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Szerkesztőségünk fotóarchívumában a legkorábbi képeken az alsóbb osztályban játszó csapat látható, maroknyi lel-
kes szurkolóval, akik a Beszédes iskola - akkor már harmincéves is elmúlt - kihúzható tribünjeinek középső szektorából 
buzdítják a csapatot. Később aztán szép lassan megteltek a lelátók, divat lett, menő lett a városban meccsre járni. Per-
sze voltak hullámvölgyek, emlékezhetünk az évenkénti edző- és koncepcióváltásokra, de a közönség és a szurkolók 
kitartottak. Ne felejtsük el azt sem, hogy a szurkolókon kívül a városvezetés is a klub mellé állt, bár volt olyan tagja, aki 
nem nézte jó szemmel a sikereket, és szidta-hordta a siófoki kézilabdát. Mindenesetre a csapatépítés beérett, komoly 
kis összetartó közösség épült a klubnál és a pályán kívül is. Azt se felejtsük, hogy az új szivacscsarnokban mintegy 
250 gyerek kézilabdázik lelkesen. Hatalmas siker ez, mint ahogy az is, amit a csapat véghezvitt ebben a szezonban: 
kilőtte a klubot és a várost Európa kézilabdatérképére. Azt pletykálják, és a tévéközvetítésben is pedzegették, hogy 
ez a hihetetlen siker csak a kezdete valaminek. Úgy legyen! Mi szurkolunk és gratulálunk. Hatalmas pacsi!

Lapzártakor már készen voltak a Városház téri parko-
lók,  ottjártunkkor éppen az egyik tízemeletes mel-
letti zöldterületen és parkolóhelyeken dolgoztak a 
munkások.

- Mint a Belváros városrész önkormányzati képviselő-
je, 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 - mond-
ta Szamosi Lóránt, aki megmutatta az elkészült parko-

lót, és részletezte az ez után következő munkálatokat.  
Jelenleg úgy tűnik, hogy az építők tartják a határidőt, és 
május végére végeznek az első ütemmel. Ennek kereté-
ben a Tanácsház utca felől a parkolóhoz vezető út és a 
Városháza épülete közötti részen már elkészültek az új 
térköves járdaburkolat és parkolók. A tízemeletes lakó-
épület mellett jelenleg dolgoznak a terület átalakításán, 
más elrendezésű parkoló, gyalogosjárda és fedett ke-
rékpártároló készül, zöldfelülettel. A Városház tér keleti 
részét elfoglaló parkoló teljes burkolata megújult, a par-
koló elrendezése és forgalmi rendje is megváltozott. A 
parkoló és a Spar áruház közötti rész egészen a Fő térig új 
burkolatot kapott, párhuzamos parkolókkal, és az egész 
területen megoldották a vízelvezetés problémáját is. 
Ősszel kezdődik a második ütem, a tízemeletesek melletti 
járdaszakasz felújítása (lásd fenti kép), és a házak közötti 
terület rendbetétele. Ide az új burkolat mellett játszóteret 
és egy kis parkot terveznek szökőkúttal. A harmadik ütem 
is izgalmas, hiszen egy új utcát nyitnak majd az Üzletek 
Háza és a mellette lévő tízemeletes közé, így a parkolóból 
közvetlenül elérhető lesz a Sió utca, nem kell a Spar par-
kolón és a Szűcs utcán átbumlizni. 

Korábban már megírtuk, hogy a Balaton-parti 
Kft. 305 millió forintot nyert a szabad strandok 
fejlesztésére. Akkor Szajcz Adrián, beruházási és 
fejlesztési tanácsnok úgy nyilatkozott, hogy ke-
resik annak a módját, hogy a szabad strandokon 
található vizesblokkokat is felújíthassák, mivel a 
megnyert pályázatban erre nem volt lehetőség. 
Most azonban ennek is eljött az ideje, köszönhe-
tően a Balaton-parti Kft. vezetésének.

A Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatán  Siófok 
305 millió forintot nyert a szabad strandok felújításá-
ra. A pályázatot elkészítő Balaton-parti Kft. hiányolta, 
hogy a pályázat keretében a vizesblokkokat nem tudja 
felújítani, ezért a turisztikai ügynökséghez fordult, így 
az ügynökség egy későbbi pályázatban lehetőséget 
biztosított arra, hogy szabad strandok vizesblokkjait 
fel lehessen újítani. Erre szintén a Balaton-parti Kft. 
pályázott, és 192 millió forintot nyert. Az aranyparti 
és ezüstparti szakaszon 3-3 vizesblokk újulhat meg. 

Újabb 192 millió forint a szabad strandoknak

Lapzártánk hetében Fehérváron biztosította be a 
Siófok KC csapata a bronzérmet a női kézilabda liga 
25. fordulójában. Ez volt a hatodik győzelem, ame-
lyet zsinórban szerzett a csapat a bajnokságban, 
Estelle Nze Minko pedig pályafutása 500. gólját  lőtte 
a találkozón SKC-mezben. Három nap múlva aztán 
ott folytatták a lányok, ahol abbahagyták, hazai pá-
lyán megnyerték az EHF-kupát, sport- és klubtörté-
nelmet írtak.

Telt ház és fantasztikus hangulat várta a csapatot a Kiss 
Szilárd Sportcsarnokban, ahol a dán Esbjerg csapatát fo-
gadták a balatoniak a női kézilabda EHF-Kupa döntőjének 
visszavágóján. Az első öt perc után lendült be a csapat, 
az ellenfél 3–1-es vezetése után Estelle Nze Minko szer-

zett gyors gólokat, és a szünetig négy gólig jutott Andrea 
Kobetic is. A félidő végét meghúzta a csapat, és 14–10-es 
előnnyel fordultak. A kapuban Solberg (akinek egyébként 
az ikertestvére az ellenfél csapatában játszott) az első fél-
időt öt védéssel zárta. A második félidő kissé döcögősen 
indult, két pontra olvadt a különbség, Solberg a fordulás 
után hozzátett még négyet az első félidei öt védéséhez, 
majd a helyére érkezett Dedu héttel járult hozzá a siker-
hez. A 40. percben újból megvolt a négygólos különbség 
Estelle Nze Minko és Andrea Kobetic találatai után. Camille 
Aoustin öt góllal zárt, Nze Minko hétszer, Kobetic hatszor 
volt eredményes. A Siófok a magyar klubok közül ötödik-
ként, történetében először elhódította a kisebbik európai 
klubtrófeát, miután 26–21-re legyőzte az Esbjerget, még-
hozzá abszolút megérdemelten.

A Városház tér átépítésének második ütemében a tízemeletesek körüli járdák és zöldterületek újulnak meg.

Elkészültek a parkolók a Városház téren
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Elindultak a térkövezési munkálatok a szabad stran-
dokon, megkezdődött a lépcsők beszerzése, mire 
lapunk megjelenik, már legyártják a 32 darab sav-
álló lépcsőt. Az új padok beszerzése már megtör-
tént, jelenleg telepítik azokat. Elkészültek a tervek 
az öltözőkabinokhoz, azok gyártása is zajlik. A Club 
218 előtt már zajlik a tereprendezés, itt például 
húsz centi talajfeltöltés szükséges, és már elindult 
a sportpályák, sporteszközök telepítése. A szabad 
strandok térkőburkolata igazodni fog a nagystran-
déhoz, hiszen ugyanolyan burkolattal látják el, és 
ugyanolyan sportlétesítményeket építenek.

"Okos" zebra a mentőállomásnál
Siófokon a Bajcsy és a Kele utca kereszteződésé-
ben a mentőállomásnál alakítanak ki úgyneve-
zett ’okos’ zebrát a rendőrség és az önkormányzat 
együttműködése keretében.

Siófokon a rendőrkapitányság javaslatát is figyelem-
be véve a Bajcsy utca és a Kele utca kereszteződé-
sében alakítják ki az "okos" zebrát, mivel ez az egyik 
legveszélyesebb gyalogosátkelő. A megvilágítása és 
a gyermekek által önállón használata is indokolja. Az 
"okos" zebra lényege, hogy az úttestbe fényforráso-

kat építenek, melyek akár már 5-600 méterről jól lát-
szanak. A burkolatba épített fényforrás LED burkolata 
UV álló polikarbonát, mely igen nagy nyomásnak el-
lenáll, emellett vízálló és ekézhető lámpatest, mely-
nek köszönhetően a téli hóeltakarítást is elviseli. A 
rendszer közvetlen áramhálózatról vagy napelemes 
rendszerrel is kiépíthető.
- Ha ez a mintaprojekt sikeres lesz, akkor már lehet ter-
vezni, hogy a város több frekventált útkereszteződésé-
be is ilyen "okos" zebrák kerülhessenek - mondta Szajcz 
Adrián a testületi ülés után tartott sajtótájékoztatóján. 

- Sajnos a szezonban ezeket a munkálatokat nem tud-
ják megkezdeni, a pályázat kiírása szerint a beruházás-
nak november végéig kell megvalósulni, így addigra 
készülhetnek el az új vizesblokkok. A pályázat önkor-
mányzati forrást nem igényel, azaz 100%-ban a Magyar 
Turisztikai Ügynökség forrásaiból fog megvalósulni.  

A 21. században a vendégek komoly elvárásokat fo-
galmaznak meg a szabad strandokkal kapcsolat-
ban is, a jelenleg üzemelő vizesblokkok ennek nem 
felelnek meg. Már elkészültek a tervek az új, minden 
igényt kielégítő vizesblokkokkal kapcsolatban - mond-
ta Szajcz Adrián beruházási és fejlesztési tanácsnok.  
- A vizesblokkokra júniusban  tudjuk kiírni a közbeszerzést, 
így előreláthatóan szeptemberben indulhat a munka. 
Az új vizesblokkok 80 négyzetméteresek lesznek, 
azaz dupla akkora alapterületük lesz, mint a mosta-
niaknak. Megjelennek a családbarát szolgáltatások, 
külön helyiség lesz a kismamáknak, a felszerelések 
között lesznek gyerekekre méretezettek is, akadály-
mentes helyiség is megtalálható majd, és megvalósul 
az, amire az utóbbi időben nagy igény volt, azaz a 
melegvizes tusolási lehetőség - részletezte Pintér Ta-
más, a Balaton-parti Kft. ügyvezetője.

Szezonfelkészülés
A legutóbbi testületi ülés központi témája, mint 
ebben az időszakban minden évben, a szezonfel-
készülés volt. Az ülés utáni sajtótájékoztatóján 
Szajcz Adrián ezeket a beszámolókat ismertette, 
valamint szó esett a Petőfi sétány őrzéséről és a 
buszos közlekedés problémáiról.

Rendőrségi beszámoló és tervek

A rendőrségi beszámolókkal kezdődött az ülés, első 
körben a tavalyi közbiztonsági helyzet értékelése került 
sorra. Ebből az látszik, hogy 2018-ban szinte minden 
területen javuló tendenciát mutattak az adatok. A re-
gisztrált bűncselekmények száma az előző évhez képest 
10,2%-kal csökkent. A regisztrált kiemelt bűncselekmé-
nyek, a személygépkocsi lopások és a lakásbetörések 
száma mind csökkent, csakúgy, mint a rablások száma, 
a zárt gépkocsifeltörések száma viszont nőtt, tavaly 22 
ilyen eset volt. A siófoki rendőrök nyomozás eredmé-
nyességi mutatója is emelkedett, 10%-kal az előző évhez 
képest. Érdekesség, hogy például a rablások 100%-os, a 
lakásbetörések 70%-os eredményességgel rendelkez-
nek. A közúti közlekedési balesetek száma 20%-kal csök-
kent, de még így is 114 személysérüléses baleset történt 
tavaly, melyből 3 halálos kimenetelű volt. 
Ebben az évben a rendőrség legfőbb stratégiai célja a 
lakosság szubjektív közbiztonságérzetének további 
növelése, amelyet fokozott, koncentrált közterületi je-
lenléttel, a bűncselekmények számának további csök-
kentésével szeretnének biztosítani. Fontos és kiemelt cél 
a vagyon elleni bűncselekmények - főként a betöréses 
lopás, lakásbetörés, besurranás, strandlopás, zseblopás 
- elkövetőivel szembeni hatékony fellépés. Az ülésen 
elhangzott az is, hogy nagyobb figyelmet fordítanak - a 
térfigyelő kamerarendszer előnyeit kihasználva - a bűn-
cselekmények megelőzésére, az elkövetők kiszűrésére 
és elfogására, valamint fenntartják a tavalyi évben már 
bevált eljárásokat a Petőfi sétányon, a szórakozni vágyók 
biztonsága érdekében.
- A szóbeli kiegészítésben kiemelték, hogy a rendőrség 
kapcsolata a testülettel példa értékű, ezt támasztják alá 
a múltbéli és jövőbeni közös fejlesztési projektek, mint 

például okos zebra, értékmegőrzők telepítése vagy ép-
pen a biztonságos strand projekt - mondta -Szajcz Adrián

