Török Krisztina, a siófoki kórházat is fenn-
tartó Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség– és 
Szervezetfejlesztési Intézet főigazgatója. Hozzátette: 
ez egy olyan ritka kórház, amellyel a fenntartónak sem-
miféle gazdasági problémája nincs, rendkívül jól gaz-
dálkodik, és egyre minőségibb ellátást nyújt.
A sajtótájékoztatón az is elhangzott: a siófoki kórház-
ban az év egy részében rendkívül nagy feladat a sür-
gősségi ellátás, ezen az új beruházás enyhíteni fog. A 
sürgősségi ellátás dr. Inczeffy István szerint pörgőseb-
bé válik az új részlegnek köszönhetően. A siófoki kór-
ház főigazgatója úgy véli: a fejlesztéssel a kórházban 
zajló szakmai munka színvonalát is emelni tudják.

Fotó: g. k.
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közbiztonság aktuális

Ünnepelt a császárok fürdője
Családi nappal ünnepelte 8. születésnapját a siófoki 
Galerius fürdő július 5-én. A római fürdők hangu-
latát idéző, egyre népszerűbb fürdőcentrum egész 
napos programokkal, különlegességekkel és szüle-
tésnapi tortával várta vendégeit.  

– A mai nap elsősorban családi nap, a főszerep a csalá-
dosoké, a gyerekeké, akik egész napos gyermekanimá-
ción vehetnek részt. Értékes ajándékokért kvízjátékkal, 
rajzversennyel, vízi vetélkedővel is készültünk számuk-
ra. A felnőtteket aquafitness, szauna programok és 
masszázs várjuk, a medencék mellől a nap folyamán a 
Part FM rádió élő közvetítéssel, kívánságműsorral je-
lentkezik – foglalta össze a születésnap programjait  
Balogh Renáta, a Galerius fürdő igazgatója. 
A fürdőzés mellett a szauna rajongókat több különle-
gesség fogadta a rendezvényen. Ezen a napon mutatko-
zott be a Galerius Fürdő új szaunamestere, aki egészen 
az Északi-középhegységből érkezett ide Siófokra, hogy 
rendkívüli nyári szaunaprogramjait a helyi vendégek is 
kipróbálhassák. Bódi Attila három különböző szaunázási 
technikával készült: egy kis citrommal vegyített tenge-
ri sós bőrradír, mézes-joghurtos felfrissülés és jeges fel-
üdülés szerepelt programsorozatában.  Az egész napos 
belépőjegyet vásárlók megkóstolhatták a helyszínen, 
bográcsban főtt paprikáskrumplit, valamint a fürdő új-
donságát, a zöldcitromos-mentás ízesítésű, jéggel ke-
vert sörkását. Születésnap alkalmából a torta sem ma-
radhatott el, a hatalmas ünnepi urak tortájából minden 
vendégnek járt egy-egy szelet. A Galerius hagyományos 
csokoládés-likőrös ízesítésű tortájáról idén ismét a Mar-
cipán cukrászda gondoskodott. A nagy meleg ellenére 
több mint 500 vendég érkezett a népszerű siófoki fürdő-
be. A beltéri medencéken és programokon túl a napoz-
ni vágyók kipróbálhatták a nyárra elkészült koktélterasz 
szolgáltatásait a kültéri medence mellett. 

A Galerius fürdő népszerűsége a 8 év alatt folya-
matos növekedést mutat. Ritka az olyan időszak, 
amikor naponta kevés vendég látogat el a fürdő-
központba – mondja Balogh Renáta – és a Gale-
rius mindennapjaiban a kevés vendég alatt is leg-
alább 100 főt értenek. Idén kiemelkedő hónap 
volt a február és a május, valamint a változékony, 
strandolásra még kevésbé alkalmas idő miatt a jú-
nius, amikor még hétköznapokon is kígyózó sorok 
álltak a bejáratnál. A fürdő belépőjegyeinek ára 
a nyitás óta nem emelkedett, számtalan kedvez-
mény, csoportos, családi, nyugdíjas jegy várja a 
pihenni, kikapcsolódni vágyókat. Az önfenntartó 
és nyereségesen működő intézmény különleges-
sége, hogy az egész család számára kínál kikap-
csolódást. A gyerekek kedvencei a csúszdák, a fel-
nőttek élvezik a különböző medencéket, fürdőket 
és a szaunát, az idősebb korosztály szívesen pihen 
a termálvizes medencékben. 

A Galerius fürdő születésnapi rendezvénye a válto-
zatos programoknak, magas minőségű szolgáltatá-
soknak köszönhetően idén ismét sikeresen zárult. 
A családi napon minden résztvevő megtalálhatta a 
számára legkedvezőbb kikapcsolódási lehetőséget. 

A Galerius fürdő 2014-től a Magyar Fürdőszö-
vetség tagja lett, így a hazai fürdők országos ér-
dekvédelmi szervezete által a siófoki intézmény 
szakmailag és kapcsolatépítés szempontjából is 
tovább fejlődhet. A tagság előnyei közé tartozik 
többek közt, hogy a Galerius folyamatosan kö-
vetheti a jövőben a szakmai és műszaki újdonsá-
gokat, aktív belföldi és külföldi kapcsolatokat te-
remthet más fürdőkkel. 

Toronyból ügyelnek a rendre 
a fiatalok a Balatonnál

A Balaton partján szervezett bűnmegelőzési  
tábor, illetve a tó környéki bűnmegelőzési tevé-
kenység volt a fő témája a Somogy Megyei Rendőr- 
főkapitányság siófoki sajtótájékoztatójának. 

A siófoki polgármesteri hivatalban tartott tájékoztatón Pi-
ros Attila dandártábornok kiemelte, hogy a bűnözés visz-
szaszorítása érdekében a rendőrség legfontosabb célja a 
megelőzés.
– Igyekszünk mindig értékelni az előző éveket, és folya-
matosan új megoldásokat találni, hogy minél jobb közbiz-
tonságot teremtsünk. Mindez természetesen összefogás 
nélkül nem jöhetne létre. A nyár folyamán a frekventált 
területeken lényegesebben nagyobb erőket mozgósí-
tunk. A Balaton partjára egy kiemelt rendőrkapitányság 
nagyságú erőt rendeltünk ki, duplázódnak, sőt triplázód-
nak a közterületi szolgálatok. Természetesen Siófokon is 
kettővel több irányító parancsnok dolgozik a nyári idő-
szakban, és valamennyi szolgálati ág (bűnügyi nyomo-
zó, rendőrnyomozó, kutyás-, lovas szolgálat, szárazföldi, 
vízi és légi egységek) fokozottan vigyáz a rendre. Közös 
a cél, közös az érdek, mindannyian hozzátesszük azt, ami 
szükséges, nemcsak hozzáállásban, hanem erőforrásban 
is, csak így tudunk megfelelni annak a követelménynek, 
hogy biztonságot és nyugalmat tudjunk szolgáltatni és 
szavatolni a Balaton partján nemcsak a nyári szezonban, 
hanem egész évben is – mondta Piros Attila.

