
XXIX. évf. 7. szám 2016. július 
www.siofoki-hirek.hu
facebook/ Siófoki Hírek

Az önkormányzat havi magazinja

TURIZMUS • OKTATÁS • KULTÚRA • SPORT





MÁRCIUS

A lapunkban megjelent kép– 
és szöveganyagok bármilyen 
formában és médiában csak 
a kiadó vagy a jogtulajdonos 
engedélyével hozhatók 
nyilvánosságra.

A hirdetések tartalmáért  
a szerkesztőség felelősséget 
nem vállal.

TARTALOM XXIX. évf. 7. szám 2016. július

Impresszum
Siófoki Hírek
Önkormányzati magazin
Megjelenik évente 12 alkalommal

Kiadja a Balaton-parti Kft.
8600 Siófok, Petőfi stny. 3.

Szerkesztőség: 
8600 Siófok, Fő tér 1.
Tel.: 84-504-162, sajto@siofok.hu, 
szerkesztoseg@siofoki-hirek.hu

Főszerkesztő: Gáti Kornél

Munkatárs:
Milei Barbara

Partnereink: 
siofok.hu, siofoki-hirek.hu, Part fm 92.6

Tördelő: By Line Kft. 
Dizájn: Gáti Kornél, Aradi Péter
Tördelés: Németh Áron

Korrektor: Pálné Cserjés Györgyi
Hirdetés: Szabó Erzsébet
Tel.: +36 30 322-0174 
E-mail: servus.erzsebet@gmail.com

Terjesztő: Magyar Posta Zrt.

Nyomda: By Line Kft.
Felelős vezető:
Zsolnay Csaba
HU ISSN 0238-8588

6.

24.

14.

6.

Óvoda-felújítási program .....................................4.

Indulhat a turisztikai képzés ................................5.

Győzelem a Nemzeti Regattán ..............................6.

Nemzetközi kapcsolatok ......................................7.

Parkolás .............................................................8.

Fürdőegylet hírei ............................................... 10.

Semmelweis-nap .............................................. 12.

40 éves a KIKK .................................................. 14.

Rendhagyó Szabadtéri nyitó… ............................ 16.

Átadták a gördeszkapályát ................................. 17.

Magasabb ösztöndíjak ....................................... 18.

Változó házasságkötési díjak ............................. 18.

Kirgiz delegáció ................................................. 19.

A Petőfi sétány helyzete ..................................... 20.

Juniális a Pöttyös óvodában............................... 23.

Sport ................................................................ 24. 

Ingatlanhirdetés ................................................ 30.

25.



4

Még ebben az évben elindulhat az új óvoda-felújí-
tási program, melynek első állomása a Katicabogár 
Óvoda teljes körű felújítása, majd a következő évtől 
sor kerül a többi intézményre.

Ahogy azt korábban is megírtuk, ez év áprilisában 
Hamvas Péter intézményekért felelős alpolgár-
mester és Szajcz Adrián beruházási és fejlesztési 
tanácsnok végiglátogatta a siófoki bölcsődét és az 
óvodákat Somogyi Éva intézményvezető kíséreté-
ben. Az adott óvodák tagintézmény-vezetői a helyi 
problémákról és műszaki gondokról adtak részletes 
tájékoztatást, melyről a látogatók személyesen is 
meggyőződhettek. 
- Fontosnak tartom kiemelni, hogy a SVÓB intézmé-
nyeiben nevelkedő siófoki gyermekek megfelelő 
körülmények között készülhessenek a beiskolázásra. 
Az ehhez szükséges szakmai munka minden tekin-
tetben kiemelkedő. Az óvodai épületeink jellemzően 
a 70-es, 80-as években épültek. Ez azt jelenti, hogy 
ezeknek az épületeknek a műszaki állapota folya-
matosan romlik, és itt nemcsak a mindenki által lát-
ható dolgokra kell gondolni, hanem például a föld 
alatt lévő csövekre, amelyek korrodálódnak, a ve-
zetékek tönkremennek, és bizony komolyabb prob-
lémák is előfordulhatnak a jövőben- mondta Szajsz 
Adrián.- A városvezetés elkötelezett abban, hogy a 
siófoki gyermekek a körülményekhez képest a lehe-
tő legjobb feltételek mellett tudjanak felkészülni a 
beiskolázásra. A 2016. évi költségvetésben szereplő 
12,9 millió forint csak a feltétlenül szükséges elvége-
zendő feladatokat tartalmazza. Ennél mindenkép-
pen nagyobb vállalásra van szükség a városvezetés 
részéről. 
A beruházási és fejlesztési tanácsnok elmondta, 
hogy egy előremutató javaslattal kíván élni, egy 
olyan hosszú távú felújítási programmal, amely az 
óvodák helyzetén hivatott javítani. 
- Ahhoz, hogy belátható időn belül a komoly mű-
szaki problémákat fenntartóként Siófok Város Ön-
kormányzata kezelni tudja, szükségesnek tartom 
az óvodák és a bölcsőde részére vállalt felújítási 

programot meghirdetni. A program lényege, hogy 
a képviselő-testület döntést hoz az önkormányzati 
fenntartású óvodai intézmények és a bölcsőde fel-
újítási munkálatainak elvégzése érdekében, és erre a 
városvezetés soron kívül forrást biztosít a mindenko-

ri költségvetésben a feltétlenül elvégezendő felújítá-
si feladatok mellett- részletezte Szajcz Adrián.
A javaslat szerint elsőként a Katicabogár Óvoda kerül 
felújításra 50 millió forintból, amelyet a 2016. évre 
betervezett, de meg nem valósuló beruházások ter-
hére biztosít a testület, és egyben felkéri a hivatalt, 
hogy az ehhez szükséges intézkedést haladéktalanul 
tegye meg. A rendelkezésre bocsátandó 50 millió fo-
rintos keret tartalmazza a víz- és szennyvízrendszer 
felújítását épületen belül, a lapos tető javítását, be-
ázások megszüntetését, a nyugati traktus déli tájolá-
sú irodáinak és egy darab csoportszoba ablakainak 
árnyékolását, egy homokozó kialakítását az északi új 
udvarrészre, tornaszoba kialakítását az alagsorban a 
meglévő helység átalakításával. Sor kerülhet a belté-
ri falak festésére, játszótéri játékok, padok és játék-
tárolók festésére. Az elektromos vezetékek felújítása 
mellett szükséges az alagsor teljes felújítása baleset 
-megelőzési és állagmegóvási célzattal, a homoko-
zók árnyékolása, ülőfelületek felújítása, szabvány 
szerinti fóliatakarása. Mindezek mellett vakolatjaví-
tások, vízszigetelési problémák megoldása, hőszige-
telés a falakon és lapos tetőn, az északi oldal külső 
vízszigetelése, beázás megszüntetése az alagsorban, 
fűtőtestek korszerűsítése, épület körüli szennyvíz-

Óvoda-felújítási program indul
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elvezető rendszer felújítása, az épület tetején futó 
távfűtő vezeték hőszigetelése, napkollektor felsze-
relése és a déli kerítés javítása, magasítása mind a 
szakemberekre vár. Az óvodák és a bölcsőde felújítá-
si programjának második állomásaként Szajcz Adrián 
a Pöttyös Óvoda teljes körű felújítását javasolta, úgy, 
hogy az erre szánt összeget a 2017. évi városi költ-
ségvetésben a hivatal külön soron tervezze és sze-
repeltesse. Hogy ez megvalósulhasson, a beruházási 
osztály szakembereinek 2016 novemberéig el kell 
végezniük a műszaki állapotfelmérést, és javaslatot 

kell tenniük a költségvetés tervezésekor a beárazott 
munkák várható mértékéről és összegszerűségé-
ről. A felújítás a betervezett, de meg nem valósuló 
beruházások terhére történik, ami nem azt jelenti, 
hogy bizonyos fejlesztések elmaradnak. A legtöbb 
beruházás egy hosszú folyamat eredménye-például 
előkészítő-, tervezési fázis -, így az erre az évre beter-
vezett beruházások között is lesz olyan, amelyeket 
csak jövőre lehet megvalósítani. Így ebben az évben 
az óvodafelújítást el lehet kezdeni. A javaslatot a kép-
viselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Indul a turisztikai képzés 
"Turisztikai képzésre is megkapta az engedélyt 
az Oktatási Hivataltól a Gábor Dénes Főiskola sió-
foki intézete"- mondta lapunknak Hamvas Péter 
alpolgármester, a főiskola siófoki campusának 
igazgatója. 

A siófoki képviselő-testület egyik feltételül 
szabta a Gábor Dénessel kötött szerződés tár-
gyalásakor, hogy legkésőbb 2017 szeptemberében tu-
risztikai jellegű képzést is kell, hogy indítson a főiskola.  
- Sikerült teljesíteni azt a testületi döntést, amely azt 
írja elő, hogy legkésőbb 2017 szeptemberéig a Gá-
bor Dénes Főiskola rendelkezzen a turisztikai képzés 
engedélyével. Az Oktatási Hivatal május 30-i dátum-
mal ki is állította az engedélyt, ami azt jelenti, hogy 
megfelelő számú jelentkező esetén a 2016/2017-es 
tanévben, azaz az indulás első félévében is meg-
kezdődhet a képzés. Ez év februárjában volt a nyílt 
napunk, ezután egy hét állt rendelkezésre ahhoz, 
hogy a jelentkezők a felvi.hu oldalra feltöltsék a je-
lentkezésüket. Ezen rövid idő alatt is hetvenkét fő 
adta be a jelentkezését, így egészen biztos, hogy 
el fog indulni a képzés. Egyébként július 10-ig van 
még lehetőségük a diákoknak módosítani a jelent-
kezési lapjukon szereplő intézmények sorrendjét, 
ez ügyben is sokan kerestek minket. Augusztus-
ban újra nyílt napot tartunk a pótfelvételizők szá-
mára, és reméljük, hogy ott is hasonló érdeklődés 
lesz, mint év elején- tájékoztatott Hamvas Péter. 
A Gábor Dénes Főiskola idén szeptemberben 

