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OLTÁS? IGEN!

A siófoki képviselő-testület tagjainak felhívása a 3. oldalon.

ŐK (IS) IGENT 
MONDANAK  
AZ OLTÁSRA. 

Lengyel Róbert,  
Egerszegi Virág,  

Magyarósi György,  
Ivácson Mária Rita,  

Apáti János, Cserjési Judit, 
Antal Miklós, Farkas Sándor, 
Vincze János, Kozma Zoltán, 

Deveczné Orosz Márta.
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Röviden
A SIÓFOKI HÍREK  
A WEBEN
Tisztelt Olvasóink, friss, aktuális 
cikkeinket és a lapban megjelent 
írásokat ezentúl a város honlapján 
(a www.siofok.hu-n, az Önkor-
mányzat fejezetcím alatt) találja, 
ezen a helyen: www.siofok.hu/hu/
siofoki-hirek-1
Ugyanitt a Siófoki Hírek aktuális 
lapszámát is böngészheti. Új a Sió-
foki Hírek e-mail címe is, elektro-
nikus levéllel ezen a címen éri el 
lapunkat: siofokihirek@siofok.hu.

ZÖLDHULLADÉK
Elindult a zöldhulladékjárat: a Sió-
kom Nonprofit Kft. ismét elkezdte 
a heti egyszeri zöldhulladék-elszál-
lítást, mely november végével ér 
majd véget.

BUSZBÉRLET
A MÁV és a Volánbusz stratégiai 
együttműködésének, közös fejlesz-
téseinek köszönhetően immár Sió-
fok helyi autóbuszbérleteit is meg 
lehet váltani a MÁV telefonos app-
likációjával és a MÁV-Start pénztá-
raiban – közölte a vasúttársaság.

VÉRADÁS
A Vöröskereszt által szervezett  
véradások Siófokon: március 10-én 
9-kor az FGSZ-nél, 23-án 12-kor a 
DRV-nél, 30-án 15-kor a kiliti re-
formátus közösségi házban, április 
6-án 9 és 12 óra között a kórház  
vérellátójában.
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Türelmet kérnek a háziorvosok
A siófoki háziorvosok nevében dr. 
Nemes Levente az alábbi felhívást 
juttatta el lapunkhoz.

Tisztelt siófoki Polgárok!
A Covid-19 járvány harmadik 

hullámának felszálló ágán az alábbi 
tájékoztatást adjuk, illetve kéréssel 
fordulunk Önökhöz.

Először is az összes háziorvosi 
rendelő sok türelmet és megértést 
kér Önöktől. Az oltási feladatok szer-
vezése és adminisztrációja önállóan 
is kitölti a teljes munkaidőnket. Na-
ponta több tucat telefonhívást kell 
lebonyolítanunk, emiatt nagyon ne-
hezen tudjuk kezelni a beérkező hí-
vásokat, gyakran foglaltak vagyunk.

A rendelkezésre álló, de még nem 
elegendő mennyiségű védőoltást a 
kórházi oltóponton és a háziorvosi ren-
delőkben folyamatosan alkalmazzuk. 

Az oltandók körét az egészségbiztosító 
által hetente frissített lista adja, amely-
re a vakcinainfo.gov.hu honlapon re-
gisztráltak kerülhetnek fel.

A háziorvos a lista alapján, kor-
ban lefelé haladva irányítja a soron 
következőket az oltópontok valame-
lyikére. Hogy ki mikor kerül sorra, 
azt a korán kívül a krónikus beteg-
ségei befolyásolhatják. Egyik oltás 
a krónikus betegeknek, a másik az 
azokkal nem rendelkezőknek, a 
harmadik a fiatalabbaknak adható. 
A sorban következő pácienst a házi-
orvos keresi meg telefonon, hogy az 
aktuálisan rendelkezésre álló oltást 
kéri-e, vagy másik oltóanyagra vár.

Kérjük a lakosságot, hogy a házi-
orvosi rendelők túlterheltsége miatt 
a felesleges telefonhívásokat mellőz-
ni szíveskedjenek.

 Siófok, 2021. február 25.

Segítséget ajánlott a város
A háziorvosok képviselőjével 

dr. Lengyel Róbert polgármester is 
egyeztetett. Felajánlotta a város se-
gítségét; amennyiben szükséges, 
ez lehet adminisztratív személyzet 
vagy akár a tömeges oltás elindulá-

sa esetén nagy létszám fogadására 
oltópontnak is alkalmas helyiség 
biztosítása. A város a lakosság tájé-
koztatását segítő kommunikációs 
csatornákkal is áll a rendelkezésük-
re.

66, illetve 79 százalék
A magyarok 40 százaléka - ameny-

nyiben van elérhető vakcina - kéri az 
oltást – ez derült ki a Központi Statisz-
tikai Hivatal (KSH) február 8-14. közöt-
ti felméréséből. A 40 százalék igennel 
válaszoló mellett 26 százalék mondta 
azt, hogy „talán igent mondana az ol-
tásra”, 26 százalék nemmel felelt.

A Publicus közvélemény-kuta-
tása máshogy tette fel a kérdést. 
Arra, hogy „ha választhatna az 
oltóanyagok közül, beoltatná-e 
magát”, 64 százalék mondta, hogy 
biztosan, 15 százalék pedig, hogy 
valószínűleg.

847 fertőzött 
A K-Monitor internetes blog meg-

kapta a Covid-fertőzöttek adatait te-
lepülésekre lebontva. E szerint Sió-

fokon 2020. március és 2021. február 
között 847 fertőzöttet regisztráltak; 
ez a lakosság 3,4 százaléka.
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FELHÍVÁS
Siófok Város Képviselő-testületének alábbi tagjai, 

politikai hovatartozástól és világnézeti gondolkodástól 
függetlenül arra kérjük minden siófoki honfitársunkat, 
hogy jelentkezzenek a koronavírus elleni védőoltásra. 
Mi is szeretnénk ismét szabadon élni, dolgozni, utaz-
ni, találkozni családtagjainkkal, barátainkkal. Azt 
szeretnénk, hogy Siófok újra turistákat fogadhasson, 

rendezvényekkel csalogathasson. A korlátozások felol-
dása azonban csak akkor lehetséges, ha minél többen 
elfogadják a biztonságos és hatékony vakcinákat. Min-
denki, aki ezt teszi, a saját és családtagjai egészségét, 
életét védi..

 FOGJUNK ÖSSZE!  
 CSAK EGYÜTT SIKERÜLHET!

Oltás? 
IGEN!

dr. Lengyel Róbert  
(Becsülettel Siófokért Egyesület)

dr. Safar Ahmed (Fidesz-KDNP)

Gencsi Attila (Fidesz)

Jánossy Gábor (BSE)

Kenyér Anikó (BSE)

Virág Erzsébet (BSE)

dr. Nagy Gábor (BSE)

Balogh Renáta (Fidesz)

Kecskésné Gigler Anikó (Fidesz)

Völgyi Lajos (BSE)

Öt rendelőben oltottak egyszerreÖt rendelőben oltottak egyszerre
Öt rendelőben oltottak egyszerre 
ottjártunkkor a siófoki kórházban, 
s persze a háziorvosok is oltanak. 

A parlamenti kormánytöbbség 
február 22-én megszavazta a veszély-
helyzet 90 napos meghosszabbítását, 
így az most május 23. vasárnapig 
(pünkösdig) tart, igaz, azt elvileg a 
kormány vagy egy parlamenti határo-
zat korábban is feloldhatja.

