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A képviselő-testület minden év tavaszán kiemelten foglalkozik az előző évi közbiztonság helyzetével, vala-
mint az idegenforgalmi szezonra való felkészülés rendőri, vízirendészeti, közterületi és idegenforgalmi- tu-
risztikai feladataival. A testületi ülésen elhangzott tájékoztatók mellett a Kálmán Imre Kulturális Központ, 
valamint a Balaton-parti Kft. és a Galerius fürdő vezetői is beszámoltak arról, hogyan készülnek a szezonra.

Fokozott rendőri jelenlét a nyári szezonban

A tavalyi évben több területen is csökkent a regiszt-
rált bűncselekmények száma Siófokon, a városban az 
idei nyári szezonban ismét megerősített rendőrségi 
erők ügyelnek a biztonságra. Siófok turisztikai forgal-
ma a nyári szezonban jelentősen megemelkedik, a 
lakosságszám az év többi szakaszához képest három-
négyszeresére növekszik, amely a bűncselekmények 
számának növekedésével is jár. A városban regisztrált 
bűncselekmények száma 2014-hez képest a tavalyi 
év során kissé emelkedett - két évvel ezelőtt 1498, 
egy évvel ezelőtt 1561 bűncselekményt regisztráltak 
-, a közterületen elkövetett bűncselekmények száma 
azonban évről évre csökkent a nagyobb rendőri jelen-
létnek, a tettenérés növekedésének, a hatékonyabb 
munkavégzésnek köszönhetően. A 2015. évi adat 
- 248 eset – hosszú évekre visszamenően megvizs-
gálva is kiemelkedően alacsony, sőt az elmúlt 10 év 
viszonylatában a legalacsonyabb. Az elmúlt években 
egyre kevesebb kiemelten kezelt bűncselekményt, 
lopást, személygépkocsi-lopást, lakásbetörést, testi 

Szezon előtti útjavítás

Idén már tavasszal elkezdődhetnek az útkarbantar-
tási munkák, ezeket a tavalyi évben a közbeszerzési 
eljárás miatt csak a szezon után tudták elindítani.
- Reményeink szerint még a szezon előtt elindulnak a 
kátyúzási, útburkolat-festési munkálatok – mondta el 
az áprilisi képviselő-testületi ülésen Molnár Árpád, a 
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője. 
A csapadékos időjárás következtében a téli időszak-
ban a város úthálózatán keletkezett úthibák, leamor-
tizált padka- és járdaburkolat-javítási munkáinak 
elvégzését az idei évi költségvetés lehetővé teszi, így 
ezen hibák nagy részét az év során a Városfejlesztési 
és Üzemeltetési Osztály elvégezteti. Problémát jelent 
a Fő tér kiemelt zöldfelületei körül lévő gránitbur-
kolat folyamatos leesése, ezért a szezonra tervezik a 
legkritikusabb helyeken a burkolat leszedését és más 
technológiával való felhelyezési munkáinak megren-
delését, elvégzését. A közterületek takarítása folya-
matosan zajlik, a virágágyásokba változatos, színes 
növények kerülnek, így a város hamarosan készen 
áll az ide látogató vendégek fogadására. A 2016. évi 
szúnyoggyérítést az előző évek gyakorlatának meg-
felelően továbbra is a Balatoni Szövetség koordinálja. 

Szezonfelkészülés 2016

A városőrség feladatainak főbb területei továbbra is 
a parkolás- ellenőrzés, közterület-felügyelet, közrend 
és közbiztonsági ellenőrzések, természetvédelmi 
őri és a közbiztonsági referensi feladatok. A Siófo-
kon üzemelő térfigyelő kamerarendszer bővítése 
tovább folytatódik, a szabad strandi területeken a 
bűnmegelőzés érdekében a kiépített figyelőtornyok 
ez évi üzemeltetése ismételten biztosított lesz. Idén 
is megszervezésre kerül a Somogy Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnmegelőzési Alapítványa szakmai 
közreműködésével és Siófok Város Önkormányzatá-
nak szervezésében a nyári bűnmegelőzési tábor.
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Figyelemfelkeltő viharjelzés

Hajóikra tűzött sárga és piros színű zászlókkal figyel-
meztetné a fürdőzőket a közelgő viharra a Balatoni 
Vízirendészeti Rendőrkapitányság az idei szezonban. 
A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság az idei 
nyári szezonra a viharjelzés vízről történő megerő-
sítését tervezi. Viharjelzés esetén, amikor a parton 
a viharjelző berendezések működésbe lépnek, a 
vízirendészek kihajóznak, hogy figyelmeztessék a 
fürdőzőket a közelgő veszélyre. A BVRK hajóira idén 
a figyelemfelkeltés növelésére vészjelző zászlókat is 
kitűzne, elsőfokú viharjelzés esetén sárga, másod-
fokú viharjelzés esetén piros zászló figyelmeztetné 
a vízben tartózkodókat. A zászlók a viharral kapcso-
latos tájékoztatás felgyorsítását szolgálnák. A BVRK 
idén is már kora tavasszal megkezdte a kisgéphajók 
vízre helyezését, áprilisra, a viharjelzési szezon kez-
detére minden vízirendészeti rendőrőrsre üzemké-

sértést és hasonló bűncselekményeket regisztráltak. 
Siófok városában a kiemelt bűncselekményeken belül 
a közterületen elkövetett cselekmények száma 2015-
ben 139 volt, mely az elmúlt 5 év legalacsonyabb 
adata. A tulajdon elleni szabálysértések nagy részét 
a szándékos rongálások, termény-, bolti és kerékpár-
lopások, internetes csalások teszik ki. A felderítések 
számának és az intézkedési aktivitás növekedésével 
hatékonyabb lett a megelőzés. A Siófoki Rendőrka-
pitányság illetékességi területén 98 személyi sérü-
léssel járó közlekedési baleset történt 2015-ben, ami 
tíz balesettel több, mint az előző évben. A halálos 
kimenetelű balesetek száma ötre emelkedett, a köny-
nyű és súlyos sérüléses balesetek száma is nőtt, és 
182 esetben regisztráltak ittas járművezetést. A bal-
esetek jelentős része az elsőbbségi szabályok meg-
szegése, a gyorshajtások és a kanyarodási szabályok 
be nem tartása miatt következett be. A tavalyi nyári 
szezonhoz hasonlóan 2016 nyarán szintén rendőrsé-
gi erőket csoportosítanak át a Balaton turisztikailag 
érintett régiójába. Június 1-től Siófokon is megtöbb-
szörözik a rendőri létszámot, a Készenléti Rendőrség 
rendőrei várhatóan lovas és kutyás járőrökkel kiegé-
szülve érkeznek a városba. Idén is a rendőrség egyik 
fő tevékenységi köréhez tartozik a csapatszolgálat, 
mérkőzések, fesztiválok, rendezvények biztosítása, 
valamint a bűn- és baleset megelőzés. Az ORFK „Ház-
hoz megyünk” a megelőző vagyonvédelmet célozza 
meg, amellyel a Siófoki Rendőrkapitányság rendsze-
resen jelen van a SióPlázában, az általános iskolák 
diákjai a DADA programban ismerkedhetnek a bűn-
megelőzéssel, valamint kiemelt szerepet kap az idős-
korúak figyelmének felhívása a bűncselekmények 

elkerülésének elemi szabályaira. A rendőrkapitány-
ság idei országosan egyedülálló célkitűzése, hogy 
együttműködési megállapodást köt a Siófoki Rendőr 
Nyugdíjas Egyesülettel, melynek tagjai aktívan fogják 
segíteni a kapitányság munkáját a bűnmegelőzés és 
bűnügyi felderítés terén. Siófokon elsőként hoznának 
létre olyan szolgálati helyet, ahová a rendészeti kö-
zépiskolák, főiskolák tanulóit várják. Siófok Város Ön-
kormányzata a Baross Gábor Közép- és Szakiskolában 
rendészeti és egészségügyi fakultáció beindítását 
tervezi, amellyel kapcsolatban jelenleg folyamatban 
van az együttműködési megállapodás előkészítése.
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pes szolgálati kisgéphajót biztosítottak, és további 
vízijárművek kerülnek majd a rendőrőrsök kezelé-
sébe. A szezon előtt elvégzik a strandok, kikötők el-
lenőrzését, valamint az idegenforgalmi szezonban 
Siófokon és Fonyódon a júliusi és augusztusi hóna-
pokban 24 órás, állandó szolgálatot terveznek, így 
az éjjeli órák alatt sem marad vízirendészeti szolgál-
tatás nélkül a Balaton. A vízirendészeti tevékenység 
szervezésénél elsősorban a kiemelt rendezvények, 
tömegrendezvények, nemzetközi versenyek biztosí-
tása, lefolyásának zavartalansága lesz a meghatározó, 
de emellett minden rendőrőrsön biztosítják 10 óra és 
22 óra közötti időben a folyamatos szolgálatellátást. 
A VÉSZ központ (Vízi Életmentés-irányítási Szolgálat) 
látja el a Balatonon a vízimentés irányítását, önálló 
telefonközponttal és egy könnyen megjegyezhető 
négyjegyű hívószámmal (1817). Idén is komoly nem-
zetközi hajós versenyek és nagy tömegeket vonzó 
vízi rendezvények helyszíne lesz a Balaton (Balaton-
átúszás, Kékszalag, stb.), amelyek biztosítására, el-
lenőrzésére a BVRK erőinek nagy részét kirendelik. A 
BVRK tevékenységének középpontjában a rendészeti 
tevékenység mellett az életmentési feladatok állnak, 
hiszen az időjárási viszonyok függvényében minden 
évben közel 250-300 fő mentésére kerül sor.

Strandszezon előtt

Idén nyáron ismét a Siófoki Nagystrandra költö-
zik az óriáskerék, emellett a strand területén ismert 
előadók és zenekarok koncertjei, változatos sport-
rendezvények várják majd a látogatókat. A Petőfi sé-
tányt a szezonban a tervek szerint egy őrző-védő cég 
szakemberei felügyelnék. A strandbelépők ára az idei 
nyári szezonban sem emelkedik, és minden 2015-ben 
nyújtott kedvezmény 2016-ban is érvényes lesz. A 
Beach House programsorozata június 18-án egy nyitó 
bulival indul, majd a szórakozni vágyók egészen au-
gusztus 27-ig élvezhetik a színes programokat. Június 
16-tól augusztus 28-ig költözik a siófoki nagystrand-
ra Európa egyik legnagyobb, 70 méter magas mobil 
óriáskereke, amelynek tetejéről csodálatos panoráma 
nyílik a Balatonra. A Beach House nyári programjai 

folyamatos egyeztetés alatt állnak, a korábbiakhoz 
képest a diszkózene arányának csökkentését tervezik 
a szervezők. Az esti programok keretében döntően 
élőzenés műsorok lesznek, ismert előadókkal és ze-
nekarokkal, könnyűzenei koncertek, valamint retró 
zenekarok és előadók várják majd a vendégeket. 
Többször fellép például a Black Birds együttes, amely 
a Beatles együttes nemzetközi szinten is elismert 
és sokat foglalkoztatott emlékzenekara, és érkezik 
a MÁV Gyermekvasút fúvós nosztalgia zenekara. A 
sportprogramok közül a strandfocibajnokságnak és 
egy nemzetközi tornának ad otthont a Beach House, 
rendszeresek lesznek a zumba programok. A tervek 
közt divatbemutatók is szerepelnek, és a korábbi 
évekhez hasonlóan idén is lesz strandkönyvtár. 2016-
ban is Siófokon rendezi meg a Somogy Megyei Röp-
labda Szövetség a strandröplabda versenyét, ennek 
programjai még egyeztetés alatt állnak. Az MLSZ a 
korábbi évekhez hasonlóan idén is a siófoki nagy-
strandon bonyolítja le az országos strandfoci bajnok-
ságot, valamint több jelentős nemzetközi mérkőzés 

is lesz. A siófoki nagystrand, valamint a Beach House 
területén ismét megrendezik a tervek szerint a „Nagy 
sportágválasztó” rendezvénysorozatot. Az utóbbi 
években megszokott módon 2016-ban is kapcsoló-
dik a nagystrand az augusztus 20-ai városi rendez-
vénysorozathoz. A C&M Dance Studio TSE 2015-ben a 
siófoki nagystrandon augusztus végén bonyolított le 
egy nemzetközi táncversenyt, amelyre 13-15 ország-
ból érkeztek résztvevők. A táncrendezvényt az idei 
évben is vendégül látná a város. A 2016-os szezon-
ban várhatóan ismét csatlakozik Siófok a „Mozdulj 
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Átléptük az egymilliót