gazdálkodás és menedzsment, gazdaságinfor-
matikus, valamint mérnökinformatikus alapsza-
kokat indít. Felnőttképzés keretében sommelier 
(pohárnok), TDM-menedzsment, valamint öko-
turizmus témájú tanfolyamot is terveznek. 
A legutóbbi ülés témája volt a főiskola által bérelt he-
lyiségek nem oktatási célú hasznosítása, továbbadá-
sa is. Erre azért volt szükség, mert az utóbbi időben 
több esemény szervezője- például bicikliversenyé- is 
szerette volna használni a főiskola épületét, azonban 
a szerződés miatt erre nem volt lehetőségük. Emel-
lett Hamvas Péter közbenjárására a főiskola rektora 
helyet biztosítana a siófoki civil szervezeteknek is. Az 
alpolgármester biztosított mindenkit, továbbra is az 
oktatási tevékenység élvez elsőbbséget, majd meg-
jegyezte, hogy 185 ezer forint egy félév, ami ugyan 
nem kevés, de összehasonlítva más intézményekkel, 
nem is magas, és a főiskola azt szeretné, ha nem is 
kellene rajta emelni.
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Siófoki győzelem az első Nemzeti Regattán 
Siófok győzelmével zárult az első Nemzeti Regatta 
amatőr vitorlásverseny, amelyen 30 magyarországi 
település csapata küzdött meg egymással. Amíg 
a vízen a vitorlás hajók versenye zajlott, a tó 
partján a részt vevő települések képviselői a saját 
nevezetességeikkel, jellegzetes gasztronómiai 
különlegességekkel, látványos standokkal 
mutatkozhattak be, két napon át koncertek, színes 
programok szórakoztatták a közönséget.

A siófoki kikötőben változatos, színes programokkal 
és sztárfellépőkkel várta az érdeklődőket a nyár első 
nagy szabadtéri eseménye, a Nemzeti Regatta Ma-
gyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválja június 
11-én és 12-én. Az amatőr vitorlásversenyen az or-
szág települései által delegált csapatok indulhattak, 
a hajókat és kapitányokat a Magyar Vitorlás Szövet-
ség biztosította. A versenyt nemcsak a partról lehe-
tett végigkövetni, nézőhajót, sétahajót, gyerekhajót 
és buli hajót is indítottak a szervezők. A verseny két 
előfutamából 6-6 település jutott tovább, amelyek a 
szombat délutáni döntőben versenyeztek egymás-
sal. A települések azonos típusú hajókkal indultak, 

amelyeket Budapesten sorsoltak ki. Minden hajó 
szakképzett kormányossal versenyzett, a legénység 
a település csapatából tevődött össze. A legénységek 
tagjai közt találhattunk több hírességet is, a telepü-
lési hajókon szállt versenybe többek között Növényi 
Norbert olimpiai bajnok birkózó, Gergely István két-
szeres olimpiai bajnok vízilabdázó, Varga Zsuzsanna, 
a Csiky Gergely Színház színművésznője, Badár Sán-
dor humorista és Csiszár Jenő műsorvezető. Siófok 
város csapatát Pomucz Tamás kapitány irányította, a 
legénységet Kónya Balázs, Csorba Ottó, Szajcz Adrián, 
Újvári István, Nagy Sándorné és Hamvas Péter alkot-
ta. A két délelőtti futamban egy első és egy második 
hellyel Siófok bekerült a döntőbe, amelyen elsőként 
ért célba. A Nemzeti Regattán elért első helyezésé-
vel a csapat ötszázezer forintot nyert városmarketing 
célra. A regattán a Balatoni Hajózási Zrt. jótékonysági 
futamokat is indított, az ezekből befolyt összegek-
kel gyermekeket segítő alapítványokat támogatott a 
hajózási társaság. A rendezvény sajtótájékoztatóján 
Kollár József, a Bahart vezérigazgatója elmondta, a 
Balatoni Hajózási Zrt. idén ünnepli 170. hajózási sze-
zonját, amelynek kapcsán számos programot szer-
veztek, köztük a Nemzeti Regattát.
- A verseny nem véletlenül vonható párhuzamba a 
Nemzeti Vágtával, hiszen nemcsak lovas nemzet va-
gyunk, de a vitorlás sport területén is szép sikereink 
vannak. Ez a rendezvény alkalmas arra, hogy ráirá-
nyítsa a figyelmet a magyar vitorlás sportra. Túl azon, 
hogy ez egy sportesemény, egy települési seregszem-
le is, ahol egyfajta közösségépítés is történik, hiszen 
az ország számos tájáról, Szentestől Miskolcon át Győ-
rig számos település érkezett ide. Fontos, hogy ráirá-
nyítsuk a figyelmet nemzeti kincsünkre, a Balatonra, 
valamint az eseményen a balatoni településeken 
kívül a többi részt vevő település is reflektorfénybe 
kerül, megmutathatják a települések saját turisztikai 
értékeiket, kulturális hagyományaikat, a települési 
főzőversenyen a települések ízeit – emelte ki a sajtó-
tájékoztatón Kollár József. Dr. Kollár Lajos, a Magyar 
Vitorlás Szövetség elnöke hangsúlyozta, a Magyar Vi-
torlás Szövetség egyik kötelezettsége az élsporton és 
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a versenysporton kívül, hogy az utánpótlás sportot, a 
túravitorlázást segítse, illetve a Balatont és a vitorlá-
zást népszerűsítse.
- A Nemzeti Regatta egy különleges, példa nélkü-
li vitorlásverseny, amely a térség, a Balaton régió és 
Siófok jó hírét is tovább tudja vinni – emelte ki a saj-
tóeseményen Witzmann Mihály országgyűlési képvi-
selő, majd hozzátette - a verseny legfőbb küldetése 
úgy gondolom, hogy a településeink összetartozását, 
barátságát, együttműködését hangsúlyozza mind-
amellett, hogy szórakoztató, kikapcsolódásra alkal-
mas gazdag programkínálattal két napon át méltó 
módon szórakoztatja az ide érkezőket és a helyieket 
egyaránt. Legfontosabb célunk a balatoni térség tu-
rizmusának fejlesztése, a jó hírünk, ismertségünk és 
elismertségünk szélesebb körben való terjesztése. 
A verseny küldetése a Balaton brand továbbépítése, 
a Balatonról kialakított imázs tovább szélesítése – 
mondta Witzmann Mihály.
A vitorlásverseny mellett a hétvégén a siófoki kikötő-
ben is folyamatosan zajlottak a programok. Az esemény 
háziasszonya a szárazföldön Ördög Nóra volt. A parton 
a versenyre nevezett települések képviselői a saját ne-

vezetességeikkel, jellegzetes gasztronómiai különle-
gességekkel, látványos standokkal mutatkozhattak be. 
Mindkét nap Bahart hajós programok, gyereksarok, a 
társadalmi szerepvállalás jegyében CSR sarok várta a 
látogatókat. Szombaton többek közt a települési ízek 
versenyét és a jótékonysági vitorlásfutamokat tekint-
hették meg az érdeklődők, vasárnap a Bahart Regatta 
pályaversenye rajtolt, a Rózsakert előtti vízen modell-
vitorlás versenyt, a Sió-csatornán sárkányhajó versenyt 
indítottak. A színpadon többek közt olyan neves elő-
adók léptek fel a kétnapos családi fesztiválon, mint a 
Magna Cum Laude, a Honeybeast és a The Biebers.

Siófok megerősítené nemzetközi kapcsolatait
Siófok kilenc testvérvárossal és két partnervárossal 
tart fenn jelenleg együttműködést, és a város 
önkormányzata új testvérvárosi kapcsolat helyett 
inkább megerősítené  a jelenlegieket.

Siófok eddigi testvérvárosi és partnervárosi kapcso-
latai túlnyomórészt turisztikai, illetve oktatási célból 
jöttek létre. A város képviselő-testülete korábban 
több alkalommal is kifejtette, hogy szorosabbra kel-
lene fűzni ezeket az együttműködéseket, gazdasági, 
turisztikai és oktatási szempontból újabb lendületet 
kéne kapnia a nemzetközi kapcsolatoknak. A város 
a közelmúltban fogadta a japán delegációt, amelyet 
követően egy marokkói és egy kínai megkeresés 
is érkezett. Marokkóból, Agadírból Magyarország 
marokkói nagykövete, Tromler Miklós kereste meg 
az önkormányzatot, hogy a 2010-ben megkezdett 

tárgyalások folytatódjanak egy turisztikai és gazda-
sági együttműködés kialakítása érdekében. A Kínai 
Külügyi Hivatal megbízott kapcsolattartója, Balogh 
Sándor azzal a kéréssel fordult a siófoki önkormány-
zathoz, hogy kínai városok magyar városokkal kí-
vánnának elsősorban gazdasági együttműködés 
tekintetében testvérvárosi kapcsolatot kialakítani, és 
Siófokot, mint lehetőséget kiajánlaná Kínába. A két 
megkeresést követően Siófok képviselő-testülete 
legutóbbi ülésén tárgyalt a nemzetközi kapcsolatok 
kialakításáról. Mind a Városfejlesztési és Környe-
zetvédelmi, mind az Idegenforgalmi és Rendészeti 
Bizottság azt kérte, hogy a meglévő testvérvárosi 
kapcsolatok vonatkozásában az oktatási, turisztikai 
és gazdasági együttműködést fűzze szorosabbra a 
hivatal, és a bizottságok nem támogatják újabb test-
vérvárosi kapcsolatok kialakítását. 

Fotó: G
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A júniusban elfogadott önkormányzati 
rendelet szerint a környező tízemeletesek 
lakói kedvezményes éves parkoló bérlettel 
használhatják a Városház tér teljes területét. 