Miközben Siófokot is elérte február 
második felében a járvány harmadik 
hulláma (mindegyik iskolában volt 
rövidebb-hosszabb tanítási szünet 
vagy digitális oktatás, lapzártakor a 
polgármester arra kérte a városla-
kókat, hogy közterületen lehetőleg 
mindenütt viseljenek maszkot), az 
is napvilágra került: a tömeges oltások 
idején 12 oltóhelyet kell létesítenie a 
Siófoki Kórház-Rendelőintézetnek. 
Ezt nem valamely állami szerv, hanem 
Kunetz Zsombor egészségügyi szakér-
tő hozta nyilvánosságra. Az Országos 
Kórházi Főigazgatóság oltási tervéből 
többek között az derül ki, hogy hány 
oltóhelyet alakítanak ki előbb az üte-
mezett, majd elegendő számú vak-
cina esetében a tömeges oltásokkor. 

Eszerint Somogyban előbb 17, majd 
43 oltóhely az elvárt szám, ezen belül 
Siófokon előbb 5, majd 12. Siófokon a 
háziorvosi rendelők mellett a kórház 
déli szárnyában zajlott az oltás lapzár-
tánk előtt, méghozzá egyre nagyobb 
ütemben. Ottjártunkkor a nyolcvanas 
korosztályt oltották a kórházi oltópon-
ton, tapasztalatunk szerint igen flottul, 
különösebb várakozási idő nélkül, 
egyszerre öt rendelőben, akkor és ott a 
Pfizer vakcinával. A szakszemélyzet és 
a katonák is segítették az idősek minél 
gyorsabb oltáshoz jutását.

A Kaposi Mór megyei 
kórház hírleveléből:

Gyakori kérdések-válaszok a 
vakcináról: 

Hogyan véd a vakcina? A vakcina 
elősegíti, hogy az immunrendszer (a 
szervezet természetes védelme) anti-
testeket és a vírus ellen ható vérsejte-
ket termeljen, így nyújtson védelmet 
a COVID-19 ellen.

Mikor és meddig tart a védettség? 
A védettség kialakulásához két oltásra 
van szükség, 21-28 napos különbséggel. 
Az oltottak védelme a vakcina második 

adagját követő hetedik napon alakul ki.
Kaphat-e oltást, aki átesett CO-

VID-19 betegségen? Azon személyek 
is olthatók a vakcinával, akik kórelőz-
ményében 3 hónapon túli igazolt ko-
ronavírus-fertőzés szerepel.

Az oltás ellenjavallatai: akut lázas 
betegség, várandósság, a vakcina bár-
mely összetevőjével szembeni súlyos 
allergiás reakció, súlyos, kórházi ellá-
tást igénylő, étellel, gyógyszerrel (pl. 
penicillin) vagy más védőoltással kap-
csolatos allergiás reakció.

Az oltás után kialakulhatnak mel-
lékhatások (oltási reakciók)? Bár-
melyik védőoltás után jelentkezhet 
oltási reakció: fájdalom és duzzanat, 
esetleg bőrpirosodás a beadás helyén, 
fáradtságérzés, fejfájás, izomfájda-
lom, ízületi fájdalom, hidegrázás, 
láz, émelygés. Nagyon ritkán előfor-
dulhat: megnagyobbodott nyirokcso-
mók, rossz közérzet, végtagfájdalom, 
álmatlanság, viszketés az injekció be-
adási helyén. A felsorolt reakciók eny-
hítésére fájdalomcsillapító és / vagy 
lázcsillapító gyógyszerekkel tüneti 
kezelés alkalmazható. Ezek azonban 
átmeneti reakciók, melyek szövődmé-
nyek nélkül megszűnnek.
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Tíz milliárd, nyolc igenTíz milliárd, nyolc igen
Nem lehet tudni, meddig nem 
folyik be az idei „covidos” évben 
idegenforgalmi adó és parkolási 
díj, mennyivel csökken az iparűzé-
siadó-bevétel – ennek ellenére van 
Siófoknak 2021-es költségvetése, 
melyre a képviselő-testület infor-
mális ülésén csak a BSE-frakció 
tagjai szavaztak igennel.

Tízmilliárd forintot elérő a 2021-
es költségvetés is. A városháza köz-
gazdasági osztálya által készített 
előterjesztés szerint ugyan az ön-
kormányzat kasszájába érkező álla-
mi támogatás (városüzemeltetésre, 
köznevelésre, szociális és kulturális 
feladatokra) 18 százalékkal nő a ta-
valyi tervhez képest, ezzel együtt új 
fizetnivaló az államkasszába a szo-
lidaritási hozzájárulás, mely Siófok 
esetében 2021-ben 378 millió forint. 
Ezt minden településre külön egy 
bonyolult képlet alapján számolják 
ki, az iparűzésiadó-bevétel és az egy 
lakosra jutó adóerőképesség alapján, 
mely Siófok esetében 59 ezer forint/
lakos. A szolidaritási hozzájárulást 
22 ezer forint/lakos adóerőképesség 
felett kell fizetni. Ha tehát ezt is be-
leszámítjuk, akkor csökken a város 
állami támogatása.

A helyi adók közül idén csak az 
építményadó-bevétel emelkedésével 
számol a város, a többi adónemben 
csökkenés várható, ugyanakkor va-
gyonértékesítésből 350 millió forint-
ra számít. Van egy kiugrónak tűnő, 
négymilliárd forintnyi pénzmarad-
vány is a költségvetésben, mely az 
előterjesztés szerint „a takarékos 
előző évi gazdálkodásból és abból 
adódott, hogy a pályázatokhoz el-
nyert támogatások az előző években 
megérkeztek a számláinkra, a felada-
tok pedig 2021-ben és az azt követő 
években lesznek megvalósíthatóak.”

Így készül a büdzsé
Balogh Gábort, a közgazdasági 

osztály vezetőjét kérdeztük a részle-
tekről. – A költségvetés úgy készül, 
hogy a bevétel adott és véges, saját be-
vételek és központi támogatások ala-
pozzák meg (ezek ráadásul idén min-

den korábbinál bizonytalanabbak). A 
kiadási oldalon pedig először azt ter-
vezzük meg, mennyiből tud működni 
a város és az intézményei, tartalékot 
is képezni kell, továbbá amennyiben 
szükséges, céltartalékként fedezetet 
kell biztosítani a folyamatban lévő 
pályázott beruházások következő évi 
kiadásaira, amennyiben az áthozott 
pénzmaradvány tartalmaz ilyen célú 
előlegeket, mint az idén is, amelyet 
csak az adott célra lehet felhasznál-
ni – így az osztályvezető. – Ami ezen 
felül marad, az fordítható „szaba-
don” fejlesztésre. Ez Siófok esetében 
2021-ben 2,1 milliárd forint, amiből 
számos, korábbról áthúzódó beruhá-
zást kell befejezni, és 
mintegy 1,9 milliárd-
nyi új megvalósítandó 
fejlesztés fedezetét is 
tartalmazza az idei 
költségvetés, köztük 
intézményi beruházá-
sokat és felújításokat 
is. Hogy ennyi is lehet, 
az a takarékos gazdál-
kodáson kívül annak 
is köszönhető, hogy 
mind az ingatlanérté-
kesítési, mind pedig 
az adóbevételi terv 
igen feszített, iparűzé-
si adóból például az 
adótétel megfelezése 
ellenére 1,3 milliárd 
forinttal számoltunk 
(tavaly több mint 2 
milliárd folyt be). A 
négymilliárdos pénz-
maradvány egy jelen-
tős része pályázati elő-
leg a több évre átnyúló 
fejlesztésekre, ezeket 
egészen addig céltar-
talékban kell hagyni, 
míg e beruházásokhoz 
fel nem használjuk, 
más célra nem költ-
hető el (az ipari park-
ra elnyert támogatást 
például vissza kell 
fizetnie a városnak). 
Ezek a milliárdok 
olyan beruházásokra 
várnak, mint például 