 A bűnmegelőzési táborok kapcsán a rendőrség a gyere-
keket is meg tudja szólítani, be tudják vonni őket a rend-
őrség feladataiba. Dr. Balázs Árpád, Siófok polgármestere 
szerint a résztvevő fiatalok így vélhetően érzékenyebbek 
viszonyulnak majd a közbiztonsághoz, másként figyelnek 
embertársaikra és környezetükre.  
Július 15. és augusztus 25. között öt turnusban több mint 
200 diák dolgozik majd a Dél-balatoni Szezonális Bűn-
megelőzési Központ táboraiban. Siófokon, Balatonföldvá-
ron, Balatonszárszón és Balatonlellén egy-egy turnusban 
20-25 diák figyel majd a rendre. A programról a tábor ve-
zetőjét, Wolf Csillát kérdeztük, aki a Siófoki Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztályának megelőzési előadója:
– 9-12. évfolyamos középiskolás tanulók vesznek részt a 
táborban, akik rendészeti fakultációs intézményekből 
jönnek hozzánk. Idén a kaposvári Eötvös Loránd Szakkö-
zépiskola és Szakiskolából, valamint a tabi Rudnay Gyula 
Középiskolából érkeznek diákjaink. A strandokon, fizető 
és szabadstrandi területeken egyaránt lesznek táboro-
zóink, akik ügyelnek a nyaralóvendégek biztonságára, 
strandlopások, gépkocsifeltörések és hasonló alkalmi jel-
legű lopások megelőzésére. Az előző évek tapasztalatai 
alapján nagyon ügyesek a gyerekek, sok mindenre képe-
sek figyelni, számos problémát észrevesznek. A tábor ide-
je alatt telefonon tartjuk velük folyamatosan a kapcsola-
tot, amennyiben szükséges, azonnal tudunk a helyszínre 
intézkedő rendőrt küldeni. A táborozókat a Balaton part-
ján helyszínre is beosztjuk. A siófoki területen például há-
rom magasfigyelő toronynál: az Európa melletti strandon, 
a Beszédes sétányról nyíló szakaszon, illetve az Ezüstpar-
ton, a Bakony utca végén ügyelnek majd a biztonságra – 
nyilatkozta Wolf Csilla.
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oktatás kultúra

szabadtéri színpad: mozi, 
kiállítás, előadások és koncertek
Az idei szezonban is változatos kulturális program-
kínálattal várja vendégeit a Balaton-part legkorsze-
rűbb szabadtéri színháza, a Kálmán Imre Szabadté-
ri Színpad, ahol az ebben az évben ismét megújult  
„Régi siófoki nyaraink – így üdültünk mi” című állan-
dó kiállítás ismét látogatható.

Az elmúlt években nagy sikert aratott a szabadtéri szín-
padon berendezett állandó kiállítás, amely a retro han-
gulat mellett a poénok, a humor világába is elkalauzolta 
az érdeklődőket Sajdik Ferenc balatoni témájú karika-
túráinak segítségével. A legendás siófoki nyarakat be-
mutató helytörténeti fotókiállítás idén Tóth-Baranyi An-
tal gazdag gyűjteményének köszönhetően a balatoni 
nyaralások élményeit, emlékeit megőrző képi anyaggal 
bővült. A kiállítás június 19-től augusztus 31-ig 14.00 és 
20.00 óra között mindennap megtekinthető. 
A színpad a filmek kedvelőit is várja. Június 18. és au-
gusztus 27. között szerdánként ingyenes mozielőadások 
várják a filmkockák szerelmeseit. Este 9 órától olyan fil-
meket tekinthet meg a közönség, mint 2×2 néha 5, a Mi-
csoda éjszaka,  a Szerelemcsütörtök, a Butaságom törté-
nete, a Mici néni két élete, a Gyula vitéz télen-nyáron, a 
Szerelmesfilm, a Veri az ördög a feleségét, a Csók, anyu, 
a Szerelem első vérig és A nagy generáció.
A szabadtéri színpadot a múltidézésen túl a kultúra von-
zása, a színpadi produkciók miatt sem érdemes kihagyni. 
A Siófoki Nyári Esték című, egész nyaras programsoro-
zatban koncertek és színházi előadások sokasága várja a 
Jókai parkban mindazokat, akik a nappali pihenés, stran-
dolás után este tartalmas kikapcsolódásra várnak. A ren-
dezvénysorozat főmecénása 2014-ben is, immár hetedik 
éve folyamatosan az FGSZ Földgázszállító Zrt., amely a 
város egyik jelentős, legnagyobb múltú cégeként a helyi 
kulturális élet elkötelezett támogatója.

siófoki Nyári Esték 2014
Kálmán Imre Szabadtéri Színpad (Jókai park 5.)

június 19-augusztus 29. 
Régi siófoki nyaraink – így üdültünk mi – Kiállítás

június 28. szombat 20.00 • Esőnap: június 29. vasárnap
Rejtő Jenő: Piszkos Fred, a kapitány • musical 
Fogi-Bulvár Színház

július 1. kedd 21.00 • Esőnap: július 2. szerda
Jule Styne – Bob Merrill: Sugar 
– Van, aki forrón szereti • Broadway musical 
Turay Ida Színház

július 4. péntek • kapunyitás: 18.30
Kárpátia • Ossian • Határkő koncert

július 10. csütörtök 21.00
Vajda Katalin: Anconai szerelmesek zenés komédia 
két részben Turay Ida Színház

július 11. péntek 21.00
Keresztes Ildikó jubileumi koncertje
 Életem a színpad

július 18. péntek 21.00
Caramel élő koncert

július 19. szombat 21.00 • Esőnap: július 21. hétfő
Dr. Vitéz Miklós – Vadnai László: Meseautó • Körúti Színház

július 26. szombat 21.00 • Esőnap: július 27. vasárnap
A kaktusz virága • zenés komédia • Bánfalvy Stúdió

július 31. csütörtök 21.00
Topolcsányi Laura: Csakazértis szerelem
 zenés játék az Első Emelet dalaival • Turay Ida Színház

augusztus 2. szombat 21.00 • Esőnap: augusztus 5. kedd
Catherine Gallagher's Queen of the Dance
 Nemzetközi ír sztepp tánc show

augusztus 3. vasárnap 18.00 • Esőnap: augusztus 10. vasárnap
Csiribiri – Halász Judit előadása gyermekeknek és 
felnőtteknek

augusztus 8. péntek 20.00 • Esőnap: augusztus 9. szombat
Omega oratórium • Zenével a hitért – Nagyon Balaton

augusztus 14. csütörtök 20.00
Csík Zenekar koncert

augusztus 15. péntek 21.00
Keresztes Ildikó jubileumi koncertje
Életem a színpad

siófok a tábornagyhatalom
A nyári táborozás feledhetetlen élmény a gyerekek 
életében, vidám programok, kirándulások emlékei 
fűződnek egy-egy tábor helyszínéhez, kicsik és na-
gyok új barátokat szerezhetnek. A szülőnek pedig 
nagy segítséget nyújt a tábor vagy a nyári napközi, 
hiszen így a munkanapokon tudja, hogy egy jó kö-
zösségben hasznosan tölti az idejét óvodás, kisisko-
lás gyermeke. Természetesen fontos, hogy milyen 
jellegű nyári elfoglaltságot találunk a kicsiknek, 
szerencsére Siófokon van miből válogatni.