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
májustól módosította a parkolás szabályozásáról és a 
várakozás rendjéről szóló önkormányzati rendeletet, 
azonban a módosítást követően több bejelentés ér-
kezett annak felülvizsgálatára. A bejelentések alapján 
lefolytatott felülvizsgálat után az önkormányzat több, 
egymástól eltérő tartalmú megoldási lehetőséget, 
koncepciót vizsgált meg. A májusi rendelet szerint a 
Sió utca 19-21. és a Tanácsház utca 1-3. szám alatt ta-
lálható tízemeletes épületben lévő lakás tulajdonosa 
vagy lakásra vonatkozó haszonélvezeti jog jogosultja, 
aki az adott siófoki lakásban lakóhellyel rendelkezik, 
kedvezményes éves parkoló bérletet igényelhetett. 
Ennek értelmében a lakásokhoz tartozó parkoló-
helyeket vehették igénybe a bérlettel rendelkezők, 
azonban 60 parkolóhely jutott 260 lakásra. A parko-
lási lehetőséget a rendelet júniusi módosítása szerint 
kiterjesztették az egész Városház térre, így a tízeme-
letesek lakói kedvezményes éves parkoló bérlettel 
használhatják a Városház tér teljes területét. Ezzel a 
megoldással az önkormányzat kedvezményes éves 
parkoló bérlettel ad lehetőséget a parkolásra a jogo-
sultak számára a teljes Városház téren (Városháza és 
Termofok Kft. épületének északi oldalán), így a leg-
több érintett, lényegében az összes lakó parkolása 

megoldódik. A bérlettel az ott lakók a Városház tér 
bármely parkoló részén parkolhatnak, amennyiben 
a házuknál nincs parkolási lehetőség. A módosítás 
keretében – a korábbi módosítási javaslathoz képest 
- a kedvezményes éves parkoló bérletre jogosultak 
köre is bővült azzal, hogy a tulajdonosok és a lakás-
ra vonatkozó haszonélvezeti jog jogosultja mellett a 
kedvezményes parkoló bérletre jogosult lenne a Ptk. 
szerinti közeli hozzátartozó vagy élettárs azzal, hogy 
a tulajdonossal az adott lakásban együtt kell élnie. 
A jogosultak körének bővítése mellett a módosítás 
keretében továbbá – az ügyintézés egyszerűsítése 
érdekében - a jogosultsági feltételek igazolása egy-
szerűbb lesz, a tulajdoni lap becsatolására nem lesz 
szükség. A módosításokkal így kevesebb okirat becsa-
tolása mellett azon lakás tulajdonosa sem lesz kizárva 
a kedvezményes árú parkolás lehetőségéből, akinek 
ugyan nincs tulajdonában gépjármű, azonban a vele 
közös háztartásban élő közeli hozzátartozó rendel-
kezik közúti jármű tulajdonnal. A Sió utca 19-21. és a 
Tanácsház utca 1-3. szám alatt található tízemeletes 
épületben lévő lakás tulajdonosa, közeli hozzátarto-
zója, élettársa vagy lakásra vonatkozó haszonélvezeti 
jog jogosultja, aki az adott siófoki lakásban lakóhely-
lyel rendelkezik, kedvezményes éves parkoló bérletet 
igényelhet, amelynek éves díja 1500 FT + áfa/lakás/
gépjármű. Fontos, hogy a jogosultak körének bővíté-
se mellett továbbra is megmarad az a szabály, hogy 
lakásonként csak egy közúti járműre adható a kedvez-
ményes bérlet. 

Kiterjesztett kedvezményes parkolás

Év elejétől 39 elhelyezési kérelem érkezett normál 
szintű ellátásra a Siófok Város Gondozási Központ 
Idősek Otthonába, azonban csak 4 szépkorút 
tudtak befogadni. 

Az Idősek Otthona férőhelyeinek száma 99, amelyből 
korábban 82 biztosított átlagos, 17 emelt szintű körül-
ményeket. Emelt szintű ellátást egy ideje csak 11 fő 

igényel, és év eleje óta nem érkezett ilyen szolgáltatás 
iránt újabb kérelem, miközben jelentős túljelentkezés 
tapasztalható a normál szintű ellátásra. Kaszáné Nagy 
Zsófia intézményvezető kezdeményezésére 6 emelt 
szintű férőhelyet átminősítettek normál szintűvé a 
helyzet enyhítésére. Az átminősítéssel – amit Siófok 
képviselőtestülete egyhangúan támogatott - 88-ra 
emelkedett a normál ellátás férőhelyeinek a száma.

Hat férőhelyet átminősítettek az Idősek Otthonában
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Különböző online felületeken, rádiós és televíziós 
reklámspotokban, országszerte óriásplakátokon 
és a nyomtatott sajtóban is találkozhatunk a siófoki 
Bor és Kenyér Ünnepe, valamint a Halfesztivál 
reklámjaival. 

A két városi szervezésű fesztivál médiakampányá-
ra 4 millió forintot szavazott meg a PR keretből 
Siófok képviselő-testülete. A televíziós és rádiós 
megjelenésekre 3 millió forintot költenek, így a né-
zettebb, országos csatornákon (M1, TV2, RTL Klub, 
Duna) főműsoridős vagy ahhoz közeli, rövid meg-
jelenésekben, nyereményjátékokban, a Class FM, 

illetve a Kossuth és Petőfi Rádión találkozhatunk 
majd a két siófoki fesztivál hirdetéseivel. Az 1 mil-
lió forint összköltségű online megjelenések közt az 
onlinebalaton.hu, az egyik legkeresettebb, balatoni 
híreket közlő oldal és az Index utazási melléklete, 
a travelo.hu oldalak szerepelnek. A Bor és Kenyér 
Ünnepe, valamint a Halfesztivál óriásplakátjai Bu-
dapest több kerületében, Székesfehérváron, Deb-
recenben, Pécsen, Veszprémben és az ország több 
nagyvárosában megjelennek. A hirdetések orszá-
gosan a nyomtatott sajtóban is helyet kapnak, hogy 
minél szélesebb körben népszerűsítsék a siófoki 
fesztiválokat. 

Országos médiakampányt kapnak a siófoki fesztiválok

Városmarketing gyémánt díjat nyert Húsvéti 
Nyuladalom Siófok elnevezésű rendezvényével a 
Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai Egyesület. 

A Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai Egyesület húsvéti 
rendezvényével sikeresen pályázott a Magyar Marke-
ting Szövetség 2016. évi Országos Városmarketing Díj 
pályázatára Rendezvény-esemény kategóriában. A díj-
ra idén összesen 70 nevezés érkezett. A 35 várost képvi-
selő szervezetek 6 kategóriában pályázhattak, melyek 
közül a legnépszerűbb, 24 nevezéssel a rendezvény-
esemény kategória volt. A pályázó szervezeteknek 
be kellett mutatniuk a megvalósított marketingtevé-
kenység előkészítésének, megvalósításának és ered-
ményessége értékelésének folyamatát. Az elismert 

szakemberekből álló zsűri a pályamunkákat a meg-
alapozott tervezés, a kreativitás, a szakszerű megva-
lósítás, a kitűzött célok elérését jelentő hatásosság és 
a források célszerű felhasználását jelentő hatékonyság 
szempontjai alapján értékelte. A zsűri közel 30 telepü-
lést, köztük Siófokot is Városmarketing gyémánt elis-
meréssel jutalmazta. A Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai 
Egyesület pályázatával szakmai elismerő címet nyert, 
a Városmarketing gyémánt díj védjegyét, logóját az 
egyesület és maga Siófok is használhatja majd kiad-
ványaiban, honlapján. A díj által a Magyar Marketing 
Szövetség az Országos Városmarketing Díj honlapján, 
a médiatámogatókon, a díj kampányán keresztül nép-
szerűsíti a várost.

Gyémánt díjas lett a Fürdőegylet
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Semmelweis-nap Siófokon

A korábbi évek hagyományait követve idén is 
megemlékeztünk dr. Semmelweis Ignácról, és 
ünnepi keretek között köszöntöttük a Siófoki 
Kórház-Rendelőintézet dolgozóit.

Az ünnepi eseményen idén is átadásra kerültek az 
elismerő oklevelek és kitüntetések. A Semmelweis 
emlékgyűrűt dr. Nagy Sándor vehette át. Kitünte-
tésben részesült dr. Tivadar János, Vécsei Zsanett, 
Lacher Tamás, Papp Roland, Szalai Péter, Varju 
Zsoltné, dr. Kiss Domonkos Pál, dr. Fülöp Zoltán, 
dr. Kmeth Hajnalka, dr. Gyányi László, dr. Vázsonyi 
Éva, Pappné Horváth Szilvia, Paksiné Szabó Szilvia 
és Szabó Istvánné. Witzmann Mihály országgyűlési 
képviselő két ajándékot ajánlott fel, kérése csupán 
annyi volt, hogy az egyik díjazott egészségügyi, 
a másik díjazott pedig a kórház működtetésében 
aktívan részt vevő, de nem egészségügyi dolgo-
zó lehessen. A kórház főigazgatójának javaslata 
alapján a kétszer kétszemélyes wellness hétvégé-
re szóló utalvány egyikét dr. Dobó Edit főorvos, a 
másikat pedig Bari Istvánné könyvelő vehette át.  
- Az elmúlt évek jelentős infrastrukturális fejlesz-
téseket hoztak a magyar egészségügy számára, 
amelynek számoskézzel fogható jele tapasztalható 
térségünkben is. A teljesség igénye nélkül az utóbbi 

esztendőkben közel 4 milliárd forint értékben tör-
téntek fejlesztések a siófoki kórházban, elkészült 
a városi rendelőintézet teljes akadálymentesítése, 
milliárdos nagyságrendű fejlesztéssel újult meg a 
tabi rendelőintézet, a tavalyi évben sor kerülhetett 
a térség tizenkét településén az orvosi rendelők át-
fogó korszerűsítésére mintegy 450 millió forintból, 
az új mentőautók beszerzése mellett modern külsőt 
kapott a siófoki mentőállomás, és megépült az igali 
mentőállomás is. A fejlesztések mellett 2010 óta 
mintegy 160 milliárd forintból került sor a kórházak 
adósságának átvállalására, és 300 milliárd forintot 
fordított Magyarország kormánya az egészségügyi 
dolgozók béremelésére.
Mindezek ellenére még korántsem lehetünk elé-
gedettek, ugyanis az egészségügyi dolgozók eg-
zisztenciális helyzete még mindig elmarad a kívánt 
szinttől. Ezért is tájékoztattam örömmel a jelen-
lévőket, hogy a közelmúltbeli döntések eredmé-
nyeképpen már az idén ősszel elindulhat egy négy 
éves bérfejlesztési program, amely komoly bérnö-

vekedéseket jelent majd az egészségügyi dolgozók 
számára- mondta beszédében Witzmann Mihály. 
A képviselő kiemelte, hogy a 2017-es költségvetés 
parlamenti elfogadása révén a jövő esztendőben 
170 milliárd forinttal juthat több forrás az egészség-
ügyi ellátórendszer finanszírozására.
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40 éve a város szívében…
40 évvel ezelőtt Városi Járási Művelődési Központ-
Siófok néven adták át, majd Dél-balatoni Kulturális 
Központként üzemelt, és közel egy évtizede 
Kálmán Imre Kulturális Központként működik 
Siófok kultúrháza. 