Új számon hívhatók a vízirendőrök

A vízirendészet az idegenforgalmi szezonban két hang-
súlyos helyszínen, Siófokon és Fonyódon 12 órás állandó 
szolgálatot tervez, így a délutáni és kora esti órákban 
megerősített szolgálatot látnak el a vízirendőrök. A 
csúcsszezon előtt tervezik a kikötők és strandok ellen-
őrzését, illetve a csónak-, vízi sporteszköz- és vízibicik-
li-kölcsönzők ellenőrzését. A vízirendőrök 51 iskolában 
tartottak balesetmegelőzési előadásokat, az osztály-
főnöki órák során a felső tagozatos diákokat oktatták 
a felszíni vizek veszélyeire, a Balaton sajátosságaira és 
a fürdőzés szabályaira. Emellett 32 intézmény felkéré-
sére 69 esetben mintegy 4000 főnek tartottak bűn- és 
balesetmegelőzési előadásokat. Ebben az évben a vízi-
rendőrök ezt a tevékenységüket a szakközépiskolás és 
gimnáziumban tanulók részére is kiterjesztik.
- Átalakul a vízirendészet ügyelete, úgynevezett VÉSZ 
(Vízi Életmentés-irányítási Szolgálat) központot hoznak 
létre, ez fogja ellátni a Balatonon a vízimentés irányítá-
sát. Önálló telefonközpontot alakítanak ki, melyet egy 
könnyen megjegyezhető telefonszámon (1817) lehet 
elérni - mondta Szajcz Adrián. 

Változatlan jegyárak és ingyen wifi

Az Újhelyi strand továbbra is díjmentesen lesz látogat-
ható az ez évi turisztikai szezonban, a nagystrand illetve 
a Sóstói strand jegyárai sem változtak. Továbbra is lesz 
hétköznapi és hétvégi, illetve teljes hétvégét átfogó 
jegy, családi jegy és heti bérlet. A Siófok-kártyával ren-
delkező helyi lakosok számára természetesen idén is 50 
%-os kedvezmény jár a belépőjegyek árából.
Tavaly öltözőkkel és kabinnal bővült a nagystrand azon-
ban ezek száma továbbra sem volt elegendő, így a ré-
gen Fedélközként üzemelő vendéglátó egység helyén 
idén egy férfi és női öltözőt építettek, ahol melegvizes 
zuhanyzásra is van lehetőség. A Balaton-parti Kft. saját 
forrásából megépítette a nagystrand teljes optikai háló
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zatát, mely képes free wifi szolgáltatásra, illetve a ka-
merarendszer is erre az új stabil hálózatra került. Az in-
gyenes internet elérhető minden belépőt fizető vendég 
részére, a rendszer képes egyidejűleg 8000 fő interne-
tezését biztosítani.  Jó ideje zajlik a strandok rendbe-
tétele, az idei évben a nehézséget az jelenti, hogy az 
északi partról érkező erős szél nagy mennyiségű nádat 
és szemetet hord a partokra. Annak érdekében, hogy a 
területek a korán érkező meleg időszakban is rendezett 
formát mutassanak, a szezonális dolgozók felvételét elő-
rébb hozta a kft. vezetése. Az őszi munkálatok az eddigi 
éveknek megfelelően kiterjedtek az eszközök karbantar-
tására, felújítására (lépcsők felújítása, szemeteskosarak 
rendbetétele, festése, területek kaszálása, illemhelyek 
téliesítése, a nagystrandi partvédőműnél kőfelhúzás... 
stb.). A területek karbantartása és felkészítése jelenleg is 
folyik. A műszaki csapat a strandgondnokokkal közösen 

felmérte az illemhelyek állapotát, és a szükséges beavat-
kozásokat a strandok májusi nyitásáig el fogja végezni. A 
Sóstói strandon tavaly elkészült a vizesblokk teljes felújí-
tása, idén pedig zuhanyzók melegvízellátása, valamint 
lecserélték a régi elavult strandbejáró lépcsőket, így 
ezen a strandon is kizárólag saválló lépcsőkkel fognak 
találkozni a vendégek. Az Újhelyi strandon szintén meg-
történt a vizesblokk felújítása, illetve ezen a strandon is 
saválló lépcsőkre cserélték a régi elavult bejárókat. Már 
elkezdődtek a szabad strandok felújítási munkálatai, 
melyről előző számunkban írtunk.

Már itt van az óriáskerék

Az idei év első rendezvénye a BSI Szupermaraton 
volt, melyen több ezer résztvevő indult. A Balaton 
Szupermaraton az idei évben március 21. és 24. között 

került megrendezésre, melynek a hagyományoknak 
megfelelően kiindulópontja és célja is Siófokon volt. A 
tavalyi évben megrendezett Pünkösdi Szezonnyitónak 
kiemelkedő látogatottsága volt a nagystrandon, így eb-
ben az évben is itt rendezik. A Balaton desztinációnak 
nincs olyan fesztiválja, mely kifejezetten a strand meg-
nyitásáról szólna, így idén 2. alkalommal kerül megren-
dezésre a nagystrandon a Strand Szezonnyitó május 17. 
és 19. között. Ezen alkalomból a nagystrand mindenki 
számára ingyenesen lesz látogatható, és a délutántól 
kezdődő programok helyszínét az idei évben is a Plázs 
fogja biztosítani. A nyári szezonban a Plázs jelentős 
programokkal készül péntek és szombat esténként, illet-
ve a Balaton-parti Kft.-vel közös nappali programok szer-
vezése is folyamatban van. Az idei évben is megrendezik 
a Scitec Nutrition rendezvényét, mely jelentős hagyo-
mányokkal rendelkezik, és a tavalyi évben megtartott 
hétvégéjük alkalmával a nagystrand látogatói létszáma 
elérte a 26.000 főt. Lesz ismét óriáskerék, a tavalyi évben 
kizárólag erre a strandra gyártott első magyar kerék jön 
vissza 52 méteres magasságával. A kerék nem csak a ki-
emelt szezonra érkezik, hanem már a strand hivatalos 
megnyitásától a strand bezárásáig fogja várni az érdek-
lődőket. Továbbra is a Balaton-parti Kft. szervezi a nagy 
fesztiválokat a városban.

Szabadtéri színpad

A Kálmán Imre Szabadtéri Színpad átvételekor a Balaton-
parti Kft. vezetése a legfontosabbnak azt tartotta, hogy 
minőségi szórakoztatást nyújtsanak az ide látogatóknak. 
Az első év tapasztalataiból kiindulva a 2018. évben a hi-
bák kijavítása, illetve egy gazdaságilag stabil színház ki-
alakítása volt a cél. Az az elképzelés változatlan, hogy a 

Színpartnak kell lennie a Balaton uralkodó színházának 
a nyári szezonokban. A megváltozott TAO támogatási 
rendszer keretében a 2019. évben nagyobb pénzügyi 
kockázatot fut a Balaton-parti Kft. az üzemeltetéssel 
kapcsolatban, illetve a program összeállítása is nehezeb-
bé vált. Az idei évben a Színpart június 21-én kezdi meg 
előadásait, az utolsó rendezvény augusztus 24-én lesz. 
Péntek és szombat esténként könnyűzenei koncertek és 
színházi előadások szerepelnek a programban. Visszatér 
a közönség nagy kedvence, az Experidance együttes és 
Fenyő Miklós is. Ezenkívül először lép színpadra a 100 
tagú cigányzenekart, és a Dumaszínház humoristái is 
fellépnek. A Balaton Táncegyüttes a tavalyi évhez hason-
lóan idén is önálló estet fog tartani. 

Kedvezmények a fürdőben

A Galerius fürdő vezetése felülvizsgálta a belépőjegy 
árakat: a kedvezményes időszakokat szűkítik a jövőben, 
de az árakat nem emelik, mivel ezt a forgalmi adatok 
és az ár- és szolgáltatási színvonal alapján nem tartják 
indokoltnak. A Siófok-kártya a Galerius fürdőben nagy 
népszerűségnek örvend, mivel 50%-os kedvezményt 
biztosít a kártya tulajdonosainak a belépőjegyek árából. 
Ez az idei szezonban sem lesz másképp, a teljes árú bér-
letet vásárlóknak azonban kedvezmény, hogy különdíj 
mentesen vehetnek részt szauna programokon. Több 
szállodával, valamint apartmanház üzemeltetővel is 
működik szorosabb partnerkapcsolat: 100, 200 alkalmas 
bérletet vásárolnak 20% kedvezménnyel, amely belépé-
si lehetőséget biztosít a Galerius fürdőbe, ezt a szállás-
adók a csomagjaikba építhetik be, illetve értékesíteni 
is tudják vendégeik részére. Nagy népszerűségnek ör-
vend a néhány éve bevezetett 10%-os kedvezmény ku-

pon, ezt az idei évben is biztosítják a magánszállásadók 
vendégei részére. A fürdőben a javítási, karbantartási 
munkák mellett sor került a teljes külső-belső nagytaka-
rítására, valamint a raktárhelyiségek rendbe rakására. Az 
épület minden szintjén a szükséges faljavítások és festé-
sek is megtörténtek. Az idei évben sor kerül a fürdő to-
vábbi felújítására. Figyelembe véve az egyes időszakok 
forgalmait, a munkákat ütemezve valósítják meg az év 
folyamán. Az alagsori szaunavilág átalakítását a tavaszi 
szaunaszezon utáni időszakra, június hónapra tervezik, 
a biztonsági kamerák cseréje folyamatosan történik. A 
medencetéri csigalépcső, valamint a korlát korrodáló-
dott, a kő lépcsőlapok töredezettek, ennek komplett 
cseréje szükséges, amelyet a szeptemberi időszakra ter-
veznek. A digitális fejlesztést, melynek keretében moni-
torokat, valamint óraleolvasót szerelnek fel a vendégek 
tájékoztatása érdekében, a nyári szezonra szeretnék 
megvalósítani.

Belvárosi programok

Gyermekkoncertekkel, játszóházzal, zenei estekkel várja 
a KIKK a vendégeket a szezonban. Június utolsó hetétől 
kezdve minden héten kedden a Fő téren felállított szín-
padon interaktív gyermekkoncertek színesítik a nyári 
hangulatot ismert hazai zenekarok közreműködésével, a 
koncertek ideje alatt játszóházzá alakul át a Fő tér, a kéz-
műves foglalkozások mellett fa- és ügyességi játékokkal 
várják a családokat. A tavalyi évhez hasonlóan minden 
szerdán délután táncházzal egybekötött interaktív fog-
lalkozás várja a családokat a Fő térre. A nyár folyamán 
Somogy megye néptáncegyüttesei mutatkoznak be. 
Csütörtök esténként a hazai könnyűzenei élet kiválósá-
gai lépnek fel a Fő téri színpadon, vasárnaponként pedig 
a Zene a zöldben programsorozat lesz látható a Jókai 
parkban. A lombok alatt Artisjus-, Fonogram-, Bartók-, 
Kodály-, Liszt-díjas előadóművészek gondoskodnak 
a minőségi zenei élményről. 2018-ban először került 
megrendezésre Nyáresti Operett előadások néven egy 
kétnapos gálaest. A nagy sikerre való tekintettel idén 
nyáron több alkalommal szerveznek operett gálaesteket 
a halhatatlan melódiákkal. Minden hétfőn este csendül-
nek majd fel azok az ismert Kálmán-, Lehár-, Huszka-da-
lok, melyek soha nem merülhetnek feledésbe. 
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Minden évben visszatérő, tipikusan nyári téma a Pe-
tőfi sétány őrzése. Idén is rendezvényterületté nyil-
vánították a sétányt, ez lehetővé teszi azt, hogy az 
őrzéssel kapcsolatos feladatokban a város részt vál-
lalhasson. Erre a feladatra az idei költségvetésben 50 
millió forintot különített el a testület, ahogy az előző 
években is.