Siófokon már az egymilliót is meghaladta a ven-
dégéjszakák száma a tavalyi év során, és idén újabb 
rekordévre lehet számítani. A város az új turisztikai 
koncepció megvalósításán dolgozik, új arculatterve-
zés, marketingkampány, imázsépítés a cél. 
Átlépte az egymilliót a kereskedelmi szálláshelyeken 
eltöltött vendégéjszakák száma Siófok viszonylatá-
ban a 2015-ös évben. A Siófoki Fürdőegylet Turisz-
tikai Egyesület marketingkampánnyal és programok 
szervezésével egyaránt hozzájárul a város turisztikai 
vonzerejének növeléséhez. Az egyesület idén első 
alkalommal rendezte meg a Húsvéti Nyuladalom el-
nevezésű négynapos fesztivált, májusban részt vesz 
a Nyitott Balaton rendezvénysorozat szervezésében, 
július 29. és augusztus 7. között második alkalom-

Balaton” programsorozathoz, amelynek változatos 
sportprogramjait az Ezüstparton, a Bakony utca vé-
génél lévő szabad strandi területen rendezik meg. A 
Balaton-parti Kft. a Petőfi sétányon a technikai elő-
készületeket a szezon előtt megkezdte, folyamatban 
van többek közt a kamerarendszerek karbantartása, 
összehangolása. A sétány ellenőrzésére, felügyeleté-
re egy profi őrző-védő szolgálat megbízását tervezik 
egy közbeszerzési eljárás keretében. A megbízott cég 
munkatársai rendbontás esetén a rendőrséggel is 
közreműködve végeznék el munkájukat, ugyanakkor 
nem a vendégek elriasztása lesz a cél, az őrző-védők 
segítő, útbaigazítást adó szerepet is betöltenének a 
sétányon járőrözve. 

mal szervezi meg Fröccsfeszt nevű rendezvényét. 
A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület a 2016. 
évi felkészüléshez a Ferling Kft. által készülő Siófok 
város turisztikai koncepciója alapján alakítaná ki a 
város marketingkommunikációját a szezonban, illet-
ve az év hátralévő részében, a cél egy Siófok brand 
kiépítése. Az egyesület a korábbi online és nyomta-
tott formában zajló marketingkampány mellett idén 
több új kiadvány elkészítését is tervezi. Ilyen példá-
ul a konferenciaturizmust népszerűsítő kiadvány, az 
éves rendezvénynaptár, a Balaton kerékpáros térkép 
vagy az új imázs-kiadvány, amely a Ferling Kft. által 
folyamatban lévő koncepciókészítés folyamán az új 
arculattervezés kapcsán jönne létre. A Siófoki Fürdő-
egylet szeretne terveztetni egy kabalafigurát, mely 
Siófok város turisztikai kabalája szerepét töltené be. 
A kabalafigura barátságos megjelenésével minden 
rendezvényen és kitelepülésen egy színfolt lehetne 
a gyerekek és családosok körében, mely ugyancsak 
a város imázsát építené. A helyi lakosság mellett a 
turisták kiszolgálása érdekében tervezik a magyar 
nyelvű programajánló kiadvány több példányban 
való kiadását, valamint angol nyelvre lefordítását a 
júliustól szeptemberig tartó időszakban. 
2016-ra újabb rekordévet vetít előre a Szallas.hu első 
negyedévre vonatkozó elemzése, miszerint a tavalyi-
nál is nagyobb mértékben – mintegy 11,7%-kal – bő-
vült a belföldi turizmus. Ennek is köszönhető, hogy 
az első negyedévben közel 80 százalékkal többen, 
ráadásul nagyobb értékben fizettek SZÉP kártyával, 
mint tavaly. Május 31-ig válthatók be a 2014 során 
SZÉP kártyára feltöltött összegek, így ennek felhasz-
nálása várhatóan a következő időszakban fog tetőz-
ni. A balatoni régió szálláshelyeit 2014-ben több mint 
1,4 millió vendég vette igénybe, amivel a térség – a 
Budapest-Közép-Duna-vidéki régiót követően – az 
ország második legkedveltebb turisztikai célpont-
jának számít. A régió vendégeinek több mint 70%-
a belföldről érkezik. Kereskedelmi szálláshelyeinek 
legfontosabb külföldi küldő piacai Németország, 
Ausztria, Oroszország és Hollandia. A vendégszámok 
alapján a régió legnépszerűbb települései Siófok, Hé-
víz és Balatonfüred voltak, amelyek összességében a 
turisztikai forgalom kétötödét képviselték. 
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Kulturális programok a szezonban és azon túl

A Kálmán Imre Kulturális Központ 2016-os évi nyári 
szezonjára tervezett programjai összeállítása során azt 
az alapkoncepciót tartotta szem előtt, melynek célja, 
hogy ne érkezzen Siófokra, a nyár fővárosába úgy ven-
dég, hogy itt tartózkodása alatt legalább egy kulturális 
programba ne ütközzön. A KIKK júniustól augusztus 
végéig minden kedden és csütörtökön, alkalmanként 
pénteken és szombaton is belvárosi zenei esteket, vala-
mint minden vasárnap Zene a zöldben sorozatot tervez 
a városban megrendezett fesztiválok mellett. A május 
a Pünkösdi Szezonnyitó sokszínű programjaival indul, 
majd a hónap végén a Hősök Napja – városi gyereknap 
várja a gyerekeket. Júniusban ünnepli 40. születésnapját 
a kulturális központ, és ebben a hónapban rendezik meg 

Egyre nagyobb javítások szükségesek a fürdőben

Nagy volumenű karbantartási, felújítási munkálatok 
szükségesek a Galerius fürdőben, hogy az idén tíz éve 
megnyitott, a hazai viszonylatokban nagy látogatottsá-
gú létesítmény tovább üzemelhessen. 
A Galerius fürdő azon kivételes helyi turisztikai szolgál-
tatók egyike, amelyik egész éven át színvonalas prog-
ramot tud nyújtani mind a helyi, mind az ide látogató 
vendégeknek. A fürdő javítási és karbantartási mun-
kálatai az évek folyamán egyre nagyobb volumenűvé 
váltak. Az idei évben 10 éve üzemel a fürdő, emiatt a 
gépészeti berendezéseket, eszközöket javítani, cserélni 
szükséges, illetve épületállag-megóvásra is jelentősebb 
figyelmet és összeget kell fordítani. A fürdő épületével 
kapcsolatos hibák kijavításához szükséges lesz a tulaj-
donosi beavatkozás, mivel az előző időszakban több 
alkalommal történt a fürdőben rendkívüli üzemszünet 
az épület műszaki problémáival kapcsolatosan, amelye-
ket ideiglenesen elhárítottak. A fürdő tulajdonosa 2006 
nyarától Siófok város, és a tulajdonos 10 évig mind a 
tervező, mind a kivitelező irányába szavatossági igényét 
érvényesítheti. 

- A hivatal mindent megtesz annak érdekében, hogy a 
szavatossági igényével élni tudjon – mondta Kónyáné 
dr. Zsarnovszky Judit jegyző az áprilisi képviselő-testü-
leti ülésen. Balogh Renáta, a fürdőt üzemeltető Siotour 
Kft. ügyvezető igazgatója hozzátette: a szakértői véle-
ményben a kivitelezési és tervezési munkák elmaradása 
a nagyobb rész, két karbantartási hibát állapítottak meg, 
amelyeket kivitelezésből adódóan lehetetlen volt meg-
oldani. A korábbi födémleázásokat például rövid időn 
belül kijavították, azonban sort kell keríteni a végleges 

megoldásra, mivel az épület szerkezete, állaga folyama-
tosan romlik, valamint hosszabb távon életveszélyessé 
válhat. Ugyanilyen volumenű a tetőszerkezet javítása is, 
a kupola átépítése mindenképpen szükséges, halaszt-
hatatlan, hogy a fürdő zavartalanul és biztonságosan 
működni tudjon. A Galerius fürdő vezetősége idén áp-
rilis 11-14-ig, valamint október 10-13-ig rendelt el teljes 
leállást, melynek keretén belül a szükséges karbantartási 
és javítási munkálatokat, ahol megoldható, saját erőből 
elvégzi. Az éttermi rész a tervek szerint bővül, a snack 
bár á la carte rendszere melegen tartó pulttá alakul át.
A fürdő idén is változatlan belépőjegyárak mellett üze-
mel, és egész évben változatos programokkal várja 
vendégeit. Harmadik éve nagy sikernek örvendenek a 
képzett szaunamesterek által tartott szaunaprogramok, 
ezért ezek a tavaszi időszakban is intenzíven folytatód-
nak május végéig, kibővítve, hétvégén négy program-
mal, illetve „szauna szerdát” is közbeiktatva. A Salsa 
Party, víz világnapi, húsvéti rendezvények után május-
ban folytatódik kéthetente az aquafitness foglalkozás 
az élménymedencében, amely aquazumbával bővült. 
Májusban országos szaunabajnokság döntő, júniusban 
a Global Wellness Day és a magyar úszás napja várja a 
látogatókat. Júliusban ismét lesz Galerius szülinapi buli, 
majd strandok éjszakája, ősszel a turizmus világnapi, 
magyar fürdőkultúra napi programok színesítik a kíná-
latot, és az idei év is tematikus szilveszteri partival zárul.
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Felkészült katasztrófavédők

67 tűzesethez és 111 műszaki mentéshez riasztották a 
tűzoltókat a tavalyi évben. A szabadtéri tüzek és a vihar-
károk száma csökkent, az épülettüzek száma azonban 
növekedett 2015-ben. Tavaly az előző évekhez képest 
kevesebb volt az elemi csapásoknál, viharoknál történő 
beavatkozások száma. A szélsőséges időjárás miatt egy 
alkalommal történt bevetés, júniusban a Balaton déli 
partjára hirtelen lecsapó viharos szél okozott károkat. A 
közel 80 káreset felszámolását a siófoki tűzoltóság emelt 
szolgálati létszámmal, valamint a balatonboglári ön-
kormányzati tűzoltóság részvételével néhány nap alatt 
végrehajtotta. Tavaly 43 szabadtéri tűzhöz riasztották a 
tűzoltó egységeket a kirendeltség illetékességi területén. 
Az eredményes megelőző munkának és az ellenőrzési 
tevékenységnek köszönhetően a szabadterületi tűzese-
tek tendenciája továbbra is csökkent, az elmúlt év nyará-
nak rendkívüli száraz időszaka ellenére is. A fűtési szezon 
kezdetével a kéménytüzek, szén-monoxid-mérgezéssel 
kapcsolatos riasztások száma ugrásszerűen megnöveke-
dett. Az elmúlt évben 60-ra emelkedett az épülettüzek 

Siófokon az I. Nemzeti Regattát. Júliusban New Orleans 
Jazz Fesztivál, augusztusban a Bor és Kenyér Ünnepe 
várja a városba látogató vendégeket. Ősszel sem marad 
programok nélkül Siófok, szeptemberben a Magyar Ten-
ger I. Balatoni Hajós és Kulturális Napok zajlanak majd 
a Széchenyi-év jegyében, októberben pedig ismét lesz 
Halfesztivál. A rendezvényekkel a KIKK a különféle stílu-
soknak, igényeknek szeretne eleget tenni, célja, hogy a 
különböző korosztályok igényeit egyaránt kiszolgálja, 
változatos, aktuális zenei palettát, programokat sora-
koztasson fel a város több helyszínén.

száma: egyre többen fűtenek fával, és több elhanyagolt, 
használatra alkalmatlan kémény okozott tüzet. Az év 
első hónapjában történt az egyik kiemelt tűzeset, amely 
során Somogymeggyesen égett egy kétszintes, több 
mint kétszáz négyzetméteres, rönkfából épített faház. A 
tűz megfékezése, eloltása érdekében szükség volt a tabi 
egységeken felül a siófoki, kaposvári tűzoltóság állomá-
nyára, gépjárműveire is. Balatonföldvár, valamint Siófok 
tekintetében került sor kiemelten kezelendő épülettűz 
felszámolására, amelyhez a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-
ság erőin felül más városból is érkezett tűzoltó egység. 
A tavaszi és nyári hónapok során több súlyos, halálos 
közlekedési balesetnél volt szükség a tűzoltói erők be-
avatkozására. 2015 novemberében egy együttműködési 
megállapodás keretén belül Siófok Város Önkormány-
zata négy darab nagyteljesítményű átemelő szivattyút 
adott át használatra a katasztrófavédelem feladatkörébe 
tartozó esetek hatékony felszámolása érdekében a So-
mogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. A 
szivattyúkat a Siófoki Hivatásos Tűzoltóság épületében 
tartják készenlétben, használatukra a városőrség tagjai 
is kiképzést kaptak. Kiemelt káresemények, tömeges 
jelzések esetén a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Siófok Hivatásos Tűzoltósága rövid idő alatt végrehajtja 
az alapkészenlét megerősítését, ezáltal nagyobb erő-
ket igénylő káresemények során is képes hatékonyan 
ellátni a működési területéhez tartozó településeken 
élő állampolgárok életének, vagyonának védelmét. A 
katasztrófavédelem különös hangsúlyt fektet a tűzvé-
delmi, balesetvédelmi előadásokon túl a gyakorlattal 
egybekötött bemutatókra, mint például a jégről mentés 
a Balatonon vagy a veszélyes anyag baleset káresemény 
felszámolásával kapcsolatos, szintén országos jelentősé-
gű gyakorlat a kőröshegyi völgyhídon. 