A siófoki Kálmán Imre Kulturális Központ „40 éve a vá-
ros szívében…” mottóval ünnepli az idei évben jubile-
umát. Június 25-én a négy évtizedet átölelő kiállítással 
nyílt meg az egész napos születésnapi programsoro-
zat. A kultúrház 1969-ből fennmaradt tervrajza az egyik 
legrégebbi darabja a tárlatnak, amelyet végignézve 
fényképeken, plakátokon juthatunk el a kezdetektől, 
1976-tól egészen napjainkig. A 10. jubileum évében a 

magyar tengerről szóló kiállítás, operamesék, Walt Dis-
ney-filmek vetítése szerepelt a programkínálatban, a 
20. évforduló után az Aranykagyló és a Stefánia Fesz-
tivál volt népszerű, de a 40. születésnapra az utóbbi 
évekből is albumokba gyűjtötték az emlékeket a KIKK 
munkatársai. A rendezvényen a kultúrház előtti szín-
padon egymást váltották a helyi táncegyesületek és 
zenekarok műsorai, az előcsarnokban bélyeggyűjtők 
kiállítása nyílt a helyi dalkörök előadásával kísérve. A 
születésnap a délelőtti lufi felengedéssel és a délutáni 
tortázással volt teljes. A Kálmán Imre Kulturális Központ 
jelenlegi igazgatója, Gyulainé Isó Edina nyitotta meg, 
majd köszönetével zárta a rendezvényt, amelyen a 
KIKK egykori munkatársait is vendégül látták. 

Több százan ünnepelték meg a Sió Pláza születésnapját
„Kössön ki nálunk” szlogennel hívta negyedik 
születésnapi partijára vendégeit a siófoki Sió Pláza. 

A siófoki pláza június 18-án ünnepelte negyedik 
születésnapját, az ünnepi alkalomra sztárfellépőkkel, 
gyerekprogramokkal készültek a szervezők. A 
rendezvény már délelőtt elkezdődött, a gyerekeket 
arcfestés és lufihajtogatás várta. Az üzletek 
divatbemutatójával folytatódott a délutáni 
programsorozat, majd helyi tánccsoportok, a Napsugár 
Mazsorett csoport, a Siópom Children’s csoport és 
a Happiness Dance Club táncosai szórakoztatták a 
közönséget. Gyerek Ki mit tud, pláza-kvíz és szülinapi 
tortázás előzte meg a sztárfellépők sorát. A születésnap 
sztárvendégeként a népszerű Alma együttes hozta el 
gyerekdalait a legkisebbeknek. A gyerekzsivajtól hangos 
koncerten a földszinti színpad körüli tér és a pláza 

felsőbb szintjei is megteltek kisgyerekes családokkal, 
hosszú sorok álltak az arcfestésre, lufihajtogatásra várva. 
Dombóvári István stand-up produkciója már leginkább 
a felnőtt korosztálynak szólt, végül a Sió Pláza negyedik 
születésnapi buliját a Dolly Roll együttes koncertje zárta. 
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Catherine Gallagher többszörös ír sztepptánc 
világbajnokkal, az Art of Magic művészeivel, 
operettgálákkal, színdarabokkal, fergeteges 
táncprodukciókkal, kubai és japán 
showműsorokkal és még számos hazai és 
nemzetközi sztárvendéggel egész nyáron át 
változatos, színvonalas műsorkínálatot ígér 
vendégeinek a SioStage Kálmán Imre Szabadtéri 
Színpad.

Egy évadnyitó sajtótájékoztatón a sajtó képviselői 
ízelítőt kaptak a SioStage július 9-én induló prog-
ramsorozatának látványos produkcióiból. Catherine 
Gallagher ízelítőt adott fergeteges tánctudásából, az 
Art of Magic egyik mágusa szöget ütött az arcába, és 
egy szabadulóművész 10 méter magasságban sza-
badult ki kényszerzubbonyából.
- Célunk, hogy változatos, színvonalas, nemzetközi, 
minden igényt kielégítő kulturális kavalkádot vará-
zsoljunk a SioStage Kálmán Imre Szabadtéri Szín-
padára – emelte ki az évadnyitó sajtótájékoztatón 
Koós-Lukács Tímea, a SioStage kommunikációs igaz-
gatója. - Siófok egy kivételes város, az egyik legnép-
szerűbb üdülőhely, gyönyörű a környezet, a siófoki 
szabadtéri színpad 1600 férőhelyes nézőterével a 
Balaton legnagyobb szabadtéri színpada. Mind a 
kulturális központ, mind a Fürdőegylet rengeteg 
programot kínál, mégis azt gondoljuk, hogy unikum 
az, hogy szinte mindennap érdekes produkció lát-
ható nálunk, amelyek nagy része nemcsak a hazai, 
hanem a külföldi vendégek örömére is szolgál. Jó ér-

telemben szeretnénk egy kulturális bombát dobni a 
városra, ami reményeink szerint sikerülni fog. Remél-
jük, hogy művészeti vezetésünk alatt hosszú távon 
tudunk majd biztosítani olyan programokat, amely 
felvillanyozza a szabadtéri színpadot, és a Szegedi 
Szabadtéri Színpad színvonalára emeli a siófoki Kál-
mán Imre Szabadtéri Színpadot – mondta el Koós-
Lukács Tímea.
A sajtótájékoztatón az előadások, produkciók ne-

ves művészei közül többen is megjelentek, bemu-
tatták társulatukat, darabjaikat. A SioStage Kálmán 
Imre Szabadtéri Színpad kiemelt sztárprodukciója 
az évadot megnyitó Catherine Gallagher’s Holly-
wood Dream nagyprodukció, amelyben Catherine 
Gallagher, Írország nemzeti bajnoka, többszörös ír 
sztepptánc világbajnok és egy 40 fős szimfonikus 
zenekar lép színpadra július 9-én. Az előadások so-
rában szerepel többek közt a Pannon Várszínház, 
amely a Mária Evangéliuma című rockoperával ké-
szül a siófoki nyári szezonra.
- Színházunk 15 éve veszprémi központtal működik, 
tevékenységünk másik fele a regionális igények ki-
elégítését szolgálja. Siófok nyáron és a fő színházi 
szezonban is az egyik leglényegesebb pontunk. Régi 
bútordarabok vagyunk itt, reméljük, hogy most hoz-
zájárulunk egy új kezdeményezés sikerének meg-
alapozásához is – hangsúlyozta ki Vándorfi László, 
a Pannon Várszínház igazgatója. Az Orfeum Vándor-
színpad sztárjai operettgáláival egy forró, szenvedé-
lyes, szerelmes nyárra várják a vendégeket Siófokon. 
Gregor Bernadett színművésznő és Szarvas Attila 

Rendhagyó Szabadtéri Színpad nyitó
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színművész a Titkok egy hálószobából című kétsze-
mélyes színdarabot, valamint az Anconai szerelme-
sek című darabot hozzák el a szabadtéri színpadra.
- A Titkok egy hálószobából egy érzelmes vígjáték, 
amely egy házaspár életének 25 évét öleli fel, egé-
szen a nászéjszakától az öregkorukig, amíg ezt a bi-
zonyos hálószobát, ahol minden jelenet játszódik, el 
nem kell hagyni. A kétszemélyes darabunk után au-
gusztusban visszatérünk az Anconai szerelmesekkel, 
amely igazi kikapcsolódást nyújt a nézőknek, tele 
fülbemászó olasz dalokkal – mondta el a sajtótájé-
koztatón Gregor Bernadett színművésznő.
A Habana Social Club producere, Tóth Gergő ar-
ról számolt be, hogy Kuba egy nagyon zárt világ, 
és egyedül a Habana Social Clubot engedték el az 
országból, mint az egyetlen olyan hivatalos együt-
test, aki képviselheti Kubát, ők lépnek színpadra 
idén nyáron, Siófokon is. Az Everdance Táncszínház 
az autentikus néptánc és a világ összes létező más 
nemzetiségű táncainak keverékét varázsolja a szín-

padra a tánc mellett olyan énekesekkel, mint Oláh 
Gergő, az X-Faktor harmadik szériájának győztese. A 
SioStage Kálmán Imre Szabadtéri Színpad idei nyári 
évadának koprodukciós partnere, a Bakelit Multi Art 
Center olyan együtteseket hoz Siófokra, mint a The 
BlackBirds Beatles,  a Stoned – 100% Rolling Stones 
- Mick Jagger 73, a Keep Floyding Pink Floyd show, a 
Taiko Spirit on the Beach, vagy a Cry Free – Zep Ses-
sion szuperprodukciója.

Június 24-én adták át Siófok új, FGXTREME pálya 
névre hallgató, mintegy 20 millió forintból megépült 
sportpályáját a Béke park északnyugati oldalán, 
amit a gördeszkások, görkorcsolyások, BMX-esek 
és rolleresek egyaránt használhatnak majd éjjel-
nappal.