a déli városrész csapadékvíz-elveze-
tése vagy a futballstadion felújítása. 
A négymilliárdból 1,6 milliárdnyi a 
szabadon felhasználható összeg, a 
gazdálkodás során mindig szem előtt 
kell tartani, hogy képződjön pénzma-
radvány ilyen célra is, mert különben 
nehezen biztosítható a város és az in-
tézmények folyamatos működése az 
első negyedévben. Az adóbevételek 
ugyanis csak márciusban kezdenek  
befolyni. A felelős gazdálkodás kö-
veteli tehát meg, hogy ezt az össze-
get ne költsük el, mert ennek híján 
csupán csak az állami finanszírozás 
időarányos részéből nem tudnánk 
működtetni a várost.

KORMÁNYZATI ELVONÁSOK 
Siófoktól, 2020 és 2021 

(február végi állapot szerint)

Összes elvonás, 2020 és 2021:

cca. 1,1 milliárd Ft, 
1 siófoki lakosra 44 ezer Ft.

(állami kompenzáció 2020: 264 millió Ft. 2021:???) 

Egyelőre semmi sem változott január vége óta...

Gépjárműadó:

2020:  
- 110
millió Ft

Közterülethasználati díj:

2020:  
- 8,3
millió Ft

Parkolás:

2020:  
- 7
millió Ft

Óriásplakátadó:

2020:  
- 6,2
millió Ft

Kurtaxa:

2020:  
- 158
millió Ft

2021:  
- 80
millió Ft

2021:  
- ?
millió Ft

2021:  
- ?
millió Ft

Iparűzési adó:

2021:  
- 800
millió Ft
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Bár a törvény szerint veszélyhely-
zetben a polgármester egyszemély-
ben dönt, dr. Lengyel Róbert a költ-
ségvetés elfogadása előtt is informális 
testületi ülést hívott össze.

Eltűnő bevételek
 A városvezető így foglalta ösz-

sze véleményét az idei büdzséről: 
– Bevételeink tűntek el végleg (gép-
járműadó, óriásplakátok utáni adó, 
üdülőhelyi állami támogatás) vagy 
időlegesen (iparűzési és idegenforgal-
mi adó, parkolódíj...), de jelentek meg 

új fizetnivalók is (szolidaritási hozzá-
járulás), és továbbra is jelentős össze-
gekkel egészítjük ki az intézménye-
ink – óvodák, gondozási központ, stb. 
– állami támogatással le nem fedett 
fenntartási költségeit. 2020-ban jól 
gazdálkodtunk, fogtuk a pénzt, némi 
veszteséggel ugyan, de időben kihát-
ráltunk az ipari parkos beruházásból 
is, ennek köszönhetően az idénre 600 
millió forint maradt a kasszában. De 
így is kevesebb jut különféle sport- és 
egyéb egyesületi támogatásokra, helyi 
pályázati forrásokra, a város kötelező 

feladatait azonban ellátjuk, városi al-
kalmazottakat nem teszünk utcára, és 
még némi fejlesztésre is futja. Aztán 
majd meglátjuk, kapunk-e, és ha igen, 
mekkora állami kompenzációt a kieső 
iparűzésiadó-bevételünk helyett. Ha 
igen, lesz helye…

Igennel szavazott a költségvetés-
re a Becsülettel Siófokért Egyesület 
(BSE) nyolcfős frakciója, nemmel 
voksolt Gencsi Attila (Fidesz), tartóz-
kodott Safar Ahmed (Fidesz), nem 
szavazott Kecskésné Gigler Anikó és 
Balogh Renáta (Fidesz). F. I.

Néhány tucat lakoson múlik,
jár-e Siófoknak kompenzáció?
„Zavar támadt az erőben, minden-
ki csak nézett, amikor a siófoki 
polgármester előhúzott egy hiva-
talos dokumentumot, amin az állt, 
hogy nincs is 25 ezer lakosuk” – 
elevenítette fel a miniszterelnöksé-
gi egyeztetés egy pillanatát Fülöp 
Zsolt szentendrei polgármester az 
ATV-ben.

A Miniszterelnökségre voltak hi-
vatalosak február közepén a 25 ezer 
főnél népesebb, de nem megyei jogú 
városok polgármesterei, így a Siófokot 
vezető dr. Lengyel Róbert is. A téma 
az iparűzésiadó-elvonás állami kom-
penzációja volt, de Gulyás Gergely mi-
niszter semmilyen konkrét ígértet nem 
tudott tenni, mert „nem volt rá felha-
talmazása”. Kiderült, hogy március 
végéig külön ülnek le minden érintett 
település vezetőjével tárgyalni az álla-
mi kompenzációról. Az egyeztetést kö-
vető sajtótájékoztatón Gémesi György, 
a Magyar Önkormányzatok Országos 
Szövetsége (MÖSZ) elnöke azt mond-
ta, többszörösen is csalódottak, hi-
szen hiába adták elő, mit szeretnének 
(teljes hipa-kompenzációt, a járvány-
helyzeti kiadásaik megtérítését és tár-
gyalásokat a gépjárműadó visszavéte-
léről), semmilyen biztató választ nem 
kaptak, továbbá szándékaik ellenére a 
kormányzat külön akar megállapodni 
valamennyiükkel. „Elmondtuk, hogy 
csak azt kérjük, ami bennünket illet, 
amiből közvilágítanánk, utat építe-

nénk, támogatjuk a gazdaságfejlesz-
tést is, de ezt más forrásból, például 
az uniós helyreállítási alapból is lehet 
finanszírozni, nem pedig az önkor-
mányzatok rovására” – így Gémesi. 

Dr. Lengyel  Róbert arról tájékozta-
tott: hiába számítottak konkrétumok-
ra, anélkül kellett felállni a kéttucatnyi  
polgármesternek a tárgyalóasztaltól. 
„Miniszter úr azt mondta, hogy a kor-
mány döntése megszületett, 25 ezer 
lakos felett nincs automatikus kom-
penzálás, viszont március végéig még-
iscsak külön-külön leülnek velünk, 
áttekintik az egyes városok valós pénz-
ügyi helyzetét, és ennek függvényében 
döntenek majd, kormányzati szinten 
ki, mit és mennyit kap vagy nem kap – 
folytatta a siófoki városvezető. – Bárki 
kérdezhetett. és mindenki kapott is va-
lamilyen választ a kérdéseire. Magam 
is szót kértem. Egyrészt megkérdez-
tem, kinek higgyek. Mert a Közszol-
gáltatások Központi Hivatalának köz-
hiteles adatai szerint Siófok jelenlegi 
lakosságszáma 24 801. Az önkormány-
zati választáson is még 25 ezer alatti-
ként szavaztunk, viszont meghívást én 
is kaptam mára. A válasz az volt, hogy 
a BM-lakcímnyilvántartó szerint va-
gyunk 25 ezer felett, de ennek utána-
néznek (mindenképpen csak néhány 
tucat lakoson múlik, automatikusan 
kapunk-e állami kompenzációt vagy 
sem...)  A másik kérdésem az volt, ha 
most elveszik az iparűzési-adóbevéte-
lünk felét, vajon jövőre visszakapjuk-e, 

vagy végleg „elfüstöl”? Erre nem volt 
egyértelmű igen vagy nem válasz, in-
kább a „majd meglátjuk, mi lesz”...”