A tavalyi évben történt először, hogy a sétány nyári őrzé-
sével kapcsolatos feladatokat a város polgármestere ve-
zetésével a hivatal intézte, azaz csak intézte volna, hiszen 
a közbeszerzési eljárás - melynek keretében kiválasztják a 
biztonsági céget - eredménytelen volt. Ez tavaly már áp-
rilisban kiderült, így a testület a Balaton-parti Kft.-t bízta 
meg a feladatok ellátásával, mely vezetése lebonyolította 
a közbeszerzést, és megoldotta a nyári őrzés problémá-
ját. Szajcz Adrián frakcióvezető elmondta: A Balaton-parti 

Kft. már tavaly is kényszerből oldotta meg az őrzést, mi-
vel az nem tartozik a cég feladatkörébe.  Ennek ellenére a 
Balaton-parti Kft. számtalan kritikát kapott a városvezető 
részéről, de amikor lehetőség volt arra, hogy ezt a hivata-
lon belül megoldják, akkor az nem sikerült. 
Idén a polgármester javaslatára újra nekifutnak a do-
lognak, új koncepció készült, melynek lényege többek 
között, hogy egy biztonsági vezető kerül az önkormány-
zat alkalmazásába, aki felügyelné a sétányon szolgálatot 
teljesítő őrcsapat munkáját. Jelenleg már folyik a közbe-
szerzési eljárás, hogy kiválaszthassák a megfelelő biz-
tonsági céget. 
- Bízom benne, hogy idén a szakmai és a közbeszerzési 
kiírásnak a részletes műszaki tartalmát sikerült úgy össze-
állítani, hogy eredményes legyen a közbeszerzési eljárás, 
mert akkor az azt jelenti, hogy ez a koncepció életképes. 
Ha ez nem sikerül, ahogy az az elmúlt évben is történt, 
akkor el kell gondolkodni azon, hogy ez a koncepció 
szakmailag jó-e. A testületi ülésen megkérdeztem, hogy 
az elmúlt időszakban elvégzett munka kapcsán kimond-
hatjuk-e, hogy a sétány őrzése rendben lesz. Erre azt a 
választ kaptam a polgármestertől, hogy ezt csak akkor 
tudja garantálni, hogy ha a közbeszerzés eredményesen 
zárul. Arra nem kaptam, választ, hogy ha ez nem történik 
meg, akkor van-e másik megvalósítható verzió, mellyel a 
biztonságot garantálni lehet a sétányon - mondta sajtó-
tájékoztatóján az üggyel kapcsolatban Szajcz Adrián.

A Petőfi sétány őrzése

Hiányos a buszos közlekedés
Négy év alatt nem sikerült megoldani a siófoki kö-
zösségi közlekedés gondjait, de még csak kezelni 
sem sikerült a helyzetet. A területi átalakulások 
miatt nem csak a töreki és sóstói városrész lakói, 
hanem az új lakóövezetekben élők számára sem ki-
elégítő a helyzet. 

- Több problémára hívtuk fel a figyelmet, és aggálya-
inkat is megfogalmaztuk képviselőtársaimmal együtt. 
A beszámolóból hiányoltuk azt, hogy az elmúlt négy 
évben nem sikerült megoldani a városrészek közösségi 

közlekedésének problémáit. Töreki, Széplak, Sóstó és 
a dél-keleti városrész lakói is érintettek, ez pedig elég 
sok embert jelent. A lakosok jelzései alapján apró me-
netrend változtatások történtek, azonban ettől a prob-
lémák nem oldódnak meg. A legszomorúbb az, hogy 
az elmúlt négy évben nem történtek városvezetői lé-
pések, hogy a körülmények javulhassanak - mondta a 
testületi ülést követően Szajcz Adrián frakcióvezető.
Két új városrész is kialakult az elmúlt években, az egyik 
a Beszédes iskola mögötti, széplaki rész, a másik a 
Pusztatorony tér mögötti terület Sóstón. A közösségi 
közlekedésről szóló beszámolóban ezek a területek 
egyáltalán nem szerepeltek, ebből arra lehet következ-
tetni, hogy ezekre a területekre nem gondoltak, nem 
lesznek beépítve a buszos közlekedésbe. Az új kézilab-
dacsarnok sincs bekapcsolva a közösségi közlekedés-
be, pedig a dolgozók létszáma lassan eléri a száz főt, 

és több mint kétszázötven gyerek sportol itt rendsze-
resen. Jelen állás szerint egy elavult rendszerről beszél-
hetünk, teljesen új koncepcióval kell előállni, hogy az 
említett területek problémája megoldódjon. 
Ahogy a testületi ülésen elhangzott: lassan véget ér a 
ciklus, és a közlekedéssel kapcsolatban sem a város-
vezetés, sem a hivatal részéről ötletek, koncepciók be-
mutatása nem történt, így legalább azt meg kell tenni, 
hogy egy-egy témában ajánlásokat kell megfogalmaz-
ni a következő testületnek, azokban a kérdésekben, 
amiket a jelenlegi testület fontosnak, problémásnak 
ítél. Ezért a testület azt kérte a hivataltól, hogy a szep-
temberi ülésre egy stratégiát dolgozzon ki, mely tar-
talmazza a felvetett problémák kezelését is, ha már 
ebben a ciklusban ezt a kérdést nemhogy megoldani, 
kezelni sem sikerült.

40 fát ültettek
A Foki-hegyi Egyesület és a Siófoki Kosársuli Egyesü-
let tagjai 3 helyszínen 40 darab fát ültettek. 

Ültess fát, nem éltél hiába! Ezzel a felkiáltással kezdtek 
neki az egyesületek önkéntesei és Witzmann Mihály, or-
szággyűlési képviselő az Éva Ákos és Éva Gabriella által 
felajánlott 40 db korai juharfa elültetésének. A Szépvölgyi 
utcai temető bejáratához, a Nefelejcs közi kutyafuttató 
mellé, valamint a Berda és Küszhegyi utcák sarkára kerül-
tek a facsemeték. Ahogy a helyszínen dolgozók mondták: 
azon túl, hogy szebbé, élhetőbbé, árnyékosabbá válik 
környezetünk, a fák ültetésének több fontos üzenete is 
van az itt élők számára. Az utódaink figyelmének felhívá-
sa, a példakövetés, amely akkor hatékony, ha pontosan 
ismert annak miértje. Zöld környezetben jobb élni, és ér-
demes megemlíteni azt is, hogy egy év alatt egy átlagos 
fa 12 kg szén-dioxidot lélegez be, és egy négytagú család 
számára egy évre elegendő oxigént bocsát ki.
- Régi tervem volt, hogy a kutyafuttató mellé fákat tele-
pítsünk, ez most sikerült, és nem csak ott, hanem másik 
két helyszínen is. Emellett érdemes odafigyelnünk, példát 
mutatva a környezetünknek, hogy igenis, mi is sokat te-
hetünk - magánemberként és civil szervezetek közössé-
geként -  a Földünkért és a gyermekeink jövőjéért, mert 

a szemléletformálás csak példamutatással lehetséges, és 
csak akkor hatékony, ha az őszinte érzéseink és céljaink 
megvalósításáért cselekszünk - mondta Szalai István, a 
Kosársuli Egyesület ügyvivője.
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Siófoki Fürdőegylet – kihívások és tervek a 2019-es szezonra

Indul a 2019-es nyári szezon, Siófok idén is felké-
szülve és tárt karokkal várja a városba látogató-
kat. A Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai Egyesület 
és Tourinform iroda a 2018-as statisztikák és ta-
pasztalatok alapján gőzerővel készül a turisták 
fogadására, hogy a városunkban eltöltött idő mi-
nél tartalmasabb legyen, és hogy a család minden 
tagja a lehető legtöbb pozitív élménnyel térjen 
haza.

A Fürdőegylet stratégiája nagyban támaszkodik a 
2018-as év tapasztalataira és statisztikáira, annak ér-
dekében, hogy Siófok továbbra is egy versenyképes 
úti cél legyen a Balaton régióban.
A magyar lakosság többnapos belföldi utazásainak 
időtartama és az utazások száma alapján évek óta a 
Balaton a legnépszerűbb turisztikai régió. A 2018-as 
évben összesen 15,5 millió napot töltöttek itt a ma-
gyar vendégek, mely 2,7%-kal több az előző évinél. 
A belföldi turisták a Balaton régióban átlagosan 5,4 
napot töltöttek el, amely egy 8%-os javulást jelent a 
2017-es évi adatokhoz képest. A belföldi többnapos 
utazások során a Balaton régió mint úti cél ismételten 
a Budapesten, Pest megyében és Győr-Moson-Sop-
ron megyében élők körében volt a legnépszerűbb. 

Az utazások fő motivációja továbbra is az üdülés, pi-
henés, szórakozás volt, ezt követte a rokon, barát, is-
merős meglátogatása, és a harmadik helyre került az 
egészségmegőrzés mint motiváció.
A Balaton régióban található a kiadható kereskedelmi 
szállásférőhelyek 26,3%-a. Ez Magyarország turisz-
tikai régiói között a legmagasabb értéket képviseli. 
Magánszálláshelyek tekintetében az arány még ma-
gasabb, az ország magánszálláshely kapacitásának 
44,2%-a található a Balatonnál. A balatoni kereske-
delmi szálláshelyek átlagosan 48,8%-os, ezen belül a 
szállodák 53,3%-os szobakapacitás-kihasználtsággal 
üzemeltek.
Ami a belföldi és külföldi vendégek arányát illeti, a Ba-
laton turisztikai régióban a vendégéjszakák 66,6%-át 
belföldi, 33,4%-át külföldi vendégek adták. A Balaton 
régió, illetve Siófok kiemelt küldő országai Németor-
szág, Oroszország, Ausztria, Csehország, Lengyelor-
szág, Szlovákia és Hollandia voltak. A korábbi évivel 
összehasonlítva a cseh, lengyel és szlovák vendég-
éjszakák száma emelkedett. Az egyesület szállásadó 
tagjainak visszajelzései alapján az angol, német, oszt-
rák, lengyel, cseh, szlovák turisták voltak jellemzőek 
a 2018-as évben. Kevesebb volt az olasz, osztrák és 
orosz turista, és túlnyomó többségben családosok 

érkeztek a városba. Siófokon a vendégek átlagos tar-
tózkodási ideje a KSH adatai alapján belföldi viszony-
latban 2,2 nap, külföldi viszonylatban pedig 3,1 nap. 
Siófok összes vendégéjszaka száma a 2018-as évben 
meghaladta az 1 milliót. A tavalyi évben szintén a bel-
földi turisták voltak többségben.
A Szállás.hu, a legnépszerűbb hazai szállásfoglaló 
portál 2018-as felmérése alapján a korábbi évihez ha-
sonlóan Siófok a második legnépszerűbb település 
volt Budapest után. Szintén a Szallas.hu díjazta az „Év 
Turisztikai Települése” címet elnyert településeket: a 
vendégek szavazatai alapján Siófok a harmadik helyet 
szerezte meg Hajdúszoboszló és Eger után. 

A 2018-as év a jubileumi programoknak és az intenzív 
marketingkommunikációnak köszönhetően kiemel-
kedően sikeres éve volt Siófoknak. Egymilliónál több 
látogató, tizenkét nagyrendezvény és egy 50 éves 
születésnap tette mozgalmassá az év minden hónap-
ját. A Balaton legnagyobb városa a fiatalok mellett 
egyre több családot vonzott, hiszen az egész évben 
zajló programokkal mindenkit igyekezett megszólíta-
ni Siófok.  Célunk, hogy Siófokon 2019-ben is minden 
korosztály és érdeklődő találjon magának progra-
mot: a strandolók, a pihenők, az aktív kikapcsolódást 
keresők, a kulturális programok iránt érdeklődők, 
a könnyűzene kedvelői, a gasztronómia rajongói, 
a kisgyermekek, a szülők, a lazítani vágyó fiatalok 
egyaránt úgy érezzék, hogy itt kezdődik a Balaton! 
A város kiemelt turisztikai termékei az idei évben a 
rendezvényturizmus, az aktív és sportturizmus, a csa-
ládbarát turizmus, a gasztroturizmus, és a kulturális 
turizmus. Ezekre a termékekre összpontosítva alakít-
juk az élményígéreteket, mellyel a célközönséget kí-
vánjuk elérni.