A siófoki képviselő-testület februárban döntött a 
pálya megépítésének támogatása mellett, amelyhez 
8 millió forinttal járult hozzá a település meghatározó 
cége, az FGSZ Földgázszállító Zrt.
Mintegy másfél hónap alatt épült meg az 
önkormányzat és a társaság partnerségében az 
új, FGXTREME pálya névre keresztelt sportpálya. 
Az átadás napján a cégcsoport mintegy 70 vezető 
beosztású munkatársa ragadott ásót, seprűt, 
gereblyét vagy ecsetet, és szépítették a pálya 
környezetét. Sor került a trafóház festésére, 
virágok, cserjék ültetésére, játszótér renoválására. 
Az önkormányzat városfejlesztési és üzemeltetési 
osztályának dolgozói vezették a csapatokat. 
Aktív részvételük mellett a város polgármestere, 
dr. Lengyel Róbert és Fehér János, az FGSZ 

vezérigazgatója sem maradtak ki a feladatokból, 
példamutatásukkal motiválták kollégáikat. A biciklis, 
rolleres és gördeszkás fiatalok már kora délután 
birtokba vették a helyszínt, és tudásukat csillogtatva 
fejezték ki hálájukat, hogy a város Fő tere helyett 
egy kifejezetten a számukra és az igényeik szerint 
kialakított területen gyakorolhatnak a Balaton 
legjobb pályáján.

Gördeszkapálya épült Siófokon

Fotó: G
áti Kornél

Fotó: G
áti Kornél
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Magasabb ösztöndíj támogatások
Emelkedtek Siófok Város Ösztöndíjának támoga-
tási összegei, valamint a tanulóknak és a felké-
szítő tanároknak adható tárgyjutalom értéke is 
megnövekedett. 

A márciusi képviselő-testületi ülésen Siófok Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Siófok 
Város Ösztöndíjáról, Szakképzési Ösztöndíjáról, vala-
mint a nemzetközi, országos és megyei tanulmányi 
versenyen kiemelkedő eredmények jutalmazásáról 
szóló önkormányzati rendeletét. A szakképzési ösz-
töndíj-támogatás összegeit megállapítva azonban 
az ülésen felmerült, hogy Siófok Város Ösztöndíjának 
támogatási összegeit felül kellene vizsgálni, így így 
Cser Lajosnénak, a Siófok Járási Tankerület igazgató-
jának javaslata   alapján megszületett a támogatási 
összegek emeléséről szóló rendelet. Siófok Város 
Ösztöndíjának havi támogatási összege mind a kö-
zépfokú, mind a felsőfokú tanulmányokat folytató 
pályázók esetében megkétszereződött. A módosítás 
értelmében például a kitűnő tanulmányi eredményt 
elért középfokú tanulmányokat folytató tanulók 

havonta a korábbi 5000 forint helyett 10 000 forint 
összegű támogatásban részesülnek. A felsőfokú ta-
nulmányokat folytató, kitűnő eredményeket elért ta-
nulók esetében a korábbi 10 000 forint összegű havi 
ösztöndíj összege 20 000 forintra emelkedett. Az ösz-
töndíj összege a tanulók átlagával arányosan válto-
zik. A módosító rendelet szerint a siófoki köznevelési 
intézmény (általános iskola, középiskola) tanulóinak 
és felkészítő tanáraiknak adható egyszeri tárgyjuta-
lom összege is megemelkedett. Az országos vagy 
megyei tanulmányi versenyen kiemelkedő eredmé-
nyeket elért tanulóknak a városnapon megrende-
zésre kerülő ünnepségen egy alkalommal adható 
tárgyjutalom értéke 5000 forintról 10 000 forintra, 
a tanulók felkészítő tanárainak adható tárgyjutalom 
értéke 10 000 forintról 20 000 forintra nőtt. A szak-
képzési ösztöndíjjal a helyi hiányszakmákban (2016. 
első félévére vonatkozóan a szakács, a felszolgáló, a 
karosszérialakatos és a hegesztő szakmákban) tanuló 
diákokat támogatja Siófok, ennek legmagasabb elér-
hető összege 4,51 feletti tanulmányi eredmény esetén  
15 000 forint havonta. 

Július 1-től változtak a hivatali helyiségen kívüli, 
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésének szabályai és díjai Siófokon.

Csökkentek a házasságkötés vagy bejegyzett élettár-
si kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli 
helyszínen történő lebonyolításának díjai, a hivatali 
helyiségben hivatali munkaidőn túl történő lebo-
nyolítás díja azonban emelkedett. Korábban a Siófoki 
Önkormányzati Hivatal az anyakönyvi eseményekkel 
együtt a névadás és házassági évforduló megtartását 
is egy rendeletben szabályozta. Ez azonban a jogsza-
bály alapján nem lehetséges, ugyanis anyakönyvi ese-
mény a törvény alapján a születés, a házasságkötés, 
a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és a halál-

eset. Tekintettel arra, hogy a települési önkormány-
zatnak kizárólag a házasságkötés és a bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítése vonatkozásában van 
felhatalmazása rendeleti szabályozásra, így a Siófoki 
KÖH elkészítette a hivatali helyiségen kívüli, valamint 
a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 

Megváltozott házasságkötési szabályok és díjak
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bejegyzett élettársi kapcsolatlétesítés engedélyezé-
sének szabályairól, továbbá a többletszolgáltatás el-
lentételezéseként az önkormányzat részére, valamint 
az anyakönyvvezető és közreműködője részére fize-
tendő díj mértékéről szóló önkormányzati rendelet 
tervezetét. A hivatal rendelettervezetének kialakítása 
során felülvizsgálta a hatályos rendelet által megálla-
pított díjak összegeit, valamint a házasságkötés és a 
bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kí-
vüli helyszíneinek engedélyezését. A korábbiakhoz 
hasonlóan a házasságkötés vagy bejegyzett élettár-
si kapcsolat létesítése hivatali helyiségben hivatali 
munkaidőben történő lebonyolítása díjmentes. A 
hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túl történő 
esemény lebonyolításáért korábban megállapított 
díj (5000.-Ft + áfa) hosszú ideje nem lett felülvizsgál-
va, így az indokolatlanul alacsony összeget a hasonló 
Balaton-parti városokban megállapított díjak ösz-
szegéhez igazítva megemelték. Házasságkötés vagy 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali 
helyiségben hivatali munkaidőn túl történő lebonyo-
lításáért július 1-től 20 000.-Ft + áfa díjat kell fizetni. A 
hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő ceremó-
nia lebonyolításának díja 40 000,-Ft + áfa összegre 
csökkent, és a személyhajón történő lebonyolításá-
ért is kevesebb, a korábbi 80 000,.-Ft +áfa helyett  
60 000,.-Ft +áfa díjat kell fizetni.
A hivatali helyiségen kívüli a házasságkötés vagy be-
jegyzett élettársi kapcsolat helyszínére vonatkozó 
szabályozás is módosult, mivel előfordultak olyan 
kérelmek, amelyek a hatályos szabályozás alapján en-
gedélyezett három helyszín – saját otthon, vendég-
látóhely és személyhajó – kereteit meghaladták. A 
korábbi szabályozástól eltérően, az Alaptörvényben 
található szabályozás szellemében nem a konkrét 
helyszín, hanem azon feltételek vannak meghatároz-
va, amelyeknek a hivatali helyiségen kívüli helyszín-
nek meg kell felelni.

Június 9-én érkezett hazánkba a Kirgiz Köztársaság 
parlamenti delegációja, Csinibaj Turszunbenov elnök 
vezetésével. Siófokra is ellátogattak. 

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter fogadta 
a delegációt, és tárgyalt annak vezetőjével, majd a 
küldöttség Siófokra látogatott. A parlamenti delegáció 
tagjait Potocskáné Kőrösi Anita alpolgármester és 
Szamosi Lóránt fogadta a Nemzeti Regatta napján.  A 
delegáció egy rövid kisfilmet nézett meg a Városházán, 
mely bemutatta a várost  és annak főbb látványosságait, 

idegenforgalmát, iparát, oktatási életét. A kirgiz parlament 
tagjai kimondottan érdeklődőnek és nyitottnak tűntek. 
- Turszunbenov elnök úrnak néhány mondatban 
bemutattam a magyar szakképzést, valamint a Siófoki 
Szakképzési Centrumot is. A küldöttség tagjai között 
volt oktatási szakember, akivel egy szorosabb képzési 
együttműködés és tapasztalatcsere lehetőségeiről is 
beszélgettem. A programba belefért egy rövid Balaton-
parti séta is. Döbbenten hallgatták az elnök kíséretében 
lévő szakemberek, hogy a Balaton víztömege 2 milliárd 
m3, ugyanis az ő "Balatonjuk", az Issyk-Kul 1738 milliárd 
m3-es víztömeggel bír. Fontos megemlíteni, hogy két 
magyar nevet már eleve ismertek a kirgiz politikusok: 
Puskás Ferencét és Vámbéry Árminét, a híres magyar 
orientalistáét- mesélt a látogatásról Szamosi Lóránt. 
A kormány "keleti nyitás" programjának jegyében járt 
Magyarországon a delegáció, elsősorban a gazdasági 
kapcsolatokat és együttműködési lehetőségeket 
kutatva. Siófokot elhagyva Tihanyba, majd Herendre 
vezetett útjuk. Utólag a siófoki fogadóbizottság tagjai azt 
nyilatkozták lapunknak, hogy valószínűleg nem utoljára 
láttuk őket.

Kirgiz delegáció Siófokon
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Sikeres változtatások a szórakozóövezetben
Eddig jól vizsgázott a Petőfi sétány sétálóutcává 
alakított részén, valamint a Nagystrandon 
idén próba jelleggel bevezetett új biztonsági 
rendszer, információs pontok és egészségügyi 
járőrszolgálat. A biztonságot és nyugalmat szolgáló 
változásokra Siófok közel 64 millió forintot fordít a 
költségvetéséből.

