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FESZTIVÁL

Kálmán Imre

Szabadtéri Színpad
8600 Siófok,
Jókai park 5.

MÚLTIDÉZŐ „RETRO TÁNCDALFESZTIVÁL”
KORDA GYÖRGY , BALÁZS KLÁRI, KOVÁCS KATI,
ARADSZKY LÁSZLÓ - ZENÉS EST
2017. július 07. péntek 20:00
Valahol Európában - musical - Magyarock Dalszínház
2017. július 8. szombat 19:00

Operettgála - Orfeum Vándorszínpad
2017. július 15. szombat 19:30
ExperiDance: Fergeteges - A királyné, a gróf és a cigánylány
A 100 Tagú Cigányzenekar szólistáinak közreműködésével a magyar
kultúra nagykövetei zenében és táncban egy színpadon
2017. július 18. kedd 20:30
Topolcsányi Laura - Berkes Gábor: A FÉRFIAK A FEJÜKRE ESTEK!
zenés vígjáték - Turay Ida Színház
2017. július 22. szombat 19:00

Sinatra summer night
2017. Július 29. szombat 19:30

Jegyértékesítés a helyszínen: előadások előtt 2 órával
Jegyértékesítő partnereink: KIKK Siófok, Tourinform, IBUSZ,
jegy.hu az Interticket országos hálózatán keresztül
Információ:info@balaton-parti.hu | Mindennemű változtatás joga fenntartva.
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Pünkösdi Szezonnyitó
Pünkösd hétvégéjén hagyományosan a Nyár Fővárosa kulcsának átadásával és ünnepi műsorokkal
nyílt meg a siófoki nyári szezon.
A Pünkösdi Szezonnyitó ünnepi programjai június 3-án
dr. Zákonyi Ferenc emléktáblájának megkoszorúzásával, majd a Millennium parkban a Kálmán Imre-emlékplakett átadásával kezdődtek. Siófok városa 1998 óta
a Pünkösdi Szezonnyitó rendezvény keretében adja át
a Kálmán Imre-emlékplakettet a Kálmán Imre-kultusz
népszerűsítése céljából, a művész iránti tisztelet és elkötelezettség bizonyítékaként. A díjat olyan színészek,
előadóművészek, rendezők, szerkesztők, színháztörténészek kaphatják, akik az operett világában eltöltött
többéves, kitartó és sikeres munkájukkal olyan értéket
és hagyományt teremtettek, amellyel a híres komponistát és az operett műfaját is méltán halhatatlanná teszik. A Kálmán Imre-emlékplakettet idén Peller
Károly színművész vehette át. A színművész a Budapesti Operettszínház Zenés-színészképző Stúdiójában
végzett 1998-ban, azóta a színház egyik vezető szólistája táncos-komikus szerepkörben. 2002-ben Nivó-díjat
kapott, 2003-ban a Marsall-botot, az évad legígéretesebb tehetségének járó díjat vehette át, 2011-ben az Év
operettszínészévé választották, 2012-ben és 2014-ben

Csillag-díjat kapott. Bóni szerepét játszotta BadenBaden-ben, 2005-ben a Südwestrundfunk (SWR) televíziós társaság által készített A Csárdáskirálynő című
operettben. Szintén Bóni szerepét énekli A Csárdáskirálynő magyar és német nyelvű CD felvételén. Részt-

vevője a Kálmán Imre jubileumi CD-kiadványának.
2009-ben jelent meg Ez operett! című albuma, amely
előkelő helyen szerepelt a MAHASZ toplistáján. Ezt követte 2011-ben az Ez operett! 2. – Kettecskén című CD,
mely szintén nagy sikert hozott. Rendszeresen foglalkozik a Budapesti Operettszínház művésziskolájának,
az Operett Akadémiának növendékeivel. 2013 óta az
Országos Musical és Operett Kurzus felkészítő tanára.
Több rendezés és koreográfusi munka is áll a háta mögött, mint például Kálmán Imre A Csárdáskirálynő című
operettje.
– Nekem az operett a szerelmem, a legfontosabb dolog
az életemben, és próbálom mindenkivel megszerettetni. Számomra ez a díj azért különösen fontos, mert
Kálmán Imre munkásságát nagyon szeretem, életem
legfontosabb operettszerepei mind hozzá köthetőek –
mondta a díjátadón Peller Károly színművész.
Az ünnepi műsor a Kálmán Imre Zenés Műhely előadásával és a Kálmán Imre-üdvözlőtábla ünnepélyes
leleplezésével folytatódott, mely a vasútállomás után
hamarosan a város főútvonalai mentén is fogadja a Siófokra látogatókat. Az üdvözlőtáblát a vasútállomás előtt
dr. Lengyel Róbert, Siófok polgármestere és Witzmann
Mihály országgyűlési képviselő leplezte le.
– 135 esztendeje annak, hogy megszületett Kálmán
Imre zeneszerző, komponista, az operett koronázatlan
királya, a magyar és az európai kultúra kiemelkedő alakja. Nagyon jó azt látni, hogy nem telik úgy év Siófokon,
hogy a Kálmán Imréhez fűződő tisztelet, megbecsülés,
elismerés és hála ne jellemezné mindennapjainkat.
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Talán a világon egyedüli város Siófok, ahol ilyen sok
közintézmény, közterület viseli az operettszerző nevét,
és mától üdvözlőtábla is tudatja a vendégekkel, hova
is érkeztek. Ezek a táblák a város főútvonalai mentén
köszönteni fogják a jövőben az embereket, és szimbolizálják a város Kálmán Imre iránti tiszteletét – hangzott
el Witzmann Mihály országgyűlési képviselő ünnepi
beszédében.

A pünkösdi menet hosszú sora huszárokkal, zászlóforgatókkal, a siófoki delegáció, a helyi egyesületek,
csoportok tagjaival és a testvérvárosok képviselőivel
közösen indult el a Fő utcáról a Fő téri színpadig, az ünnepélyes szezonnyitó helyszínéig. A megnyitón a Nyár
Fővárosa kulcsát Mozsár István, a Balatoni Turisztikai
Fejlesztő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója adta át Siófok

polgármesterének, dr. Lengyel Róbertnek, mellyel hivatalosan is megnyílt a siófoki nyári szezon. Siófok polgármestere ünnepi beszédében az előző évek sikereit
összegezte, a hasonló eredmények reményében megnyitva az idei szezont.

– Az első és legfontosabb számadat, hogy 2015-ben
Siófok városa átlépte az egymilliós vendégéjszaka
számot, 2016-ban pedig a tavalyi adatot is túllépte.
A város, a város vezetése komoly erőfeszítéseket tett
és anyagi áldozatokat hozott annak érdekében, hogy
még fontosabb célpontja legyen Siófok az ide látogató turistáknak. Ennek egyik markáns megnyilvánulása
volt tavaly a Petőfi sétányon végrehajtott intézkedéssorozat, mely szerint egy új koncepció alapján igyekszünk minél nagyobb közbiztonságot biztosítani a
város ezen szegletében. A helyi és a megyei rendőrfőkapitányság értékelése szerint a korábbi években
százas nagyságrendű bűncselekmény történt a sétá-

nyon, tavaly összesen 95 regisztrált bűncselekmény
volt, az elkövetők nagy részét beazonosították és elfogták a sétány kamerarendszerének, biztonsági szolgálatának köszönhetően. 2016-ban soha nem látott
számú rendezvény volt Siófokon, melyek nagy tömegeket vonzottak. Tavaly elsősorban siófoki vállalkozások összefogásával, a város támogatásával elindult a
Plázs. A város egy profi céget bízott meg azzal, hogy
Siófok középtávú turisztikai koncepciójának elkészítésével, melynek eredménye az idei nyáron már látható
lesz. Az elmúlt években letett alapokra idén tovább
építkezhetünk – nyitotta meg a 2017-es szezont dr.
Lengyel Róbert polgármester.
Mozsár István, a Balatoni Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a Nyár Fővárosa kulcsának
átadásakor kiemelte, Magyarországon ma már közel
10 százalékát adja a GDP-nek a turizmus teljes keresztmetszete, melynek növeléséhez többféle fejlesztésre
van szükség.
JÚNIUS
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– A tavalyi év végi kormányhatározat szerint európai
uniós és hazai forrásokkal együtt a Balaton egy olyan
hatalmas fejlesztési csomaggal bővül a következő években, amivel soha nem rendelkezett, de hiába fejlesztünk
hardvert, ha a szoftver nem fejlődik vele együtt. Ezért
kérem a turizmusban résztvevőket, hogy foglalkozzanak
a szoftverrel, a továbbképzéssel, tanulással, hozzáállással is – hangsúlyozta Mozsár István.

A szezonnyitón adták át a Siófoki BRTK Könyvtár épületének oldalán található új napórát, melyhez a fali méréseket és a napóra tervezési, kiviteleztetési munkáját
dr. Molnár János siófoki mérnök készítette, az ötletes
terv megvalósítása pedig a siófoki Kálmán Imre Kulturális Központ dekoratőrének, Hóber Ferencnek és a
balatonszemesi ifj. Tari József kőszobrász mesternek
keze munkáját dicséri.

Balaton Szalon
A Pünkösdi Szezonnyitó alkalmából nyílt meg a Kálmán Imre
Kulturális Központ galériáján a Balaton Szalon, a balatoni festők egész nyáron át ingyenesen látogatható tárlata. A Siófok
térségi Helyi Érték Egyesület által szervezett kiállításon 35
balatoni festőművész mutatkozik be. A tárlat különlegessége, hogy egy helyen mutatja be a Balaton régióban élő és
alkotó festőművészeket. A kiállítást Kerényi Imre rendező,
miniszterelnöki megbízott, dr. Lengyel Róbert polgármester,
Balassa Balázs, a Balatoni Szövetség elnöke és Varga-Amár
László, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének
képzőművészeti tagozatának elnöke nyitotta meg.

X. Balaton Classic Veterán autóverseny
A Pünkösdi Szezonnyitó első napján, június 2-án rajtolt
Siófokon a X. Balaton Classic előfutama. A veteránautó verseny prológján több mint 100 különleges veteránautó és youngtimer hajtott át a Fő térnél felállított
rajtkapun. A jubileumi verseny június 3-án 120 autóval
rajtolt Balatonalmádiból, a résztvevők közel 250 kilométeres távot teljesítenek a Balaton-felvidéken. A siófoki előfutamot a Siófoki Amatőr Művészeti Egyesület
mazsorettbemutatója színesítette.

Új helyszín
Idén először a hagyományoktól eltérően nem a Balaton-part adott helyszínt a Pünkösdi Szezonynitónak. A Fő téren zajlottak a programok, és itt is az eddigiektől eltérő formában. Az előző két év esős, szeles szezonnyitója után
idén kánikula fogadta a résztvevőket, elkélt volna az árnyék, kevesen választották a nyitó napot, helyette mindenki
a Balaton-parton hűsölt. A Fő téren szombaton még öt órakor is két embernek játszott a zenekar, és alig néhányan sétáltak a víztorony körül, az általunk végigjárt helyszíneken, Újhelytől az Ezüstpartig viszont tele volt a part.
Az esti Irie Maffia-koncerten aztán erős "félház" volt a Fő téren, a vendéglátósok előtt is sorok voltak, a gödör több
mint a feléig megtelt, és a két oldalán is szép számú közönség élvezte a koncertet. Vasárnap délelőtt 11 körül a szikrázó napsütésben is alig-alig voltak a Fő-téren. Délután sem javult a helyzet, mint ahogyan másnap sem. Sokakat
foglalkoztatott ez a helyzet, sajtóközlemények, internetes bejegyzések szóltak a témáról. Erről részletes cikkünket
a 10. oldalon olvashatják.
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Vita a város gazdálkodásáról
A legutóbbi testületi ülésen a város tavalyi gazdálkodásáról szóló, a hivatal által készített beszámolót
tárgyalta a testület, ahol ismét az elmaradt beruházásokra terelődött a szó.
Dr. Lengyel Róbert polgármester vezette fel a témát, aki
elmondta, hogy előzetesen ezt a meglehetősen terjedelmes és részletekbe menő anyagot már a Pénzügyi
és Tulajdonosi Bizottság megvizsgálta, meg is tárgyalta.
A témát úgy foglalta össze, hogy kiegyensúlyozott és
biztonságos volt a város tavalyi évi pénzügyi működése,
gazdálkodása.
Szajcz Adrián beruházási és fejlesztési tanácsnok úgy
fogalmazott, hogy a város polgármestere elmondta a
beszámoló rózsás és fényesebbik oldalát, de a másik oldalról is szükséges ezt megnézni, nevezetesen a múlt évi
beruházások oldaláról.
– Az anyagot olvasva a beruházási osztály beszámolójánál láttam utalást arra vonatkozólag, hogy a 2016. évben
a megvalósított, előkészített és áthúzódó beruházások
nagyjából hol tartanak, milyen ütemben vannak, és mi
várható az elkövetkezendő időszakra. Ezzel nincs is semmi probléma, azt gondolom, ugyanakkor az anyagban
arra való utalást nem látok, hogy a tavalyi évben, a tavaly évi költségvetésben meghatározott és meg nem
valósított 1,2 milliárd értékű beruházások tekintetében
a magyarázatok szerepelnének ebben a beszámolóban.
Ugyanis két hónappal ezelőtt már beszéltünk és érintettük ezt a témát, akkor elmondtam, hogy ebben a tekintetben mindenféleképpen indokoltnak és célszerűnek
tartanék egy vizsgálatot arra vonatkozólag, hogy ez az
1,2 milliárd forint miért nem került elköltésre, és a siófoki
polgárok miért nem tudtak ezeknek a beruházásoknak
örülni, és alapvetően mi az oka annak, hogy a beruházások nem tudtak megvalósulni. Ugyanakkor két hónappal
ezelőtt beszéltünk arról is, hogy a meg nem valósított
beruházások tekintetében több olyan beruházás is van,
amelynek a beárazása elfogadhatatlan költségeket mutat, akár 50-80, de volt olyan, amelyik 100 millió forint
közötti különbséget is mutatott – tette fel a kérdéseket
Szajcz Adrián. A képviselő elmondta, hogy magyarázatokat csak részben kaptak, arra számított, hogy ebben

