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Nyakunkon az újabb nyári szezon, mint minden évben ilyenkor, a képviselő-testület kiemelten foglalko-
zik az előző évi közbiztonság helyzetével, valamint az idegenforgalmi szezonra való felkészülés rend-
őri, vízirendészeti, közterületi és idegenforgalmi- turisztikai 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.

Csökken a bűncselekmények száma a fokozott 
rendőri jelenlét miatt

A fokozott közterületi jelenlétnek is köszönhetően a 
tavalyi évben csökkent a regisztrált bűncselekmények 
száma Siófokon, a nyomozás eredményessége pedig 
jelentősen növekedett. Siófok közbiztonsági helyze-
te a tavalyi év során nagymértékben javult, nem volt 
bűnözési hullám, nem voltak kimagasló bűnügyi ese-
mények. 2016-ban a közterületen elkövetett bűncse-
lekmények száma a statisztikai adatok alapján Siófokon 
1561-ről 1249-re csökkent, a siófoki kapitányság 63,7 
százalékkal az elmúlt évek legjobb eredményét érte el 
a nyomozás eredményessége tekintetében.
- A Siófoki Rendőrkapitányság állományának folya-
matos képzése megkezdődött, sikerült megvalósítani 
azt a célt, hogy minél többet, minél nagyobb erőkkel 

Új irányítás alá kerültek a siófoki zöldterületek és 
közterületek 

Siófokon jelentős változások történnek a nyári idény 
kezdetéig, amelyek közül a legjelentősebbek, hogy új 
fenntartói lesznek a zöldterületeknek, illetve új szolgál-
tató, a Siókom Kft. végzi a város közterületeinek fenntar-
tását. Közterületeink tavaszi takarítását jelenleg hatályos 
szerződés értelmében az NHSZ Zöldfok Zrt. végzi április 
végéig. Útjaink, járdáink április közepére köztisztasági 
szempontból tiszta és takarított állapotba kerültek. A 
közterületek tisztántartási (út- és járdaseprési, kézi ta-
karítási, szemétgyűjtő-ürítési és az illegálisszemét-el-
távolítási) feladatait május 1. után a Siókom Kft. látja el. 
A zöldterületeink fenntartására és kezelésére indított 
közbeszerzés eredményeként a korábbitól eltérően új 
fenntartók látják el a parkgondozási feladatokat is. A vá-
rosüzemeltetés a város közterületén található játszóterek 
szabványossági felülvizsgálatát a tavalyi évben elvégez-
tette. A Jókai parkban található játszótéren a vár felújítása 
folyamatban van. A további játszótereken szabványosan 
elhelyezett eszközökre megkötötték a karbantartási 
szerződést, hogy az eszközök szabályos használata bal-
esetet ne okozhasson. A szezonra való felkészülést nagy-
ban elősegíti az, hogy már az első negyedévben sikerült 
közbeszerzési eljárást lefolytatni az utak karbantartására 
vonatkozóan, így időben megkezdődhetnek a kátyúzási, 
burkolatfestési és egyéb munkák. A rendelkezésre álló 
keret a korábbi évekhez képest minimálisan növekedett, 
így remélhetőleg nem csak a balesetveszélyes ütőká-
tyúk helyreállítására lesz lehetőség. Tavasszal elindulnak 
a hídkarbantartási munkálatok, az útburkolatfestések, 
zúzalékos utak és térköves járdák lokális javításai. A for-
galomtechnikai eszközeink karbantartása folyamatos, 
a jelzőlámpák korszerűsítése az idei évben költségkeret 

hiánya miatt elmarad. A szezonra való felkészülés érde-
kében a karbantartási munkák a belvárosi és parti város-
részeken kezdődnek el. A Balaton folyamatosan magasan 
tartott vízállása egyrészt jelentős többletköltséget okoz 
az átemelőink üzemeltetése során, másrészt a hullámvíz 
kiáramlásával jelentős károkat okoz a parti sétányban, 
partvédőművekben. A húsvéti ünnepek után folytatódik 
a tavaly már elkezdett Fő téri gránitburkolatok javítása. 
A Jókai parkban lévő faszerkezetű pergolák, orientációs 
táblák állapotfelmérése folyamatban van, a pergolák ja-
vításának egy részét már az őszi időszakban elkezdték, 
viszont nagyobb feladatot jelent a festési munkák elvég-
zése, melyet közfoglalkoztatottak bevonásával szeret-
nének elvégeztetni. A közfoglalkoztatásban résztvevők 
létszáma a március közepén indult program keretében 
60 fő közfoglalkoztatott alkalmazását teszi lehetővé, akik 
közül 40 fő a város közterületein, 20 fő önkormányzati 
fenntartású intézményhez került felvételre.

Szezonfelkészülés 2016
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Bővül a vízirendészeti flotta

Hét új, gumitestű szolgálati kisgéphajóval és két felújí-
tott Hamilton Jet mentőhajóval bővül idén a Balatoni 
Vízirendészeti Rendőrkapitányság flottája. A BVRK idén 
is már kora tavasszal megkezdte a kisgéphajók vízre 
helyezését, áprilisra, a viharjelzési szezon kezdetére 
minden vízirendészeti rendőrőrsre üzemképes szolgá-
lati kisgéphajót biztosítottak, és további vízijárművek 

kint legyünk a közterületeken. Tavaly a közterületek 
megerősítése miatt is jelentős csökkenést tapasz-
taltunk a közterületen elkövetett bűncselekmények 
számában, és az utcára vezényelt egyre nagyobb erő 
meghozta az eredményt, ugyanis a nyomozás ered-
ményessége emelkedett – összegezte az eredmé-
nyeket az áprilisi képviselő-testületi ülésen Kasznár 
Gyula rendőr alezredes. 
A kiemelt bűncselekmények (lopások, garázdaságok, 
testi sértések, rablások, kifosztások) számában ta-
valy szintén csökkenés volt tapasztalható, ez a szám 
Siófok tekintetében több mint 1000-ről 610-re csök-
kent. A siófoki kapitányság tavalyi évben történt vád-
emeléseinek száma 1384 volt, az ügyfeldolgozásokat 
meggyorsították, a páncélszekrényben lévő bűn-
ügyeket lecsökkentették. A bíróság elé állítások szá-
ma a legeredményesebb intézkedések közé tehető. A 
szabálysértések vonatkozásában történt előrelépés, 
a közlekedési balesetek száma kis mértékben emelke-
dett, mely a tabi járáshoz köthető leginkább. Tavaly 292 
esetben fogtak el ittas járművezetőt.  
A tavalyi év egyik fontos célkitűzése volt, hogy mind a 
város területén élőknek, mind az ide érkező állampol-
gároknak szélsőségektől mentes nyarat biztosítsanak, 
melyhez szükség volt újításokra: 
- Az egész nyári szezonra kutyás kollégát telepítettünk 
a Siófoki Rendőrkapitányságról, a város területén mik-
robuszok voltak szolgálatban, tavaly az országban elő-
ször a siófoki kapitányságon kezdte meg működését a 
gyakorlati szolgálati hely, a városőrség folyamatosan 
támogatta a munkát – mondta el Kasznár Gyula. 
Az alezredes beszámolója szerint Siófokon a tavalyi 
évben a bűnözés szerkezete alapvetően megváltozott, 

a betörések helyett inkább a besurranások voltak jel-
lemzőek, az utazó bűnözők másfelé vették az irányt, 
inkább a Balaton északi részén történtek azok a bűn-
cselekmények, amelyekre korábban a délin lehetett 
számítani, mint a gépjárműlopások, betöréses lopások, 
strandlopások.  Az idegenforgalmi szezonban a meg-
felelő rendőri erő biztosított volt, 2015-höz képest a 
bűncselekmények száma tavaly némileg csökkent. A 
nyár egyik kulcsfontosságú része volt, hogy a lehető 
leggyorsabban bíróság elé állítsák az elkövetőket, így 
59 személlyel szemben őrizetbe vételt alkalmaztak. A 
nyári hétvégéken az esti óráktól a hajnali órákig 40-50 
rendőr teljesített szolgálatot Siófok területén. A Pető-
fi sétányon bevezetett változtatások is meghozták az 
eredményt, a 2015-ös évhez képest közel harmadára 
csökkent a bűntetőeljárások száma a sétányon a rend-
őrség, a városőrség és a biztonsági őrség tevékenysé-
gének köszönhetően. Szeptembertől márciusig 4-5 
személyt helyezett a rendőrség előzetes letartóztatás-
ba nyaralófeltörések elkövetése miatt, így az idei tavasz 
nem feltört nyaralókkal indult. A bűnmegelőzéssel 
kapcsolatban a Siófoki Rendőrkapitányság folyamato-
san tájékoztatja az iskolákat, az oktatási intézmények-
ben előadásokat tartanak. 
- Biztonságosabb lett Somogy megye, biztonságosabb 
lett Siófok is. Kevesebb a bűncselekmény, kevesebb a 
sértett, kevesebb az áldozat, kevesebb a kár, javul emel-
lett a nyomozáseredményességi és felderítési mutató 
– mondta el az ülésen Dr. Piros Attila dandártábornok, 
megyei rendőrfőkapitány, aki beszámolt arról is, hogy 
2016-ban a Somogy megye legjobb rendészeti tevé-
kenységéért járó jutalmat a Siófoki Rendőrkapitányság 
egyik törzszászlós körzeti megbízottja számára adta át. 
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kerülnek majd a rendőrőrsök kezelésébe. Idén várha-
tóan új hajóegységek is szolgálatba állnak a Balatonon, 
hiszen a FINA úszó világbajnoksággal kapcsolatosan 
hét új, gumitestű szolgálati kisgéphajó kerül beszer-
zésre, és a hosszú idő óta parton lévő két Hamilton Jet 
mentőhajót is teljesen felújítják. Idén is komoly nem-
zetközi hajós versenyek és nagy tömegeket vonzó vízi 
rendezvények helyszíne lesz a Balaton (FINA úszó vb, 
Balaton-átúszás, Kékszalag), amelyek biztosítására, el-
lenőrzésére a BVRK erőinek nagy részét kirendelik. A 
vízirendészeti tevékenység szervezésénél elsősorban 
a kiemelt rendezvények, nemzetközi versenyek bizto-
sítása lesz a meghatározó, de emellett minden rend-
őrőrsön biztosítják a 10 és 22 óra közötti folyamatos 
szolgálatellátást. Az idegenforgalmi szezonban Siófo-
kon és Fonyódon a júliusi és augusztusi hónapokban 
12 órás, állandó szolgálatot terveznek, így a frekven-
tált délutáni, kora esti órákban megerősített szolgála-
tot biztosít a vízirendészet állománya. Idén is a VÉSZ 
központ (vízi életmentés-irányítási szolgálat) látja el a 
Balatonon a vízimentés irányítását, önálló telefonköz-
ponttal és egy könnyen megjegyezhető négyjegyű 
hívószámmal (1817). Nagyobb viharok előrejelzése 
esetén a szolgálatirányítók megerősítésével a menté-
si tevékenység is eredményesebb és gyorsabb lehet. 
A BVRK tevékenységének középpontjában a rendé-
szeti tevékenység mellett az életmentési feladatok 
állnak, hiszen az időjárási viszonyok függvényében 
minden évben közel 250-300 fő mentésére kerül sor. A 
vízirendészet a nyári szezonon kívül egyre aktívabban 
van jelen a közterületeken, ezzel is hozzájárulva a város 
szárazföldi közbiztonságához. 