Szeretettel várjuk 
az év minden napján!

HARE K¹ÞºA  HARE K¹ÞºA K¹ÞºA K¹ÞºA HARE HARE
HARE RÝMA HARE RÝMA RÝMA RÝMA HARE HARE

KRISNA-VÖLGY 
INDIAI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS BIOFARM

8699 Somogyvámos, Fô u. 38.
E-mail: info@krisnavolgy.hu

További információ: 

www.krisnavolgy.hu
www.bucsu.krisnavolgy.hu 
www.facebook.com/krisnavolgy

Szeretettel várjuk az év minden napján!

I. MAGYARORSZÁGI 
HENNA FESZTIVÁL
2016. május 15.

VIRÁGÜNNEP
2016. június 12.

BIO  
SÜTŐTÖK NAP  
2016. október 16. 

GÓVARDHANA,  
AZ ÉDESSÉGHEGY  
ÜNNEPE 
2016. október 31.

PROGRAMAJÁNLÓ 2016.
Krisna-völgy

FRISS KARELLA 
ÉS OKRA NAP
2016. augusztus 14.

KRISNA SZÜLINAPJA 
– JANMÁSHTAMI 
FESZTIVÁL
2016. augusztus 25.

KRISNA-VÖLGYI BÚCSÚ 
CSALÁDI ÉLMÉNYFESZTIVÁL 3 NAPON ÁT!

2016. július 22-24.

Krisna-      
       völgy
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Ünnepi ülés keretében fogadta a város képviselő- 
testülete a japán Ueda városból érkezett kéttagú 
delegációt.

Hasebe Toshiaki, Siófok magyarul beszélő nagykövete 
és Zsuga János révén a városba érkező japán delegáci-
ót Motoyuki Okada egyetemi professzor vezette, aki a 
160 ezer lakosú Ueda főtanácsosa is egyben, és a japán 
kormánnyal is jó kapcsolatokat ápol. Mint kifejtette, 
Japánban is komoly változásokra van szükség, ennek 
részeként kívánnak nyitni Európa felé, keresve az együtt-
működési lehetőséget Siófokkal. Fontos, hogy a balatoni 
várost megismertessék a japán befektetőkkel, és meg-
győzzék őket arról, hogy érdemes ide jönniük. Motoyuki 
Okada felkérte a felek közt közvetítő, a delegációt kísérő 
Zsuga Jánost (az FGSZ korábbi vezérigazgatóját), hogy 
vegyen részt a további munkában is, és meghívták a ja-
pán városba Siófok polgármesterét. Dr. Lengyel Róbert 
polgármester kifejtette, Siófok szeretne a japánokkal 
együttműködni, sokat remél a formálódó kapcsolattól. A 
tolmács szerepét is betöltő Hasebe Toshiaki elmondta, ta-
valy óta dolgozik azon, hogy japán befektetőket hozzon 
Siófokra. Uedára, amelyben sok potenciális lehetőséget 
lát, több japán város közül esett a választása. Motoyuki 
Okada kifejtette, Siófok tökéletes központ, egyfajta kapu 
lehetne nyugat felé Ueda és térsége befektetői számá-
ra. Hozzátette, más települést nem néznek meg ebből a 
célból Magyarországon, de más országba is el fognak lá-
togatni majd Európában. Az érdeklődő befektetők főleg 
az autóipar, környezetvédelem, repülőgépgyártás és -ku-
tatás területeit képviselik, ezért a választásukban fontos 
szerepet kapnak a szakképzési lehetőségek is.
- Mikor megkérdeztem a Siófoki Szakképzési Centrumba 
is ellátogató japán delegációtól, hogy mi jut először a ja-
pánok eszébe a magyarokról, akkor Motoyuki Okada úr 
azt mondta, hogy a magyarok okosak! A japán csodában 
óriási szerepe volt az oktatásnak, a tudásnak. A szakkép-
zés stratégiai kérdés itt is, ott is. Bemutattam a delegáció-
nak, a siófoki centrum képzési palettáját, amely szerintük 
is arányos, és befektetési szempontból fontos szakmákat 
tartalmaz. A fő kérdés ma már - ahogy hallhattam japán 
vendégeinktől - nem az, hogy van-e olcsó munkaerő! 

Őket ez nem érdekli. Uniós tagállamként a bérek emel-
kedésére számítanak. A fő kérdés: van-e képezhető (!) 
munkaerő. A Győr-Esztergom-Székesfehérvár háromszög 
már kimerült, nincs semmiféle szabad munkaerő-tartalék, 
képzetlen sem! Tolódik tehát keletre és délebbre, főleg a 
Balaton régió irányába a befektetési kedv. Ezt nekünk pe-
dig ki kell használni, az élére kell állni a "befektető csaloga-
tás"-nak. Siófok kiváló célpont, európai központjává válhat 
japán befektetőknek. Azt is világossá tették, hogy az ok-
tatás-képzésre, a Siófoki Szakképzési Centrumra szüksé-
gük van. Aki eljön hozzánk, mintegy 10 ezer kilométeres 
távolságból, az nem csak összeszerelő üzemet vagy egy 

egyszerű termelőüzemet akar létesíteni, hanem egy ko-
moly logisztikai és termelési központot. Sokat lehet tőlük 
tanulni a nagy kulturális és földrajzi távolságok ellenére. A 
japán szakképzés sokkal szigorúbb rend szerint szervező-
dik, de nem is biztos, hogy annyival hatékonyabb is, mint 
a magyar. Érdekesnek és különlegesnek találták a magyar 
rendszert. Az ingyenességén meg külön elájultak, főleg, 
hogy két szakmát is az állam költségén tanulhatunk. Ná-
luk mindenért fizetni kell, az oviért is. A magyar szakkép-
zést és magyar szakembereket kreatívnak tartják, akinek 
a munkaereje értékes lehet számukra. Lényeges számuk-
ra, hogy a nagy japán cég, a Suzuki már itt van régóta. 
(Osamu Suzuki úr, a Suzuki Motors Corporation elnöke az 
egyik legtiszteltebb üzletember a japánoknál.) Van egy 
japán közmondás, amit hallottam tőlük: "Száz mérföldet 
keletre menni annyi, mint száz mérföldet menni nyugat-
ra. De micsoda különbség!"- számolt be a látogatókkal 
töltött beszélgetések tapasztalatairól Szamosi Lóránt.
A delegáció tagjai két napot töltöttek Siófokon, meg-
látogatva nevezetességeit, a Kongsberg üzemet és két 
szakiskolát. 

Japán delegáció Siófokon
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Nemrég még uszodaépítési tervekről számoltunk 
be, és a látványtervet is láthatták olvasóink lapunk 
hasábjain, azonban rövid idő alatt újabb változás 
következett be. 

Siófok képviselő-testülete teljesen egyetért abban, 
hogy a városnak minél előbb szüksége lesz egy 
uszodára, a területet is kész biztosítani hozzá, de 
egyhangú nemet mondott arra, hogy az Ezüstpart 
SE építse meg a létesítményt TAO-támogatás 
felhasználásával, a Magyar Vízilabda Szövetséggel 
karöltve - számolt be dr. Lengyel Róbert polgármester 
és Szajcz Adrián önkormányzati képviselő, beruházási 
és fejlesztési tanácsnok a sajtónak április végén. A vá-

ros polgármestere és a Fidesz frakcióvezetője a közös 
sajtótájékoztatóval azt kívánta hangsúlyozni, hogy a 
döntést teljes egyetértésben hozta meg a város kép-
viselő-testülete. Az eredeti elképzelések arról szóltak, 
hogy TAO-támogatás segítségével jövő év végéig 
megépül a létesítmény, és a projektet támogató önkor-
mányzat adja hozzá a területet, ezzel biztosítva a szük-
séges önerőt. A polgármester kifejtette, két fő ok miatt 
kellett nemet mondani a tervekre. Az egyik, hogy idén 
megváltoztak a pályázati körülmények, megszűnt az a 
lehetőség, hogy a város ingatlanapporttal biztosítsa az 
önerőt, helyette készpénzben kellene fizetni, márpedig 
nincs lehetőség egy ilyen jellegű több száz millió forin-
tos kiadásra Siófok idei költségvetésében. 

Átmenetileg elúszott uszodatervek

Több pontban is módosították a parkolás 
szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 
önkormányzati rendeletet az áprilisi képviselő-
testületi ülésen. 

A parkolásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
szerint a Sió utca 19-21. és a Tanácsház utca 1-3. 
szám alatt található tízemeletes épületben lévő lakás 
tulajdonosa, vagy lakásra vonatkozó haszonélvezeti 
jog jogosultja, aki az adott siófoki lakásban lakóhellyel 
rendelkezik,  kedvezményes éves parkolóbérletet 
igényelhet.
- Nagyon sokan magukénak tekintették ezeket a 
parkolókat az ott lakókon kívül, mivel ez nyílt parkoló 
volt a korábbiakban, ez azonban lehetetlenné tette 
az ott lakók megállását gépjárművel. Remélem, hogy 
ez az első lépés annak tekintetében, hogy a Városház 
teret rendbe tudjuk tenni, a parkolási rend rendezése 
is egy fontos része ennek. Nem véletlenül ide kértem a 
teljes fejlesztési forrásokat az idei évre, sőt valószínűleg 
jövőre is sok fog ide kerülni. Pontosan azért, mert 
egységes egészként szeretném látni és kezelni. Van 
egy gyönyörű főterünk, amelynek szomszédságában 
ugyanúgy rendbe kell tenni a köztereket – mondta el a 
testületi-ülésen a rendeletmódosítás kapcsán Szamosi 

Lóránt képviselő. 
A parkolás szabályozásával kapcsolatos rendelet 
további pontokban is módosult. A Sió utca - Sorház 
utca sarkán lévő parkoló csak a szezonban (június 
20 - augusztus 25-ig) lesz fizető parkoló, az év többi 
szakaszában ingyenesen igénybe vehető, ezzel is 
segítve a belvárosban lévő intézmények dolgozóinak 
parkolását munkaidőben, tanév idején, szezonon 
kívül. A Beszédes sétány 73/25. és 73/19. szám előtt 
lévő automatákkal lefedett fizető parkoló területet 
megszüntetik, az automatákat áthelyezik. Siófok város 
fizető parkolói az államilag elismert ünnepnapokon 
egész évben díjmentesen használhatók, az éves 
üzemeltetésű fizető parkolók szezonon kívül 
szabadnapokon és munkaszüneti napokon (jellemzően 
szombaton és vasárnap), továbbá a december 24. és 
január 1. közötti időszakban díjfizetés nélkül vehetők 
igénybe. A fizető parkolóhelyeken üzemeltetési időben 
a jogszabályi előírásnak megfelelő környezetkímélő 
járművek a KRESZ és a rendelet szabályai szerint 
ingyenesen várakozhatnak. A várakozási díjat az 
automata típusától függően minden megkezdett 
15 percre előre kell megfizetni a tervezett időnek 
megfelelő parkolójegy megváltásával.

Parkolás módosítások
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Folyamatosan zajlanak az egyeztetések a Sió-csa-
torna vízleeresztő és hajózó zsilip, valamint a kiliti 
duzzasztómű rekonstrukciójáról, áthelyezéséről. 

A Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív 
Program keretében valósul meg Siófok közigazgatá-
si határain belül a Sió-csatorna vízleeresztő és hajózó 
zsilip, valamint a kiliti duzzasztómű rekonstrukciója. Az 
első egyeztetések után a város által előterjesztett vál-
tozatok közül a vízügyi szervek a hajózó zsilip jelenle-
gi helyén való megtartását, a vízleeresztő zsilip 20-30 
méterrel a város irányába történő megépítését szorgal-
mazták elsősorban. Ennek oka a Bahart ipartelepének 
a halászati udvarra történő áttelepítése, de fontos vá-
rosképi érdekből is a Baross Gábor hídhoz legközelebb 
javasolták megtervezni és megépíteni a műtárgyakat. 
A kiliti duzzasztó új helyen, az új szennyvíztisztító telep 
környékén valósulna meg a javaslat szerint, mivel ezzel 
a város jelentős, közel 3 kilométeres magas vízi csator-
naszakaszhoz jut.
Több egyeztetés után februárban az országos vízügyi 
főigazgató részvételével többórás tervvitára került 
sor. A terveket készítő Víziterv szakemberei elé végül 
olyan siófoki tervvázlat került, amely a Baross híd előtt 
valósítaná meg egy műtárgyban a vízeresztő és hajózó 
zsilipet, megadva ezzel a Bahartnak azt a lehetőséget, 
hogy a Sió-csatorna felől legyen meg a halászati udvar-
ral az összeköttetés, ott épüljön ki a hajóépítő/-javító 

bázis. A halászati öbölben megvalósuló hajójavító 
dokk/sólya kialakítását a hajózási társaság is elfogad-
hatónak tartja. Ezzel szemben azonban felhozható az 
ipari tevékenység túlzott közelsége a Vitorlás utcával, 
illetve ez a terv csak a Vitorlás utcai egyes ingatlan-
jainak, a Horgony utcának mint közútnak és a Zsilip 
sori magáningatlanok kisajátításával valósítható meg. 
A kérdésről további egyeztetést kezdeményezett a 
Bahart vezetése áprilisban. Siófok városa az érintett te-
rületeket felmérette abból a szempontból, hogy 2016. 
márciusban mely területek érintettek a Sió vízeresztése 
miatti belvizes kártételekben. A kiliti duzzasztó ügyé-
ben a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság válaszát 
várja a város, hogy milyen feltételeket szab a duzzasztó 
város által kért helyre történő építése esetén, és ezt a 
város az érintett ingatlatulajdonosokkal el tudja-e fo-
gadtatni.

Sió-zsilip terv-viták

A másik oka a projekt "elengedésének" az volt, hogy a 
pályázati kiírás Siófok számára vállalhatatlan sportszak-
mai feltételeket szabott. Igazolt vízilabdázókat, továb-
bá egy bajnokságokon induló vízilabdacsapatot kellett 
volna felmutatni a támogatás elnyeréséhez, aminek 
sem a tárgyi, sem a személyi feltételei nem adottak.
- Túl sok a rizikófaktor ahhoz, hogy ehhez a testület a 
nevét adja, itt a józan észnek kellett felülkerekednie - fo-
galmazott dr. Lengyel Róbert. Szajcz Adrián elmondta, 
a siófoki testület már második alkalommal tárgyalta az 
uszodaprojektet. Az első körben is teljes volt az egyet-
értés abban, hogy Siófoknak szüksége van uszodára, 
ezért támogatták az Ezüstpart SE terveit. Második alka-

lommal kellett szembesülni azzal, hogy az egyesület-
nek semmilyen papír nem áll a rendelkezésére ahhoz, 
hogy a május 2-i határidőre be tudja nyújtani a pályá-
zatot. Az illetékes önkormányzati bizottság hiába kért 
információkat, dokumentumokat a projekt pénzügyi 
hétteréről, azokat a mai napig nem kapta meg. -A vá-
rosvezetés felelősen egy ilyen előkészítetlen projektet 
nem támogathat - fogalmazott a tanácsnok. Beszámolt 
arról is, hogy a testület döntéséről tájékoztatta a térség 
országgyűlési képviselőjét, Witzmann Mihályt, és kér-
te a segítségét ahhoz, hogy más formában kaphasson 
kormányzati támogatást a siófoki uszoda ügye.



Beach House, Coke Club, Beach Club, PLÁZS. 
Idén nyáron nemcsak nevében, hanem 
programkínálatában és külsőségeiben is teljesen 
megújul a siófoki nagystrand homokos partja.

Hatalmas munka zajlik jelenleg is a PLÁZS területén. A 
kétezer négyzetméteres homokos strandon található 
épület teljes felújításon esik át, csakúgy, mint a plázst 
körülvevő burkolatok. A legjobb hír talán az, hogy 
újra lesz napozóstég, és nem is kicsi, hiszen ötszáz 
négyzetméteres óriásstéget építenek. A medence 
mellől eltűnik a lépcső és a kőburkolat, itt is faburkolatok 
lesznek, tulajdonképpen egy ötszáz négyzetméteres 
terasz öleli körbe a medencét. Ottjártunkkor már épült 
egy új terasz, és a pultokat újították fel éppen, emellett 
megnézhettük az új napernyőket és napágyakat, melyből 
háromszáz darab lesz kihelyezve. Nyolc éve nem történt 
felújítás, szinte minden elég ramaty állapotban volt. 
Most az új bérlő, a Discoland Kft. ezeket a felújításokat 
saját költségén elvégzi, és további beruházásokat, 
fejlesztéseket hajt végre. Az új bérlővel egyébként négy 
évre szerződött a város önkormányzata, így elkerülhető 
a korábbi évek rossz tapasztalata, hogy szinte minden 
évben az új bérlő másképpen gondolkozott a helyet 
illetően. A négyéves ciklus alatt kialakítható egy arculat 
és egy hosszabb távú stratégia.  
- Hetvennapos nyitvatartása lesz a PLÁZS-nak, 
azaz augusztus 28-ig lesz nyitva, ami egy kibővített 
nyitvatartást jelent. A programstruktúra alapját a 
nagyesemények, azaz az élő koncertek jelentik, ez 10-12 
koncertet jelent. Ezek este kilenc órakor kezdődnek, és 
éjfélig tartanak, ez idő után már nem lesz hangterhelés. 

Lesznek ingyenes és belépődíjas koncertek, amelyekre 
jegyet a helyszínen is meg lehet vásárolni, de elővételben 
is, ez utóbbi esetben természetesen olcsóbban. Az első 
évben magyar fellépők érkeznek, sajnos ebben az évben 
az idő rövidsége miatt külföldi fellépők nem lesznek, de 
jövő évtől már tervezzük. Jelenleg annyit árulhatok el, 
hogy jön hozzánk a WellHello, a BRAINS, a Halott Pénz, 
és a záróakkord egy ingyenes Demjén-koncert lesz. 
Nemsokára teljes listával is tudunk szolgálni, amelyből 
kitűnik, hogy mindenki számára kínálunk programokat, 
a fiataloktól kezdve a családosokon keresztül az idősebb 
korosztályig - nyilatkozta lapunknak Varga Tamás, a 
PLÁZS tanácsadója.  
Hétközben este nem az egész területen fog szólni a zene, 
hanem a PLÁZS bizonyos részein irányított hangsugárzók 
szolgáltatják a muzsikát. A korábbi gyakorlattal 
ellentétben éjszakára csak a homokos területet zárják le, 
a part menti sétautat nem, és a  stégre is ki lehet majd 
ülni. A nappali programokra a tematikus napok lesznek 
a jellemzők, folyamatos sportaktivitásokkal kísérve, 
épül egy kétszáz négyzetméteres Street Workout pálya, 
amely a világban népszerű saját testsúlyos edzéseket 
teszi lehetővé a szabadban. Aki vízre szállna, az bérelhet 
SUP-op, azaz „állva evezős” szörfdeszkát, de lesz jóga, vízi 
aerobic, TRX, streetball, lábtenisz és zumba is. Mindezek 
mellett strandkönyvtár és két óriás kivetítő is várja a 
pihenni vágyókat, amelyek este a koncertek látványát 
sugározzák, nappal pedig a nyár sporteseményeit. (Ne 
felejtsük el, hogy EB és olimpia is lesz!) További jó hír, 
hogy az összes vendéglátó hely nyitva lesz - volt olyan 
év korábban, hogy az étterem nem működött- , valamint 
egy „reformbüfé” is nyílik.

Beach Club helyett PLÁZS
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A Szovjetunióban Volt Magyar Politikai Foglyok 
és Kényszermunkások Szervezete (Szorakész) 
Siófokon tartotta emlékülését, melynek köz-
ponti témája volt a fiatal nemzedék felvilágosí-
tásának, a megélt történelem és a saját történet 
elmondásának fontossága.

Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parla-
menti államtitkára a Szorakész 26. országos talál-
kozóján tartott ülés köszöntőjében a 20. század 
egyik legnagyobb gyalázatának nevezte a Gulágot. 
A második világháború utolsó évében "a Vörös 
Hadsereggel vívott küzdelemben, halottak, ro-
mok, meggyalázott nők, elpusztított javak jelez-
ték az úgynevezett győztesek nyomát" - mondta. 
A szovjet munkatáborokban a málenkij robot ha-
zugságával elhurcolt férfiak, asszonyok, lányok kál-
váriája kezdődött el, "a magyar holokauszt több 
mint 800 ezer áldozata és a szovjet Gulág foglyai" 
a mindennapok poklában szenvedtek - tette hozzá.  
Az államtitkár hangsúlyozta: a Szorakésznek még több 
támogatást kell adni ahhoz, hogy a fiatal nemzedéket 
ráébressze "a szocializmus hazugságaira, az emberi-
esség és a magyarság ellen elkövetett valós bűnökre". 
Hamvas Péter Siófok alpolgármestere előadásá-
ban a közös felelősségre emlékeztetet. Különösen 
azért, mert az emlékülés is jól bizonyítja: a hősök 
köztünk élnek. És köztünk élnek a hősök hozzátar-
tozói, emlékük őrzői is. A történelmi tények mára 
már egyre nyilvánvalóbbak. A szovjetek tömeges 
emberrablást hajtottak végre 1944-től. A magya-
rokat, mintegy ezer munkatáborban szórták szét. 
A legtöbben a Donyeck-medencében dolgoztak a 
kőszénbányákban, de sokakat deportáltak a Kubá-
nyi alföld és a Dél-Urál vidékére, valamint a Fekete-
tengeri kikötőkbe, Odesszába és Szevasztopolba. 
Nem kímélték a fiatalokat, az asszonyokat, a nőket, 
olykor a gyermekeket sem. Sztálin halála, 1953 után, 
a Gulagokról elkezdték hazaengedni a foglyokat. 
Somogy megyében, Kaposváron élt egy szintén pél-
daértékű, egykori Gulag-rab, Keményfi Béla. Béla 
bácsi 1944-ben a háború miatt, nem tudta folytat-

ni megkezdett tanulmányait, elvitték leventének. 
16 évesen az oroszok elhurcolták kihallgatásra, 
ahonnan megpróbált megszökni. Ekkor lőtték meg 
a gerincét, amitől lebénult. 1946-ban, a mozgás-
képtelen fiatalembert, 10 évre elítélték. Négy év 
után tanult meg járni a térdén. Azután fölvitték az 
északi sarkkörön túlra, öt tranzitbörtönt járt meg. 

Sztálin halála után, 1953-ban térhetett haza. Ma-
gyarországon az ÁVH-katonák fogadták: négy és 
fél hónapig vesztegeltek Lembergben. Végül va-
laki segített neki elhelyezkedni a postánál. Félig 
bénán, botra támaszkodva, küzdött. Befejezte a 
gimnáziumot és fölvették az egyetemre. Elvégezte 
a jogi egyetemet, könyveket írt, felemelte szavát 
az igazságtalanságok ellen. Jogvégzett emberként, 
mindig a szegénysorsúakat, a nehézségekkel küz-
dőket képviselte, ingyen adott jogi tanácsokat. 
Az ülésen záró előadójaként felszólalt a századik 
évét betöltött Koós Ottó alezredes, aki 1944 és 1995 
között volt politikai elítélt a Gulágon, aki személyes 
élményei alapján idézte fel a kényszermunkatáborok 
világát, és az ott meghalt áldozatokra emlékezett. A 
Szorakészt a 2011-ben elhunyt Menczer Gusztáv, a 
Gulagot túlélők egyike alapította 1990-ben. A szer-
vezetnek 470 tagja van, többségük az elhurcoltak 
özvegyei és gyermekei, mára csak 34-en tartoznak 
a túlélők közé. A siófoki Erzsébet Szállóban tartott 
találkozóra mintegy százhúszan jöttek el, kilencen a 
szovjet börtönök és munkatáborok túlélői közül.

