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Az utolsó ülés

Idén nagyobb lesz a Jégkikötő

Idén is lesz jégpálya a hajóállomáson, azaz újra lesz 
Jégkikötő.
- Azt gondolom, hogy a tavalyi évben jól vizsgázott 
a beruházás, hiszen nemcsak a téli sportot kedvelők 
találhatták meg a számításaikat, hiszen egy olyan tu-
risztikai attrakciót sikerült telepíteni Siófokra, amely 
többek között a szállodatulajdonosok és az idegen-
forgalom más szereplői részéről is pozitív visszajelzést 
hozott. Idén már egy jelentősen megnövelt területen 

fogjuk a Jégkikötőt kialakítani - mondta a testületi 
ülés utáni sajtótájékoztatóján Szajcz Adrián beruhá-
zási és fejlesztési tanácsnok.
200 négyzetméterrel nő a jégpálya területe, 14x26 
méteres lesz az alappálya, melyet idén már két jégfo-
lyosó, egy 3x50 méteres és egy 2,5x40 méteres egészít 
majd ki. Változik a nyitva tartás is, november 29-én 
nyílik a jégpálya, és jövő év február 2-ig lesz nyitva. 
Csakúgy, mint tavaly, a siófoki lakosok lakcímkártya 
felmutatásával 50%-os kedvezményt kapnak, vala-
mint 10-15 óráig a siófoki óvodás és iskolás gyerekek 
ingyen használhatják a Jégkikötőt. 

Siófok ennél többre képes

A fenti mondat mind a testületi ülésen, mind az azt 
követő sajtótájékoztatón elhangzott, a ciklusprogram 
értékelése kapcsán. Az önkormányzat utóbbi öt évé-
nek teljesítményét rendszerező és értékelő kilencven 
oldalas anyagot egyhangú igennel fogadta el a tes-
tület. Dr. Lengyel Róbert polgármester nem kívánt 
hozzáfűzni semmit a ciklusprogram értékeléséhez, de 
elmondta, hogy ha nem is zökkenőmentes, de komoly 

munka folyt a testületen belül. Szajcz Adrián a ciklus-
programról úgy nyilatkozott, hogy azt a Fidesz-frakció 
elfogadja, ez a múlt, ezen változtatni nem lehet. Ettől 
eltekintve Siófok ennél sokkal többre képes, az elmúlt 
öt évet az elvesztegetett lehetőségek időszakának ér-
tékelik. 
- Október 13-án önkormányzati választások lesznek, 
ezért úgy döntöttünk, hogy a ciklusprogram érté-
kelését és Lengyel Róbert munkájának értékelését 

a siófokiakra bízzuk. Persze nemcsak erről mond-
hatnak véleményt a választók, hanem Lengyel 
Róbert 2014-es kampányígéreteiről is, ugyanis a cik-
lusprogramból kitűnik, hogy a polgármester kam-
pányígéreteiből semmi nem valósult meg az elmúlt 
öt évben, a testület elé nem kerültek ezekkel kap-
csolatos előterjesztések - mondta Szajcz Adrián. 
A tanácsnok azt is elmondta, hogy a ciklusprogramban 
szereplő beruházások a képviselők munkáját dicsérik. 
Az abban szereplő beruházások közül nagy, városstra-
tégiai beruházással nem találkozhatunk, ezekben ki-
zárólag utak, járdák, városfejlesztési és üzemeltetési 
feladatok vannak, ezeket a képviselők készítették elő, 
ők tettek lépéseket azért, hogy a mindenkori költség-
vetésbe bekerüljenek ezek a beruházások, fejlesz-
tések, és a képviselők tettek erőfeszítéseket, hogy 
ezeknek a beruházásoknak költségvetési fedezetet 
tudjanak biztosítani.

Újra társasház-felújítási program

A sikeres társasház-felújítási program újabb fejezet-
hez érkezett, október 1-én újra kiírásra kerül, azaz in-
dulhat a második menet.
- Egy újabb sikeres programról beszélhetünk, amikor 
javaslatot tettem a képviselő-testületnek arra, hogy 
indítsuk el ezt a programot, magam sem gondoltam, 
hogy ilyen sikere lesz, és ilyen komoly eredménye-
ket érünk el. Kisebb problémák adódtak ugyan, de 
ezeket a támogatási szerződések megkötése után 
kiküszöböltük. Az új programban a tavalyihoz ha-
sonlóan 100 millió forint áll rendelkezésre, és a teljes 
beruházási költség 40 %-át fogja az önkormányzat tá-
mogatásként biztosítani. Több közös képviselő meg-
keresett azzal a problémával, hogy a felújítások során, 
közterületen kell tárolniuk az építőanyagot, így jelen-
tős összeget kell fizetniük ezért a közterületekről szó-
ló rendelet alapján. Segítségképpen azt javasoltam a 
hivatalnak, hogy vizsgálják felül ezt a rendeletet, és 
vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a program-
ban részt vevő társasházak esetében hogyan lehetne 
ezektől a díjaktól eltekinteni - mondta Szajcz Adrián 
beruházási és fejlesztési tanácsnok. 

A ciklus utolsó testületi ülésén többek között az elmúlt 5 év teljesítményét összefoglaló úgynevezett ciklus-
programról szavaztak a képviselők. A jelenlegi testületből hatan befejezik a képviselői munkát, nem indulnak 
az októberi választáson. A testületi ülés után Szajcz Adrián tartotta meg szokásos sajtótájékoztatóját, ahol 
részletesen bemutatta a fontosabb döntéseket. 

Az ülés elején a leköszönő képviselők munkáját dr. Lengyel Róbert ajándék tollal köszönte meg. Az ülés végén először 
Ujvári István kért szót, aki az egyik legrégebbi tagja a testületnek.
- Annak idején Szente Imre képviselőtársam mondta, hogy nagy élmény ide bekerülni, és nagy élmény innen kikerülni 
- mondta Ujvári István, aki megköszönte az együtt töltött 21 évet mindazoknak a polgármestereknek, jegyzőknek és 
hivatali munkatársaknak, akikkel együtt dolgozott ez alatt a hosszú idő alatt.
- Úgy gondolom, jól döntöttünk, jelesül az én családom azt mondta, hogy apa, elég volt, apa, ne! Ezt már Csorba Ottó 
mondta, akinek ez volt az ötödik ciklusa, és aki többek között kiemelte azt, hogy az egyetértés a könnyebbik út, az 
egyet nem értés, a vita viszi előre a dolgokat. Ha valaki megfogalmazza más irányú véleményét, az nem azt jelenti, 
hogy a javaslattevővel ellenséges viszonyban van, vagy rosszat akart neki. Ő is ugyanazt a célt akarja: Siófok város 
javát szolgálni, más módon megközelítve az adott problémát, de minden esetben egy cél vezérel mindenkit, a város 
jövője. Mezőfi Józsefné szintén megköszönte mindenkinek a három cikluson keresztül átívelő közös munkát, s mint 
mondta, nagyon sokat tanult a 13 év alatt.
- Mindenkinek szeretném megköszönni, a hivatal dolgozóinak, az összes polgármesternek, aki az életemben megfor-
dult, képviselőtársaimnak, és mindenkinek boldog karácsonyt szeretnék kívánni - mondta Lapos Gábor búcsúzóul.
Hamvas Péter elsősorban a hivatal munkatársainak mondott köszönetet. Ő is azt emelte ki, hogy képviselőtársaival 
akár igy, akár úgy döntött, mindig a város érdekét tartotta szem előtt. Utolsóként Orbánné Wald Marianna kért szót, 
aki szintén elbúcsúzott mindenkitől, s mint mondta, egy valamit megtanult: nevezetesen azt, hogy nem ért máshoz, 
mint a szociális területhez, és nem való képviselőnek.
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A társasház-felújítási program október 1-én indul, a 
pályázatok benyújtási határideje november 30. Külső 
hőszigetelésre, a belső közös terek nyílászárócseréire, 
és a belső gépészeti felújításokra lehet majd pályázni.  
 

Támogatás a kézilabdacsapatnak

A tavalyi évben a siófoki női kézilabda klub megnyer-
te az EHF kupát. Ezt a kupaszereplést a város 35 mil-
lió forinttal támogatta.  Az idei EHF kupa szereplésre 
is támogatási kérelmet nyújtott be a klub vezetése, 
mely 50 millió forintról szólt. Ez a támogatás a koráb-
bi évekhez hasonlóan sávos rendszerben történne 
meg, azaz nem egészben kerülne kifizetésre, hanem 

hat részletben, de a részleteket csak akkor kaphatja 
meg a klub, ha az előre meghatározott részeredmé-
nyeket eléri. A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság azt 
javasolta, hogy most történjen egy 6 millió forintos 
kifizetés, a maradék összegről pedig döntsön a követ-
kező testület. Lapos Gábor képviselő módosító indít-
vánnyal élt, azaz az erdeti határozati javaslatot tette 
fel szavazásra. Dr. Lengyel Róbert azt javasolta, hogy 
5 millió forintot kapjon most a klub, a későbbiekben 
pedig a következő testület döntsön további 20 millió 
forint odaítéléséről. Ez az összeg jóval kevesebb, mint 
a tavalyi évben megszavazott támogatás. A testület 9 
igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett az eredeti javas-
latot fogadta el.
- A testület most egy 6 millió forintos támogatásról 
döntött, hiszen a jelenlegi költségvetést ez érinti, 
ezzel a harmadik selejtezőkör megvívásához nyújt 
segítséget a csapatnak a város. A maradék összeg 
felhasználását a következő évi költségvetés terhére 

támogatta a testület. A tavalyi EHF győzelem Siófok 
város történetének legnagyobb nemzetközi kupasi-
kere volt, a csapat megszerettette magát a várossal. 
Legnagyobb megdöbbenésünkre ezt a támogatást 
Lengyel Róbert nem szavazta meg, ezzel nemet mon-
dott az EHF kupagyőztes női kézilabdacsapatra, és ne-
met mondott azokra is, akik szeretik és támogatják a 
csapatot. Korábban nemet mondott a kézilabda klub 
infrastrukturális fejlesztéseire is, mind a klubvezetőt, 
mind a fejlesztéseket folyamatosan kritikával illette. 
Lengyel Róbert nemet mondott a klub további fej-
lődésére és szakmai programjára. Úgy gondolom, 
Lengyel Róbert rossz döntést hozott, én szeretnék a 
csapatnak ezúton is mind a bajnoksághoz, mind a ku-
paszerepléshez sok sikert és eredményes szereplést 
kívánni - mondta Szajcz Adrián.