A Népszava ezen egyeztetés előtt 
azt írta: immár a Megyei Jogú Váro-
sok Szövetségének fideszes tagjai 
is egyetértenek abban, hogy állami 
kompenzációra szükségük van a ne-
héz helyzetbe került önkormányza-
toknak. „Segélykiáltással felérő levelet 
küldött Gulyás Gergelynek a Megyei 
Jogú Városok Szövetsége. Az MJVSZ 
levelében felveti: a települések akár át 
is adhatnák állami kezelésbe a sport-
létesítményeiket, illetve a háziorvosi 
ügyeletek működtetését. A szövetség 
tagjai átmeneti finanszírozási segítsé-
get kérnek a helyi tömegközlekedés 
működtetéséhez is – ebből éppen az 
idei évtől szállt ki az állam. A kötelező-
en vállalt – közétkeztetési, kulturális, 
szociális és gyermekjóléti – feladatok-
ra, valamint az általános működésre 
nagyobb összegű normatívát igényel-
nének. A levelet a kaposvári fideszes 
polgármester, a szövetség elnöke, Szi-
ta Károly és pécsi ellenzéki kollégája, 
Péterffy Attila, az MJVSZ társelnöke 
írta alá. Az utóbbi megerősítette a 
Népszavának, hogy a levelet teljes 
konszenzus övezte a szövetségben. Ez 
arra utal, hogy nemcsak az ellenzéki 
vezetésű, hanem a kormánypárti tele-
pülések is úgy látják, hogy az önkor-
mányzatok problémái súlyosak: a 23 
város közül 12 élén fideszes politikus 
áll.” F. I.

5AKTUÁLIS



Tavaly nyári pillanatkép a Petőfi sétányról

Júliusban Budapestet is megelőztükJúliusban Budapestet is megelőztük
Júliusban Siófok még Budapestet 
is megelőzte – derül ki a Magyar 
Turisztikai Ügynökség (MTÜ) 
2020-as vendégforgalmi összegzé-
séből. Tavaly a legtöbb vendég- 
éjszakát a főváros produkálta, de 
utána rögtön Siófok következik a 
sorban, megelőzve Hajdúszobosz-
lót, Balatonfüredet és Hévízt.

Siófok turizmusa tehát a „covi-
dos” évben is jól teljesített. Erről már 
februári lapszámunkban is írtunk, 
idézve a Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) adatait a kereskedelmi szállás-
helyek forgalmáról, valamint a siófoki 
önkormányzati adóhivatal statisztiká-
ját, mely már nemcsak a szállodák, 
panziók és kempingek, hanem a ma-
gánszálláshelyek tavalyi vendégfor-
galmát is tartalmazta. Ez alapján írtuk 
azt, hogy Siófok a balatoni régióban 
bizonyosan, de akár országos szin-
ten is első lehet, azt figyelembe véve, 
hogy a KSH Budapestet nem egyben, 
hanem kerületekre bontva szerepelte-
ti. Ebben eltér az MTÜ statisztikája, 
a közel kétmilliós lakosságú főváros 
természetesen emiatt az év 11 hónap-
jában „meg tudta verni” Siófokot – ki-
véve a júliust.

A városi adóhivatal 2020 év végi 
adatai szerint tavaly 915 231 vendégéj-
szakát töltöttek el a turisták Siófokon 

(ez a szám a 2019-esnek a 84 száza-
léka). Hosszú évek után most először 
esett vissza tehát egymillió alá a ven-
dégéjszakák száma a járványhelyzet-
nek köszönhetően. Amire pedig már 
legutóbb is felhívtuk a figyelmet: idén 
először a helyi magánszálláshelyek 
forgalma meghaladta a szállodákét, 
kempingekét és panziókét.

„Az előzetes felmérésekkel  
összhangban beigazolódott, hogy a 
hazai utazók a biztonságra helyezik a 
legnagyobb hangsúlyt, így  a magán-
szálláshelyek szerepe felértékelődött 
– összegezett a városháza kommuni-
kációs és turisztikai irodája. – A ba-
latoni régióban a vendégéjszakák 44 
százalékát egyéb és magánszálláshe-
lyeken, 37 százalékát szállodákban, 
10 százalékát kempingekben töltötték 
el a vendégek. A térségben egész év-
ben a belföldi vendégek domináltak, 
az összes vendégéjszaka 85 száza-
lékát magyarok adták. Az év szinte 
minden hónapjában a Balaton térsége 
volt a legnépszerűbb úti cél, de július-
ban és augusztusban az ország összes 
vendégéjszakájának 40 százaléka a 
Balatonnál realizálódott. „A térség 
szálláshelyeire tavaly 2 millió vendég 
érkezett, akik 6,2 millió vendégéjsza-
kát töltöttek el.

A tavaszi leállás és a lassan indu-
ló nyár ellenére az augusztusi siófoki 

vendégforgalom végül az önkormány-
zat adóhivatalának adatai szerint kö-
zel 30 000-rel több vendégéjszakát 
jelentett 2019 augusztusához képest. 
Hasonlóan szárnyalt a szeptember 
is, amikor ez a forgalomnövekedés 
35 000-rel több vendégéjszakában 
mutatkozott meg. Az egész éves 16 
százalékos csökkenés a 2019-es év-
hez képest megnyugtató Siófok szá-
mára, hiszen a biztonságot előtérbe 
helyező, de az igazi siófoki élménye-
ket kereső vendégek körében sikerült 
népszerűnek maradnia a városnak, és 
a vírushelyzet nehézségeit némileg 
feledtetve ebben a nehéz időszakban 
is képes volt igazi nyári és kora őszi 
kikapcsolódást nyújtani a pihenni vá-
gyóknak.”

A városháza kommunikációs és 
turisztikai irodája több siófoki ma-
gánszálláshely-kiadót megkeresett, 
ugyanazokkal a kérdésekkel. Íme a 
kérdések, valamint a válaszok ösz-
szegzése:

Hogyan értékeli a 2020-as sze-
zont, érzékelte-e a forgalmán, hogy 
a magánszálláshelyek tavaly népsze-
rűbbek voltak a szállodáknál?

A legtöbb szállásadó rövid sze-
zont érzékelt, akadt, aki szerint 
2020-ban csak főszezon volt, elő- és 
utószezon nem. Egyesek úgy értékel-
ték, hogy nagyon jól sikerült a nyár, 
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másnál viszont csak az előző évi for-
galom 60 százaléka jött be. A megke-
resett szállásadók között alig akadt 
olyan, aki azt válaszolta volna, hogy 
jól észrevehető volt tavaly a „Zimmer 
Feri” iránti igény növekedése.