Hiteles történetírásra van szükség
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www.lakaskulcs.hu
INGATLAN  HITEL  ÜGYVÉD
Miért érdemes a Lakáskulcs-direct  
Ingatlanirodát választania?
• 10 éve az ingatlanpiac aktív szereplőjeként jelen vagyunk a balatoni ingatlan piacon
• Széleskörű, naponta frissülő belvárosi és vízparti ingatlankínálattal várjuk Önöket
• Kitűnő szakmai és ingatlanpiaci ismerettel, a hozzá szükséges képzettséggel,  

engedélyekkel rendelkező megbízható tanácsadóink segítik Önöket
• Gyors, hatékony, megbízható, elvárásoknak megfelelő értékesítés
• Helyi vállalkozás, siófoki munkatársakkal
• Professzionális és kölcsönös bizalomra épülő, ügyfél centrikus hozzáállás
• Az értékesítéshez szükséges legújabb és legkorszerűbb eszközrendszer használata
• Díjmentes hitel / lízig ügyintézés (PSZAF engedéllyel)
• Ingatlanok szezonális és folyamatos kiadása egyénre szabott megállapodás szerint,  

referenciákkal, teljes körű ügyintézés és kapcsolódó szolgáltatás csomag átvállalásával

Keresse munkatársainkat, irodánkat és  
a megbízhatóság emblémáját.

Több mint 1.200 db eladó ingatlannal, saját országos ingatlan adatbázissal a Lakáskulcs-direct  
a vezető helyi ingatlanszolgáltatók egyike. Ízelítő kínálatunkból: 
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19,9 M Ft 21,9 M Ft 29,9 M Ft 11,3 M Ft 24,95 M Ft23,9 M Ft

Igényes

Siófok belvárosában, mégis csendes he-
lyen eladó ez a kétszintes, erkélyes 79 nm-
es otthonos és hangulatos 2. emeleti álom 
lakás, zárt udvari autóbeállóval.

CSALÁDI HÁZ LAKÁS ÁRON, Siófok keleti városré-
szében, csendes, zöldövezeti utcában. A 75 nm-es 
újépítésű ház amerikai konyhás nappalival és két 
hálószobával, 300 nm-es kertben még ebben az 
évben átadással. HA GYORS, MÉG LEHET AZ ÖNÉ  

Belvárosban, újépítésű, sorházi jellegű társasházban, 
földszinti (N+2/50 nm) és emeleti (N+2/53 nm) lakás 
is választható, és ha kettőt szeretne két generációnak, 
egy külön szeparált házrész külön lépcsőházzal és 252 
nm-es kerttel lehet kizárólagos használattal az Öné.

Földszinti lakás saját kerttel! … de lehet emeleti is  A 
kétegységes, hatlakásos társasházban még háromnak 
nincs gazdája. Jellemzők: amerikai konyhás nappali+(2-3) 
szoba, gáz-cirkófűtés, igényes anyagok felhasználása, 
kiválasztható burkolatok és stb., gépkocsi beállók.

Balatonöszöd csendes, eldugott utcájában, 300 méterre 
a Balatontól, 400 nm-es parkosított telken újszerű, egy-
szintes 120 nm-es családi ház eladó. Az épület minőségi 
építőanyagokból épült. Tágas nagy terek, világos jó elren-
dezés jellemzi. Az ár a beépített bútorzatot tartalmazza.

Siófok központjában, jó elrendezésű fiatalos 
erkélyes tégla lakás eladó. A lakás újszerű 
állapotban van, azonnal költözhető. Az 56 
nm-es lakásban található 2 db szoba, kony-
ha, fürdő, külön WC és tároló.

Siófok csendes részén, az Aranypart peremén 
a Balatontól és a Galérius fürdőtől kb. 300 
m-re,igényes és letisztult 3 szintes liftes 
társasházban lakások (55nm -76,8nm) már 
leköthetők 2016 nyári átadással.

Siófokon a Foki hegyen kellemes környe-
zetben eladó újszerű 2010-ben épült, 118 
nm-es ikerház jellegű ingatlan 372 nm-es 
telken.

Siófok  a Foki hegyen, igényes új építésű családi 
házak között kulcsrakész állapotban eladó föld-
szintes 99 nm-es családi ház, 815 nm-es telken. 
Átadás: 2016 nyarán.

06 (20) 535 6044 24,9 M Ft

Kód: 10149      

Kód: 10150 Kód: 8690

Telekáron

Igényes

Új építés

06 (20) 535 6044 06 (20) 535 6044 06 (20) 535 6044   11 M Ft  34,9 M Ft 33,9 M Ft

Kód: 10011         Kód: 7837   Kód: 9477 Kód: 9600

Kód: 8361 Kód: 7453 Kód: 4588 Kód: 9080

Siófok kedvelt belváros közeli utcájában, erősen 
felújítandó, vagy bontandó családi ház eladó 
694 nm-es összközműves telken, amely kitűnő 
választás lehet azoknak, akik családi házat épí-
tenének.

Felújíto
tt

Siófok Fokihegyén eladó 60 nm-es, teljes 
felújításon átesett, kellemes hangulatú 
gáz cirkós, nappali + két szobás társasházi 
lakás tárolóval és a beépített bútorokkal.

Belvárosi

Siófok rohamosan fejlődő területén, luxus 
lakóparkban földszinti, kis kertkapcsolattal 
rendelkező, amerikai jellegű konyha-nappalis, 2 
hálószobás lakás lakni is és nyaralni is tökéletes 
megoldás lehet!

Befektetés

06 (20) 622 1614 24,9 M Ft

Kód: 8785
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Rengeteg élménnyel tért haza amerikai útjáról a magyar cserediákcsapat
Tiszta Amerika!

Az igazi amerikai életérzésbe kóstolhattak bele 
azok a helyi diákok, akik Siófok kaliforniai test-
vérvárosában, Walnut Creekben tölthettek el tíz 
napot. A cserediákprogram résztvevői tapasztala-
tokat gyűjtöttek a tengeren túli oktatásról, családi 
életről, kultúráról és gasztronómiáról is.  

Tavaly ősszel az amerikai vendégdiákok érkeztek láto-
gatóba a Beszédes József Általános Iskola tanulóihoz, 
majd április 8. és 17. között a magyar iskolások utaz-
hattak ki Amerikában élő társaikhoz. Siófok és Walnut 
Creek 1993 óta tart fenn testvérvárosi kapcsolatot, a 
két város között az elmúlt években vált egyre aktívab-
bá a cserediákprogram. Idén áprilisban a siófoki iskola 
tíz diákja két tanáruk és egy szülő kíséretében indult 
útnak, hogy felfedezze Amerikát. A csapat több, mint 

12 órás utat tett meg, volt, aki életében először utazott 
repülőn, de a fárasztó utazás után egy fantasztikus 
hangulatú welcome party várta a magyar vendégeket 
a tengerentúlon. A gyerekek a hétvégét az őket fogadó 
családokkal töltötték, moziban, színházban jártak, sok-
sok családi programon vettek részt. A következő héten 
a csoport közösen látogatott el a Google Központba, 
a Stanford Egyetemre, San Fransiscóba, Santa Cruz 
tengerpartjára, valamint Walnut Creek városába, ahol 
megismerhették a helyi iskolát.
- Az iskola egy kuriózum volt, az oktatási rendszer a 
gyerekeket is megfogta - meséli Józsa-Gáti Orsolya, a 

Beszédes József Általános Iskola angoltanára. Az ame-
rikai diákok kevésbé stresszesek, 8.25-től 15.07-ig tart a 
tanítás, utána nincs házi, nem kell tanulniuk, mehetnek 
zeneórára, sportolni a diákok, az iskola minden tanter-
me modern technikai eszközökkel felszerelt - sorolják a 
magyar és az amerikai iskolai élet közti különbségeket 
a gyerekek. 

- Egy technikateremben a mosógéptől, a mosogatógé-
pen keresztül a tűzhelyen át a varrógépig minden van, 
gyakorlatilag háztartástant tanulnak a diákok, az életre 
nevelik őket. Bele lehet kötni, hogy az amerikaiak így 
sem tudnak főzni, viszont megvan rá a lehetőségük, 
megtanulják. Az iskolában kísérleti jelleggel elindítot-
ták a team teaching oktatást, amikor két tanár egymást 
kiegészítve tart egy-egy tanórát, és egy pedagógus 
asszisztens is segíti munkájukat. A különböző habitusú 
tanároknak köszönhetően az óra menete is változatos 
– mondja Józsa-Gáti Orsolya. 
Az angol kommunikáció zökkenőmentes volt a magyar 
tanulók részéről, sem külföldi társaikkal, sem egymás 
közt nem beszéltek magyarul az út során. 
- Nemcsak mi dicsérjük a csapatot, hanem az amerikai 
egyesületek vezetőitől kezdve a szülőkön át nagyon 
sokan kiemelték, hogy a kommunikációs képességük, 
nyelvtudásuk minden tekintetben messze kiemelkedő 
– mesélte Baloghné Varjasy Ágnes, a Beszédes József 
Általános Iskola angoltanára. 
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- Azt hittem, hogy helyiek vagytok - hangzott az egyik leg-
nagyobb dicséret egy amerikaitól a Google Központban. 

Az utazás alatt magyarokkal is találkoztak a Google Köz-
pontban és az iskolában is. Megismerkedtek egy ma-
gyar hölggyel, aki vasárnaponként egy magyar iskolát 
tart fenn, hogy a kint élő magyar közösség ne szakad-
jon el teljesen a kultúrájától, a magyar nyelvtől. A csapat 
legnagyobb élménye Santa Cruz volt. „Tiszta Amerika!” 
kiabálják lelkesen a gyerekek, ami nem is csoda, hiszen 
a város tengerpartjával, szórakoztató központjával jel-
legzetes, a filmekben is látott amerikai képet fest.  Az 
amerikai családok a tipikus ételekről is gondoskodtak, a 
búcsúestén például barbecue party, steak, hamburger, 
tenger gyümölcsei, pizza várta a magyarokat. 
- Még a kólának, Sprite-nak is más az íze, a bacon és a 
gyümölcs is alapétel, szinte semmiből nem maradhat ki 
– mesélik a gyerekek, akiknek a legnagyobb kedvence 
egy jellegzetes amerikai chips volt. A diákok azt tapasz-

talták, hogy külföldi társaik minden italba jeget tesz-
nek, sőt még 13 fokban is fagyizni járnak. A magyarok a 
tengeren túli gasztronómia mellett a külföldi szokások 
terén is gyűjtöttek tapasztalatokat. A magas szintű köz-
biztonságot jelezte számukra, hogy a házak többségé-
nél nincs kerítés, vezetés terén azonban nem járnak az 
élen, a parkolás és a tolatás sem az erősségük. 
A csapat a sok élmény után nem akart hazaindulni, a 
gyerekek a mai napig visszavágynak Amerikába. 
- Lerobbant a buszunk hazafele, ami egy izgalmas köz-
játék volt, a gyerekek nagyon örültek, én már kevésbé 
– mesél Józsa-Gáti Orsolya a kalandos hazaútról. 
Az Amerikában töltött napok után a két iskola tanulói 
továbbra is keresik egymást az interneten, telefonon 
keresztül, így a program eléri fő célját, hogy jó kapcsola-
tok épüljenek ki minél több diák és család között. Több 
tanulónál a szülők is tartják egymással a kapcsolatot, a 
siófoki tanárok tapasztalatai alapján nagyon jó szülői 
gárda áll az itthoni és az amerikai gyerekek mögött is. 
A hazatért diákok és szüleik számára májusban szer-
veznek egy élménybeszámolóval egybekötött össze-
jövetelt, amelyen dr. Böröcz István, a két testvérváros 
között a kapcsolatok ápolásában, gondozásában nagy 
szerepet betöltő orvosprofesszor is részt vesz, hogy 
felmérje a diákok, tanárok tapasztalatait. Érdekesség, 
hogy az amerikaiaknak a cserediákprogramban válasz-
taniuk kell, hogy Olaszországba vagy Magyarországra 
utaznának, és bár sokáig Olaszország előkelőbb helyen 
állt, az utóbbi időben nagyot fordult a kocka. Hazánk 
már kuriózumnak számít az amerikaiak körében, töb-
bek közt a helyi diákok magas szintű kommunikációs 
készsége miatt. 