Újítások a strandokon és a szabadtéri színpadon

A Balaton-parti Kft. jelentős változtatásokat vezetett 
be az idei évtől az általa üzemeltetett strandokon. Az 
Újhelyi strand továbbra is díjmentes marad, a nagy-
strandon és a Sóstói strandon külön hétköznapi és hét-
végi belépőjegyek, teljes hétvégét átfogó és családi 
jegyek, heti bérletek lesznek. Mindkét strand esetében 
bevezetik a karszalagot, és mindkét strand Szép-kár-
tya elfogadó hely lesz. A nagystrandon lehetővé teszik 
az online jegyvásárlást a sorban állás elkerülésére. A 

nagyobb biztonság érdekében a Petőfi sétányon és a 
nagystrandon 14 új kamerát telepítenek, és 8 kamerát 
cserélnek, ezzel megszűnnek a területek úgynevezett 
vakfoltjai. Június 15-től augusztus 27-ig egy külsős 
cég látja el az éjszakai takarítást a Petőfi sétányon és 
a nagystrandon. A Magyar Turisztikai Ügynökség ál-
tal kiírt idei pályázaton a Siófoki Nagystrand, a Sóstói 
strand és a Gamásza strand esetében két-két fejlesztés 
valósulhat meg, összesen több mint 86 millió forint 
értékben. A strandfejlesztések nagy része várhatóan 
az idei szezonra elkészül, kivéve a nagystrandon terve-
zett gyermekmedence, melynek kivitelezéséhez több 
idő szükséges, így az a következő évre valósul meg.  
A tavaszi szezon első nagy rendezvénye a Balaton 
Szupermaraton tó körüli futóverseny volt. A nyári Moz-
dulj Balaton! rendezvénysorozat folytatásáról jelenleg 
egyeztetések folynak. A nagystrand esetében a prog-
ramok jelentős részét a Plázs biztosítja, mely program-
jának kialakításakor arra is figyelmet fordítottak, hogy 
a Balaton-parti Kft. üzemeltetésébe átkerült szabadtéri 
színpad programjai és a Plázs rendezvényei ne ütköz-

zenek egymással. Idén is lesz a siófoki nagystrandon 
óriáskerék, és az MLSZ itt rendezi meg az országos 
strandfoci bajnokságot, nemzetközi versenyeket, va-
lamint idei újdonságként strandkézilabda versenyeket 
is. A Balaton-parti Kft. üzemelteti az idei szezonban a 
szabadtéri színpadot, ahol június 24-től augusztus 26-
ig 10 héten át heti 3-4 előadással találkozhatunk majd. 
Az új üzemeltető célja, hogy olyan szintre emelje a sza-
badtéri színpad hírnevét, hogy a Balaton déli partjának 
uralkodó színházává váljon a nyári szezonokban. Ennek 
érdekében az idei szezontól kezdve olyan kulturális ér-

Fotó: G
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Felújítások a Galerius fürdőben

A Galerius fürdő azon kivételes helyi turisztikai szolgál-
tatók egyike, amelyik egész éven át színvonalas prog-
ramokat nyújt a helyi és az ide látogató vendégeknek 
egyaránt, hazai és helyi viszonylatokban is nagy láto-
gatottságú, kedvező kihasználtságú létesítménynek 
számít. A fürdő felújítására, karbantartására évente 
két hosszabb leállás idején kerül sor. Az áprilisi mun-
kálatokat idén ősszel a fürdő részleges felújítása köve-
ti. Szeptember 4-től három héten át tart majd a teljes 

leállás, mivel halaszthatatlan felújítási és beruházási 
munkákat kell elvégezni. A tavaszi leállás feladatai közé 
tartozott a medencetérben található burkolatok szük-
ség szerinti cseréje, pótlása, szükségessé vált az első 
emeleti galérián található fémkorlát részleges cseréje 
az erős korrózió miatt. Az elmúlt időszakban több au-
tomata zuhany is meghibásodott, ezek javítása is meg-
történt. A szezon előtti kisebb, szokásos karbantartási 
munkákon túl a korábbi födémleázások is rövid távon 
javításra kerültek, azonban ezek esetében sort kell kerí-
teni a végleges megoldásra, mivel az épület szerkezete, 
állaga folyamatosan romlik, valamint hosszabb távon 
életveszélyessé válhat. Az óriáscsúszdához a szezon-
ra újabb csúszógumik beszerzése szükséges. A leállás 
alatt megtörtént az informatikai hálózathoz tartozó 

ték megteremtésén dolgoznak, mely méltó Siófok vá-
rosához. Az idei évben összesen 30 program szerepel a 
rendezvénynaptárban, ebből 9 gyermekprogram és 21 
esti előadás. A program összeállításakor fontos szem-
pont volt, hogy a Plázs műsorával ne ütközzön, és a 
családosokat szólítsa meg. 

szerver cseréje, a nyitás óta működő és elhasználódott 
nagyobb értékű szivattyúk beszerzése. A fürdő termál-
víz-ellátását biztosító nagyberényi termálkút gépészeti és 
villamos rendszere idejétmúlt és elhasználódott, felújítása 
rövid időn belül szükségessé válik. A korábbi igazságügyi 
műszaki szakértői vélemény alapján az épület nyuga-
ti oldalának külső falburkolata az alaptól elvált, cseréje 
szükséges. Ehhez a burkolóanyagot már beszerezték, a 
kivitelezés az őszi leállás során történik. Szeptemberben 
végzik el a meglévő fa tartószerkezetű kupola teljes cse-
réjét korrózióálló, fém tartószerkezetű kupolára. A har-
madik tétel a meglévő épületfelügyeleti rendszer cseréje, 
mely a fürdő teljes körű működéséért felel. A Galerius 
fürdő üzemeltetői folyamatosan keresik a lehetőségeket 
az energiatakarékos megoldásokra a fürdőüzemeltetés 
területén, melyek ugyan forrásokat igényelnek, de már 
rövid távon a költségek csökkenése révén megtérülné-
nek, mivel a fürdő legnagyobb költségei közé tartozik a 
gáz- és villamosenergia- felhasználás. A Galerius fürdő 
belépőjegyeinek árai az idei szezonban sem emelked-
nek, a kedvezményes időszakok azonban szűkülnek. A 
szaunamesterek által tartott szaunaprogramok egészen 
május végéig folytatódnak. Folyamatosan zajlanak az 
ünnepi és tematikus rendezvények, júniusban a Global 
Wellness Day és a magyar úszás napja várja a látogatókat. 
Júliusban ismét lesz Galerius szülinapi buli, majd strandok 
éjszakája, ősszel az országos szauna bajnokság gálája, 
magyar fürdőkultúra napi programok színesítik a kínála-
tot, és az idei év is tematikus szilveszteri partival zárul.

Épül a Siófok brand

A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület a 2017. 
évi felkészüléshez a Ferling Kft. által készülő Siófok 
város turisztikai koncepciójában lefektetett ala-
pok, illetve stratégia alapján kívánja a város mar-
ketingkommunikációját a szezonban, illetve az év 
hátralévő részében alakítani. Az egyesület egy új 
szemléletű marketingkommunikációt alkalmazna, 
melynek célja egy Siófok brand építése, mellyel elér-
hető a város pozitív irányba történő imázsfrissítése. 
A Balaton régió külföldre történő kommunikációs 
stratégiáját a Magyar Turisztikai Ügynökség végzi 
az idei évtől kezdve, a város fő feladata a belföldi 
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Nyári programkínálat új helyszínen

A Kálmán Imre Kulturális Központ a 2017. évi szezonban 
is arra törekszik, hogy olyan színes, minden korosztály 
számára érdekes és színvonalas kikapcsolódást biztosító 
rendezvényeket kínáljon, ami elősegíti a családos turiz-
mus térnyerését a városban. A szabadtéri rendezvények 
tekintetében azonban az utóbbi időben a nyári szeszé-
lyes időjárás többször tette lehetetlenné a biztonságos 
lebonyolítást. A Pünkösdi Szezonnyitó eseményeit pél-
dául tavaly és tavalyelőtt is elmosta az eső, ezeket a Fő 
térre és a színházba kellett áthelyezni. A KIKK tapasztala-
tai és egy független szakvélemény is alátámasztja, hogy 
a sorozatos problémák miatt a hajóállomás területe nem 

marketing kommunikációs stratégia kialakítása a tren-
deknek megfelelően. A Fürdőegylet idén a marketing 
és reklámtevékenység mellett tematikus workshopokat 
szervez tagjai és a nagyközönség részére, az idei év 
végén előkészíti a 2018. évi programtervet és rendez-
vénynaptárt.  A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület 
kiemelt rendezvénye volt idén is a Húsvéti Nyuladalom. 
A Balatoni Regionális TDM Szövetség szoros együttmű-
ködésben a helyi és térségi TDM szervezetekkel, 2017-
ben is megszervezi a tavaszi és az őszi Nyitott Balaton 
programsorozatot, melyhez a Fürdőegylet is csatlakozik. 
Az egész régiót átfogó akcióra tavasszal április 28. és má-
jus 14. között kerül sor, ősszel pedig október hónapban. 
A siófoki Fürdőegylet idén nyáron negyedik alkalommal 
rendezi meg a Borpart és Fröccsfeszt elnevezésű prog-
ramsorozatot. A „Helyi zenekarokkal - balatoni borokkal” 
szlogennel ellátott, 10 napos rendezvénysorozat kere-
tén belül a borok mellett gasztronómiai ételkülönleges-
ségek, gyermekprogramok és koncertek várják a helyi 
lakosokat és a városunkban tartózkodó turistákat. Az év 
vége ismét Szilveszteri Partyval és Puncs Partyval zárul. 
A Tourinform iroda továbbra is megfelelő létszámmal 
működik, új helyre, a Május 1. utca sarkára helyeztek ki 
egy mobil irodát. Siófok turisztikai koncepciója az orszá-
gos Iránytű kommunikációs pályázaton „Az év turisztikai 
kommunikációs projektje Itt kezdődik a Balaton – turiz-
musfejlesztés másképp” címmel arany minősítést nyert 
a kiadványok, videó és esemény, valamint az integrált 
kampányok kategóriában is. 

alkalmas a rendezvények biztonságos és színvonalas 
lebonyolítására. Az elégtelen áramerősség, a vezetékek 
élőfán történő elvezetése, a csatornázás és a szélfogók, 
a szabványos földkábelhálózat, a FI relé hiánya érintés-
védelmi, baleset- és munkavédelmi problémákat hor-
doz, amiért a kulturális központ felelősséget nem vállal. 
Az önkormányzat idén már lépéseket tett egy átfogó 
korszerűsítési terv készíttetésére. A pályázók által be-
nyújtott praktikus és látványos terveket tavasszal a mű-
velődési ház előcsarnokában is meg lehetett tekinteni. 
A terv kiválasztása, a korszerűsítési munkálatok megkez-
dése és befejezése előreláthatóan hosszabb időt igényel, 
így átmeneti megoldásként a hajóállomás helyett a Fő 
téren szervezi meg rendezvényeit a kultúrház. 
A KIKK a nyári szezonban, június 1-től augusztus 31-ig 
előnyösebb nyitvatartási idővel várja látogatóit. Az egye-
sületek támogatásával hétköznap reggel 8-tól este 8-ig, 
hétvégén 10-től 18 óráig az emeleti galérián és az elő-
csarnokban kiállítások, rendezvények lesznek. 
Idén a heti rendszerességű gyermek koncertek és filmve-
títések mellett gyerekeknek szóló kézműves foglalkozá-
sok is elindulnak Szünidei szöszmötölés és Kulturkuckó 
néven. Ingyenes szabadtéri fesztiválok, élő komoly- és 
könnyűzenei koncertek, színházi előadások, családi és 
gyermekprogramok színesítik a repertoárt. Május vé-
gén gyermeknap és Ezer Lámpás Éjszakája, júniusban 
Pünkösdi Szezonnyitó, júliusban Siófoki New Orleans 
Jazz Fesztivál, augusztusban Bor és Kenyér Ünnepe kínál 
kikapcsolódási lehetőséget a helyi lakosoknak és az ide 
látogatóknak egyaránt. A kiemelt rendezvények mellett 
egész nyáron át belvárosi zenei estek, belvárosi színházi 
estek, belvárosi néptánc- és táncház estek, Zene a zöld-
ben komolyzenei koncertek várják a vendégeket. 

Fotó: G
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A varjak állnak nyerésre
Siófok nem csak a turisták, de a védettnek számító 
vetési varjak köreiben is egyre népszerűbb. Ez utób-
bi számos problémát okoz, de az önkormányzat 
hiába fordult a Földművelésügyi Minisztériumhoz, 
azt a választ kapta, hogy a vetési varjú gyérítésére 
továbbra is csak az eddig engedélyezett, hatékony-
nak nem bizonyult módon van lehetőség.

- A városnak egyre elviselhetetlenebb mennyiségű és 
egyre szemtelenebb a varjúállománya, ami miatt újabb 
megkereséssel éltünk az illetékes Földművelésügyi Mi-
nisztérium felé. Kértük, hogy ajánljanak hatékony meg-
oldást a madarak elűzésére, ritkítására, mert Siófok egyre 
dühösebb – számolt be dr. Lengyel Róbert polgármester.
Mint ismeretes, a városközpont, a Balaton-partra leve-
zető legforgalmasabb sétány és a tópart számos utcája 
hosszú évek óta károgástól hangos a fákon fészkelő, a 

lakókörnyezetbe szokott vetési varjaktól. Miközben a 
természetvédők boldogan számlálják a gyarapodó fész-
keket és fészekaljakat, a lakosság és a vendégek részé-
ről mindennaposak a panaszok arról, hogy emberekre, 
járművekre, olykor babakocsiba piszkítanak a madarak. 
Mindez a bosszúságok mellett köztisztasági és közegés-
zségügyi problémát is felvet. A minisztériumi válaszból 
kiderült, hogy a vetési varjú azért van továbbra is nagy 
becsben, mert az emberi üldözés miatt 1980 után (amely 
évben több mint 250 000 párt számláltak), két évtized 
alatt tizedére csökkent az állománya. A védelem alatt 
álló madárfaj gyérítésére továbbra sincs igazán hatékony 
lehetőség. A tárca tett néhány javaslatot a gondok enyhí-
tésére; például a fészkek eltávolításával vagy a madarak 
zavarásával a költési időszakon túl, vagyis július 1. és ja-
nuár 31. között, de az eddigi tapasztalatok szerint egyik 
sem jelent jó megoldást. A levert fészkek helyett a madár 

Sokadszor adjuk ezt a címet írásunknak, ami egy-
részről örömteli, másrészről már megint egy felje-
lentés, gondolhatjuk. Most a testületről derült ki, 
hogy jogszerűen döntött bérlakás ügyben. 