Balett, horgász, torna, sport, tánc, vitorlás, sakk, nyelv. 
A közös ezekben, hogy mindegyik siófoki tábor, és ezek 
csak a legnagyobbak, a lista pedig folyamatosan bővül. 
A legkisebb ovisoktól az idősebb kamaszokig minden 
korosztály számára akad táborozási lehetőség a nyár fo-
lyamán a városban. A gyermek életkora és hobbija sze-
rint is széles kínálatból válogathatnak a szülők.
A sportosabbakat, örökmozgókat sporttáborok várják, 
mint például Siófok műfüves pályáján a nyári focitábor, 
ahol a játékos vetélkedők mellett válogatott és NB I-es 
focistákkal találkozhatnak a résztvevők. Balaton parti 
település lévén a vízi sportok sem maradhatnak el a tá-
bori kínálatból. Különböző úszótáborokban tanulhatnak 
a gyerekek, ahol az alap úszóleckéktől kezdve a komo-
lyabb technikákig elsajátíthatják a sportot. Az úszni már 
jól tudó fiatalok Siófokon a vitorlázásban is kipróbálhat-
ják magukat. A Pomucz Vitorlásiskola tábora öt napon át 
tartó napközis rendszerben, a nyár folyamán több idő-
pontban is várja a 8-16 éves korosztályból azokat, akik 
szívesen kipróbálnák magukat egy vitorlás hajón.
– A táborban törekszünk minél több időt a vízen tölteni, 
jó idő esetén természetesen a vízben is hűsölünk kicsit. 
Megtanulhatják nálunk a gyerekek a vitorlázás alapjait, 
és aki már tanulta korábban ezt a sportot, most még 
többet gyakorolhat, fejlődhet. A vitorlásoktatás mellett 
fontosnak tartjuk, hogy a víz és a természet védelmével 
is megismerkedjenek táborozóink – nyilatkozta a vitorlá-
stáborról Pomucz Tamás, a Siófoki Vízi Sportkör elnöke.

A táncolni vágyó gyerekek szülei is találhatnak a kicsik 
kedvére való nyári kikapcsolódást, választhatják például 
a C&M Dance Studio júliusi nyári napközijét, mely kezdő 
versenytáncosoknak szól. A gyerekek itt elsajátíthatják a 
latin, standard és divattáncok alapjait, mozgásfejlesztő, 
zenés játékokon vehetnek részt és a tánctanulás után 
délutánonként latin discoban lazíthatnak.

A mozgás mellett elméjüket is edzhetik a fiatalok a nyá-
ron, a 6-14 éves korosztálynak szóló, egyhetes napközis 
sakktáborokba jelentkezhetnek teljesen kezdő sakko-
zók, akik a lépéseket sem ismerik, de akár haladóbbak 
is, akik már taktikát és stratégiát tanulnak. A siófoki tan-
folyamot Birkás György, Somogy megye 2012. évi egyéni 
bajnoka, és Birkás Kinga diákolimpia megyebajnok tart-
ja. A sakk mellett pingpong, foci, fürdés a program, az 
utolsó, pénteki napokon minden turnusban házi sakk-
versenyt rendeznek, ahol a gyerekek összemérhetik a 
tábor alatt elsajátított tudásukat.
A siófoki Katedra Nyelviskola idén első alkalommal an-
gol és német nyelvi táborokkal készül a 3 és 8 év közöt-
ti gyerekeknek, akik júliusi és augusztusi időpontokban 
egy-egy hetet tölthetnek el játékos nyelvtanulással. A 
napközis táborok helyszíne a nagyberényi Üveghegy, 
ahol szép környezetben, a foglalkozások mellett állatsi-
mogatóval, medencével, szabadidős programokkal vár-
ják a kicsiket. A játékos nyelvi órákon angolul és németül 
is megtanulhatják a gyerekek a különböző témakörök 
szerint lebontva az egyszerűbb szavakat, szófordulato-
kat, köszönéseket.
– Minden napunk egy-egy témakör köré épül fel, ter-
mészetesen a kicsiknek szóló játékos formában, dalok-
kal, mondókákkal. A színeknél színezők, májusfa készí-
tés kreppapírból és twister szerepel a programok közt, 
a számoknál például ugróiskolázunk, a gyümölcsök és 
zöldségek témanapnál gyümölcssalátát készítünk. A 
kisebbeknek fél órás foglalkozások mellett csendes pi-
henővel is készülünk, ekkor a nagyobbak kerülnek a kö-
zéppontba. Minden kisiskolással külön azon a nyelven 
foglalkozunk magasabb szintű nyelvórákon, amit az is-
kolában tanulnak, az ő igényeik alapján alakítjuk ki a dél-
utáni programot, ahol a leckék közt pihenésképp idegen 
nyelvű meséket vetítünk nekik. – mesélt a táborról Már-
ton Eszter, a siófoki Katedra Nyelviskola pedagógusa.
A nyári táborok terén látható, hogy Siófokon széles a kí-
nálat, a felsoroltakon túl még sok más sportos, művésze-
ti vagy egyéb témájú táborozási lehetőséget találhatnak 
a szülők, hogy a gyerekekre élményekkel teli nyár várjon.
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siotouros nyaraink és 
a régi szép emlékek

A siófoki BRTK Könyvtár legújabb kiállításával visz-
szarepít minket az 1900-as évek második felének 
nyaraihoz, a Balaton egykori legnagyobb vendég-
látója, a Siotour világába. Igazi retro siotouros kem-
pinggel és strandcikkekkel, korabeli relikviákkal, 
dokumentumokkal tárul elénk egy régi szép kor-
szak a Kálmán Imre Múzeum falai közt. 

„A Siotour, a Balaton házigazdája” című kiállítás június 
30-i megnyitóján nyerhettek először betekintést az ér-
deklődők a könyvtár dolgozói által gondosan és apró-
lékosan összegyűjtött írásos, képi és tárgyi emlékekből 
álló tárlatba. Az ünnepélyes megnyitón dr. Balázs Ár-
pád, Siófok polgármestere is boldogan nosztalgiázott, 
beszédében kiemelte, hogy büszkeség és megtisztel-
tetés volt egykor siotourosnak lenni. Az ország egyik 
legnagyobb idegenforgalmi vállalata olyan múlttal 
rendelkezett, mely Siófok történetében meghatározó 
volt, emellett kulturális értékek, közösségteremtő erő 
és az akkori kort meghaladó gondolkodás jellemezte.
– Először a Siotour kirendeltségén dolgoztam kirándu-
lás szervezőként, ami nagyon érdekes munka volt, hi-
szen sok idegenforgalmi vállalkozás dolgozott együtt. 
Budapestre indítottunk turistákat szállító buszokat 
városnézésre, volt, hogy akár 12-14 buszt egy nap 
alatt, de szerveztünk lakodalmas programokat, puszta  
partikat és betyárpartikat is. Azt kell mondanom, hogy 
ezeket a programokat nagyon nehéz volt reklamáció 

nélkül megszervezni, de bármilyen probléma merült 
fel, azonnal próbáltuk helyretenni, a vendéget kárpó-
tolni valamilyen plusz szolgáltatással, hiszen a jóked-
vű vendég a legjobb reklám, akiből aztán visszatérő 
vendég válik – idézte fel emlékeit kérdéseink kapcsán 
dr. Balázs Árpád. A második siotouros időszakom már 
nemcsak egy nyári diákmunka volt, 5 évre átvettem 
a Siotour jogi osztályának vezetését, mely akkor egy 
30 főnél is több embert foglalkoztató osztály volt, jo-
gászokkal, ügyviteli alkalmazottakkal. Ide tartozott a 
fénymásoló kezelése is, ami szigorú rendőri felügyelet 
mellett volt csak lehetséges, nehogy valamilyen rend-
szerellenes anyagot fénymásoljanak rajta – mesélt a 