Nappali ellátást is nyújt a siófoki Idősek Klubja
A siófoki lakhellyel rendelkező, részben önálló ellátásra képes idős emberek számára nappali ellátást biztosít az 
Idősek Klubjában a város Gondozási Központja.
A klubban lehetőség van megismerkedni az intézmény által biztosított idősotthoni gondozással is. A klub szol-
gáltatásai: nappali tartózkodás háromszori étkezéssel, tisztálkodási lehetőség, szabadidős programok, mentális 
gondozás, idős kori társas kapcsolatok erősítése, elmagányosodás érzésének enyhítése, valamint pihenőszoba 
áll rendelkezésre.
Az ellátásról Sárváriné Vörös Viktória intézményvezető-helyettes ad felvilágosítást a következő telefonszámokon:

84/311-013,    84/310-547  (115 –ös mellék)
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Útfelújítás
Megújul az önkormányzati tulajdonba került Tavasz 
utca és Átrium utca közötti terület út- és járdabur-
kolata, csapadékvíz-elvezető rendszere. Közösségi 
használat céljából közterületként került Siófok Város 
Önkormányzatának tulajdonába a siófoki Tavasz utca 
és Átrium utca között elhelyezkedő, 1200 m2 nagy-
ságú, kivett beépítetlen terület. A Tavasz utcai lakók 
az ingatlant térítésmentesen ajánlották fel az önkor-
mányzat részére, azért, hogy a terület rendbetételét 
követően biztonságosan, balesetmentesen tudják 
használni az arra járók. Már elkészült az utca út- és 
járdaburkolatának, felújításának, zárt csapadékvíz-
elvezető rendszer építésének engedélyeztetésére 
és kivitelezésére vonatkozó terv. A kivitelező vállalja 
ezen ingatlan tekintetében az észak-dél irányban el-
helyezkedő útburkolat és zárt csapadékvíz-elvezető 
rendszer kiépítését, járdarész és kapubehajtók kiala-
kítását is. 

Sárkányhajó siófoki területi verseny

Június 19-én a Sió-csatornán rendezik meg a 
Sulisárkány program versenysorozat keretében a 
sárkányhajó siófoki területi versenyt. A Sió-csatorna 
zsilip alatti vízterületén megrendezett siófoki területi 
versenyen küzdhetnek majd meg az általános iskolás 
csapatok az országos döntőbe való továbbjutásért.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Ma-
gyar Kajak Kenu Szövetség a diákok aktív testmozgás-
ra ösztönzésére, az egészségfejlesztő testmozgás és 
az egészséges életmód népszerűsítésére, valamint a 
fiatalok között sportbarátság kialakítása és elmélyíté-
se érdekében hirdeti meg a Sulisárkány program ren-
dezvénysorozatot. A Siófok városa által is támogatott 
programban az általános iskolások megismerked-
hetnek a kajak-kenu sport alapjaival, és elnyerhetik 
a tanév „Sulisárkány Bajnoka” címet. A versenyre az 
általános iskolák 5-6. és 7.8. osztályos tanulói nevez-
hetnek be, 10+1 fős vegyes, fiú-lány csapatokban. A 
verseny célja, hogy a csapatok minél gyorsabban, a 
többi csapatot megelőzve teljesítsék a 200 méteres 
versenytávot. A szövetség a nevezések beérkezése 

után dönt a területi csoportok kialakításáról, a terü-
leti döntőkből korcsoportonként az első helyezett jut 
tovább az országos döntőbe, amelyet szeptember 17-
én, a Sukoro-Sárkányhajó Magyar Nagydíj keretében 
rendeznek meg.

Idén ősszel ismét Pálinkafesztivál

Minden év novemberében a Márton-naphoz legkö-
zelebb eső hétvégén rendezi meg a Siófeszt Kft. a 
Márton-napi pálinkafesztivált. A háromnapos kira-
kodóvásár, gasztronómiai kavalkád és programok 
helyszíne idén is a Fő tér lesz. A novemberi Márton-
naphoz kötődően libaételekkel, várhatóan kiváló 
pálinkaházak kínálatával érkezik majd a vendégcsalo-
gató őszi programsorozat. 

Fűtőmű-korszerűsítés biomasszával

Biomassza és kondenzációs kazánrendszerek meg-
valósításával korszerűsítik Siófokon a Városház téri és 
a kórházi fűtőműveket. A fejlesztés megoldást jelent 
a távhőtermelő rendszer korszerűsítésére és gazda-
ságosabbá tételére önkormányzati önerő nélkül. Az 
energetikai korszerűsítéssel, illetve üzemeltetéssel 
foglalkozó két vállalkozás, a siófoki központú TEVE 
Kft. és a Cothec Kft. újszerű ajánlattal kereste meg 
a város vezetését, amely szerint megtervezne és 
korszerűsítene két fűtőművet, valamint 10+10 évre 
vállalná a teljes körű üzemeltetést, karbantartást és 
javítást. A tervezett korszerűsítés a Fő téri fűtőmű-
nél biomassza (faapríték) tüzelőanyag felhasználásá-
val, illetve korszerű gázüzemű kondenzációs kazán 
beépítésével valósul meg, a kórházi fűtőmű esetén 
biomassza tüzelőanyaggal működő kazánrendszert 
alakítanak ki. A fejlesztés előnye, hogy a biomasz-
sza és a földgáz használatával rugalmasan lehet al-
kalmazkodni a hőigényhez, ennek következtében 
gazdaságosabbá tehető az üzemeltetés. A biomasz-
szából termelt hő elérheti a 30-40 százalékot is, így 
a földgáz tüzelőanyagtól való függőség csökken. A 
város területén keletkező fa, ág és gally hasznosítás-
ra kerül. A beruházás jelenleg nem igényel az önkor-
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mányzat részéről nagyobb összegű befektetést, az 
eloszlik a következő tíz évre. A beruházás költsége-
it a Cothec Energetikai Kft. vállalja egy 10+10 évre 
kötendő üzemeltetési jog átengedése fejében. A 
Cothec által megtermelt hőmennyiséget a Balaton-
parti Kft. (Termofok) vásárolja meg, és szolgáltatja 
tovább a lakosság és a közületek felé. A két fűtőmű 
esetén az éves várható megtakarítás több mint 7,5 
millió forint évente. 

Aranygyűrű kitüntetések
A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság és 
a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Siófoki 
Rendőrkapitányság évről évre arany pecsétgyűrűvel 
jutalmazza legeredményesebb rendőreit, vízirend-
őreit. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitánysá-
gon már több mint tízéves múltra tekint vissza az Év 
Vízirendőre cím adományozása. A kitüntető címet 
azzal a céllal hozták létre, hogy azok a vízirendőrök, 
akik példamutató magatartásukkal, kiemelkedő 
szolgálatellátásukkal, a legtöbbet tették mind a köz-
biztonság, mind a közlekedés vagy megelőzés terü-
letén, olyan elismerésben részesülhessenek, mellyel 
példaként állhatnak a jelen és az utókor elé egyaránt. 
A címet a kapitányság minden évben az éves értéke-
lő feladatszabó értekezletén adja át. A címmel járó 
arany pecsétgyűrűt idén is Siófok Város Önkormány-
zata finanszírozza. 
A szintén a város által támogatott Év rendőre díjra 
Szunomár Csaba rendőr őrnagyot, valamint Kovács 
Krisztián rendőr zászlóst javasolta Siófok rendőrka-
pitánya, Kasznár Gyula rendőr alezredes. A kitüntető 
címre bűnügyi szakterületen jelölt Szunomár Csaba 
őrnagy speciálisan a gazdasági ügyek vizsgálatát 
végzi, mely területen jogszerű, szakszerű és precíz 
munkájával elismerést szerzett magának a megyé-
ben. Többek között a nevéhez fűződnek a több szá-
zas nagyságrendű sértettek sérelmére elkövetett 
gazdasági bűncselekmények felderítései, vizsgálatai 
is. A gazdasági ügyeken kívül eredményes vádelő-
készítő munkát végez a nemi erkölcs elleni, továb-
bá a lakosságot érzékenyen érintő sorozat jellegű 
lakásbetörések, nyaralófeltörések tekintetében. A 

rendészeti szakterületen jelölt Kovács Krisztián zász-
lós pályafutása során négy alkalommal kapott jutal-
mat kiváló tevékenységéért, legutóbb az Országos 
Rendőrfőkapitány részesítette soron kívüli előlép-
tetésben. Az állományból kiemelkedik szolgálati fe-
gyelmével, intézkedései során nagy figyelmet fordít 
az állampolgárokkal szemben tanúsítandó magatar-
tásra, a területen végrehajtott bűnmegelőzési tevé-
kenysége kiemelkedő. 

Siófoki lángészek
Országszerte tizennyolc iskola, a meghívottak negye-
de vett részt az FGSZ Földgázszállító Zrt. 6. Lángész 
kerestetik! vetélkedőjén, ahol nyolcadikos diákokból 
álló háromfős csapatok mérhették össze tudásukat 
többek között elsősorban matematikából, fizikából, 
földrajzból,  valamint a versenyre való felkészülés so-
rán a földgázról és az FGSZ-ről tanult ismeretekből.  
A verseny célja a természettudományok népszerűsí-
tése és a cég tevékenységének megismertetése mel-
lett a pályaorientáció segítése volt az FGSZ működési 
területén található oktatási intézményekből neve-
zett csapatok tanulói számára. A siófoki és vecsési 
elődöntők összesített eredményei alapján két sió-
foki, két kecskeméti, egy kápolnásnyéki, egy hajdú-
szoboszlói, két miskolci és két vecsési iskola csapata 
jutott be a döntőbe, amelyet a vállalat székházában 
rendeztek 2016. április 26-án. A zsűri elnöke örömét 
fejezte ki, hogy a vetélkedő népszerűsége továbbra 
is nő, évről évre újabb és újabb iskolák szállnak be 
a versengésbe.Mint mondta, néhány év múlva bol-
dogan üdvözölné kollégaként azokat a most még 
tanulókat, akik érdeklődnek az energetika iránt, hisz 
mint hangsúlyozta, az iparágban nagy szükség van 
az utánpótlásra, a magasan képzett szakemberekre, 
mérnökökre. A 6. Lángész kerestetik! vetélkedőn a 
képzeletbeli bronzérmet 52,5 ponttal a METÁNOK 
csapat érdemelte ki, melynek tagjai a siófoki Vak 
Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskolából érkeztek, akik 450.000 Ft-ot nyertek 
iskolájuknak, egyéni nyereményük pedig egy-egy 
20.000 Ft-os IBUSZ-utalvány.
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Sió-limpia
Túrázás, futás, kerékpározás, úszás és egy szellemi 
vetélkedő is szerepel az FGSZ Sió-limpia játékokon. 
A családoknak szóló ötpróbasorozat nyertese a 
magyar csapatért szurkolhat Rióban a 2016-os 
olimpián. 

„Kis szerencsével Te is ott lehetsz Rióban!” mottóval indul 
májusban az FGSZ Sió-limpia olimpiai ötpróbasorozat 
Siófokon. 
- A játék a családokat szólítja meg. Önmagunk legyőzése 
mindig a legnagyobb feladat életünk során, és egy 
vidám játékra szeretném meginvitálni a városlakókat, 
illetve a településen kívül élőket is. A játék lényege, hogy 
együtt legyünk, egy közösségi élményt szerezzünk, 
és mindemellett jó levegőn, aktív sportolással javítsuk 
az életminőségünket. Külön szerencse, hogy az idei 
esztendőben egy nagyon exkluzív úti cél lesz, Rióba lehet 
majd eljutni, és az olimpián a magyar csapatért szorítani 
– mondta el Kertész Tamás, az ötpróba szervezője. 