Egy Bláthy Ottó utcai önkormányzati bérlakás ügyében 
döntött úgy a testület tavaly, hogy a lakást nem kívánja 
értékesíteni, így viszont lelépési pénzt kellett fizetni a bér-
lőnek. Az előzményekhez tartozik, hogy a bérlő kérelmet 
terjesztett elő, hogy a bérelt lakását meg kívánja vásárolni, 
amennyiben erre lehetősége nincs, kéri a bérleti szerző-
dése megszüntetését pénzbeli térítés biztosítása mellett. 
A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy nem 
kívánja értékesíteni a bérlakást. Orbánné Wald Marianna, 
a siófoki testület jobbikos tagja hűtlen kezelés gyanújá-
val tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, bár nyilvánvaló 
volt, hogy Orbánné azokra a képviselőtársaira „utazik”, 
akik megszavazták az ügyletet. Már az ominózus testületi 
ülésen is kiderült, hogy a testület jogszerűen jár el, hiszen 
a bérlő bérleti szerződése 1999 előtt keletkezett, így a '99 
után történt törvényi változásokat vele szemben nem le-
het alkalmazni. Így az önkormányzatnak csak e rendelet 

alapján való eljárás maradt eszközéül a bérlővel szemben.
- Jól emlékszem még erre az előterjesztésre, és arra is, ami 
ezután történt. A jobbikos feljelentés után jött a vele járó 
hangulatkeltés és megfélelmítés, pedig már akkor is köz-
tudott volt, hogy a testület a jogszabályoknak megfele-
lően döntött. Hiszem azt, hogy a képviselő-testület akkor 
végzi hatékonyan a munkáját, ha dönt. Dönteni kell, mert 
aki nem tud vagy nem mer a város működésével kapcso-
latos döntéseket meghozni, az nem alkalmas a pozíció 
betöltésére. Azt meg már többször mondtam, hogy a 
gyanakvás, feljelentés és nyomozás helyett dolgozni kel-
lene - mondta lapunknak az üggyel kapcsolatban Szajcz 
Adrián képviselő.
A feljelentés után a testület úgy határozott, hogy amíg a 
rendőrségi vizsgálat véget nem ér, nem tárgyal bérlakás 
ügyeket. Az áprilisi ülésen mégis egy ilyen üggyel kellett 
volna foglalkozni, ezért a testület tájékoztatást kért arról, 
hogy hogyan is áll ez az ügy. Dr. Lengyel Róbert polgár-
mester elektronikus levélben küldte el a képviselőknek a 
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság határozatát, melyben 
az olvasható, hogy a nyomozást bűncselekmény hiányá-
ban a hatóság megszüntette.

Bűncselekmény hiányában
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a közelben újabbat rak, a durrogtatások pedig a lakókat 
is zavarják. Ami a madárürüléket illeti, a tárca sátrak ki-
helyezését javasolta a fészkes fák alá. Siófok továbbra is 
eszköztelennek érzi magát a belvárosban tanyázó ma-
darakkal szemben, de dr. Lengyel Róbert polgármester 

tovább keresi a megoldást. Felkérte a város jegyzőjét, jár-
jon utána annak, hogy például reptereken, vagy egyéb 
kiemelt objektumok esetében okoztak-e már problémát 
varjak, és ha igen, ott milyen megoldást engedélyeztek 
az érintett hatóságok.

Rendkívüli testületi ülésen döntött a testület a le-
endő uszoda új helyéről. 

Rendkívüli testületi ülést tartottak április végén Siófokon 
uszodaügyben. Az önkormányzati önrészről, az uszoda 
létesítéséhez elengedhetetlen kft. alapításáról és a hely-
szín megvitatásáról kellett döntenie a testületnek. Ahogy 
Szajcz Adrián beruházási és fejlesztési tanácsnok elmond-
ta, Molnár Árpád főépítész szerint az uszoda tervezett 
helyszíne Széplakon - a vasútállomással szembeni terület, 
ahol nyáron a vidámpark és cirkusz működik - több szem-
pontból sem megfelelő. A főépítész szerint jogszabályi 
akadálya van uszodát építeni ezen a területen, egyrészt a 
Balaton-törvény, másrészt a helyi építési szabályok miatt.

- Nem vagyok meggyőzve száz százalékig, hogy az 
eredeti helyszínre nem lehet építeni, de nagyon rövid 
a határidő, ezért szakmai viták lefolytatására nincs 
idő. Azt javasoltam, hogy az OBI áruház után a JYSK 
áruháznál található körforgalommal szemben, azaz a 
jelenlegi edzőpályák mellett kapjon új helyet a leen-
dő uszoda - mondta Szajcz Adrián.
Csorba Ottó, a pénzügyi és tulajdonosi bizottság 
elnöke, a széplaki rész képviselője szintén nem ért 
egyet a főépítészi állásponttal, így a helyszín módo-
sításával sem, de természetesen az uszoda az első, 
mint mondta. A testület végül egyhangúan megsza-
vazta az új uszodahelyszínt, a kft. alapítását és az ön-
kormányzati önrészt.

Új helyszín az uszodának

A Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola Ener-
getikai Korszerűsítése projekt keretében megva-
lósult az intézmény hőszigetelése, a teljes fűtési 
rendszer korszerűsítése, valamint a napelem-rend-
szer telepítése. 

2013 őszén jelent meg az EGT alap energiahatékony-
sági programja keretében Az energiahatékony isko-
lák fejlesztése című pályázati felhívás, melyre Siófok 
Város Önkormányzata 2014 januárjában adta be pá-
lyázatát a Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola 
épületének energetikai korszerűsítésére. A pályázat 
85 százalék támogatást biztosított, melyhez a város 
részéről 15 százalék önrészre volt szükség. 2016 tava-
szán közel 106 millió forint támogatást nyert el Siófok 
Város Önkormányzata a beruházás megvalósítására. 
A korszerűsítés kivitelezése tavaly nyáron kezdődött 
el, és idén tavaszra fejeződött be.
- A város célja az volt, hogy az 1950-es években épült, 

felső tagozatosok által használt iskolaépület energeti-
kailag korszerűbbé váljon, ennek keretében hőszigete-
lést, fűtéskorszerűsítést, napelemrendszer -telepítést 
célzott meg. A beruházással éves szinten valamivel 
több, mint 460 megawatt/óra energiamegtakarítás 
vált elérhetővé, az épület széndioxid kibocsájtása is 
csökken, összességében a projekt megvalósulása 5,5 
millió forintos rezsicsökkentést jelent az intézmény 
számára - mondta el az április 24-i projektzáró ren-
dezvényen Szente Ferenc projektmenedzser.
Az eseményen a korszerűsítést kivitelező Siemens 
Zrt.-től Várföldi Róbert tartott tájékoztatót, valamint 
energiamenedzsment bemutatót.
- Az iskolában a korszerűsítési program keretében egy 
olyan fűtési rendszer került kiépítésre, amely jelenleg 
európai szinten is az egyik legkorszerűbb és a leg-
több szolgáltatással rendelkezik. A projekt egyik fon-
tos célja volt, hogy szemléletformálásra, oktatásra is 
használható legyen a rendszer. A fűtési rendszer teljes 

Milliókat spórolhat a Vak Bottyán iskola



11

MÁJUS

körű épületfelügyelettel van ellátva, távolról vezérel-
hető, üzembiztonságot nyújt. A közintézményeknek 
ellátásbiztonságot garantálunk ezzel a szolgáltatás-
sal, maximális komfort és minimális energiafelhasz-
nálás mellett. Az intézmény üzemeltetői részére 
teljes körű hozzáférést biztosítottunk a rendszerhez, 
valamint demó célra használható hozzáférési szintet 
is létrehoztunk a pedagógusok, diákok számára – ösz-
szegezte Várföldi Róbert.
A fűtési rendszeren kívül a telepített napelem-rend-
szer, illetve az épület villamosenergia-fogyasztása is 
online nyomon követhető lesz, így a pillanatnyi ter-
melés mellett statisztikák készítésére is lehetőség 

nyílik.
Samuné Csertán Valéria, a Siófoki Vak Bottyán János 
Általános Iskola intézményvezetője a diákok részvéte-
léről számolt be a projekt kapcsán, akik az energetikai 
pályázat keretében a különböző programokon - esz-
széíró pályázat, prezentációk, rajzpályázat, környe-
zettudatos meseírás - vettek részt.
A pályázat emlékeztető táblájának kihelyezése előtt 
Potocskáné Kőrösi Anita, Siófok Város Önkormányza-
ta alpolgármestere tartott projektzáró beszédében 
többek közt Witzmann Mihály országgyűlési képvi-
selőnek is megköszönte a közreműködését a projekt 
kapcsán.
-Siófok országgyűlési képviselőjeként nekem az 
a magától értetődő és nemes feladat jutott, hogy 
lobbizzam a pályázat elnyerése és a projekt sikeres 
megvalósulása érdekében. A tavalyi év első felében 
örömmel értesítettem polgármester urat és a képvi-
selő-testület beruházási és fejlesztési tanácsnokát a 
támogató döntés megszületéséről. A támogatási in-
tenzitás 85%-os, vagyis több mint 105.819.606,- forint, 
amelyhez az önkormányzat 18.674.049,- Ft önerőt biz-
tosított - mondta lapunknak Witzmann Mihály.

Poreci városnap
Siófok Város Önkormányzata meghívást kapott a 
poreci városnapi ünnepségre, így április végén a vá-
rosi delegáció ellátogatott Siófok testvérvárosába, 
a horvátországi Porecbe. 

Siófok 1998-ban kötött testvérvárosi megállapodást a 
horvátországi Porec városával. A Gábor Dénes Főiskola 
előtti sétányt ekkor nevezték el Istria sétánynak, a teret 
Porec térnek, Porecben pedig Siófok parkot avattak. Hi-
vatalos városi delegáció az elmúlt években nem járt a 
horvát városban, idén áprilisban azonban a városnapi 
ünnepség alkalmából Hamvas Péter siófoki alpolgár-
mester, Lapos Gábor, a Városfejlesztési és Környezet-
védelmi Bizottság elnöke és Szamosi Lóránt, képviselő 
látogatott el Porecbe. A több mint 16000 fős lakosság-
számú horvátországi üdülőhely Siófokhoz hasonlóan 
turisztikai település, fő üzletáguk a turizmus, melyen 

belül kiemelkedő a helyi szőlészet, borászat, olívaolaj 
termelés. A városban számtalan fejlesztés és beruházás 
valósul meg, mint például az utóbbi időben megépült 
aquapark vagy a közműfejlesztések, infrastrukturális 
beruházások. A következő alkalommal Siófok látja ven-
dégül a poreci delegációt a Balatoni Szezonnyitó alkal-
mából.
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Olcsóbb lesz hajón házasságot kötni

Csökken és egységessé válik Siófokon, a hivatali 
helyiségen kívüli helyszínen történő házasságkötés 
vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének 
díja, a siófoki lakosok külön kedvezményben része-
sülnek.  A házasságkötés vagy bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli 
helyszínen történő lebonyolításáért egységes díjat 
(60.000.-Ft+ÁFA) állapított meg a Siófok Város Ön-
kormányzata, függetlenül attól, hogy az esemény 
személyhajón történik vagy például vendéglátó-
helyen. A siófoki képviselő-testület által áprilisban 
elfogadott rendeletmódosítás értelmében megszű-
nik a személyhajó vonatkozásában meghatározott 
magasabb, 80.000 forintos díj. Egy új kedvezmény is 
életbe lép, mely szerint, amennyiben a bejelentéskor 
a házasulandók vagy a bejegyzett élettársi kapcso-
latot létesítők valamelyikének lakcímigazolvánnyal 
igazolt lakóhelye Siófokon található, a házasságkö-
tés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének 
hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebo-
nyolításáért kedvezményes (40.000 Ft + Áfa) díjat 
kell fizetni. A rendeletmódosítással a siófoki lakosok 
által fizetendő díj a legkisebb díjak közé kerül, és a 
személyhajón kötött házasságkötés esetén is a sió-
foki lakosok fogják a legkisebb díjat fizetni a hasonló 
nagyságú, illetve a közeli Balaton-parti városok kö-
zött. A nem siófoki lakosok esetén is versenyképes 
díjat határoz meg a rendelet. 

Csökkenhet a víz- és csatornadíj? 

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjá-
nak csökkentésére pályázatot nyújtott be a Magyar 
Államkincstár felé. A vízgazdálkodásért felelős mi-
niszter – a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi 
erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot 
hirdetett lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támo-
gatására. A pályázat célja azon települések támoga-
tása, amelyekben az önkormányzati, az állami illetve 
egyéb víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági 
közműves ivóvízellátás, szennyvíz-elvezetés és tisz-
títás költségei a víziközmű-szolgáltatásból származó 
lakossági felhasználásból származó árbevételt jelen-
tősen meghaladják. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
tájékoztatása alapján Siófok jogosult a támogatásra, 
ezért Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete pályázatot nyújtott be a 2017. évi lakossági 
víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére a 
Magyar Államkincstár felé. 

Idén nyáron is közlekednek a „Siófoki Flirt” vonatok

Az idei nyári szezonban, június 17-től augusztus 27-ig 
hétvégenként ismét közlekednek a „Siófoki Flirt” né-
ven ismert gyorsvonatok. Siófok Város Önkormány-
zata több éve pénzbeli hozzájárulással támogatja a 
MÁV-START Zrt. által biztosított, a nyári menetrend 
idején közlekedő, Siófok városáról elnevezett vonat 
működtetésének költségeit. A siófoki önkormányzat 
a vonatok költségeire az idei évben is 1 millió forint 
összegű támogatást biztosít. A vonat népszerűségét 
mutatja az utasok pozitív visszajelzése is, a „Siófoki 
Flirt” egyre kedveltebb az utazóközönség körében, 
szívesen választják ezt a korszerű járműtípust a ba-
latoni nyári menetrend idején. A 2017-es menetren-
di évben, ahogy az előző évben is, három pár vonat 
közlekedhet „Siófoki Flirt” néven az együttműködés 
eredményeképpen. A Flirt gyorsvonatok június 17-
től augusztus 27-ig, szombaton és vasárnap közle-
kednek majd.