a beszámolóban részletes indoklást olvashat, de nem
ez történt. Szajcz Adrián a polgármestertől azt kérdezte,
hogy ez a téma további vizsgálatot érdemel-e. Kónyáné
dr. Zsarnovszky Judit jegyző szerint többször beszéltek
már a tavalyi évi beruházások elmaradásáról, szerinte
a téma "lerágott csont, amibe bele lehet kapaszkodni".
– Elmagyaráztuk, hogy mi történt 2016-ban, milyen beruházási javaslatok kerültek akkor a képviselő-testület
elé. Azt gondolom, hogy számomra érthető volt, egészen részletesen ki lett fejtve, és hogy a következményével mikor és milyen formában fogunk foglalkozni, az az
én munkáltatói döntésem, az az én jogköröm. Elkezdtem
a vizsgálódást, ez egy hosszú folyamat, meglesz majd az
eredménye, amiről természetesen tájékoztatni fogom a
frakcióvezető urat. Én azt gondolnám, hogy inkább előre kellene tekinteni, azt kellene nézni, hogy most hol tartunk, merre megyünk, és mit valósítunk meg – mondta
az ülésen a jegyző.
Szajcz Adrián válaszában arra tért ki, hogy a város életében a beruházások és fejlesztések, valamint ezeknek
a végrehajtása a legfontosabb feladatok.
– Egy tényt ismerek, azt, hogy 1,2 milliárd forintnyi
beruházás nem valósult meg Siófokon. És igenis számomra egy ilyen válasz, hogy alapvetően ez rendben
van, majd kivizsgáljuk, és egyébként előre kéne tekinteni, ez nem elfogadható. Lehet, hogy valakinek ez
elfogadható, de én azt gondolom, hogy nem kellene,
hogy ezzel beérjük, és igenis pontosan az előretekintés és a jövőbeli tervezések szempontjából ezeket a
feladatokat megfelelően kell végrehajtani, és meg kell
találnunk akkor esetlegesen vagy a hibát, vagy azt a felelőst, felelősöket, ami alapján ezek a tervezések nem
tudtak megvalósításra kerülni. Az egyik legfontosabb
dolog a város életében, hogy a városi fejlesztések és
beruházások mikor, hogyan és milyen formában tudnak megvalósulni. Szerintem a siófoki lakosságot is ez
érdekli elsősorban - mondta a képviselő.
Csorba Ottó, a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság elnöke
arra kérte a hivatalt, hogy a bizottság soron következő
ülésére készítsen a hivatal ebben a témakörben egy
részletes, mindenre kiterjedő előterjesztést, azaz, az áthúzódó beruházások meg nem valósulásának okairól és
JÚNIUS

8

a korábban, tehát a 2015., 2016. évben meg nem valósult
beruházások és a 2017-ben a beruházási sorba került vagy
tervezett megvalósítási költségek közötti különbségről.
– Azt a választ én a magam részéről, jegyzőasszony nagy
tisztelettel, de nem tudom elfogadni, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlójaként majd eldönti, hogy adott esetben majd mi történik, vagy mi nem történik. Közvetlenül
a munkáltatói jogkör gyakorlóként nyilvánvaló, hogy el
tudja dönteni, ha hibázott bárki, annak a hibának milyen
a súlya, mekkora a jelentősége a munkaszervezet, a hivatal életében, milyen kihatással van Siófok város életére.
Egyéni képviselőként nyilvánvaló abban érdekelt minden
egyes egyéni körzet képviselője, hogy a betervezett beruházások megvalósuljanak a körzetében, és aki ebben a
teremben ül, és szavazati joggal rendelkezik, azaz képviselő, mindenkinek az az érdeke, hogy meg tudjanak valósulni a beruházások. És ilyen nagy számú beruházás meg
nem valósulása, ilyen nagy számú beruházás áttolása a
következő évekre, nemcsak 2017-re, hanem a következő
éveket is érinti ez, úgy gondolom, hogy ennek az okait, a

körülményeit mindenképpen ki kell deríteni, és erre nem
mondhatjuk azt, hogy ne tekintsünk visszafele. Azt úgy
gondolom, hogy siófoki lakosként mindenféleképpen el
kell mondani, hogy az tarthatatlan, hogy ha a képviselőtestület betervez egy beruházást, előfordult, hogy nem
mindegyik tud megvalósulni abban az évben, de hogy
még a következő évben sem tud megvalósulni, és esetleg
a rákövetkező évben is csekély esély van arra, hogy megvalósuljon, az úgy gondolom, hogy tarthatatlan. És már
bocsánatot kérek, de ha az itt ülő bármelyik képviselő
kérdez a hivataltól valamit, hogy miért és mi az oka – mivel a költségvetés megvalósításában, a hivatal életében a
képviselő nem vesz részt – akkor kéretik azt egyrészt kellő
komolysággal, másrészt kellő alapossággal értelmezni –
mondta ki Csorba Ottó.
Így tehát a soron következő bizottsági ülésen talán már
többet lehet tudni a beruházásokról, addig is, mivel a
zárszámadást egyben kell megszavazni, nem lehet a részeiről külön szavazni, a testület egyhangúan elfogadta a
beszámolót.

Rangos elismerésben részesült a Siófoki Férfi Dalkör
„Örökségünk Somogyország Kincse” elismerésben
részesült a Siófoki Férfi Dalkör.
A Somogy Megyei Közgyűlés a Siófoki Férfi Dalkört az
épített és a természetes környezeti, kulturális értékek,
illetve különleges teljesítmények elismeréséül „Örökségünk Somogyország Kincse” címben részesítette.
A rangos elismerést május 20-án Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke adta át a siófoki dalkör
számára a XXXVI. Nemzetközi Balatoni Dalostalálkozón.
– Mindaz, amit a Siófoki Férfi Dalkör eddig tett, példaértékű és maradandó, bízom abban, hogy ezt az értéket a siófokiak és a somogyiak is megőrzik – mondta el
a díjátadó kapcsán Huszti Gábor.
Az elismerő címre Witzmann Mihály országgyűlési képviselő javasolta a siófoki kórust, aki a dalostalálkozón
köszöntötte a szervezőket és a résztvevőket a Kálmán
Imre Kulturális Központ színpadán.
– Ez a mai rendezvény egy lehetőség a fellépőknek
arra, hogy megmutassák tudásukat, és arra is, hogy új

barátságokat, szakmai kapcsolatokat alakítsanak ki,
ápolják ezeket. Ez a mai este lehetőség a zenét, kultúrát kedvelő közönség számára is, hiszen a fellépő kórusok a minőségi szórakozást, színvonalas programot
garantálják. A mai nap ékes bizonyítéka annak, hogy
ilyen gazdag a térségünk kultúrában, zenei szervezetekben, dalos egyesületekben, kórusokban. A Délvidékről, Székesfehérvárról érkezők mellett a siófoki
térségből négy kórus képviselteti magát, mely bizonyítja, hogy milyen kulturális értékekkel, művészeti
kincsekkel rendelkezik a Balaton térsége – mondta el
Witzmann Mihály. A Siófoki Férfi Dalkör által szervezett 36. Dalostalálkozó egyben jubileumi ünnep is, a
dalkör elődei 90 éve, 1927-ben tartották az első találkozót. Az ötvenes évektől váltak igazán hagyománnyá
a kórustalálkozók, melyeket ettől kezdve két-három
évente rendeztek meg. A meghívottak között mindig
voltak balatoni és az ország különböző tájairól érkező
kórusok, majd 1998-ban a rendezvény nemzetközivé
bővült.
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Újdonságok a strandokon
A Balaton-parti Kft. számos újítással készült az idei
szezonra. Elnyertek három, a Magyar Turisztikai
Ügynökség által meghirdetett pályázatot, így szépíthetik, korszerűsíthetik strandjainkat. Változnak
a strandbelépő árak és a kedvezmények is.
A siófoki nagystrandon egy 800 m2-es gyerekhomokozó épül, amely előreláthatólag július közepére készül el.
Lesz egy nagy gyermekmedence is, ennek munkálatai
valószínűleg csak szeptemberben kezdődnek. A sóstói
strandon 160 m2-es gyerekhomokozó készül. Szeptemberben indul a parti védmű építése, viakolorozás, valamint kialakításra kerül a következő szezonra a strand
service szolgáltatás is. A gamászai strandon szintén egy
160 m2 -es gyerekhomokozóval lepik meg a kicsiket, és
július közepére 3 napozóstéget is felállítanak.

– Strandjaink karbantartására fokozottan figyelünk, folyamatosan nyírjuk a füvet, és a felhalmozódott szemét
zökkenőmentes elszállítására is gondosan ügyelünk.
Ennek érdekében június 15-től augusztus 28-ig éjszakai takarító csapat bevonásával igyekszünk a megfelelő higiéniai körülményeket megteremteni. Újdonság
az idei évtől fizető strandjainkon a karszalag bevezetése, a Simple rendszeren keresztül az on-line jegyvásárlás lehetősége, valamint az, hogy mindhárom
SZÉP kártyával (K&H, OTP, MKB) fizethetnek vendégeink a pénztáraknál. Átalakítottuk strandjegy árjegyzékünket is. Az árainkban –számos hozzánk érkező
kérésnek megfelelően- ez évtől különbséget teszünk
a hétvégi és hétköznapi jegy között mind az elő- és

utószezonban, mind a főszezonban. Bevezettük a diák
és nyugdíjas jegyet is. Családosoknak kedvezményes
családi jegyet alakítottunk ki, mellyel olcsóbban tudják strandjainkat látogatni, mint a tavalyi évben. Siófoki lakosainknak továbbra is biztosítjuk az 50%-os
kedvezményt a jegyárakból- mondta lapunknak Pintér
Tamás, a kft. ügyvezetője.
Mindezek mellett a siófoki szállásadóknak a strandvoucher bevezetésével – mellyel kedvezményes áron
tudnak strand belépőjegyhez jutni – kínálnak lehetőséget, hogy vendégeiknek plusz szolgáltatást nyújthassanak. A nagystrand területén található MLSZ Arénában
folyamatos strandlabdarúgó események kerülnek megrendezésre. Ugyancsak a nagystrand lesz az egyik állomása a július 13. és 16. között megrendezésre kerülő
Nemzetközi Strandröplabda Satellit sorozatnak, illetve
az ifjúsági olimpiai kvalifikációs strandröplabda tornának. A tavalyi évhez hasonlóan a PLÁZS idén is nagyszerű programokkal és koncertekkel várja a strandra
látogatókat. Az óriáskerék sem hiányozhat a 2017-es nyári siófoki élményekből. Június 29. és augusztus 27. között
vár mindenkit a Balaton legpörgősebb látványossága.
Ez évtől a Balaton-parti Kft. üzemelteti a Kálmán Imre
Szabadtéri Színpadot,mely június 24-től augusztus 26-ig
várja az érdeklődőket. Az előadások között szerepelnek
színházi darabok, koncertek, musicalek, így például a
Játékszín előadásában a Tied a világ, mely 20 Illés-slágert tartalmaz, és a színpadon itt lesz Bródy János is. A
Madách Színház hozza a Macskákat és a Páratlan párost.
Az ExperiDance táncszínház a 100 tagú cigányzenekar
szólistáival közösen bemutatja a Fergeteges című darabot. A három testőr Afrikában musicalnek ősbemutató
utáni első előadása lesz Siófokon. Augusztus 20-án pedig Miklósa Erika lép a szabadtéri színpadára. De lesz
még a nyár folyamán Irigy Hónaljmirigy, Pa-dö-dö és
Demjén-koncert is. A Turay Ida Színház 3 fantasztikus
darabot hoz, itt lesznek a 60-as -70-es évek sztárjai is:
Korda György és Balázs Klári, Kovács Kati és Aradszky
László is. Természetesen a legkisebbeknek is jut szórakozási lehetőség, szombat délelőttönként gyerekműsorok
lesznek az Alma és az Iszkiri zenekar, valamint Bíró Eszter
és Tompeti és Barátai előadásában.
JÚNIUS
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Rendezvény-zűrzavar