A versenyzőknek májusban és júniusban négy 
fizikai versenyszámot és egy szellemi vetélkedőt kell 
teljesíteniük. Az első próba május 14-én a Cinege túra, 
amelynek 16-17 kilométeres távját Siófok és a Cinege 
patak közt kell teljesíteni. Május 29-én 7 kilométeres 
futást, június 11-én Siófok és Balatonföldvár között 25 
kilométeres kerékpározást, június 25-én 1,5 kilométeres 
úszást kell teljesíteniük a versenyzőknek. Az olimpiai totó 
bármelyik fizikai próba ideje alatt teljesíthető. 
- A távokat úgy állítottuk össze, hogy a legifjabb, 3-4 éves 
családtagok számára is könnyen teljesíthetők legyenek, 
illetve a középkorúakra, szépkorúakra is gondoltunk. 
Nagyon kényelmesen lehet teljesíteni a versenyszámokat, 
nem a gyorsaságon van a hangsúly, hanem azon, hogy jó 
hangulatban teljesítsük az adott feladatot – nyilatkozta 
Kertész Tamás. 
Aki a verseny mind az 5 próbáját sikeresen teljesíti, a záró 
gálán, július 22-én bekerül a fődíj sorsolásba, amely egy 
út a riói olimpiára. 

Június első hétvégéjén 15. alkalommal „rajtol” Siófokról a Tour de Pelso
Közel 2000 indulót várnak a június 4-én a Tour 
de Pelso országúti kerékpáros fesztivál négy, 
különböző távú mezőnyébe. 

A Tour de Pelso minden futama a siófoki hajóállomástól 
rajtol majd el, ahol a kerékpárosok kísérőit és az 
érdeklődőket különböző koncertek, sportprogramok is 
várják. A 9 órakor induló 200 km-es Balaton Maratonra 
és a 163 km-es Balaton Maraton Minire június 3-ig, a 10 
órakor rajtoló 76 kilométeres Tihany túrára és a 10.30-
kor induló, ingyenes Panoráma túrára (500 főig) a rajt 
előtt egy órával is lehet még nevezni. Már reggel 6 
órától elindulhatnak a Balaton Maraton „szabadon” és 
a Balaton Maraton Mini „szabadon” változatán, melyek 
időmérés nélküli túrák. A Panoráma túra vezetett 
csapata 25 km-nél a balatonvilágosi kilátónál vagy 40 
km-nél, Balatonakarattyánál fordul vissza. A Balaton 
Maraton a siófoki Fő utcán, a focipályánál ér célba, míg 
a BM Mini időmérése Tihany révnél lesz. Az „Öt próba 
Rióba” rendezvénysorozathoz is kapcsolódó Tihany 

túra és a Panoráma túra célja a hajóállomáson lesz. 
200 km-en öt frissítőpont várja a résztvevőket, akiket 
mentő és szervizkocsi is kísér majd. A Balaton Maraton 
élmezőnye rendőrségi biztosítás mellett főúton halad, 
a túrák résztvevői kerékpárúton és kerékpárbarát 
útvonalon teljesítik a távot. A Balaton Maratonon 16 év 
a nevezési korhatár, más futamokon 10 év, de 12 év alatt 
szülői kísérettel, 12-14 éves korig szülői hozzájárulással 
indulhatnak el a legfiatalabb bringások. Június 4-én a 
siófoki hajóállomás parkolójában kísérő rendezvények 
várják a látogatókat, akik 11 órától Kasza Tibi, 13 és 15 
óra között két alkalommal Gájer Bálint, 17.30-tól pedig a 
Blokk együttes koncertjét élvezhetik. A nap folyamán a 
Gizmo Sport freestyle kerékpáros bemutatókkal, a tatai 
teremkerékpárosok akrobatikus és kerékpáros labdarúgó 
bemutatókkal szórakoztatják az érdeklődőket. 19 órakor 
kezdődik a sorsolás, a verseny fődíj csomagja 1 millió 
forint értékben egy Specialized Tarmac Sport karbon 
kerékpár és teljes kerékpáros felszerelés a Bringaland Kft. 
felajánlásában. 
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Országos filatéliai kiállítás Siófokon
A Siófoki Hózer Imre Városi Bélyeggyűjtő Kör 
2016. június 25-27 között a Kálmán Imre Kulturális 
Központban országos emlékív és levélzáró bélyeg 
kiállítást és versenyt rendez. Az ötletet a KIKK 40. 
születésnapja ihlette. 
A  bélyeggyűjtő kör névadója 1930-ban született 
Balatonszabadiban. A polgári iskolát Siófokon végezte. 
Itt ismerkedett meg a bélyeggyűjtéssel. Titkársága alatt 
több mint százan hódoltak e nemes szenvedélynek. 
Egyedülálló magyar légiposta gyűjteménye bejárta 
az egész világot, számos díjat gyűjtve be. A fürdőélet 
megindulásának 100. évfordulójának emlékére 1963-ban 
határozta el, hogy a Balaton parti , illetve Balaton környéki 
56 település postabélyegzőjével fogja ezt a különleges 
alkalmat megörökíteni, amelyhez a Magyar Posta által 
kiadott 20 filléres vízibuszt ábrázoló emlékbélyeget fogja 
felhasználni. Ez az egyedülálló bélyegzésgyűjtemény 
az idők folyamán megrongálódott, s megmentése 
lehetetlenné vált. Id. Pataki Géza a régi töredékek 
alapján idejét nem sajnálva rekonstruálta és elkészítette 
az új tablót, amit 2003-ban a Dél-balatoni Kulturális 
Központban avattak fel. Ez a béjeggyűjtő kör tulajdonát 
képező tabló ma a Városháza második emeletén a 
Balaton terem mellett tekinthető meg. 1999. január 11-én 
alakult a bélyeggyűjtő kör 15 ifjúsági és 30 felnőtt taggal. 
Elnöknek Hencz Józsefet, elnökhelyettesnek Böjtös 
Istvánt, titkárnak Nagy Józsefet választották meg. Aktívan 
részt vesznek Siófok kulturális életében, 2000-ben 

részt vállaltak a FIREFILA 2000 országos bélyegkiállítás 
szervezésében - ami Siófokon volt-, és kiállítóként is 
szép eredményeket értek el. Bronz, ezüst és aranyozott 
ezüstérmekkel díjazták őket. A siófoki csapat emlékív 
kiállítást szervez Siófokon, ezeket az emlékíveket a helyi 
szakosztályok tervezik és adják ki. Nagy József titkár és 
Pataki Géza lapunknak elmondta, hogy az emlékíveket 
helyi eseményekről, nevezetességekről mintázzák, 
ezeket limitált példányszámban adják ki, mindegyik 
sorszámozott. Ebben az évben négy darabot terveztek 
és adtak ki, ezek témái a hajózás, a Tihanyi Alapítólevél, 
az Ásványmúzeum és az 1956-os forradalom. Létszámuk 
ma 18 felnőtt és 9 ifjúsági tagból áll. A gyűjtők száma 
a mai modern világban lecsökkent,a fiatalok közül 
kevesen érdeklődnek a bélyegek, emlékívek iránt. Céljaik 
között szerepel a bélyeggyűjtés megismertetése és 
népszerűsítése minden korosztály számára. 

Lakossági felhívás
Tovább folytatódik a házi komposztáló ládák 
osztása a Siófok, Balatonvilágos és Zamárdi 
hulladékgazdálkodásának fejlesztése (KEOP-
1.1.1/C/13-2013-0033) című projekt keretében 9325 db 
házi komposztáló láda kerül ingyenesen kiosztásra 
a három település lakossága és üdülőtulajdonosai 
között. Siófokon eddig több mint 3000 db láda talált 
gazdára. A családi házaknak 400 literes komposztáló 
edényt biztosít az önkormányzat, személyenként 1 
db-ot, vagyis ha többen laknak egy ingatlanban, akkor 
több darab is vihető. A társasházak 900 literes ládát 

kaphatnak. Külön igénylést nem szükséges leadni, a 
helyszínen kell nevet, címet bediktálni és aláírással 
igazolni az átvételt. 

A ládák kiosztása a készlet erejéig tart. 

Az átvétel helye, ideje: 
Siófok- Ipartelep, Beton utca (Marosi útról nyílik balra)
Minden pénteken 14 és 18 óra között. 
További tudnivalók a komposztálásról: 
www.siokomposzt.hu



24

Sportmezből csecsemőosztály felújítás

300 ezer forintért kelt el a Siófok KC játékosai és a 
BÚÉK Siófok sportrendezvényen részt vett vendég-
játékosok által aláírt mez. Egy héten át licitálhattak a 
szurkolók a Siófok KC honlapján az ereklyére, amelyet 
Fehér István 300 ezres felajánlásával vehetett át. Az 
adományozó a Siófoki Kórház-Rendelőintézet csecse-
mőosztályának felújítására ajánlotta fel az összeget, 
amelyet Lapos Gáborral, a Siófok KC tiszteletbeli elnö-
kével, a BÚÉK Siófok főszervezőjével közösen adtak át 
a Kórház főigazgatójának, dr. Inczeffy Istvánnak. 

Szobányi adomány
Egy kisebb szobányi ruhát, játékot és tartós élelmi-
szert gyűjtöttek össze a siófoki Nők Együtt egyesü-
let tagjai. Az adományokat április végén adták át a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak. A tavaly 
decemberi sikeres adománygyűjtés után az egyesü-

let tagsága úgy gondolta, hogy nagyon sok rászo-
ruló gyermek és felnőtt van még a városban, ezért 
hagyományt teremtenek a gyűjtéssel. A Családsegí-
tő és Gyermekjóléti Szolgálatnak információi szerint 
150 fő nagyon rossz körülmények között élő család 
él a városban,  ebből a gyermek 50 fő. Az egyesület 
ruhákat, cipőket, gyermekruhákat, játékokat, pelen-
kákat, tápszert gyűjtött össze, valamint bútorokkal 
is segítette a Szolgálaton keresztül a rászorulókat. 
Felhívásukra a helyi FIDESZ és Witzmann Mihály Or-
szággyűlési képviselő és Tácsik Attila a SENDEX 2000 
Kft vezetője  jelezte, hogy szeretnének részt venni az 
adományozásban. Ők ketten nagy mennyiségű tar-
tós élelmiszerrel érkeztek, az egyesület tagjai pedig 
Orbán Katalin vezetésével gyűjtötték a rászorulók-
nak az adományokat.

A Siófoki Rádióklub csapata nyerte 2016. évi 
Nagysebességű Távírász Országos Bajnokságot. 
Zamárdi-Felsőn a Művész üdülő adott otthont 
a rendezvénynek, ahol a csapat 8 kategóriában 
32 aranyérmet szerzett és 16 ezüstöt. Összesen 
7915 pontot gyűjtöttek a versenyzők, a második 
helyezett csapatnak 3015 pont jutott.  Az első he-
lyezettek  készülhetnek a szeptemberben meg-
rendezésre kerülő  13. világbajnokságra. 
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A programozótól a menedzserképzésig

Idén Siófok is csatlakozott a Szakmák Éjszakája 
elnevezésű országos akcióhoz, amelyet az ország 
szakképzési centrumban szerveznek meg. Az 
érdeklődők egyetlen éjszaka alatt végignézhették 
a Siófoki Szakképzési Centrum siófoki iskoláinak 
képzéseit, betekinthettek a különböző szakmák 
kulisszái mögé. 

