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Hamarosan kezdődik a Városház tér felújítása
Zöldterületek, szökőkút, új utca, új elrendezésű,
térköves parkolók, és ez csak néhány újdonság
a Városház tér, vagy ahogy a köznyelv ismeri, a
hivatali parkoló új arculatából.

kisebb tó van a Városház téri parkolóban, vagy azon,
hogy mondjuk a babakocsikat már egyáltalán nem
lehet eltolni a 4 tízemeletes előtti járdaszakaszokon?
Hepehupás, töredezett a Sió utca aszfaltjának érintett
szakasza, nem beszélve a Szűcs utca mély gödreiről!
Bőven megérett a helyzet a belváros ezen igen forgalmas és terhelt közterületének a rendbetételére - mondta kérdésünkre Szamosi Lóránt, a terület képviselője.

Fontos megjegyezni, hogy a munkákat szakaszosan
végzik, azaz nem lesz lezárva az egész terület, hiszen a
közlekedést biztosítani kell. (br. 114.300.000 forint)
II. ütem
A 4 tízemeletes közötti és az áruház melletti valamen�nyi közterület felújítási munkálata. Ennek várható befejezése 2019 ősz-tél (br. 130.000.000 forint)

Persze nem csak a parkolóhelyek és környékük újulnak
meg, hanem a környező utcák is, jelzi ezt az is, hogy a
beruházás bruttó 250 millió forintba fog kerülni a tervek szerint.
- Mint a Belváros városrész önkormányzati képviselője,
úgy gondoltam, hogy nem aprózom el az évről évre
rendelkezésre álló fejlesztési forrást, hanem egy nagy
beruházásra fogom összpontosítani ezt az összeget.
Olyan beruházásra, amely minél több embert érint,
de fontos és régi kívánsága volt már az itt élőknek is. A
projektet 2015-ben kezdtem el terveztetni a Hivatallal,
és most értünk oda, hogy megtörténhet az első kapavágás. Sokan úgy vélik, hogy az új Fő tér elkészültével
befejeződtek a Belváros rekonstrukciós, megújítási
munkái. Ez sajnos koránt sincs így. A Városház tér, a Tanácsház és Sió utcák kereszteződésében lévő 4 tízemeletes épület, a Szűcs Menyhért utca, illetve a Sió utca Fő
utca és Tanácsház utca közötti szakasza a város közlekedési, de inkább lakossági ügyintézési, kereskedelmi
értelemben vett legterheltebb része. A felújításokból
ez a rész eddig kimaradt. Ki nem bosszankodott már
azon, hogy egy-egy kiadósabb eső után szó szerint egy

A beruházás három ütemben fog megvalósulni, és
nem csak a Városház teret érinti. Nem csak új aszfaltréteget kap a tér, teljesen új burkolatot a parkoló, hanem
parkosítani-virágosítani, akadálymentesíteni fognak a
szakemberek, kerékpártárolók épülnek, és még szökőkutat is kap a terület. Mindezeken kívül közműáthelyezések is lesznek, nagyon komplex munka vár az
építőkre.
I. ütem
Városház tér - önkormányzati parkoló teljes megújítása, zöldfelület, kerékpártároló megépítése. Ennek várható befejezése 2018. szeptember - 2019. március vége.
Az első ütemben a Tanácsház utca felől a parkolóhoz
vezető út és a Városháza épülete közötti részen új térköves járdaburkolat, parkolási lehetőség és zöldfelület
kialakítása tervezett. A tízemeletes lakóépület mellett
átalakul a jelenlegi terület, más elrendezésű parkoló,
gyalogos járda és fedett kerékpártároló készül, zöldfelülettel. A Városház tér keleti részét elfoglaló parkoló
teljes burkolata megújul, a parkoló elrendezése és forgalmi rendje is megváltozik. A parkoló és a Spar áruház
közötti rész egészen a Fő térig új burkolatot kap, párhuzamos parkolóval, zöldfelületekkel.

III. ütem
Közútcsatlakozás megépítése az Üzletek Háza és a Sió
u. 21. sz. ház között. Ennek várható befejezése 2019
vége, 2020 eleje (br. 6.000.000 forint)

Ahogy a térképünkön is látszik, az Üzletek Háza
mögött új utcát nyitnak a Sió utca felé, így nem
kell majd a Spar parkolóján keresztül a Szücs utcára, majd onnan a Sió utcára kanyarogni. Térképünk bal oldalán látszik egy nagyobb zöldfelület
szökőkúttal, az a mostani tízemeletesek előtti tér
a kereszteződénél. Természetesen itt a járdák is
megújulnak. A tízemeletesek körül minden terület megújul, még egy kis játszótér is tervben van,
ha lesz rá pénz.

Több mint 20 kilométeren újul meg az M7-es autópálya Letenye felé
A 90-es és a 111-es kilométerszelvények között az
útalapot is érintő felújítási munkák két ütemben
valósulnak meg. Az idei évben 8 kilométernyi szakasz újul meg az alábbi tervek szerint.
Az augusztus 20-ai hosszú hétvégét követően a Magyar Közút Nonprofit Zrt. augusztus 22-én adta át az
M7-es felújításának első üteméhez kapcsolódóan a
munkaterületet a kivitelezőnek. Első körben a 102-es
és 111-es kilométerszelvények között, vagyis a Siófok
centrum és a zamárdi csomópont között újul meg a
pálya Letenye felé vezető 8 kilométeres szakasza. A terelés kiépítése megkezdődött, a sávelhúzással megvalósuló felújítás elindult. A pályaoldal felújítása a Siófok
centrum csomópont előtt 2 kilométerrel kezdődik, és a
zamárdi csomópont előtt fejeződik be. A Letenye felé
vezető oldal forgalmát a főváros felé vezető oldalra terelik át. Mivel a Budapest felé tartó irányban összesen
három sáv áll rendelkezésre, ezért a főváros felé a leál-

lósávon és a külső sávon, míg Letenye irányába egy sávon haladhat a forgalom. Az első ütem során augusztus
24-től egészen szeptember 18-ig az építési szakaszon
belül a Siófok centrum csomóponti lehajtás minden
jármű számára biztosított lesz, azonban a felhajtási lehetőség ebben a körforgalmi csomópontban Letenye
irányban megszűnik minden jármű számára a kivitelezés teljes időtartamáig. Ezt követően szeptember 18-a
és október 20-a között megszűnik a Siófok centrum
csomópontban a lehajtási lehetőség, ezért a 65-ös
főút felé irányuló személygépjármű-forgalom számára lehajtási jelzéseket helyeznek ki a szakemberek az
M7-es autópálya Szabadi-Sóstó lehajtójánál. A tehergépjármű-forgalom számára Siófok után lévő zamárdi
csomópont nyújt lehajtási lehetőséget a 65-ös főút és
Siófok centrum irányába. A mintegy 20 kilométert érintő burkolatfelújítási munkák mellett összesen 5 helyen
hídfelújítási munkák is zajlanak majd, melyek szintén
forgalomkorlátozásokkal járnak majd.
SZEPTEMBER
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XIII. Gazdanap Siófokon
A Siófok Térségi Gazdakör augusztus 11-én rendezte meg XIII. Gazdanapját a Kersák lovastanyán,
ahol kenyérszentelő ünnep, lovasjátékok, mezőgazdasági kiállítás és termelői vásár, valamint gazdák és vadászok találkozója várta a környékbeli
gazdákat és az érdeklődőket.
A hagyományos gazdanap megnyitóján a színpad elé
felvonultak a lovasok és a kistraktorosok, és dr. Nagy
István agrárminiszter nevében Tarpataki Tamás mezőgazdaságért felelős helyettes államtitkár nyitotta meg
a rendezvényt.
- A magyar mezőgazdaság egyik aktuális feladata,
hogy az együttműködéseket, az összefogást fokozzuk. Az ilyen események, mint a gazdanap, kiválóan
alkalmasak arra, hogy olyan emberek találkozzanak
egymással, mint az idősebb és fiatalabb generáció
gazdái, kapcsolódó ágazatok szakemberei, fogyasztók,
érdeklődők, és ez a rendezvény megteremti a lehetőséget a jövőbeni együttműködésekre – hangsúlyozta
a mezőgazdaságért felelős helyettes államtitkár. - Az
európai mezőgazdaság az egész világon az egyik legversenyképesebb, legelőrehaladottabb, legfejlettebb
mezőgazdaság. Ebben az európai mezőgazdaságban
kell a magyar mezőgazdaságnak, a magyar gazdáknak
is helytállni és versenyképességet produkálni. Sajnos
nem vagyunk olyan tőkeerősek, mint más fejlettebb
országok, éppen ezért olyan eszközöket is használnunk
kell, amelyek kisebb beruházással is képesek növelni
a hatékonyságot. Két fontos tárgyalás zajlik jelenleg
Brüsszelben: az egyik az Európai Unió hétéves költségvetéséről szól, a másik a közös agrárpolitika jövőjéről.
A hétéves költségvetésről szóló tárgyalások legfontosabb pontja, hogy valószínűleg az Európai Unió összes
támogatása a következő időszakban, ha kis mértékben
is, de csökkenni fog. Ennek egyik oka, hogy Nagy-Britannia kilépését tervezi, és ez már folyamatban van, a
másik, hogy az európai országok egy olyan költséggel
szembesültek az elmúlt időszakban, amely eddig nem
volt jelen, ez pedig a migráció megterhelő költsége. A
két tényező miatt feltehetőleg minden ágazatban csökkennek a támogatások. Magyarország álláspontja az,

hogy a közös agrárpolitikában nyújtott támogatások
egy euróval se csökkenjenek, azonban még nem látható, hogy mi lesz a vita vége. A másik fontos tényezőt a
közös agrárpolitika megújulására irányuló tárgyalások
jelentik. Ebben az Európai Bizottság, a javaslattevő deklarált célja, hogy modernizálja az európai mezőgazdaságot, olyan típusú támogatásokat nyújtson, amely a
modernizációt, digitalizációt, precíziós gazdálkodást, a
kisebb környezetterhelést és a fogyasztói igényeknek
való jobb megfelelést szolgálja – mondta el az ünnepélyes megnyitón Tarpataki Tamás helyettes államtitkár.
Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselője,