Siotouros időkről a polágármester.
– Én úgy emlékszem erre a cégre, mint 
egy nagyon jól szervezett egységre, 
rendkívül célratörőek, céltudatosak vol-
tak. A dolgozókat összekötötte a csapat-
munka, ami nyaranta folyt, és amikor 
vége volt a szezonnak, az akkori veze-
tőnk gondoskodott arról, hogy a közös-
ség a jól elvégzett munkáért megkapja 
megérdemelt jutalmát. Volt sporthétvé-
ge, amikor mindenki a kedvenc sportját 
űzhette Balatonszemesen a Vadvirág 
nyaralótelepen. Emlékszem, reggeltől 
estig teniszeztünk, akkoriban ez volt a 
kedvenc sportom, párosban kiálltunk, és 
egész nap a pályán voltunk, leszámítva 
az ebédidőt és a balatoni fürdőzéseket 

közben. A családos hétvégén a cég ismét Szemesre 
települt ki, immár gyerekekkel, feleségekkel, férjekkel. 
Ezek a programok közel hozták a munkatársakat egy-
máshoz. A Siotour egy közösség volt, egy életforma, 
aminek nagyon pozitív célja volt: Magyarország és a 
Balaton idegenforgalmának a szolgálata, amit a kor 
színvonalán nem csak teljesítettünk, hanem túlteljesí-
tettünk – nyilatkozta dr. Balázs Árpád.
– 2014 januárjában hirdettük meg a Siotour, a Balaton 
házigazdája című felhívásunkat, amelyhez olyan írá-
sos és tárgyi relikviákat kerestünk, melyek a Siotour-
ral kapcsolatosak, ennek a korszaknak a lenyomatai. 
Eleinte kevés anyag érkezett, de később a siotourosok  
összefogtak és egymást túllicitálva érkeztek az anya-
gok. Nagyon sok érdekesség gyűlt össze, mind fotódo-
kumentumokban, mind prospektusokban, képi anyag-
ban, valamint filmanyagban is – mondta Kovács Emőke 
a BRTK Könyvtár igazgatója – A kiállítás érdekes darab-
jai a szocialista brigádnaplók, amiknek a bejegyzései a 
korszak dokumentumai, valamint a gamászai kemping 

vendégkönyve, melyben visszatérő vendégek feljegy-
zései találhatóak, ezáltal az olvasók végigkövethetik a 
régi nyarak történeteit. A ’80-as évekre a Siotour elérte 
a 3,2 milliós vendégéjszaka-számot, ami egy sikertörté-
net volt a Balaton partján.
Mindenképpen fontos volt számunkra, hogy ne csak 
az idegenforgalmi aspektust mutassuk be és azt, ami 
életre hívta a Siotour működését a II. világháborút kö-
vetően, hanem a cég kultúrapártoló tevékenységét is. 
Mindezt szemlélteti, Siotour egész Somogy megyében 
felkarolta a különböző műemlékeket, emlékházakat 
alapítottak, például Niklán a Berzsenyi-emlékházat, 
Szárszón a József Attila-emlékházat vagy a Beszédes 
múzeumot Siófokon. A cég talán legnagyobb vállalko-
zása volt az a 15 évig tartó átgondolt beruházás és fej-
lesztés, amely során a szántódpusztai majorságot újí-
tották fel. A kulturális vonal mellett erős közösségépítő 
célzata is volt a Siotournak, például a Siotour üdülőhe-
lyi klubok, a sportesemények, mint a Siotour vízilabda-
kupa, aminek szintén teret szenteltünk a kiállításon. 
A tárgyi ereklyék által tárlatunkon a kempingvilág is 
megnyilvánul – mesélte az igazgató.
A kiállítás-megnyitón rengetegen gyűltek össze, hogy 
láthassák a korszak ereklyéit, vagy éppen nosztal-
giázzanak, egy kis időre felidézzék a múltat a kora-
beli dokumentumokat olvasgatva, a felállított sátrat,  
kempingfelszerelést vagy éppen az akkori valutaváltót 
nézegetve.
A vendégek közt jelen volt dr. Halmos Gábor, a Bala-
toni Hajózási Zrt. vezérigazgatója is, aki megkérdezé-
sünkkor elmesélte néhány régi szép emlékét, mely a 
Siotourhoz fűződött.

– Legszebb emlékeim kötődnek a Siotourhoz, ide ke-
rültem mint kezdő közgazdász, és mondhatni végig-
jártam a ranglétrát, vezérigazgatóként köszöntem el a 
cégtől. Nem az számít azonban, hogy ki milyen pozí-
cióban volt, hanem az, hogy egy csapatnak voltam a 
részese. Az ember nemcsak a szakma szeretetét tanul-
ta itt meg, hanem egy remek csapatba került, csodá-
latos érzés volt siotourosnak lenni. Ahogy a szlogen is 
mondja: „egy mindenkiért, mindenki egyért”, volt egy 
közösségi szellem, egy közösségi élmény, ami valahogy 
a mai cégekben talán már nincs meg. Akkor mindig azt 
mondtam a kollégáimnak, hogy a dicsőség, az öröm 
és a pozitív dolgok mindig közösek, mert az mindany-
nyiunk erőfeszítése. A negatívumokat pedig vezető-
ként mindig magamra vettem, mert úgy éreztem, hogy 
ez így igazságos, mert nekem mint vezetőnek lehet, 
hogy valamit jobban kellett volna szerveznem, job-
ban odafigyelnem. Ez a szemlélet úgy gondolom, hogy 
visszaigazolást nyert, hiszen szinte csak jóban volt 
részünk. Valóban a legszebb élményeim fűződtek a Si-
otourhoz, mind szakmailag, mind emberileg – mondta  
dr. Halmos Gábor.
„A Siotour, a Balaton házigazdája” című kiállítás anya-
gainak gyűjtése a megnyitóval még közel sem zárult le, 
a könyvtár továbbra is szívesen fogdja a régi siotouros 
relikviákat, melyeket történeti gyűjteményükben meg-
őriznek, így akár továbbgondolva ezt a kiállítást.
A múltidéző tárlat a tervek szerint egészen szeptember 
30-ig várja majd látogatóit.
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Csökkenő menetidő, 
ráadás vonatok, megújult 

szolgáltatások és 
nyári menetrend a vasútnál

Június 21. és augusztus 31. között a megnövekedett, 
több mint egy milliós Balaton-parti utasforgalom 
kiszolgálására életbe lép a nyári vasúti menetrend 
– tudtuk meg a MÁV-START Zrt. siófoki sajtótájé-
koztatóján, melynek témái közt kiemelt helyen sze-
repelt a csökkenő menetidő, a vonatok számának 
növelése, a kerékpárszállítás, valamint az étkezőko-
csik ismételt bevezetése.

A pénteki tájékoztatón dr. Kormányos László, a 
MÁV-START Zrt. marketing és fejlesztési vezetője és Ughy 
Kálmán, a MÁV-START Zrt. technológiatervezés vezetője 
beszámolt a Balatonhoz közlekedő vonatok menetide-
jének csökkenéséről, amely az utasok még nagyobb 
kényelme érdekében 5-6 perccel rövidült. A fővárosból 

Siófokra érkezők például 1 óra 27 perces menetidővel 
számolhatnak, de több balatoni állomásra is kevesebb 
idő alatt lehet eljutni Budapestről a Kelenföld-Székesfe-
hérvár szakaszon elvégzett pályafelújításoknak köszön-
hetően. A menetidő csökkenése mellett a járatok száma 
növekedett: hétköznapokon Budapestről a Balaton déli 
partja felé 20 közvetlen vonat közlekedik, kétóránként 
indulnak gyorsvonatok, egy-egy légkondicionált IC– és 
nagy befogadóképességű kerékpárszállító kocsival, va-
lamint naponta több sebesvonat indul, melyek a tópar-
ton minden állomáson és megállóhelyen megállnak. 
Péntek délután és szombat-vasárnap délelőtt Budapest-
ről, vasárnap délután a Balaton irányából közlekednek 
plusz járatok.
Nemcsak a fővárosból, hanem az ország távolabbi te-
lepüléseiről is közvetlen járatokat indít a vasúttársa-
ság a tóhoz. Közlekedik például az Ezüstpart Expressz  
Miskolc és Keszthely között és Aranyhíd Expressz Szeged 
és Keszthely között, és hétvégenként Szolnok és Siófok 
közt egy új gyorsvonatpár. A tó több részére közvetlenül 
juthatnak el az utasok mindezen túl Záhonyból, Győrből, 
Szombathelyről és Sátoraljaújhelyről.
A hétvégén és ünnepnapokon Budapest és Keszthely 
között újra közlekedik a Siófok Expressz, amely alacsony-
padlós, klimatizált FLIRT-motorvonatokból áll majd.

az egészségügyi dolgozókat 
ünnepelték a semmelweis 

napon
Az egészségügyi dolgozók áldozatos munká-
jának elismerésével ünnepelték a Semmelweis  
napot a Siófoki Kórházban július elején. A 600 
munkavállalót foglalkoztató gyógyintézmény-
ben hagyományosan ekkor adják át az orvosok 
és ápolók munkáját méltató díjakat. A Semmel-
weis emlékérmet idén dr. Ahmed Safar és prof.  
dr. Simon Kornél vehette át. 