A déli városrész csapadékvíz-elvezetése

A déli városrész csapadékvíz-elvezetése pályázat 
kapcsán a közbeszerzés lezárását követően forrás 
biztosításáról kellett döntenie a testületnek. Ez egy 
stratégiai fontosságú beruházás a város számára, 
azonban probléma adódott.
- Két évvel ezelőtt 200 millió forint pályázati pénzt 
nyertünk erre a beruházásra, a város 200 millió forint 
önrészt vállalt, tehát 400 millió forint állt rendelke-
zésre, ezzel a pénzösszeggel számoltunk, hogy meg 
tudjuk valósítani a projektet. Az előkészületi munkák 
hosszú időt vettek igénybe, az engedélyek beszerzése 
szintén hosszú ideig tartott. Most vagyunk ott, hogy 
egy sikeres közbeszerzést tudtunk lezárni, azonban 
sajnos a nyertes pályázó a 400 millió forinthoz képest 
majdnem 715 millió forintos ajánlatot nyújtott be. A 
testület nagyon fontosnak ítéli meg ezt a projektet, 
és továbbra is elkötelezettek vagyunk abban, hogy a 
beruházás megvalósuljon. Ennek érdekében mindent 
el kell követni - részletezte Szajcz Adrián.
A testület úgy döntött, hogy egy ekkora kötelezettsé-
get a jövő évi költségvetés terhére nem tud vállalni, 
figyelembe véve azt, hogy választások lesznek, a dön-
tés az volt, hogy támogatják a beruházást, de a dön-
tést a következő testületre bízták. 

Újabb facsemetékkel gazdagodik Siófok
Az ősz folyamán 150 darab kocsányos tölgy cseme-
tével bővül a töreki természetvédelmi terület, és a 
Somlay utcai tűzoltó laktanya előtti tér.

- A klímaváltozás negatív hatásai csökkentésének egyik 
legegyszerűbb módja a szakértők szerint is a faültetés. 
Erre biztatom magam is városunk azon polgárait, akik 
megfelelő területtel rendelkeznek ehhez. De a város 
sem lehet tétlen. Szeptemberben figyeltem fel egy 
olyan önzetlen ember kezdeményezésére, aki facse-

meték önkormányzatok részére történő ingyenes biz-
tosításával akar tenni az ügy érdekében. Felvettem vele 
a kapcsolatot, és láss csodát: adományként rövidesen 
150 darab kocsányos tölgy csemetével gazdagodha-
tunk – mondta el dr. Lengyel Róbert polgármester. 
A város főkertésze már a telepítésre alkalmas terüle-
teket is kijelölte. A kocsányos tölgy erdei fafajta, így a 
töreki természetvédelmi területet, valamint a Somlay 
utcai tűzoltó laktanya előtti parlagot ültetik be vele. 

Siófoki mentősök támogatása
Siófok Város Önkormányzatának támogatásából 
nagy értékű, és igen hasznos őrző monitorral gaz-
dagodott a siófoki mentőállomás. 

A dr. Lengyel Róbert polgármester javaslatára megho-
zott testületi döntés alapján a város költségvetéséből a 
siófoki rendőrök, tűzoltók és mentősök minden évben 
támogatásban részesülnek, melyet a munkakörülmé-
nyeik javítására, munkaeszközök beszerzésére fordít-
hatnak. Szeptemberben a mentőállomás dolgozóinak 
személyesen adta át dr. Lengyel Róbert polgármester 
az 1 millió forint összegű támogatásból megvásárolt 
őrző monitort, és megköszönte a mentősök áldoza-
tos munkáját. A nagy értékű, igen hasznos készülék 
szállítás közben a beteg folyamatos őrzését biztosítja, 
alkalmas vérnyomás-, testhőmérséklet mérésre, a vér 
O2 telítettségének százalékos arányban történő meg-

határozására. Emellett használható EKG készítésére, és 
általa folyamatosan lehet a beteg szívműködését, vala-
mint a felsorolt értékeket monitorozni szállítás közben 
is. A mentőállomás vezetőjének tájékoztatása szerint 
a fennmaradt összegből egy BORD nevezetű gerinc-
hordágyat vásárolnak még ebben az évben.

Sulifelügyelők

Az iskolakezdést követő héten minden nap a városőrség a leginkább 
veszélyeztetett, iskolák közelében levő gyalogátkelőknél és útsza-
kaszokon segítette a közlekedők, gyermekek, szülők biztonságát a 
jelenlétével. A nyári szünet után szoktatni kell a gépjárművezetőket, 
hogy ismét iskolába induló gyerekek lepik el ezeket az útkereszte-
ződéseket, gyalogátkelőhelyeket. A gépjárművezetők szemmel lát-
hatóan jobban, figyelmesebben közlekedtek az egyenruha láttán. 
A városőrök erősítették a gépjárművel közlekedők fejében, hogy 
az adott útszakasz veszélyes, így  az autósok talán jobban figyelnek 
ezentúl a gyermekek biztonságára.
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Kárpátaljai kirándulás
Idén augusztusban második alkalommal utazott 
el a Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolájának tanári testülete Kárpátal-
jára a Határtalanul! pályázat keretében, hogy az 
úton részt vevő pedagógusok által összegyűjtött 
400 ezer forint összegű pénzadományt és körül-
belül 300 ezer forint értékű ruhanemű/cipőado-
mányt, valamint magyar nyelvű tankönyveket és 
szépirodalmi könyveket adjanak át a mezőgecsei 
magyar iskolának. 

A Határtalanul! programban részt vett tanárok beszá-
molója:
A magyar iskola igazgatója és a gyerekek nagyon örül-
tek mindennek, és hálásan fogadták az ajándékokat. 
Az első napon iskolánknál találkoztunk, és bepakoltuk 
a rengeteg adományt rejtő zsákot az autóbuszba, majd 
elindultunk Kárpátaljára. Ugyan a határon sokat kellett 
várnunk, a honismereti vezetőnkkel való találkozás 
után Beregszászon tettünk egy gyalogos városnézést. 
Ezután elmentünk a szálláshelyünkre, a már ismert Fa-
zekas panzióba, Mezőgecsére, ahol finom vacsorával 
vártak minket a házigazdáink.
Másnap Ungvárra utaztunk, ahol busszal, majd gyalo-
gosan is megismerkedtünk a város nevezetességeivel, 
és kaptunk egy kis szabadidőt is. Délután először egy 
gyönyörű, festett fakazettás mennyezetű templomot 
tekintettünk meg Csetfalván, felmásztunk Kankó vár-
romjához, majd továbbutaztunk Benére, ahol a Varga 
pincészetben egy borkóstolón vettünk részt. Közben 
a Hangraforgó együttes által előadott műsorban kár-
pátaljai szerzők megzenésített verseit hallgattuk, és 
bizony sokszor könnybe lábadt a szemünk, ahogyan a 

haza- és anyanyelv szeretetéről tanúbizonyságot tettek 
a gyerekek és vezetőjük.
A harmadik napon Munkács várával kezdtük, ahol 
megismerkedtünk a Zrínyi és a Rákóczi család történe-
tével, majd megnéztük a Feszty-körpanoráma kilátót, 
Beregszentmiklóson a Rákóczi-várkastélyt, és Szolyván 

a „Málenkij robot” áldozatainak emlékparkjánál ko-
szorúztunk. Ezután elmentünk a Vereckei-hágóhoz, és 
a honismereti vezetőnk versmondása után itt is elhe-
lyeztük emlékezésünk koszorúját, majd kora este meg-
érkeztünk második szálláshelyünkre, Zúgóra.
A negyedik napon reggeli után először Kárpátalja 
legszebb vízeséséhez, a Sipoti-vízeséshez kirándul-
tunk, majd egy nagyon érdekes, magyar emlékekkel 
is bíró ruszin skanzenbe látogattunk Alsókalocsára.
Ezután egy hangulatos kocsmában megebédeltünk. 
Délután az egyik legfestőibb természeti látnivalóhoz, 
a Szinevéri-tóhoz kirándultunk és végül egy medve-
rezervátumban csodálhattunk meg közelről kb. 20-
25 medvét.
Fáradtan, de emlékekkel telve jöttünk haza. Nagyon 
szeretnénk idővel a diákjainknak is megmutatni ezt 
a vidéket.