Pályázott-e, nyert-e a Kisfaludy 
szálláshelyfejlesztési programban, 
amennyiben igen, milyen fejlesztést 
valósít(ott) meg? Ez esetben a fej-
lesztés csupán színvonalnöveléssel 
jár, vagy a szálláshely árának növe-
kedésével is?

Minden megkérdezett pályázott, 
és el is nyert állami támogatást (aho-
gyan korábban megírtuk, 683 siófoki 
magánszálláshely részesült 1-8 mil-
lió forint támogatásban, összesen 2,2 
milliárd forint értékben, ez a siófoki 
szálláskiadók 33 százaléka). Ebből 
a pénzből jellemzően nyílászáró- és 
burkolatcserét, festést, fürdőszoba- 
és tetőfelújítást, új bútorok, légkondi, 
tévé, új háztartási gépek beszerzését, 
kertrendezést, akadálymentesítést 
és megújulóenergia-telepítést haj-

tottak végre. Számos szálláshelynek 
hosszú évek óta most először nyílt 
lehetősége nagyobb beruházásra, 
egyeseknél a színvonal emelkedésé-
vel csekély mértékű áremelés sem 
kizárt – volt, aki úgy nyilatkozott, 
hogy a felújításnak köszönhetően 15 
év után először tervez áremelést –, 
mások ennek ellenére sem emelnek 
árat, összességében pedig az ár-érték 
arány mindenképpen javul a magán-
szálláshelyeken a sikeres pályázatok 
révén.

Milyen szezonra számít 2021-
ben, jelentkeznek-e már a leendő 
vendégek előfoglalással?

Nagy még a csend, felelték a  
szálláskiadók, és többen szóba hoz-
ták a bizonytalanságot az idei sze-
zont illetően. Olyan is van azonban, 
aki már most 75-80 százalékban „te-
lített” a főszezoni hetekre; olyan is, 
aki előfoglalás tekintetében jobban 
áll, mint tavaly ilyenkor; de olyan is, 
aki rosszabbul; ugyanakkor többek-
nél még egyáltalán nem volt érdek-

lődés. Ők a járványhelyzet enyhü-
lésétől várják, hogy megnő majd az 
érdeklődés a nyaralás iránt.

4,3 millió vendégéj
Érdekes összehasonlítást 

közöl a SiópArt legfrissebb, 
a rendszerváltást visszaidéző 
száma a vendégforgalom alaku-
lásáról. Az idegenforgalmi adó 
(kurtaxa) 1995-ben még a város 
összbevételének 17 százalékát 
adta, 2019-ben már csak 10 szá-
zalékát. Míg 1984-ben még 4,3 
millió (!) vendégéjszakát pro-
dukáltak a siófoki szálláshelyek 
(ebből a SZOT- és vállalati üdü-
lők közel 3 milliót), 1990-ben 
már csak 1,6 milliót. Ugyanez 
a Siotour szemszögéből: a cég 
déli parti szálláshelyein 1983-
ban még 3,3 millió vendégéj-
szakát regisztráltak, 1996-ban 
már csak 518 ezret...

Milyen legyen a turizmusunk pandémia után?Milyen legyen a turizmusunk pandémia után?
Olvasónk vitaindítónak szánt írása.

Magyarósi György azt írta lapunknak: „Ötven éve fog-
lalkozom megszállottként Somogy idegenforgalmával és a 
balatoni régió turizmusával; sokak által megfogalmazott 
kérdéseket vetek fel, akár nyilvános vitát kezdeményezve, 
mert ez is jól szolgálhatná a város, a régió turisztikai fejlő-
dését akár hosszabb távon is.

1.  A pandémia tovább tombol, vajon mikor lesz megfelelő 
átoltottság és védelem az élet újrakezdéséhez?

2.  Ki mit gondol, milyen idegenforgalommal és turistaláto-
gatottsággal számolhatunk idén a városban, a régióban?

3.  A kiéheztetett, tartalékaikat felélő mikro- és kisvállal-
kozások milyen szezonra készüljenek? Lesz-e egyáltalán 
elő-, fő- vagy utószezoni forgalom, miből és hogyan tud-
nak majd szolgáltatásokat nyújtani?

4.  Számolhatunk-e a külföldiek érkezésével?
 Valószínűsíthető, hogy a belföldiek érkezése lesz a meg-
határozó, de ezen belül kiket fogadnánk szívesen:
- fiatalokat, diákokat?

- ráérő, kevés igényt megfogalmazó nyugdíjasokat?
- kisgyermekes családokat?

5.  Kinek mi a véleménye ezekről a közhelyekről: tömegtu-
rizmus, minőségi turizmus?

6.  Újra kellene-e indítani a fizetővendég-szolgálatot – mint 
hajdanán –, éppen a pandémia miatt?

7.  Mennyire lesznek segítőkészek a hatóságok és az önkor-
mányzatok a bizonytalan kimenetelű szezon lebonyolí-
tásának segítésében? Milyen segítséget várnának a ven-
dégvárók? 

8.  Érdemes-e a Balatonnál foglalkozni az egészségturiszti-
kai szolgáltatások fejlesztésével (pl.: „Legyen a balatoni 
régió Magyarország egészségturisztikai központja!”), a 
déli parton a medikal wellness-szel, egyedülálló adott-
ságainkra építve?”

(Szívesen vesszük, és a következőkben lapunkban 
közöljük, ha vitatkoznának, hozzászólnának, vála-
szolnának. Ímélben: siofokihirek@siofok.hu, levélben: 
Siófoki Önkormányzati Hivatal, 8600 Siófok, Fő tér 1., 
Sajtó, Siófoki Hírek).
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Óvodabezárás: egyetlen  Óvodabezárás: egyetlen  
képviselő sem mondott ellentképviselő sem mondott ellent
Informális képviselő-testületi ülést 
hívott össze a polgármester az 
óvodabezárásokkal kapcsolatos 
döntés előtt.

„Bezárt két óvoda” címmel adta 
hírül a Hír Tv, hogy Siófokon előbb 
a kiliti Pillangó, majd a Fő utcai 
Napraforgó óvodát záratná be az ön-
kormányzat a csökkenő gyermek-
létszámra és az ingatlanok rossz 
állapotára hivatkozva. Ahogyan feb-
ruári számunkban megírtuk, a kiliti 
tagóvoda a nyáron zárna be, a Fő ut-
cai azonban majd csak a későbbiek-
ben, oda új kiscsoportost idén már 
nem vesznek fel. A tévériportban 
Balogh Renáta, siófoki fideszes ön-
kormányzati képviselő azt mondta: 
„A szakvéleményt nem láttam, nem 
tudom, mire lett alapozva a döntés, 
semmiképen nem értek egyet a dön-
téssel.”

Dr. Lengyel Róbert polgármester 
arról tájékoztatott: a döntés előtt 
informális képviselő-testületi ülést 
hívott össze (a veszélyhelyzetben a 
jogszabály alapján nincsenek „ren-
des” testületi ülések, egyszemély-
ben a polgármester dönt). Az ülésen 
– melyen minden képviselő jelen 
volt – előbb az előkészítő munka-
csoport vezetője, a humán bizottság 
elnöke ismertette az előzményeket, 
utána az óvodaépületekért felelős 
főmérnök szólt, majd az anyag vi-
tájában szót kért dr. Nagy Gábor 
(BSE-frakció), Virág Erzsébet (BSE), 
Kocsisné Várnagy Tünde (BSE), va-
lamint Kecskésné Gigler Anikó (Fi-
desz-KDNP). Végül a polgármester 
összegzett. Ezt követően feltette a 
kérdést, hogy van-e további hozzá-
szólás, az anyaggal kapcsolatosan 
javaslat, van-e, aki nem tud azzal 
egyetérteni, hogy az előterjesz-
tésnek megfelelően meghozza az 
óvodabezárásokkal kapcsolatos elvi 
döntést? Senki sem jelzett ilyet, így 
a hivatalos jegyzőkönyv szerint: „A 
polgármester a képviselő-testületi 
tagok egyhangú támogatása mellett 
az alábbi határozatot hozza: …”.