Az ünnepi alkalomból Inczeffy István, a Siófoki Kór-
ház főigazgatója köszöntőjében arról beszélt, hogy 
az intézmény dolgozóinak büszkének kell lenni-
ük önmagukra, hiszen munkájukkal a betegeket,  
elesetteket segítik. A kórház fejlesztése kapcsán  
az újrainduló nagyberuházás folytatásán túl  
a főigazgató kiemelte, hogy hamarosan befejeződik 
a gyermekambulancia felújítása, megújult a porta,  
a liftek és új műszerek beszerzésére is sor került. 
A Semmelweis napon Witzmann Mihály, ország-
gyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy az egész-
ségügy – bár a gyógyulás útjára lépett – még nem 
teljesen egészséges. A kedvező folyamatokra utalva 
példaként említette a megyei szinten több tízmilliárd  
forint nagyságrendű intézményi felújításokat, az or-
vosok elvándorlást mérséklő ösztöndíjprogramokat, 
vagy a mentőállomás felújítási- építési programot.  

Dr. Balázs Árpád, Siófok polgármestere a városla-
kók és az üdülővendégek nevében is megköszön-
te a kórház dolgozóinak munkáját. Mint mondta:  
minden szakma akkor sikeres, ha az abban dolgo-
zóknak megvan az önbecsülésük. Ezért is fontos, 
hogy legyen egy olyan ünnep, amikor ellehet nekik  
mondani: a társadalomnak szüksége van a tevékeny-
ségükre, áldozatvállalásukra. 

KITünTETTEK: 

MESZK elismerő oklevelet kapott: 
Johanné Hosek Gabriella

Kiváló tanulmányi eredményükért elismert 
szakasszisztensek: 
Balázs Tímea, Beliczkyné Szalai Krisztina, 
Berkesné Szili Gabriella, Briski Andrea, 
Farkas Márta, Földvári Klaudia, 
Horváth Kamilla Katalin, Knobloch Csilla, 
Récsei noémi, Teplánné Kadlicskó Ibolya, 
Verbovszki Judit
 
Adjunktusi kinevezésben részesült:
Dr. Arany Zoltán, Dr. Diószeghy Péter, 
Dr. Kiss Domonkos Pál, Dr. Vass Melánia 

Főigazgatói dicséret kapott:
Tomóné Gombos Tímea, Dr. Fülöp Zoltán, 
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Semmelweis emlékérmet vehetett át: 
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Csak a barna zsákban 
kihelyezett többletszemetet 

viszi el a kukásautó
Előfordulhat, hogy a gyűjtőedényeket túltöltő  
ingatlanok tulajdonosai a szolgáltató figyelmezte-
tésével találkoznak az elkövetkezőkben. Több eset-
ben is előfordul ugyanis, hogy az ürítésre kirakott 

kukákat a fogyasztók megpúpozzák hulladékkal.  
A városi rendelet szerint a közszolgáltató a te-
lepülési hulladékot köteles a gyűjtőedényben 
elhelyezhető szemét volumenén felül is korlát-
lan mennyiségben elszállítani, de csak akkor, ha  
az edénybe nem férő hulladék a szolgáltatótól besze-
rezhető, feliratos műanyag zsákban van kihelyezve.  
Ha a háztartásban keletkező szemét mennyisége 
meghaladja a megrendelt mértéket, és az extra  
hulladékot egyszerűen a kuka tetejére halmozzák,  
a szolgáltató nem köteles elvinni az alapszolgálta-
táson felül keletkezett szemetet.

a közvilágítás további 
javításával spórolna a város

Folytatódhat Siófok közvilágításának korszerűsítése 
annak köszönhetően, hogy uniós forrás felhaszná-
lásával újabb pályázati lehetőség adódik arra, hogy 
még világosabbá váljanak Siófok utcái. A közvilágí-
tás megújítása persze nemcsak emiatt fontos, hanem 
azért is, mert a lámpatestek lecserélésével, a korszerű 
technológia alkalmazásával jelentős, 60 százalékos 
költségmegtakarítás érhető el. 

A régi és új világítótestek közötti különbséget köny-
nyű észrevenni, elég, ha a belvárosban a 7-es főút men-
tén, a 65-ös út Siófok és Kiliti közötti szakaszán, illetve a  
Foki-hegy egyes területein szemlélődünk sötétedés után. 
Szembetűnő, hogy azon útszakaszok mentén, ahol egy 
2012-ben megvalósult pályázat kertében LED technológi-
ás lámpák kerültek a közterületi világítótestekre, sokat ja-
vultak a látási viszonyok az új lámpák homogénebb meg-
világításának köszönhetően. A három településrész egyes 

utcáiban megvalósult fejlesztés éves szinten közel 40 mil-
lió forintos költségcsökkenést eredményezett a városban 
annak köszönhetően, hogy a LED technológiával járó üze-
meltetési kiadások jóval alacsonyabbak a régi világítótes-
tekhez képest. Ha csak a karbantartási költséget vesszük 
figyelembe, elmondható, hogy a LED lámpák élettartama 
60-70 év, így jóval kevesebbet kell izzócserére költeni. 
Az újabb pályázati lehetőség kihasználásával, két ütem-
ben a város még több utcájában javulhat a közvilágítás 
minősége, a 60 százalékos üzemeltetési és javítási költség-
csökkenéssel pedig még több pénzt takaríthat meg az ön-
kormányzat. A fejlesztés során az Aranypart, Sóstó, Töreki, 
Széplak, az Ipartelep, Szabadifürdő, valamint a belváros, 
Kiliti és Foki-hegy újabb közterületein javulhat a világítás 
több mint 4000 korszerű lámpatest felszerelésével.  
A képviselő-testület legutóbbi ülésén dr. Balázs Árpád 
polgármester úgy fogalmazott: a 2012-ben kiírt pá-
lyázat alkalmával 50 százalékos támogatási intenzitás 
mellett javult a közvilágítás, és úgy is megérte a fejlesz-
tés. Az aktuális pályázati értelmében a beruházás 95 
százalékos támogatottság mellett jöhet létre, a város-
vezető szerint ezért „bűn lenne”, ha az önkormányzat 
nem élne a lehetőséggel. 

Hírek Hírek
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műemlékké nyilvánították 
a „makovecz templomot”

Országos műemléki védelmet kapott a siófoki evan-
gélikus templom. A Makovecz Imre által tervezett 
építményt a Belügyminisztérium rendelete nyilvá-
nította műemlékké azért, hogy az 1987–1990 kö-
zött, organikus stílusban épített evangélikus temp-
lom építészeti, belsőépítészeti és iparművészeti 
értékei megmaradjanak.