Eredményesen zárta az idegenforgalmi szezont a BKKB
A Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizott-
ság idegenforgalmi szezonértékelője szerint a 
harmonikus és eredményes összefogásnak kö-
szönhetően szélsőségektől mentes volt az idei 
turisztikai szezon. 

A turisztikai térségben a sérüléses közúti balesetek 
száma 2%-kal, míg a halálos kimenetelű balesetek szá-
ma 47%-kal csökkent. 21%-kal kevesebb vagyon elleni 
bűncselekmény és 35%-kal kevesebb tulajdon elleni 
szabálysértés vált ismertté, míg az elfogások száma 
4%-kal nőtt. A külföldiek sérelmére elkövetett bűncse-
lekmények 16%-kal csökkentek, a szabálysértések pe-
dig 29%-kal az elmúlt évekhez képest. A Velencei-tóból 
70 esetben került sor mentésre, míg a Balatonból 262 
esetben.
A BKKB a nyári turisztikai idényben megnövekedett 
rendőri feladatok eredményes végrehajtása érdeké-
ben jött létre, amely a Balaton térségében Somogy, 
Veszprém és Zala megye, a Velencei-tó térségében 
Fejér megye rendőrkapitányságainak tevékenységét 
koordinálja. A feladatokat 2019. évben a Fejér Megyei 
Rendőr-főkapitányság hangolta össze, így a bizottság 
szeptember 19-én Gárdonyban tartotta záró ülését. 
„A BKKB társszervekkel, önkormányzatokkal, civil szer-
vezetekkel együttműködve folytatott rendőri tevé-
kenységét Vörös Ferenc rendőr ezredes, a Fejér Megyei 
Rendőr-főkapitányság rendészeti helyettese, a BKKB 
elnöke összegezte. Az ezredes értékelőjében kiemelte, 

hogy az összefogás harmonikus és eredményes volt, 
melynek köszönhetően sem a helyi lakosok, sem az 
üdülni és pihenni vágyók biztonságát veszélyeztető 
kiemelt esemény a szezonban nem történt. Dr. Kuczik 
János Zoltán rendőr dandártábornok, műveleti orszá-
gos rendőrfőkapitány-helyettes beszédében hang-
súlyozta, hogy a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs 
Bizottság munkájában évről évre kiemelkedő szerepet 
kap az összehangolt, szakmailag kifogástalan rendőri 
tevékenység annak érdekében, hogy szavatolható le-
gyen a hazánkba látogató turisták és a lakosság köz-
biztonságérzetének szilárd fenntartása” – olvasható a 
BKKB hivatalos beszámolójában. 
- Szélsőségektől és a közvéleményt tartósan megza-
varó bűncselekményektől mentes, kiegyensúlyozott 
közbiztonsági állapotokat hagyhattunk idén magunk 
mögött a Balaton partján - hangzott el a szakemberek 
értékelése. Siófokot külön, negatív felhanggal nem em-
lítették – számolt be a BKKB záró üléséről dr. Lengyel 
Róbert, Siófok polgármestere, aki hozzátette: - Ennek 
tükrében is szeretném a leghatározottabban vissza-
utasítani a városunk közbiztonságával összefüggésben 
korábban megfogalmazott hazugságokat és vádakat. 
Remélem, akik siófokiként „farkast üvöltöttek”, ki-
csit elgondolkodnak azon, hogy mennyit is árthatnak 
másoknak, mennyit a saját városuknak egy-egy ilyen 
meggondolatlan, avagy épp ellenkezőleg, ravaszul át-
gondolt és mögöttes szándékú kinyilatkozással.

Emlékházi vigadalom 

Tárlatvezetéssel, filmvetítéssel, kincskereséssel és emlékházi vigadalommal ünnepelte a Kulturális Örök-
ség Napokat szeptember 20-án és 21-én a Kálmán Imre Emlékház. A Kálmán Imre Emlékházba látogatók 
ingyenes tárlatvezetésen vehettek részt a szeptemberi hétvégén, melynek keretében megtekinthették a 
Kálmán Imre életéről, munkásságáról szóló tárlatot, valamint az emlékház időszaki kiállítását, Holló László 
grafikáit és tanulmányrajzait. A kaposvári Csíky Gergely Színház 1983-as előadásában a Csárdáskirálynő 
című filmet vetítették, és az első napon gyerekek és felnőttek kincskereső játékon vettek részt. A Kulturá-
lis Örökség Napokat emlékházi vigadalom zárta, Fekete Patrícia hegedűművész és a budapesti Nefelejcs 
Népdalkör és Citeraegyüttes előadásával. 

Siófoki szépirodalmi sikerek 

Eredményesen szerepelt az Irodalmi Rádió szépirodalmi pályázatán két siófoki alkotóművész, Völgyi Ildikó és Gróf Ta-
más. A 2019-es év jogász, mérnök, orvos és pedagógus íróját, illetve költőjét díjazták szeptember 14-én, Budapesten. 
Az Irodalmi Rádió pályázatának eredményhirdetésén Völgyi Ildikó „Az év orvos költője 2019” című pályázaton Haza-
felé című alkotásával elért szerepléséért, valamint Gróf Tamás „Az év mérnök költője 2019” című pályázaton A néma 
csend néha-néha nem is néma című alkotásával elért szerepléséért kapott elismerő oklevelet.
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Őszi élmények Siófokon!
Ahogy beköszönt az ősz, a Siófoki Fürdőegylet – Tu-
risztikai Egyesület és Tourinform iroda munkatársai 
már a következő évet tervezik. Ebben az időszakban 
kerül kialakításra a következő év marketingkommu-
nikációs és turisztikai stratégiája is. Az egyesület tag-
jainak visszajelzései, a Tourinform iroda, a turisztikai 
szempontból kiemelt intézmények, a civil szerveze-
tek tapasztalatai, az aktuális évi és a várható tren-
dek alapján elkészül egy olyan kommunikációs terv, 
melynek köszönhetően tudatosan kiválasztott csa-
tornákon keresztül érhető el Siófok célközönsége.

A televíziós, rádiós, online és nyomtatott felületeken 
történő megjelenések kiválasztása előtt mérlegelésre 
kerülnek olyan szempontok is, hogy a külföldi és bel-
földi vendégeket illetően ki kerüljön megszólításra, 
milyen vendégkör érkezzen a városba, melyek azok a 
küldőpiacok, amelyek felé mindenképpen nyitni kellene, 
vagy újra meg kellene erősíteni.
Az egyesület, illetve a Tourinform iroda egyik fontos kom-
munikációs csatornáját képezik a városi kiadványok, melyek 
évről évre az aktuális trendek és igények alapján készülnek 
el. Az idei évben sincs ez másként, és már most ősszel meg-
kezdődött a 2020-as évi turisztikai kiadványok szerkeszté-
se, melyek három nyelven tájékoztatják a turistákat a helyi 
attrakciókról, programlehetőségekről, szolgáltatásokról, 
rendezvényekről és a környék látnivalóiról. A város egyik 
legfontosabb turisztikai kiadványa a Városkalauz, amelyből 
a látogatók rengeteg hasznos információt tudhatnak meg 
Siófokról. A város épített és természeti örökségének be-
mutatása mellett számos programlehetőséget és látniva-
lót is kínál a kiadvány. Ez a külföldön és országos szinten is 
és egész évben nagy példányszámban terjesztett kiadvány 
egy igen átfogó képet mutat Siófokról. Rendkívül népszerű 
a Siófok imázs kiadvány, valamint a tavalyi jubileumi évben 
elkészült Siófok városkönyv is. A hasznos információkat tar-
talmazó Városkalauz mellé nélkülözhetetlennek bizonyult 
egy olyan Imázs kiadvány, mely letisztultan, lényegre törő-
en, imázs jelleggel betekintést nyújt a város történetébe, 
örökségébe és legfontosabb aspektusaiba angol és ma-
gyar nyelven, illetve egy elegáns és exkluzív Városkönyv, 
mely Siófok értékeit emeli ki az olvasó számára.