Balogh Renáta képviselő (Fi-
desz-KDNP) azt írta a Facebookon: 
„A hír hallatán több kisgyermekes 
szülő keresett meg segítségemet, 
közbenjárásomat kérve, hiszen én 
is a kiliti városrészben élek, ezt a 
térséget is képviselem Siófok Város 
Képviselő-testületében… A felké-
résnek eleget téve tehát, mint Ki-
litin élő önkormányzati képviselő 
nyilvánítottam véleményt a sajtó 
nyilvánossága előtt. A szülőktől 
kapott információk alapján úgy 
gondolom, sok családot érint hátrá-
nyosan az óvoda bezárása, ezért is 
álltam az ügy élére...Rendkívül kö-
rülményes Siófokra utazni tömeg-
közlekedéssel, és a csöppségeket 
hajnalok hajnalán felkelteni…”

Miközben két, az érintett szülők 
által a közösségi médiában kezde-
ményezett nyilvános megmozdu-
lás (utcafórum és élőlánc az óvoda 
előtt) is elmaradt végül, a polgár-
mester munkatársaival, valamint 
dr. Nagy Gábor alpolgármesterrel 
(aki egyben az érintett városrész 
képviselője) és Kocsisné Várnagy 
Tünde szakbizottsági elnökkel 
együtt fogadta a Pillangó Tagóvoda 
szülői munkaközösségének vezető-
jét és képviselőit. „Igyekeztünk át-
fogó képet adni a döntés előkészíté-
séről, a soron következő lépésekről, 
a várható következményekről – így 
Lengyel Róbert. – A szülők képvi-
selői által feltett minden kérdésre 
megadtuk a választ. Konstruktív, 
korrekt megbeszélés volt. Megálla-
podtunk abban is, hogy a munka-
közösség vezetője, illetve dr. Nagy 
Gábor alpolgármester mint kijelölt 
kapcsolattartók működnek együtt, 
szükség esetén pedig újra bővebb 
körben ülünk le.”

Dr. Nagy Gábor arról tájékozta-
tott Facebook-oldalán: „Felvettem a 
keresztény egyházak képviselőivel 
is a kapcsolatot, és kértem segítsé-
güket. Keressük, keresem a megol-
dást, hogy a legvégén a szülőknek 
és a gyerekeknek a legkisebb áldo-
zatot kelljen meghozniuk.”

KOMMENTÁR

Szomorú
Szomorú vagyok én is, hi-

szen magam is oda jártam – ak-
kor még az az egyetlen volt „a” 
kiliti óvoda; évtizeddel koráb-
ban az akkori község pénzén, 
szülők kétkezi segítségével 
épült fel. Persze ugyanilyen 
szomorú vagyok amiatt is, hogy 
pár lépéssel arrébb egykori ál-
talános iskolai osztálytermem 
falát kívülről kellett megtá-
masztani…

Szomorú a gyermeklét-
szám-csökkenés, szomorú az 
óvodaépület állagromlása. De 
az előbbi „borítékolható” volt, 
hiszen amióta csak emlékszem, 
beszédtéma Kilitiben: sokan 
a város más óvodáiba (ahogy 
a kilitiek mondják: Siófokra) 
viszik csemetéjüket – és aztán 
ugyanígy iskolába is, ki autó-
val, ki busszal, mert azért ugye, 
kedves kilitiek, nem annyira 
„körülményes” az a tömegköz-
lekedés Kilitiről a „városba” és 
viszont… De ha már gyereklét-
szám, én még erre is emlék-
szem: megvan annak már két 
évtizede is, amikor egy pénz-
ügyi bizottsági ülésen szép em-
lékű kiliti képviselőnk, Nagy 
Sándor arról beszélt, hogy 
„lötyög” a négy iskola a siófoki 
gyerekeken…

 F. I.
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Harc a varjak ellen és a hatóságokkalHarc a varjak ellen és a hatóságokkal
A város ismét az illetékes hatóság-
hoz fordult, hogy még a tavaszi 
tojásrakás előtt leszedhessék a 
fákról a varjúfészkeket.

„Sajnos a helyzet még rosszabb 
lesz, mint az előző években, mert 
most még annyi fészek leszedéséhez 
sem járulnak hozzá, mint korábban 
– tájékoztatott a polgármester. – Lesz 
jó néhány, amelyekhez ezúttal már 
nem nyúlhatunk, van, ahol egymás 
mellett lévő 3 „fészkes” fa közül 2-ről 
le lehet verni, 1-ről meg nem.”

De mit mondanak a természetvé-
dők? Szakembereket kérdeztünk, az 
alábbiakban őket idézzük.

A vetési varjú – ahogy neve is mu-
tatja – eredetileg a facsoportokkal, 
kisebb erdőfoltokkal tarkított mező-
gazdasági területek madara volt. Az 
utóbbi évtizedekben megfigyelhető 
a hazai költőállomány egy részének 
urbanizálódása, azaz városi környe-
zetbe történő költözése. A jelenség 
hátterében sajnálatos módon az em-
ber által okozott élőhelyátalakítás és 
a vadászat áll. A szántóföldi műve-
lés intenzívebbé válása, az egyre na-
gyobb teljesítményű mezőgazdasági 
gépek megjelenése maga után vonta 
a mezőgazdasági táblák méretének 
növekedését, a varjak fészkelésé-

re alkalmas facsoportok eltűnését. 
A gyomirtó szerek használatának 
terjedése, a csávázott vetőmagok 
megjelenése egyaránt súlyos vesz-
teségeket okozott az állományban. 
Dúvadként történő megítélése miatt 
a vadászok különböző tömeges gyé-
rítést lehetővé tevő módszerekkel 
tizedelték meg az állományt, mege-
sett például, hogy a lakott fészkekbe 
sörétes puskával alulról belelőttek, 
így pusztítva el a tojásokat és a kot-
ló madarakat. Látható tehát, hogy 
mi, emberek tevékenységünkkel 
szabályszerűen beüldöztük a vetési 
varjakat a természetes élőhelyükről 
a lakott területekre, így a manapság 
városunkban fészkelő madarak a 
biztonságos fészkelőhelyet keres-
ve menekültek nyugalmat biztosító 
parkjainkba, fasoroknak otthont adó 
utcáinkba. Az állomány nagysága az 
utóbbi 25 évben kb. az eredeti tize-
dére esett vissza, ezért a természet-

védelemnek fontos feladata a még 
megmaradt költőállomány védelme.