A kormány még az elmúlt évben határozott Makovecz 
Imre, Kossuth-díjas építész életművének gondozásáról, 
ennek a döntésnek volt része az egyes alkotások mű-
emléki védelem alá helyezése is.

A Siófok jellegzetességének, egyik legmeghatározóbb 
épületének számító, Fő utcai evangélikus templom 
korábban is védettséget élvezett, helyi oltalom alatt 
állt. A „Krisztus hajójának” nevezett épületet 1992-ben 
szentelték fel. A túlnyomórészt fából készült temp-
lom építéséhez szükséges faanyag nagy része Siófok 
finn testvérvárosából érkezett, hiszen Oulu evangéli-
kus gyülekezete fontosnak tartotta támogatni a temp-
lomépítést.  Siófok hálából Oulu parknak nevezte el a 
templomot övező területet.
– Büszkék vagyunk rá, hogy a siófoki evangélikus temp-
lom országos műemléki védelmet kapott. Makovecz Im-
rének több templomterve közül ez volt az első, itt gondol-
ta végig, hogy mit jelent Isten háza. Templomai közül ez 
az alapmű – mondta dr. Balázs Árpád, Siófok polgármes-
tere, aki arról is beszélt, hogy az 1992-es sevillai világkiál-
lítás magyar pavilonjának hét tornya közül az egyik meg-
egyezik a siófoki evangélikus templom tornyával. 
A 4 égtáj felé mutató, négy ajtóval ellátott épület jel-
képrendszere igen gazdag. A főbejárat feletti angyal-
szárnyak a templomba betérőket óvják, míg a torony 
tetején, az életfából kinövő kereszt azt jelképezi, hogy 
a golgotai kereszt nem a halálé, hanem utat mutat az 
örök élethez.
A templom megóvását és a gyülekezet támogatását 
Siófok városa mindig is fontosnak tartotta, az épü-
let fenntartására az idei költségvetésben is különített 
el pénzösszeget az önkormányzat. Siófok emellett  
„Somogyország Kincse” díjra is felterjeszti a Makovecz 
Imre által tervezett templomot.

a széthordástól mentené 
a Balatoni Hajózást siófok

Aktualizálta a Balatoni Hajózási Zrt-vel (Bahart) kap-
csolatos stratégiáját Siófok. A város önkormányzata 
mindezt azért tette meg, mert a képviselő-testület 
véleménye szerint a társaság a nemzeti vagyon ré-
sze, mindent meg kell hát tenni annak érdekében, 
hogy a cég hosszú távú közösségi működése meg-
maradjon; egyúttal meg kell akadályozni, hogy a 
Bahartot akár ingatlanonként szétszedjék. A testü-
let szerint ugyanis erre mutatkozik szándék.

A Balatoni Hajózási Zrt-vel kapcsolatos városi straté-
gia felülvizsgálata, újraértelmezése azért vált aktuá-
lissá, mert az elidegenítést szabályozó szerződéseket 

2001-től számítva 20 éves időtartamra kötötték, azaz 
7 év múlva semmilyen szerződés nem szabályozza a 
részvények forgalmát. Eszerint 2021-től akár magán-
vállalkozások is vásárolhatnak hajózási papírokat. – A 
Zrt. privatizációja elmehet olyan irányba is, hogy csak 
az ingatlanokat értékesítik (az egykori SIOTOUR- hoz 
hasonlóan) a céget pedig nem kívánják továbbműköd-
tetni – olvasható a képviselő-testület által elfogadott 
anyagban, amely arra is kitér: több magánvállalkozó 
és az önkormányzatok egy része is partner abban,-
hogy a kikötői ingatlanokat egyenként adják el. A cég 
kiürítésére, ezzel pedig az egységes Balatoni Hajózás 
megszűntetésére bármikor lehetősége adódna annak 
a döntéshozónak, aki megszerzi a társaság 50+1 szá-
zalékos szavazati arányát. – Ennek megelőzése fon-
tos idegenforgalmi érdek, az elidegenítést szabályzó 
szerződés lejárta előtt ezért költségvetési lehetősé-
geink függvényében arra törekszünk, hogy Siófok tu-

lajdoni hányada legalább 50 + 1 százalékra növekedjen.  
Ezzel a megmaradó részvények leértékelődnének, így 
értékesítésük már nem lenne csábító – fogalmazza meg 
a célt az önkormányzati stratégia, amely szerint a vá-
gyak, és lehetőségek határait figyelembe véve az a cél 
látszik megvalósíthatónak, hogy Siófok a város pénzügyi 
lehetőségeinek határáig továbbra is vásárol részvény-
csomagokat. Mindezt úgy, hogy az önkormányzat nem 
tesz ajánlatot a társtulajdonos településeknek, hanem 
egyenként dönt a felajánlott részvénycsomagokról. 
A hajózási társaság jövőjének védelme érdekében  
a városatyák a testület júliusi ülésén arról is hatá-
roztak: az önkormányzat képviseletében, a Balatoni  
Hajózási Zrt. közgyűlésen résztvevő siófoki képviselő  
szavazatával minden olyan szándékot meg kell, hogy 
akadályozzon, amely a cég bármelyik kikötőjének  
eladását szorgalmazná. 

A Balatoni Hajózási Zrt. részvényei az ezredfordulót 
követően két ütemben kerültek a 22, kikötővel rendel-
kező Balaton-parti település tulajdonába. Az önkor-
mányzatok 2001-ben a társaság részvénypakettjének 
51 százalékát, 2008-ban pedig a maradék 49 százalékát 
is térítésmenetesen kapták meg. Az utóbbi, 6 évvel ez-
előtt megvalósult ingyenes részvényátadást az akkori 
kormányzat 2 milliárd forintos tőkeemeléshez kötötte 
(ebből majd 600 millió forintot a részvények átvételét 
követően kellett teljesíteni), illetve kitételként szere-
pelt, hogy az önkormányzatok 10 évre garantálják a 
személyhajók közlekedését. A tőkeemelés kérdésében 
a tulajdonos önkormányzatok 2012-ben 5 év haladékot 
kaptak a mintegy 1,4 milliárd forintnyi fennmaradó há-
nyadra, amit az egyes tulajdonos önkormányzatoknak 
részvényhányaduk arányában kell teljesíteniük 2017-
ig. Az elmúlt években számos település épp a kötele-
ző feltőkésítéssel együtt járó pénzügyi tehertől tartva 

vált meg hajózási részvényeitől. Az önkormányzatok 
együttműködését szabályozó szindikátusi szerződés 
értelmében a társtulajdonos önkormányzatoknak rész-
vény értékesítés esetén elővásárlási joga van, ezzel ga-
rantálható ugyanis, hogy magánbefektető ne férkőz-
hessen a tulajdonosok közé. 
Siófok az elmúlt időszakban épp a nemzeti vagyon 
megmentése okán, többször is vásárolt hajózási rész-
vényt, így a város tulajdoni hányada 40 százalék fölé 
emelkedett. A képviselő-testület júniusban jóváha-
gyott, 107,8 millió forint értékű részvényvásárlással 
(Badacsonytomaj eladó értékpapírjait veszi meg az ön-
kormányzat) Siófok részesedése 43,76 százalékra nő a 
hajózási cégben.