A város vezetése év elején döntött arról, hogy a 
buliturizmus kísérőjelenségeinek és a bűncselekmények 
visszaszorításának érdekében új biztonsági rendszert 
vezet be kísérleti jelleggel június 15-től augusztus 24-ig 
a Petőfi sétány Porec tértől a Glatz Henrik utcáig terjedő 
szakaszán és a Nagystrandon.
Dr. Lengyel Róbert polgármester kifejtette, hogy az elmúlt 
években sok bűncselekmény történt a sétányon, és külö-
nösen éjfél után elképesztő állapotok uralkodtak, ezért 
a korábbiaknál hathatósabb intézkedésre volt szükség. 
Idén a város vezetése rendezvényterületté nyilvánította 
az érintett szórakozónegyedet, és képzett, minden enge-
déllyel rendelkező biztonsági szakemberekre bízta az el-
lenőrzését. Az érintett terület minden pontján biztonsági 
kamerák rögzítik kiváló képminőségben a történteket.
„Nemcsak a fegyelem és a rendfenntartás a cél, hanem 
hogy egy biztonságosabb, kulturáltabb környezetet 
biztosítson Siófok az idelátogatóknak. Így szívesebben 
visszatérnek a vendégek, és megnyugtató az ideérkező 
fiatalok szülei számára is, hogy jó helyen tudhatják gyere-
keiket” – hangsúlyozta a polgármester. 
Az új rendszer a beindítását követő hetekben jól 
vizsgázott. Jóval kevesebb bűncselekmény történt a 
szórakozóövezetben, mint az elmúlt években, az el-
követőket pedig több esetben is gyorsan be tudták 
azonosítani.
Schőn Péter, a Petőfi sétány és Nagystrand biztonsági 
vezetője arról tájékoztatott, hogy a rendezvényterületre 

csak engedéllyel rendelkező és hatósági feladatot ellátó 
gépjárművek hajthatnak be. A terület felügyeletét a biz-
tonsági szolgálat tagjai a vonatkozó jogszabályok alapján 
végzik. Kiszűrik a  közbiztonságra veszélyes tárgyakat, 
köztük az üvegeket is, és szúrópróbaszerűen átvizsgálhat-
ják az emberek ruházatát, táskáját. A biztonsági kamerák 
felvételeit egy irányítóközpont figyeli a nap 24 órájában, a 
biztonsági személyzet pedig este 6 és reggel 6 óra között 
teljesít szolgálatot civilben és egyenruhában egyaránt. 

A biztonsági őrök munkájukat a rendőrséggel, kataszt-
rófavédelemmel, városőrséggel és a vendéglátósok 
biztonsági személyzetével összehangoltan végzik. Már 
több olyan rendbontást is megelőztek, ami súlyosabb 
következményekkel járhatott volna. A komplex biztonsá-
gi szolgáltatás érdekében információs pontok, ingyenes 
csomagmegőrzők és egészségügyi szolgálat is működik a 
területen a nyár végéig. Az egészségügyi szolgálat két jár-
őre szükség esetén segítséget nyújt, illetve orvost, mentőt 
hív, vagy taxihoz kíséri azt, akinek az állapota ezt igényli. 
A területhatároknál felállított információs pontokon több 
nyelvet beszélő egyetemisták, főiskolások nyújtanak tájé-
koztatást többek között a város rendezvényeiről, a vasúti 
szolgáltatásokról, a szórakozóövezet belső házirendjéről, 
és biztonsági tanácsokat adnak. A Nagystrandon ingye-
nes illemhely működik a nap 24 órájában.

A megerősítő rendőri erő támogatása
A nyári idegenforgalmi szezonban megerősítő erőként szolgálatot teljesítő rendőri állomány érkezik Siófokra, 
akiknek munkáját az önkormányzat pénzadománnyal támogatja. A képviselő-testület a Somogy Megyei Rend-
őr-főkapitányság számára a nyári időszakban a városba vezényelt rendőri állomány étkeztetésének biztosítá-
sára 3 millió forint támogatást nyújt a 2016. évi költségvetés terhére.
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Sokszínű programokkal várja vendégeit a Siófoki Nagystrand
A Siófok város strandjait üzemeltető Balaton-parti 
Kft. minden évben újabb programokkal csábítja 
vendégeit. 

A Siófok város strandjait üzemeltető Balaton-parti Kft. 
minden évben újabb programokkal csábítja vendégeit. 
A Siófoki Nagystrand több mint 8 hektáros területe az 
elmúlt években teljes egészében megújult. A 600 méteres 
Balaton-part szakaszon a partvédő mű átépítésre került, a 
parti sétány teljes hosszában nagyon elegáns burkolatot 
kapott. A zöld növényzet is megújult, cserjéket, fákat 
telepítettek. A Nagystrand keleti részén került kialakításra 
a fogyatékkal élők részére kijelölt szakasz. Szintén a strand 
keleti oldalán kapott helyet a kisgyermekesek számára 
kialakított homokföveny. Itt fedett homokozó, valamint 
fövenyes partszakasz várja a kisgyermekes családokat.  

A strand területén gyermekjátékok, játszóterek, valamint 
sakkasztalok és egy 6x6 méteres területen óriás sakk is 
található. A strand középső részén kialakított sportpályák 
multifunkcionálisak, minimális átalakítással strandfoci, ill. 
strandröplabda pályaként is használhatók. Közvetlenül a 
centerpálya mellett egy füves strandfoci pálya is található. 
A centerpálya körül 2000 nézőt befogadó mobil lelátók 

is telepítésre kerültek. Ezeken a pályákon került sor 
már az elmúlt években is a magyar bajnoki döntők 
mellett nemzetközi válogatott strandfoci mérkőzésekre. 

Idén augusztusban lesz a nemzetközi torna, amelyen 
8 országból érkezett csapatok szerepelnek. Idén is 
működik a strandon Óriáskerék, a korábbi Coca-Cola 
Beach House területén pedig a teljesen felújított Plázs 
várja a látogatókat. A Plázson élő koncertek, egész napos 
programok, napozó stég várja a vendégeket. 

Az esztétikus, és az aktív pihenést szolgáló környezet 
mellett a változatos, közönségcsalogató programok 
teszik vonzóvá a Siófoki Nagystrandot. Szintén az elmúlt 
években kapott új térburkolatot, alakult kellemes, 
mediterrán hangulatú sétáló utcává a Petőfi sétány 
Nagystrand előtti szakasza, amely közel száz zenés 
szórakozó hellyel csábítja a kikapcsolódni vágyókat. A 
Balaton-parti Kft. tevékenységével jelentősen hozzájárul, 
hogy tovább erősödjön Siófok fürdővárosi rangja, még 
több turista keresse fel a „Nyár fővárosát”.
Várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit a siófoki 
strandokon.
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Juniális a Pöttyös Óvodában

Korábbi, több évre visszatekintő hagyományát, a 
Pöttyös Juniálist elevenítette fel a Pöttyös Óvoda a 
nevelési év nagyszabású, látványos nyár eleji prog-
ramjaként.

Ezen a délutánon az óvoda nevelőközössége, 80 gyer-
mek és azok családja, szülők, nagyszülők és testvérek 
népesítették be az ovi udvarát. Közös játékokkal, vi-
dám versenyekkel, érdekes, gondolkodtató, tanulságos 
feladatokkal, népzenével, néptánccal, felszabadult, 
családias hangulatban töltötték az időt a gyerekek és 
felnőttek. A barátok, a játszótársak, az ismerős csalá-
dok, az óvodai közösségek, a nevelők és szülők kötetlen, 
játékos együttléte nagyszerűen segítette a közelebbi 
és távolabbi környezethez, az egymáshoz tartozás át-
élését. A program átfogó témája a Balaton volt, annak 
jellegzetességei, látnivalói, nevezetességei, a balatoni 
sportok, a tó állat- és növényvilága.  A Pöttyös Óvoda 
vezetése és nevelői természetes és fontos feladatuk-
nak tartják a balatoni környezet és kultúra megismer-
tetését, gyermekközelivé emelését. Ezt a szándékot 
támogatta a színes játékok és érdekes tevékenységek 

sokasága, melyek egy-egy állomáshelyen, „kikötőben” 
várták a gyerekeket és felnőtteket. Az egyik kikötő-
ben mókás csónakos evezést próbáltak ki a játékban 
résztvevők, családi strandlabdajátékok, röplabda – foci 
mozgatták meg a lelkes kis közösségeket, origami tech-
nikával békát és csónakot hajtogattak papírból, melyek 
aztán a vízbe kerültek. Egy másik kikötőben a Balaton-
hoz kapcsolódó találós kérdések ejtették gondolkodó-
ba a kicsiket és nagyokat. Nagy volt az érdeklődés a 
laboratóriumi munka iránt, ahol vízügyi szakemberek 
és valóságos laboratóriumi eszközök segítségével kü-
lönböző eredetű vízmintákban korábban talán sosem 
látott élőlényeket fedezhettek fel és vizsgálhattak az 
érdeklődők. Igazán látványosak és különlegesek vol-
tak a kémiai kísérletek és bemutatók, kivételes élményt 
nyújtva a résztvevő gyermekeknek. Mindezeken kívül 
ugrálóvár, zsákbamacska és sok-sok finomság várta a 
gyerekeket. A rendezvény népzenével és táncházzal 
ért véget. A Pöttyös Juniálist több siófoki cég és szá-
mos önzetlen szülő is támogatta, így értékes ajándék-
csomagokkal is gazdagabbak lehettek a jelenlévők.

Évzáró balettgála

21. tanévzáró gálaműsorát mutatta be a Diótörő Balett Egyesület június 18-án a siófoki Kálmán Imre Kultu-
rális Központban. A siófoki táncegyesület két felvonásos műsorában a legkisebb balettnövendékektől a leg-
idősebb táncosokig az egyesület minden korosztálya bemutatkozott. Kicsik és nagyon színes koreográfiákon 
keresztül mutatták meg a közönségnek tánctehetségüket. A gálaműsort Stier-Bazsó Gabriella Nívó díjas ba-
lettmester koreografálta, aki az egyesület művészeti vezetője, és a kezdetektől több száz produkciót állított 
össze a balettosok számára. A 21 éves Diótörő lelkes növendékeit a mai napig is a balettegyesület alapítója, 
Trunk Andorné vezeti és koordinálja. 
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16 csapat mérkőzött meg a Sulisárkány program 
siófoki területi sárkányhajó versenyén június 19-én.