a rendezvény védnöke beszédében kiemelte, hogy
nekünk, balatoniaknak, somogyiaknak a mezőgazdaság és a turizmus mindig is fontos húzóágazat volt az
életünkben. - A gazdanap sikerének az lehet a titka,
hogy ezt a két ágazatot, ami az ország szempontjából
is nagyon fontos, gazdasági fejlődésünk szempontjából is meghatározó, nagyon jól tudja ötvözni immár
13. éve. Az a szaktudás, az a szorgalom és az a szakértelem, amit a mezőgazdaságban dolgozó magyar
szakemberek évről évre produkálnak, lehetővé tette,
nyilván megfelelő gazdasági környezet és politikai
döntések mellett, hogy 2010-hez képest ez az ágazat
egy húzóágazattá fejlődjön Magyarországon. A foglalkoztatásban betöltött szerepét tekintve több mint
50 ezerrel dolgoznak ma többen a mezőgazdasági
szektorban, mint 2010-ben, a mezőgazdasági export
56 százalékkal növekedett az utóbbi években, a mezőgazdaság kibocsájtása 52 százalékkal növekedett. Ezek

nagymértékben hozzájárulnak Magyarország gazdasági fejlődéséhez, a magyar GDP bővüléséhez. Somogy
megyében összesen 56 ezer regisztrált vállalkozás van,
ebből több mint 20 ezer mezőgazdasági profilú vagy
mezőgazdasággal érintett vállalkozás, ami azt jelenti,
hogy a megyei vállalkozások 36-37 százaléka a mezőgazdaságból él, és tartja fenn magát – sorolta a magyar
mezőgazdaság helyzetével kapcsolatos adatokat az országgyűlési képviselő.
Dr. Lengyel Róbert, Siófok polgármestere, a rendezvény védnöke idén ötödik alkalommal vett részt a gazdanapon, és beszédében a magyar gazdákat méltatta.
- XIII. Gazdanap az idei, jómagam az ötödik gazdanapon veszek részt, és azt gondolom, hogy a szervezők,
az akkoriak, akik kitalálták ezt a rendezvényt, és azok,
akik idén a szervezéshez a munkájukat adták, vagy
anyagi támogatással tették lehetővé ennek a programnak a lebonyolítását, ismételten köszönetet érdemelnek. Ha egyszer gazdanap, akkor én is szeretnék
megemlékezni a gazdákról, azokról az emberekről,
akik igen fáradságos, kemény munkával az ország ke-

nyerét megteremtik. Jómagam is gazdálkodó családból származom, már csak ezért is, van némi rálátásom
ennek a munkának a keménységére; mindig csak a
legnagyobb tisztelettel és elismeréssel szóltam, és a
jövőben is így fogok tenni, ha a gazdákról, gazdálkodásról, mezőgazdálkodásról van vagy lesz szó – emelte ki a polgármester.
A gazdanap megnyitóját követően elkezdődtek a különböző versenyszámok. Az akadálypályán a lovasjátékok résztvevői díjugratásban mérték össze tudásukat,
közben a sátraknál a főzőversenyre benevezettek már
bográcsban főzték a pörkölteket, gulyásokat, lecsókat.
A csodaszép vadászkutyák gazdáikkal a vadászkutyabemutatóra készültek, a mezőgazdasági kiállítás és termelői vásár kiállítói egész nap várták az érdeklődőket.
A gyerekek kipróbálhatták az íjászatot, lövészetet és a
vidámparkot. Véradásra a Vadászok a Civilekért Véradó
Mozgalom tagjai hívták az önkéntes véradókat. A gazdanapra elkészült az új kenyér is a siófoki gazdák által
termelt búza lisztjéből, melyet hagyományosan dr. Gárdonyi Máté katolikus plébános és Bozsoki Sólyom János református lelkipásztor szentelt meg. A megáldott
új kenyeret Tarpataki Tamás mezőgazdaságért felelős
helyettes államtitkár, Potocskáné Kőrösi Anita országgyűlési képviselő és dr. Lengyel Róbert polgármester
szelte fel, majd a szervezők szétosztották a rendezvény
résztvevői közt. A délutáni programok egy különleges
versenyszámmal, a kistraktoros ügyességi versennyel
folytatódtak. A színpadon a legkisebbeknek ringató
foglalkozást tartottak, majd különböző fellépők szórakoztatták a közönséget. A rendezvény hagyományosan földműves utcabállal zárult.

Tájékoztatás az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről
A vízgazdálkodásról szóló 2016. évi XLI. törvény módosítása értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített
vízkivételt biztosító ásott, illetve fúrt kutat, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig
kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.
Azonban aki 2018. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül létesített kútra, annak
2019. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni.
Bővebb információért kérjük, keressék fel a város honlapját (www.siofok.hu), ahol részletes tájékoztató és a kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány is megtalálható.
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A remény szigete
Ha van lehetőség a segítésre, keress arra érdemes
csoportot, adj hozzá néhány ötletet, hogy megvalósuljon sokak vágya.
A Kiliti Pillangó Óvodáért Alapítvány megtalálta ezt a
csoportot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének siófoki fiataljai
személyében. A kapcsolatfelvételt követően a fiatalok élményeire alapozva készültek az alapítvány tagjai foglalkozással, együttes munkálkodással.
- Mindannyiunk életében – így ezeknél a fiataloknál is – nagyon fontos a tapasztalaton alapuló ismeretek, tevékenységek elsajátítása. A természet, az állatok szeretete nyújtott
és folyamatosan nyújt jó alapot a foglalkozások megvalósulására. Az első alakalommal madárismereti napot
tartottunk, kézműves foglalkozás keretében, színeztünk,
körbevágtuk, hurkapálcára ragasztottuk a kis alkotásokat.
A második alkalommal állatkerti látogatásra felkészítés zajlott a gondozottaknak, mert az azt követő héten Győrbe
mentek kirándulni, és az ottani állatkerti látogatást is mi
finanszíroztuk, azaz befizettük a csoport tagjainak a belépőjét - mondta Szalai István, az egyesület elnöke.

Siófokon járt Netanya ifjúsági kórusa
Nem ezek voltak az első látogatások az intézményben,
vagy ahogy ott hívják, a remény szigetén, hiszen az
egyesület tagjai részt szoktak venni a tolerancia napon,
közös rendezvényeket szerveznek. A legutóbbi nagy
rendezvényükön ugrálóvárakat vittek a kiliti iskolába,
és az intézmény lakóit is meghívták, ajándékkal várták
őket, együtt táncoltunk.
- Több éve tart a kapcsolat, igyekszünk mindig ajándékokkal kedveskedni, ha éppen nincs pályázati pénz,
akkor saját pénzből. Javasolnak programokat, vagy mi
adunk ötleteket. Soha nem voltak még moziban, ezért
megbeszéltük a mozisokkal, hogy szeptemberben kérnek egy filmet nekik, és csak ők mehetnek be a vetítésre.
Soha nem ettek még happy meal menüt, próbálunk kérni nekik, vagy éppen pizzapartyt szervezünk. Természetesen ezekben az ügyekben sok siófoki vállalkozó vagy
magánember is segít - mesélte Szalai István.
Az egyesület tagjai azt mondják, hogy reményeik szerint
mindezzel hozzájárulunk viselkedési attitűdjük, a közös
élményeiken alapuló barátságok, az együvé tartozás érzésének kialakulásához.

Ember a kennelben
Mozgalmas nyarat tudhat maga mögött a Siófoki Állatvédő Alapítvány. Emberkennel projekt, nyárzáró
jótékonyság koncert és segítőkész emberek színezték a meleg napokat.
Sajnálatos módon a kóbor állatok száma nem csökken, sőt
nőtt, így ez a befogadott ebek számának drasztikus növekedését jelentette a menhelyen, melynek következtében
az otthon kapacitása és anyagi forrásai is megcsappantak.
Nem várt helyről érkezett segítség, egy rendhagyó kezdeményezés keretében. Szundi Regináld „Regi”, eddig is
meglepő videókkal hívta fel magára a figyelmet, viszont
ez a legutóbbi projekt nemes célt hivatott szolgálni. Hét
napon keresztül élt két menhelyi kutyával egy kennelben,
melyet az érdeklődők élőben követhettek az alapítvány
youtube csatornáján. A figyelemfelkeltő és adománygyűjtő akcióra az országos médiumok is felfigyeltek,
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s egy hétig országos figyelem középpontjában állt az alapítvány. A kampány az örökbefogadás és állatvédelem
fontosságát hangsúlyozta, s mindemellett a gyűjtés az állatok napi ellátásához járult hozzá. Regi élvezte a kennelben töltött időt, s tettével remélhetőleg több ezer ember
szívét töltötte meg szeretettel, tenni akarással, és ültette
el az örökbefogadás lehetőségét. S ha mindez nem lett
volna elég, a nyár zárásaként jótékonysági koncerten
tombolt a menhelyes csapat és sok segítőkész ember. A
PLÁZS SIÓFOK és a siófoki nagystrand jóvoltából, a tavalyihoz hasonlóan a jótékonysági koncert kedvezményezettje idén is az alapítvány volt. A befolyt összeg az
állatok orvosi költségeire, etetésére, ellátására fordítódik.
A segítségre mindig szükség van, 170 darab kutya és 90
macska ellátása hatalmas feladat, költség. Viszont egyre
több ember áll a jó ügy mellé, és teszi le a voksát az állatvédelem fontossága mellett.