A Városkalauzzal kéz a kézben jár az éves Rendezvény-
naptár is, melyből egy bővebb online és a turisztikai 
szempontból kiemelt eseményeket magába foglaló 

nyomtatott verzió is megjelenik minden évben.  A kiad-
vány tartalmazza a városszerte megrendezésre kerülő 
eseményeket, melyekhez a programbejelentőket a Tou-
rinform iroda az őszi időszakban kéri el az események 
szervezőitől. A rendezvénynaptárakban helyi turisztikai 
szereplők, intézmények, vállalkozások, civil egyesületek, 
az önkormányzat és a város rendezvényei kapnak helyet, 
mellyel a városért dolgozók közösen színesítik Siófok 
eseménypalettáját. Természetesen az idelátogató turis-
táknak kiemelten fontosak a tájékozódás szempontjából 
a térképek is. A Fürdőegylet kétféle térképet szerkeszt 
minden évben: egy általános várostérképet és egy kerék-
páros térképet. Az általános Siófok térkép nélkülözhetet-
len a Tourinform iroda munkatársai számára a vendégek 
kiszolgálása során. A kerékpáros térképet a 2019-es évre 
újította meg az egyesület, mellyel így egy igazán pontos, 
naprakész kiadvány készült el, ami több kedvelt környék-
beli kerékpáros útvonalat is javasol azoknak, akik két 
keréken szeretnék felfedezni Siófokot és környékét. Az 
aktív turizmus népszerűsítését remekül támogatja, ha 
rendelkezésre áll egy ilyen kiadvány a városi turisztikai 
információs füzetek kínálatában. Ehhez szorosan kapcso-
lódik az idei évben először megjelenő, a város környékét 
bemutató „Fedezd fel Siófok környékét!” című kiadvány 
is, hiszen a Tourinform iroda munkatársainak tapasztala-
tai alapján az idelátogatók gyakran érdeklődnek a város 

közelében felfedezésre váró egyéb látnivalók iránt is. A 
Siófok környéki kiadvány a Balatonvilágos-Nagyberény-
Szántód háromszögben járja körbe a vidéket, és tájékoz-
tat az izgalmas látnivalókról és programlehetőségekről. 
Mindezek mellett fontos megjelenési lehetőség a Für-
dőegylet által megálmodott infocard is. A szolgáltatók 
ezekkel a névjegykártya méretű információs kártyákkal 
a város legforgalmasabb pontjain ott lehetnek hirde-
tésükkel az egyesület infocard tábláin. Természetesen 
2020-ban a nyomtatott kiadványok mellett kiemelten 
fontos az online felületeken való megjelenés is. Siófok 
turisztikai weboldalát, a hellosiofok.hu-t a Fürdőegylet 
összhangban működteti a közösségi média felületekkel, 
amelyek a Facebookon és az Instagramon működnek 
Hello Siófok néven. Az oldalak nagy népszerűségnek ör-
vendenek, a Facebookon közel 40.000, az Instagramon 
pedig majdnem 30.000 ember követi az aktuális és re-
leváns információkat Siófokról, az attrakciókról és a vá-
rosszerte fellelhető programlehetőségekről. Az online 
felületek mellett a nyári szezonban az egyesület havi 
kettő, a nyári szezonon kívül pedig havi egy hírlevelet 

is kiküld a mintegy 20.000 feliratkozónak, melyben szin-
tén programlehetőségeket, szolgáltatókat, látnivalókat, 
izgalmas információkat, Siófokról szóló cikkeket, képe-
ket, imázsfilmeket és még álláshirdetéseket találhatnak 
az érdeklődők. A város turisztikai Youtube csatornáján 
pedig végigböngészhetik Siófok ezerféle arcát mutató 
imázsfilmeket is. Az online felületek tekintetében hang-
súlyos szerepet töltenek be az egyesület tagságának szó-
ló Siófoki Fürdőegylet – Turisztikai Egyesület Facebook 
oldal és csoport, melyen naprakész információk kerülnek 
megosztásra a tagokkal. A Siófoki Fürdőegylet – Turiszti-
kai Egyesület a 2020-as év kommunikációs és turisztikai 
stratégiájával, valamint a kiadványok szerkesztésével már 
most ősszel a jövő évre készül, de a több hónapos mun-
ka januárban hozza majd meg gyümölcsét. A cél, hogy 
ismét egy átfogó, széles turisztikai kínálatot felsorakozta-
tó kiadványcsaláddal és online megoldásokkal terjessze 
Siófok hírét szerte az országban magyar és külföldi turis-
ták körében is, és bebizonyítsa, valóban Siófokon kezdő-
dik a Balaton!
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Gép köröz
„Gép köröz, szépszál fény száll
szárnyára, hangtalan.” 
(Szilágyi Domonkos)

Valahol a Balaton partján. Lehet északi, lehet déli 
oldal. A 2. világháború után négy évvel. Az első női 
repülőiskola, pontosan sportrepülőiskola növen-
dékeinek táborában a repüléstanulás terepmun-
kával kezdődött. Traktorral, földegyengetéssel, 
növénytelenítéssel. Elméletileg, és a korabeli tudó-
sítás szerint csillogó szemmel végezték a nők ezt 
a tevékenységet ásóval és kapával felszerelkezve. 
Csak ezután kerültek a Pilis és a Vöcsök kétszárnyú 
sportrepülők közvetlen közelébe. 
A vitorlázógépeken való repülést oktatónő irányítá-
sa mellett „talajszinten” végezték a lányok.
„— Így, így... Kinézel magadnak egy irányt, a botkor-
mányt lehetőleg minden esetben középen tartod... 
Most csűrsz... így ... Finoman dolgozol, ha érzed, 
hogy a jobbszárny már földet éri, rá csűrsz ..”
(A csűrő a repülőgép egyik kormányfelülete, segít-
ségével végzik a hossztengely körüli (orsózó) elfor-
gatását. )
A táborba az ország több városából érkeztek a gyű-
rűsfonó munkástól egészen a parasztgazdaságban 
dolgozó leányokig. Váltakozva ismerkednek a sportre-
pülés szépségével és a talaj keménységével. Munkás 
napjaikba beiktatták a balatoni fürdőzést, az elméleti 
politikai oktatást, és a kulturális programok sem ma-
radtak el. A lányok repülési álmai megvalósultak pár 
nap alatt, igaz, a földön. De legalább sokuknak lehető-
ségük lett látni, és megmártózni a Balatonban. 
Időugrás, vissza…
A világháborút követő évben, 1946-ban a polgári re-
pülőforgalom kiépítéséhez az első lépést az képezte, 
hogy a SZEB (Szövetséges Ellenőrző Bizottság) a KKM 
kérésére 1945 októberében átengedett 12 vidéki re-
pülőteret, köztük volt Siófok is, azzal a kötelezettség-
gel, hogy a kormány gondoskodik helyreállításukról, 
rádió és elektromos berendezéssel való felszerelésük-
ről. A szovjet MASZOVLET magyarországi működése 
alatt 1948. július 10-én, a nyári főidényben működött 

önálló vonalként a Budapest—Pécs járat repülőgépei 
is leszálltak a siófoki reptéren. 
Az 1948-ban alakított OMRE, az Országos Magyar Re-
pülő Egyesület, mely repülősök kiképzésében, a ma-
gyar-német kiképzési elvek és annak gyakorlati elvei 
alapján történt, természetesen a szovjet hadsereg vé-
leményének átszabva. OMRE kiképzések voltak több 

reptéren, többek közt a balatonkilitin is.
1949. április 1-vel indított az OMRE pilótaképzést a 
balatonkiliti repülőtéren. 50 tanuló kezdte, június vé-
gére 25 főre csökkent a létszám. Az OMRE Bücker 131 
típusú gépeket szállított Kilitire. 
Az 1950-es években az OMRE kiképzésein történt 
repülőszerencsétlenségek mellett több baleset és 
géptörések történtek. Az ún. „éberségi szellem” tört 
fel a felszínre, mely mindenhol szabotázst sejtett, 
ellenséget látott. Abban az évben több tisztet, tiszt-
helyettest és honvédet távolítottak el „megbízhatat-
lanságuk” miatt.
A balatonkiliti reptér egyik segédoktatója, aki egy Bü-
131-es géppel együtt más ország területére (Ausztria, 
Graz) repült át, természetesen nyugat irányába, ismert 
kifejezéssel élve: disszitált. Az esetet a beosztott re-
pülés-vezető és helyettese csak a gép eltűnése után 
jelentették a hivatalos szervek felé. 
„Mivel csak azután jelentették a gép eltűnését, mikor 
meggyőződtek arról, hogy nincs a reptér közelében, 
és nem fordítva, 15-15 évet kaptak, melyből 6-6 évet 
le is töltöttek. „

Egy másik pilótát, hogy ne legyen alkalma a szökésre 
átvezényelték Szentkirályszabadjára. Az akkor hatal-
mon levő hadügyminiszter úgy érezte, hogy ideje a 
leszámolásnak, és megkérdezte az átvezényelt piló-
tától, hogy hány szovjet gépet lőtt le a háború alatt. 
A megkérdezett megmondta a számot, és „sejtelme-
sen” hozzátette, hogy nem eleget. Jutalma nem ma-
radt el. Kivégezték.
Békésebb vizekre, vagyis levegőre szárnyalva azok-
nak, akik még nem ülhettek a repülőgép kormánya 
mögé a koruknál fogva, remek szórakozást nyújtott a 
repülőgépmodellek készítése. A siófoki általános isko-
lában is működött modellező kör. Modelljeiket kiállí-
táson mutatták be az érdeklődőknek. Az eredményes 
szakköri munka jutalmaként a tanulók modellmotort 
kaptak ajándékba.
1958. május 18-tól a MALÉV az IBUSZ-szal együtt-
működve balatoni sétarepülő járatokat indított Feri-
hegyről. Ugyanezen év június 1-től Il-14 típusú gépek 
repültek hétvégente nagy sikerrel a Magyarország 
fővárosa és a Balaton fővárosa közt 24 perces menet-
idővel. A hétvégi járatok mellett különböző sétarepü-
léseket, a vidéki futballmérkőzésekre sportegyesületi 
utazásokat indítottak.
1961-ben a Somogy Megyei MSZP tanácsa felvetette a 
megyében a légiforgalmi közlekedés fejlesztését. Ezt 
egy 5 éves terv keretében akarták megvalósítani.  Fel 
is vették a kapcsolatot az országos illetékes főosztály-
lyal, ahonnan ígéretet kaptak, hogy a balatoni üdülési 
idény ideje alatt Siófokot is be kell kapcsolni a légi-
közlekedési forgalomba..
Az első, NSZK-ból érkező repülőgép május 12-én lan-
dol a kiliti városrészben található, az addig katonai cé-
lokat szolgáló repülőtérre.
1986-ban egy gép átrepülte a Balatont. Ebben nincs 
semmi érdekesség, de egyedülálló teljesítményként 
tartották akkor nyilván egy pápai modellező vállalko-
zását. Augusztus 15-én Balatonfüreden élénk figyelem 
kíséretében a kemping strandjáról „emelkedett a víz-
ről a levegőbe” hydroplánja, hogy átrepüljön a Bala-
ton felett, hogy aztán Siófokon a „vízben érjen földet”. 
A tizennégy kilométeres távon a modellt motorcsó-
nakból irányították. A déli partra a hydroplán 12 perc 
alatt ért át, majd „tankolás" után visszaindult Füredre. 