A Siófoki Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző 
Iskolájában, valamint a Siófoki Szakképzési Centrum 
Baross Gábor Középiskolája és Szakiskolájának 
tanműhelyében nemcsak megismerkedhettek a 
különböző szakmával az érdeklődők, hanem ki 
is próbálhatták magukat az egyes szakképzési 
területeken. „Próbáld ki, csináld meg, ismerd meg!” 
jelmondattal a két siófoki képzési központban a 
választható szakképzések bármelyikébe betekintést 

nyerhettek a résztvevők. A Barossban többek közt 
„CADvcsináló” informatika programok, „Fémnyűvő” 
CNC esztergálás, vagy „Ráfékező” autódiagnosztika 
várta az érdeklődőket. A Krúdy tankonyhájában 
marcipánfigurák, grillázs, hidegtálak, saláták 
készültek, a tantermekben kvízjátékok, 
pénzvizsgálat, díszcsomagolás készítés, és sok már 
program fogadta a látogatókat az este folyamán. 
A szakképzési centrumok jelenleg azt kínálják, ami 
manapság alapelvárás a mai fiatalokkal szemben, 
azaz hogy rendelkezzenek egy érettségivel, és ezen 
túlmenően egy szakképesítéssel. A kettő együtt 
biz tosíthatja azt, hogy a munkaerőpiacon nagy 
valószínűséggel el tudnak majd helyezkedni. A fő 
feladat, hogy a piacképes szakmák irányába tereljék, 
és ami a legnehezebb, és a szakképzés önmagában 
nem is tudja megoldani, hogy itt tartsák a fiatalokat.
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Pályázat útján eladásra kijelölt ingatlanok
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
10077/34 hrsz. 27 ha 5885 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, Lidó és Zamárdi u. 
beépítetlen terület
8744/30 hrsz. 2338 m2

Vételár: 37.408.000.- Ft
5. Siófok, Zamárdi utca
beépítetlen terület
8744/22 hrsz. 1 ha 5622 m2
Vételár: 117.165.000.- Ft
6. Siófok, Semmelweis utca 2. 
iroda 
9672/1/A/46 hrsz. 165 m2

Vételár: 16.250.000.- Ft
7. Siófok, Bláthy O. u.
beépítetlen terület
8985/3 hrsz. 701 m2 
Vételár: 5.900.000.- Ft
Közművek a Szőlőhegy utcában 
vannak, a beépítetlen területre 
nincsenek rácsatlakoztatva. Az 
ingatlanhoz vezető utca földút.
8. Siófok, Szőlőhegy utca
beépítetlen terület
8985/12 hrsz. 940 m2  
(394/940-ed tulajdoni hányad)
Vételár: 3.600.000.- Ft
Közművek a Szőlőhegy utcában  
vannak, a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva.
9. Siófok, Foki-hegy
(Szőlőhegy-Eperfa-Birs utca által 
határolt területen)
beépítetlen terület
8988/33 hrsz. 716 m2

Vételár: 5.600.000.- Ft
Közművek a Szőlőhegy utcában  
vannak, a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva.
10. Siófok, Foki-hegy 
(Szőlőhegy-Eperfa-Birs utca által 
határolt területen)
beépítetlen terület

8988/34 hrsz. 741 m2

Vételár: 5.800.000.- Ft
Közművek a Szőlőhegy utcában  
vannak, a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva.
11. Siófok,
Kálmán Imre sétány 13.
Teremmozi filmszínház
6620 hrsz. 548 m2

Vételár: 50.000.000.- Ft
12. Siófok, Fő tér 10/B. 
garázs
6294/1/A/1 hrsz. 9. hely
Vételár: 1.500.000.- Ft
13. Fonyód, Kopaszdomb
lakóház, udvar, erdő, rét, 
033 hrsz. 29500 m2

Vételár: 27.500.000.- Ft
14. 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
15. Siófok, Fő utca 162.
6273/3/A/7 hrsz. 33,1 m2

üzlethelyiség
Vételára: 8.500.000.- Ft
16. Siófok, Bláthy Ottó utca 22.
9337/2/A/25 hrsz. 91 m2 

egyéb helyiség 
Vételára: 14.000.000.- Ft
17. Siófok, a 7-es főút  
(Zamárdi út, Málna utca) mellett
9030/6 hrsz. 701 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 8.000.000.- Ft
Közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva.

18. Siófok,  
Kazinczy Ferenc utca 54.
1900/2 hrsz. 359 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.360.000.- Ft
Közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva.

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.900.000.- Ft
Közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva.
20. Siófok, Diós tér 12.
83/2 hrsz. 402 m2 
kivett beépítetlen terület 
Vételára: 2.800.000.- Ft
Közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva. 
Az ingatlanhoz vezető utca földút.

21. Siófok, Diós tér 13.  
83/3 hrsz. 400 m2 
kivett beépítetlen terület
Vételára: 2.700.000.- Ft
Közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva. 
Az ingatlanhoz vezető utca földút.

22. Siófok, Diós tér 15.
83/5 hrsz. 494 m2 
kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.500.000.- Ft 
Közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva. 
Az ingatlanhoz vezető utca földút.

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.000.000.- Ft
Közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva. 
Az ingatlanhoz vezető utca földút.

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.400.000.- Ft
Közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva. 
Az ingatlanhoz vezető utca földút.

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.900.000.- Ft
Közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva.

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

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.800.000.- Ft

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.300.000.- Ft
Víz, villany bekötve, gáz, 
csatorna az utcában.
29. 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 
Közművek az utcában vannak, 
a beépítetlen területre 
nincsenek rácsatlakoztatva.

30. Siófok, Töreki utca 30-32. 
12177 hrsz. 8.365 m2

kivett gazdasági épület, udvar 
Vételára: 28.400.000.- Ft 

31. Siófok, Mező u. 99.   
kivett lakóház és udvar
11381 hrsz  583 m2

Vételára: 3.900.000.- Ft

32. Siófok,  
(Töreki városrészben, a Jódi-
hegyen)   
legelő
0184/35 hrsz 3920 m2

Vételára: 2.900.000.- Ft

Pályázat útján
bérbeadásra

kijelölt ingatlanok

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

Éves bérleti díja:  
500.000,- Ft + ÁFA

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: 2016. június 13. (hétfő) 900
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1. rész: Tudatosság, méregtelenítés
Biztosan sokan kipróbáltunk már olyan 
csodamódszert, vagy csodapirulát, melyek azzal 
kecsegtettek, hogy pár nap alatt megszabadítanak 
bennünket az évek alatt felszedett plusz kilóinktól. 

Ezeknek a fogyókúráknak általában az alacsony kaló-
ria- és tápanyag bevitel, azaz lényegében szervezetünk 
éheztetése az alapja, annak ellenére, hogy az egészség 
fenntartásához mindegyik tápanyagfajta (fehérjék, szén-
hidrátok, zsírok) megfelelő minőségű és mennyiségű be-
vitelére szükség van. Testsanyargató módszerek helyett 
a fogyáshoz és a kívánt testsúly megtartásához inkább 
életmódváltásra van szükség, melynek öt alappillére 
a tudatosság, a méregtelenítés, a diéta, a mozgásban 
gazdagabb, aktív életvitel és a fogyást segítő étrend-ki-
egészítők fogyasztása. Ezek közül a méregtelenítéssel, 
a diétával (étrenddel) és az étrend-kiegészítőkkel rész-
letesen foglalkozunk három részes cikksorozatunkban. 

Ezek nagy része magától távozik szervezetünkből vesén-
ken, májunkon, bélrendszerünkön, bőrünkön és tüdőnkön 
keresztül. Évente kétszer - háromszor azonban érdemes 
méregtelenítést végezni, hogy még hatékonyabbá vál-
janak az anyagcsere - folyamatok, javuljon a tápanyagok 
felszívódása a bélben, erősödjön az immunrendszer és 
javuljanak a szervezet regenerációs folyamatai. A tisztí-
tás egyik módja lehet a léböjt kúra, melynek során a mé-
reganyagokat víz, gyümölcs- és zöldséglevek, vagy teák 
fogyasztásával mossuk ki szervezetünkből. Kiváló méreg-
telenítő a csalánlevél tea, melynek vértisztító, húgysav 
csökkentő és vízhajtó hatása van. A csalánt keverhetjük 
mezei zsurlóval, mely általános tisztítója a szervezetnek, 
elsősorban a veseműködésre hat. Hatására a csalán által 
kimosott kálium is pótlódik sejtjeinkben. A bélrendsze-
rünkben felhalmozódott salakanyagoktól növényi ros-
tok segítségével szabadulhatunk meg a legkönnyebben. 
Ilyen élelmi rost az útifű maghéj. A béltisztításon kívül 

számos jótékony hatással bír: javítja a bél perisztaltikus 
mozgását, megnyugtatja a bélnyálkahártyát, elősegíti a 
bélflóra regenerálódását antibiotikumos kezelés közben 
és után, megszünteti a székrekedést vagy a hasmenést, 
hozzájárul a megfelelő vércukorszint fenntartásához, 
csökkenti a koleszterinszintet. Teltségérzetet ad, lassítja a 
cukrok és zsírok felszívódását, ezáltal segíti a testtömeg 
csökkenését is. Kiemelkedő méregtelenítő hatással bír 
a Chlorella nevű egysejtű alga. Szuperélelmiszernek is 
nevezik, mert koncentráltan tartalmazza az egészséges 
élethez szükséges tápanyagokat. Többek között javítja 
a máj működését, serkenti az emésztést és a kiválasztó 
folyamatokat, erősíti a szervezet természetes védeke-
zőképességét. Képes eltávolítani a májból az alkoholt, a 
nehézfémeket és a növényvédőszer maradványokat. Fel-
szívja a bélrendszer méreganyagait is, megakadályozza a 
szervezet elsavasodását, leköti a felesleges gyomorsavat, 
és segíti a szervezet sav-bázis egyensúlyának fenntartá-
sát. A Chlorellánál kíméletesebb méregtelenítést végez az 
ugyancsak klorofill tartalmú búzafű, lucerna és zöldárpafű. 
A máj méregtelenítésének fontos szereplője a máriatövis, 
illetve annak hatóanyaga, a szilimarin. Egyrészt serkenti a 
májba jutó méreganyagok lebontását, másrészt aktivizál-
ja a májsejtek regenerációját és új májsejtek képződését. 
A máriatövis a májbetegségek megelőzésre is javasolt. A 
méregtelenítés ideje alatt a megfelelő folyadékbevitelről 
sem szabad megfeledkezni, mert a folyadék a salakanya-
gok kiválasztásán túl számos fontos élettani szereppel bír. 
Mielőtt bármilyen lépést tennénk az életmódváltás vagy 
méregtelenítés irányába, célszerű kikérni szakember, ke-
zelőorvos tanácsát, főleg ha az alapbetegségek között 
hormon- vagy cukor-háztartásbeli problémák vannak. A 
következő részben a diétáról olvashatnak részletesebben.

Bogárné H. Zsuzsanna szaktanácsadó
Kovács Zita szaktanácsadó

Egészség oldal - Fogyókúra helyett életmódváltás

Siófok, Fő utca 47-53.
nyitvatartás: 

H-P: 08 :00-18 :00 • Szo: 08 :00-12:00
 telefon: 84/316-281

A tartósított élelmiszerek, dohányzás és 
vegyi anyagok hatására testünkben évente 
több kilónyi méreganyag halmozódik fel. 



-50%
SZEMÜVEGKERET AKCIÓ!

Szemüvegkeret FÉLÁRON?

 IGEN!

Rendkívüli ingyenes szemvizsgálat! 

OPTIKA

Siófok, Vak Bottyán u. 27., TESCO - Telefon: 06-84/322-674
Nyitva: H.–Szo. 9.00 – 20.00, V. 9.00 – 19.00

Az akció 2016. május 1–31-ig, vagy a készlet erejéig érvényes az üzletben megjelölt szemüvegkeretekre, 
új, komplett szemüveg vásárlása esetén. További részletek az üzletben.

Vásároljon egy pár                 1 fókuszú 
szemüveglencsét felületkezeléssel

9.770 Ft-ért és válasszon 
féláras szemüvegkereteink közül!









 

 

CSALÁDBARÁT AKCIÓ:

Aki ezt a kupont

a pénztárnál felmutatja: 

500.-Ft kedvezményt kap.

Kedvezményes kuponok 

minden napra érvényesek.

CSACSACS LLÁÁDBADBADB RÁTÁTRÁTR AKAKCIÓIÓ:

EXIT CIRKUSZ ÚJ MŰSORA:

” Állati Karnevál 2016 ”

SIÓFOK-Balatonszéplak Felső - A Vasútállomással szemben

júl. 01 -től  – aug. 20.- ig

Előadások mindennap: 20.00 órakor

 Vasárnap:  SZÜNNAP

Információ és jegyrendelés: 06 30 693 46 32. www.exitcirkusz.hu
Keressen Facebookon: Exit Cirkusz: Ismerje meg legfrissebb híreinket a társulatunk életéről!

 16:00      ALMA EGYÜTTES
 18:00  DOLLY ROLL

13:00   ÜZLETEK DIVATBEMUTATÓJA
13:30   MAZSORETTBEMUTATÓ
13:50   PLÁZAKVÍZ 
14:10  HAPPINESS DANCE CLUB
15:30   KÖSZÖNTŐ ÉS 
 SZÜLINAPI TORTÁZÁS
17:00  DOMBÓVÁRI ISTVÁN STAND-UP  
 PRODUKCIÓJA

LUFIHAJTOGATÁS       ARCFESTÉS 

8600 Siófok, Fő tér 6., a Víztoronynál    facebook.com/sioplazabevasarlokozpont

Kössön ki nálunk
június 18-án!

A programváltozás jogát fenntartjuk.
A programok ingyenesek.

HÁZIGAZDA: DOMBÓVÁRI ISTVÁN