Testvérvárosi kapcsolataink szorosabbá tétele jegyében néhány napot Siófokon töltött izraeli testvérvárosunk, Netanya ifjúsági kórusa, a Tzeirei Hasharon kórus. Siófok és Netanya között 1990 óta működik a testvérvárosi kapcsolat.
A ragyogó fekvésű izraeli város a turizmus, a gyémánt és a sport városa. Idén augusztusban a netanyai ifjúsági kórus
által a város művészeti értékeit is megismerhette Siófok. A Tzeirei Hasharon ifjúsági kórus augusztus 20-án, a Bor és
Kenyér Ünnepén lépett fel a hajóállomáson. Az izraeli fiatalok siófoki látogatásuk során a Gondozási Központ idős
lakói számára is bemutatták műsorukat, és ellátogattak a Siófoki Önkormányzati Hivatalba is.
Holland-magyar kóruskoncert
Az Új Amszterdam ifjúsági kórus és a Siófoki Művészeti Iskola Kórusa adott közös koncertet a siófoki Sarlós Boldogasszony római katolikus templomban augusztus 14-én. A Siófoki Művészeti Iskola látta vendégül a magyarországi
körútjára érkező Új Amszterdam ifjúsági kórus tagjait augusztus 13. és 16. között. A holland kórus magyarországi
utazásának elsődleges célja a Nyíregyházán megrendezett nemzetközi Cantemus kórusfesztivál volt, ahol kiemelten szerepelt együttesük. Siófokon töltött idejük elsősorban a felkészüléssel telt, ami a Siófoki Művészeti Iskola
gyermekkórusával közösen megrendezett hangversennyel zárult a Sarlós Boldogasszony Római Katolikus Templomban. A Bati Zoltán által vezetett vendéglátó kórus változatos kórusművekkel remekül alapozta meg a koncert
hangulatát, amit a holland együttes széles repertoárjával magas színvonalon vitt tovább. Az est érdekessége volt,
hogy mind a két énekkart a művészeti iskola zongoratanára, Bernáthné Fülöp Zsuzsa kísérte zongorán.

Szeptembertől folytatódik a Siófoki Civil Akadémia
Siófok polgármesterének kezdeményezésére szeptembertől tovább folytatódik a Siófoki Civil Akadémia rendezvénysorozata. A Siófoki Civil Akadémiát 2014 decemberében indította útjára dr. Lengyel Róbert, hogy a város polgárai rendszeres időközönként történelmi, irodalmi, ismeretterjesztő előadásokat hallgathassanak meg. A sorozat
keretében maga a polgármester és meghívott vendégek tartanak prezentációkat, könyvbemutatókat havi egy
alkalommal a Siófoki BRTK Könyvtár emeletén, illetve nagyobb számú közönség esetén a Kálmán Imre Kulturális
Központban. A programsorozat szeptembertől folytatódik. A változatos témákról ismét számos neves előadó gondoskodik majd.
Megújulhat a régi postaépület
A júliusi első tárgyalások óta a Posta képviselői a Fő u. 186-188. számon található régi postaépület utcai homlokzatát átvizsgálták, majd megtörtént a homlokzaton minimálisan talált laza vakolatrészek eltávolítása, a mozgó
ablakszárnyak becsavarozása. A megbeszéltek szerint dr. Lengyel Róbert, Siófok polgármestere augusztus közepéig várta a Posta vezérigazgatójának válaszát, hogy szándékoznak-e egyebet is tenni az épülettel, melyet évek óta
hagynak tönkremenni, értéktelenedni. A válaszlevél határidőre meg is érkezett, eszerint a Posta vállalja a siófoki
régi postaépület teljes utcai homlokzatának vakolását, az ablakok rögzítését, üvegezését, szúnyoghálózását, az
ereszek és lefolyócsatornák kijavítását, mázolását és a szükséges tetőfedési munkák elvégzését. Dr. Lengyel Róbert
válaszlevelében úgy fogalmazott, ha még az idén eelvégezteti a munkálatokat a Posta,, akkor a hatósági intézkedésektől eltekint. A polgármester a város főépítészével történt egyeztetés után úgy döntött, következő lépésként
a Fő utca néhány további omladozó épülete ügyében tesz lépéseket.
SZEPTEMBER
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Bor és Kenyér Ünnepe Siófokon

„Itt kezdődik a Balaton!”
A 2016-ban elfogadott Siófok 2020 turizmusfejlesztési stratégia célja, hogy a város előre tudjon
lépni az idegenforgalom területén. A városnak ki
kell törni a főszezoni buliturizmus szűkre szabott
keretei közül, szélesebb közönséget kell megszólítania, és a szezont is a lehetőségekhez mérten meg
kell hosszabbítani.
Versenyképes, komplex élménytermékek innovatív fejlesztése a „4 évszak, 3 nemzedék” elv jegyében
A legfőbb cél olyan, nemzetközi és hazai szinten egyaránt
versenyképes turisztikai attrakciók fejlesztése, amelyek
Siófok sajátos kulturális örökségére és természeti értékeire építenek. Ugyanakkor a turisztikai termékek térségi
kiegészítő jellegét is erősíteni kell, kapcsolódva a térséget jellemző turisztikai irányokhoz. Emellett fontos a
természeti értékek megóvása, látogatóbarát fejlesztése
is, mellyel a látogatók száma és a turisták átlagos tartózkodási ideje stabilan és fenntarthatóan növekszik, illetve a turizmus területi és térbeli koncentrációja csökken.
Olyan fejlesztésekre van szükség, amelyek által a fiatalabb, középkorú és idősebb korosztály számára egyaránt
vonzó, négy évszakos programok megvalósítására nyílik
lehetőség.
Minőségi turisztikai fejlesztés
Fontos feladat a turisztikai szempontból kiemelt célok
minőségének javítása, a turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, a településkép kedvező változása és
a kiegészítő szolgáltatások körének bővítése. Ezen belül
törekedni kell a kereskedelmi szálláshelyek szolgáltatási
színvonalának emelésére, kapacitáskihasználtságuk javí-

tására, új, minőségi szálláshelyek és vendéglátóhelyek létesítésére, valamint szuprastrukturális (pl. szállás, strand,
játszótér) „családbarát” fejlesztési elképzeléseknek a
megvalósítására. Fontos részcél a működő és egész évben
nyitva tartó szálláshelyek minőségi mutatóinak javítása
és ahhoz kapcsolódó minőségi élményeket és tartalmas
időtöltési lehetőséget nyújtó szolgáltatások (wellness,
konferencia stb.) fejlesztése; illetve a helyi gasztronómiai
értékeken alapuló minőségi gasztronómiai kínálat létrehozása, működő vendéglátó vállalkozások korszerűsítése,
technológiai és szolgáltatásfejlesztése, a meglévő turisztikai attrakciók figyelembevételével.
Imázsfejlesztés, korszerű szemléletű településmarketing
A városmarketingnek maximálisan kell építenie a település már meglévő, kedvező adottságaira, kulturális
örökségére, értékeire. A megfelelő irányú marketing
végeredménye Siófok értékeinek, egységes és vonzó arculatának, imázsának felépítése. Ennek érdekében erősíteni kell a turizmusban érdekelt helyi szervezetek közötti
együttműködést, ezzel is segítve a döntési mechanizmus
gördülékenyebbé tételét, a helyi érdekek megfelelő súlyú
képviseletét.

FÓRUM AZ 50 ÉVES JUBILEUMÁT ÜNNEPLŐ VÁROS TURISZTIKAI EREDMÉNYEIRŐL
Tisztelettel meghívjuk és várjuk a Siófok 2020 Turizmusfejlesztési Programról és a város idegenforgalmának
2018. évi eredményeiről tartandó lakossági fórumunkra. A program keretében beszámolunk a város turisztikai
vonzerejének növelésére indított, a jubileumi évhez kötődő kezdeményezések eredményeiről és a következő évre
tervezett feladatokról. A fórum keretében lehetőséget biztosítunk mindenkinek arra, hogy elmondja véleményét,
javaslatait, visszajelzéseit.
A FÓRUM IDŐPONTJA: 2018. október 11. 17:00-19.00
HELYSZÍNE: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme, Siófok, Fő tér 1.
SZÁMÍTUNK RÉSZVÉTELÉRE!				

Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai Egyesület

A magyar államalapítás ünnepe köré szervezett ötnapos programsorozattal ünnepelt Siófok.
A Bor és Kenyér Ünnepének programjai már augusztus 16-án elkezdődtek a siófoki hajóállomáson.
Nemzeti ünnepünk előtt négy napon át koncertek,
kézművesek, gasztronómiai vásár és népi gyermekprogramok várták a vendégeket. Augusztus 20-án a
népművészet és a népi hagyományok kerültek középpontba. A Balaton táncegyüttes színes ünnepi műsora
és látványos táncháza után sor került a hagyományos
bor- és kenyérszentelésre a rendezvény színpadán.
Az ünneplő vendégsereget dr. Lengyel Róbert, Siófok polgármestere köszöntötte, majd az idei évben
is kihirdették Siófok város borát. A 2019-es év Város
Bora címet nyerte vörösbor kategóriában a szekszárdi Bodri Pincészet 2015-ös kékfrankos bora, fehérbor

kategóriában a balatonlellei Garamvári Szőlőbirtok és
Pincészet 2017-es sauvignon blanc bora, különdíjas
lett a kéthelyi Kristinus Borbirtok 2017-es sárgamuskotály bora. A díjnyertes borokat és az új kenyeret
Kisiván Csaba, a Siófoki Római Katolikus Plébánia káplánja, Bartha Béla, a Siófoki Református Egyházközösség lelkésze, és Lampért Gábor, a Siófoki Evangélikus
Egyházközösség lelkipásztora áldotta meg. A siófoki
pékek által készített és a siófoki egyházak képviselői
által megáldott új kenyeret dr. Lengyel Róbert, Siófok
polgármestere, Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző,
Hamvas Péter alpolgármester és a siófoki képviselőtestület tagjai szelték fel a színpadon. A hagyományokhoz híven a Balaton táncegyüttes néptáncosai
körbekínálták a megszentelt kenyeret a közönség soraiban. A siófoki ünnepi programokat koncertek és az
esti látványos tűzijáték zárta.