Három évvel később, 1989-ben a siófoki városi tanács 
vezetői a légi forgalmi és repülőtéri igazgatóság kép-
viselőivel tárgyaltak, és tisztázták a még felmerülő 
kérdéseket. Évek óta rendkívül nagy külföldi igény 
mutatkozott arra, hogy Siófok is bekapcsolódjon a 
nemzetközi légi forgalomba. Egyelőre minden pénte-
ken várható repülőgép az NSZK-ból vagy Ausztriából, 
de az előrejelzések szerint hamarosan kisebb magán-
repülők is megkezdik az utasok szállítását. Az igények-
nek megfelelően májustól októberig üzemelt, és a 
reptérről sétarepüléseket is szerveztek a Balaton fölött.  
A tárgyalások eredményeként 1989. május 12-én meg-
nyitották a nemzetközi légiforgalom előtt a siófok-
balatonkiliti repteret, és az első légitaxi meg is érkezik 
az NSZK-ból.

1990-ben avatták fel hivatalosan a siófok-balatonkiliti 
repülőtér zöld gyepszőnyegét.  Karcsú géptestek nyúj-
tóztak és emelkedtek fel a magasba, ezzel indult egy 
új korszak a belföldi repülés, a hazai légiforgalom újjá-
születésének első napja. A Légiforgalmi és Repülőtéri 
Igazgatóság véglegesen birtokba vette a Balaton-par-
ti leszállópályát, valamint a hozzá tartozó épületeket 
és berendezéseket. A siófoki repülőtér egyaránt alkal-
mas volt kis- és közepes méretű gépek fogadására. A 
főépület földszintjén külön indulási és érkezési részt 
alakítottak ki, akárcsak a nagy repülőtereken, míg az 
emeleteken a személyzet pihenőszobái, a repülőgép-
irányítók technikai helyiségei vannak.
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1993. június végén meghirdették a Balaton csillagtú-
rát, melynek lebonyolításában a siófoki Zenith Klub 
és a balatonlellei Balaton Repülő Klub is részt vett. 
A túrát a FAI (a Nemzetközi Légisport és Űrhajózási 
Szövetség) jelvényszerzésre és rekordrepülésekre 
alkalmassá kívánta tenni, végső soron mintegy 500 
km-es útvonal megrepülésével. A szervezők azt gon-
dolták az addig lebonyolított csillagtúrák sikeressé-
ge alapján, hogy ez a túra is sikeres lesz, és hogy egy 
korszerű UL feladat ma a 200 km-t meghaladja. Úgy 
tervezték, hogy a feladatok „B” variánsokkal kiegé-
szítve az 1000 km megrepülését lehetővé teszik. A 
versenyen a jelvényszerzés mellett a táv teljesítésé-
vel „Balaton csillagtúra 500 km” feliratú ezüstkoszo-
rús jelvényt tűzhetett a repülőskabátjára a sikeres 
pilóta. Kedvező időjárás mellett további FAI minősí-
tő rekordrepülések lehetőségét is tervbe vették.  A 
verseny házigazdái voltak a Balaton Repülő Klub, 
Balatonlelle ; a LRI Zenit Sportrepülő Egyesület, a 
Siófok-Kiliti Kolibri Ultrakönnyű Repülő Egyesület, a 
Kaposújlak Balaton Airport és a Sármellék Veszprémi 
Sárkányrepülő Sportegyesület, Bánd.

A verseny a következőképpen bonyolódott le: 
1993. június 18-19. Gépátvétel, edzőrepülés - Siófok-
Kiliti ; 1993. június 20-27. : Versenynapok. A verseny 
megnyitójára Siófok-Kilitin, 1993. június 20-án 11 óra-
kor került sor. A díjakat Balatonlellén vehették át 1993. 
június 27-én 11 órától.
Az 1994. évi versenynaptárban is szerepelt Siófok-Kiliti 
az UL kategóriában a Balaton csillagtúra lebonyolítója-
ként június 4. és 12. között, a versenyt azonban május 
28. és június 4. között rendezték. 

A Balaton csillagtúra abban az évben Siófok - Bala-
tonkeresztúr – Kaposújlak – Sármellék -  Dunaújváros 
- Siófok távon zajlott. A versenyre nevezhetett min-
den minősítésért repülő ultrakönnyű gép pilótája, ha 
Magyar Repülő Szövetség (MRSZ) tag (külföldi ver-
senyző esetén FAI tagság). Versenyezhetett minden 
légialkalmas légijármű, mely teljesítette az osztályba 
sorolási előírásokat.
Abban az évben igazán mozgalmas sportidőszakot 
tudhatott magáénak a reptér. Az őszi időszak elején, 
a vénasszonyok nyarán a hőlégballon sport szerelme-
seinek XV. Nemzeti Bajnokságát rendezték szeptem-
ber 25. és október 1. között 3 ország 29-30 csapatának 
részvételével.
A közel 30 színes hőlégballon egyszerre felemelke-
dése a földtől olyan látványt nyújtott, mely sokak ér-
deklődését felkeltette. A „sokak” közt voltak óvodások 
és korosabb szemlélődők, akik kíváncsian figyelték az 
„óriás lufi kavalkádot”.
Az UL, azaz a motoros könnyűrepülés osztályban 
1995-ben Siófok-Kiliti újfent szerepet vállalt a Bala-
ton csillagtúra sikeres lebonyolításában június 2. és 
10. között. 
1996-ban a siófok-kiliti repülőtér kezelői joga a Hon-
védelmi Minisztériumé, üzemeltetője pedig a Légi-
forgalmi és Repülésirányítási Igazgatóság volt. A kiliti 
reptér volt a ferihegyin kívül az egyetlen folyamatos, 
éjjel-nappal nyitott határ a légi utasok számára. Az 
éjjeli nyitva tartást az éjszakai pályavilágítása tette 
lehetővé. Az idegenforgalmi idényben üzemelő repü-
lőtér elsősorban a légi turizmust szolgálja. 1995-ben 
május eleje és szeptember közepe között 460 külföldi, 
főleg német és osztrák felségjelű kisgépet fogadott 
a siófok-kiliti repülőtér, és 2000 utast szolgált ki. A re-
pülőgépmozgások száma azonban megközelítette a 
háromezret a belföldi, a séta- és a sportrepüléseket is 
beleszámítva.
A Magyar Repülő Szövetség az 1996. évi UL Világbaj-
nokságot Siófokon kívánta megrendezni.
Siófok Kelet-Európa legnagyobb tavának, a Balaton-
nak a fővárosa. Magyarország turizmusának központ-
ja, így rendelkezik mindazzal, amire egy szabadságát 
töltő nyaralónak szüksége van. Repülőtere négy évvel 
ezelőtt nyílt meg, és mára olyan ismert és fontos ösz-

szekötő ponttá vált, mely a könnyűrepülés által Ma-
gyarországot a nyugathoz csatolja” – részlet a Magyar 
Repülő Szövetség nyilatkozatából.
Terveik szerint a bajnokságra szeptember máso-
dik felében, a szőlőszüret idején kerülne sor, mely a 
legnaposabb, legszárazabb és legnyugodtabb idő-
szaka az évnek. A földrajzi viszonyok, a domborzat 
figyelembevételével is megvalósíthatónak tartották 
a világversenyt. „A terep dombos a tó északi part-
ján és sík a déli parton, így mindenütt van mód a 
biztonságos terepre szállásra.” Érveiket a már négy 
alkalommal megrendezett Balaton csillagtúrák si-
kerességével indokolták. A Balaton csillagtúrát arra 
találták ki, hogy az 1000 km-es túrákon a résztvevők 
megszerezhessék az Arany Kolibrit.