Az általános iskolák evezős csapatai a Sió-csator-
na zsilip alatti vízterültén versenyeztek az országos 
Sulisárkány programba való továbbjutásért. Siófok-
ról a Beszédes József Általános Iskola, a Vak Bottyán 
János Általános Iskola és AMI, valamint a Széchenyi 
István Általános Iskola indított csapatokat. A siófo-
ki tankerületből többek közt nagyberényi, ádándi, 
ságvári diákok vettek részt a megmérettetésen, a 
legtávolabbi csapatok Somogyjádról és  Fonyódról 
érkeztek. A versenyre az általános iskolák 5-6. és 7-8. 
osztályos tanulói nevezhettek, 10+1 fős vegyes, fiú-
lány csapatokban. A délelőtti verseny időmérő volt, 
két csapat állt egyszerre a rajthoz a 200 méteres pá-
lyán. Mindkét korcsoportból az első négy, legjobb időt 
teljesített csapat jutott tovább a délutáni döntőbe. A 
területi fordulót végül mindkét korcsoportban a bala-
tonföldváriak csapata nyerte meg, ők továbbjutottak a 
szeptember 17-i sukorói Sárkányhajó Magyar Nagydíj 
országos döntőjébe. A Klebelsberg Intézményfenntar-
tó Központ és a Magyar Kajak Kenu Szövetség a diákok 

aktív testmozgásra ösztönzésére, az egészségfejlesztő 
testmozgás és az egészséges életmód népszerűsítésé-
re, valamint a fiatalok között sportbarátság kialakítása 
és elmélyítése érdekében hirdette meg a Sulisárkány 
Program rendezvénysorozatot. A Siófok városa által is 
támogatott programban az általános iskolások megis-
merkedhettek a kajak-kenu sport alapjaival. A beneve-
zett csapatoknak a felkészüléshez a Siófoki Kajak Kenu 
Sportegyesület a területi verseny előtt kenus gyakorlá-
si lehetőséget biztosított, majd közvetlenül a megmé-
rettetés előtti napokban a diákok a versenyhajókban a 
versenypályán is kipróbálhatták magukat.

Sárkányhajók a Sión

Sor- és váltóversenyekkel zárták a labdarúgó 
szezont a Siófoki Bányász SE utánpótlás csapata-
inak játékosai a siófoki MLSZ Beach Aréna homo-
kos pályáján. 

A 2015/16-os labdarúgó szezon június végi 
zárórendezvényén a Siófoki Bányász SE összes utánpót-
lás csapata részt vett. A 6-19 éves korosztály fiú és lány 

focistái az arénában vették át bajnoki érmeiket, a sze-
zonban teljesített  munkájukért az elismerő okleveleket. 
A fiatalok a homokos pályán játékos sor- és váltóverse-
nyekkel zárták a labdarúgó szezont. A Plázs Siófok fel-
nőtt strandlabdarúgó csapat brazil edzője, Luiz Escobar 
is köszöntötte a játékosokat a rendezvényen. Az MLSZ 
Strandlabdarúgó Szakága a nyáron több brazil edzővel 
is együttműködik, hogy a strandlabdarúgásban a világ 
legeredményesebb országának kiemelkedő szakembe-
rei segítsék a magyar edzőket és játékosokat, így érke-
zett Siófokra Luiz Escobar. 
- A strandlabdarúgás megyei selejtezői már minden kor-
osztályban lezajlottak, nagyrészt a Siófoki Bányász SE 
csapatainak győzelmével. U15, U17 és U19 korosztályok-
ban egészen országos szintig megy a verseny, a régiós 
győztesek mennek majd tovább az országos döntőbe. 

Labdarúgó szezonzáró 
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Változások a helyi autóbuszos közlekedésben
Az év elejétől megváltozott autóbuszos tömegközlekedést több esetben is az utasok igényeihez igazították 
Siófokon. A Volán a nyári forgalomra tekintettel július 10. és augusztus 20. között sűrített járatokat 
közlekedtet a város közigazgatási területén, esetenként új járatokkal és megváltozott útvonallal. 

A szezon főbb változásai a következők lesznek: 
Megszűnnek a 16 és a 61 sz. vonalon közlekedő autóbuszjáratok!

Megszűnnek a 2 és a 2K sz. vonalon közlekedő autóbuszjáratok!

Új autóbuszjáratokat indítanak a 6 sz. vonalon, amelynek az útvonala a következő: Autóbusz-állomás – (Dózsa Gy. u.) – Vá-
rosháza – Kórház – Koch R. u. – Nefelejcs u. – Szépvölgyi u. – Bókay u. – Kórház – Városháza – Autóbusz-állomás.

Új autóbuszvonalak nyílnak a szezonforgalom idejére, ahol 12 és 21 számmal közlekednek a menetrend szerinti járatok.

A járatok a következő útvonalon közlekednek: B.széplak-alsó -  Fenyves tér – Zichy M. u. – Fáy A. u. – Deák F. u – Perczel M. 
u . – Badacsony u. – Bakony u. – Bethlen G. u. – József u. – Indóház u. – Vasúti aluljáró – Kinizsi u. – Mikes K. u. – Tamási Á. 
u. – Muzsinszki N. E. u. – Darnai tér – Gábor Á. u. – Galérius fürdő – Nyaralótelep – Kenesei u. – Sóstó vá. – Sóstó kemping

Fontos tudni, hogy a 12 és 21-es járatok esetében a szakaszhatár (ameddig az addig megváltott menetjegy érvényes) a Vas-
úti aluljáró! Természetesen a bérletek a teljes szakaszon érvényesek korlátozás nélkül. E vonal indításának a célja az, hogy 
Siófok teljes parti szakasza, akár leszállás nélkül egy autóbusszal bejárható legyen.

Május végén tartották a ritmikus gimnasztika diák-
olimpia országos döntőjét Nagyatádon, ahol a sió-
foki iskolák csapatai nagyon szépen szerepeltek.

A különböző korcsoportok a következő helyezéseket 
érték el:
6. korcsoport – 4. helyezés – Perczel Mór Gimnázium 
csapata: a csapat tagjai: Farkas Nikolett, Kelemen Debóra, 
Kostyán Hajnalka, Papp Franciska, Szőcs Lilla Petra, Varga 
Zsanett.
4. korcsoport – 6. helyezés – Siófoki Vak Bottyán János 
Ált. Isk. és Alapfokú Művészeti Isk. - a csapat tagjai: Darás 

Réka, Molnár Zsófia, Gulyás Gabriella Lilla,  /tartalék 
Hózer Fanni /
3. korcsoport – 7. helyezés – Siófoki Vak Bottyán János 
Ált. Isk. és Alapfokú Művészeti Isk. - a csapat tagjai: Bodor 
Eszter, Fejes Fanni, Itzés Lili, Kékesi Alexandra Krisztina.
2. korcsoport – 9. helyezés – Siófoki Széchenyi István 
Ált. Isk. csapata – a csapat tagjai: Kostyán Viola, Kostyán 
Zsanett, Durucz Lili, Városi Anna.
1. korcsoport – 7. helyezés – Siófoki Vak Bottyán Já-
nos Ált. Isk. és Alapfokú Művészeti Isk. - a csapat tagjai: 
Csertán Lili, Gosztonyi Kata, Magyar-Stinner Nóra Liliána, 
Péter Nikolett

RG országos eredmények 

Az MLSZ Beach Arénában tavaly a brazil válogatott ját-
szott, az idei nyári strandlabdarúgó szezonban spanyol és 
orosz játékosok érkeznek – nyilatkozta Boér Renáta, a Sió-
foki Bányász SE edzője. 

A siófoki edzők célja, hogy négy évszakossá váljon a vá-
rosban a labdarúgás. Ősszel és tavasszal labdarúgó baj-
nokságokat, nyáron strandfoci mérkőzéseket, télen futsal 
(teremlabdarúgó) bajnokságokat rendeznek. 
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Miénk a PLÁZS!
Hatalmas sikerrel debütált Siófok emblematikus 
vízparti szórakozóhelye, ami PLÁZS néven új 
minőséget hozott a Balatoni nyár fogalomtárába. A 
nyitó Wellhello, és a későbbi Halott Pénz koncerteken 
többezren zarándokoltak a fehérhomokos strandra, 
de napközben is csúcsra jár a vízparti ellazulás 
megújult V.I.P.-partja. 

Kevés ennél hangulatosabb helyen szurkolhattunk a 
magyar csapatnak – írta korábban a kritika a nemrég 
megnyílt siófoki PLÁZSról, ahol a hazai popélet 
nagyágyúi, rögtön az első hetekben kettő is, a Wellhello 
és a Halott Pénzt is televarázsolta a homokos nézőteret. 
Bár a foci EB-n a magyaroknak már nem szurkolhatunk, 
de továbbra is a passzív sport központja marad a helyszín, 
ahol a nyár legfontosabb sporteseményein élvezhetjük 
a szurkolás közösségi élményét a vízpari látképpel 
keretezve. A holdfényes nyári hétvégi éjszakák pedig 
megannyi zenei élményt kínálnak az elkövetkezőkben is. 

Jön például – július első hétvégéjén - a nagydumás énekes-
dalszerző Kasza Tibi, aki énektudása mellett bizonyára 
a humorérzékét sem fogja otthon hagyni. Fellép még 
ezen a hétvégén a korosztályokat átívelő nagy kedvenc, 
Korda György. Pörgős sámán boogie-val, szívszaggató 
balladákkal érkezik július 15-én Magyarország első számú 
koncertzenekara, a Quimby, egy héttel később pedig 
Majka & Curtis, illetve a Kowalsky meg a Vega játszik, s 
készülnek valami egyedülállóval a PLÁZS közönségének. 
A júliust a Brains koncertje zárja majd, egy igazán forró 
drum and bass bulival. A nyár teljes programjáért érdemes 
ellátogatni a www.plazssiofok.hu oldalra is.

Mit jelent, hogy keresőoptimalizálás?
Miért fontos minden weboldal tulajdonos számára?
Ugye az Ön weboldala is azért jött létre, hogy 
nyereséget termeljen? Egészen biztos, hogy azt 
szeretné, hogy weboldalának sok látogatója 
legyen, és minél többen megismerjék termékeit és 
szolgáltatásait, arról nem is beszélve, hogy ebből 
vásárlások generálódnak, tehát a látogatók Önnél 
költenek és nem pedig versenytársainál. 