Egységes díjak

Egységesítik Siófokon a névadás és házassági évfor-
duló hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő le-
bonyolításáért fizetendő díjak összegét. Siófok Város 
Önkormányzatának képviselő-testülete áprilisban 
elfogadta azt a rendeletmódosítást, amely szerint a 
névadás és házassági évforduló hivatali helyiségen 
kívüli helyszínen történő lebonyolításáért egysége-
sen 30.000.-Ft+ÁFA összeget kell fizetni. A rendelet 
értelmében megszűnik a személyhajón történő le-
bonyolításáért kért 50.000.-Ft+ÁFA díj. 
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Egészségnap 2017 Siófok

A Magyar Vöröskereszt Siófoki Szervezete a véradás 
világnapja alkalmából június 18-án rendezi meg a sió-
foki egészségnapot. Az Egészségnap 2017 Siófok című 
rendezvény célja, hogy a véradás világnapjával össze-
kapcsoltan mindenki számára lehetőséget biztosítson 
ingyenes szűrő vizsgálatokra, valamint felhívja a figyel-
met az egészséges táplálkozásra. A véradás mellett 
egész nap szűrővizsgálatok lesznek témánként 3 szűrő-
hellyel: a siófoki egyesületek vizelet, vércukor, húgysav, 
vérnyomás és testtömeg mérést végeznek, a nágocsiak 
egészséges életmód bemutatót, ételbemutatót, kóstolót 
tartanak, a gyermeksátorban a „8 alaplev -8 doktor” című 
bemutató várja majd az érdeklődőket. A nap folyamán 
lesz még elsősegély bemutató két „ambu babával”. A 
rendezvény szervezésében a Magyar Vöröskereszt siófo-
ki irodáján túl önkéntesen részt vesz a Nágocsi Remény-
ség Alapítvány, a Magyar Rákellenes Liga, a Vesebetegek 
Egyesülete és a Látássérültek Siófoki Regionális Egye-
sülete. Az egészségnap megrendezéséhez Siófok Város 
Önkormányzata 300 000 Ft összegű támogatást biztosít. 

Országos egyetemi konferencia a GDF-en

A Gábor Dénes Főiskola Siófoki Campusán rendezték 
meg a Hallgatói Önkormányzatok országos tavaszi ve-
zetőképző konferenciáját, melynek során több mint 300 
egyetemi hallgató érkezett Siófokra. Az eseményre az 
ország számos pontjáról érkeztek a felsőoktatás részt-
vevői. A kétnapos tréningeket, tanfolyamokat több mint 
300-an látogatták, ezáltal nemcsak a siófoki campus 
népszerűsége emelkedett, hanem Siófok vendégéjsza-
káinak száma is jelentősen nőtt. Az országos tovább-
képzést a tervek szerint ősszel is Siófokon rendezik meg. 

Kálmán Imre Teátrum nyílt Budapesten

A siófoki születésű híres operettszerző, Kálmán Imre 
tiszteletére Kálmán Imre Teátrum néven nyitott meg a 
Budapesti Operettszínház felújított kamara játszóhelye. 
Április 20-án nyitották meg a Budapesti Operettszín-
ház új kamara játszóhelyét, a Kálmán Imre Teátrumot. 
A korábban Moulin Rouge néven ismert épületrészt 
felújították, és a híres magyar operettfejedelemről, 
városunk szülöttjéről, Kálmán Imréről nevezték el. A 
megnyitó alkalmából a zeneszerző egyik legnépsze-
rűbb operettjének, a Csárdáskirálynő 1917-es Broad-
way-változatát mutatták be. Az eseményen részt vett 
Hamvas Péter alpolgármester és  Kálmán Imre lánya, 
Kálmán Yvonne, akit szeptemberi születésnapja alkal-
mából Siófok is vendégül látna. 

Siófok fotópályázatot írt ki értékeinek feltárására

Fotópályázatot hirdetett meg Siófok önkormányzata 
„Siófok településképi értékeinek feltárása” címmel ifjú-
sági és felnőtt kategóriában. A fotók beküldési határ-
ideje május 31. A díjazottak digitális fényképezőgépet, 
illetve vásárlási utalványt nyerhetnek. Az amatőr fotó-
sok részére meghirdetett pályázat célja Siófok város 
építészeti értékeinek feltárása és bemutatása: utcaké-
pek, utcák, terek, történeti és új épületek, építmények, 
kerítések, kertek, cégérek, reklámtáblák, épületrészek, 
részletek (ajtók, ablakok, erkélyek, tetők, teraszok, stb.), 
amelyek követendő példákat mutatnak be, és amik-
re a helyi lakosok büszkék. A képeket a Településképi 
arculati kézikönyv „jó példákat” tartalmazó fejezeté-
ben kívánják felhasználni, amely részben a lakosság 
bevonásávaal készül. A fotók beküldésének módja a 
pályázat részletes kiírásában olvasható. Pályázati határ-
idő: 2017. május 31. A zsűri tagja lesz ifj. Lőrincz Ferenc 
többszörösen díjazott fotográfus is. 

Pillangó ovisok húsvéti meglepetése

Tanulóbicikliket, rollereket és sok-sok apró ajándékot 
vitt a nyuszi húsvétra a Kiliti Pillangó Óvoda kis ovisa-
inak. Húsvét előtt a Kiliti Pillangó Óvodáért Alapítvány 
elnöke, Szalai István osztotta szét a gyerekeknek az ala-
pítvány által vásárolt húsvéti ajándékokat a Kiliti Pillan-
gó Óvodában. A kicsik a sok mesekönyv és legó mellé 
12 tanulókerékpárt és 8 rollert is kaptak, amit azonnal 
birtokba vettek és kipróbáltak az óvoda udvarán.
- Az ajándékozás célja az örömszerzésen túl, a gyerekek 
fejlesztésének segítése, az ismeretszerző, alkotó, kom-
munikációs és társas kapcsolatok kompetenciáinak el-
sajátítása terén – mondta el Szalai István.



14

Idén már nagypénteken kezdetét vette a 171. ha-
józási szezon, melyet az új, Nemzeti Regatta névre 
keresztelt motoros hajó ünnepélyes vízre bocsátá-
sával ünnepelt a Balatoni Hajózási Zrt.

Tavaly a Balaton első akadálymentesített hajója, a 
megújult Siófok katamarán átadójával, idén húsvét 
előtt egy újabb hajóátadóval, a Nemzeti Regatta 
motoros vízre bocsájtásával nyitotta meg a hajózási 
szezont a Bahart. A felújított hajó a Nemzeti Regatta 
elnevezésű vitorlásverseny mindenkori győztes tele-
pülésének nevét viseli egy éven át. A hajót 2015 ja-
nuárjában a Sió-csatornán át a Balatonra vontatták, 
majd még abban az évben a szezon után megkezdő-
dött a felújítása.
- A motorost több mint 20 ezer munkaórával újítot-
tuk meg, saját beruházás keretében, több mint 150 
millió forintból. 33,5 méter hosszú, közel 100 tonna, 
és 180 utas szállítására alkalmas. A 2-300 lóerős mo-
torral több mint 20 kilométer/óra sebességre képes, a 
Balatonon kifejezetten gyors hajónak számít. A mun-
ka nagyságrendjét jellemzi, hogy csupán elektromos 
kábelből több mint 5 kilométert építettek be a kollé-
gák a hajótestbe - mondta el az átadón Kollár József, 
a Bahart vezérigazgatója.
Az átépítés és felújítás során a Bahart, szem előtt tart-
va a fogyasztói igényeket és utazási szokásokat, több 
újdonságot is tervezett. A Nemzeti Regatta a már 
Balatonon szolgáló testvérhajóitól (Lelle, Szántód, 
Fonyód motorosok) eltérő térkialakításának köszön-
hetően mozgáskorlátozott vizesblokkal, ugyanezen 
célnak megfelelően szélesebb be/ki szállító ajtókkal 
rendelkezik, valamint a hátsó nyitott fedélzet megújí-
tott tetőkialakítással szolgálja majd a kényelmesebb 
utazást. A hajó orrsugárkormányt kapott, valamint 
áttervezett hajóorr (bulba) és far került kialakításra a 
kedvezőbb hullámkeltés elérése érdekében. A Nem-
zeti Regatta motoros lesz a második akadálymentes 
fedélzettel rendelkező hajó a Balatonon a tavaly át-
adott Siófok katamarán mellett. A munkálatok során 
a teljes belső tér megújult modern bútorzattal, nyi-
tott körbejárható, akadálymentes felső fedélzet ke-

rült kialakításra, valamint a mai kor követelményeinek 
megfelelően klíma, fűtés, wifi szolgáltatás is rendel-
kezésére áll majd az utazóközönségnek. 
Dr. Mosóczi László, a Fejlesztési Minisztérium köz-
lekedésért felelős helyettes államtitkára a kormány 
Bahart számára biztosított hazai és uniós forrásokról 
számolt be a Balaton fejlesztési csomag kapcsán.

- A kormány minden eddiginél több forrást biztosít 
három kiemelkedő turisztikai térség, köztük a Balaton 
fejlesztésére 2020-ig. A tavaly év végi kormánydöntés 
a balatoni beruházásokhoz mintegy 367 milliárd fo-
rint támogatást biztosít. A kormányhatározat turisz-
tikai uniós forrásokból finanszírozza a kerékpárutak, 
valamint a hajózás fejlesztését. A Bahart 2,1 milliárd 
forintot fordíthat 22 kikötőjének fejlesztésére és 4,9 
milliárd forintot a hajópark korszerűsítésére. A tervek 
közt szerepel, hogy 5,6 milliárd forintot különít el a 
kormány a Badacsony-Fonyód kompjárat kiépítésére. 
A társaság tervei közt a kormányzati támogatásoknak 
köszönhetően három nagyhajó, és tíz gyorshajó vá-
sárlása is szerepel – mondta el dr. Mosóczi László.
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő az átadón 
kiemelte, hogy egy újfajta gazdasági szemléletnek 
köszönhetően azt láthatjuk, hogy végre van gazdája 
a Balatonnak.
- Azt tapasztalhatják az itt élők, hogy ennek a fejlesz-
tési szándéknak kézzelfogható jelei is vannak, konk-
rét projektek. Eljutottunk abba az időszakba, hogy az 
itt élő emberek, itt működő önkormányzatok, vállal-
kozások végre azt érezhetik, hogy a magyar kormány 
tekintetében egy szövetségesük van, aki próbálja tá-

A Nemzeti Regatta motoros átadásával indult a hajózási szezon

Fotó: G
áti Kornél
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mogatni a Balaton kiemelt üdülőkörzet fejlődését. A 
Balaton fejlesztési csomag több mint 365 milliárd fo-
rintos keretösszege egy egyedülálló történelmi pilla-
nat, hiszen a Balaton egy összegben ekkora fejlesztési 
forráshoz még soha nem jutott hozzá. Kiemelkedő 
az is, hogy közel 13 milliárd forint áll a Bahart rendel-
kezésére az elkövetkezendő időszakban akár kikötő-
fejlesztésre, új hajóflotta vásárlására, a közlekedés 
fejlesztésére.  Ez a hajó egy szimbólum, szimbóluma a 
balatoni hajózás fejlődésének és a Balaton térségének 
fejlődésének is – hangsúlyozta Witzmann Mihály.
Dr. Lengyel Róbert, Siófok polgármestere megragad-
ta az alkalmat, hogy gratuláljon a Bahart vezérigaz-

gatójának és a társaság kollektívájának ahhoz, hogy 
ezt a gyönyörű hajót létrehozták.
- Meggyőződésem, hogy ezáltal nemcsak a Bahart, 
nemcsak a Balaton, hanem Siófok is több lett – emel-
te ki a polgármester.
A névadási ceremónia dr. Kiss Diána, a Fejlesztési 
Minisztérium főosztályvezetője közreműködésével 
zajlott, majd Bartha Béla siófoki református lelkész 
áldotta meg az új hajót. A Bahart vezérigazgatója és 
a helyettes államtitkár szalagátvágással ünnepélye-
sen is átadta a Nemzeti Regattát, mely a pezsgőtö-
rést követően elindult első útjára a Balatonon. 

Második alkalommal szervezte meg a Siófo-
ki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület a Húsvéti 
Nyuladalom elnevezésű hagyományőrző és hagyo-
mányteremtő színes tavaszi rendezvényét a város 
főterén április 14. és 17. között. 