Országos üggyé nőtte ki magát a siófoki rendezvények körüli perpatvar, miután a Kálmán Imre Kulturális Központ és a hivatal közös sajtóközleményét is
lehozta országos sajtótermék, de már a pünkösdi
szezonnyitó előtt is cikkeztek a helyszínváltásról.
Magánembereket, képviselőket, egyesületeket is foglalkoztatott többek között, hogy a pünkösdi szezonnyitó nem a Balaton partján, hanem a Fő téren kerül
megrendezésre. Felbolydultak internetes közösségek,
mindenkinek volt véleménye, "Mentsük meg a siófoki
rendezvényeket!" címmel pedig egy Facebook csoport
is alakult, amely már több mint ezer tagot számlál. Azóta az ügy nem hogy csillapodott volna, még inkább
előtérbe került, mivel országos sajtótermékben is olvasható volt így szezonkezdéskor, hogy a hajóállomás
és környéke rendezvények megtartására alkalmatlan,
életveszélyes. Ezt a közleményt a KIKK és a hivatal közösen adta ki a szezonnyitó után, a Nemzeti Regatta
előtt, mely utóbbit a hajóállomáson tartották, ugyanott, ahol eddig a szezonnyitót, és amelyről azt mondják, életveszélyes. De kezdjük az elején!
Legutóbbi lapszámunkban mi is megírtuk, hogy a KIKK
vezetője, Gyulainé Isó Edina a szezonfelkészülésről írott
beszámolójában már szerepeltette, hogy szakértői
véleményre alapozva, mely szerint baleset- és életveszélyes rendezvényt tartani a kikötőben, így nem a hajóállomás lesz a helyszíne a szezonnyitónak, valamint

a Bor és Kenyér Ünnepének, hanem a Fő tér. Itt meg
kell jegyezni, hogy a sajtóhírekkel, közleményekkel
ellentétben eddig nem két rendezvénynek adott otthont a hajóállomás, mivel aki itt él, emlékezhet, hogy
korábban a szezonnyitón kívül borpart, gyereknap,
Bor és Kenyér Ünnepe, Siófolk is megrendezésre került
a hajóállomáson, de még tojásfesztivált is tartottak.
A siófoki rendezvények a vízhez, a parthoz kapcsolódtak. A szezonnyitó előtt internetes portálunkon a
www.siofoki-hirek.hu oldalon már megírtuk, hogy a Siófoki Szabadtéri Vendéglátók és Kézművesek Egyesületének tagjai szerint az egyesület kereskedői és már azok
a kereskedők is elégedetlenek a helyszín megváltoztatásával, akik nem egyesületi tagok, emellett változtatás
nélkül közöltük a hivatal közleményét az üggyel kapcsolatban. A kereskedők elégedetlenségének lényege a
hely elvétele, azaz nem a hajóállomás lesz a helyszín, és
nem települhetnek ki a már megszokott helyeikre a Fő
téren. A kereskedők szerint egy olyan rendeletet került
elfogadásra, amiről ők csak utólag értesültek. Másrészt
– teszik fel a kérdést – a hajóállomás egy határozat szerint alkalmatlan a rendezvényekre, de akkor miért nem
csinálják meg? Nem a rendezvényt kéne megszüntetni,
hanem a hibát megjavítani, ahogy máshol is évről évre
karbantartják ezeket a helyszíneket.
A hivatal válaszában azt írja, hogy az internetre író emberek sérelmezték, hogy a város rendezvényei elszakadnak a tóparttól, miközben a Nemzeti Regattát meg
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lehet rendezni a hajóállomáson. Dr. Lengyel Róbert, a
város polgármestere erre így válaszolt: „Eddig két rendezvénynek, a Pünkösdi Szezonnyitónak, valamint a
Bor és Kenyér Ünnepének volt helyszíne a hajóállomás
környéke, a többi eseményt egyébként is a Fő téren tartották a szervezők. Alapvetően fontosnak tartjuk a part
közelségét, és természetesen örömünkre szolgálna, ha
minél többször meg tudnánk mutatni az idelátogatóknak, hogy milyen csodálatos a Balaton, de sajnos ezt
nem minden alkalommal tehetjük meg.”
Gyulainé Isó Edina ugyanebben a közleményben azt
írta, hogy a döntést az is alátámasztotta, hogy az intézményvezető szakértői véleményt kért a hajóállomás melletti rendezvényterületről biztonságosság
szempontjából. Ebből kiderült, hogy a jelenlegi körülmények nem megfelelőek. Szükség lenne a terület
megfelelő áramellátásának fejlesztésére a hibamentes
szolgáltatás garantálásához és a biztonságosabbá tételéhez. Ameddig ez nem történik meg, a város nem
tervez a helyszínen nagyszabású rendezvényeket.

A szezonnyitón aztán bebizonyosodott, hogy a Fő
tér kánikulában alkalmatlan rendezvény megtartására, árnyék híján felülről a nap, alulról a forró térkövek
ontották a hőt az üres térre. Napközben mindenki a
vízpartot kereste, a koncerteken üres volt a tér, erről
számos fotó tanúskodik és személyesen is meggyőződtünk. Az esti koncerteken a fellépők némelyike
egész csinos kis tömeget vonzott, de telt házról ekkor
sem beszélhetünk. Az esemény alatt és azt követően

is felbolydult az internet képe, egyre másra érkeztek
az üres térről készült felvételek és a beszámolók a közösségi oldalra. Ezután újabb sajtóanyag érkezett a
hivataltól, melynek lényege, hogy a kikötő alkalmatlan és balesetveszélyes rendezvények megtartására.
Ez aztán be is járta az országos sajtót, pár nappal a
Nemzeti Regatta előtt, a szezon kezdetekor. Ahogy a
hivatali sajtóközlemény írja:
„A valós helyzet, a valós veszélyforrások felmérése érdekében szakértőt kértünk fel. A KR-04/2017 tervszámú, 2017 márciusában készült szakértői állásfoglalás
számos olyan megállapítást tartalmaz, amely a korábban csak sejtett, esetleg alkalmanként megtapasztalt
problémákat már egyértelműen meg is fogalmazza.
A szakértői vélemény főbb megállapításai:
"A gyöngykavicsos rendezvénytér alatt jelenleg több
elektromos közművezeték is húzódik, melyek egy
része nem megfelelő fektetési mélységgel és védettséggel rendelkezik, de a rendezvények ideje alatt a
talajra felfektetett, illetve a környező fákon lógatott
elektromos vezetékek is közvetlen veszély, helyenként közvetlen életveszély forrásai. Ez a kábelhálózat javarészt nem felel meg sem az MSZ EN 13201
földkábelekre vonatkozó, sem pedig az MSZ 151 jelű
szabadvezetékekre vonatkozó szabvány előírásainak.
A szakértői vélemény szó szerint idézett összefoglalása: „Összességében megállapítható, hogy a hajóállomás jelenlegi állapotában összetett rendezvény
(színpadi programokkal, kereskedőkkel, vendéglátósokkal, valamint a parkolóba kitelepült bemutatkozó sátrakkal, ahová szintén vezetékeket kell kihúzni)
megtartására alkalmatlan és balesetveszélyes.” Sokan érvelnek most azzal, hogy például az e hétvégi
Bahart-rendezvényt, a Nemzeti Regattát ismét a hajóállomáson tartják. Ez nem a város rendezvénye és
nem a város felelőssége. A jogi felelősség mindig a
rendezvényért felelős személyé, személyeké. Mi az
említett szakértői véleményt a Baharthoz eljuttattuk,
hogy mit kezd vele, az a cég belső ügye.
Több ezren voltak a Nemzeti Regattán, biztonságban
voltak a résztvevők – ezt már Kollár József, a Bahart
vezérigazgatója mondta lapunknak, aki így folytatta:
– 8 hónapon keresztül szerveztük a rendezvényt, a
tanulmányt, amit kézhez vettem, márciusban datálJÚNIUS
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ták, szerintem ezt január környékén meg kellett rendelni, hogy márciusra elkészüljön. Közel fél év telt
el azóta, hogy fenntartása volt az illetékeseknek a
területtel kapcsolatban. Én a rendezvényünk előtti
csütörtökön, délután két órakor kaptam kézbe ezt
a tanulmányt, ez magáért beszél. Egy ilyen volumenű rendezvényt másfél nappal a kezdés előtt lefújni
nem lehet. Egy hónappal előtte sem, megjegyzem.
Amit mi tudtunk tenni, azt megtettük, ez abból állt,
hogy külső szakértők, köztük az E-on bevonásával
megvizsgáltuk a helyszínt, az áramvételezési lehetőségeket, kapacításokat. Kiépítettünk a rendezvényre
egy, az ottani közüzemi hálózat melletti, azt kiváltó
rendszert, ami azt jelenti, hogy a színpad gyakorlatilag sebezhetetlen volt áramvételi szempontból. Erről
jegyzőkönyvünk is lesz hamarosan. Mindent megtettünk a rendezvény biztonsága érdekében, a kábelek
részben fedésre kerültek, részben a földben futottak, ebből a szempontból is mindent elkövettünk a
biztonság érdekében. De! A kikötő, illetve a dísztér
biztonsága nem feltétlenül egy rendezvénnyel összefüggő kérdés, hanem ott ezt folyamatosan biztosítani kell. Egy zsúfolt nyári hétvégén is rengeteg ember
sétál ott, akkor is, ha nincs rendezvény. Én élek azzal
a feltételezéssel, hogy a tulajdonosok és az engedélyező, kontrolláló hatóságok, az önkormányzat kellő
felelősséggel jár el ebben az ügyben, azaz, hogy a
kikötőben mindenki biztonságban legyen, ha ez nem
így lenne, akkor az illetékes hatóságok nem engednének senkit a térre. Mi a rendezvényre minden, hangsúlyozom minden szükséges engedélyt megkaptunk
– mondta Kollár József.

A Bahart vezérigazgatója is azon a véleményen van,
hogy ha egy vízparti település a rendezvényeit nem
a vízparton tartja, azt nehéz minősíteni. Az összes
Balaton-parti településnek erős törekvése, hogy levigye a rendezvényeit a vízpartra, hiszen ez egy olyan
természeti kincs és lehetőség, amivel az országban és
Közép-Európában is kevesen bírnak. Nem élni ezzel
botorság.
A regattáról a Siófoki Szabadtéri Vendéglátók és Kézművesek Egyesületének egyik tagja a következőket
nyilatkozta: „Tökéletesen működött, mint eddig minden alkalommal. A Bahart hozzáállása is tökéletes
volt, a technikai személyzet, két villanyszerelő állandóan jelen volt, így ha lett volna probléma, azonnal
megoldható lett volna, de erre nem volt szükség.
Teljesen biztonságos volt az áramellátás, nem voltak
gondok, a műszaki emberek megfelelően osztották ki
a helyeket, mindenki a kért árammennyiséget kapta.
Hozzáértő emberek csinálták a villanyhálózat kiépítését a rendezvényen, állandó ügyeletet tartottak.