Marketingkommunikáció terén, a 2018-as következ-
tetésekre alapozva 2019-ben szeretnénk még több 
vendégéjszakát generálni Siófoknak. Ehhez nagy 
hangsúlyt kell fektetni a Budapesten kívül élő célkö-
zönség elérésére is, melyhez elengedhetetlenek a 
város televíziós és rádiós, illetve online megjelenései. 
Országos és regionális TV és rádiócsatornákon komp-
lett sugárzási terv alapján célcsoport és fogyasztá-

si szokás specifikusan kerülnek adásba a városról 
készült, élményeket közvetítő televíziós és rádiós 
spotok. Az online megjelenések rugalmasan irányít-
hatóak a megfelelő célcsoport és generáció elérésére, 
így az egységes kommunikáció részeként bármilyen 
meghatározott célközönség megszólítható a digitális 
tartalmakkal és élményígéretekkel.
A külföldi közönség elérésére a Magyar Turisztikai 
Ügynökség specializálódott, de természetesen a 
város saját hirdetései esetében is célcsoportnak te-
kintjük őket. Egyesületünknek több szálloda is tag-
ja, akik biztosítják számunkra a vendégösszetétellel 
kapcsolatos információkat. Egy hasonló megfigyelés 
alapján döntöttünk például úgy, hogy az osztrák pi-
acot érdemes jobban célozni hirdetéseinkkel, hiszen 
az csökkenő tendenciát mutat küldőpiacként. Ennek 
megfelelően osztrák utazási magazinokban vásáro-
lunk megjelenéseket, melyek több oldalas beszámo-
lóval ösztönzik a látogatásra az utazni vágyókat, de a 
WizzAir fedélzeti magazinjában is találkozhatunk idén 
Siófok attrakcióival és rendezvényeivel. A nyomtatott 
megjelenések közé tartoznak a városi kiadványok is, 
melyeket az egyesület szerkeszt, és külföldre, illetve 
az ország különböző pontjaira is eljuttat. 
A Siófoki Fürdőegylet további tervei közé tartozik a 
közeljövőre vonatkozóan, hogy a tavaszi és az őszi 
szezonban is vonzóbbá tegye a turisták számára Sió-
fokot. Az Egyesület korábban is több sikeres rendez-
vényt álmodott és valósított meg, melyek azóta is 
jelentős szereplői a városi nagyrendezvény-sorozat-
nak. A Balatoni Regionális TDM Szövetség 2019-ben 
is megszervezi a tavaszi és az őszi Nyitott Balaton 
programsorozatot, melyben a Fürdőegylet is aktív 
szerepet vállal, mind a marketingkommunikációval, 
mind pedig az Egyesület tagságának bevonásával, 
programkínálat bővítéssel. A véghezvitt és a terve-
zett programok között szerepelt az országos város-
marketing konferencia lebonyolítása, a sóstói tekergő 
kerékpáros túra szervezése az aktív élmények jegyé-
ben. Nyáron a kulturális turizmushoz kapcsolódóan 
tematikus városnéző sétákra invitáljuk a közönséget, 
mellyel még több élményt kínálhatunk a Siófokra lá-
togató kikapcsolódásra vágyóknak, ezzel is bizonyít-
va, hogy itt kezdődik a Balaton!
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Szegényemberek lova
Szegényemberek lova –
mit lova: karcsú Jaguárja,
vasvázas velocipédből kibújt,
pillangóskerekű modern kerékpár –
téged illet most a dicséret!
(részlet Kiss Benedek: Óda a példálozókhoz verséből)

A „szegényemberek lova”, azaz a kerékpár a 19. szá-
zad utolsó két évtizedében vált általánosan ismert 
közlekedési és sporteszközzé Magyarországon. Az 
emberek lassacskán megtanulták használni a „vaspa-
ripát". A kerékpározás nyomán új gondolatok törtek 
maguknak utat, megváltozott a közvélemény érték-
ítélete. Sorban alakultak a kerékpározás szervezeti 
keretei, s kialakult a tárgyi kultúrája is. A kerékpár a 
hőskorát élte hazánkban. A kerékpározáshoz három 
dolog lényeges: a gép, az ember — és jó, ha van út 
is. A nagy kerékpárgyártó cégek a növekvő keresle-
tet látva, egymás után létesítettek lerakatot. Jó üzle-
ti érzékkel az üzletek mellett kerékpáros iskolákat is 
nyitottak Budapesten. 1900-ban 10 kerékpáros iskola 
volt a fővárosban. Magyarország útjai azonban nem 
igazán kedveztek a kerékpározás szerelmeseinek. Ke-
vés volt a jól kiépített út. Kavicsos utak, göröngyös 
földutak, melyek esőzések után feláztak, és a sok 
kátyú nehezítette a kerékpározást. Magyarországon 
annak ellenére, hogy a kerékpárra a sportembereken 
kívül először a fiatal arisztokraták ültek fel, a kerékpá-
rozás nem vált az arisztokrácia kedvelt sportjává. A 
kerékpár populáris jellegét az is megerősítette, hogy 
sokan munkaeszközként kezdték használni. Ezzel járt 
a boltiszolga, a küldönc, a sürgönykihordó, a postás. 
A kerékpárt hobbyként használók zöme az önálló 
iparosok, a fiatal, többnyire nőtlen tisztviselők közül 
került ki. A kerékpározás a polgárok sportja lett. A 
kerékpározás kultúrájának megteremtésében nagy 
szerepet játszottak a kerékpáros egyesületek. Ezek az 
egyesületek küzdöttek meg a kerékpárosokat sújtó 
előítéletekkel, ezek tanították meg az embereket a 
kerékpár helyes használatára
Az első kerékpáregylet az 1882-ben megalakult Bu-
dapesti Kerékpár Egyesület volt. Az egyletté szerve-

ződésben két tényező játszott döntő szerepet..
„Az egyesületi szellem, az összetartás és az egyesületi 
élet, a tekintélynek a külvilággal való fentartása is azt 
kívánja, hogy a tagok az ahhoz nem értők szemében ki-
csinynek tűnő külsőségekben is a szellemi és egyesületi 
élet istápolását lássák".

Az egyesületek igyekeztek minél több tagot a soraik-
ban tudni, és ehhez mindenféle praktikát alkalmaz-
tak. Az egyik egyesület például oly módon bővítette 
létszámát, hogy a tagtoborzó felhívást a következő 
módon íratták alá: „Ott a korzón csíptem el egyiket, 
másikat. — Kérlek, olvasd. — De, kérlek, én nem tu-
dok kerekezni, gépem sincs. — De kérlek, az nem tesz 
semmit, megtanítunk, géped az is lesz, csak megtanulj. 
— De.— Semmi szabadkozás, írd alá, hisz te kerékpá-
rosnak születtél. Ez hatott, aláírták."
Ezek az egyletek, klubok, egyesületek rendszeresen 
szerveztek versenyeket is. Amatőr és professzionális 
futamokat tartottak Budapesten és az ország több 
pontján is. Ezen versenyek egyik kedvenc pontja volt 
a Balaton és Siófok.
„A nyári országúti kerékpárversenyek közt a legna-
gyobb érdeklődést a sportvilágnak, 1896. augusztus 
9-én megrendezett 108 km-es Budapest-Siófok verseny 
váltotta ki. A kerékpáros világ érdeklődése a résztvevők 
nagy számában is megnyilvánult. A leggyakorlottabb 
sportemberek segédkeztek a rendezésben, útközben pe-

dig az egész vidéki intelligencia lelkesítette és istápolta 
a küzdőket. Az indítás reggel öt órától kezdve ötpercen-
ként történt a budafoki országút 3.3 jelzésű kövétől, a 
cél a Siófok előtti 21.6 jelzésű kilométerkőnél, az úgyne-
vezett Zsibamezőn volt. A versenyzők és kíséreteik haj-
nali négy órától gyülekeztek. Mire a versenybizottság 
tagjai megérkeztek, a starttelepen a 75 versenyzőn kívül 
mintegy 40 kiránduló kerékpáros jelent meg. Az egyes 
állomásokon ellenőrzőbizottságok várták a versenyző-
ket. Siófokon négy és fél óra alatt remélték meglátni az 
első versenyzőt: nagy volt a meglepetés, amikor csak-
nem egy fél órával a várt idő előtt egyre-másra érkeztek  
a fáradhatatlan kerekezők.”
Az 1885-ben alakult Budapesti Torna Club, 1897 júni-
usában pünkösdi kirándulást szervezett. A háromna-
pos kerékpáros kirándulás Budapestről indult, útba 
ejtették Székesfehérvárt, Veszprémet és Balatonfü-
redet. Hajóval érkeztek Siófokra, 1897. június 7-én in-
dultak vissza Siófokról Budapestre, Székesfehérváron 
keresztül, ez 112 km hosszú útszakasz volt. A kerékpá-
ros egyletek, a Kerékpárosok Szövetsége a kirándu-
lások mellett elkezdett versenyeket szervezni, ezek 
egyik célállomása volt Siófok.
1897. augusztus 8. Országos kerékpárverseny, 
melyről így számolt be a tudósító:
„A tavalyi millenáris nyárnak egyik legsikerültebb és leg-
szebb sportnapja a »Sport-Világ« siófoki versenynapja 
volt. A legragyogóbb idő, addig el nem ért számú neve-
zés és kiváló verseny- eredmények tették emlékezetessé 
e nagy napot. A tavalyi szép siker nemcsak késztett, de 
kötelez is bennünket arra, hogy a tavalyi sportévadnak 
e specialitássá kinőtt versenyét az idén is újból meg-
tartsuk. Hisszük, hogy mindazok, a kik a » Sport- Világ 
« tavalyi első siófoki versenyéről egy élvezetes sport-
nap kellemes emlékét vitték haza magukkal, örömmel 
fogják üdvözölni e hírt és szívesen fogják várni e napot 
azok is, a kik tavalyi versenyünkön nem vehettek részt. 
Hiszen a »magyar tenger« e kies pontján kellemesen el-
tölthetni egy verőfényes szép nyári napot, mindenkire 
nézve csak vonzó lehet!”
A Magyar Kerékpáros Szövetség minden elkövetett 
azért, hogy e verseny a kontinensen unikum legyen. 
A Magyar Kerékpáros Szövetség versenyszabályai 
szerint rendezendő nyílt országúti távverseny Buda-