A siófoki általános iskolások már nagypéntekre fel-
díszítették a Víztorony tövében felállított tojásfát. A 
helyi egyesületek és alapítványok óriástojásokat de-
koráltak, amik a jótékonysági óriástojás-árverésen kel-
tek el. A négynapos rendezvény ideje alatt népi- és 
logikai fajátékokkal, kosaras körhintával, hintalóval, 
logikai fajátékokkal, gólyalábakkal játszhattak a gye-
rekek. A kicsiket gyerekkoncertek, nyuszisimogató, és 
a kikötőből induló nyuszihajók is várták. Húsvét vasár-
nap a Balatuning Egyesület jóvoltából sporttal indult 
a nap, négyszázan neveztek a nyúlfutamra, köztük 
rengeteg kisgyerekes család teljesítette futva vagy 
kerékpárral a 3 kilométeres távot. A nyuladalom két 
színpadán helyi fellépők és sztárvendégek koncer-
teztek, a Fő téren a táncegyesületek flashmobokkal 
szórakoztatták a közönséget. Az egész hétvégén át 
tartó kézműves és gasztronómiai vásárba települt ki 
húsvét hétfőn a Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakgimnázi-
uma és Szakközépiskolájának csapata, akik megalkot-
ták az ünnephez illő gasztronómiai különlegességet, 
a „tojásos sonkalácskát”. Nagy Róbert chéf a krúdys 
diákokkal, valamint Szamosi Lóránttal, a Siófoki SZC 

főigazgatójával és Witzmann Mihály országgyűlési 
képviselővel közösen több száz adagot osztott ki a 
húsvéti finomságból, a hölgyvendégeket pedig locso-
lóversekkel és locsolással fogadták. 

II. Húsvéti Nyuladalom

Fotók: G
áti Kornél
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Gasztronómiai bemutatók és öko programok a siófoki Szakmák Éjszakáján
A Siófoki Szakképzési Centrum mind az öt tagintéz-
ményében megrendezték idén a Szakmák Éjszakáját. 
A siófoki helyszíneken a Krúdy és a Baross szakkép-
zéseivel ismerkedhettek meg a látogatók, akiket töb-
bek közt gasztronómiai és öko programok vártak. 

Idén második alkalommal rendezték meg a Szakmák 
Éjszakáját a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, valamint a Szak-
képzési Centrumok szervezésében. Országszerte 152 
helyszínen, 4650 programlehetőség várta a szakképzés 
iránt érdeklődőket április 21-én. A Siófoki Szakképzési 
Centrum idén mind az öt tagintézményével csatlako-
zott az országos rendezvényhez, Siófokon a Siófoki SZC 
Krúdy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában, 
valamint a Siófoki SZC Baross Gábor Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolájának tanműhelyében tartottak interak-
tív szakmabemutatókat az intézmények tanárai, diákjai.
A Krúdyban Szamosi Lóránt, a Siófoki SZC főigazgatója, 
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő és Magyar Zita, 
a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal főigaz-
gató-helyettese nyitotta meg a Szakmák Éjszakáját.
- Ez az este arról szól, hogy a fiatalok élményeket szerez-
hetnek, a megismerés örömét és a felfedezés élményét. 
Nagyon fontos, hogy a résztvevők aktívan bekapcsolód-
hatnak a programokba. A magyar szakképzés rendszeré-
vel, a szakképzés oktatóinak munkájával ismerkedhetnek 
meg, lehetőséget kapnak arra is, hogy milyen életutat, 
karriert válasszanak. 
Az országos átlaghoz képest a Balaton partján nem mun-
kanélküliségről, hanem sok esetben már munkaerőhiány-
ról beszélhetünk, ezért értékelődik fel a szakképző iskolák 
szerepe, küldetéstudata, hogy a hiánypótló szakmákban 
képezzék ki a diákokat – mondta el Witzmann Mihály or-
szággyűlési képviselő.
A programok fő célcsoportja elsősorban az általános is-
kolák felső tagozatos diákjai, valamint a második szakma 
iránt érdeklődő felnőttek, de a fiatalabb korosztályból is 
sokan megjelentek a rendezvényen.
- Nagyon örülök, hogy a legapróbbakat is látom a rész-
vevők között, hiszen nem lehet elég korán elkezdeni a 
szakma iránti érdeklődést. Érdemes szakmát választani 

napjainkban is, reméljük, előbb-utóbb a szakképzés el-
jut arra a szintre, hogy ismét olyan megbecsültségnek 
örvendjen, mint pár évtizeddel ezelőtt. Azt gondolom, 
hogy a Siófoki Szakképzési Centrum meghatározó sze-
repet tölt be a Balaton partján, igyekszünk minél színvo-
nalasabb képzést biztosítani, hogy a jövő álmait minél 
teljesebben valóra tudják váltani az érdeklődők – hang-
súlyozta Szamosi Lóránt főigazgató.
Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hi-
vatal főigazgató-helyettese a programok népszerűségé-
ről számolt be:
- Sikeresnek tartjuk a rendezvényt, hiszen több mint 43 
ezer látogató vett részt már tavaly is az első alkalommal.
Idén határon túli intézmények, valamint alapítványi, egy-
házi iskoláink is csatlakoztak az eseményhez – mondta el 
Magyar Zita.
A Krúdyban az érdeklődők a kereskedelmi, vendéglátó 
-ipari, gazdasági és turisztikai szakmákkal ismerkedhet-
tek meg. A vendégek a közgazdaság területén pénzügyi 
ismeretekkel gazdagodhattak, virtuális utazást tehettek a 
Föld körül, a kereskedelmi ágazat csomagolási technikák-
kal mutatkozott be, az idegen nyelvi tagozatok  képviselői 
játékos feladatokkal készültek. Az aulában díszasztalok és 
egy látványos flambírozás bemutató fogadta a látogató-
kat, akik a tankonyhában magyar pizzát, azaz langallót 
kóstoltak, kekszeket, marcipándíszeket és szendvicseket 
készítettek. A Baross tanműhelyében az áprilisi Föld nap-
ja kapcsán környezetbarát öko programokat rendeztek. 
A fodrászok „Zöld frizurákat” alkottak, az „Ökotudós” ál-
lomáson a vízkészlet védelme került a középpontba. A 
„Fészekrakó” programban az energiatakarékos eljáráso-
kat mutatták be, az autószektor „ökodriving” állomással 
készült, volt még „Öko-Art - hasznosítsd újra!” és „Öko-
divat” is.
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Óvodások, általános iskolások és középiskolások 
szavaltak a Kálmán Imre Kulturális Központ színpa-
dán a magyar költészet napja alkalmából megren-
dezett siófoki versmondó verseny gálaestjén.

A Kálmán Imre Kulturális Központ április 11-én, József 
Attila születésnapjának évfordulóján rendezte meg 
a hagyományos siófoki versmondó versenyt, tiszte-
legve a magyar költészet nagyjai előtt. Az idei évben 
94 óvodás, 42 általános iskolás és 15 középiskolás je-
lentkezett a megmérettetésre. Az elmúlt hetekben a 
pedagógusokból álló zsűri ellátogatott az óvodákba 
és az iskolákba, ahol meghallgatta és értékelte a ver-
senyzők produkcióit. A gálaműsorban a legügyesebb 
óvodások, majd iskolánként az első helyezést elért 
alsó és felső tagozatos diákok, középiskolások elő-
adásában hallgathatta meg a verseket a közönség. A 
szavalók előadásai között az Egerszegi Akusztik zene-
kar megzenésített versei színesítették a programot. 
Minden néző tombolasorsoláson vehetett részt, me-

lyen színházjegyeket sorsoltak ki. A rendezvényen a 
legaktívabb siófoki intézményeket is díjazták, a Nap-
sugár Óvoda, a Széchenyi István Általános Iskola és a 
Perczel Mór Gimnázium vett részt a legnagyobb lét-
számmal a programokon. A gálaműsor végén a kul-
turális központ előtt egy közös versmondással zárult 
a költészet napja. A résztvevők Arany János: Meddő 
órán című költeményét szavalták, mellyel a költő szü-
letésének 200. évfordulójára emlékeztek.

Versmondó gála és közös versszavalás a költészet napján

Távolról élénk színű festményeknek tűnnek, közel-
ről megvizsgálva azonban már látható, hogy olló 
és ragasztó segítségével textilanyagokból készült, 
aprólékosan kidolgozott rongyképek Keresztes 
Zsuzsa rongyképész alkotásai, melyekből Nappal 
szemben… címmel nyílt kiállítás Siófokon. 

Április 7-én, a Kálmán Imre Kulturális Központ galériá-
ján nyílt meg a Siófoki Tavaszi Fesztivál utolsó kiállítása 
Nappal szemben… címmel, melyen Keresztes Zsuzsa 
budapesti keramikus, szobrász, rongyképész rongyképei 
láthatóak.
- Szeretném rajzaimmal és rongyképeimmel megörö-
kíteni és megőrizni a mulandó szépséget is, emléket, 
hangulatot, fényt és árnyékot, a színek játékosságát, 
harmóniát teremtve és sugározva, hiszen a mai rohanó, 
szürke világban is az árnyék mellett ott a fény, a derű, a 
színek varázsa. Ezek képpé formálásához izgalmasabb 
anyag számomra a rongy, mint a festék, nemcsak színe 

van, hanem szövése térben is jelentkezik. Különböző 
faktúráival kifejezőbb, játékosabb felületeket lehet lét-
rehozni, mint csupán színárnyalatokkal – vallja Keresztes 
Zsuzsa, aki a kiállításmegnyitón be is mutatta az érdek-
lődőknek, hogyan készülnek alkotásai. Az alkotóművész 
1995 óta foglalkozik rongyképek készítésével, melynek 
technikája, hogy saját ceruzarajzait színes anyagdara-
bokkal fedi le, végeredményül egy egységes és látvá-
nyos képet alkotva.
- Különböző színű, mintájú és textúrájú anyagokat képes 
kiválasztani, egymás mellé és egymás fölé helyezni, így 
„megfesteni” alkotásait. Képessége mögött sok tapasz-
talat, anyagismeret, kísérletezés rejlik. Keramikus szob-
rászként a Magyar Televízió valaha létezett szcenikai 
műhelyében készített díszleteket, maketteket, kelléke-
ket. Intarziakészítés és textilfestés terén is jártas. A tex-
tilképek készítését egy bábelőadáshoz készített díszlet 
kapcsán kezdte el, majd az évek során kiállítások tucatjain 
keresztül alakította ki egyedülálló, teljes vizuális, esztéti-

Rongyképek nappal szemben
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A siófoki nyugdíjas klub negyed évszázada
Nyugdíjasok Siófoki Egyesülete kitüntetés átadó-
val, zenés-táncos műsorral, kiállítással ünnepelte 
megalakulásának 25 éves jubileumát.

1992-ben alakult meg a Nyugdíjasok Siófoki Egyesülete, 
mely közel 170 fős tagságával napjainkban a város egyik 
legnépesebb civil szervezete. Április 20-án a 25 éves ju-
bileum alkalmából a klub tagjai és vendégeik a Kálmán 
Imre Kulturális Központban ünnepeltek. A rendezvény 

egy kisfilm vetítéssel kezdődött, majd a visszatekintés 
után Jánossy Gábor, az egyesület elnöke köszöntötte 
a közönséget, beszámolt az eltelt negyed évszázad ki-
emelkedő eseményeiről.
- Meg kell őriznünk egyénileg és a közösségben is célja-
inkat, hogy mindig legyen egy segítő kéz, egy mosoly, 
egy biztatás. A vezetők dolga megteremteni azt a he-
lyet, ahonnan árad a bizalom, az egymás iránti szolidari-
tás. Azt kívánom, hogy környezetünk teljes értékű tagjai 

kai élményt nyújtó technikáját. Több önálló kiállítása volt 
már itthon és külföldön egyaránt. Munkásságának koro-
nája, az Árpád-házi Szent Margitot ábrázoló rongyképe 
a segesdi Ferences-rendi templom szentélyében kapott 
helyet. Rongyképei mellett paladarabokra készített pa-
laképei is láthatóak Nappal szemben című kiállításán – 
mutatta be a kiállítóművészt Schéffer Anna keramikus, 
az Országos Képző-  és Iparművészeti  Társaság elnöke.
A megnyitót Tieger Tímea énekelőadása és Németh Gá-
bor zongoraelőadása színesítette. Keresztes Zsuzsa kiállí-
tása május 12-ig tekinthető meg a KIKK galériáján. 

A Látássérültek Siófoki Regionális Egyesületének 
Tapintható kiállításán újrahasznosított anyagokból, 
paverpol technikával készült képeivel és szobraival 
mutatkozott be Menyhért Andrásné április 24-én a 
Kálmán Imre Kulturális Központban. 

„Így látom én paverpol technikával” címmel nyílt meg az 
idei Tapintható kiállítás a KIKK-ben. Menyhért Andrásné 
alkotásainak tárlatát Potocskáné Kőrösi Anita, siófoki al-
polgármester és Víg Mária, a Látássérültek Siófoki Regio-
nális Egyesületének vezetője nyitotta meg.
- Tavaly, szeptember 11-én kerültem fel Budapestre, ahol 
Tar Ildikó Aranykéz-díjas festő- és képzőművész segített 
nekem elsajátítani a paverpol technikát. Alkotásaim újra-
hasznosított anyagokból készülnek. A képek alapja egy 
falemez, fő részei textilből állnak, kiegészítésnek gyön-
gyöket, gipszfigurákat és más apró tárgyakat használok, 
amiben fantáziát látok. Kedvenc témám a szeretet, a 

rózsa és a szív visszatérő motívum alkotásaimon. Nővér-
ként dolgoztam 40 éven át, az emberek szeretete örökre 
megmaradt bennem, a béke, a nyugalom a legfontosab-
bak az életben – mutatkozott be a Balatonszentgyörgy-
ről érkezett alkotóművész.
A kiállításmegnyitót a siófoki látássérültek zenés, verses 
kulturális műsora színesítette, melynek során fellépett a 
csoport kifejezetten erre az alkalomra alakult kórusa is.