A rendezők és a műszaki személyzet részéről is biztosított volt a folyamatos jelenlét. A nap folyamán
több alkalommal is érdeklődtek, hogy minden rendben van-e. A szemétszállítás is tökéletes volt, nem láttunk szemetet a rendezvény területén. A vendégeket
megfelelőn vendégül láthattuk, mert engedélyezték,
hogy a vendéglátó egységek előtt padokat helyezzünk ki. A tavalyihoz képest nagyobb volt a vendégforgalom, ezáltal az egész sétány és Balaton-part élt.
Reggel 8-kor nyitottunk, folyamatosan voltak vendégek, főleg a délutáni időszakban növekedett meg
a vendégkör. Ami még fontos, hogy rengeteg siófo-
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ki látogatott ki a rendezvényre. A régi szép időkben
volt hasonló vendégforgalom. Tökéletesen felépített,
színvonalas program volt, nemcsak koncertek, hanem
az azokat összekötő és követő programokon is rengetegen vettek részt.”
Varga Tamás, a Petőfi sétány Kft. ügyvezetője is azon
a véleményen van, hogy a megfelelő rendezvényhelyszín Siófok esetében is a Balaton-part, itt van a helye
a rendezvényeknek. A Fő tér rossz választás nyáron,
hiszen többek között forróság van, árnyék nélkül, és
teljesen elszakad a parttól, a víztől. Mint ahogy más
Balaton-parti városokban a kikötő, a part a fő attrakció, a vendégek ezt keresik először, itt tartják a
rendezvényeket is. Ahogy az ügyvezető mondta, a regatta nagyon jó rendezvény volt, emellett élettel telt
meg a part, a sétányon is érezhető volt a hatása, sőt,
sok vendégéjszakát is generált.
– Óriási negatív visszhangot váltott ki a városi rendezvények helyszínének megváltozása a városban – ezt már
Szajcz Adrián beruházási és fejlesztési tanácsnok mondta. – Lezajlott a II. Nemzeti Regatta, ami egyértelműen
bebizonyította, hogy a Balaton-part és a hajóállomás
megfelelő helyszíne egy siófoki nyári rendezvénynek.
Egyértelmű, hogy ha van jó program, vendég is van. Pedig
Siófok polgármestere és főállású, szakmai alpolgármestere Potocskáné Kőrösi Anita mindent elkövetett azért,
hogy távol tartsa a vendégeket egy olyan rendezvénytől, ami több ezer látogatót vonzott a kikötőbe, és amit
Siófok önkormányzata 17 millió forinttal támogatott.
A Nemzeti Regatta kezdete előtt alig egy nappal a „felelős városvezetők” telekürtölték a hazai sajtót azzal,
hogy a hajóállomás, mint rendezvényterület élet- és
balesetveszélyes. Erről sajtóközleményt kiadni a legnagyobb szabású siófoki nyári rendezvény előtt több
mint felháborító. Egy felelős városvezető ilyet nem
tehet meg csak azért, hogy foggal-körömmel védjen
egy félresikerült koncepciót. Jelesül azt, hogy a nyári
rendezvények helyszínéül a Balaton legnagyobb települése, a Nyár fővárosa a tópart helyett a Fő teret választja. A gyakorlat ismét fényt derített az igazságra.
A regatta kiválóan sikerült. Minden híresztelés ellenére
a vendégek biztonságban voltak, míg a másfél héttel
ezelőtti Fő téri szezonnyitó kudarcot vallott. Lengyel
Róbert sokadszorra próbál politikai kérdésként feltün-

tetni egy olyan helyi turizmusszakmai ügyet, amiben
meglehetősen nagyot hibázott ő és az alpolgármestere, Potocskáné Kőrösi Anita is. Lengyel Róbert lassan három éve „regnál” Siófokon. Hogy van az, hogy csak most
vette észre a kikötőben lévő rendezvénytér hiányosságait? Polgármester úrnak azzal a vehemenciával, amivel
most magát próbálja mentegetni, inkább arra kellene
választ keresnie, hogy 2016-ban 1,2 Mrd forint értékben
miért hiúsult meg fejlesztések egész sora Siófokon. Ha
a folyamatos hangulatkeltés helyett a beruházásokkal
foglalkozna, talán már a hajóállomás környéke is szebb
arcát mutatná.
Amennyiben az emlegetett szakvélemény valóban
márciusban készült el, akkor ez azt feltételezi, hogy az
anyagot már legalább januárban megrendelték. Mivel
a kulturális központ vezetőjének munkáltatója a polgármester, így valószínűleg Lengyel Róbert is tudott
a szakértői véleményről, de legalább is arról, hogy a
KIKK kért egy ilyet. Ha időben közölték volna a feltárt
balesetveszélyt a testület többi tagjával, akkor még a
szezonnyitó előtt meg lehetett volna oldani a problémát. A 2017. évi költségvetésben a testület tervezni is tudta volna az ezzel járó kiadásokat. A szakértői
vélemény azonban csak most került elő. Reméljük,
majd elmondja valaki, hogy ennek mi az oka, és ki a
felelőse. Azért az is érdekes tény, hogy az életveszélyesnek nyilvánított kikötő területén a Nemzeti Regatta megtartására mégiscsak a polgármester vezette
önkormányzati hivatal adta ki a közterület-foglalási
engedélyt. Ha volt nekik egy szakvéleményük, ami
szerint a terület veszélyes, akkor mégis hogy adhattak engedélyt a rendezvény megtartására? A végeredményt már ismerjük. A Jobbik és a polgármester
megint negatív sajtót csinált a Nyár fővárosának a
főszezon kezdetén. Mindezek tisztázására egy rendkívüli testületi ülést kezdeményeztünk, hogy minden
részletre kitérve átbeszélhessük a kialakult helyzetet,
és elmondhassuk megoldási javaslatainkat – reagált a
közelmúlt eseményeire Szajcz Adrián.
Hoffman Henrik, a Balaton Turizmus Szövetség elnöke, akit egyébként a hazai turizmus legfontosabb
szakemberei között tartanak nyilván – és a lista nem
hosszú – feltette a kérdést: szándékosan akarjuk tönkretenni Siófok turisztikai eredményeit?
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– A rendezvényhelyszínek általánosságban a rendezvény fajtájától (is) függnek. Jelen esetben a szezonnyitó elszakítása a parttól teljes hozzá nem értésről
tanúskodik. Nyáron a legfőbb termék a vízpart, maga
a Balaton-part a legnagyobb érték, látványosság,
ezt kivenni a rendezvények mögül hozzá nem értést
feltételez. Ahogy eddig az elmúlt 20-30-40 évben is
voltak rendezvények a kikötőben, így most is lehet
itt tartani, nem beszélve arról, hogy turisztikailag is
ez a megfelelő helyszín, és az infrastruktúra is adott.
A kikötőben mindig engedéllyel rendelkező rendezvényeket bonyolítanak, így egy ezzel ellentétes szakértői
vélemény elkészíttetése minimum furcsa. Egyébként,
aki ért a rendezvényszervezéshez, az tudja, hogy ha
mégis gond van a meglévő közműhálózattal, azt biztonságosan ki lehet váltani, ahogy azt kismillió hazai
rendezvényen látni. Az pedig botrány, hogy az országos médiában azt kommunikálják, hogy életveszélyes a kikötő, eddig csak a vakszerencsén múlt, hogy
nem történt baleset. Mellesleg nem ez az első eset az
utóbbi években, hogy a szezon kezdetekor negatív
színben tüntetik fel a várost. A turizmus egy érzékeny
iparág, néhány ilyen nyilatkozattal tönkre is lehet ten-

ni, és tönkre lehet tenni sok ezer családot, nem beszélve a város adóbevételeiről. Ami még hozzátartozik az
esethez, az az, hogy máshol is megmutatkozik, hogy
mostohán kezelik a turizmust. Siralmas a közterületek
állapota, benne vagyunk a szezonban, de most kátyúznak, javítják a padkákat, most ültetik a virágokat.
Koszos a város, rendezetlenek a közterületek, siralmas
állapotok vannak – mondta Hoffmann Henrik.
A városban mindezek mellett azt is hallani, hogy azért
ilyenek a rendezvények, mert nincs rá pénz. A 2014-es
költségvetés szerint, abban az évben 41 millió forintot
költhetett a KIKK a rendezvényekre. Akkor volt kétnapos Vitorlás Szezonnyitó a kikötőben, a műsort a KIKK
szervezte és finanszírozta, Országos Függetlenfilm
Fesztivál, négynapos Balatoni Szezonnyitó a kikötőben, háromnapos Víztorony Fesztivál a torony körül,
háromnapos New Orleans Jazz Fesztivál, kétnapos Nagyon Balaton családi nap a kikötőben, tíznapos Siófolk
és Bor és Kenyér Ünnepe a kikötőben, háromnapos Halfesztivál, no meg persze a városnap és az adventi vásár.
Ebben az évben a városi rendezvényekre 70 millió 405
ezer forintot költhet a KIKK, és hol vannak már a nagy
fesztiválok…

Ha jó a fesztivál, mindegy, hány óra!
A fentiekben már idéztünk a dr. Lengyel Róbert és Gyulainé Isó Edina által küldött sajtóközleményből. Ennek a közleménynek – amelyet nagyon sok médium megkapott –, az utolsó szakasza keményen beleszáll
azokba, akik más véleményen vannak, vagy lefotózták a törénéseket:
„Azzal pedig nem tudunk mit kezdeni, hogy egy szűk kör a városi rendezvények folyamatos becsmérlésével,
közösségi oldalakra kitett, a közvélemény félrevezetésre alkalmas fotókkal (pl. olyan időpontban készült
fényképek közzétételével a szezonnyitóról, amikor még program sincs, vagy színpadi átállás miatt üres a
terület) igyekeznek a város vezetését, különösen a város polgármesterét, főállású alpolgármesterét, a Kálmán Imre Kulturális Központ igazgatóját, dolgozóit dehonesztálni, amellyel egyébként városunknak is kárt
okoznak."
Szerkesztőségünk részt vett a szezonnyitó hivatalos megnyitó ceremóniáján, ahol a közönséget a "gödörben" a felvonulók adták, ők is a gödör két oldalán keresték az árnyékot. Délután egy gyerekkoncerten mindössze 3 főt találtunk, vasárnap délelőtt szintén üresen kongott a gödör és a Víztorony körüli
placc. Nemcsak a "Mentsük meg a siófoki rendezvényeket" csoport tagjai készítettek felvételeket, nemcsak a kereskedők, hanem mások is posztoltak képeket az üres térről az interneten, de meg lehet nézni az
Időkép időbélyegzővel ellátott webkameráit is. Nagyon szomorú, hogy a város első embere és a kultúra első
asszonya hivatalos sajtóközleményben a "közvélemény félrevezetésének" aposztrofálja a hiteles képeket és
az eltérő véleményeket.

15

Indul a siófoki nyár
Újdonságok a programokban, strandfejlesztések,
még magasabb színvonalú közbiztonság – Siófok
nyári pezsgésében meghatározó szerepet játszó
szervezetek képviselői számoltak be arról, mire is
számíthatunk idén nyáron a siófoki Balaton-parton.
Június 1-én Siófok Város Önkormányzata a város nyári
pezsgésében meghatározó szerepet játszó, a várossal
szorosan együttműködő szervezetekkel közösen tartott
nyárindító sajtótájékoztatót a Plázson.

– Siófok városa olyan irányba mozdult el az elmúlt időszakban, mely szerint nemcsak kizárólag a nyári szezonról szól a város mindennapi élete, hanem Siófok négy
évszakos várossá válik. 2015-ben és 2016-ban is 1 millió
fölötti vendégéjszaka számot produkált városunk, amihez színes programok is hozzájárultak, valamint az a
tény, hogy a város biztonságos. Azt gondolom, hogy jó
irányba haladunk, ezen az úton kell menni tovább, ezen
az úton kell tovább építeni Siófokot – hangsúlyozta megnyitójában dr. Lengyel Róbert, Siófok polgármestere.
Tavaly tavasszal készült el Siófok középtávú turisztikai
koncepciója, a Siófok 2020 program, mely idegenforgalmi szempontból komplexen kezeli az egész várost, ös�szehangolja a különböző turisztikai szereplők turizmus
és marketingtevékenységét. Hegyi Károly, a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület elnökének beszámolója
szerint Ha hétvége, akkor Siófok! szlogennel az 52 hétvége lesz Siófok új évszaka.
– A cél, hogy Siófok ne csak nyári főváros legyen, hanem egész évben népszerű úti céllá váljon. A program
megvalósítására megalakult a Turizmus 2020 mun-