Ahogy arról korábban beszámoltunk: a 22 tulajdo-
nos önkormányzat a hajózási társaság 2013 októ-
berében zajlott közgyűlésén elfogadta a BAHART 
középtávú stratégiáját, amelynek három fő iránya 
a hajópark fejlesztése, a kikötő-fejlesztés, valamint 
a központi telephely áthelyezése az egykori siófoki 
halászati telep 1,16 hektáros területére. Ez utóbbi cél 
Siófok számára kiemelten fontos, hiszen a BAHART 
telephelye az úgynevezett hajózási szigeten, a vá-
ros történelmi üdülőközpontjában helyezkedik el. 
Az itt helyet foglaló ipari terület a környezetvédel-
mi elvárások miatt nem fejleszthető, az ott lévő el-
avult műhelyek, épületek felújításához nem adható 
ki építési engedély, ráadásul a terület hasznosítása 
a Balaton Törvény előírásaival sincs összhangban.  
A Balatoni Hajózással kapcsolatos önkormányzati 
stratégia e tekintetben a társaság középtávú cél-
jaival megegyező célt fogalmaz meg, hiszen a város-
vezetés is úgy látja: a szigeten fellelhető üzemeket  
a régi halászati telephelyen célszerű elhelyezni.

aktuális aktuális
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Elindult a strandfoci szezon 
a nagystrandon, 

az mlsZ Beach arénában
Telt ház, 1200 néző a bajnoki elődöntőn és a döntőn, 
hatalmas siker az utánpótlás bajnokságok döntőin, 
telt ház a válogatott nemzetközi tornáján – ez volt 
az MLSZ strandlabdarúgó szakágának tavalyi sze-
zonja Siófokon. Ehhez képest a június végén kez-
dődött idény a tervek szerint minden tekintetben 
előrelépést hozhat.

Már áll a Balaton partján, a siófoki nagystrandon az 
MLSZ Beach Aréna, a stadionba idén 500 ülőhellyel 
többet építettek be, remélve, hogy szükség lesz a na-
gyobb befogadóképességre. A nyolccsapatos bajnok-
ság június 27-én este 18 órakor startolt, az elmúlt évek-
hez hasonlóan valamennyi mérkőzést az MLSZ siófoki 
stadionjában rendezik, a döntőre majd augusztus 2-án 
kerül sor. A lebonyolítás szerint minden hétvégén tizen-
négy meccset rendeznek (pénteken két, szombaton és 
vasárnap hat-hat találkozó lesz), majd a rájátszásba az 
első négy csapat kvalifikálja magát.
Az egyébként is roppant látványos, dinamikus játékot 
a nemzetközi szövetség próbálja még élvezetesebbé, 
még inkább szurkolóbaráttá tenni, ennek megfelelően 
már az idei bajnoki szezonban bevezetnek egy-két újí-
tást, ami a támadásokat, a gólok számának emelkedé-
sét eredményezheti.
Természetesen ott lesz a bajnokságban a Goldwin 
Pluss, az elmúlt két év magyar bajnoka, az a csapat, 
amely tavaly 8., idén pedig 6. lett az európai bajnokcsa-
patoknak kiírt Euro Winner Cup sorozatban. A bajnok-
csapat játékoskerete erősödött a tavalyi évhez képest, 
hiszen a klub szerződtette a magyar válogatott egyik 
meghatározó játékosát, Ughy Márkot. Persze bőven 
lesz bajnoki trónkövetelő, hiszen az Energia SC Pueb-
la-Gyöngyös például komoly célokkal érkezik, és egy 
magyar válogatott ásszal, Simonyi Gáborral. Ebben a 
csapatban szinte biztosan lesz külföldi játékos is, a ve-
zetők tervei szerint itt játszik majd a svájci válogatottal 
korábban világbajnoki ezüstérmet szerző, világválo-
gatott kiválóság, a sportág egyik legjobbjának tartott 
Stephan Meier, valamint az Egyesült Arab Emirátusok 
válogatottjának védője, Kamal Ali is. S akkor még nem 
esett szó az egy évvel ezelőtti szezon meglepetéscsa-
patáról, az ezüstérmes, fiatal válogatott játékosokkal és 
a társgólkirállyal, Máté Róberttel készülő Bonyhádról, 

a hagyományosan erős Aramisról, a bajnokságba visz-
szatérő Siófoki Bányászról vagy az abszolút újoncról, a 
Garvittaxról.
Ha már a válogatott szóba kerül: a sportág hazai tör-
ténetének legjelentősebb időszaka előtt áll a Weisz 
Tamás szövetségi kapitány által irányított együttes.  
Augusztus 8. és 10. között Siófokon rendezi ugyanis a 
nemzetközi és a magyar strandlabdarúgó szövetség az 
európai válogatottak számára kiírt Euro Beach Soccer 
League sorozat utolsó csoportkörét (ez a hagyomá-
nyos értelemben vett EB-selejtező). Egész Európában 
összesen négy ilyen verseny lesz az idén, a siófoki a 
legnagyobb (itt nem 8, hanem 12 válogatott szerepel 
majd), amely után egy héttel Spanyolországban lesz a 
csoportkörökből továbbjutó válogatottak számára kiírt 
döntő. A magyar válogatott (amely egyébként az ered-
ményei alapján jelenleg 11. az európai ranglistán) azért 
küzd majd a csoportjában, hogy kiharcolja az európai 
A-divízióba jutást, vagyis, hogy beverekedje magát a 
kontinens legjobb 12 csapata közé.
Siófokon augusztus 8– és 10 között olyan válogatottak 
játszanak majd, mint Olaszország, Ukrajna, Anglia vagy 
Németország, a keretükben számos sportágbeli világ-
nagysággal.
Weisz Tamás válogatottja január óta készül a szezonra, 
de természetesen a keret nyitott, így a magyar bajnok-
ságban a játékosok számára nem csupán az lesz a tét, 
hogy a klubjukkal hányadik helyen végeznek, hanem 
az esetleges válogatott kerettagság is.
Június végén elkezdődött a 2014-es strandlabdarúgó 
bajnokság, s kijelenthető: ezekben a hetekben Siófok 
nem csupán a nyár "fővárosa", hanem a magyar focié is.
A bajnokságban induló csapatok: Goldwin-Pluss Bo-
don FC, Bonyhád BFC, ESC Puebla-Gyöngyös, Aramis,  
Keresztes Lovagok, Vasas, Siófoki Bányász, Garvittax.

rangos teniszversenyek 
a Városi sportcentrumban

Nem csupán elkészültek, de folyamatosan meg is telnek 
a Városi Sportcentrum új teniszpályái, ahol az amatőrök 
mellett profik is megjelennek. Az elmúlt hétvégén nem-
zetközi szinten jegyzett teniszezők részvételével Siófokon 
tartották az Audi Open teniszversenyt, vasárnaptól pe-
dig indul a Felnőtt Magyar Országos Bajnokság. Beindult 
a tenisz nagyüzem Siófokon, az SKC tenisz szakosztálya 
egymás után rendezi a rangos viadalokat a sportcentrum 
pályáin.  A Magyar Tenisz Szövetség és a Siófok KC 25 
ezer dollár összdíjazású megmérettetésére többek között 
Ausztráliából, Olaszországból és az Egyesült Államokból is 
érkeztek sportolók. A legnagyobb nevek közül elég a szlo-
vák Kucovát vagy azt a cseh Birnerovát említeni, aki tavaly 
Wimbledonban is elindult és a világranglistán top 100-as 
játékosnak számít. – Az Audi Open siófoki megrendezése 
egy óriási segítség számunkra; nem lehet eléggé hangsú-
lyozni, hogy ha több ilyen versenyt szerveznek, nagyon 
sokat jelent a játékosoknak. Ez a Future Challenger kate-
góriába tartozik, és gyakorlatilag az első pontokat itt tud-
ják megszerezni a teniszezők. Ezen a 25 ezer dolláros női 
versenyen egy aránylag erős mezőny jött össze, top 200-
as játékosok bőven jelen vannak – mondta Richter Attila, 