Telt házas retro rádiófesztivál és jótékonysági nap a Plázson
Telt házas közönség bulizott a Neoton Família, az
Emelet és a Napoleon Boulevard koncertjén az I.
Retro Rádiófesztiválon augusztus 25-én a siófoki
Plázson. A fehér homokos strand a retro buli mellett jótékonysági rendezvénynek is otthont adott.
A Neoton Família sztárjai, Kiki, Berkes Gábor és az Emelet, Vincze Lilla és a Napoleon Boulevard, azaz a ’80as évek legnépszerűbb zenekarai érkeztek Siófokra,
hogy igazi retro hangulatú bulihelyszínné változtassák
a Plázst. A fehér homokos strandon rendezték meg

ugyanis az ország első retro rádiófesztiválját, melynek
házigazdája, DJ Dominique a legnagyobb retro slágerekkel és a ’80-as évek sztárjaival várta a közönséget.
Bulizókban nem volt hiány, a színpad előtt teljesen
megtelt a rendezvénytér. Az ingyenes show-val a Plázs
egyben köszönetet kívánt mondani a helyi lakosoknak
a türelemért és a városnak a támogatásért.Augusztus
25-én rendezte meg a Plázs és a siófoki nagystrand az
immár hagyományosnak számító jótékonysági napját.
A jótékonykodó vendégek ez alkalommal is a Siófoki
Állatvédő Alapítvány számára adhattak adományokat.
SZEPTEMBER

12

Mit tartogat az ősz Siófokon?
Bár az ősz napról napra elvesz egy kicsit a strandidőből és a nyár sokszínűségéből, az őszi programokon ez mit sem fog változtatni! Siófok hosszú
távú turisztikai koncepciója, mely szerint a nyári
főszezonon kívüli időszakot is vonzóvá lehet és
kell tenni a turisták számára, évről évre intenzívebben van jelen.
A jubileumi programsorozat első őszi eseménye a
Halfesztivál lesz október 5. és 7. között. Ahogy azt
megszokhattuk, a Fő téren faházak sorakoznak majd finomabbnál finomabb ételekkel és italokkal, és minden
a halról szól majd.
A tányérokon is a halak kerülnek fókuszba: a tavalyi
óriás bográcsos halászléfőző verseny után ebben az
évben is készülnek halételkészítő megmérettetéssel
és más halas meglepetésekkel, gasztroprogramokkal a
szervezők.
Délután családi programok, kézműves foglalkozás,
ügyességi versenyek, játékok várják a gyerekeket
és az egész családot. A Víztorony körül felsorakozó
vásárban a helyi ételkülönlegességeken túl kézművesek szemet gyönyörködtető termékeiből is szemezgethet a látogató.
Este a gyerek- és családi programokat felváltják a minden zenei ízlést kielégítő koncertek; érkezik a híres magyar rockzenekar, a Bikini, az Ismerős Arcok együttes,
majd a drum & bass és dubstep királyai, a Brains zenekar rázza fel a közönséget az őszi szürkeségből.
A Siófok50 jubileumi rendezvénysorozat részeként egy
új, hiánypótló rendezvény is debütál novemberben,
mégpedig a Márton-nap kapcsán: a Libadalom, amely
a minőségi gasztronómia köré fog szerveződni. A hagyományokon alapuló új rendezvényen természetesen
a libás fogások dominálnak majd, és sok más meglepetés is készül. De nemcsak kulináris élvezetek várják
a Libadalomra látogatókat, a szórakoztatásra is nagy
hangsúlyt fektetnek a szervezők, hiszen olyan nagy
nevek adnak koncertet, mint a legendás Beatrice, és a
reggae-dancehall-hiphop-rock stílusokat vegyítő Irie
Maffia, valamint Gönczi Gábor és a Smile Rock Circus,
akikkel már a húsvéti Nyuladalmon is találkozhattunk.

Az őszi programnaptárt a Siófok50 nagyrendezvényei
mellett számos kisebb esemény tarkítja, amelyek egytől egyig színt visznek a siófoki őszbe.
A kora őszi időjárás még a szabadtéri aktív programoknak is kedvez, ezért az ígért 50 kilométeres jubileumi
kerékpártúrára is sor kerül szeptember 29-én (kedvezőtlen időjárás esetén a dátum változhat). Aki inkább a
futást részesíti előnyben, annak ott a helye a Balatuning
Egyesület negyedik alkalommal megrendezésre kerülő, nagy sikerű tökös futásán november 3-án, ami a Víztoronytól startol. Az Őszi piknik a parton az októberi
hosszú hétvégén lesz a hajóállomáson, a Siófoki Szabadtéri Vendéglátók és Kézművesek szervezésében.
Visszatérnek a nyári szünetről a komolyzenei koncertsorozatok is. A Zenélő templomok orgonakoncert-sorozat első előadására szeptember 21-én 19 órakor kerül
sor a református templomban Kovács Szilárd orgonaművésszel és Fülep Márk fuvolaművésszel. A Zenél a
város képzőművészeti kiállítással összekötött koncertsorozat is visszatér, melynek keretein belül Szeptember
28-án a Művészeti Iskola koncertezik a Zene világnapja
alkalmából, ahol Bognár Viktória kiállítását tekinthetjük
meg, majd október 12-én egy Népzenei koncertre látogathatunk el, ahol a kiállító Kovács Edina lesz.
Az október nem telhet el anélkül, hogy ne emlékeznénk meg méltó módon a város világhírű szülöttjéről,
Kálmán Imréről. Október 24-től, az operettszerző születésnapjától kezdve majdnem egy teljes héten át ő
lesz a középpontban a Kálmán Imre Emléknapok során.
Ez idő alatt mindennap megtekinthető a művész egyegy operettje a Kálmán Imre Kulturális Központban, a
gyerekeknek pedig külön operett előadással és tematikus játékos-kézműves programmal kedveskednek.
A Nyitott Balaton projekt keretében folytatódik a tavalyi évben megrendezett borkereső játék is. Érdemes figyelni a HelloSiófok Facebook oldalt, valamint
a www.nyitottbalaton.hu és a www.hellosiofok.hu
weboldalakat, mert a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai
Egyesület egy előre kijelölt napon 6 borítékot rejt el
a város különböző pontjain. A borítékot megtalálókat egy-egy üveg bor illeti, melyet a Tourinform irodában vehetnek át.
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„…én mán csak a munkában, a nép szolgálatában lelem örömömet.”
A Kálmán Imre Emlékház emeleti irodájában áll
egy tekintélyt parancsoló, fafaragó mesterek által
alkotott íróasztal. Magán hordozza azokat a motívumokat, amelyek oly fontosak voltak tulajdonosának. Egy inas, vékony, alacsony férfi az asztallapján
vetette papírra azokat a népdalokat, balladákat,
meséket, táncokat, melyeket a falvak öreg lakói elmeséltek, elénekeltek és eltáncoltak neki.
Ez a férfiember 1921. január 30-án kezdte meg áldásos
életét a Földön, a Börzsöny hegységben fekvő Perőcsény községben. A család, melybe beleszületett, egész
életére kijelölte az útirányát. 9 éves, amikor édesanyja
meghal, és Irma nagynénje neveli. „Attya” (nagyapja)
puritán szigora, édesapja művészetek iránti érzékenysége öröklődik tovább benne. Vézna, mütyürke testfelépítése mellett sziporkázó szellemiség élt benne. Ez
eldöntötte a sorsát:
„Ez a gyerek nyeszlett, pantallós úrnak még jó lehet, hát
tanuljon!” – hangzott a családfő döntése.
Az elemi iskola után Balassagyarmaton a Balassi Bálint
Reálgimnázium tanulója lett. A gimnáziumban találkozott Molnár István koreográfus és tanítványainak munkásságával, a hagyományos népi kultúra megőrzésével
és átadásával. Kiváló tornász képességének köszönhetően a budapesti Testnevelési Főiskolán folytatta a tanulmányait. A második világháborúban hadifogságba
került Németországban. A háborús évek megacélozták
a küzdőképességét. De a kegyetlenség, a kíméletlenség
mellett megmaradt humánus, önfeláldozó embernek.
A főiskolát a háború után fejezte be. Szakdolgozatának
címe: A szertorna-gátlások pszichikai elemzése és gyakorlati vonatkozásai. A sikeres diploma után Csurgóra, a
Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumba kerül ideiglenesen
egy háborúban eltűnt tornatanár helyére. Az állás betöltése előtt Budapesten „lélektani tanfolyamon” vesz
részt. Egész addigi életében örökmozgó emberként
élt. A főiskolán atletizált, birkózott, sőt ökölvívó-bajnok
is volt. Mégsem ez a fajta „sportmozgás” tette őt érdekessé, emelte hírét a tantestületbe. Különlegessé azzal
vált, hogy maga köré gyűjtötte a diákokat, és különböző sportjátékokat szervezett számukra, melyekbe becsempészte a népi hagyományokat. Így tette egyszerre
élvezhetővé (annak is, aki addig nem rajongott a testnevelésórákért) és különlegessé az óráit. Az iskolában
hamar felismerték e képességeit is. Ezért Porcsa tanár úr

felkérte – aki a színjátszás híve volt -, hogy népszínművekben néptáncbetéteket tanítson. A diákok így a prózai szöveg mellett megtanulták a halász verbunkost, a
siófoki párost és a karádi rezgőt. Azon munkálkodott,
hogy minden tanítványának felkeltse az érdeklődését
a hagyományos kultúra iránt. Néptáncprogramjaiból
megismerhették a történelmi Magyarország népdal- és
néptánckincseit. Csurgón megalapította az ország első
középiskolai tánccsoportját.
Közben jött a szerelem, megnősült. Felesége Liebstöckl
Jenő festőművész leánya, Olga, akitől két fia – Zsolt és
Csaba – született.
Továbbképezte magát a népi kultúra megismerésében. Egyenes út vezetett a siófoki népfőiskolára, az
iskola legendás hírű igazgatójához, a táncművész és