Tapintható kiállítás paverpol technikával
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lehessünk, tőlünk telhető módon teremtsünk értéket 
családunkban, kis és nagyobb közösségekben. Meg kell 
őriznünk stabilitásunkat, mert remélhetőleg utánunk is 
jönnek a ma még aktív korosztály majdani nyugdíjasai. 
Kapaszkodjunk össze, találjuk meg a hétköznapok apró 
örömeit. A korosodás kemény meló, a csúcs felé egyre 
nehezebb az út, de ha jól csinálta az ember a dolgát, 
minden kis részlet a helyére kerül, és jutalmul felcsillan a 
teljesség képe – zárta beszédét Jánossy Gábor.
Az egyesület a 25 éves jubileum alkalmából emlékpla-
kett elismerést alapított a Közösségért elnevezéssel azok 
számára, akik tevékenységükkel átlagon felül segítették, 
segítik a közösség munkáját. Az ünnepségen posztu-
musz elismeréssel tüntették ki Barabás Andrásné alapító 
elnököt az alapok letételéért, emlékplakettet vehettek 
át az egyesület egykori vezetői, Kiss Kálmánné és Dömö-
tör István. A jubileum alkalmából elismerésben részesült 
több egyesületi tag és segítő, valamint a nyugdíjasok 
közösségét támogató Potocskáné Kőrösi Anita alpolgár-
mester, Nagy Sándorné képviselő és Witzmann Mihály 

országgyűlési képviselő, aki a rendezvényen felajánlotta 
az egyesület idei nyári kirándulásához a hozzájárulását. 
A 25 éves alapító tagok és a 20 éves tagsággal rendel-
kezők oklevelet vehettek át. A rendezvényt zenés, tán-
cos előadások színesítették, fellépett a siófoki klubon 
belül működő női kar, a szépkorúak tánccsoportja, a 
vörösberényi nyugdíjas klub tánccsoportja és a Siófo-
ki Amatőr Művészeti Egyesület mazsorettcsoportjai. A 
KIKK aulájában kiállítás nyílt a relikviákból és a nyugdíjas 
alkotók munkáiból.

Három első helyet és több dobogós helyezést is el-
értek a siófoki mazsorettesek a Mazsorettek XIII. 
Siófoki Vándorkupa versenyén. 

A Siófoki Amatőr Művészeti Egyesület által szervezett 
nemzetközi versenyre 33 település 650 mazsorettje, és 
több száz kísérője érkezett április 22-én a Kálmán Imre 
Kulturális Központba. A versenyzők 5 korcsoportban, 20 
kategóriában nevezhettek a megmérettetésre. Az idei 
mezőny legfiatalabb táncosa 5 éves, a legidősebb 27 
éves volt. Nemcsak hazai, hanem határon túli csoportok 
is jelentkeztek, akik Aradról, Nagyváradról és Szatmár-
németiből látogattak el Siófokra. A szakmai zsűri nívó-
díjas koreográfusokból, nemzetközi bírókból, országos 
szövetségek által delegált vezetőkből állt.
Az egész napos rendezvényen 260 produkciót láthatott 
a közönség a színpadon. Az eredményhirdetésen a he-
lyezések mellett gazdára talált a Vándorkupa is, mely-
nek idei nyertese Pécs Város Mazsorett Együttese lett. 
A Balaton Vándorkupát a barcsi Vénusz Mazsorett cso-
port vihette haza. A siófoki mazsorettesek kiemelkedő 

eredményeket értek el a versenyen. A dobogó legfelső 
fokára állhatott a Napsugár mazsorett csoport pompon 
kiscsapata, a Napsugár és Laguna közös pompon for-
mációja, valamint Belényesi Vivien, a Happydance TSE 
szóló táncosa. Összesítésben az egyéb eszközös koreo-
gráfiákban a Siófok-Iregszemcse Karib zenére készített 
pompon formáció lett a második legjobb.
Siófoki eredmények:
Siópom Children's csoport mini (legkisebb) korcsoport 
pompon formáció bronz minősítést, gyermek korcso-
port 1 bot kategóriában 7. helyezést értek el. Ifjúsági 
korcsoportban Nagy Viktória Fanni, a Napsugár mazso-
rett csoport tagja, pompon szólóban 3. helyezett lett. A 
Napsugár mazsorett csoport pompon kiscsapatban 1. 
helyezett lett, bot kiscsapatban 4. helyezett, a Napsugár 
és Laguna közös pompon formációja 1. helyezett lett. 
A Harmony Dance TSE pompon kiscsapat 2. helyezett, 
Egyéb eszközös show kategóriában 2. helyezést értek el. 
Belényesi Vivien, Happydance TSE szóló 1 bot 1. hely - 
és Miss Majorette címet ért el, Csapó Virág, Happydance 
TSE szóló pompon 4. helyezett lett.

Siófoki győzelmek a Mazsorett Vándorkupán
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A Siófoki Nőklub megtartotta az immár 
hagyományosnak mondható szemétszedési és 
takarítási akcióját a Fő utca 242-nél lévő közterületi 
parkban. A munkát zsíros kenyér és házisütemény 
könnyítette, további segítséget Szajcz Adrián 
képviselőtől kaptak a hölgyek, aki szintén kivette a 
részét a munkálatokból. 

Gyerekzsivajtól hangos a Tinódi tér, ugyanis 
elkészült az új játszótér és fitness park. Április végén 
megtörtént a műszaki átadás-átvétel, így egy hosszú 
ideje várt beruházás valósult meg. Az új sportpark 
környezetében nagy létszámmal élnek gyermekes 
családok, akik használatba vehetik mostantól az 
eszközöket. 

Újra PLÁZS – Dobd le magad idén is!
Június 17-től újra Siófokra csábít a balatoni nyár, nyit 
a PLÁZS, ahonnan nem is érdemes kimozdulni egé-
szen augusztus végéig. Napközben pihi, este buli, 
jön a hazai élvonal a Halott Pénztől a Wellhellon át, 
a Punnanyig, és egy szép júliusi napra ide költözik 
majd Ibiza is.

Csobbanás a Balatonba, napfürdőzés a csillogó fehér 
homokon, aktív pihenés, passzív ejtőzés, koktélozás a 
napozóstégen, és az estétől hajnalba nyúlóan lazulós, 
táncos éjszakák a csillagos ég alatt. Minőségi szolgálta-
tásaival, egyedülálló, fehérhomokos strandjával és vál-
tozatos napközbeni és esti programjaival vált a balatoni 
nyár megkerülhetetlen helyszínévé a siófoki ellazulás 
központja, a tavaly megújult PLÁZS. A nagy sikerrel de-
bütált PLÁZS rögvest az első évben több mint 150.000 
vendéget vonzott Siófokra a szezon alatt. A fantasztiku-
san átformált, korábban mindenféle Beachnek elkeresz-
telt helyszín idén újabb csinosításokon esik át. Tovább 
szépülnek a dekorációs elemek, megújul a V.I.P. helyszín 
és vadonatúj medence - körülötte baldachinos ágyakkal 
- várja a pihenni vágyókat. Siófok, itt kezdődik a Balaton 
és a PLÁZSON teljesedik be, s a hétvégék újra kötelező-
ek lesznek. Halott Pénzzel nyit majd a PLÁZS, ami idén 
a MOL Nagyon Balaton sorozatnak szerves része lesz, s 

a nyitónapon lép majd fel a Nagy-Szín-Pad! tehetség-
kutató győztese is. Jön majd a Wellhello, a Punnany 
Massif, Majkáék, Dallos Bogi és a TNT, Zoltán Erika, vé-
gigsöpör a parton majd egy fergeteges Balatoni retro 
láz, a Total Dance prezentálásában és megannyi party 
a siófoki holdfényes éjszakában. Ha hétvége, akkor Sió-
fok, s a hétvégék legforróbikát július 22-én élvezhetjük 
a PLÁZSon, mikor is ide költözik Ibiza. Ekkor pörgeti 
meg a vendégeket a ONEDAY Electronic Fest, az első 
24 órás Day and Night Party, ami reggel 10-kor indul a 
fehér homokos egyedi partihelyszínen, és az éjszaka a 
siófoki Palace-ban folytatódik másnap reggel 10-ig. Az  
elektrobuli főszereplője nem kisebb név, mint Luciano, a 
világ egyik legmenőbb tech-house Dj-je, a szcéna több-
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szörös díjazottja, Ibiza rezidense. A hagyományteremtő 
szándékkal induló elektronikus fesztiválon ott lesz még 
számos hazai projekt: a Badgirls, Debut, a Cinema Hall, a 
Cinematine, az I Love Deep, a We are cre8tion és a szer-
vezők a későbbiekben még egy szupersztárt is ígérnek 
Luciano mellé… A PLÁZSra persze napközben is érde-
mes kilátogatni, hiszen a Balaton legszebb homokos 
strandja a pihenésre és az aktív testmozgásra is renge-
teg lehetőséget kínál. Kipróbálható az itthon is egyre 
népszerűbb SUP, a streetball, a lábtenisz, a strandröplab-
da, a profi és amatőr focisták egyaránt élvezhetik hazai 
fejlesztésű, már jól ismert teqballt. A kondiedzésekről 

sem kell lemondani a Scitec Summer Gymnek és a street 
workout pályának köszönhetően, miközben a Gilda Max 
további ingyenes megmozgató programokat kínál. És a 
PLÁZS-on az otthon felejtett nyári olvasnivaló miatt sem 
kell aggódni, a strandkönyvtárból bármikor kölcsönöz-
hetünk, a siófoki városi könyvtár jóvoltából. 
Június 17-től tehát beindul a PLÁZS éjjel-nappal, napköz-
ben strandsportokkal és pihenéssel, hétvégén partikkal 
és koncertekkel, a vizes vb alatt - óriás kivetítőn követ-
ve a versenyeket - lázas szurkolással, s minden éjszaka a 
Music Terrace vízparti helyszínével egészen az augusz-
tus 26-i zárásig, de hol van az még?

56 pár új sportcipőt osztott ki utánpótlás korosztá-
lyú ifjú kosarasainak a Siófoki Kosársuli Egyesület. 

A Siófoki Kosársuli Egyesület minden évben egy sport-
fejlesztési program keretében nyújt be pályázatot a 
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez. A pá-
lyázat elbírálása után az egyesület felkeresheti a helyi 
cégeket, vállalkozásokat, akik felajánlhatják a társasá-
gi adójuk egy részét. A támogatásokból idén április-
ban 56 pár Adidas sportcipőt kaptak ajándékba azok 
az utánpótlás korosztályú lány és fiú kosarasok, akik 
rendszeresen járnak edzésre, és részt vesznek a hét-
végi mérkőzéseken is. Az edzőcipőket a gyerekek saját 
használatra vehették át az egyesület elnökétől, Szalai 
Istvántól. A Siófoki Kosársuli Egyesület ezúton is köszö-
ni az évek óta töretlenül mellettük álló fő támogatói-

nak az önzetlen segítséget: a Földgázszállító Zrt.-nek, 
a Send-Ex Csoportnak, a Plastelektro Kft.-nek, a Globe 
Aqua Kft.-nek, a Sió-VNH Kft.-nek, a Hoffmann Hotel 
Kft.-nek és Siófok Város Önkormányzatának.

Új sportcipőkben edzenek a kosársulis gyerekek

A Magyar Röplabda Szövetség Strandröplabda 
szakága a siófoki MLSZ Beach Arénában rendezi 
meg július 13. és 16 között a nemzetközi felnőtt 
pénzdíjas, és ezzel párhuzamosan futó ifjúsági 
olimpiai kvalifikációs strandröplabda tornát.

Magyarország a strandröplabda történelemben először 
idén nyáron rendezheti első, a CEV (Európai Röplabda 
Szövetség) által fémjelzett felnőtt szatellit és ifjúsági 
olimpiai kvalifikációs tornáját. A torna rendezési jogát 

egy sikeres pályázat eredményeként a Magyar Röplab-
da Szövetség nyerte el. Összesen nyolc szatellit versenyt 
rendeznek strandröplabda sportágban 2017-ben, és a 
versenyen csak európai pontlista alapján indulhatnak a 
csapatok. Az ifjúsági olimpiai kvalifikációs tornán 5 or-
szág 1-1 fiú-lány csapata versenyez, míg a felnőtt verse-
nyen 24-24 férfi-női csapat mérkőzik meg egymással. A 
versenyről összefoglalót az M4 csatorna fog készíteni. A 
rendezvény lebonyolításához Siófok Város Önkormány-
zata 5 millió forint támogatást biztosít. 

Nemzetközi szatellit és ifjúsági olimpiai kvalifikációs strandröplabda
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A Siófok Kézilabda és Tenisz Club több mint 2000 
négyzetméteres szivacskézilabda csarnoka a klub 
7-11 éves korosztályú sportolói számára biztosít 
egyedülálló sportolási lehetőséget. A beruházás 
az SKC hét ütemből álló infrastrukturális fejlesz-
tési programjának harmadik lépéseként valósult 
meg. A fejlesztés által a csarnokban a legfiatalabb 
tehetségek is nyugat-európai színvonalú, minden 
igényt kielégítő létesítményben edzhetnek nap  
mint nap. 

A Siófok Kézilabda és Tenisz Club Kft. 2013-ban egy 
hét ütemből álló infrastrukturális fejlesztési prog-
ramba kezdett, melynek első ütemében megépült a 
modern Déli úti munkacsarnok. A második fejlesztési 
szakaszban 2016 augusztusában adták át a  Kiss Szi-
lárd Sportkollégiumot. Idén április 25-én a szivacs-
kézilabda csarnok ünnepélyes megnyitójával újabb 
mérföldkőhöz érkezett a klub.