Az UL Világbajnokság ’96 fő támogatója a Somogy 
Megyei Idegenforgalmi Hivatal. A hivatal úgy tervezte, 
hogy a VB helyszínét egy eseménysorozattal az EXPO 
'96-hoz (a budapesti világkiállításhoz) csatolja. Az UL 
VB ’96 tehát az EXPO '96 programjának a része lehet-
ne, és így világméretű publicitást kaphatna.
Két év múlva, 1998-ban a regionális repülőterek fejlesz-
tésére felmérték az ország repülőtereit a ferihegyin kí-
vül. Ebben külön kiemelik a speciális helyzetű a siófoki 
légikikötőt. Az állami tulajdonú a Magyar Honvédség 
kezelésében volt. A Ferihegyet működtető Légiforgal-
mi és Repülőtéri Igazgatóság bérelte a honvédségtől 
a repteret. Utasforgalmi épületét idegenforgalmi for-
rásból építették 1988-ban – 40-50 millió forintból -, és 
májustól szeptemberig üzemelt. 
Olyan reptér, amelyet még akkor is, ha nincs haszon 
rajta, fenn kell tartani, már csak az ország kedvező 

turisztikai megítélése miatt is. „ A repülőterek hasz-
nosításánál furcsa ellentmondás figyelhető meg.  
A regionális légi közlekedéshez elvben a legalkalma-
sabbak a szilárd burkolatú repterek lehetnének, ezek 
üzemben tartása azonban túlságosan drága, a prog-
nosztizálható forgalom kielégítéséhez szükséges 
kisebb géptípusok pedig nem is igénylik a betonki-
futót. (Egyedül a turbóreaktív repülőgépek esetében 
kötelező a szilárd burkolat, nehogy a hajtóműbe bár-
mi bekerüljön.)
Az esetlegesen kialakuló regionális légi forgalomhoz 
szükséges repülőterek legfontosabb paramétere te-
hát nem annak talaja, sokkal inkább jó elhelyezkedése, 
a kifutópálya megfelelő tájolása, és az adott hely ré-
gión belüli centrális helyzete” – Jávorszky Béla Szilárd 
– Népszabadság (1998. december 5. szombat, 00:00)
Zárás:
„a béke kék fölszínét hasítja, nekünk küldi üdvözletét,
te tudod, hogy a béke is végtelen, mint az emberben 
az akarat,
végtelen a béke, mint - én hiszem ezt - végtelen a leg-
magasabb
fokon szervezett anyag - -
Ó, repülés,
hadd álmodjalak tovább, s hadd álmodjam tovább,
kedvesem, magunkat,
amint nézzük az érkező-induló gép-galambokat,
s összekoccintjuk poharunkat.” (Szilágyi Domonkos)

Köszönet a digitális világnak és a BRTKK, Történeti 
Gyűjteményének:
Frisnyák Zsuzsa: A magyarországi közlekedés krónikája 1750-2000. 

– Bp. História MTA Történettudományi Intézet, 2001. 

Farkas Jenő: Pilóta sorsok a II. világháború után, Gödöllő 2015.

Kis-Varga Sándor vadász-kiképző pilóta visszaemlékezése egy kor-

szakról.

Köszönet az Arcanum Digitális Adatbázisnak:

AeroHistoria_1991-1993 ; DunantuliNaplo_1990 ; IfjuSolyom_1954 

; Modellezes_1986 ; MolDigiLib_ForNepDem_05 ; MolDigiLib_

UMKLTkozl_03; MagyarRepules_1949 ; ORSZ_KOZL_Evkonyv_1976 ; 

NapiGazdasag_1996 ; Pilota_1993, 1995 ; SOMOGYMSZMP__C_1960  

SomogyMegyeiHirlap_1989, 1994 ; TolnaMegyeiNepujsag_2009,

Fotók: Fortepan, antikvarium.hu, Gáti Kornél, Helényi Tamás
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Közös festéssel és a Siófoki Értékleltárral csatlakozott idén a 
kulturális örökség napjához szeptember 21-én a siófoki Kál-
mán Imre Kulturális Központ. A KIKK előcsarnokában a Spájz 
– Siófoki Értékleltár helyi és környékbeli kézművesei, termelői 
kézműves különlegességekkel várták a látogatókat. A kulturá-
lis központ munkatársai pedig közös festésre hívták a gyereke-
ket, felnőtteket. A szorgos vendégek vidám, színes helyiséggé 
varázsolták a földszinti öltözőt, valamint rajzaikkal gazdagítot-
ták az operettjelmezek kiállítást. 

Kiliti Kult Feszt

Madarász Ildikó, a Balaton-part háziasszonya nemzetiségi gasztro bemutatóval 
várta az érdeklődőket szeptember 21-én a Kiliti Kult Feszten. A kiliti Szeptember 
6. téren ebédre megfőtt a szalonnás-káposztás lecsó, melynek elkészítését Mada-
rász Ildikó, a Balaton-part háziasszonya mutatta be a Kiliti Kult Feszt látogatóinak. 
A rendezvény vidám hangulatáról a Rokolya Citerazenekar, valamint a Szeibert 
Tánckar gondoskodott. A helyszínre kitelepült a CardioMobile szűrőbusz is, ahol 
a nap során több mint harmincan vettek részt érrendszeri szűrővizsgálaton. 

Sör és Csülök Fesztivál – Siófok új őszi gasztrofesztiválja

Szeptember 13. és 15. között háromnapos gaszt-
rofesztivállal indult az őszi szezon Siófokon. Az első 
Sör és Csülök Fesztivál gasztro különlegességekkel, 
koncertekkel, gyerekprogramokkal és kirakodóvá-
sárral várta az érdeklődőket a Fő téren. 

Siófok új nagyrendezvénye rengeteg látogatót vonzott 
a szeptemberi napsütéses hétvégén. Az ősz hagyomá-
nyosan a gasztronómia jegyében telik a Balaton-parti 
városban, így az első Sör és Csülök Fesztivál kiválóan 
illeszkedett az októberi Halfesztivál és a novemberi Li-

badalom sorába. Az augusztusi borhoz kötődő progra-
mok után szeptemberben a sör került a középpontba, 
és a hozzá leginkább illő étel, a csülök. A Víztorony köré 
és a Fő térre kitelepült kézművesek és gasztroárusok 
különleges kínálattal várták a látogatókat. A családok 
legkisebb tagjai gyerekkoncerteken bulizhattak, és ki-
próbálhatták a népi ügyességi játékokat. A nagyszín-
padnál délutánonként helyi fellépők, esténként pedig 
az Abrakazabra Együttes és Heincz Gábor Biga, a 15. 
születésnapját ünneplő rockegyüttes, a Road, valamint a 
Pa-Dö-Dő koncertje népesítette be a Fő teret. 

Kuriózumnak számító koncertek és előadóművészek - Majestic Sounds
Igazi kuriózumnak számító hazai és külföldi fel-
lépők, Magyarországon elsőként bemutatott or-
gonahangversenyek jellemezték az idei Majestic 
Sounds hangversenysorozatot.

Idén ötödik alkalommal hallgathatott magas színvona-
lú orgonakoncerteket a közönség három Balaton-parti 
város, Siófok, Balatonboglár és Hévíz templomaiban a 
Majestic Sounds című koncertsorozat keretében. A ren-
dezvénnyel kapcsolatban az orgonakoncertek megál-
modója és művészeti vezetője, a Siófokon élő Teleki 
Miklós, Artisjus-díjas orgona- és zongoraművész adott 
interjút lapunknak. 

Hogyan jellemezné az idei Majestic Sounds koncert-
sorozatot?
A műsorokat jellemzően az adott településhez, az 
adott templomhoz, orgonához illesztjük. Hévízen áp-
rilis végétől október végéig tart a rendezvénysorozat, 
négyféle műsorral, és mindig sok érdeklődővel. Ba-
latonbogláron és Siófokon immár hagyományosan 
orgonakoncertem nyitja meg a nyár elején és zárja a 
nyár végén a koncertsorozatot. Idén Fóris István oboa-
művész, valamint Ittzés Tamás hegedűművész közre-
működésével adtam orgonakoncertet. Siófokon több 
éve a római katolikus plébániatemplomban rendezzük 
meg a Majestic Sounds sorozatot, mely központi hely-
színnek bizonyult, és sok látogatót vonz. A zene nyelve 
abszolút nemzetközi nyelv, a külföldi turistát éppúgy 
megérinti, mint a magyar anyanyelvű vendéget, ugyan-
azokat az érzelmeket hozza elő. A hangversenysorozat 
ezáltal a turistáknak és a helyieknek is minőségi kikap-
csolódást, lelki feltöltődést nyújt. 

Milyen előadóművészek szerepeltek az idei siófoki 
hangversenysorozatban?
Törekszünk arra, hogy művészpárokat, egy-egy mű-
vészcsalád több generációját meghívjam. Idén például 
Alföldy-Boruss Csilla és Alföldy-Boruss Eszter testvérpár 
adott koncertet Siófokon. Másrészt évről évre igyekszünk 
egy-egy külföldi művészt is meghívni. Az egyik legjobb 
sorozatunk volt a boglári és a siófoki is ezen a nyáron.  

Két külföldi fellépőnk remekelt a csodás akusztikájú 
templomokban. Keith John angol származású orgo-
naművész olyan darabokat játszott, amik Magyaror-
szágon még soha nem hangzottak el, Tomasz Glanc 
lengyel orgonaművész, zeneszerző pedig olyan jazzt 
játszott orgonán, amit a siófoki és a boglári templom se 
hallott még. Kuriózumnak számított mindkét koncert. 
Kiemelném még Magda Dávid és Bernáth-Kersák Edina 
siófoki koncertjét, ugyanis Siófok büszke lehet, hogy 
ilyen kiváló énekművész él a városban. 