a Magyar Tenisz Szövetség főtitkára. Természetesen a leg-
jobb magyar teniszezők sem hiányoztak a versenyről. A 
siófoki születésű Jani Réka Luca jelenleg a 247. helyen áll a 
világranglistán, és ő a második legjegyzettebb magyar te-
niszező hölgy. Az eredmények is az MTK versenyzőjét iga-
zolták, hisz a hazai résztvevők közül csak ő jutott be a leg-
jobb 16 közé. A nyolcaddöntőben honfitársát, Szlavkovics 
Szabinát verte 6-4, 6-1-re. A Fed Kupa válogatott játékosra 
a következő körben a horvát Vrljic várt, aki egy végletekig 
kiélezett meccsen 7:5, 5:7 7:6-ra legyőzte Rékát. –  Az év 
végére szeretnék mindenképpen a 200. hely környéké-
re, 200-on belülre kerülni, hogy a Grand Slam versenyek 
selejtezőjében tudjak játszani jövőre – fogalmazott Jani 
Réka Luca. A magyar lányok szereplését figyelemmel kí-
sérte Ana Ivanovic és Szávay Ágnes korábbi edzője is. – 
Idén kezdtük el ezt a sorozatot, és ahhoz képest nagyon 
elégedettek vagyunk. Ez a 25 ezer dolláros szint a nőknél 
egy elég komoly színvonal, innen már a következő lépés 
a WTA-Tour, tehát a legnagyobb versenyek.  Azt próbáljuk 
segíteni, hogy ezt a lépést meg tudják tenni a magyar já-
tékosok – mondta Kuhárszky Zoltán, az Audi Open Siófok 
versenyigazgatója. Siófok ezúttal is jól vizsgázott házigaz-
daként, így nem kizárt, hogy az elkövetkezendő években 
minden nyáron itt rendezik majd az Audi Opent. A sport-
ág barátai emellett július 6-a és 11-e között sem unatkoz-
hatnak, hiszen a Siófok KC teniszpályáin ekkor rendezik a 
Felnőtt Magyar Bajnokságot.

mazsorett sikerek
Eredményesen zárták az évüket a siófoki Napsugár  
mazsorett csoport táncosai. 
Fekete Pálné művészeti vezető által irányított  
csoport első alkalommal vett részt a Magyar Mazsorett  
Szövetség által megrendezésre kerülő Magyar Bajnok-
ságon, ahol harmadik, negyedik, ötödik pontszerző  

helyen, és 8. és 17. helyen végeztek a táncosok,  
Belényesi Vivien, Csapó Virág, Hutvágner Sára, Molnár 
Nóra és Pazdora Zsófia. 
Az MLTSZ június 27-29 közötti székelyudvarhelyi  
Európa Bajnokságon szerzett eredmény koronázta 
meg a kitartó munkájukat, ahol a siófoki Papp Evelin 
megvédte EB Bajnoki címét, és tagja volt az iregszem-
csei Laguna Mazsorett csoportnak, akikkel együtt még 
két EB arany és egy második helyezést értek el.

sikeres futam
A legutóbbi székesfehérvári futam nagy nyertesei  
a Garmin Racing Team versenyzői a siófoki Gyarmati 
Ariel és Németh Gergő voltak. A Rally2 Bajnokságban 
az abszolút második helyet érték el, míg kategóriájuk 
első helyét tudhatják magukénak.
– Nagyszerűen éreztük magunkat. Örültünk, hogy nem 
volt kánikula és a záporok is elkerülték a régiót. A bel-
városi prológ nagyszerű volt, minden versenyre kellene 
hasonló- mondta Gyarmati Ariel, majd folytatta: Másnap  
a pályák közül volt, amely nem annyira feküdt sem az au-

tónak sem nekünk. Sok volt a tempós rész, néhányszor 
szabályzáson kellett menni, aminek nem igazán örülök.  
A kőhányási szakasz azonban kifejezetten tetszett, tem-
pós, de technikás, igazi erdei gyorsasági, élmény volt 
versenyezni rajta. Az autóval szerencsére nem akadtak 
komolyabb technikai problémák a verseny során, bár a 
végére a váltó már egy kicsit gyengélkedett. Némileg 
izgultunk, hogy ne legyen nagyobb baj, és célba tud-
junk érni.  Komolyabb kalandunk sem akadt szerencsé-
re így elmondhatjuk, hogy végre egy kiegyensúlyozott 
futamot tudtunk teljesíteni.  Az eredménnyel is abszo-
lút elégedettek vagyunk, reméljük, hogy sikeres széria 
előtt állunk.

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, 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. augusztus 18. (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





1 órás SÉTAHAJÓ indul minden nap a Tünde nosztalgiahajóval 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 
16.00 és 17.30 órakor, és minden hétfőn 19.00 órakor.
Családi kedvezmény a siófokról 10.00 órakor induló sétahajón! 
A szülőkkel együtt utazó gyerekek (0-14 év) díjmentesen hajózhatnak.
1,5 órás BALATONI MINIMAX HAJÓ indul minden szombaton 18.00 órakor. 
1 órás NAPLEMENTE TÚRA indul hétfő és szombat kivételével minden nap 19.30 órakor. 
(aug. 15-től 19.00 órakor)
1,5 órás GRILL PARTY indul minden szombaton 19.30 órakor.
2 órás BULIHAJÓ indul minden csütörtökön, pénteken, szombaton és 
vasárnap 21.00 órakor.
TIHANY TÚRA borkóstolóval minden szerdán 10.30 órakor. 
LEVENDULA TÚRA TIHANYBAN minden hétfőn 10.30 órakor.
GYORSHAJÓ KÖRJÁRAT Siófok – Tihany – Balatonfüred – Siófok útvonalon.
15 perces ÉLMÉNYHAJÓZÁS a Magor ms-sal.

Menetrendszerinti hajó- és kompjáratok - Személyhajó- és kompmenetrend változás!

Kedvezményes hajózás balatoni lakosoknak! A Balaton régió állandó lakosai 25% kedvezményt 
kapnak a teljesárú menetjegy árából a Balatonon közlekedő menetrendszerinti hajójáratokon 
az egész hajózási szezonban.

A programváltoztatás jogát a Társaság fenntartja!

Információ:
Siófok hajóállomás, Tel./fax: 84/310-050
E-mail: forgalmi@balatonihajozas.hu
www.balatonihajozas.hu / www.facebook.com/balatonihajozasizrt

Várjuk a fedélzeten!
Velünk teljes a balatoni nyár!

HAJÓPROGRAMOK A SIÓFOKI KIKÖTŐBŐL
2014. JÚLIUS 12-től AUGUSZTUS 24-ig

Minden este koncertekkel:

	 Blokk

	 Chameleon

	 Colonia	Band

	 Csuti	CsaBa

	 hawaii

	 Jazzmin

	 nosztalgia

	 PoPdealers

	 the	Freakand

	 tihanyi	musiCal	stúdió

	 ViVat	BaCChus

Part Fm BorPart
„siófoki zenekarokkal, balatoni borokkal”

2014.	augusztus	1-10.
Siófok	-	Fő	tér

A délutáni forróságban egy hűsítő rose fröccs?

Az esti órákban egy „testes vörös” kiváló zene 

mellett egy finom vacsora kíséretében?

Mindez garantált a II. Part FM Borparton.

További	infó,	részletes	programok:	

www.partfm.hu

„Borárus	tér,	léállomás	

Kérem	vigyázzanak:	

az	elmék	záródnak!”