pest és Siófok közötti (108'1 km) szakaszának „lete-
kerésére” szép számú vállalkozó akadt. A versenyben 
részt vehetett az ország bármely „gentleman” kerék-
párosa, aki „1897. évi augusztus 4-ikének esti 7 órájáig 
bezárólag, ebbeli szándékát írásban három korona tét 
mellékeiébe mellett a »Sport- Világ« szerkesztőségében, 
Budapest, VI. kerület, Andrássy-út 79, III. emelet vagy 
a később megnevezendő bizalmi férfiaknál bejelenti”.  
A versenyen résztvevők száma, (mely 150 főn felü-
li volt) valamint „a nagy érdeklődés, mely az ország 
minden részéből e verseny iránt nyilvánul”, még a 
szervezők számára is meglepetést okozott. Nem-
csak a versenyzők száma nőtt, hanem segítők is szép 
számban ajánlkoztak. Erre a siófoki távversenyre kü-
lönleges, egyedi érméket készíttettek Exner Károly 
vésnök és éremművésszel.
A start augusztus 8-án, kora reggel 5 órakor indult „a 
promontori országút 3-3 kilométerkőtől, a magyar 
államvasutak áthidalása előtt, a budai Lánchíd-főtől. 
Az útirány: Tétény, Érd község felső vége; Martonvá-
sár vendéglő; Nyék község közepe; Székesfehérvár, 
budai vám; Szabad-Batthyány, vendéglő; Polgárdi, 
vendéglő; Lepsény, vendéglő; Siófok czél (falu eleje). 
A Kerékpáros Egyesület gondolt arra is, hogy a ver-
senyzők nagy része Siófokon tölti a napot, és feltéte-
lezték, hogy nem a poros, izzadt kerékpárosdresszben 
óhajtanak a fürdőző vendégek közt megjelenni, ezért 
gondoskodtak „a ruha elszállításáról”. 
„A »Sport-Világ« versenye a népszerűségnek is elérte 
egy szép rekordját; »mindenki« egyszerűen a siófoki 
versenyt emlegeti.”
1902. augusztus 3-án ismét Budapest—Siófok ke-
rékpárverseny.
A Budapesti Kerékpár-Egylet húszéves fennállása 
alkalmával hirdette meg újfent az országos távver-
senyt 108 km-es távon Budapest rajt- és Siófok cél-
állomásokkal. A versenyre a nevezés zárásáig 160 
kerékpáros jelentkezett, természetesen az akkori 
„hosszútáv- menőink javarésze kivétel nélkül” indult 
az országúti „mérkőzésen”. Ezen a megmérettetésen 
eldől, hogy a „ki a legkitartóbb versenyzőnk” az or-
szágúton. A cél a Siófok falu elején lévő 21,6 km jel-
zőkő, ahova 93 versenyző érkezett meg, közülük 84 
versenyző díjazásra kitűzött időn belüli teljesített. A 
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Budapesti Kerékpár-Egyesület ezen jubileumi verse-
nye alkalmából Siófokon „football-match”-t szerve-
zett a Budapesti Ramblerek két válogatott csapata 
közt.
Az 1913. augusztus 3-án lebonyolított kerékpáros 
futam Budapest — Siófok között.
A Vándorkedv Kerékpár Kör a hanyatlásnak induló, 
elhanyagolt országúti kerékpársport fellendítését, 
népszerűségének visszaszerzését gondolta visz-
szaszerezni e verseny megrendezésével. A korabeli 
híradások szerint túl nagy érdeklődés nem kísérte a 
futamot, mégis sikeresnek tekintették. Ezt a jó elő-
készítésnek és a kiválóan megrendezett versenynek 
köszönhette. A rajthoz 100 versenyző állt, és ezek kö-
zül 80-an értek a célba. Ez elsőrangú eredménynek 
számított, figyelembe véve az esőtől feláztatott uta-
kat és az erős szelet. A sportról összeállított tudósítás 
kiemelte a teljesen kifogástalan rendezést. 
A kerékpáros egyesületek azt remélték, hogy az indu-
lók nagy száma és a hasonló versenyek rendezése las-
san felkelti a közönség érdeklődését a kerékpársport 
iránt. Bíztak abban, hogy egy-egy izgalmas verse-
nyük ugyanúgy megkapja a maga nagy közönségét, 
mint más népszerű sportág. Ez nem váltotta be tel-
jesen az ehhez fűzött reményeket, mert tizenegy év 
után rendeztek ismét Budapest-Siófok országúti ke-
rékpárversenyt. (Sok minden egyéb tényező mellett 
ne feledjük az I. világháború borzalmait és az utána 
kialakult politikai, társadalmi helyzetet.)
1924. május 11-én rendezte a Magyar Kerékpáros 
Szövetség a 100 km-es országúti kerekpárversenyét 
Budapest és Siófok között.
Cél a siófoki templomnál volt. Ide azonban a 141 ver-
senyzőből mindössze tizenhárman érkeztek. Azon a 
napon ítéletidőt fogtak ki a bátor versenyzők. Sárban, 
szélviharban küzdöttek az elemekkel a bringások. Az 
egyik versenyző, a majdnem ötvenéves Papp Gyula, 
az FTC klubcsapat tagja ötödikként ért a célba. Célba 
érése után a templom „árnyékában” elmondott egy 
miatyánkot, hálából, hogy célba ért.
Két év múlva, 1926. május 30-án ismét Budapest—
Siófok 100 km-es országúti kerékpárverseny, ahol 
Papp Gyula (1924-ben is indult), az FTC versenyzője 
kitűnően szerepelt. A szeniorok közül (50 év körüli 

volt) ő ért elsőnek a siófoki templom melletti célba, 4 
óra 3 perc 42 mp alatt. A „hálaköszöntő Miatyánk”-ról 
nem esett szó.
1931. augusztus 23-án, öt év múlva újra célba vet-
ték Siófokot a kerékpározás szerelmesei. Ezen a tá-
von ferencvárosi siker született. A klub versenyzője, 

Győrffy Imre a 104 km-es 
távot 2 óra 55 perc alatt 
tette meg. A verseny fő 
száma  mellett egyéb 
kategóriákat is kiírtak. 
Megrendezték például a 
100 km-es tehetségkuta-
tó országúti versenyt is. 
Nagy meglepetést oko-
zott Szigeti Lajos, az FTC 

neves ökölvívója, aki minden tréning nélkül, egysze-
rű vaskerékpáron a 3. helyen végzett. „Természetesen 
azért továbbra is az ökölvívásnál maradt - Siófokra 
csak „kirándult”. 
Az UTE által 1934 júniusában indított Grünbaum 
Ede vándordíjas, 200 kilométeres Budapest-Siófok-
Budapest távon több mint 150 versenyző vett részt. A 
futam nem volt zökkenőmentes, jelen esetben ez nem 
az utak állapotára értendő. A Postások kerékpárosa, 
Nagy Károly Baracskánál olyan szerencsétlenül bu-
kott, hogy agyrázkódással a székesfehérvári kórházba 
szállították. A másik baleset visszafelé történt, Marton-
vásárhelyen, ahol egy kutya okozta a versenyző „vesz-
tét”. A Világosság EK versenyzője, Kemsei József olyan 
szerencsétlenül esett az úton átszaladó kutyán, hogy 
több zúzódással ugyan, de akkor tovább folytatta az 
útját. Viszont célba érésekor elvesztette az eszméletét, 
és a Szent István Kórházba szállították. A „szaladgáló” 
kutyus sorsáról nem tájékoztatta az újság az olvasóit. 
A vándordíjat mellékesen az UTE versenyzője nyerte, 
és csapatban is az UTE győzedelmeskedett.
1939. augusztus 10-i számában a Magyar Országos 
Tudósító tette közzé jelentését az Albrecht királyi her-
ceg fővédnöksége mellett és személyes részvételével 
élénk ütemben folytatott Balatoni Sporthét előkészü-
leteiről. A véglegesített programok között  szerepelt a 
"Tour de Balaton" Siófokon lezajló futama szeptember 
2-án és 3-án. 

A VII. Nemzetközi Sporthét a Balatonon eseménye-
inek egyik színhelye volt 1941. augusztus 30-tól - 
szeptember 8-ig Siófok is.
Ezen a sporthéten több sportágban mérettetek meg 
az indulók. Volt kutyakiállítás, halász- és evezős ver-
seny, Balaton-átúszás, repülőnap és bridzs, a Kaszi-
nóban. Az első „tekerésre” szeptember 2-án, kedden 
került sor, melyen bárki indulhatott. Szeptember 
7-én, vasárnap Siófokról indult a Balaton körüli kerék-
párverseny startja
A következő országúti versenyre, mely kötődik Sió-
fokhoz, 1947-ben kerítettek sort.  A háromnapos 
sporteseményen Budapest – Siófok 110 km, Balaton 
körüli menet 170 km és Siófokról - Budapest visz-
sza 110 km távok várták a jelentkezőket. A versenyt 

szervező Magyar Kerékpáros Szövetség a futamra 
lengyel, bolgár, román, osztrák és svájci „porfelhő lo-
vagok” jelentkezését is várja.
Az időrendiséget egyelőre zárjuk, de az írásnak még 
nincs vége.
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50 éve fogadja a vendégeket
Mindenki a szezonra készül, így tesz Puskovitz 
Imréné is, akinek ez lesz az 50. szezonja, amikor 
vendégeket fogad. Ebből az alkalomból dr. Ahmed 
Safar képviselő köszöntötte a körzetében élő és 
dolgozó hölgyet és családját.

1966 februárjában költözött Széplakra a Tátika utcá-
ba Puskovitz Imréné és férje, itt építették fel családi 
házukat, s miután elkészült, szobakiadásba fogtak. 
- Nagyon sok vendég volt abban az időben, elsősorban 
keletnémetek, osztrákok, de augusztusban érkeztek az 
olaszok is szép számmal. A belföldi vendégek inkább az 
üdülőkbe érkeztek, nálunk, ahogy ismeretes, inkább a 
keletnémetek érkeztek, itt találkoztak a szétszakított csa-
ládok. Márciusban kezdődött a szezon, és legtöbbször 

még októberben is jöttek a vendégek - elevenítette fel a 
kezdteket Puskovitz Imréné, aki hozzátette, hogy azóta 
jelentősen lerövidült a nyári szezon, és átalakult a vendég-
kör is, jelenleg náluk (is) a belföldi vendégek dominálnak, 
s a legtöbben hétvégékre, hosszúhétvégékre érkeznek.  
- Az igények is megváltoztak: annak idején 4 szobával 
kezdtünk, ehhez tartozott egy fürdő és két mellékhelyi-
ség. Most minden szobához fürdőszoba tartozik, wc-vel, 
televízió, vezeték nélküli internet is alapszolgáltatás, 
úszómedence is kell a kertbe. Visszatérő vendégek vol-
tak annak idején, vagy egyszerűen beestek az utcáról, 
most meg az interneten foglalnak - mesélte Puskovitz 
Imréné.
A történetek szerint annak idején még a garázst is ki 
lehetett adni, vagy éppen az egész házat, és a szobaki-
adók a melléképületekben laktak, nem volt ez másként 
a Puskovitz családnál sem, ők a padlásra költöztek, és 
szénán aludtak a kezdetekben. 
- Mezőszilasiak vagyunk, és amikor szép idő volt, akkor 
a férjemmel a Pannónia motorunkkal jártunk Siófokra 
fürdeni, és annyira megszerettük, hogy ide is költöz-
tünk. Amellett láttuk, hogy itt több lehetőség van, mint 
faluhelyen, elmentünk dolgozni, és mellette tudtunk a 
szobakiadással foglalkozni. Most már a Szent László ut-
cában vannak a kiadó szobáink, és nagyon sokat segíte-
nek az unokák- mondta Puskovitz Imréné.
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Elindult a 173. balatoni hajózási szezon
A hagyományokhoz híven április 20-án, nagy-
szombaton elindult a 173. balatoni hajózási 
szezon. A siófoki kikötőből útnak indult Balaton-
füredre az első hajó, a Szent Miklós, fedélzetén 
Siófok város küldöttségével. 

A Balatoni Hajózási Zrt. 2019. április 20-án, húsvét 
nagyszombaton, a balatoni hajózási szezon első ha-
jóútján tartotta szezonnyitó sajtótájékoztatóját a 
Szent Miklós hajó fedélzetén.  Az út során Kollár Jó-
zsef, a társaság vezérigazgatója bemutatta az előző 
évek kiemelt eredményeit, valamint gazdasági muta-
tószámait. A Bahart vezetése a 2016 és 2020 közötti 
időszakra középtávú stratégiájában fogalmazta meg 
céljait, amelyek megvalósításán a Társaság azóta is 
tudatos és következetes munkával dolgozik. A pre-
zentációban a vezérigazgató az ügyfélközpontúság 
és az erőforrások fejlesztése terén elért eredmé-
nyeket ismertette. A teljesség igénye nélkül e téren 
említette: az utasforgalom részletes kielemzésére is 
alkalmas új jegykiadó program bevezetését a pénz-

tárakban, az utasigényeknek megfelelően optima-
lizált menetrendet, mind a településeket összekötő 
személyhajójáratoknál, mind a kompközlekedésben, 
a meghosszabbított főidényi programhajó kínálatot, 
valamint a hivatalos hajózási szezonon kívül indított 
tematikus hajójáratokat. Kiemelte továbbá a Bahart 
Ügyfélközpontot is, amely az alaptevékenységek-
hez kapcsolódó egységes ügyfélkommunikációt 
és ügyintézést biztosítja az utazóközönség, illetve 
a vitorláshely-bérlők számára. Az elmúlt 3 évben a 
Bahart nagyságrendileg 2 Mrd Ft saját forrás felhasz-
nálásával folyamatos beruházásokat hajtott végre a 
személyhajó és vitorláskikötők, illetve a hajóflotta 
korszerűsítése területén. A jelenleg is zajló stratégiai 
időszakban újította fel a Társaság a Siófok katama-
ránt, mely a Balaton egyetlen teljes körűen akadály-
mentesített hajója lett, a Nemzeti Regatta motorost, 
mely minden évben az előző évi névadó települési 
vitorlásverseny győztesének nevét viseli, valamint 
a Kossuth kompot, mely évről évre komoly szerepet 
kap a rekordforgalom kiszolgálásában.
A sajtótájékoztatón a Bahart vezérigazgatója részle-
tes tájékoztatást adott az előző évek legfontosabb 
forgalmi adatairól és gazdasági eredményeiről. Ki-
emelte, hogy a Bahart 2018-ban ismét rekordévet zárt 
az utasforgalmat tekintve, hiszen a személyhajózás 
és kompközlekedés együttes utasszáma november 
14-én hosszú évek után ismét elérte a bűvös 2 milliót.
Az újdonságokról, akciókról és kedvezményekről 
folyamatos tájékoztatást ad a mobiltelefonról is ki-
válóan elérhető Bahart honlap és a Társaság közös-
ségi csatornái.