tánctudós Molnár Istvánhoz. A siófoki népfőiskola, az
ott kialakult baráti kör, a tanítványi közösség képezte a
néptánctudományon keresztül folkloristává. Elhagyta
Csurgót, és a siófoki Perczel Mór Gimnázium tanára lett,
miközben folyamatosan gyűjtött. Vérbeli pedagógus
volt. Gyűjtéseit, kutatásait, a felfedezés örömét megosztotta a diákokkal. Beléjük táplálta a néphagyományok
kultúrájának a tiszteletét, óvását. Megmutatta nekik:
a dalok, a balladák mögött lássák magát, az embert.
Lengyelfi Miklós a visszaemlékezésében írja: „Azt vettük
csak észre, hogy ott állunk az egykori cserkészház előtti
térségen, és Kelecz bácsi hosszúfurulya-szavára botforgatós táncot járunk.”
Egy mambó magnetofonnal elkezdte járni a falvakat, és
újabbnál újabb népdalokkal, balladákkal, történetekkel,
mesékkel és táncokkal a tarsolyában tért vissza. A magyar népdalok mellett gyűjtötte a Somogyban élő hor-
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vátok, németek kincsét. A cigányok hagyományainak
nemcsak gyűjtője, hanem részben ápolója, gondozója
akart lenni. Fokozatosan töltődik a Somogyi népköltés
című kötete a „nép kincseivel”.
Siófok város akkori vezetése hamar felismeri benne a lelkesedés mellett a tudást is, ezért megbízzák a Kálmán
Imre Emlékház vezetésével. Emellett a Beszédes József
Emlékmúzeumnál vállal másodállást. Otthagyva a tanári pályát, a munkának és a néprajzkutatásnak szenteli
életét. Részt vesz a Balaton táncegyüttes megalapításában és a koreográfiak összeállításban. A Siófoki múzeu-

mi munkássága, rendkívüli munkabírása megalapozza
életének további irányát. A várost soha el nem hagyta, de más településen dolgozik tovább. Vállalja a napi
vagy heti ingázásokat Marcali és Siófok közt, ahova kinevezték a Marcali Múzeum igazgatójának. Nem tudta
elhagyni Siófokot akkor sem, amikor utaznia kellett Kaposvárra, új munkahelyére, a Somogy Megyei Múzeumba, ahová igazgatóhelyettesnek nevezték ki. Kutatott,
gyűjtött és rendszerezett. Napi tizenhat órát dolgozott.
Nehezen osztotta be ezt a munkaidőt a hivatalnok és a
kutató között.
Ezért eshetett meg az a szomorú dolog, hogy a Somogy
néprajza I. kötet mellé, bár nem kérte, de a következő
év egy szívinfarktust hozott. Ezt még kettő követte, és
a harmadikat már nem élte túl. A fájdalmas népmesei
hármas.
De addig felvételeket készített, tevékeny közösségi életet élt, dolgozott a Magyar Rádióval, filmfelvételeket
készített a Magyar Televízió számára. Tehát ugyanolyan
lendülettel élte és tette, amit tennie kellett, mint a betegség előtt. Kiadványai és tanulmányai a legkülönbözőbb témaköröket ölelték fel. Somogyi népdalokat
publikál, számmisztikával és imádságokkal is foglalkozik,
regösökről ír és a bolygó zsidókról közöl Scheiber professzornak adatokat. Belekostól az irodalomba is. Néprajzi gyűjtéseit jobbára Somogy megyében végezte, de
ki-kitekintett a szomszédos megyékbe is. Sőt szülőfalu-

jának monográfiáját is el szerette volna készíteni, de ez
egy egész életen át dédelgetett álom maradt. Ha belefért volna még, akkor az is elkészült volna.
Ha ez az asztal beszélni tudna… De szép is lenne!
Annak a „Mütyür”-nek becézett EMBER-nek az asztala
ez, akit „okleveles szakmabeliek” kissé lenéztek. Akit ez
nem érdekelt, hiszen a hite, és szeretete az emberek felé
erőt adott neki. Akiben megbíztak a közlők, akinek szívesen adták oda a fejükben addig elbúvó mesét, nótát,
balladát, a lábukban ragadt táncokat. Bíztak benne. Látták a szerény, jó embert. Egy megemlékezésben „a folklórkutatás nagy, de szerény személyiségének” nevezték.
Ezek a mondatok nem arról akartak szólni, hogy merre
gyűjtött, kikkel beszélt, hogyan végezte ezt a munkát,
ami számára az élet volt. Hány könyve jelent meg, men�nyi publikációja? Miként rendszerezte a gyűjtéseit?
Igen. Arról is lehet írni, kell is. Hogyan látjuk ennyi év távlatából az ő munkásságát? Mennyire tartják ma fontosnak, értéknek?
Az ember a fontos. A szerénysége, az emberiessége, a
hite. Akár még példakép is lehetne. Egy sovány ember a
tömör asztalnál. Uralta az asztalt, az boldogan engedte
ezt, hisz egy élet áramlott be az erezetébe, a mintákba.
Asztala az emeleten. Emléktáblája - Andrássy Kurta
János, magyar szobrászművész alkotása - a
Kálmán Imre Emlékház
alsó szintjén egy vonalban Kálmán Imre fejszobrával. Kopjafája a
siófoki Kele utcai temetőben.
Szellemisége, tudása az
írásaiban megismerhető, megtanulható és továbbadható.
Neve: Együd Árpád.
Segítségemre voltak:

Csizmadia Tünde mellett az Arcanum Digitális Tudománytár, továbbá:
dr. Szapu Magda, néprajzkutató : Együd Árpád emlékezete ; in: Somogyi Kalendárium, Kaposvár, 1996. p. 36-39., Leskó László: Együd Árpád öröksége ; in:
Honismeret, 1984 (12. évfolyam) KRÓNIKA, Hála József: Hetvenöt esztendős
lenne Együd Árpád ; in: Honismeret, 1995 (23. évfolyam) ÉVFORDULÓK., Rónay
László: Hogyan sáfárkodjunk örökével? : Együd Árpád meg a somogyi néprajz
in.: Magyar Nemzet, 1997. augusztus (60. évfolyam, 178-202. szám) 1997-08-22
195. szám., „Csodatévő szarvasnak ezer ága-boga”: Együd Árpád emlékezete
; in: Somogy Megyei Honismereti Egyesület, 1996., Kálmán András (szerk.) :
Pedagógus arcképcsarnok 2. ; in: Iskola és Levéltár 24., Kaposvár, 1986., p.: 7687., Móser Zoltán : Írott képek - 77 portré. Móser Zoltán fotói (1997), könyvek,
cikkek formájában.
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Együd Árpád emlékére
Együd Árpád néprajzkutató, muzeológus, a Balaton
Táncegyüttes egyik alapítója, koreográfusa halálának 35. évfordulója alkalmából emléktáblát avattak
Siófokon.
A Siófok-térségi Helyi Érték Egyesület kezdeményezésére, Siófok Város Önkormányzata támogatásával
emléktáblát helyeztek el Együd Árpád egykori siófoki lakóházának homlokzatán (Siófok, Déryné u. 5.). Az
emléktáblát augusztus 17-én egy ünnepség keretében
avatták fel, melyen a Siófok-térségi Helyi Érték Egyesület
vezetősége és a Siófoki Önkormányzat nevében Hamvas

Péter alpolgármester köszöntötte a megjelenteket.
A neves néprajzkutatóról Lengyelfi Miklós szerkesztő,
rendező, Együd Árpád egykori barátja, tanítványa emlékezett meg.
- Ez a tábla mától kezdve azt terjeszti, hogy itt élt közöttünk egy nagy formátumú, szakmáját szenvedéllyel művelő, megszállott, szerény, embernevelő tudós, Együd
Árpád – hangzott Lengyelfi Miklós megemlékezésének
zárómondata.
Az egykori és jelenlegi néptáncosok jelenlétében a táblát Együd Árpád kisebbik fia, Együd Zsolt és idősebb fia
nevében felesége, Együdné Kiss Tünde leplezte le.

Siófokról indult a VIII. Tandemkerékpáros Túra látássérültekkel
Siófokról indult útnak a Mozdulj! Közhasznú Egyesület VIII. Tandemkerékpáros Túra látássérültekkel a
Balaton körül elnevezésű eseménye.
A Mozdulj! Közhasznú Egyesület 2011-ben szervezte meg
első tandemes kerékpártúráját látássérültek részére a
Balaton körül azzal a céllal, hogy a látássérült emberek
számára egy felejthetetlen élményt és sportteljesítményt
szerezhessen. Mára ez az esemény egy igazi esélyegyenlőségi mozgalommá vált, hiszen ez a kezdeményezés
nem csak sportértéket hordoz magában, hanem figyelemfelkeltő kampány is lett az évek során. Ebben az évben
8. alkalommal augusztus 15. és 20. között került megrendezésre az a kerékpáros esemény, ahol a résztvevők 24
tandemkerékpárral, szólóbringákkal kerülik meg a Balatont. A csapat augusztus 16-án Siófokról indult útnak, és
az indulás előtt, augusztus 15-én megnyitó ünnepséget
rendeztek Sóstón.
- Nyolc évvel ezelőtt Balatonvilágosról indultunk 21 fős
csapattal, hogy meghódítsuk a Balaton szépségeit. Az
idei túrán 71-en indulunk, és abban is reménykedem,
hogy utunk során többen is csatlakoznak hozzánk akár
csak pár kilométer erejéig. Azt gondolom, hogy a tandemezés napjainkban egyre népszerűbb, nemcsak a látássérülteket lehet így tandemeztetni, hanem családilag is egy
szuper élményt lehet szerezni. A kísérő és a vezető együtt
harmóniában mennek végig az úton, ami egy mély kap-

csolattá szövődik. Amióta mi közösen tandemezünk, nagyon sok baráti szál fűz össze bennünket – mondta el a
megnyitó ünnepségen dr. Tálos Marianna, a Mozdulj! Közhasznú Egyesület elnöke.
Csuri Ferenc paralimpikon úszó, a túra egyik fővédnöke
kiemelte, hogy ilyen sok kitartó és lelkes embert már régen látott így együtt.
- Nagyon sok sikert kívánok a következő napokra, nagyon
kemény emberi teljesítmény ez a több mint 200 kilométer
még ép emberként is. Ha ezzel a túrával fel tudjuk hívni az
emberek figyelmét, és közelebb tudjuk hozni egymáshoz
az ép és a fogyatékkal élő embereket, akkor már megéri
ez a tandemtúra – hangsúlyozta Csuri Ferenc.
- Siófok esetében rendkívül fontos, hogy minden döntését az esélyegyenlőség jegyében hozza meg – emelte
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ki Hamvas Péter, Siófok alpolgármestere, aki a Siófoki
Önkormányzati Hivatal nevében, dr. Safar Ahmed képviselővel közösen köszöntötte a tandemkerékpáros
csapatot.
A Mozdulj! Közhasznú Egyesület tagjai a megnyitóra
emlékfaültetéssel és műsorral is készültek, melyen a
Dóka Attila Akusztik is közreműködött. A csapat első
útja aznap a siófoki nagystrandra vezetett, ahol a Siófok óriáskerékről csodálhatták meg a panorámát.