Emiatt a faj 2001 óta védett, a 
természetvédelmi törvény alapján 
fészkeinek eltávolítása csak a ter-
mészetvédelmi hatóság engedélyé-
vel lehetséges. Fontos megjegyezni, 
hogy gallyakból készülő fészkét a 
saját fészket nem építő erdei füles-
bagoly, a vörös vércse és a fokozot-
tan védett kék vércse is költőhelyül 
használja, ezért a varjúfészkek meg-
őrzése más fajok védelme szem-
pontjából is kiemelt fontosságú. 
Városi környezetben e fajok közül 
leginkább az erdei fülesbagoly fész-
kelése várható, Siófok esetében több 
varjúfészkekben történő bagolyköl-
tésről van tudomása a természetvé-
delmi szakembereknek.

Tapasztalataink alapján el-
mondhatjuk, hogy az időszakos fé-
szekgyérítési engedélyezés a vetési 
varjú természetes állományára, sza-
porodására és egyéb élettevékenysé-
geire természetvédelmi szempont-
ból semmilyen ráhatással nincs. A 
vetési varjak olyan szinten szoci-
alizálódtak a helyszínekhez és az 
emberekhez, hogy a fészekgyérítés 
nem jár korlátozó hatással a mada-
rak élettevékenységére. A környező 
fák fajtától függetlenül alkalmasak 
arra, hogy a fészkeiket megépíthes-
sék.

Közel százmillió a Rózsakertre
Elkezdődött a felújítás első üteme.

Kerítés és „építési terület” felirat 
is figyelmeztet: elkezdődött a Rózsa-
kert megújítása. Igaz, február köze-
pén a „téli turisták” egy részét egyik 
sem zavarta…

Az új képviselő-testület döntése 
nyomán, pályázati pénz híján önerő-
ből újítja meg a város a Rózsakertet. 
Dr. Lengyel Róbert polgármester ar-
ról tájékoztatott: a felújítás az erede-
ti tervekhez képest némi csúszással 
kezdődött, mert az első közbeszerzé-
si eljárás során olyan magas összegű 
ajánlatok érkeztek e munkálatokra, 
hogy inkább újra kiírták a tendert. A 

második körben mintegy 13 millióval 
alacsonyabb összegű ajánlattal je-
lentkező kivitelezővel szerződött az 
önkormányzat, 93,5 millió forintra.

„Most az egy-egy északi szeles idő 
után bokáig érő vízzel telt, gödrökkel 
tarkított, gyöngykavicsos sétálók új 

burkolatot kapnak, megújul a közvi-
lágítás, lesznek odaillő új padok és 
kukák, a wifi és a térfigyelő kamerák 
telepítéséhez szükséges alapinfra-
struktúra is kiépítésre kerül – így a pol-
gármester. – Ha az időjárás is kedvező 
lesz, akár május elejére végezhetnek, 
azzal együtt, hogy a kivitelezés végső 
határideje június 15-e. Egyelőre idáig 
fogunk eljutni, de az biztos, hogy a 
nyáron arra sétálók már valami mást, 
reményeim szerint szebbet, Siófok-
hoz méltóbbat fognak látni. Hogy az-
tán a második ütemre mikor tudunk 
újabb forintokat kiszorítani, avagy 
lesz-e lehetőségünk pályázni rá, az 
még egyelőre kérdéses…”
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A széplakfelsői kisiskola nyomában
Nemcsak Szabadifürdőn működött 
alsó tagozatos kisiskola, hanem 
Széplakfelsőn is.

Ahogyan a februári számunkban 
megírtuk, az ötvenes évektől 1971-ig 
működött a szabadifürdői kisiskola, 
s az idő tájt szűnt meg az általános 
iskolai tanítás Széplakon is. Érdekes-
ség, hogy egyikről sem tesz említést a 
siófoki iskolatörténet.   

– Ide jártam 1961 és 
‚
65 között – 

mutatta a Siófoki Híreknek a jelenleg 
is a széplaki városrészben élő Bozsik 
Józsefné a mai Babits, akkoriban Rá-
kóczi utcai ingatlant. – A kerítés még 
a régi, minden más megváltozott, új 
épületek állnak ma már a telken, talán 
csak az alapokat hagyták meg. Ahogy 
a szabadifürdői, úgy ez az ingatlan is 
magántulajdonba került az idők fo-
lyamán. Földszintes nagy épület volt 
az iskola, egy nagy osztályteremmel, 
mögötte állt a gondnoki lakás, mindig 
az előtt fényképezkedtünk. A négy 
alsó osztály közül kettő-kettő járt 
délelőtt és délután. Mi is messze lak-

tunk az iskolától, de voltak, akik még 
messzebbről jártak, az állami gazda-
ságból.

Bozsikné Éva azt állította: semmi-
ben sem szenvedtek hiányt az oktatás 
terén azért, mert összevont iskolai 
osztályba jártak. – Családias hangulat 
uralkodott, szép emlékeim vannak, jó 
érzésekkel gondolok vissza tanítóink-
ra is: az endrédi Kájel Flórára, azután 
Fónyad Gyulára, Szebényi Laci bácsi-
ra. Persze, amikor ötödikben bekerül-
tünk a városi iskolába, minden furcsa 
volt, a testnevelésórák újdonságszám-
ba mentek, addig ugyanis rossz idő-
ben az osztályteremben végeztünk 

egyszerűbb tornagyakorlatokat, jó 
időben az udvaron futkároztunk.

Éva asszony szerint az egész szép-
laki városrész képe, hangulata más 
volt a hatvanas-hetvenes években, ba-
rátságosabb, mint mostanság. Azt az 
emlékét idézte még fel, amikor hittan-
ra gyalogoltak a ma is meglévő kápol-
na felé, Wirth János atya akkor még 
fiatal papként gyakran felvette őket a 
Trabantjával. F. I.

(A hajdani töreki kisiskola tör-
ténetének a megírását is tervezzük, 
szívesen vesszük bárkinek, akár egy-
kori diákoknak is a segítségét)

Fizet a roma elnök
Nemrég rágalmazás vétsége, most 
jó hírnév megsértése miatt marasz-
talta el a bíróság Németh Zsoltot. 

Félmillió forintot kell fizessen Né-
meth Zsolt dr. Lengyel Róbertnek – így 
szól a friss, első fokú verdikt, mely ellen 
fellebbezésnek van helye. Emlékezetes, 
hogy a 2019-es választási kampányban 
a Németh Zsolt által elnökölt Sió Rom 
Cigány Egyesület neve alatt Lengyel Ró-
bertet lejárató, rágalmazó óriásplakátok 
és szórólapok árasztották el a várost. 
Azt a bíróság nemrég már kimondta 
(lásd novemberi cikkünket), hogy Né-
meth, aki elnöke a Siófoki Roma Nem-
zetiségi Önkormányzatnak is, elkövette 
a nagy nyilvánosság előtti rágalmazás 
vétségét (melynek célpontja a polgár-
mester volt), amiért megrovásban ré-
szesítette. Azt a pert dr. Czeglédy Csaba 
indította. A szombathelyi ügyvéd-politi-
kus a több, a Sió Rom által kiadott szó-
rólap és plakát egyikén együtt szerepelt 
Lengyel Róbert polgármesterrel. 