Beszédes-napok a környezetvédelem jegyében
A Beszédes József Általános Iskola idén, névadójá-
hoz méltóan, a környezetvédelmet, vizeink védelmét 
helyezte középpontba a már hagyományosan meg-
rendezett Beszédes-napokon.

A reggelt egy megemlékezéssel kezdték, hogy a kisebbek 
is jobban megismerjék Beszédes József életét, munkássá-
gát. Ezután több csapatra oszlottak a diákok, a felsősök a 
környezetvédelem témakörében oldottak meg feladato-
kat, melyek közül az első természetesen a szemétszedés 
volt. Megbeszélték, hogy milyen jellegű hulladékot talál-
tak, és ezek milyen hatással vannak környezetünkre. Nem 
maradhatott el a videózás sem, ahol a vizek megóvása, ta-
karékoskodás, hulladékkezelés, szelektív hulladékgyűjtés 
voltak a témák. A diákok PET palackokból hulladékszobro-

kat és plakátokat is készítettek. Természetesen a mozgásról 
sem feledkeztek meg a szervezők, a gyerekek a Balaton-
parti séta mellett játékos feladatokat oldottak meg, a taná-
rok a népszerű Exatlonból is loptak ötleteket. 

Jól sikerült a szülők bálja is a Beszédesben, közel négyszázan vettek részt az eseményen. Dorogi Ferenc igaz-
gató elmondta, hogy ez az utóbbi évekhez képest óriási létszám volt.
- Hatalmas segítség és nagy öröm számunkra, hogy ennyire számíthatunk és támaszkodhatunk a szülői kö-
zösségre. A szülők bálja bevételeiről az alapítványunk kuratóriuma dönt, az elmúlt években többek között az 
ebédlő bútorzatát cseréltük le az így befolyt összegből, támogattuk a kézműves foglalkozásokat, az informa-
tikai eszközökre is költött az alapítvány, a játszótéri eszközök fejlesztése minden évben megvalósul - mondta 
az igazgató. 
A Beszédes iskolában jelenleg közel 600 diák tanul, az iskola jövőre ünnepli a 40. születésnapját.

„Honismeretből jeles!” 
Idén is folytatta immár hagyományos szép szerep-
lését a Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola 
és AMI hetedikes csapata a Marcaliban megrende-
zett megyei honismereti versenyen. 

2019-ben már a XXII. megyei honismereti versenyt 
tartották Marcaliban. A négy írásbeli és egy szóbeli 
fordulóból álló vetélkedést a Somogy megyei felső ta-
gozatos általános iskolások részére szervezi a Noszlopy 
Gáspár Általános és Művészeti Iskola a Marcali Múzeum 
támogatásával. Neves szakemberek – Gálné Jáger Már-
ta főlevéltáros, a Somogy Megyei Honismereti Egyesü-
let elnöke, L. Kapitány Orsolya etnográfus, dr. Magyar 
Kálmán archeológus-történész és dr. Sipos Csaba, a 
megyei könyvtár helytörténeti kutatója , Vidák Tünde, 

a Marcali Múzeum igazgatója – működnek közre a té-
mák kiválasztásában és zsűriznek a döntőben. 
A siófoki csapat kiválóan szerepelt az április 5-i szó-

beli döntőben: harmadik helyezést ért el. A zsűri tet-
szését különösen az a megoldásuk nyerte el, melyben 
egy településükön jellemző, hagyományos eseményt 
kellett bemutatniuk. A gyerekek választása a Siófoki 
Nyuladalomra esett, melyről egy interaktív plakátot, 
illetve egy locsolással egybekötött verset készítettek. 
Mindkét alkotás a Marcali Múzeumban maradt, annak 

gyűjteményét fogja gyarapítani. Igazán büszkék lehe-
tünk a csapat tagjaira, hisz időt és fáradságot szentel-
tek Somogy megye néprajza, régészete, történelme 
és jelenkora megismerésének, valamint azért is, mert 
méltón képviselték lakóhelyüket, Siófok városát. A csa-
pattagok: Edőcs Eszter, Krasznai Júlia, Karsai Luca és 
Velkei Illés.
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IV. Húsvéti Nyuladalom Siófokon

A IV. Húsvéti Nyuladalom gyerekprogramjai, kon-
certjei, gasztronómiai különlegességei, kézműves 
kirakodóvására rengeteg érdeklődőt vonzott Sió-
fok Fő terére nagypéntektől húsvéthétfőig.
Április 19-én tojásfa-díszítéssel és gyerekeknek szóló 
nyuszis játékokkal indultak az idei Nyuladalom színes 
húsvéti programjai. Nagyszombattól a fesztivál színpa-
dán napközben tánc- és sportbemutatók, esténként pe-
dig olyan népszerű fellépők koncertjei szórakoztatták a 
közönséget, mint az Ocho Macho, Kökény Attila és zene-
kara vagy a The BlackBirds Beatles emlékzenekar. 

Húsvétvasárnap a sporté volt a főszerep, 600-an futot-
tak, kerékpároztak, rollereztek a IV. Tojás- és Nyúlfuta-
mon. A szervező Balatuning Egyesület a sportprogram 
mellett somogyi hagyományok felelevenítésével, és a 
Nők Együtt Egyesület segítségével 600 adag klasszikus 
húsvéti reggelivel várta a versenyen részt vett családo-
kat, baráti társaságokat a Fő téren. A Nyuladalom gasztro 
kitelepülői négy napon át különleges ünnepi fogásokat 
kínáltak, és a kézműves vásárban a húsvéthoz kapcsoló-
dó kézműves termékek közül válogattak az érdeklődők. 

Hajóval indult a Szakmák Éjszakája
Az országban egyedülálló módon a Balatonnál ha-
józással indult a Szakmák Éjszakája április 12-én. A 
Siófoki Szakképzési Centrum ismét csatlakozott az 
országos programhoz, melyen tagintézményei ha-
gyományos képzései mellett a hajós képzésre hívták 
fel a figyelmet. 

Rendhagyó módon délelőtt a siófoki és a fonyódi kikötő-
ben kezdődött el idén a Szakmák Éjszakája, ahol a Siófoki 
Szakképzési Centrum és a Balatoni Hajózási Zrt. együtt-
működésében megvalósult hajós képzéssel ismerked-
hettek meg a diákok. Este Siófokon a Siófoki SZC Krúdy 
Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, valamint a 
Siófoki SZC Baross Gábor Szakgimnáziuma és Szakközép-
iskolája várta interaktív programokkal az érdeklődőket. 
- A rendezvény célja a szakmák kipróbálása interaktív 

formában. A célcsoport nemcsak a pályaválasztás előtt 
álló diákok, hanem a fiatalabb és az idősebb korosztály 
egyaránt, akiknek lehetőségük nyílik például egy máso-
dik szakma elsajátítására. A rendezvény szlogenje, „Pró-
báld ki, csináld meg, ismerd meg!”, jól jellemzi, hogy a 
szakmaválasztást ki kell próbálni, hiszen a helyes pálya-
választáshoz elengedhetetlen a szakmák megismerése 
– nyilatkozta Tóth Krisztina tagintézmény-vezető a Krúdy 
rendezvényén. A tagintézményben elsősorban a képzé-
sekhez illő szakmákat ismerhették meg az érdeklődők, 
akik bepillantást nyerhettek a vendéglátás, turisztika, ke-
reskedelem, pénzügy-számvitel, logisztika és az új ága-
zat, az ügyvitel rejtelmeibe játékos, kreatív feladatokon 
keresztül. A Barossban a gépészet, szépészet, környezet-
védelem, közlekedés, építőipar és a könnyűipar egyaránt 
bemutatkozott az este során. 

Tavaszi vendéglátós verseny a Krúdyban
A Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája április 11-én első alkalommal 
rendezte meg tavaszi vendéglátós versenyét, me-
lyen a legfiatalabb tanulók mérhették össze szak-
mai tudásukat. 

A hagyományteremtő szándékkal létrahozott gasztro-
nómiai eseményen ifjú szakácsok, cukrászok és pincé-
rek versenyeztek a siófoki Krúdyban. 
- Célunk, hogy a fiatalabb, 9. évfolyamos vendéglátós 
tanulóknak is versenylehetőséget teremtsünk, hogy 
megmutathassák az eddig elsajátított szakmai tudá-
sukat. Tavaszi versenyünkre a régió négy vendéglátós 
iskolája, illetve a nyitrai testvériskolánk nevezett be. A 
zsűri soraiban országosan elismert szakemberek mel-
lett volt diákjaink foglaltak helyet – nyilatkozott a ver-
senyről Tóth Krisztina tagintézmény-vezető. 
A nap során a verseny mellett szakmai bemutatókon, 
barista bemutatón, illetve egy szakmai előadáson is 

részt vehettek a diákok. Pohner Ádám, a balatonszemesi 
Kistücsök étterem séfje tartott élménybeszámolót a 
Bocuse d’Or lyoni döntőjéről, melyen csapatával Ma-
gyarországot képviselte.
- Az élménybeszámolóm során a fiatalok igazán ér-
deklődőek voltak. Megtekintettem még a kilencedikes 
tanulók versenyét, valamint az iskolát és a felújított 
modern, jól felszerelt tanéttermet is, mely nagyszerű 
tanulási lehetőséget nyújt a diákoknak – mondta el 

Pohner Ádám, aki szerint a jövő vendéglátós generá-
ciója számára a legfontosabb a tanulás, a szakma iránti 
alázat, és hogy csak előre tekintsenek.
A Krúdy tavaszi rendezvényének keretében gyakorlati 

képzőhelyek is bemutatkoztak, így a diákok még job-
ban megismerhették a leendő gyakorlati helyeiket.  
A hatékonyság figyelemmel kísérése és a közösen vég-
zett munka öröme sokat jelent a tanulók számára.

A magyar költészet napja
Versmondó versennyel, gálaműsorral, gyermek-
műsorral és megzenésített versekkel ünnepelte 
április 11-én a magyar költészet napját Siófok. 

Ebben az évben 94 óvodás és 40 általános iskolás, 9 
középiskolás és 3 felnőtt jelentkezett a megmérette-
tésre. Az elmúlt hetekben a pedagógusokból álló zsűri 
ellátogatott az óvodákba és az iskolákba, ahol meghall-
gatta és értékelte a versenyzők produkcióit. A magyar 
költészet napján a hagyományos gálaműsort megelő-
zően gyermekműsorral, verselőadással és megzenésí-
tett versekkel készült a Kálmán Imre Kulturális Központ. 
A délutáni gálán a résztvevők a közönséggel közösen 
szavalták el Ady Endre Őrizem a szemed című költemé-
nyét a költő halálának 100. évfordulója tiszteletére. A 
gálaműsorban a legügyesebb óvodások, majd az első 
helyezést elért alsó tagozatos tanulók és felsős diákok 
előadásában hallgathatták meg az érdeklődők a ver-

seket, végül a középiskolás és a felnőtt kategória első 
helyezettjei zárták a versszavalást a főtéri színpadon. 

Az óvodás korcsoport első helyezettjei:
Jankó Léna (Katicabogár Óvoda), Panyi Anna (Mici-
mackó Óvoda), Németh Zétény (Napraforgó Óvoda), 
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Alapítványi Est

Április 5-én rendezte meg 15. Alapítványi Estjét a Siófoki Perczel Mór Gimnázium a Kálmán Imre Kulturális Központban, 
ahol az est résztvevői a Korszerű Iskoláért Alapítványt támogatták. A gimnázium Alapítványi Estjén hagyományosan 
az iskola tehetséges tanulói mutatkoztak be zenés, táncos, valamint prózai produkcióikkal. A gálaműsor első 
felvonásában a néptánc, a moderntánc, a showtánc és a balett mellett az énekelőadások és zongoradarabok is 
helyet kaptak. A második felvonásban elsősorban prózai előadások, zenei bemutatók szerepeltek. A diákok egyéni és 
közös produkciókkal is bemutatkoztak, és több olyan egyesület is fellépett, mely tagjainak sorában Perczeles tanulók 
szerepelnek. A jótékony célú gálát a Balaton Táncegyüttes zárta. 

Munkában Siófok első APN (kiterjesztett hatáskörű) ápolója

KÖZÖSEN A JÖVŐNKÉRT

Az ápolói munkaerő szerepköre napjainkra számos 
országban átalakult, megjelent az önállóan végez-
hető kiterjesztett speciális szaktudás képessége. 