A keresőoptimalizálás (más néven SEO, azaz Search 
Engine Optimization) célja, hogy az optimalizált weboldal 
az ügyfélszerzés szempontjából fontos kulcsszavakra a 
Google találati listában minél előkelőbb helyen jelenjen 
meg. Tehát azért fontos, mert a keresőoptimalizálás az 
egyik leghatékonyabb eszköz arra vonatkozóan, hogy 
elérje és honlapjára irányítsa leendő ügyfeleit, vásárlóit. 
Számunkra a keresőoptimalizálás nem jelent mást, 
minthogy minden etikus és bevált módszert felhasználva 
a találati lista elejére juttatjuk ügyfeleink weboldalát 

a megadott kulcsszavakkal. Hogy miért fontos igazán 
Önnek és weboldalának mindez? Mert az a weboldal, 
amely nincs előkelő helyen a Google keresőben, az olyan 
mintha nem is létezne. Keresőoptimalizálás használata 
nélkül a terméke iránt érdeklődők versenytársai oldalán 
landolnak, így gyakorlatilag a konkurencia bevételét 
növeli.
Nálunk a keresőoptimalizálás annyit jelent, hogy:
· minimális ráfordítással magas bevételre tehet szert 
· weboldala látogatottsága többszörösére növekedhet
· azok az érdeklődők juthatnak el oldalára,  
  akik ténylegesen költeni szeretnének 
Keresőoptimalizálás tőlünk: 15.000 Ft + ÁFA-tól (a 
weboldal felépítésének függvényében)
Mimézis Kft.
8600 Siófok Tanácsház u. 24. fsz.6
E-mail: info@mimezis.com
Tel:84/322-752
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3. rész: Étrend-kiegészítők
A tartós súlyvesztés fő alappillérei a megfelelő étrend 
és a rendszeres testmozgás. Léteznek emellett olyan 
étrend-kiegészítő termékek, melyek segítségével a 
fogyást gyorsítani lehet.
Fontos kihangsúlyozni, hogy ezek a szerek csak elősegítik a 
fogyást, nem helyettesíthető velük sem a testmozgás, sem 
a diéta. Az ayurvédikus gyógyászatban évszázadok óta al-
kalmazzák természetes étvágycsökkentőként és emész-
tést elősegítő anyagként az Ázsia trópusi dzsungeleiben 
honos Garcinia cambogia (tarkabogyó) gyümölcsének 
héjából kivont HCA-t (hidroxi-citromsav, borostyánkősav). 
A HCA az étkezés során elfogyasztott szénhidrátok zsírok-
ká alakulását gátolja. Emellett a HCA megemeli az agyban 
a szerotonin hormon 
szintjét, ennek ered-
ményeképpen csök-
ken az éhségérzet, 
ezért már kevesebb 
táplálék elfogyasztá-
sa után is jóllakottnak érezzük magunkat. HCA tartalmú 
étrend-kiegészítőt főétkezések előtt 15-30 perccel érde-
mes bevenni, étkezésenként 300-500 mg körüli bevitel 
javasolt. Számos Garcinia cambogia kivonatot tartalmazó 
étrend-kiegészítő krómot is tartalmaz. Ez a nyomelem fo-
kozza a HCA előnyös tulajdonságait. A króm megannyi 
élettani folyamatban fontos szerepet játszik, befolyással 
van a szénhidrát-, zsír- és fehérje-anyagcserére is. A fo-
gyást azáltal is támogatja, hogy fokozza a fizikai teljesí-
tőképességet, gyorsítja a szervezet regenerálódását, így 
segítségével hatékonyabbá válhatnak az edzések. Aján-
lott napi bevitele 100-200 mg, felszívódását a C-vitamin 
javítja. A zsírlebontás nélkülözhetetlen szereplője a szer-
vezetben az L-karnitin, ami a hosszú szénláncú zsírsavakat 
szállítja a zsírégetés helyére. A hatékony súlyvesztés érde-
kében érdemes napi 1000-2000 mg L-karnitint fogyaszta-
ni. Manapság népszerűek a fogyni vágyók körében a zöld 
kávé kivonatot tartalmazó készítmények is. Kutatási ered-
mények szerint a zöld kávé antioxidáns tulajdonságú ha-
tóanyaga, a klorogénsav gátolja a glükóz felszívódását a 
vékonybélben. Ennek következtében lecsökken a glükóz 

koncentrációja a vérben, így a szervezet a zsírsejteket kez-
di el lebontani, hogy energiához jusson. A zöld kávé nem 
egy kávéféle, hanem bármelyik fogyasztható kávéfajta 

pörköletlen babja. Hatását 
tekintve abban különbözik 
a pörkölt kávétól, hogy hő-
hatás hiányában jóval maga-
sabb hatóanyag tartalommal 
bír. A szervezet zsírtartalé-

kainak energiaként való hasznosítását, azaz a zsírége-
tést képes növelni a Dél-Amerikában őshonos örökzöld 
kúszónövény a guarana (Paullinia cupana) hatóanyaga a 
guaranine, melynek ugyancsak van étvágycsökkentő ha-
tása is. A guaranine a koffeinnel csaknem azonos, abban 
különbözik a kávéban található koffeintől, hogy lassan 
szívódik fel, ezért hatása időben elnyújtva jelentkezik és 
nem kísérik különböző nem kívánt mellékhatások, mint 
szívdobogás, remegés, verejtékezés. A guarana növeli 
a mellékvese adrenalin és noradrenalin termelését, ami 
zsírvesztéshez vezet, valamint növeli az energiaszintet, az 
állóképességet, szellemi teljesítőképességet és csökkenti 
a fáradtságot. A guaranához hasonló anyagcsere serken-
tő, zsírégető és élénkítő hatása van a keserűnarancs 
(Citrus aurantium) kivonatának is. A tradicionális kínai 
gyógyászatban már évtizedek óta használják a gyomor és 
bélrendszer egészségének javítására és a keringés élénkí-
tésére, napjainkban fogyást elősegítő tulajdonságai révén 
kerül mindjobban előtérbe. A bemutatott hatóanyagok 
külön-külön is hatékonyan segítik a fogyást, de a legtöbb 
étrend-kiegészítő készítményben kombináltan alkalmaz-
zák őket, mivel képesek egymás hatását erősíteni. Fontos 
még egyszer kiemelni, hogy az étrend-kiegészítők nem 
helyettesítik a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az 
egészséges életmódot! A témáról bővebben Facebook 
oldalunkon (facebook.com/rozsasbiobolt) olvashatnak.

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
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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,  
(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. augusztus  15. (hétfő) 900



ÚJDONSÁG!
3D implantációs eljárás:
   ·  legmodernebb megoldás a hiányzó fogak pótlására
   ·  gyors és  fájdalommentes

Ha Ön szeretné pótoltatni hiányzó fogait, akkor vegye 
igénybe most a bevezető ajánlatunkat, kedvezményeinket. 

Kérjen időpontot ingyenes konzultációra a 
06 70 420 0585-ös telefonszámon!

www.globedental.eu/3d-implantacio

Globe Dental Fogászati Centrum · Zamárdi, Eötvös u. 15./1. · Tel.: 06 70 420 0585

Nincs vágás: ezért nincsen utópanasz,  
duzzanat vagy 1-2 hetes lábadozás!

A Moby Dick Beach Café Siófok
a Csák család tulajdonában van és üzemelteti már 24 éve.
Idén egy vadonat új büfé-étteremmel, régi minőséggel 

várjuk régi és új vendégeinket.
Ételeink minősége és ízletessége a két nagyi, Kati mama 
és Csák mama munkáját dícséri, mindketten 74 évesek!

Kínálatunkban megtalálhatók a klasszikus
„strandos büfé”ételek: lángos, palacsinta, hekk, kol-
bász, stb. és a mai trendnek megfelelő ínyencségek is.
Szeretettel a tulajdonosok: Csákné Andrea és Csák Tamás

Rendezvények lebonyolításának igényét:
szülinap, névnap, évforduló, ballagás, céges bulik, stb.. 
kérem előzetesen egyeztesse személyesen vagy telefonon:

+36 30 210 6489, +36 30 417 3750
www.facebook.com/mobydickbeachcafesiofok

Siófok-Szabadifürdő, Strand utca (Szent László u. vége)





ŐRÜLET
ez a nyár!

Részletek az üzletben, érvényes 2016. 06.20-tól visszavonásig.

Napszemüvegek
akár 50 % 
kedvezménnyel!

A 
HÓNAP

AKCIÓJA:
antibakteriális
klímatisztítás

klímatöltés
14.990 Ft

csak
3.490 Ft

MÁRKAFÜGGETLEN AUTÓSZERVIZ

Az M7 körforgalomnál!



Otthoni munka !
CD lemezek csomagolása stb.

érd.: 06-90-60-36-07

(audiopress.iwk.hu 635 Ft/min, 06-209104517)



VÁSÁROLJON JÓMINŐSÉGŰ TŰZIFÁT a  
SIÓFOKI SIÓMENTE ZRT-től  

Akác, cser, bükk, gyertyán, tölgy tűzifa  
kézzel rendezett 1m3-s kalodában  

18.500,-Ft/kaloda helyszínre szállítva SIÓFOK
továbbá Ádánd, Balatonszabadi, Balatonvilágos

Siójut, Ságvár településekre.
Érdeklődni lehet: 0630/3340-611

vagy a 84/355-027-es telefonszámokon

Hűsítő
nyári

ajánlatunk!

már 8.990 Ft-tól

NAPSZEMÜVEGEK
30-50%

KEDVEZMÉNNYEL!
(DIOPTRIÁS KIVITELBEN IS)

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 július 1–31-ig tart. *Szemüvegrendelés esetén ingyenes a szemvizsgálat.
Egészségpénztári kártya elfogadó hely.



 

 

CSALÁDBARÁT AKCIÓ:

Aki ezt a kupont

a pénztárnál felmutatja: 

500.-Ft kedvezményt kap.

Kedvezményes kuponok 

minden napra érvényesek.

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!

CIRKUSZOK ÉJSZAKÁJA 2016. július 16. 19-24. óráigExtra produkciókkal éstöbb sztárvendéggel várjuk Önöket!