A tandemkerékpárosok Balaton körüli útjuk során megismertették látássérült barátaikat a táj szépségeivel,
történelmi emlékeivel, művészeti bemutatót tartottak
a balatonalmádi borfesztivál színpadán, polgármesteri
hivatalok és a környéki civil szervezetek képviselőivel
találkoztak, és Fonyódon rekordkísérletet is terveztek,
így teljesítve azt a célkitűzést, hogy terjesszék minél
szélesebb körben az esélyegyenlőség megteremtésének fontosságát.

III. Pelso Kupa
A Siófoki Nőklub rendezte meg augusztus 25-én az országos keresztrejtvényfejtő verseny egyik fordulóját, a III. Pelso
Kupát, melyen rekordszámú résztvevő indult. A versenynek a siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola adott otthont,
ahol négy nehézségi fokozatban, kezdő, haladó, mesterjelölt és mester szinten versenyeztek a résztvevők. Az előzetes
regisztráción túl is sokan jöttek el összemérni tudásukat, így rekord létszámot könyvelhettek el 143 fővel. Az ország
minden tájáról jöttek a versenyzők. A feladat elvégzésére 2 órát adtak. Az értékelés hosszabb ideig tartott, ezért
meglepetésként sokan kisvonattal városnézésre mehettek. Több különdíj várt gazdára. Siófok várossá válásának 50.
évfordulója alkalmából különdíjat kapott, aki 50 éves, aki 1950-ben született, valamint jutalmat kapott a legidősebb
és a legfiatalabb induló is. Köszönjük a siófoki önkormányzatnak és szponzorainknak a támogatást.
Siófoki Nőklub
Klassz a pARTon! nyáresti gyermekkoncertek Siófokon
A Klassz a pARTon! koncertsorozat a klasszikus zene fontosságát hirdeti a Duna-parton, a Balaton-parton és az Adrián. Siófokra gyermekprogramokkal, gyermekeknek szóló klasszikus
koncertekkel látogattak el a rendezvénysorozat művészei. A
BRTK Könyvtár és a Balaton-parti Kft. szervezésében érkeztek
Siófokra a Klassz a pARTon családi programjai. Július 31-én a
nagystrandon a Balaton és Európa Játéktér ügyességi játékai,
és kézműves foglalkozások várták a gyerekeket, akik délután
a Cimbora együttes interaktív verskoncertjén együtt énekelhettek, zenélhettek a zenészekkel. A strandoló családok kora
este az Utazás a zongora körül című programon vehettek részt
Lukácsházi Győző, zenész, rádiós szerkesztő, a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatója és a Görög Sisters előadásában. A zenészek a zongoradarabokat mesével összekötve játékos formában mutatták be a gyerekeknek a zongora
és a klasszikus zene történetét. Az augusztus 1-jei gyermekprogram helyszíne a BRTK Könyvtár lett, ahol Mozart
Varázsfuvolája csendült fel. Gulyás Dénes, Kossuth-díjas, Liszt Ferenc-díjas, érdemes és kiváló művész, a Pécsi Nemzeti Színház zeneigazgatója, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója rendezésében igazi gyerekbarát darabot adtak elő az operaművészek. A zenés, játékos előadás történetének alakításába ráadásul a kicsiket is bevonták,
így a gyerekek is a darab szereplőivé váltak.
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Le a cipővel …
Bizonyára sok felnőtt emlékszik a Csukás István ifjúsági regényéből készült vidám filmre, mely a Le a cipővel
néven vált híressé. Regényváltozatban a Delfin sorozat
részeként jelent meg Nyár a szigeten címmel. A film
első jelenetében a srácok kiszabadulva a város fogságából és a szüleik vigyázó tekintete elől a Duna partján
szerteszét szórják cipőiket és ünneplik a szabadságot,
a kötetlenséget, a függetlenséget. Azért az aggódó
felnőttek tutira mentek, és más komolynak látszó felnőtteket bíztak meg, hogy figyeljenek csemetéikre.
Ők ezt vállalták. Aztán kiderült, hogy játék is lesz, sőt
számháború. A lelkesedésük nagyobb lett, mint a fiúké.
A felnőttek a nyár egy rövid szakaszára gyerekké váltak, és felhőtlenül, de nagyon komolyan játszottak. Ez
hogy illik ide?
A könyvtár már több éve igazítja önmagát a nyári évszakhoz. Nyitvatartás, programok (főként gyermekprogramok) szervezésével. Ez nem „"szöszmötölős",
(ahogy korábban valaki ezzel a jelzővel illette a kézműves foglalkozásainkat) barkácsolós szabadidőtöltés.
Lehet az is, de soha nem volt az. Csukás regénye, és a
film azért illik ide, mert több éves tapasztalat során azt
láttuk, ha nem is szállnak be a felnőttek a „számháborúba” (ami még nem volt nálunk, de ki tudja?), de öröm
nézni, ahogy ügyeskednek a kicsik, a kicsit nagyobbak
mellett, és alkalomadtán helyettük is.
Rajzoltak, közösen, megbeszélték a munkafolyamatok
részeit. Volt benne persze, hogy „Ezt nem így szerettem volna.” vagy „Anya vagy Apa vagy Nagyi, te rajzold
körbe, majd én kivágom.”. Sőt olyan mozzanat is előfordult, hogy megdicsérték Anyukát, Apukát, Nagyszülőt,
hogy milyen ügyes volt, és csudát alkotott az ő (gyermek) félretett maradékaiból.
Közös alkotás, közös játék!Nyáron, ősszel, télen és tavasszal!
Ezen a nyáron, mint a korábbi években is nemcsak a
családosokat igyekeztünk boldog, vidám pillanatokkal megajándékozni. A nyári napközisek is jöttek, sok
„lekötni” való gyermekkel, akik az elején borzasztóan
unatkoztak, hogy a végén „lasszóval kelljen összeterel-

ni” őket az induláshoz. Készült óriás méretű térképrészletet Siófok utcáiról. Az utcaneveket híres személyek
fotóiból lehetett kitalálni. Van rajzolt-rajzos utcanév
is. Kellettek persze olyan vállalkozó kedvű, érdeklődő,
kreatív lányok és fiúk, akik aztán ösztönösen húzták
magukkal a többieket.
Akinek nem volt kedve egy-egy ilyen kreatív munkára,
az „beszabadulhatott” a könyvespolcok közé. Párnán,
szőnyegen heverészve és széken ülve olvastak, nézegettek. Általában az indulásig sok gyerek könyvvel a
kezében jött-ment. Imádták a sakkot. Sakkozott kicsi
és nagy. Aki tudott, és aki nem tudott, az is. Feltalálták

magukat. A számítógépek látványa is csak az első alkalommal hozta őket lázba.
Ezen a nyáron nemcsak a gyerekektől volt hangos a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, könyvtá és a
Kálmán Imre Emlékház. Rendhagyó módon Múzeumok
Éjszakája is volt a terítéken. Ismét kilógtunk a sorból.
Nulladik napot tartottunk Kálmán Imre szülőházában
G. Lantos Judit festményeivel, a lézershow-val, amit
szervezett és Szirtes Edina Mókussal. Összeért a művészet. A festészet, a látvány és a zene. Elmélyülés Judit
képeiben, és elmélyülés Mókus zenéjében. A lézeres
látvány nagyon jól kiegészítette az estet, és bár szűkös
volt a hely, nagy élmény volt a szöveges aláfestéssel
kiegészítve. Szombat éjjel a hivatalos Múzeumok Éjszakája úgy zajlott, ahogy korábban. Filmvetítés itt is, ott
is. Kálmán Imre és helytörténeti filmek a Kálmán Imre
Emlékházban.
SZEPTEMBER
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Miniatűr könyvek és kínai halotti pénzek tárlata a
könyvtárban. A könyvkiállítást kiegészítettük a Vad
Balaton című film vetítésével. A filmet már nem vetítjük, de az aprócska könyveket még szemlélhetik látogatóink. Teltek a hetek, a júniust követte a július, aztán
egyszer, augusztus első napján felcsendült (erősítés
nélkül) Mozart Varázsfuvolája. Papagena és Papageno,
az Éj királynője, Sarastro és Pamina és a többi szereplő,
aki a közönség mellett befért az előadóterembe. Mert
válogatott közönség előtt játszottak a Pécsi Opera művészei. Az első sorokban párnákon gyerekek. Második
sorban még gyerekek, és befért egy-két idősebb néző
is. Aztán még sok sorban, székeken, fotelokban az opera kedvelők. Sikerült olyan egyedi előadást varázsolniuk, ahol az első sorokban ülő kicsik szerves részei,
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A főidény vége előtt túl az egymillión

szereplői lettek az előadásnak. A végén az operaénekeseket vastapssal a közönség, a gyerekeket lufikkal és
apró ajándékokkal jutalmazták a művészek. Mindezekkel együtt jó, meleg nyarunk volt. Nem is kellett a cipő.
Bátran el lehetett dobni. De azért talán nem oly mes�szire. Mert minden jónak egyszer vége szakad. Nos,
aki messzire hajította a „cipőjét”, az keresse meg, mert
itt a következő évszak. Színpompás, izgalmas időszak
ez is, csak ide már szükséges a cipő, mert a reggelek
hűvösek iskolába menet. Az ideiglenes szabadságnak
befellegzett egy időre. De jövőre újra meglegyint majd
mindenkit annak a két és fél hónapos szabadságnak a
szele, a vidámsága. Akkor ismét lesz „Le a cipővel…”.