kacsoport, elkészült Siófok új, egységes arculata, logója, szlogenjei, valamint az éves rendezvénynaptár.
A város minden korosztály számára biztosít hétvégi kikapcsolódási lehetőséget. Az idei évben a város marketingkerete 90 millió forint lett, ami jelentős előrelépés
az előző évekhez képest. Összességében egy tudatos
és egységes, minden csatornát kihasználó marketingkommunikációval kívánja a turisztikai egyesület az
önkormányzattal és a munkacsoporttal közösen népszerűsíteni és a városmarketing versenyben előkelő
helyre pozícionálni Siófokot – mondta el Hegyi Károly.
A sajtóeseményen a nyári kiemelt turisztikai és sporteseményekről számoltak be az érintett szakemberek.
Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie szervezőbizottságának elnöke a Magyarországra idén több mint 30 országból érkező kerékpárverseny állomásait ismertette.
A 132 fős mezőny június 29-én 18 óra körül érkezik majd
a siófoki Petőfi sétányra. A Siófokon első alkalommal
megrendezésre kerülő nemzetközi szatellit és ifjúsági
olimpiai kvalifikációs strandröplabda tornáról dr. Bánki
Ágnes, a Magyar Röplabda Szövetség Strandröplabda
Bizottságának elnöke számolt be. A Magyar Röplabda Szövetség strandröplabda szakága a siófoki MLSZ
Beach Arénában rendezi meg július 13. és 16. között a
nemzetközi felnőtt pénzdíjas, és az ezzel párhuzamosan futó ifjúsági olimpiai kvalifikációs strandröplabda
tornát. A 2017-es európai strandlabdarúgó tornáról
(Euro Beach Soccer League) Izsvák Zsolt, a Magyar Labdarúgó szövetség strandlabdarúgás szakágvezetője
adott tájékoztatást.
– Az európai strandlabdarúgó tornát ötödik alkalommal
rendezzük meg Siófokon, az MLSZ arénában már jelenleg is zajlik a strandlabdarúgó diákolimpia, a Talent Cup
versenyre idén már nyolc európai válogatott érkezik, és
Európában egyedülálló módon egy U21-es tornát rendezünk. A magyar bajnoki sorozat mellett augusztus
második hétvégéjén az Európai Strandlabdarúgó Liga
egyik fordulójának helyszíne lesz Siófok – számolt be a
várható sporteseményekről Izsvák Zsolt.
A Balaton-parti Kft. ügyvezetője, Pintér Tamás a siófoki
strandfejlesztésekről, valamint a Kálmán Imre Szabadtéri Színpad programkínálatáról beszélt.
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– Siófok szabad strandi szakaszai továbbra is ingyenesek, a fizetős strandok pedig idén már SZÉP kártya elfogadó helyek, ahol megvalósult az online jegyértékesítés
is. A Magyar Turisztikai Ügynökséghez benyújtott pályázatunk jelenleg még elbírálás alatt áll. A pályázat által
a nagystrandon közel 50 millió forint értékű fejlesztés
jöhet létre. 800 négyzetméteres gyermekjátszóteret és
homokozót, valamint 200 négyzetméteres gyermekmedencét alakítanánk ki. 2017-től külön csapat foglalkozik
a marketinggel, akik a szabadtéri színpad programját
szervezik. A Kálmán Imre Szabadtéri Színpadon június
24-től 29 esemény, köztük 9 gyermekrendezvény várja
a közönséget. Az esti rendezvények közt musicalek, koncertek, játékszín előadások szerepelnek, például a Madách Színház, az Experidance előadásai, Miklósa Erika és
Demjén Ferenc-nagykoncert.

A nyár turisztikai attrakciójaként június 29-től a tavalyinál is magasabb, 40 méteres óriáskerék érkezik Siófokra
– hívta fel az érdeklődők figyelmét Major Balázs, a Siófok
Óriáskerék kommunikációs vezetője.
A sajtótájékoztató résztvevői a programokon túl a város közbiztonságát érintő kérdésekről is beszámoltak.
Schőn Péter, a nagystrand és a Petőfi sétány biztonsági
vezetője a biztonsági rendszerek fejlesztését emelte ki.
– Az elmúlt évben jelentős fejlesztések történtek a biztonság terén mind technikai, mind szervezeti téren, mind
jogszabályzatok újraértékelésében. Részben élőerős őrzéssel, részben a területen működő kamerarendszerek
és egyéb biztonsági berendezések üzemeltetésével látjuk el a feladatokat. A kamerarendszer 20 új kamerával
bővült, az elavultakat cseréltük, így a nagystrand és a
Petőfi sétány szinte teljes mértékben lefedett. A területen június 1-től a turisztikai szezonban irányító központ
működik, a vagyonőri feladatokat biztonsági szolgálat

látja el. A gépjárműszabályzat kialakítása által szigorúbb
lett a beléptetési rendszer, a területre gépjárművel csak
engedéllyel lehet behajtani, gyalogosan az információs
pontokon át lehet bemenni a sétányra, ahol beléptetési
szabályok vannak. A cél, hogy balesetmentes, a gyalogosok, kerékpárosok számára biztonságosabb legyen a
sétány – mondta el Schőn Péter.
Annak érdekében, hogy a Petőfi sétány és a nagystrand
biztonsági szolgálata még magasabb színvonalon lássa
el feladatát, a biztonsági őrök a Siófoki Rendőrkapitányság által szervezett képzésen vettek részt. A rendőrkapitányság hasonló képzési lehetőséget biztosított a
sétányon üzemelő szórakozóhelyek tulajdonosai számára is, amelyet nagy érdeklődés fogadott.
A Siófoki Rendőrkapitányság vezetője, Kasznár Gyula
rendőr alezredes beszámolója szerint a nyári időszakban
8 járőrpár lesz Siófok területén, június 1-től a járőrök támogató egységeiként négy mikrobuszos egység szolgál
a városban, június 2-től pedig megérkezik mind a bűnügyi, mind a rendészeti megerősítés.
– Előfordul, hogy a rendőrségnek más feladatok miatt át
kell csoportosítani a rendőri erőket, azonban garantálni fogom, hogy az úgynevezett minimum szolgálatok a
teljes idegenforgalmi szezonban működni fognak Siófok
város területén – hangsúlyozta a rendőrkapitány.
A tavalyi évben a Petőfi sétányon bevezetett intézkedések meghozták az eredményt, 100 alá csökkent a bűnesetek száma. A rendőrkapitány tájékoztatása szerint
idén megvalósulhat egy olyan, hétvégékre koncentráló
járőrszolgálat a sétányon, melynek egyik tagja egy siófoki rendőr lesz, a másik tagja a sétányon szolgálatot teljesítő biztonsági őr.
A nyárindító sajtótájékoztatót a helyszínt biztosító Plázs
képviselete zárta. Antonovits Dániel, Event manager az
idei újdonságokat sorolta fel, mely szerint a Plázs területén megújul a Sky Bár VIP része, a medence új burkolatot kap, teljes körű felújítás valósul meg a sportrészen,
és idén nyáron már két napozóstég várja a vendégeket.
Siófok legnagyobb homokos strandjának nyitó buliján,
június 17-én a HalottPénz koncertezik. A nappali programok közt a nyáron lesz Fitbalance, Skitec Muscle Beach,
Strandparty, az esti koncertek retro bulik, népszerű
együttesek. A Plázs utolsó, augusztus 26-i nyárzáró TNT
koncertje ismét a jótékonyság nevében zajlik majd.
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Új játszótéri játék és új bútorok a Pitypang oviban
Új csúszdás, mászókás játékot vehettek birtokba
a kiliti Csárdaréti utcai Pitypang Óvoda óvodásai
gyermeknap alkalmából május 29-én. Az intézmény
két csoportja a közelmúltban új gyermekbútorokkal is bővült.
A kiliti Pitypang Óvoda dolgozói és szülői munkaközössége a Pitypangos Gyermekekért Alapítvány tavaly megrendezett jótékonysági báljának bevételéből az óvoda
udvarán található játszóteret egy többfunkciós udvari
játszóeszközzel bővítette ki. A csúszdás játékot az óvoda
udvarán gyermeknap alkalmából adták át az ovisoknak.
Az új játszóeszköz megvásárlását többek közt Siófok
Város Önkormányzata, a Gyerekerdő-Kerekerdő Egyesület és több szülő is jelentősebb összeggel támogatta.
Az ovisok szülei a játék helyének kialakításában is aktívan
részt vettek. Az átadón dr. Lengyel Róbert polgármester,
Potocskáné Körösi Anita alpolgármester és Hamvas Péter alpolgármester ünnepélyes szalagátvágás után adta

át a játszóeszközt a gyerekeknek. A gyereknapon az új
játék mellett légvár, népi játékok, trambulin, arcfestés,
tűzoltóautó, édesség és lufik várták az ovisokat.
A Pitypang Óvoda két csoportja a közelmúltban új
bútorokkal is gazdagodott. A siófoki önkormányzat
képviselő-testületének néhány tagja a tavalyi év végén lemondott tiszteletdíjáról, és az összegből többek
közt a kiliti ovisok kaptak új óvodai gyermekbútorokat,
szekrényeket, polcokat.

„Jövőd a Balaton” – NABE Zöld Fesztivál
A Nők a Balatonért Egyesület déli és északi parti
csoportjai közösen mutatkoztak be a siófoki NABE
Zöld Fesztiválon, ahol a környezetvédelemé volt a
főszerep.

A Nők a Balatonért Egyesület (NABE) siófoki csoportjának kezdeményezésére május 27-én Siófokon gyűlt
össze a szervezet 15 Balaton körüli csoportja, akik a vá-

ros főterén családi programokkal, környezetvédelmi
tanácsokkal, hasznos ötletekkel várták az érdeklődőket.
– A NABE szervezetei átölelik a Balatont, és most a siófoki Zöld Fesztiválon mind együtt lehetünk. Minden csoport bemutatja, mivel is foglalkozik, mi az a plusz, amire
mint magánemberek képesek vagyunk, hiszen vannak
köztünk kézművesek, hímzéssel foglalkozók, fotósok.
Jó érzés volt látni, hogy már a délelőtti fesztiválnyitón
megtelt a tér érdeklődőkkel, sok embert értünk el a nap
folyamán – nyilatkozta a helyszínen Deveczné Orosz
Márta, a siófoki csoport vezetője.
A NABE célja, hogy a Balaton környezeti, természeti és
kulturális értékeit megőrizze, megvédje, valamint környezettudatos magatartást alakítson ki az itt élő és a
tavat szerető emberekben. A Zöld Fesztivál „Jövőd a Balaton” jelszavával is ezt az üzenetet közvetíti.
A rendezvényen a zöld kiadványok népszerűsítése, környezeti tanácsadás, ismeretterjesztés mellett balatoni
szakemberek fogadóóráin érdeklődhettek a látogatók a
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tó védelmével kapcsolatban. A programok elsősorban a
családokat szólították meg, hogy minél fiatalabb korban
tudatosuljon a gyerekekben a természetvédelem fontossága. Ovisok és iskolások a kreatív asztaloknál olyan
anyagokat, technikát próbálhattak ki, mint a foltvarrás,
szövés, csuhézás vagy barkácsolás újrahasznosított anyagokból. A rendezvényen bemutatták a megújult „Vigyázz
rám” Balatonról szóló környezetvédelmi játékot. A kicsik
az óriás társasjátékkal körbehajózhatták a tavat, a „Játékos Balatonnál” ügyességi és ismeretszerző játékokkal

játszhattak. A vízbárban bárki felfrissülhetett a különféle
vizek tesztelése közben, és a Balaton vizének élővilágát
mikroszkóp alatt is megvizsgálhatták az érdeklődők.
A felnőttek megismerkedhettek a vegyszermentes háztartás tisztítószereivel, a környezetvédelem alapjaival, a napelemek előnyeivel. A mozogni vágyókat meridián torna, a
kultúra iránt fogékonyabbakat balatoni fotókiállítás várta.
A mesesarokban Telegdi Ágnes mesekönyvíró dedikálta
könyveit a legfiatalabb olvasóknak. A NABE hölgytagjai a
nap során helytörténeti sétára hívták a látogatókat.