Ezen szerepkör nemzetközi standardjai alapján hazánk-
ban is megteremtődött az egyetemi szintű képzés lehe-
tősége, és elkezdődött annak gyakorlati alkalmazása, 
melynek sikeres vizsgázói között (2019.03.25.) tudhatjuk 
Királyné Bostyai Máriát.
Királyné Bostyai Mária a Pécsi Tudományegyetem Egész-
ségtudományi Karán végezte tanulmányait (BSc, MSc- 
Geriátriai specializáció).  
Az orvosok mellett a magasan képzett szakdolgozók 
munkája is elengedhetetlen része, a hatékony egész-
ségügyi ellátásnak és a biztonságos működésnek. A Ki-
terjesztett Hatáskörű Okleveles Ápoló (APN Advanced 
Practice Nursing) egy regisztrált ápoló, aki szakértői tu-
dásalapot, komplex döntéshozói képességeket és kiter-
jesztett hatáskörű klinikai kompetenciákat sajátított el.
Speciális szakértői tudása birtokában komplex döntési 
képességekkel, és bővebb kompetenciakörrel rendelke-

zik a klinikai gyakorlatban, melynek alapja az egyetemi 
végzettség. A geriátriai specializációval rendelkező APN 
kompetenciakörébe tartozik, pl. hogy: önállóan dolgoz-
hat közösségi ápolást végző praxisban. Kompetenciája: 
kezelési terv önálló összeállítása, képalkotó diagnoszti-
kai és vérkémiai vizsgálatok elrendelése, és kiértékelése, 
gyógyszerfelírás, iránydiagnózis felállítása és elvégzése, 
prevenciós vizsgálatok lebonyolítása, szakambulanciák-
ra utalás, védőoltások elrendelése és felírása. Munkájával 
csökken az ápolási/működési költség az ápolási ottho-
nokban és a házi ápolásban is, valamint az idős ápoltak 
sürgősségi osztályokon való megjelenésének gyakorisá-
ga, és a kórházban eltöltött napok száma.
Királyné Bostyai Mária pillanatnyilag, mint Egészség-
fejlesztő dolgozik a „Közösen a jövőnkért – komplex 
program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok 
térségben” elnevezésű pályázat megvalósítása kere-
tében. Prevenciós munkáját az Egészségügyi Szakmai 
Kollégium Háziorvostan Tagozat tagja, Dr. Vajer Péter, és 
szakmai csapata segíti.

A „KÖZÖSEN A JÖVŐNKÉRT – KOMPLEX PROG-
RAM A HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJ-
LESZTÉSÉRE SIÓFOK TÉRSÉGÉBEN” elnevezésű, 
EFOP-1.5.2-16-2017-00006 számú pályázat Siófok 
Város Önkormányzata, valamint Ságvár, Nagybe-
rény, Balatonendréd, Nyim településeinek önkor-
mányzatai által valósul meg. A projekt átfogó célja 
a humán közszolgáltatások minőségének és haté-
konyságának növelése, az azokhoz történő hozzá-
férés javítása. 

A projekt keretében egyedi segítséget nyújt az 5 kon-
zorciumi településen működő mentori program, de 
nagy hangsúlyt kap a településeken megjelenő utazó 
szakember szolgáltatás pl.: ingyenes jogi segítség-
nyújtás, adósságkezelés. Az elmúlt évben több sikeres 
rendezvényünkön – Sportnap, Élménynap, Erdei Túra, 
Gasztroma – több mint 3000 ember vett részt. 

Idén indítjuk programjainkat az egészségfejlesztés 
területén, ennek keretében a projektben célunk az 
egyének, csoportok, közösségek egészségének, élet-
minőségének javítása. Segíteni szeretnénk abban, 
hogy az emberek képesek legyenek megőrizni saját 
egészségüket, javítva afeletti kontrolljukat. Az egész-
ségfejlesztés nem szolgáltatást nyújt, mint a hagyo-
mányos orvosi, gyógyító tevékenység, hanem segítője 
annak a folyamatnak, amely az egyéneket, közössége-
ket ruházza fel az egészségükért való felelősséggel. 
Célunk, hogy csökkentsük az emberek egészségi ál-
lapotában - életkortól, társadalmi osztálytól függően 
- jelenleg fennálló különbségeket, mindenki a számá-
ra elérhető legjobb egészségi állapotban éljen. Ennek 
érdekében igyekszünk létrehozni az egészséget támo-
gató környezetet, tájékoztatást adunk a betegségek 
megelőzési módjairól, és életmód-váltásra ösztönzünk 
mindenkit. 

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság és a Sió-
foki Rendőrkapitányság szervezésében április 2-án 
Siófokra érkezett az az országos prevenciós turné, 
melyben táncos-akrobatikus előadásokon keresztül 
hívják fel a fiatalok figyelmét az őket érintő problé-
mákra, veszélyekre. 

Az országos turné során a szolnoki New Step Fitnesz és 
Táncstúdió növendékei alkotta Üzenet Táncszínház cél-
irányos baleset- és bűnmegelőzési témákat feldolgozó 
táncprodukcióikkal hívja fel a fiatalok figyelmét a kor-
osztályukat érintő problémákra. A témák közt szerepel 
többek közt a családon belüli erőszak, a kiközösítés, a 
gyerekek közti erőszak, bántalmazás, a személytelen világ 
(mobiltelefon), a közösségi média veszélyei, az alkohol- és 
kábítószer-fogyasztás, gyermekeltűnések. A Kálmán Imre 
Kulturális Központban megrendezett prevenciós előadás 
a táncokon keresztül szólította meg a siófoki fiatalokat, 
és egy-egy produkció után szakértők segítettek az egyes 

témák feldolgozásában. Vácz Edit r. alezredes, a Somogy 
Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osz-
tály osztályvezető-helyettese és dr. Jávorszkiné dr. Molnár 
Magdolna r. alezredes, a Somogy Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Bűnmegelőzési Osztály vezetője hasznos és gya-
korlati tanácsokat nyújtott a diákok számára. Felhívták 
a figyelmet arra, hogy ha időben sikerül felismerni a ve-
szélyhelyzeteket, akkor időben is tudják kezelni, és ezáltal 
megelőzni, valamint arra a tényre, hogy segítség mindig 
van. Ez utóbbihoz azonban elengedhetetlen, hogy le-
gyen mindig egy ember, akinek el merik mondani a prob-
lémáikat.  

Baleset- és bűnmegelőzési előadás fiataloknak

Darás Katinka Kincső (Napsugár Óvoda), Fekete Martin 
(Nyitnikék Óvoda), Kacsala Ágnes (Nyolcszínvirág Óvo-
da), Bartha Csenge (Pillangó Óvoda), Klimstein Nóra 
(Pitypang Óvoda), Panyi Gabriella (Pöttyös Óvoda).
Az általános iskolás korcsoport első helyezettjei:
Takács Márk Szebasztián (Beszédes József Ált.Isk.), Pá-
pai Johanna (Széchenyi István Ált.Isk.), Gáspár Lakatos 
Liána Ilona (Széchenyi István Ált.Isk.- Kiliti tagozat), Ba-
logh Zsófia (Vak Bottyán János Ált.Isk.), Rózsás Botond 
(Beszédes József ált.isk.), Városi Anna (Széchenyi István 

ált.isk.), Varga Nóra (Széchenyi István Ált.Isk.- kiliti te-
lephely), Horváth Áron (Vak Bottyán János Ált.Isk.). 
A középiskolás korosztály első helyezettje:
Orsós Dorottya (Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakgimnázi-
uma és Szakközépiskolája)
Felnőtt korosztály első helyezettjei:
Gyimesi Attila, Perjési Pál.
A versek után az Egerszegi Akusztik koncertje színesí-
tette a magyar költészet napját. 
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Az egészségfejlesztés során tervezett tevekénységek:
-  Életmód témájú prevenciós tanácsadás, online, illetve 

telefonos tanácsadás; 
-  Egyéni állapotfelmérés és kockázatbecslés, illetve az 

ehhez kapcsolódó egyéni tanácsadás kitelepült szűrő-
állomásokon; 

-  Csoportos foglalkozás:  testsúlycsökkentés támoga-
tása csoport,  

- viselkedéses addikciók megelőzése és visszaszorítása; 
- Szülőklubok indítása;
-  Álláskereső mentálhigiénés önsegítő csoport, (haté-

kony időbeosztás, SMART célfelállítás, asszertív kom-
munikáció, önismeret, stresszkezelés,) és szorongással 
küzdők önsegítő csoportja program; 

-  Pszichológus biztosítása a településeken.
-  Szeretnénk felhívni a figyelmüket két tanácsadásunkra, 

melyek kimondva vagy kimondatlanul a legtöbb prob-
lémát jelentik a lakosság körében:

- Dohányzásról leszokás támogatás
- Testsúlycsökkentés
Mi történik, ha felveszi velünk a kapcsolatot?  Kollégánk 
előre egyeztetett időpontban felhívja Önt, és a megbe-
szélt menetrend szerinti ütemben tekintik át a fenti té-
mákkal kapcsolatos ismereteket, gyakorlati tanácsokat 
és ötleteket a nehézségek leküzdésére.

Kapcsolatfelvétel: eletmod@kozosenajovonkert.hu

Pályázat- óvodapedagógus
Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján pályázatot hirdet
Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet

Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje 
intézményvezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időtartamra, 2019. augusztus 01-től 2024. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8600 Siófok, Fő utca 218.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. augusztus 01. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Gáborné általános intézményvezető-helyettes 
nyújt, a 84/311-220-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Siófok Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8600 Siófok, Fő tér 1.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SFK/26.199/2019., valamint a munkakör 
megnevezését: Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje - intézményvezető.
Személyesen Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző 8600 Siófok, Fő tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról pályázat előkészítője által összehívott bizottság véleményét figyelembe véve dönt a képviselő-testület 
a benyújtási határidőt követő legközelebbi képviselő-testületi ülésén. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, 
hogy a pályázatot – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa. A közalkalmazotti kinevezés 3 hónap próbaidő 
kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
Siófok Város honlapja – www.siofok.hu – 2019. április 29.
Siófoki Hírek – 2019. május havi száma
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 01.

Pályázat intézményvezető beosztás ellátására

A megbízással járó feladatokról, az illetményről és juttatásokról, a pályázati feltételekről, pályázat 
részeként benyújtandó iratokról, igazolásokról további információt a www.siofok.hu honlapon szerezhet, 

vagy a 84/311-220-as telefonszámon

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8600 Siófok, Fő utca 218.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz,
•  iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok 

másolata,
• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. június 27.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Siófok Város Óvodája és 
Bölcsődéje címére történő megküldésével (Fő utca 
218.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplő azonosító számot: 74-203-2019, valamint 
a munkakör megnevezését: óvodapedagógus
Elektronikus úton, ovoda.siofok@gmail.com 
E-mail címen keresztül
Személyesen: 8600 Siófok, Fő utca 218.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
Siófok Város honlapja – www.siofok.hu
Siófoki Hírek – 2019. május havi száma

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályázati ki-
írás közzétevője a Belügyminisztérium (NM). A pályázati 
kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött ada-
tokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot 
kiíró szerv felel.
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Pályázati felhívás a Balaton-parti Kft tulajdonát képező Siófok belterület 3359/6 hrsz-ú  ingatlan 
adásvétel útján történő értékesítésére

A Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság – székhelye: 8600 Siófok, Petőfi sétány 3., cég-
jegyzékszáma: Cg. 14-09-300003, adószáma: 10714254-2-14, statisztikai számjele: 10714254-6820-113-14, számlave-
zető pénzintézet: ERSTE Bank Hungary Zrt. bankszámlaszám: 11600006-00000000-51113478, képviseli: Pintér Tamás 
ügyvezető igazgató – adásvétel címén értékesíteni kívánja a kizárólagos tulajdonát képező alábbi ingatlant:
 
Eladó a megkötni kívánt adásvételi szerződés vonatkozásában a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
valamint Siófok Város Önkormányzata Képviselő Testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 11/2012. (III.30.) 
önkormányzati rendelete szerint jár el.

Az értékesítésre meghirdetett ingatlan adatai:
Siófok belterület 3359/6 hrsz alatt nyilvántartott ingatlan
Az ingatlan megnevezése: kivett beépítetlen terület.
Az ingatlan területe: 1274 m2
Az ingatlan tulajdoni lapján cím adat nem szerepel, az ingatlan természetben 8600 Siófok, 
utcában található

Értékesítés módja: nyilvános pályázat
Értékesítés jogcíme: adásvétel
Az ingatlan kikiáltási ára: 13.500.000 Ft+ÁFA összeg
Az ingatlan a kikiáltási ár alatti áron nem értékesíthető.