Milyen további célkitűzései vannak még Siófokon?
Ősszel indul a Zenélő Templomok koncertsorozat, 
melynek célja, hogy összehozza a különböző fele-
kezeteket a kultúrán keresztül, így arra törekszünk, 
hogy a különböző siófoki felekezetek templomaiban 
rendezzük meg. A sorozatban érkezik majd többek 
között egy híres zenészdinasztia két tagja: Gárdonyi 
Dániel orgonaművész és édesapja, Gárdonyi Zsolt ze-
neszerző, orgonaművész, akik három generáció mű-
veiből adnak elő. Hosszú távú célkitűzésem, hogy a 
színvonalas koncertekhez elengedhetetlen hangsze-
rek terén is tegyek a városért, szeretném elérni, hogy 
idővel megújuljanak a templomokban az orgonák, vi-
lági helyszíneken a zongorák.

Közösségi programok a kulturális örökség napján
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Zenélő Templomok a Budapesti Tomkins Énekegyüttessel

Milyen festői!

A Budapesti Tomkins Énekegyüttes előadása nyi-
totta meg a Zenélő Templomok kulturális ren-
dezvénysorozat új évadát szeptember 20-án a 
siófok-kiliti református templomban. 

A Zenélő Templomok című komolyzenei sorozat a 
Kálmán Imre Kulturális Központ szervezésében, Tele-
ki Miklós orgonaművész művészeti vezetésével jött 
létre néhány évvel ezelőtt. 
- Az ősszel ismét elinduló rendezvénysorozat célja, 
hogy összehozzuk a különböző felekezeteket a kul-

túrán keresztül, így arra törekszünk, hogy az előadá-
sokat a különböző siófoki felekezetek templomaiban 
rendezzük meg – mondta el Teleki Miklós orgona-
művész, a hangversenysorozat művészeti vezetője, 
házigazdája. 
Első alkalommal szeptember 20-án a siófok-kiliti re-
formátus templom adott otthont a rendezvénynek, 
ahol a Budapesti Tomkins Énekegyüttes egyedülálló 
repertoárjában a XVI. századi, főleg angol és rene-
szánsz zeneszerzők művei mellett XX. századi és kor-
társ műveket hallgathatott meg a közönség. 

Holló László Munkácsy-díjas, Kossuth-díjas festő-
művész grafikáiból, tanulmányrajzaiból, festmé-
nyeiből nyílt kiállítás szeptember 20-án a Kálmán 
Imre Emlékházban. 

A művészeti kiállítás megnyitója alkalmából Laki Ju-
dit, a BRTKK igazgatója köszöntötte a tárlat látogatóit, 
és Abáfy-Deák Csillag művészeti író mutatta be Holló 
László élettörténetét, munkásságát.
- Az itt és most aktualitása szólaltatja meg Holló László 
világát az emlékezet erejével és kötődésével, sőt szub-
jektivitásával. Szubjektivitást mondok, mert a kiállítás 
ki nem mondott célja, átélhetővé tegye a mappákból 
elénk táruló emberi sorsokat, küzdelmeket – emelte ki 
Abáfy-Deák Csillag. 
A tárlat a „Milyen festői!” címet kapta, mely idézet Hol-
ló László mesterétől, Szinyei Merse Páltól hangzott el, 
mikor megállt a festőművész egy képe előtt. A Kálmán 
Imre Emlékház galériájának termeiben Holló László ön-

arcképei, a 20. század elejének asszonyi ideálja, női és 
férfi aktok, portrék, a paraszti világ csendélete, tájké-
pek, állatok rajzai jelennek meg.
A megnyitón az alkotások megtekintése közben a Sió-
foki Művészeti Iskolából Lőrincz Éva gordonkaművész-
tanár és Szakács Ádám hegedűművész-tanár előadását 
hallgathatták meg az érdeklődők. A festőművész mű-
vei, tanulmányrajzai december 21-ig láthatóak a Kál-
mán Imre Emlékházban.

Nyitott templomok napja Siófokon
Az európai hírű Ars Sacra Fesztivál keretében kilen-
cedik alkalommal rendezték meg Siófokon a Nyitott 
templomok napját szeptember 14-én. 

A szakrális jellegű eseménynek a balatonkiliti Szent Kilit 
Római Katolikus Templom adott otthont, melynek új plé-
bánosa, Bicsár László plébános, valamint Soós Ferencné, 
a Siófoki Női Kar Egyesület elnöke nyitotta meg az estét, 
és köszöntötte a templomban összegyűlt érdeklődőket. A 
Nyitott templomok napján az idei évben a cimbalomé volt 
a főszerep. Az est művész vendége, dr. Herencsár Viktória 
egyetemi docens, cimbalomművész, a Cimbalom Világ-
szövetség elnöke felemelő művészi műsorával, valamint 
előadásával kápráztatta el a közönséget. A rendezvényen 

olyan fiatal előadóművészek is közreműködtek, mint Tardy 
Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudo-
mányi Karának hallgatója, akinek fuvolaelőadását Bilák 
Karolina kántor kísérte orgonán, valamint a Siófoki Művé-
szeti Iskola növendékei Bati Zoltán karnagy vezetésével. 

Újra Zenél a város
Az Apáti Dixieland Band koncertjével indult el szept-
ember 6-án a Zenél a város című klasszikus- és ko-
molyzenei koncertsorozat új évada a Siófoki Közös 
Önkormányzati Hivatal házasságkötő termében.

Örökzöld dixieland dallamokkal és régi magyar sláge-
rekkel fogadta telt házas közönségét az Apáti Dixieland 
Band a koncertsorozat nyitó előadásán. A zenéhez ki-
válóan illeszkedett Gyöngyösi Cecília siófoki alkotó jazz 
zenészeket, táncosokat ábrázoló festménykiállítása, me-
lyet az érdeklődők a koncert idején tekinthettek meg. 

Kézműves táborozók kiállítása
Kicsi indiánok nagy tettei címmel nyílt kiállítás a 
siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola kézmű-
ves táborában készült alkotásokból szeptember 
20-án a BRTK Könyvtár Gyermekrészlegén. 

A siófoki Vak Bottyán János Általános Iskolában immár 
három évtizedes hagyománya van annak a nyári kéz-
műves tábornak, melyet az iskola rajztanára, Hetényi 

Zsuzsanna indított útjára, és vezet azóta is. Az évek 
során más pedagógusok is segítették munkáját, az 
utóbbi években Bontovics Andrea tanítóval működ-
tetik közösen a tábort. A nyári kézműves tábor azzal 
a céllal jött létre, hogy a gyerekeket különböző kéz-
műves technikákkal ismertesse meg. Minden évben 
visszatérő az agyagozás, de a tanulók a bőrözés, a 
rézdomborítás, a batikolás és a szövés technikáit is 
elsajátítják. A tematika évről évre változik, idén az in-
dián népcsoportok népművészetében mélyedhettek 
el a diákok. A táborozók a kézműves foglalkozások 
mellett minden évben kulturális programokon, hajó-
kiránduláson vesznek részt. 
A tábor során, a gyerekek által készített alkotásokból 
időközönként kiállítás is nyílik. Szeptember 20-án a 
tavalyi és az idei tábor résztvevőinek munkáiból nyílt 
tárlat a BRTK Könyvtár Gyermekrészlegén. A megnyi-
tót a köszöntők mellett a gyerekek zenés, verses, tán-
cos előadásai színesítették. A kiállítás október 31-ig 
látogatható. 
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Születés Hete fesztivál
A siófoki Életkezdet Perinatális Munkacsoport prog-
ramjai által szeptember 10. és 14. között Siófok ismét 
csatlakozott az országos Születés Hete Fesztiválhoz.

Az országos Születés Hete Fesztivál célja, hogy felhívja 
a figyelmet a szülés/születés és a korai időszak fontossá-
gára, valamit segítse a naprakész ismeretek megosztá-
sát és megismertesse az ezen a területen dolgozó helyi 
szakembereket. A siófoki Életkezdet Perinatális Munka-
csoport szervezésében a siófoki Kálmán Imre Kulturális 
Központban kiállítás nyílt, a BRTK Könyvtár Gyermek-
részlegén pedig hasznos információkat nyújtó szakmai 
előadásokon vehettek részt a gyerekekkel együtt a szü-
lők, nagyszülők. A programsorozat szeptember 10-én a 
Békés szülés/születés című fotókiállítással indult el, mely 
a szülés és a születés csodáját ábrázolja profi születésfo-
tósok szemszögéből. 