Augusztus 23-án délelőtt a sajtó jelenlétében köszöntötte a Bahart a 2018. évi egymilliomodik
komputasát, bő egy héttel korábban, mint tavaly,
amikor is augusztus 31-én került sor a hasonló ünnepségre.
Csak a helyszínen, a Baross Gábor komp fedélzetén
derült fény a szerencsés utas kilétére, akinek bizalmát
értékes nyereménnyel jutalmazta a Társaság. Pelyhe
Miklós és családja a csütörtök délelőtti 10.00 órás kompon vehette át a 100.000 Ft értékű Bahart Joker Kártyát
Kollár József vezérigazgatótól. A kártyaegyenleg a Társaság által indított kompokra és egyéb hajózási lehetőségekre egyaránt beváltható 2019 végéig.
„A Balatoni Hajózási Zrt. kompközlekedés szolgáltatását Szántódrév és Tihanyrév között tavaly éves szinten
több, mint 1.146.000 utas vette igénybe, mely még a
2016-os kimagasló rekordévet (1.123.000 főt) is túlszárnyalta. Két éve ugyanis egy akkor 14 éves rekord dőlt
meg, mivel 2016-os évet megelőzően utoljára 2002ben szállítottak a balatoni kompok több mint egymillió
utast. A Bahart 2018-ban ismét kiemelkedő forgalomra
számít a kompközlekedés esetében, mely szolgáltatást
egyébként változatlan díjakon biztosítjuk idén! Mindenképpen bizakodásra ad okot, hogy míg 2017-ben
augusztus utolsó napján lépte át a komputasok száma
a bűvös egymilliót, idén már egy héttel korábban, au-

Laki Judit

Samsara új helyen

Új helyszínre költözik a Samsara, hallhattuk tavasszal,
de ez az új terület tulajdonképpen ugyanott van, hiszen alig egy kilométerrel arrébb található a fesztivál
helyszíne. Idén 40 hektáron várták a fesztiválozókat
Törekiben, a fesztivál főszervezője, Czinkóczky Csaba
azt nyilatkozta, hogy “nem tudna jobb helyszínt elképzelni” a fesztiválnak.
Mint azt a korábbiakban is megírtuk, a Samsara elsősorban a kölföldiek körében kedvelt, a fesztiválozók
több mint 80 százaléka a határon túlról érkezik, sokan jöttek Mexikóból, Brazíliából és Ausztráliából is,
de Czinkóczky szerint több magyart is szeretnének
bevonzani. Idén három zenei színpad és egy tucat
jógahelyszín között lehetett választani. A fesztivál továbbra sem fogad befektetőket és szponzorokat - ami
valljuk be, elég ritka egy ilyen eseménynél, elég csak a
nagyobb fesztiválokra gondolni, ahol látni sem lehet a
reklámtábláktól - , ellenben a szervezők alapítottak egy
állatmenhelyet. Czinkóczky szerint a tavalyi rendezvény után egyszer csak lett 13 mentett lovuk, ma pedig már állatorvosokkal és gondozókkal működtetnek

lórezervátumot a fesztivál területén. Tavasszal érkezett
a területre 47 kecske is egy igazi “horrortanyáról”, és
bántalmazott kutyáik is vannak. A menhely több alapítvánnyal is együttműködik, az állatgondozásban részt
vesznek pszichésen terhelt fiatalok, végtaghiányos és
autista gyerekek is. A fesztivál alatt az állatok a karámjukban voltak, de a gyerekek szülői és gondozói segítséggel találkozhatnak velük. Az állatmenhely annyira
szimbiózisba került a hippifesztivállal, hogy a fellépő
zenészek felajánlották a gázsijuk egy részét a rezervátumnak. A szcéna legnagyobb sztárja, Simon Posford
a fellépési díjának a felét adományozza a menhelynek
– írta több országos lap is, ebből is jól látszik, hogy a
Samsara nem csak a belföldi sajtó érdeklődését keltette fel, hanem külföldön is komoly visszhangot kapott. .

Sosem volt még ilyen meleg a Balaton augusztusban

MTI fotó: Mohai Balázs

Augusztus 6. és 12. között negyedik alkalommal
rendezték meg a Samsara fesztivált Siófokon. A
korábbi évekhez képest sok újdonságot hozott az
ez évi rendezvény, de a lényeg változatlan maradt.

gusztus 23-án köszönthettük a szerencsés utasunkat.
Mindez azt jelenti számokban kifejezve, hogy augusztus 23-ig nagyságrendileg 80.000 fővel, azaz mintegy
9%-kal több utast és 29.000-rel több gépkocsit, valamint 10%-kal több kerékpárt szállítottak a kompok
Szántódrév és Tihanyrév között a tavalyi év azonos időszakához képest.
A személyhajózásban is érzékeljük természetesen a
forgalomnövekedést, a személyhajóinkon is már augusztus elején köszönthettük az 500.000. utasunkat.
Jelenleg az utasszám már meghaladta a 630.000 főt,
így várhatóan idén is 700.000 fölé emelkedhet a személyhajózásban szállított utasok száma a hajózási
szezon végére” – mondta el Kollár József, a Balatoni
Hajózási Zrt. vezérigazgatója.

Az OMSZ Siófoki Viharjelző Obszervatóriumának
munkatársai a Balatoni Vízirendézet segítségével
keresztirányban, 2 méter mélységben végigmérték a Balaton keleti medencéjének vízhőmérsékletét. A mérések alapján a vízhőmérséklet
mindenütt 27,4 fok felett volt - számol be honlapján az Országos Meteorológiai Szolgálat.
Ilyen magas augusztus végi vízhőmérsékletekre a korábbi mérések alapján még nem volt példa.
A magas vízhőmérséklet egyértelműen a hosszan

tartó hidegfrontmentes, meleg időjárásnak köszönhető. A Balaton vízhőmérsékletének eddigi
maximuma 31 fok, ezt az értéket 2006. július 28-án
mérték Siófoknál - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat által összeállított térképes összeállításból.
Ehhez kapcsolódik, hogy a Balatoni Kör tagjai fontosnak tartották közösen felhívni a figyelmet a tényre:
a klímaváltozás következtében ma már bő egy hónappal augusztus 20-a után is nyári idő, sőt strandidő szokott lenni az utóbbi évek statisztikái alapján.
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PlayIT Show
Augusztus 18-án és 19-én Siófokon rendezték meg
az ország legnagyobb IT- és videojáték eseményét,
a PlayIT Show Balatont. A látványos Gamer rendezvénynek a Kiss Szilárd Sportcsarnok adott otthont,
mely modern technikai felszereltsége által kiváló
helyszínként szolgált.
Az augusztus 20-i hosszú hétvégére teljesen átalakult a
Siófok Kézilabda Club otthona. A Kiss Szilárd Sportcsarnok multifunkciós csarnokát, valamint szivacskézilabda csarnokát két napra az IT- és videojátékok rajongói
vették birtokba. A modern létesítmény adott otthont
ugyanis a PlayIT Show Balaton nevű rendezvénynek
augusztus 18-án és 19-én. A két csarnok hatalmas játékhelyszínné változott, X-boxok, Nintendók, Play Station,
HP és Samsung játékok, PC, konzol és VR eszközök sokasága várta a játékosokat. A két nap során több ezren
érkeztek a videós találkozókra, dedikálásokra, Magyarország top 10-es Youtubereinek bemutatkozására, és
a színpadi programokra. A siófoki sportcsarnok lenyűgöző hang- és fénytechnikája által egy látványos, új vi-

lágba csöppenhettek a látogatók. Siófokra idén először
érkezett a PlayIT Show nevű IT és Gamer rendezvény,
melyet 2011-ben Budapesten rendeztek meg először.
Akkor még 3000 fő résztvevővel zajlottak a programok,
és a látogatószám az idei évre már 30-35 ezer főre bővült a fővárosban. Az elmúlt években négy vidéki helyszínre terjedt ki a rendezvény, Győr, Debrecen, Pécs és
Szeged és idén Siófok is felkerült ország legnagyobb
IT- és videojáték eseményének helyszínei közé.