- Újabb létesítménnyel lett több, és talán vonzóbb 
is a klubunk által működtetett sportcentrum, hiszen 
elkészült a szivacskézilabda csarnokunk, ami a hét-
lépcsős fejlesztési programunk harmadik eleme. A 
szivacskézilabda a legfiatalabb, 7-11 éves sportolóink 
készségeinek fejlesztését szolgálja. A játékot szivacs-
labdával gyakorolják a gyerekek, akiknél a cél még 
alapvetően a kézilabda megszerettetése, a csapatjá-
ték megismerése. A szivacskézilabda csarnok négy 
darab 10 méter széles, 20 méter hosszú pályának ad 
helyet. A csarnok mindemellett multifunkciós, átala-

kítható a különböző igényeknek megfelelően. A téli 
időszakban például a teniszezőinknek is meglesz a 
lehetősége arra, hogy használják a Siófokon egye-
dülálló létesítményt. A csarnok mellett elkészült a 
szabadtéri fitnesspark, és futópályával is bővült a 
centrum – mondta el az átadó ünnepségen Fodor Já-
nos, a Siófok KC elnöke.
Az SKC hétlépcsős fejlesztési programja Magyaror-
szág Kormánya, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
a Magyar Kézilabda Szövetség, a Magyar Követelés-
kezelő Zrt. segítségével valósul meg. A TAO pályázat 
önrészének folyósításával Siófok Város Önkormány-
zata nyújtott, és a csarnok átadását követően is nyújt 
támogatást.
Az átadón beszédet mondott dr. Szabó Tünde, az Em-
beri Erőforrások Minisztériumának sportért felelős ál-
lamtitkára:
- A város a legfiatalabbakra is gondolva egy szivacs-
kézilabda csarnok építését szorgalmazta, hiszen tud-
juk, az élsporthoz vezető út hosszú távú folyamat, 
az utánpótlásban zajló munka meghatározza a jövő 
sikereinket. A jövő nemzedékének egészséges fejlő-
dése érdekében fontos a mozgásgazdag életmód. 
A szülők sport iránti érdeklődése is nagyban befo-
lyásolja és motiválja a gyermekeket, így szülőként is 
nagy felelősségünk van a gyermekeink egészségtu-
datos, sportos nevelése terén. Mindannyiunk közös 
feladata, hogy a hagyományosan jó magyar sportolói 
szerepléseket szinten tudjuk tartani, és az eredmé-
nyesség fokozása, melynek elsődleges eszköze a fia-
talkori egészségnevelés megteremtése.
Dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott a fejleszté-
sek gyors megvalósulását emelte ki, hiszen az SKC 
sportcsarnokának területén egy éven belül ez már a 
második átadó ünnepség.
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő a társa-
dalmi adókedvezmény rendszerének előnyeit hang-
súlyozta, mely a sportkomplexumok tekintetében 
számos fejlesztési lehetőséget teremtett:
- A TAO támogatási rendszer bevezetése, 2011 óta 
Magyarországon több mint 300 sportkomplexum 
épült meg, több száz felújítására került sor TAO tá-

Átadták a Siófok KC új szivacskézilabda csarnokát
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mogatásból. Nemcsak a sportfinanszírozás, hanem 
a versenysport támogatásának, a sportinfrastruktú-
ra kialakításának is stratégiai meghatározó pillérévé 
vált a TAO. 2011-ben hazánkban a versenyengedéllyel 
rendelkező igazolt versenyzők létszáma valamivel 
több mint 213 ezer fő volt, ma már, néhány év eltelté-
vel ez a szám megközelíti a 380-400 ezer főt. Somogy 
megyében a 2016/17-es sportévadban már több mint 
9000 igazolt versenyzőt tarthatunk számon a TAO 
által támogatott látványsportok tekintetében. A ké-
zilabda sportág tekintetében is szembetűnő a növe-
kedés, 2011-ben még 24 ezren voltak nyilvántartva 
versenyengedéllyel rendelkező kézilabda játékosok 
Magyarországon, ma számuk közelít a 60 ezerhez. Az 
elmúlt évben Somogy megyében több mint 13,2 mil-
liárd, ezen belül Siófokon több mint 4,5 milliárd forint 
TAO támogatás szolgálta a sportszervezetek műkö-
dését – mondta el Witzmann Mihály.
A Siófok KC szorosabbra fűzi kapcsolatát a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Házával. Az 
együttműködésről Hanyeczné Fülöp Szilvia, a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat siófoki intézményének 
vezetője beszélt:
- Tavaly decemberben a Siófok KC kézilabda játéko-
saival közös sporttalálkozón vettünk részt, mely egy 
együttműködés kezdete lett. Decemberben 200 ezer 
forint támogatást kaptunk a klubtól, melyből sport-
eszközöket, mozgásfejlesztő eszközöket vásároltunk. 
Jelenleg folyamatban van a Siófok KC és a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat közötti együttműködési 
megállapodás előkészítése. Ennek értelmében az 
intézményeinkbe járó gyermekek és felnőttek lehe-
tőséget kapnak heti rendszerességgel a sportcent-
rum kül- és beltéri létesítményeinek térítésmentes 
használatára. Emellett a KC minden évben karácsony 
előtt 200 ezer forint szabad felhasználású pénzbeli 
adományt nyújt az intézmény számára.
A kézilabda klubhoz a felnőtt játékosokon túl 300 
utánpótláskorú gyermek tartozik. Az általános iskolás 
lányok körében a kézilabda számít a legnépszerűbb 
sportágnak a városban, de hamarosan a fiúk is csatla-
kozhatnak az edzésekhez. Ősztől az általános iskolás 
fiúk is a csarnokban edzhetnek.
A fejlesztési program tovább folytatódik, a város 
legnagyobb beruházásának keretében készül a Kiss 
Szilárd Sportcsarnok, megújul a központi épület, és a 
fenntarthatóság érdekében a klub a zöld energia fel-
használás irányába szeretne nyitni.

Idén nyáron Siófokon rendezik meg a Balaton 
legnagyobb veteránautó versenye, a X. Balaton 
Classic előfutamát, melyen 120 különleges vete-
ránautó és youngtimer áll majd rajthoz. 

A Balaton környékének legnagyobb veteránautó ver-
senyének szervezője az idei évben a X. Balaton Clas-
sic verseny prológ helyszínének Siófokot választotta, 
így június 2-án az előfutamának és egyben a verseny 
regisztrációs helyszínének is városunk ad otthont. A 
jubileumi versenyen 120 különleges veteránautó és 

youngtimer áll rajthoz, hogy teljesítse a közel 250 kilo-
méteres távot a Balaton-felvidéken. A mezőnyben ha-
zai és külföldi csapatok egyaránt részt vesznek, és az 
egyre nagyobb médiaérdeklődés miatt egy 30 perces 
kisfilm is készül a rendezvényről, amelyben Siófokot 
mint kiemelt helyszínt mutatják be. A verseny lebo-
nyolításához Siófok Város Önkormányzata 500.000 
forint összegű támogatást biztosít.A program a Pün-
kösdi Szezonnyitó pénteki napjára, június 2-re esik, 
és egyeztetve a Kálmán Imre Kulturális Központtal, 
rácsatlakozik a városi rendezvényre.

Siófokon rajtol a X. Balaton Classic előfutama
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Evezősbázis avató
A Sió-csatorna mentén, a Kele utca végén, az egy-
kori DÉDÁSZ teniszpálya területét adta a Siófoki 
Kajak Kenu Sportegyesület kezelésébe az önkor-
mányzat. A tagok segítségével rendbe tették a 
bázist, ezután pályázati támogatással megépí-
tettek a Sió-parton egy tizenöt négyzetméteres 
úszópontont, amit később bővíteni szeretnének.

A telepen jelenleg egy nagyobb lakóautó található, 
de a tervek szerint a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
programjának köszönhetően hamarosan konténerek 
is kerülhetne ide, amelyek öltözőként, hajótárolóként 
vagy irodaként szolgálhatnak. A sajtótájékoztatón a 
szövetséget képviselő Vaskuti Máté arról is beszélt, 
hogy a szervezet támogatja a Siófoki Kajak Kenu 
Sportegyesületet. Mint mondta, a Magyar Kajak Kenu 
Szövetség eddig nem igazán volt jelen a Balatonon. 
A Bejárható Magyarország programnak köszönhető-
en azonban a jövőben szeretnék a kajak-kenut sza-
badidős sportágként népszerűsíteni a tavon, ami erre 

kiváló helyszín. Pályázat keretében vízi turisztikai há-
lózat kialakításán dolgoznak nyolc Balaton-parti tele-
pülésen. Siófokon, Balatonszemesen vagy Fenyvesen 
is kiépítenének egy-egy központot, ahova főként sza-
badidős sporteszközöket telepítenének.
Kardos László, a Siófok Kajak Kenu Egyesület veze-
tőjének beszámolója szerint a Vak Bottyán János 
Általános Iskolából 97 diák tanul kajakozni az iskolai 
testnevelés órák keretében, szülői hozzájárulással. A 
kísérleti időszakon túl az a céljuk, hogy a jelenleginél 
jóval több diák próbálhassa ki a sportot, szerezhes-
sen vízbiztonságot. 
– Az egyesület több hajóval rendelkezik, sokat fel-
újítottunk, ezekkel zajlik majd a testnevelés órákon 
az oktatás. A vízüggyel egyeztettünk arról, hogy a 
Sió-csatorna 2,2 kilométeres alsó szakaszán folyama-
tosan legyen két-három méter magas víz. A közeljö-

vőben természetesen a Balatonon is szeretnénk egy 
evezős bázist kialakítani a Magyar Kajak-kenu Szövet-
séggel karöltve – mondta Kardos László.
Lengyel Róbert, Siófok polgármestere a sajtóesemé-
nyen paksi tapasztalatait osztotta meg, ahol elmon-
dása szerint több százan űzik a sportot a Dunán. Mint 
mondta, az önkormányzat véleménye egyöntetű volt 
a sport népszerűsítésében, ezért is fektettek pénzt és 
energiát a támogatásba. A városvezető lát esélyt arra, 
hogy még több iskolát és diákot vonjanak be a prog-
ramba, valamint azt szeretné, ha néhány éven belül 
jelentős kajak-kenu bázissá fejlődhetne a siófoki.
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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, Bláthy O. u.
beépítetlen terület
8985/3 hrsz. 701 m2 
Vételár: 5.900.000.- Ft
Közművek a Szőlőhegy 
utcában vannak, a beépítetlen 
területre nincsenek rácsat-
lakoztatva. Az ingatlanhoz 
vezető utca földút.
7. 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.
8. 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 rácsatla-
koztatva.
9. Siófok, Fő tér 10/B. 
garázs
6294/1/A/1 hrsz. 9. hely
Vételár: 1.500.000.- Ft
10. Fonyód, Kopaszdomb
lakóház, udvar, erdő, rét, 
033 hrsz. 29500 m2

Vételár: 27.500.000.- Ft
11. 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
12. Siófok, Fő utca 162.
6273/3/A/7 hrsz. 33,1 m2

üzlethelyiség
Vételára: 8.500.000.- Ft
13. 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.
14. Siófok, Diós tér 12.
83/2 hrsz. 402 m2 
kivett beépítetlen terület 
Vételára: 2.800.000.- Ft
Az ingatlan 
előközművesítésre vár, az 
ivóvíz – és villany közmű 
a József Attila utcához 
csatlakoztatható, a szennyvíz-

közmű a József Attila utcai 
közmű kiépítését követően 
valósítható meg.

15. Siófok, Diós tér 13.  
83/3 hrsz. 400 m2 
kivett beépítetlen terület
Vételára: 2.700.000.- Ft
Az ingatlan 
előközművesítésre vár, az 
ivóvíz – és villany közmű 
a József Attila utcához 
csatlakoztatható, a szennyvíz-
közmű a József Attila utcai 
közmű kiépítését követően 
valósítható meg.

16. Siófok, Diós tér 15.
83/5 hrsz. 494 m2 
kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.500.000.- Ft 
Az ingatlan 
előközművesítésre vár, az 
ivóvíz – és villany közmű 
a József Attila utcához 
csatlakoztatható, a szennyvíz-
közmű a József Attila utcai 
közmű kiépítését követően 
valósítható meg.

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.000.000.- Ft
Az ingatlan 
előközművesítésre vár, az 
ivóvíz – és villany közmű 
a József Attila utcához 
csatlakoztatható, a szennyvíz-
közmű a József Attila utcai 
közmű kiépítését követően 
valósítható meg.

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.400.000.- Ft
Az ingatlan 
előközművesítésre vár, az 

ivóvíz – és villany közmű 
a József Attila utcához 
csatlakoztatható, a szennyvíz-
közmű a József Attila utcai 
közmű kiépítését követően 
valósítható meg.

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

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.800.000.- Ft
21. Siófok, Sándor utca 42.
5514 hrsz. 596 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.300.000.- Ft
Víz, villany bekötve, gáz, 
csatorna az utcában.
22. Siófok, Semmelweis utca 
a.) 9675/7 hrsz. 1211 m2

vételára: 20.000.000.- Ft
kivett beépítetlen terület
Közművek az utcában vannak, 
a beépítetlen területre 
nincsenek rácsatlakoztatva.