- Nem mindegy, hogy egy pici baba hogy jön a világra, 
hogy azt a babát tervezik, vagy csak jön, az a baba úgy 
fog megszületni, ahogy ő szeretné, vagy úgy, ahogy ép-
pen az orvos vagy az anyuka szeretné. A babának az kell, 
hogy felkészüljön a méhen kívüli életre, ami aztán meg-
határozza a környezethez, az anyatejes tápláláshoz való 
alkalmazkodását és gyakorlatilag az egész életét. Hiszen 
nem mindegy, hogy mivel találkozik először az újszülött, 
a szülővel vagy a műtővel. Bízom benne, hogy osztá-
lyunkon is a kórházi körülmények egyre inkább lehetővé 
teszik majd a természetes szülést – mondta el a megnyi-
tón dr. Márkus Anita neonatológus, a Siófoki Gyermek-
osztály vezető főorvosa, IBCLC laktációs szaktanácsadó, 

akinek szakmai irányításával a siófoki kórház 2009-ben 
elnyerte és azóta is tartja a Bababarát Kórház címet. 
A siófoki Életkezdet Perinatális Munkacsoport szept-
ember 13-án és 14-én a BRTK Könyvtár Gyermekrész-
legén várta a gyerekeket és szüleiket, nagyszüleiket 
szakmai előadásokkal, foglalkozásokkal, hordozóesz-
köz tapogatóval és tanácsadással, mosipelus mustrával 
és könyvszemlével. A megnyitón Orosz Katalin klini-
kai szakpszichológus, ’A sorsformáló 9+1 hónap’ című 
könyv szerzője köszöntötte az érdeklődőket. 
- Az élet kezdetétől, a fogantatástól kezdve minden hat 
egy kisbabára. A magyar hagyományainkban mindig is 
nagy jelentősége volt annak, hogy a várandós anyuká-
kat különleges, kiemelt figyelemmel kezelték, megad-
ták nekik azt a méltóságot és azokat a jogokat, melyek 
kivételezettséget jelentettek. Amikor megszülettek a 
kisbabák, ott voltak az édesanyjuk mellett, természe-
tes módon történt a testkontaktus, a szoptatás, vagyis 
mindaz, amit ma aranyóráknak nevezünk, magától érte-
tődően történt meg. Ennek árnyoldala, hogy nagyon sok 
kisbaba és édesanya nem bírta ki azt a megpróbáltatást, 
amit a szülés, születés jelentett, és a szülés nehézségei-
ben sajnos nagy veszteségek voltak. Ezt csökkentette a 
technikailag egyre fejlettebb számos lehetőség, de ez 
egyúttal azt is jelentette, hogy más módon születtek 
meg a kisbabák. Most ezt a két helyzetet össze kell fé-
sülnünk, mindazt, ami jó volt a hagyományos szülésnél, 
vissza kell tudnunk integrálni. Az Életkezdet név is erre 
utal, hogy az élet kezdetén, a születéskor óriási jelentő-
sége van annak, hogy mi történik a kisbabával. A kisba-
bát születéskor érő nagyon magas stressz természetes 
levezetése az aranyórák, és az a kisbaba, aki ezt meg-
kapja, olyan plusszal indul az életben, amit nem lehet 
közvetlenül pótolni – hangsúlyozta Orosz Katalin klinikai 
szakpszichológus. 
A két nap során a programok látogatói megismerked-
hettek például a Ringató családi művészeti nevelési 
programmal, betekintést nyerhettek a Bowen techniká-
ba, hasznos információkat tudhattak meg többek között 
a dackorszak kezeléséről, az apává/anyává válás folya-
matáról, a szoptatásról, mozgásfejlődésről, az együtt-
működő nevelésről. 

IV. International Beach Dance Cup
14 ország több mint 500 versenyzője 2700 kategóri-
ában képviseltette magát a IV. International Beach 
Dance Cup versenyen augusztus 30-án és 31-én Sió-
fokon, a Kiss Szilárd Sportcsarnokban. 

- A verseny célja egyrészt, hogy minél több külföldi ven-
déget vonzzunk Siófokra, másrészt, hogy az általunk kép-
viselt kategóriákban (stage dance, latin, standard, karibi 
táncok és egyéb show táncok) minél többen vegyenek 
részt, és ezáltal a versenyünk létszáma is nőjön. Számunk-
ra fontos, hogy megismertessük a World Artistic Dance 
Federation (WADF) szövetséget a magyarországi tánco-
sokkal, mert nagyon sok lehetőség rejlik benne. A Svédor-
szágból származó, több mint 30 tagországgal rendelkező 
szövetséghez már több mint 8000 táncos csatlakozott, és 
a WADF különlegessége, hogy a hazai versenyekkel ellen-
tétben egy-egy versenyző számára 8-10 kategóriában is 
nevezési lehetőséget biztosít – nyilatkozott a versenyről 
Kovács Franciska, a IV. International Beach Dance Cup 
szervezője, a siófoki C&M Dance Studio TSE vezetője. 
A megmérettetésen Magyarország mellett 13 ország 
képviseltette magát, a legtávolabbról Oroszországból, 
Svédországból, Bulgáriából, Görögországból érkeztek 
táncosok és pontozó bírók. A több mint 500 fős mezőnyt 
kifejezetten erősnek ítélték a szervezők, valamint a 18 fős 
nemzetközi szakmai zsűri. 

A legfiatalabb versenyző 3 éves, a legidősebb 70 év feletti 
volt. A 2700 kategória közül kiemelkedett a kerekesszékes 
táncosok kategóriája, akik hazánkban kevés versenylehe-
tőséget kapnak, így különlegességnek számított, hogy 
a IV. International Beach Dance Cup mezőnyében hét 
kerekesszékes versenyző is indult. 

Győzött a Siófok Senior
Szeptember 7-én Bólyban a negyedik alkalommal 
megrendezett senior labdarúgó tornán ismét az 
első helyen végzett a Siófok Senior. 

A siófokiaknak immár harmadik alkalommal si-
került megszerezniük az első helyet, pedig az el-
lenfelek közt számtalan egykori NB-s labdarúgó 
szerepelt. Akik ellen küzdöttek: Komló, Pécsi VSK, 
Pécsi EAC, Bóly. 
A győztes Siófok Senior csapat tagjai: Horváth Jó-
zsef, Fiáth János, Pék Ferenc, Szabó Zsolt, Gyánó 
József, Szántó András (gólkirály), Adorján Tibor, 
Zenthe Zoltán, Horváth Ferenc, Gyarmati László. 
Csapatvezető: Pintér Lajos. A csapat ezúton is kö-
szönetét fejezi ki a „beugró” játékosoknak, valamint 
a Siófoki Bányásznak, amely a buszt biztosította 
számukra.
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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, Zamárdi utca
beépítetlen terület
8744/22 hrsz. 1 ha 5622 m2

Vételár: 117.165.000.- Ft

5. Siófok, Zamárdi u.,  
Május 1. utca, Egres utca
beépítetlen terület
8744/27 hrsz. 2756 m2

Vételár: 99.000.000.- Ft

6. Siófok, Zamárdi u., 
Egres utca
beépítetlen terület
8744/28 hrsz.2473 m2

Vételár: 90.000.000.- Ft

7. Fonyód, Kopaszdomb
lakóház, udvar, erdő, rét, 
033 hrsz. 29500 m2

Vételár: 27.500.000.- Ft

8. Siófok,
Szent László utca 13.
4077 hrsz. 3353 m2 
4076/1 hrsz. 268 m2
üzem és üzemi épület
beépítetlen terület
220.000.000,- Ft

9. Siófok, a 7-es főút  
(Zamárdi út, Málna utca) mellett
9030/6. hrsz. 701 m2 beépítetlen terület
9030/1. hrsz. 322 m2  közforgalom elől 
elzárt magánút
(az értékesítés tárgya az ingatlan 39/322 
önkormányzati tulajdonú illetősége)  
9060/8. hrsz. 1003 m2 közforgalom elől 

el nem zárt magánút 
(az értékesítés tárgya az ingatlan 
120/1003 önkormányzati 
tulajdonú illetősége)
Az ingatlanok kizárólag együttesen 
értékesíthetők, együttes vételáruk: 
12.800.000,- Ft
10. Siófok, Diós tér 15.
83/5 hrsz. 494 m2 
beépítetlen terület
Vételára: 4.700.000.- Ft 
Az ingatlan előközművesítésre vár, az 
ivóvíz – és villany közmű a József Attila 
utcához csatlakoztatható, a szenny-
vízközmű a József Attila utcai közmű 
kiépítését követően valósítható meg.
11. Siófok, Diós tér 17.
83/7 hrsz. 588 m2

beépítetlen terület
Vételára: 6.500.000.- Ft
Az ingatlan előközművesítésre vár, az 
ivóvíz – és villany közmű a József Attila 
utcához csatlakoztatható, a szenny-
vízközmű a József Attila utcai közmű 
kiépítését követően valósítható meg.
12. Siófok-Töreki, 0179/21 hrsz. 
5744 m2 (4270/5775-öd tulajdoni hányad) 
szántó, legelő
Vételára: 4.500.000.- Ft
13. Siófok, Alsó utca 2. 
5433 hrsz. 379 m2

beépítetlen terület
Vételára: 3.800.000.- Ft

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

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

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

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

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

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

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

gazdasági épület, udvar 
Vételára: 21.000.000 Ft
(Az ingatlan villany közművel ellátott, 
egyébként a közművek az ingatlan előtti 
utcában vannak, az ingatlanra nincsenek 
rácsatlakoztatva.)

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

Vételára: 2.900.000.- Ft

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

20. Siófok, Alkotmány u. 56. 
11502 hrsz. 483 m2 
beépített terület
Vételára: 1.600.000.-Ft  
Az ingatlanon harmadik személy tulajdo-
nában álló családi ház (11502/A. hrsz.) 
felépítmény található. A tulajdonost a 
földterületre vonatkozóan elővásárlási jog 
illeti meg.     

21. Siófok, Sándor u. 40. 
5515 hrsz.596 m2 
beépített terület
Vételára: 2.500.000.-Ft  
Az ingatlanon harmadik személyek tulaj-
donában álló családi ház (5515/A. hrsz.), 
valamint gazdasági épület (5515/B. hrsz.) 
felépítmény található. A tulajdonosokat a 
földterületre vonatkozóan elővásárlási jog 
illeti meg.      

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. október 31. (csütörtök) 9:00 óra

Ön is
nézzen be!

2019. 10. 17.
(csütör tök,  10–16 óráig) 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

+