Tömeges izomnövekedés Siófokon
Augusztus első hétvégéjén hetedik alkalommal
rendezték meg a siófoki Plázson a nyár legizgalmasabb testépítő és fitness programját, a Scitec
Muscle Beach-et. A gyönyörű helyszín, a szikrázó
napsütés és a Balaton mellett a Team Scitec tagjai
és sztárvendégek várták három napon át a sport és
a nyár szerelmeseit.
A Scitec Muscle Beach hagyományt teremtett azzal,
hogy évről évre a testépítés iránt érdeklődő látogatók
ezreit látja vendégül a Balaton partján. Rengetegen
váltottak belépőt a legforróbb nyári hétvégén a Plázs
Siófok nagystrandra. A szikrázó napsütés és a fehér
homok mellett egyedülálló szabadtéri edzések, izgalmas versenyek, protein bár, valamint a helyes táplálkozással, táplálékkiegészítőkkel kapcsolatos interaktív
program, tanácsadás is várta a látogatókat a Scitec
Magyarország jóvoltából. Az eseményen találkozni le-

hetett a testépítő és fitness sportág ismert magyar és
nemzetközi képviselőivel. A program ideje alatt ingyenesen látogatható volt a Mens Mentis által biztosított
csúcskategóriás szabadtéri edzőterem és a felfújható
vízi röplabdapálya. Pénteken felhúzó bajnokságon mutathatták meg a legerősebbek, mire képesek, de a vicces erőversenyek során bárki bizonyíthatta kitartását,
nemcsak a legizmosabbak. Izgalmasra sikerült például
az a megmérettetés, ahol az erős férfiak barátnőjüket
a nyakukba kapva guggoltak, vagy ahol vízibiciklivel
tekerve lehetett dicsőséget szerezni. Fergeteges volt
a hangulat, ahogyan a vállalkozó kedvű versenyzők és
szurkolóik egymást biztatták, motiválták a súlyok vagy
éppen az 5 kg-os fehérjés vödrök emelgetése közben.
Természetesen nem maradtak el a látványos Ms. Bikini
és Mr. Men’s Physique versenyek sem. A humoros versenyek mellett bemutatók és sztárvendégek előadásai
színesítették a forró napokat, mint például a Scitec Raw
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Pro Show vagy Drugs Bunny főzőshowja az egészséges ételekről. A Scitec Summer Gymben egész nap
sztáredzések zajlottak Kathi Béla, Salamon Dia, Bohos
Kornél, Békefi Brigi, Toldi Zsuzsi, Oláh Ákos, Brandon
Curry és Brandy Leaver közreműködésével. A rendez-

vény vendégül látta Mateusz Kieliszkowski többszörös
világcsúcstartó erősembert is, aki a speciális sport jövőjéről tartott előadást, sokan pedig Mészáros László
fekvenyomó bemutatójában gyönyörködtek.

Látványos prológgal rajtolt Siófokon a Tour de Hongrie
Augusztus 14-én Siófokon rendezték meg a 39.
Tour de Hongrie nemzetközi országúti kerékpárverseny látványos prológját.
A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) Europe Tour
sorozatában szereplő, 2.1-es kategóriájú nemzetközi
országúti kerékpárverseny több mint százfős mezőnye
érkezett Siófokra. A látványos prológ során bemutatkozott a teljes mezőny, és gazdára talált a Tour de Hongrie
sárga trikója is, amelyet az összetettben élen álló kerékpáros viselhet.
A legnagyobb magyar kerékpárverseny siófoki városi
körpályáján először az amatőr indulók versenyezhettek. Intézmények, cégek csapatainak tagjai kerékpároztak végig a 3,5 kilométer hosszú versenypályán. Az
amatőr fordulót Gergelics Gergő nyerte meg a DRV Zrt.
csapatából, második helyen végzett Witzmann Mihály,
a térség országgyűlési képviselője, aki Jónás Tamás
csapatát erősítette, a dobogó harmadik fokára az FGSZ
Zrt. csapatából Hegedűs Ferenc állhatott. A Siófoki Kerékpáros Sport Club tagja, Károlyi Natália egyedüli női
versenyzőként indult a megmérettetésen, és szintén
kiváló idővel teljesítette a szakaszt. A Tour de Hongrie
versenymezőnyében négy kontinens huszonnyolc
országából 129 kerékpáros vett részt, aki tizenkilenc
csapat színeiben álltak a siófoki kikötőben kijelölt rajthoz. Hazánkat három csapat, a Pannon Cycling Team,
a Kőbánya Cycling Team és a magyar válogatott képviselte a versenyen. A bemutatkozó szakaszon minden
kerékpáros egyedül teljesítette a távot, egyéni időfutam keretében mérték össze erejüket. Az időjárás csak a
mezőny első indulóinak kedvezett, ők még napsütéses
időben, száraz aszfalton tekerhették végig a prológot.
Alig fél órával a kezdés után viharos széllel megérkezett az eső is, így az elsők közt indulók időeredményeit
a vizes aszfalton kerékpározó versenyzők már nem tud-

ták felülmúlni. A legjobb időt az első félórában a svájci
Vorarlberg Santic csapatából Patrick Schelling érte el,
aki a 3,5 kilométeres távot 4:32.16 alatt teljesítette. A
második helyen Charles Planet a francia Team Novo
Nordisk csapat tagja végzett, harmadik helyezést ért el
Manuel Belletti, az olasz Androni Giocattoli Sidermec
csapat versenyzője. A díjátadó ünnepségen a dobogósok díjait dr. Lengyel Róbert, Siófok polgármestere
adta át. Összetett versenyben a svájci Patrick Schelling
győzött, így ő viselhette a sárga mezt. A magyarok közül a Kőbánya Cycling Team huszonhárom esztendős
versenyzője, Lóki Bence száraz pályán futott időeredményét nem tudták felülmúlni honfitársai, így megszerezte a legjobb hazai kerékpárosnak járó fehér mezt.
Siófok város különdíját a szakasz legfiatalabb magyar
versenyzője, Karl Ádám, a magyar válogatott tagja
vehette át. A nemzetközi országúti kerékpárverseny
mezőnye hat nap alatt 865 kilométert tett meg az augusztus 19-i kazincbarcikai befutóig, és az eseményekről 195 országban számoltak be a televíziós csatornák.
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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. Fonyód, Kopaszdomb
lakóház, udvar, erdő, rét,
033 hrsz. 29500 m2
Vételár: 27.500.000.- Ft
7. 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
8. 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.
9. 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.

Vételára: 5.300.000.- Ft
Víz, villany bekötve, gáz,
csatorna az utcában.

16. Siófok, Semmelweis utca
9675/7 hrsz. 1211 m2
vételára: 20.000.000.- Ft
kivett beépítetlen terület
10. Siófok, Diós tér 15.
Közművek az utcában vannak,
83/5 hrsz. 494 m2
a beépítetlen területre
kivett beépítetlen terület
rácsatlakoztatva.
Vételára: 3.500.000.- Ft
Az akció 2018.nincsenek
május 15-ig
tart.
Az ingatlan előközművesítésre vár, az
17. Siófok, Töreki utca
ivóvíz – és villany közmű a József Atti12177/2 hrsz. 3783 m2
la utcához csatlakoztatható, a szennykivett, beépítetlen terület
vízközmű a József Attila utcai közmű
Vételára: 9.200.000 Ft
kiépítését követően valósítható meg.
(A közművek a kialakuló ingatlan előtti
utcában vannak, a beépítetlen területre
11. Siófok, Diós tér 16.
nincsenek rácsatlakoztatva.)
83/6 hrsz. 541 m2
kivett beépítetlen terület
18. Siófok, Töreki utca 30-32.
Vételára: 4.000.000.- Ft
12177/3 hrsz. 4378 m2
Az ingatlan előközművesítésre vár, az
kivett, gazdasági épület, udvar
ivóvíz – és villany közmű a József AttiVételára: 17.900.000 Ft
la utcához csatlakoztatható, a szenny(A kialakuló ingatlan villany közművel
vízközmű a József Attila utcai közmű
ellátott, egyébként a közművek az ingatkiépítését követően valósítható meg.
lan előtti utcában vannak, az ingatlanra
nincsenek rácsatlakoztatva.)
12. Siófok, Diós tér 17.
2
83/7 hrsz. 588 m
19. Siófok (Töreki városrészben,
kivett beépítetlen terület
a Jódi-hegyen)
Vételára: 4.400.000.- Ft
legelő
Az ingatlan előközművesítésre vár, az
0184/35 hrsz 3920 m2
ivóvíz – és villany közmű a József AttiVételára: 2.900.000.- Ft
la utcához csatlakoztatható, a szenny20. Siófok, Déli utca 2.
vízközmű a József Attila utcai közmű
9697/72 hrsz, 23.687 m2
kiépítését követően valósítható meg.
kivett gazdasági épület,
13. Siófok-Töreki, 0179/21 hrsz.
udvar és teniszpálya
5744 m2 (4270/5775-öd tulajdoni háVételára: 140.000.000.-Ft + ÁFA.
nyad) kivett szántó, legelő
Az ajánlattételre vonatkozó egyéb
Vételára: 4.500.000.- Ft
feltételeket a részletes pályázati kiírás
tartalmazza.
14. Siófok, Alsó utca 2.
5433 hrsz. 379 m2
21. Siófok, Szőlőhegy urca
kivett beépítetlen terület
8985/12 hrsz. 940 m2
Vételára: 3.800.000.- Ft
kivett beépítetlen terület
Az ajánlat tárgyát az ingatlan
15. Siófok, Sándor utca 42.
2
667/940-ed tulajdoni illetősége képezi.
5514 hrsz. 596 m
Vételára: 8.400.000.-Ft + ÁFA.
kivett beépítetlen terület

Kérjen időpontot
ingyenes konzultációra!

A pályázatban szereplő ingatlanok kikiáltási árai nettó értéken szerepelnek.

Érdeklődni lehet, ill. a részletes pályázati kiírás átvehető az alábbi címen:
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Osztálya (Siófok, Fő tér 1. I. emelet 109.)
Pályázatok beadásának határideje: 2018. október 10. (szerda) 900

NR1. fogászati csomag
-70% kedvezménnyel!
A csomag tartalma: fogszakorvosi
állapotfelmérés, digitális
panoráma röntgen, nyomtatott
kezelési terv és árajánlat
készítése, ultrahangos fogkő
eltávolítás, fehérítő hatású sópolírozás.

A csomag díja: 40 000 Ft
helyett mindössze 12 000 Ft*
Kérjen időpontot most, bízza mosolyát szakértőkre!
*:érvényes visszavonásig

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

Induljon az ősz

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

Az akció 2018. szeptember 1–30-ig, vagy
a készlet erejéig érvényes új, komplett szemüveg
vásárlása esetén, egyfókuszú, 1.5 törésmutatójú
szemüveglencsékre. További részletek az üzletben.

Gyerm
ek és
fe
szem lnőtt
üvegl
encsé
k

-30%

Kérjen időpontot szemvizsgálatra is!