A pályázatok beadásának határideje: 2019. május 29.

A pályázat nyilvános, azon részt vehet bármely természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.  
törvényben meghatározott „átlátható szervezet”, illetve egyéni vállalkozó.

A pályázat benyújtásának helye és ideje: 2019. május 29., Siófok, Petőfi sétány 3. Balaton-parti Kft Titkárság

Az eredményhirdetés határideje és módja: a Pályáztató a Pályázatok elbírálását – Siófok Város Önkormányzat Kép-
viselő Testületének e tárgyú döntése - követően legkésőbb 15 napon belül a megadott kapcsolattartási címeken 
írásban közli a Pályázókkal a pályázat eredményét. 

A Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati eljárást 
annak bármely szakaszában eredménytelenné nyilvánítsa.

A részletes pályázati kiírásért keresse kollégáinkat a titkarsag@balaton-parti.hu e-mail címen, 
vagy személyesen a Petőfi sétány 3. szám alatti irodánkban.

Pályázat Díjkitűzés nyomravezető részéreDíjkitűzés nyomravezető részére
Városunk területén a közelmúltban több, a kö-
zösségi együttélés szabályait semmibe vevő, a 
közösségnek kárt okozó és polgáraiban méltán 
felháborodást keltő eseményekre reagálva a nyil-
vánosság segítségét kérem.

Ismeretlen tettesek közterületeinken rongálva a Siófok-
Balatonszéplak városrészen telepített fáinkat vegyszerrel, 
a Club Aranypartház előtti partszakaszon ültetett fáink 
szárait a földfelszín közelében átvágva pusztították el. A 
cselekmények alkalmasak a Btk. 371. §-ba ütköző rongá-
lás vétségének megállapítására. Az önkormányzat által 
tett feljelentés alapján a Siófoki Rendőrkapitányság vala-
mennyi cselekmény kapcsán eljárást folytat az elkövető 
személyének és büntetőjogi felelősségének megállapítása 
érdekében. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 
6:588. § alapján nyomravezetői díjat tűzök ki annak a ré-
szére, aki az elkövetők személyéről a nyomozást folytató 
Siófoki Rendőrkapitányság részére információt szolgáltat. 
A díj összege minden egyes elpusztított fára vonatkozóan 
100.000.- Ft. Aki az elkövetők személyével kapcsolatban 
érdemleges információval rendelkezik, jelentkezzen sze-

mélyesen a Siófoki Rendőrkapitányságon, hívja a Siófoki 
Rendőrkapitányság 06-84/519-150-es telefonszámát vagy 
a 112-es, 107-es segélyhívószámok valamelyikét, illetve tár-
csázza az ingyenesen hívható 0680/555-111 „Telefontanú” 
zöldszámát. A díjkitűzés összege annak fizethető ki, aki az 
elkövető személyével kapcsolatban olyan adatot hoz az 
eljáró nyomózó hatóság tudomására, amelynek segítségé-
vel a bűncselekmény felderítése megtörténik és az elköve-
tő büntetőjogi felelőssége jogerősen megállapítást nyer. A 
rendőrség a nyomravezető személyét bizalmasan kezeli. A 
díjkitűzés visszavonásának jogát a díj kitűzője fenntartja.
Továbbra is várjuk a nyomravezetők jelentkezését azon is-
meretlen tettesekkel kapcsolatban, akik közterületeinken 
rongálva a Siófok-Balatonszéplak városrészen telepített 
fáinkat vegyszerrel, a Club Aranypartház előtti partszaka-
szon ültetett fáink szárait a földfelszín közelében átvág-
va pusztították el. A nyomravezetői díj összege minden 
egyes elpusztított fára vonatkozóan 100.000.- Ft.

Siófok, 2019. március 25.
Dr. Lengyel Róbert s.k. 

polgármester

Ön is
nézzen be!

2019. 05. 22.
( s z e r d a ,  1 0 – 1 6  ó r á i g ) RENDKÍVÜLI

Ingyenes
szemvizsgálat!
Szemüvegrendelés esetén.
(Időpontegyeztetés szükséges.)

OPTIKA
NAP

Csak ezen a napon

-20–40%
minden szemüveglencsére

keretekre
-20–50%

OPTIKA
Siófok, Vak Bottyán u. 27., TESCO

Nyitva: H.–Szo. 9.00 – 20.00, V. 9.00 – 19.00
Telefon: 06-84/322-674

szemmérés
Személyre szabott szemüveg

+
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Tisztelt Választópolgárok! Szavazókör címének változása
A Köztársasági Elnök 2019. május 26. napjára tűzte ki az Európai Parlament tagjainak választását.

A Siófok településen kialakított szavazóköröket az SFK/5380-4/2019. számú HVI határozatomban 
felülvizsgáltam.  

Új szavazókör kialakítása

Tájékoztatom Önöket, hogy a siófoki 006. sorszámú szavazókör (szavazókör címe: Nyolcszínvirág Óvoda 8600 Sió-
fok, Bókay J. utca 2.) területéből – a siófoki 006. sorszámú szavazókör meghagyásával – kialakítottam a siófoki 
024. sorszámú szavazókört 

A siófoki 024. sorszámú szavazókör szavazóhelyiségének címe: 8600 Siófok, Bókay utca 2/A. (Katicabogár Óvoda).

Akácvirág utca .........................................teljes közterület
Bláthy Ottó utca  ............................................................... 12.
Bláthy Ottó utca ................14.- folyamatos házszámok
Bókay János utca ....................................teljes közterület
Hajnal utca ................................................teljes közterület
Harangvirág utca ....................................teljes közterület

Kardvirág utca .........................................teljes közterület
Málna utca ................................................teljes közterület
Nefelejcs köz ............................................teljes közterület
Nefelejcs utca ..........................................teljes közterület
Öreghegyi utca .......................................teljes közterület
Szép-völgyi köz .......................................teljes közterület

A 024. sorszámú szavazókörhöz (Katicabogár Óvoda 8600 Siófok, Bókay J. utca 2/A.) tartozó utcák jegyzéke:

Bodza utca ................................................teljes közterület
Borostyán utca ........................................teljes közterület
Eperfa utca ................................................teljes közterület 
Foki szőlőhegy ........................................teljes közterület
Gyöngy utca .............................................teljes közterület
Holdkő utca ..............................................teljes közterület
Kajszi utca..................................................teljes közterület
Kristály utca ..............................................teljes közterület

Mogyoró utca ..........................................teljes közterület
Ringló utca ................................................teljes közterület
Szamóca utca ...........................................teljes közterület
Szeder utca ...............................................teljes közterület
Szépvölgyi utca .......................................teljes közterület
Szőlőhegy út ............................................teljes közterület
Vadalma utca ...........................................teljes közterület

Tájékoztatom Önöket arról is, hogy a siófoki 023. sorszámú szavazókör szavazóhelyiségének korábbi (8600 Siófok, 
Déli út 2.- Sportcentrum) helye és címe megváltozik, a 023. sorszámú szavazókör új helye és címe: 8600 Siófok, 
Koch R. utca 8. (Krúdy Gyula Középiskola).

Szavazókör területének változása

Továbbá az SFK/5380-5/2019. számú HVI határozatomban felülvizsgáltam a siófoki egyéni választókerületeket és 
a siófoki 013. sorszámú szavazókörbe (8600 Siófok, Széchenyi utca 13. Széchenyi utcai iskola) soroltam be a 8600 
Siófok Dózsa György utcában a páros házszámok közül a 2. házszámtól a 40. házszámig, illetve a páratlan ház-
számok közül az 1. házszámtól a 21. házszámig terjedő területet.

A 013. sorszámú szavazókörhöz (Széchenyi utcai iskola 8600 Siófok, Széchenyi utca 13.) tartozó utcák jegyzéke:

A Nemzeti Választási Iroda az értesítőt 2019. április 5. napjáig küldi meg a választópolgárok lakcímére.

Tisztelettel

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit 
választási irodavezető

A 006. sorszámú szavazókörhöz (Nyolcszínvirág Óvoda 8600 Siófok, Bókay J. utca 2.) tartozó utcák jegyzéke:

A 023. sorszámú szavazókörhöz (Krúdy Gyula Középiskola 8600 Siófok, Koch R. utca 8.) tartozó utcák jegyzéke:

Koch Róbert utca ............................páratlan házszámok Küszhegyi út ..............1/A- 5/D folyamatos házszámok

Dózsa György utca ...........0-40. páros házszámok Dózsa György utca ...... 1-21. páratlan házszámok

Fő utca ................................ 67-103. páratlan házszámok
Fő utca ...................................188-230. páros házszámok
Tanácsház utca ...............11-23/D páratlan házszámok

Tanácsház utca ............. 18-18/0003 páros házszámok
Új-piac tér ................................................. teljes közterület

Amennyiben további tájékoztatásra lenne szükségük, a választási iroda elérhetőségei:

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Választási iroda
8600 Siófok, Fő tér 1.
Tel: (84) 504-100 (központ), (84) 884) 504-277 (választási iroda közvetlen száma), (84) 504-250
Email: valasztas@siofok.hu
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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 
4076/1 hrsz. 268 m2
üzem és üzemi épület
beépítetlen terület
Az ingatlanok együttes 
Vételára: 220.000.000,- Ft

8. Siófok, a 7-es főút  
(Zamárdi út, Málna utca) mellett
9030/6 hrsz. 701 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 9.800.000.- Ft
Közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva.

9. Siófok, Diós tér 12.
83/2 hrsz. 402 m2 
kivett beépítetlen terület 
Vételára: 3.500.000.- Ft
Az ingatlan előközművesítésre vár, az 
ivóvíz – és villany közmű a József Attila 
utcához csatlakoztatható, a szennyvízköz-
mű a József Attila utcai közmű kiépítését 
követően valósítható meg.

10. Siófok, Diós tér 15.
83/5 hrsz. 494 m2 
kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.700.000.- Ft 
Az ingatlan előközművesítésre vár, az 
ivóvíz – és villany közmű a József Atti-
la utcához csatlakoztatható, a szenny-
vízközmű a József Attila utcai közmű 
kiépítését követően valósítható meg.

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.400.000.- Ft
Az ingatlan előközművesítésre vár, az 
ivóvíz – és villany közmű a József Atti-
la utcához csatlakoztatható, a szenny-
vízközmű a József Attila utcai közmű 
kiépítését követően valósítható meg.

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 6.500.000.- Ft
Az ingatlan előközművesítésre vár, az 
ivóvíz – és villany közmű a József Atti-
la utcához csatlakoztatható, a szenny-
vízközmű a József Attila utcai közmű 
kiépítését követően valósítható meg.

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

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.800.000.- Ft

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

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

16. Siófok, Semmelweis utca 
9675/7 hrsz. 1211 m2

vételára: 21.600.000.- Ft
kivett beépítetlen terület
Közművek az utcában vannak, 
a beépítetlen területre 
nincsenek rácsatlakoztatva.

17. Siófok, Töreki utca 
12177/2 hrsz. 3783 m2

kivett, beépítetlen terület 
Vételára: 12.000.000 Ft
(A közművek a kialakuló ingatlan előtti 
utcában vannak, a beépítetlen területre 
nincsenek rácsatlakoztatva.)

18. Siófok, Töreki utca 30-32.
12177/3 hrsz. 4378 m2

kivett, gazdasági épület, udvar 
Vételára: 21.000.000 Ft
(A kialakuló ingatlan villany közművel 
ellátott, egyébként a közművek az ingat-
lan előtti utcában vannak, az ingatlanra 
nincsenek rácsatlakoztatva.)

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

Vételára: 2.900.000.- Ft

20. Siófok, Déli utca 2. 
9697/72 hrsz, 23.687 m2 
kivett gazdasági épület, 
udvar és teniszpálya
Vételára: 140.000.000.-Ft  
Az ajánlattételre vonatkozó egyéb 
feltételeket a részletes pályázati kiírás 
tartalmazza.

A pályázatban szereplő ingatlanok kikiáltási árai nettó értéken szerepelnek, azokat áfa terheli.  
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: 2019. június 11. (kedd) 900

Lecserélné régi fogpótlását?

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

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

ITT AZ IDEJE EGY SZEBB ÉS 
STABILABB FOGSOR 
KÉSZÍTÉSÉNEK?
Akkor kérjen 
időpontot most egy 
állapotfelmérésre: 
május és júniusban 
extra kedvezmények 
a � x és kivehető 
pótlásokra a hirdetést felmutatóinak!