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

kivett gazdasági épület, udvar 
Vételára: 28.400.000.- Ft 

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

Vételára: 2.900.000.- Ft

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: 2017. május 29. (hétfő) 900
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Egészség oldal – Ayurvéda az élet tudománya
Az élet tudománya, az Ayurvéda több, mint 5000 
éves múltra tekint vissza. Alaptana a holisztikus 
szemlélet, mely kimondja, hogy az egyén egészsé-
ge a testi, lelki és szellemi egyensúlytól függ. 

Az Ayurvéda az emberi test szervezeti felépítését 3 
alapelemre (dhosa, dhatu és mala) bontja. A dhosa azo-
kat a szabályozó erőket jelenti, amik a testi szövetekre, 
vagyis a dhatukra hatnak és létrehozzák az anyag-
cseretermékeket, vagyis a malákat. Mindhárom alap-
elem az 5 elem (föld-víz-tűz-levegő-űr) keveréke. Az 
ayurvédikus gyógyításban nagy szerepet kap a táplál-
kozás, a mozgás és az indiai gyógynövényekből készült 
teák és elixírek 
használata, me-
lyek összhangba 
hozzák a felborult 
belső egyensúlyt. 
Az emberi test-
ben három dhosa 
van, a Vata, a Pitta 
és a Kapha. A leg-
fontosabb dhosa a Vata (levegő-űr), ez irányítja a többi 
dhosát is.  A Vata lényegében egy mozgási energiának 
fogható fel, mely beindítja az anyagcsere folyamatokat 
a szervezetben. A Vata típusú ember vékony dongájú, 
keskeny vállú, bőre vékony, könnyen repedező, haja 
gyér és száraz. Étvágya, emésztése változó, könnyen 
elfárad. Alvása felszínes. Érzékeny a szélre, a hidegre, 
és a száraz hideg ételekre. Kevés az önbizalma. Em-
berekkel való kapcsolata nyílt, szeret sokat beszélni. 
Az egyensúlyban lévő Vata a környezetét is magával 
ragadja, boldog, lelkes és energikus. Ha valakiben a 
Vata túlsúlyba kerül hiperaktivitás, migrén, neuralgia, 
szívritmuszavar, vérnyomás problémák, idegrendszeri 
betegségek, meddőség, puffadás, szorulás, székre-
kedés, vagy menstruációs görcsök alakulhatnak ki. A 
másik dhosa, a Pitta (tűz-víz) jelenléte elengedhetet-
len a szervezetben, mert ez felelős a szervezeten belüli 
átalakulásokért. Neki köszönhetjük a táplálék felszívó-
dását, megemésztését, illetve azt is, hogy a külvilágból 
érkező információkat helyesen dolgozzuk fel. A Pitta 
típusú személyre a közepes termet, erős akarat, szép 
pirospozsgás bőr jellemző. Nem bírja a hőséget, köny-
nyen izzad, nem barnul, hanem leég, korán őszül és 
kopaszodik, keze meleg és nyirkos, nagy étvágyú, de 
súlyát tartani tudja. Szeret vitatkozni, kritikus, felfo-

gása gyors, éles eszű, jó memóriával rendelkezik és 
öntudatos. Egyensúly esetén a Pitta alapvonása az 
erő, a szeretet, a jóság, a határozottság,  és a bol-
dogság, mellette az ember biztonságban érzi magát. 
Az egyensúly megbomlása esetén szemprobléma, 
fokozott izzadás, gyomor- és bélgyulladás, aranyér, 
pikkelysömör, ekcéma, vérképzési zavarok és ételal-
lergiák léphetnek fel. A harmadik, egyben az utolsó 
dhosa a Kapha (föld-víz), melynek a stabilitás és a szer-
vezet folyamataihoz szükséges megfelelő környezet 
fenntartása a feladata. A Kapha típusú személy erős 
kötésű, hajlamos az elhízásra, mellkasa széles, arcszí-
ne egészséges, haja sűrű, keze általában hideg és nyir-
kos. Az egyensúlyban lévő Kapha boldog, toleráns, 
megbocsájtó. A nedves és hideg jellemzők miatt szá-
rító ételekre, például rostokra és melegítő fűszerekre 
(gyömbér, chili, bors, mustármag) van szüksége. Nála 

elsősorban túlsúly, cukorbe-
tegség, magas vérnyomás, 
asztma, tüdő problémák, 
magas koleszterinszint, re-
uma, vesebetegség, renyhe 
emésztés, depresszió vagy 
keringési problémák léphet-
nek fel. Mind a Vata, mind 
pedig a másik két típusra jel-
lemző egészségügyi problé-

mákra talál teákat és elixíreket (gyógylekvárokat) a 
Rózsás biobolt polcain. A termékeket fogyaszthatja 
megelőzés céljából is. Kérdéseivel forduljon biza-
lommal szaktanácsadóinkhoz! Kövessen bennünket 
facebook oldalunkon (facebook.com/rozsasbiobolt) is!

Bogárné Horváth Zsuzsanna
szaktanácsadó
természetgyógyász - fitoterapeuta

telefon: 84/316-281

Siófok, 
Fő utca 47-53

változott a nyitvatartásunk!
H - P: 09:00 - 17:00  •  Szo: 09:00 - 12:00

facebook.com/rozsasbiobolt



Tévé-, internet-, telefonszolgáltatások értékesítése 
és ügyintézés lakossági és kisvállalati ügyfelek részére

Siófok, Fő u. 174-176. (Átrium üzletház)

Értékesítőnk, Iró Vilmos a +36 20 424 4610, vagy a (06 84) 610 710 
telefonszámon várja hívásukat!

Invitel Pont Siófokon

invitel.hu
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Az Autócentrum Szabó exkluzív székesfehérvári 
márkakereskedése immár 5 autómárka (Fiat, Fiat 
Professional, Abarth, Suzuki és Honda) teljes sze-
mély- és haszongépjármű értékesítőjeként, vala-
mint márkaszervizeként várja az ügyfeleket. A régió 
egyik legnagyobb gépjármű választékát kínálják, 
emellett pedig Székesfehérvár egyetlen hivatalos 
Fiat személygépjármű értékesítőjeként vannak je-
len. Széles kínálatukban biztosan mindenki megta-
lálja a számára vagy vállalkozása számára leginkább 
megfelelő gépjárművet.  

Az 1993-ban alakult Autócentrum Szabó Kft. egy családi 
kisvállalkozásként indult, mely szorgalmas munkával és 
az ügyfelekre való maximális odafigyeléssel, az autóipar-
ban eltöltött több mint 24 év alatt, az egyik piacvezető 
autókereskedővé nőtte ki magát. A cég vezetése mél-
tán lehet büszke arra, hogy mostanra 10 autómárkával 
(Ford, Fiat, Fiat Professional, Abarth, Lancia, Alfa Romeo, 
Renault, Dacia, Suzuki, Honda), 3 telephelyen (Székesfe-
hérvár, Érd, Ercsi) foglakoznak gépjármű értékesítéssel 
és szervizeléssel. 

„Cégünk hitvallása miszerint "Az autó is a családhoz tar-
tozik!" kifejezi, hogy minden szolgáltatásunkat, a magas 
minőség és a szakértelem mellett, a kiemelkedő odafi-
gyelés és ügyfél centrikusság jellemzi" - mondja Bohon 
Ákos a székesfehérvári telephely vezetője. "Folyamatos 
kedvezményekkel, egyedi, személyre szabott ajánlatok-
kal várunk minden hozzánk betérő kedves érdeklődőt. 
Célunk, hogy minden ügyfelünk elégedetten távozzon 
tőlünk és mindig szívesen térjen vissza hozzánk!”

Akkor is érdemes az Autócentrum Szabót választani, 
ha nem új autó vásárlását tervezzük, hanem meglévő 
autónkat vinnénk szervizbe. A cég márkaszervizeiben 
ugyanis magasan képzett szakemberekkel, professzio-
nális eszközökkel és a legmodernebb gyári technikával 
végzik a gépkocsik szervizelését, javítását. Az összes 
szükséges célszerszámmal, diagnosztikai műszerrel és 
hatalmas gyári, valamint utángyártott alkatrész raktár-
készlettel rendelkeznek, így rövid határidővel tudják el-
végezni a gépjárművek karbantartását és javítását. 

"A kedvező szerviz árakat fix áras szervizcsomagokkal 
és a korosodó autókra igénybe vehető Szerviz Plusz+ 
Programunkkal biztosítjuk. Így kiszámítható költségek-
kel és kedvező árral várjuk ügyfeleinket. Nálunk így biz-
tosan nem éri kellemetlen meglepetés mikor megkapja 
a szervizszámlát."- mondja Ákos.  "Ráadásul a hosszabb 
időt igénybevevő szervizelések idejére, díjmentes szer-
viz csereautót tudunk biztosítanak, ami igazán egyedi és 
exkluzív szolgáltatásnak minősül a piacon." - teszi hozzá. 

Akkor is kiváló választás az Autócentrum Szabó, ha mű-
szaki vizsgáztatásról van szó, hiszen márkafüggetlenül, 
piacvezető áron, akár 1 óra alatt elvégzik gépjárműve 
műszaki vizsgáztatását, melyet a kényelmes, wifi-vel el-
látott ügyfélváróban a helyszínen megvárhat.

Autócentrum Szabó Kft. - 
Székesfehérvár
H-8000 Székesfehérvár, 
Szent Flóriánt körút 7.
Telefon: +36 (22) 200 500
www.autocentrumszabo.hu

5 MÁRKA 1 HELYEN  •  Autócentrum Szabó - Ahol az autó is a családhoz tartozik!



5 MÁRKA 1 HELYEN  •  Autócentrum Szabó - Ahol az autó is a családhoz tartozik!

A világelső Zoom2! professzi-
onális, biztonságos lámpás 
fogfehéritő eljárással garan-
táltan fehérek lesznek a fogai. 

Készüljön a nyárra ragyogó 
fehér mosollyal! 

Telefon :+36 20 553 66 22
E-mail: globedental.zamardi@gmail.com

Zamárdi, Eötvös u. 15./1. · www.globedental.eu

Júniusi akciónk keretében 
120.000 Ft helyett  50% kedvezménnyel 
CSAK 59.900 Ft! 
Ne csak vágyakozzon a szép mosoly után, tegye meg az első 
lépést és kérjen időpontot  ingyenes konzultációra!

Érvényes: a hirdetés felmutatásával 2017.06.30-ig

MEGNYITOTTUNK SZÉKESFEHÉRVÁRON
5 MÁRKA 1 HELYEN

AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT.
(Fiat, Fiat Professional, Abarth, Suzuki, Honda) 
H-8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 7. | Tel.: +36 (22) 200 500 
www.autocentrumszabo.hu

*Jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem minősül konkrét ajánlattételnek. A képen látható autók illusztrációk! További részletek székesfehérvári márkakereskedésünkben!

Az akciós árak mellett egyes modelljeinkhez,
most 3 év ingyenes szervizelés 

vagy 3 extra csomag 
közül választhat!*



Siófok, Vak Bottyán u. 27., TESCO
Nyitva: H.–Szo. 9.00 – 20.00,

V. 9.00 – 19.00
Telefon: 06-84/322-674

OPTIKA

Most érdemes

szemüveget

készíttetnie!

Ha Ön vállalja a korát, mi vállaljuk a kedvezményeket!
Ahány éves, annyi százalék kedvezményt adunk a szemüvegkeretek árából!

Ingyenes computeres
szemvizsgálat

(előzetes 
időpont egyeztetéssel).

85 éves?-85%

* Az akció meghatározott típusú keretkollekcióra vonatkozik. Az akció részleteiről érdeklődjön az üzletben! Az akció május 1–31-ig tart.

TOVÁBBI AKCIÓKAT MEGTEKINTHETI A WWW.KADUCEUSGYOGYSZERTAR.HU WEBOLDALON!

Kaduceus Gyógyszertár
Címünk: 8600 Siófok Zamárdi u 4 .

KÖZVETLENÜL A LIDL ÁRUHÁZ MELLETT, A 7-ES FŐÚTON!
TEL: 84/310-935 • www.kaduceusgyogyszertar.hu

12.486-FtKiemelt akcióink Május 31-ig!Kiemelt akcióink Május 31-ig!
Xl-S Medical Direct por 90x 

14.690-ft. helyett 12.486-ft.  ea.: 138,73 ft/db.
Flexagil krém 100g 

2.540-ft helyett 2.159-ft. ea.: 21.59ft/g
Algoflex Forte 20x 

1.675-ft. helyett 1.424-ft. ea.: 71,2ft/db
Zilola 28x 

2.140-ft helyett 1.819-ft. ea.:64,96ft/db

Nyári nyitva tartásunk!   
Június 1-től Augusztus 31-ig.

 

Hétfőtől-Péntekig: 7.30 - 20-00
Szombat-Vasárnap: 8.00 - 20.00

Nyári nyitva tartásunk!   
Június 1-től Augusztus 31-ig.

 

Hétfőtől-Péntekig: 7.30 - 20-00
Szombat-Vasárnap: 8.00 - 20.00

1.424-Ft

2.159-Ft
1.819-Ft

2.159-Ft





8600 Siófok, Vak B. u. 24.
+36 30 377 9337

patakigabor@centrumauto.hu
www.centrumauto.hu

+ ügyfeleinknek