Díjazták a Siófoki SZC kiváló tanulóit
A Siófoki Szakképzési Centrum Kiváló Tanulója
díjátadó ünnepélyén a Centrum intézményeinek
kiemelkedő tanulmányi és szakmai sikereket elért
diákjait jutalmazták.
– Most is hiszem és vallom, hogy jó szakképzés nélkül
nem lehet megújítani a magyar gazdaságot. A mai
díjazottaink bemutatása kicsit ugyan hollywoodira sikerült, de ez nem véletlen. Nyugodtan mondhatom,
hogy számunkra nálunk van az év szakácsa, az ország
legjobb női szabója, a zseniális szerkezetlakatos, a
fodrászok ásza és a legszebb beszédű magyar diák az
országban. A jelenlevők mind az adott szakterület legjobbjai közé tartoznak az országban, a nálunk végzett
diákok megállják a helyüket még a szakma csúcsán is.
Fontosak a példaképek, és nekünk nem külföldről, és
nem is Budapestről kell hoznunk példaképeket, ők itt
ülnek közöttünk – mondta el Szamosi Lóránt, a Siófoki
SZC főigazgatója június 2-án, a Hotel Európa szállóban
megrendezett ünnepi díjátadón.
Szamosi Lóránt főigazgató beszédében a centrum pályázati terveiről, jövőbeli fejlesztéseiről is beszámolt:
– Nagyon komoly fejlesztések előtt áll a Siófoki Szakképzési Centrum, hiszen ha a centrum és Siófok is
sikeresen szerepel az európai uniós pályázatokon,
akkor közel 200 millió forintot tudunk költeni iskoláinkra, ami az utóbbi 20 év legnagyobb fejlesztési hulláma lenne. Más jellegű, GINOP-os pályázatok előtt
is állunk, melyek elsősorban a képzésről, a szakmai
munkáról szólnak. Ezek összértéke meghaladja a 800

millió forintot. Bőven van olyan fejlesztési tartalékunk, amire építhetjük a jövőt – számolt be a tervekről a főigazgató.
Főigazgatói elismerő oklevelet vehetett át:
A Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájából Viola Márk 3/11/A osztályos tanuló
kitűnő tanulmányi eredményéért, épület- és szerkezetlakatos szakmában a Szakma Kiváló Tanulója versenyen
elért kimagasló teljesítményéért, valamint felkészítő
tanára, Szente Mihály.
A Siófoki SZC Baross Gábor Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájából Borbély Bernadett 12.A osztályos tanuló
a szépészetismeret ágazati érettségi vizsgatárgyak versenyén elért országos második helyezéséért, valamint
felkészítő tanára, Kovácsné Galambos Ildikó.
A Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájából Illés Ervin tanuló a Szakma Kiváló
Tanulója versenyen szakács szakmában elért országos
harmadik helyezéséért, valamint felkészítő tanára, Soósné Bolla Zsuzsanna.
A Siófoki SZC Marcali Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájából Kőhalmi Barbara 3/11/A osztályos tanuló a
Szakma Kiváló Tanulója versenyen női szabó szakmában elért országos negyedik helyezéséért, valamint
felkészítő tanára, Francsicsné Karl Mária.
A Siófoki SZC Mathiász János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájából Jávori Enikő 10/H osztályos tanuló az
országos Kazinczy versenyen elérhető legmagasabb
elismeréséért, a Kazinczy-érem elnyeréséért, valamint
felkészítő tanára, Nyáriné Molnár Ágnes.
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Rendezvény a gyermekeltűnések megelőzéséért
Az eltűnt gyermekek világnapjához és az Ezer
Lámpás Éjszakájához kapcsolódóan szervezett interaktív előadást a siófoki általános iskolás és középiskolás diákok, pedagógusok számára a Nők
Együtt Egyesület május 26-án a Gábor Dénes Főiskola Siófoki Campusán.
1983-ban az akkori amerikai elnök, Ronald Reagan kezdeményezésre alapították meg az eltűnt gyermekek
világnapját. 1979-ben ezen a napon tűnt el New York
városából egy hatéves kisfiú, akinek esete óriási nyilvánosságot kapott. Rá és sorstársaira emlékezünk minden év május 25-én. Az Egyesült Államokban évente
850 ezer gyermek tűnik el, az Európai Unió területén,
éves szinten 250 ezer az eltűnt gyermekek száma, Magyarországon pedig ez a szám 14 ezer körülire tehető.
Hazánkban a gyerekek nagy része egy hónapon belül
hazajut, de sajnos évente rendszeresen akad több mint
100 eset, amikor nem találnak a gyermekek nyomára.

– A gyermekeltűnések megelőzésében a kortárs segítőknek is nagy szerepük van, hiszen egy kamasz
sokkal könnyebben elmondja a problémáját egy vele
egykorúnak, mint egy felnőttnek. Egy kortárs segítő
hálózat létrehozása, valamint az iskolákban kihelyezett segélyhívószámok segíthetnének megelőzni a
szökéseket – mondta el Orbán Katalin, a Nők Együtt
Egyesület elnöke.
– Ez egy olyan össztársadalmi aggasztó probléma, ami
ellen fel kell szólalnunk, minden lehetőséget fel kell
használnunk, hogy tegyünk valamit a világméretű tár-

sadalmi probléma csökkentése és visszafogása érdekében – szólalt fel a rendezvény fővédnöke, Witzmann
Mihály országgyűlési képviselő.
Az Ezer Lámpás Éjszakája 2011-ben indult útnak Magyarországon, amikor 1000 világító léggömböt engedtek fel az égre, hogy felhívják a társadalom figyelmét
a gyermekeltűnések aggasztó jelenségére. A kezdeményezéshez évről évre több nagyváros, idén Siófok is
csatlakozott.
– Ha valaki tudja, mit jelent szülőnek, testvérnek lenni,
akkor át tudja érezni annak jelentőségét, hogy milyen
lelki trauma az, ha egy gyermek eltűnik. Magyarországon a bűncselekmények száma az elmúlt években
drasztikusan csökken, a közbiztonság javul, a Siófoki
Rendőrkapitányság illetékességi területén is drasztikusan csökken a bűncselekmények száma, a felderítések
száma növekszik. A gyermekeltűnések száma azonban világszinten nő. Magyarországon ez a szám megtorpanni látszik, de még így is rendkívül sok az eltűnt
gyermek. A 2010-es évek elején 14 ezer, napjainkban10
és 13 ezer körüli értékeket mutatnak a statisztikák.
A Nők Együtt Egyesület tavaly a nők elleni erőszak kapcsán tartott, idén a gyermekeltűnések kapcsán tart
előadást, ami figyelemreméltó. A két problémakör sok
esetben kapcsolatban áll egymással, a gyermekeltűnések hátterében sokszor családon belüli erőszak áll –
hangsúlyozta Witzmann Mihály.
Az előadás előtt az Egerszegi Akusztik zenekar a Csellengők betétdalát adta elő, és levetítették a Wellhello
Retúrjegy című klipjét. A Nők Együtt Egyesület saját készítésű kisfilmmel készült, az „Egy jelszó életet
menthet” című rövidfilm arról szólt, milyen fontos,
hogy a szülő gyermekeivel közös jelszót találjon ki,
így a jelszót nem ismerő idegenekkel saját akaratából
nem szökhet el. Probszt Erika klinikai szakpszichológus interaktív előadásában arról számolt be, hogyan
fajulhat odáig a helyzet, hogy egy gyermek elcsavarog, milyen okok vezetnek ahhoz, hogy egy gyermek
egyetlen szó nélkül eltűnjön otthonról, és mindennek
milyen veszélyei lehetnek a gyermekre nézve. A pszichológia a mélyebb okokat tárja fel, segítséget nyújt
szülőnek, gyermeknek egyaránt.
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90 éves a TÜNDE
Tortával és sétahajózási kedvezménnyel ünnepelték szombaton a siófoki hajóállomáson a Tünde
nosztalgiahajó 90. születésnapját. A Balatoni Hajózási Zrt. minden arra járót megvendégelt egy szelet
tortára, és a hajóra 90 százalékos áron lehetett jegyet váltani.
Az „öreg Hölgyet” az utóbbi évtizedek Siófok városhoz
kötik, de a csaknem egy évszázados múltja során sok
emlékezetes eseményt élt meg. 1927-ben építették az
IBUSZ Yachtépítő Rt. balatonfüredi üzemében.Az akkor
még fatestű és felépítményű hajó a Csongor nosztalgiahajó ikertestvére.
1945. március 27-én a visszavonuló német csapatok a
révfülöpi kikötőben álló utolsó két még épségben lévő
hajó – a Tünde és a Kelén motorosok - gépházában is
elhelyezték már a robbanóanyagot, mikor a pusztítás
elkerülése érdekében magyar hajósok a fenékcsapok
megnyitásával elsüllyesztették, hogy megmentsék a
hajót az utókornak. Később kiemelték a vízből, és 1947-

ben helyreállították, majd a Balatoni Hajózási Vállalat
tulajdonában működött. 1950-ben kapott acéltestet
és zárt utasteret. A BAHART nosztalgiaflotta tagjaként
a mai napig közlekedik és szerez számos maradandó
emléket és élményt a Siófokra látogatóknak. A nosztalgiaflotta jeles tagjaként a Tünde motoros is számos
családi és céges rendezvénynek biztosított már különleges helyszínt, különleges alkalomra.

Tovább emelkedett a siófoki vendégéjszakák száma
Töretlen a növekvő tendencia Siófok vendégéjszakáinak számában. Idén az első négy hónapban 6,7
százalékos volt az emelkedés, a tavalyi év hasonló
időszakához képest.
Siófoknak már az elmúlt évekre sem lehetett panasza,
hiszen 2014-ben 0,3 százalékkal, 2015-ben 4 százalékkal,
2016-ban 7,5 százalékkal nőtt a város vendégéjszakáinak
száma a korábbi évekhez viszonyítva. A város vonzerejének növekedésében a kedvező időjárás mellett szerepet
játszik az egyre bővülő és színesedő program-, valamint
szálláshely kínálata. Tavaly összesen 1 116 273 regisztrált
vendégéjszakát töltöttek el a település kereskedelmi és
magánszálláshelyein. Az önkormányzat adóhivatalának
adatai szerint idén az első négy hónapban 6,7 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma, nem szabad azonban
elfelejteni, hogy az év első harmadában az egész éves
vendégforgalomnak legfeljebb tizedrészét bonyolítják

le. A 2017-es év eredményességében a következő hónapok lesznek a meghatározóak. Az első négy hónapban
összesen 95722 vendégéjszakát regisztráltak Siófokon,
ami 6047-el több az előző év hasonló adatánál. A tavaly
befizetett idegenforgalmi adókból (ifa) mintegy 339 millió forintos bevétele származott a városnak, amit turisztikai fejlesztésekre fordítanak.
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Újabb fejlesztésekkel indult a 171. hajózási szezon
A Bahart saját forrásból közel 1,5 milliárd forint
beruházást valósít meg két év alatt a Balaton régióban. A május 18-i közgyűléssel lezárt eredményes és kiemelkedő 2016-os év után a társaság
további fejlesztésekkel, beruházásokkal, a regionális kapcsolatok bővítésével és a szolgáltatáskínálat további szélesítésével kezdte meg a 171.
hajózási szezont.
Az éves rendes közgyűlést követő napon, május 19én tartotta szezonkezdő sajtótájékoztatóját a Balatoni
Hajózási Zrt., ahol részletesen beszámoltak a társaság
vezetői a tulajdonosi kör által lezárt 2016-os üzleti
év eredményeiről, és ismertették a 2017-es év tervezett beruházásait, fejlesztéseit, valamint a Bahart új
szolgáltatásait, újdonságait. Egyértelműen kijelenthető, hogy kiemelkedően eredményes évet tudhat
maga mögött a Bahart, az utasszámok – számos tényező együttes hatására – jelentősen emelkedtek a
korábbi évhez képest. A vállalat stratégiában foglalt
fejlesztése, modernizálása a terveknek megfelelően alakul, Kollár József vezérigazgató szavaival élve:

„A hajó irányba fordult!” A sajtótájékoztatón Kollár
József vezérigazgató kiemelte annak fontosságát,
hogy a társaság a stratégiai célok megvalósításán
tudatos és következetes munkával dolgozik, amelynek révén a gazdasági eredmények mellett a szakmai
partnerkapcsolatok és a társadalmi szerepvállalás terén is fontos sikereket ért el. Mindezt a Balatoni Szövetség Balaton-díja is jól reprezentálja.

A balatoni kompközlekedés tekintetében 2016-ban egy
14 éves rekord dőlt meg, a kompok 1.123.000 utast és
337.000 járművet, illetve 67.000 kerékpárt szállítottak
Szántód és Tihany között. A kompok esetében a forgalomnövekedés mintegy 13%-ot tett ki, és jelentősen,
13%-kal emelkedett a menetrendi hajók utasforgalma is.
Tavaly a menetrendi, séta- és programhajók által szállított utasok száma elérte a 727.000-et, utoljára 2009-ban
regisztrálhatott a Bahart 700.000 fölötti utasszámot.
Pozitívan teljesített a cég vitorlás üzletága is. 2016 májusában megnyílt a Balaton legnagyobb vitorláskikötő láncának 11. tagja, az alsóörsi vitorláskikötő, és idén áprilisra
elkészült az újabb 100 bérelhető hely. A társaságnál a 11
kikötőben bérelhető vitorlás helyek vonatkozásában a
teljes kihasználtság 93,66%-os.
A középtávú stratégiai időszak kezdő évében realizálódott jelentős növekedést követően, a 2017 évre elfogadott üzleti tervében további 5,2%-os bővüléssel tervez a
Bahart az értékesítés nettó árbevétele tekintetében.
Veigl Gábor gazdasági és stratégiai vezérigazgató-helyettes felvázolta a kiemelt fókuszterületeket jelentő
jövőbeni fejlesztési elképzeléseket is. A projektek célkeresztjében az utas- és üzembiztonság, valamint a
szolgáltatási színvonal javítása áll. A Bahart a beruházási terve alapján a 2016-2017- es időszakban összesen
mintegy 1,5 milliárd forint saját forrást fordít ezekre a
beruházásokra. A Balatoni Hajózási Zrt. tavaly adta át
a forgalomnak a Siófok katamaránt, valamint idén húsvétkor a Nemzeti Regatta motorost, emellett jelenleg
is zajlik a Kossuth komp csaknem 150 millió forintos felújítása a Bahartsiófoki telephelyén. Ezek nagyszabású,
többszáz milliós, ugyanakkor teljes mértékben saját forrásból megvalósult beruházások eredményei. 2016-ban
682 millió forintot fordított a társaság saját beruházásra,
míg 2017-ben további 880 millió forintos saját beruházási terv megvalósítását tűzte ki célul. A 2 éves időszak
alatt – a hajópark korszerűsítése és a kikötőfejlesztések
mellett – jelentős erőforrásokat fordít a társaság az informatikai háttér és a biztonságtechnika fejlesztésére, a telephelyi műszaki eszközpark megújítására, valamint K+F
projekt keretében megvalósul a mobil lágyiszap-eltávolító berendezés fejlesztése is. Zajlik a társaság hosszú
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távú eredményes és modern vállalati működéséhez elengedhetetlen új vállalatirányítási rendszer bevezetése.
A hajózási szolgáltatásokat és élményeket az idei szezonban 23 motoros hajóval és 4 komppal biztosítja a társaság. A Siófok katamarán tavalyi teljeskörű felújítását
követően a Bahart idén ismét új hajót bocsátott vízre az
utazóközönség számára, a kizárólag saját forrás felhasználásával megújított Nemzeti Regatta nevű motorost.
A Balaton-parti települések programjaihoz, rendezvényeihez csatlakozva a társaság tavasszal és ősszel az
érintett eseményekhez is próbálja igazítani a hajóindulásokat, hiszen az élményhez hajó visz.

– A menetrendi jegyek mellé egyébként minden utasunk megkapja a célállomásokon működő partnereink
ajánlatait is, így számos szolgáltatást tudnak a kuponokkal kedvezményesen igénybe venni – mondta el Dónucz
László értékesítési és forgalmi igazgató. A széleskörű régiós kártya- és egyéb kuponkedvezmények (20-25 féle)
elfogadása mellett, a saját kedvezmények körét tovább
bővítve, 2017-től a Bahart-kártya több típusának bevezetésével a listaárakhoz képest akár 20%-kal kedvezőbb díjakon vehető igénybe a Bahart minden személyhajózási
és kompszolgáltatása.
A főidényi programhajó kínálat tovább színesedik, újabb
programokkal bővül, például a gyerekeknek szóló Varázshajó szolgáltatás, újra megjelenik a tavon az operett
műfaja, és idén is várják az utasokat borkóstolós hajóval,
bulihajókkal, kulturális programot kínáló élményhajóval,
valamint a közkedvelt Minimax gyerekhajóval. Idén először az utóidény első hetében is kínál még előre meghirdetett menetrend szerint programhajókat a Bahart,
ezzel is hozzájárulva a térség azon céljához, hogy a főszezonon kívül is kínáljon a régió színvonalas szolgáltatásokat az ide látogatóknak.

Rendőrök és lánglovagok védőszentjei
Sárkányölő Szent György és Szent Flórián legendáját elevenítették fel rajzaikon a siófoki hivatásos
rendőrök és tűzoltók gyermekei.
A Siófoki Rendőrkapitányság Nyugdíjas Egyesülete Siófok Város Önkormányzatának támogatásával gyermekrajzpályázatot hirdetett a helyi rendőrkapitányságon
és tűzoltóságon dolgozók gyermekei számára. A rajzpályázat témája a rendőrök védőszentje, Sárkányölő
Szent György, illetve a tűzoltók védőszentje, Szent Flórián legendájának ábrázolása volt. 52 gyermek küldte
be alkotását, és a legkreatívabb művekből május 5-én
nyílt kiállítás a Kálmán Imre Kulturális Központban. A
megnyitó alkalmából az ifjú alkotókat díjkiosztó is várta. A díjakat Pintér János, a Siófoki Rendőrkapitányság
Nyugdíjas Egyesületének alapító elnöke és dr. Lengyel
Róbert, Siófok polgármestere, a kiállítás fővédnöke adta
át a gyerekeknek. Az alkotásokat Pintér János egyesületi

elnök, Varga Kitti katasztrófavédelmi referens, Privarics
Mihályné rendőrségi konzulens, Démuth Réka grafikus
művész, Gné Lantos Judit művésztanár értékelte. A rajzpályázatra óvodás, kisiskolás és felső tagozatos kategóriában, Sárkányölő Szent Györgyről és Szent Flóriánról
készült rajzokkal nevezhettek a gyerekek, akik az alkotás
során sokat tanultak arról is, mit jelent a két szent a rendőrök és a tűzoltók számára.
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Katus Attilával edzett Siófok a Kihívás Napján

Katus Attila aerobik szakedző, világ- és Európa- bajnok sportoló is edzést tartott kicsiknek és nagyoknak a Kihívás Napján, Siófok főterén, ahol reggeltől
estig különböző sportolási lehetőségek várták a
mozogni vágyókat.
A Kihívás Napjának országos programjaihoz csatlakozott
idén ismét Siófok, május 31-én, a város főterén egész
nap folyamatos edzések fogadták az érdeklődőket.
A Kálmán Imre Kulturális Központ reggeltől estig folyamatosan változó sportprogramokat szervezett, melyek
közt gyerekek és felnőttek egyaránt megtalálhatták a
számukra legmegfelelőbb mozgásformát, kipróbálhatták magukat a különböző sportok terén. Délelőtt iskolás

és óvodás csoportok tornáztak a színpad előtt, a helyi
edzőtermek és sportegyesületek edzői mozgásra bírták
a legkisebbeket is. Dél körül érkezett a nap sztárvendége, Katus Attila, aki a gyerekeket a színpadra hívta,
és együtt edzett a Katusaktív csapat tagjaival, a siófoki
kosársulisokkal és minden mozogni vágyó érdeklődővel.
A különleges kosárlabdás aerobikedzés után a szakedző
hasznos tanácsokkal látta el a közönséget a sportolással, egészséges életmóddal kapcsolatban. A délután során helyi fitness edzők, táncegyesületek, a siófoki BFC-s
fiúk és az SKC-s lányok hívták mozogni a közönséget.
A sportnap a Salsa Veszprém Tánciskolával, a Balaton
táncegyüttes táncházával és utcabállal zárult, amihez a
Blokk együttes zenélt.

Országos rejtvényfejtő sikerek

Távírász siker

Dobogós helyezéseket értek el a 14. Senior Országos
Rejtvényfejtő Versenyen a Siófoki Nőklub Egyesület rejtvényfejtő csoportja, a Siófok Pelso Klub tagjai. A Budapesten megrendezett 14. Senior Országos Rejtvényfejtő
Versenyen kezdő, középhaladó, haladó, mesterjelölt kategóriákban a hagyományos rejtvények mellett többek
közt skandináv, olasz, kevert és sudoku feladványokat
oldottak meg a versenyzők. Az országos megmérettetésen a Siófoki Nőklub Egyesület rejtvényfejtő csoportja, a
Siófok Pelso Klub több tagja is részt vett. Böröcfi Jánosné
Sudoku második helyezést, Juhász Jánosné mesterjelölt
második helyezést, Pretz Józsefné középhaladó harmadik helyezést, Benke Lászlóné kezdő kategóriában harmadik helyezést ért el.

Hatalmas fölénnyel nyerte meg a 2017. évi nagysebességű távírász országos bajnokságot a 30. éve alapított Női Rádióamatőr Klub Siófok nevű egyesület.
A megmérettetést április 29-én tartották Siófok-Szabadifürdőn, az Édenkert Panzióban.
A távírászoknál még egy igen fontos esemény történt: életműdíjban részesült 35 éves sport és utánpótlás-nevelése elismeréséül Turjányi Józsefné,
HA3GQ hívójelű rádióamatőr, többszörös hazai és
nemzetközi szintű bajnokságok nyertese. A kitüntetést a Magyar Rádióamatőr Szövetség elnöke és főtitkára adta át. Az eseményen részt vett Potocskáné
Kőrösi Anita, Siófok alpolgármestere.
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Akadémia gyerekeknek: a Tour de Hongrie Siófokon
Már egy hónap sincs a Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi kerékpárverseny kezdetéig, amelyet ezúton Siófokon népszerűsített
a Tour de Hongrie csapata. A Pünkösdi Szezonnyitó keretében gyermekek részére szerveztek
BringaAkadémiát Siófok Fő terén.
Nem kizárólag nemzetközi kerékpárverseny a Magyarországon 2017. június 27. és július 2. között megrendezésre kerülő Tour de Hongrie. Az esemény összehozza
a versenyzőket és a szurkolókat is, a gyermekek és a
felnőttek körében egyaránt népszerűsíti a bringázást,
biztonságos közlekedésre oktat, valamint felhívja a figyelmet a sportos, egészséges életmódra.

Magyarországon már néhány éve része a kerettantervnek a BringaAkadémia tantárgy, amelyet elsősorban
általános iskolás ötödik-hatodik osztályosok részére fejlesztettek ki. Az elmúlt években több, mint százötven
pedagógus végezte el a BringaAkadémia akkreditált
továbbképzését, és tankönyv készül az iskolai oktatáshoz, hogy akár önálló tantárgyként, akár a testnevelés
óra részeként megvalósuljon a tanítás.
A Tour de Hongrie és a BringaAkadémia összekapcsolása olyan új lehetőségeket teremt a pedagógusok
számára, hogy a kerékpározást mint sportot megszerettessék a gyerekekkel, miközben a közlekedés alapjait is megtaníthatják nekik.
A vasárnapi meleg időjárás ellenére sokan igyekeztek „beiratkozni” a siófoki BringaAkadémiára, ahol
méretre állított kerékpárokkal és kötelezően hasz-

nálandó biciklis fejvédőben tekerhettek végig kerékpáros ügyességi-közlekedésbiztonsági pályán a
kisebbek és a fiatalok is. A rajtnál egy gyermekekre
méretezett közlekedési jelzőlámpa zöld jelzésére indulhattak el az ifjú akadémisták. Kis lendületvételt követően egy dombos akadályon haladhattak át, majd
bóják közti szlalomozást követően egy igen érdekes
elem, a létra következett. Miután ezen átbukdácsoltak, már biztosan nem álltak bukásra a növendékek.
Itt egyben érdemes volt lendületet venni addig a lécig, ami alatt fejüket lehúzva, úgymond kerékpárral
„limbóhintózva” végül eljuthattak a végső akadályig.
A libikóka igazi kihívás volt, hiszen a mindennapokban nem erre a célra szokták használni a játszótéren
a gyerekek. A pálya végét élethű, miniatűr stoptábla
jelezte. A lelkesebb gyermekek több kört is mentek.
Olykor kígyózott a sor az akadémia előtt, akkora volt
az érdeklődés. Amellett, hogy kerékpáros rutinra
tettek szert, és hasznos közlekedési tapasztalatokaz
szereztek a vállalkozó kedvűek, mindenki Tour de
Hongrie 2017 feliratú matricával is gazdagodott.
– Ahogy Európa legtöbb országában, így hazánkban is
nagy szükség van arra, hogy a felnövekvő generációknak segítsünk az eligazodásban, akár az utakon, akár az
élet más területein. A kerékpár egy kiváló eszköz erre
– hiszen a kerékpár nyergében az általános iskolások
megtanulhatják a közlekedés alapjait, ami biztonságosabbá teszi a mindennapi közlekedésüket, és a jövőben elfogadó és toleráns autóvezetőkké is válnak.
Emellett a kerékpár mint sporteszköz, mint sporttevékenység kitartásra ösztönöz, a környezettel, a természettel szembeni alázatra tanít, a közös cél érdekében
a csapatmunkára, a többiekkel való együttműködésre késztet – nyilatkozta a BringaAkadémia kapcsán
Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője a
www.tourdehongrie.hu oldalon.
Siófok június 29-én, a második szakasz befutó helyszíneként várja a kerékpározás és a Balaton szerelmeseit,
minden érdeklődőt, aki szívesen nézne meg egy színvonalas eseményt, és szurkolna a nemzetközi kerékpározás ismert alakjainak, köztük természetesen magyar
versenyzőknek is.
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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

vannak, a beépítetlen területre
nincsenek rácsatlakoztatva.

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

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.

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 rácsatlakoztatva. 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

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 szennyvízközmű a József Attila utcai
közmű kiépítését követően
valósítható meg.
15. 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 szennyvízközmű a József Attila utcai
közmű kiépítését követően
valósítható meg.
16. 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 szennyvízközmű a József Attila utcai
közmű kiépítését követően
valósítható meg.
17. 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 szennyvízközmű a József Attila utcai
közmű kiépítését követően
valósítható meg.
18. Siófok-Töreki, 0179/21
hrsz.
5744 m2 (4270/5775-öd tulajdoni hányad) kivett szántó, legelő
Vételára: 4.500.000.- Ft
19. Siófok, Alsó utca 2.
5433 hrsz. 379 m2
kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.800.000.- Ft
20. Siófok, Sándor utca 42.
5514 hrsz. 596 m2
kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.300.000.- Ft
Víz, villany bekötve, gáz,
csatorna az utcában.

21. Siófok, Semmelweis utca
9675/7 hrsz. 1211 m2
vételára: 20.000.000.- Ft
kivett beépítetlen terület
Közművek az utcában vannak,
a beépítetlen területre
nincsenek rácsatlakoztatva.
22. Siófok, Töreki utca
12177/2 hrsz. 3783 m2
kivett, beépítetlen terület
Vételára: 9.200.000 Ft
(A jelenleg 12177 hrsz-ú ingatlan megosztás alatt áll, kialakuló helyrajzi számok: 12177/2
hrsz és 12177/3 hrsz.)
(A közművek a kialakuló
ingatlan előtti utcában vannak,
a beépítetlen területre nincsenek
rácsatlakoztatva.)
23. Siófok, Töreki utca 30-32.
12177/3 hrsz. 4378 m2
kivett, gazdasági épület, udvar
Vételára: 17.900.000 Ft
(A jelenleg 12177 hrsz-ú ingatlan megosztás alatt áll, kialakuló helyrajzi számok: 12177/2
hrsz és 12177/3 hrsz)
(A kialakuló ingatlan villany
közművel ellátott, egyébként
a közművek az ingatlan előtti
utcában vannak, az ingatlanra
nincsenek rácsatlakoztatva.)
24. Siófok (Töreki városrészben, a Jódi-hegyen)
legelő
0184/35 hrsz 3920 m2
Vételára: 2.900.000.- Ft
Pályázat útján bérbeadásra
kijelölt ingatlanok
1. Teátrum Kávéház
(Részletes pályázati kiírás átvehető a Kálmán Imre Kulturális
Központban.
A pályázatok beadásának határideje: 2017. július 14. 10 óra)

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. június 26. (hétfő) 900

JÚNIUS

26

Egészség oldal – Alakformálás gyógynövény koncentrátumokkal
Karcsúsodni szeretne, főleg a has és a csípő az érintett
terület? Nagy segítség lehet ebben a Lipo+ koncentrátum, mely 12 gyógynövény (édesgyökér, papaya, ananász szár, articsóka, máriatövis, kamilla, citromfű, komló,
ánizs, édeskömény, gyömbérgyökér, fahéj) kivonatát
zárja egy palackba. A készítmény elősegíti a bélrendszer
megtisztítását, a bélsár kiürülését. Serkenti a gyomor
és a vékonybél emésztő enzimeinek kiválasztódását,
ezáltal fokozza a tápanyagok, köztük a zsírok bontását
és javítja a tápanyagok felszívódását. A gyógynövényeken kívül a koncentrátum prebiotikumot is tartalmaz,
melynek segítségével helyreállítható a bélflóra egyensúlya, megszűnhet a bélgázok kialakulása, a puffadás
és a kellemetlen
hasfeszülés. Mivel az immunanyagok 70%-a a
bélflórában termelődik, ezért
az
egyensúly
helyreállításának
következményeként az ideális testsúly elérésén túl az öngyógyító folyamatokat is nagymértékben támogatjuk. A Lipo+ kúra
akkor lesz igazán hatékony, ha étkezésünket is megreformáljuk. Kerüljük a fehér liszteket és a finomított cukrokat, mert azon túl, hogy savasító hatásúak, lelassítják
az anyagcserét és nagymértékű fogyasztásuk vércukor
problémák kialakulásához vezethet. Több alternatív gabona (pl. köles, hajdina, barna rizs) és zöldség kerüljön
asztalunkra. Ezek lúgosító hatásúak, valamint magas
rost- és vitamintartalommal rendelkeznek. Ásványi
anyagok, vitaminok, enzimek és aminosavak pótlására a csírák is nagyon megfelelőek, a Rózsás biobolt
polcain sokfajta csíráztatni való mag (pl. lucerna, búza,
brokkoli, napraforgó, csicseriborsó, vöröskáposzta,
vöröshagyma) fellelhető, csíráztató tálat is tud nálunk
vásárolni. Ügyeljünk a megfelelő folyadékfogyasztásra
és mozogjunk sokat, nyári időszakban lehetőleg a szabadban. Érdemes a Lipo+ kúrát Puridren méregtelenítő
gyógynövény koncentrátum fogyasztásával kiegészíteni, mely általános tisztító hatással rendelkezik. Alkalmazása az alakformálás mellett a gyors életvitelből vagy a
nem megfelelő táplálkozásból adódó fáradtság, rossz
közérzet, fejfájás, migrén, gyomorbántalmak, emésztési problémák, cukorbetegség, allergia, candida,
haj- és bőrproblémák esetén is kifejezetten ajánlott.

Siófok, Fő u tc a 4 7 -5 3
n y i tva ta r tá s:

H- P : 9: 00 - 1 7 :00
S z o : 9: 00 - 1 2 :00

telef on: 84 / 31 6 -281
facebook.com/rozsasbiobolt

A Lipo+-hoz hasonlóan ez is 12 gyógynövényt tartalmaz (gyermekláncfű, articsóka, kurkuma, bojtorjángyökér, zsálya, csalán, boróka, édesgyökér, fahéj, gyömbér,
édeskömény, ánizs). A szervezetben felhalmozódó
salak- és méreganyagokat a vizeleten keresztül üríti
ki. A készítmény zöld színét adó klorofill hozzájárul a
szervezet sav-bázis egyensúlyának helyreállításához és
a vörösvérsejtekben található oxigénszállító hemoglobin molekulához hasonló szerkezetéből adódóan a
vérképzést is támogatja. Ezáltal elősegíti a szervezet
megfelelő oxigénellátását, javul az agy működése, a
fizikai teljesítőképesség és gyorsulnak a gyulladásos
folyamatokat helyreállító mechanizmusok. A Puridren
fogyasztásából adódó pozitívumokat környezete is észre fogja venni, erőssé és fényessé válik a haj és a köröm,
tisztul, szépül a bőr, feszesedik a kötőszövet, halványul,
vagy akár el is tűnik a narancsbőr. Mind a Lipo+, mind
a Puridren koncentrátum esetén a kúra időtartamát az
életkor, az életvitel (dohányzás, alkohol, stressz, táplálkozás) és az esetlegesen fennálló betegségek figyelembevételével személyre szabottan kell meghatározni.
A minimumkúra ideje 60 nap. Kérdéseivel forduljon bizalommal szaktanácsadóinkhoz! Kövessen bennünket
facebook oldalunkon is!
Kovács Zita szaktanácsadó

Segítünk elérni a kívánt testsúlyt!
A Lipo+ és a Puridren gyógynövény
koncentrátumokat most jelentős
árkedvezménnyel megvásárolhatja a
siófoki Rózsás biobolt üzletében.
A részletekért érdeklődjön az üzletben.
A tájékoztatás nem teljeskörű.
Az akció a készlet erejéig érvényes.

KIHAGYHATATLAN
NYÁRI
AKCIÓK!
Márkás napszemüvegek széles választéka
Kontaktlencse illesztés
Dioptriás napszemüveg készítés
Fényre sötétedő lencsék

Komputeres- és szakorvosi szemvizsgálat
Dr. Dohanics Éva - szemész szakorvos

KEDD: 9.00-16.00

Dr. Klabuzai Anikó - szemész szakorvos

SZERDA, PÉNTEK: 9.00-16.00

Az akcióinkról és annak részleteiről érdeklődjön üzletünkben!

Invitel Pont Siófokon
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.hu

Tevékenységeink
• Tervezés, közmű bekötés
• Épületgépészeti kivitelezés
/új építés és felújítás/
• Kazán karbantartás, szerviz,
üzembe helyezés, alkatrész

• Klímák, üzembe helyezése,
karbantartása és szervize

Inverteres klímák minden igényre!

• Hőszivattyús rendszerek
• Napelemek telepítése
• Fronius inverterek szervize

2,6 kW-os inverteres klímák:
MDV - 133.350.- Ft
Midea Blanc Full- 163.830.- Ft
Daikin FTX25KM – 166.400.- Ft*
LG ECO Plus– 180.340.- Ft

3,5 kW-os inverteres klímák:
MDV - 140.970.- Ft
Daikin FTX35KM – 177.500.- Ft*
Midea Blanc Full– 179.070.- Ft

Áram a Napból!
Használja ki a napenergiát és
termeljen ingyen áramot!
Viessmann Vitovolt napelemek
és Fronius inverterek a TEVE Kft.-től.
Ingyenes tanácsadás!

Klímák karbantartása,
szervize, üzembe helyezése,
alkatrész ellátása.

Hibabejelentés: +36 30 / 327 2494,
service@tevekft.hu

www.tevekft.hu, +36 84 / 314 176,
Siófok, Csicsali u. 1.

Az akciós árak bruttó árak és a készlet erejéig érvényesek!

Centrum Autó Kft.
8600 Siófok, Vak B. u. 24.
+36 30 377 9337
patakigabor@centrumauto.hu
www.centrumauto.hu

MELYIK VILÁGÍT
AZ ÖN AUTÓJÁN?
| OLAJCSERE |
| FUTÓMÚ ÁLLÍTÁS |
| HIBAKÓD OLVASÁS |
| KLÍMA SZERVIZ |
Kaduceus Gyógyszertár

Címünk: 8600 Siófok Zamárdi u 4 .
KÖZVETLENÜL A LIDL ÁRUHÁZ MELLETT, A 7-ES FŐÚTON!
TEL: 84/310-935 • www.kaduceusgyogyszertar.hu

NYÁRI NYITVA TARTÁSUNK
JÚNIUS 1-TŐL AUGUSZTUS 31-IG!
HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG: 7.30 - 20-00
SZOMBAT-VASÁRNAP: 8.00 - 20.00
Várjuk kedves vásárlóinkat szeretettel!
TOVÁBBI AKCIÓKAT MEGTEKINTHETI A WWW.KADUCEUSGYOGYSZERTAR.HU WEBOLDALON!

Rendkiviili ajanlatunk az idosebb korosztalynak!
,,,,,

�VIKKER
OPTI KA

Si6fok, Vak Bottyan u. 27., TESCO
Nyitva: H.-Szo. 9.00 -20.00,
V. 9.00 -19.00
Telefon: 06-84/322-674

lngyenes computeres
szemvizsgalat
(eliizetes
idiipont egyeztetessel).

Most erdemes

szemiiveget
keszfttetnie!

85 e11es,

-BS'¾,.

Ha On villalja a korit, mi villaljuk a kedvezminyeket!
Ahany eves, annyi szazalek kedvezmenyt adunk a szemiivegkeretek arabol !
* Az akció meghatározott típusú keretkollekcióra vonatkozik. az akció részleteiről érdeklődjön az üzletben! Az akció július 15-ig tart.

Készüljön a nyárra ragyogó
fehér mosollyal!
A világelső Zoom2! professzionális, biztonságos lámpás
fogfehéritő eljárással garantáltan fehérek lesznek a fogai.

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!

Telefon :+36 20 553 66 22
E-mail: globedental.zamardi@gmail.com
Zamárdi, Eötvös u. 15./1. · www.globedental.eu
Érvényes: a hirdetés felmutatásával 2017.06.30-ig

EXIT CIRKUSZ ÚJ MŰSORA:
” CIRKUSZ és VARÁZSLAT ”

2017. július 15.-én szombaton 19.00 órától,
több meghívott sztárvendéggel,az EXIT Cirkusz is
részt vesz a "Cirkuszok Éjszakája" rendezvényen!!!

SIÓFOK-BalatonszéplakFelső-AVasútállomássalszemben

júl. 06 -tól – aug. 27.- ig

Előadások: keddtől – péntekig: 20.00 órakor
Szombat és vasárnap: 18.00 és 20.00 órakor
Hétfő: SZÜNNAP

CSALÁDBARÁT AKCIÓ:
Aki ezt a kupont
a pénztárnál felmutatja:
500.-Ft kedvezményt kap.
Kedvezményes kuponok
minden napra érvényesek.
Információ és jegyrendelés: 06 30 693 46 32. www.exitcirkusz.hu
Keressen Facebookon: Exit Cirkusz: Ismerje meg legfrissebb híreinket a társulatunk életéről!
Likold és oszd meg az oldalunkat, így nyerhetsz 4 fős családi belépőt