A polgármester is pert indított, 
feljelentést tett becsületsértés miatt, 
ezzel együtt Németh ellen a polgári 
bíróságra keresetet is benyújtott jó hír-
neve megsértése okán. A büntetőügy 
bíróságig jutott, ahol Németh Zsolt 
vádlottként ült. Miután ott elismerte, 
hogy minden alap nélkül támadta Len-
gyel Róbertet, hazudott az emberek-
nek vele kapcsolatosan a szóróanya-
gokon, a polgármester a magánvádat 
ejtette. A polgári jogi igényét azonban 
a városvezető fenntartotta, ebben az 
ügyben született most első fokon íté-
let, mely szerint: „A bíróság megálla-
pítja, hogy az alperes (azaz Németh 
Zsolt) megsértette a felperes (azaz 
dr. Lengyel Róbert) jó hírnévhez való 
személyiségi jogát azzal, hogy „Bűn-
pártolás Siófokon!” címmel terjesztett 
szórólapjain valótlanul állította, hogy 
a felperes bűnpártolást követett el… A 
bíróság kötelezi alperest, hogy fizes-
sen meg a felperes részére 15 napon 
belül 500 000 Ft sérelemdíjat.”

Röviden
MÁRCIUS 15.
A tavalyihoz hasonlóan, a jár-
ványhelyzet miatt idén sem lesz 
ünnepség, a polgármester beszé-
dét a Facebook-oldalán lehet kö-
vetni.

ÚJ FŐÉPÍTÉSZ
Februártól Kadlicskó Krisztán Sió-
fok új főépítésze. A mérnök koráb-
ban Tolna megye állami főépítésze 
is volt. Egy építészeti-műszaki 
tervtanács is tevékenykedni kezd 
márciusban.

ARANYPART
Fény az Aranyparton: a Tömör-
kény és Munkácsy utcák közötti 
szakaszon befejeződött a parti 
közvilágítási hálózat kiépítése. 
Néhány utómunka folyik még. A 
város saját pénzéből 460 méteres 
nyomvonalon 16 kandelábert állí-
tottak és egy új kerékpártárolót is 
felhúztak.

A széplakfelsői iskolások 1963 körül,  
Szebényi László tanítóval

Az iskola  
„hűlt helye”, ma

10 AKTUÁLIS



Ötöst kapott Siófok az ÁSZ-tól
Mennyire ellenálló az önkormány-
zati hivatalok működése, szerve-
zete a korrupcióval, a csalással 
szemben? A közpénzeket és a 
nemzeti vagyont az átláthatóság 
és a közélet tisztaságának elve 
szerint kezelik-e? Minden somogyi 
települést megvizsgált 2020-ben 
az Állami Számvevőszék ebből a 
szempontból, és Siófokot 5-ösre 
értékelte.

A 247-ből 113 somogyi önkor-
mányzat kapott 5-ös osztályzatot, 
tizenöt település pedig elégtelent, 
vagyis 1-est az Állami Számvevőszék-
től (ÁSZ). A tavalyi vizsgálatsorozat 
„az önkormányzatok integritásának 
ellenőrzése” címet kapta.

A Wikipédia szerint az integritás 
többek között tisztaságot, feddhetet-
lenséget jelent.

Domokos László ÁSZ-elnök írta: 
„Az átláthatóság, az elszámoltatha-
tóság és az integritás a közpénzekkel 
való gazdálkodás három legfontosabb 
alapelve. Ellenőrzéseink fókuszában 
nemcsak az áll, hogy az egyes költség-
vetési szervek szabályosan működ-
nek-e, hanem az is, hogy szervezeti 
integritásukat megerősítették-e, azaz 
ellenállóvá tették-e szervezetüket a 
helytelen vezetői és munkavállalói 
magatartással, például a korrupció-
val, a csalással szemben.”

Az ÁSZ január 29-én tette közzé 
vizsgálati jelentését a somogyi önkor-
mányzatokról. „Az Alaptörvényben 
megfogalmazott alapértékek, elvek 

szerint minden szervezet köteles a 
nyilvánosság előtt elszámolni a köz-
pénzekre vonatkozó gazdálkodá-
sával. A közpénzeket és a nemzeti 
vagyont az átláthatóság és a közélet 
tisztaságának elve szerint kell kezel-
ni – olvasható az összegzésben. – Az 
Állami Számvevőszék 2016-2018. év-
ben végzett integritás-felméréseinek 
eredményei rávilágítottak arra, hogy 
a helyi önkormányzatok a közszféra 
szereplői körében a kockázatosabb 
csoportba tartoznak. Napjainkban 

kiemelt aktualitást és jelentőséget ka-
pott a közpénzügyi helyzet javítása, 
az integritási szemlélet érvényesíté-
sének erősítése. Az önkormányzatok-
nak fel kell készülniük arra, hogy a 
koronavírus okozta társadalmi és gaz-
dasági válság növelni fogja a korrup-
ciós nyomást. A járvány következté-
ben kialakult helyzet megnövekedett 
feladatok elé állítja az önkormányza-
tokat, melyek megoldása kellő szak-
mai körültekintést is igényel. ”

A számvevőszék szerint egyebek 
között azt vizsgálták, hogy a helyha-
tóságok kialakították-e a korrupció 
elleni védelmet szolgáló szabályozá-
sokat. „ Az első lépésben azonosítás-
ra kerültek azok az önkormányzati 

szabályozások és nyilvántartások, 
amelyek hiánya felveti a csalás és 
korrupció kockázatát – írja az ÁSZ. 
– Az összesített értékelést rontotta, 
amennyiben az integritás szempont-
jából meghatározó dokumentumok 
– képviselő-testületi SZMSZ, valamint 
a vagyonnyilatkozat átadására, nyil-
vántartására, a vagyonnyilatkozatban 
foglalt személyes adatok védelmére 
vonatkozó további szabályok megha-
tározása – hiányoztak, és azok javí-
tása érdekében figyelemfelhívó levél 
hatására sem történt intézkedés”.

Siófok város önkormányzata tehát 
kiválóra teljesített, 5-öst kapott, a kö-
zös önkormányzati hivatalhoz tartozó 
települések, Siójut és Balatonvilágos 
egyaránt 4-est kapott a számvevőszék-
től. A környező települések közül 5-öst 
kapott még Balatonendréd, Nyim, 
Ságvár és Som is. Érdekesség, hogy a 
15 somogyi elégtelenből kettő Bala-
ton-parti: Őszöd és Boglár. A déli parti 
városok pedig így teljesítettek: Siófok, 
Balatonföldvár és Fonyód 5, Zamárdi 
4, Balatonlelle 3, Balatonboglár 1.

Dr. Lengyel Róbert polgármester 
így kommentálta az ÁSZ-értékelést: 
– 2014-es megválasztásom óta azon 
dolgozom, hogy a város gazdasága 
átlátható legyen, és minden törvényi 
előírásnak megfeleljen. Alapelvem, 
hogy becsülettel és tiszta kézzel lehet 
küzdeni a korrupció ellen és a visz-
szaélésekkel szemben. Köszönöm a 
hivatal munkatársainak is az odaadó 
munkájukat, mert ez egy együtt elért 
siker. F. I.

108 millió a buszközlekedésre
A helyijáratos buszközlekedést 

a Volántól rendeli meg a város, és 
azzal együtt is évről évre nagyobb 
veszteséget kényszerül megtéríteni, 
hogy a buszok egy része az önkor-
mányzat saját tulajdona. A járatok 
részben kihasználatlanok, viszony-
lag alacsonyak a jegyárak, eleve ke-
vés a bevétel jegyből, bérletből és a 
bevételek, valamint a tényleges be-
kerülési költségek, no meg a Volán 
elvárt nyeresége közötti különbség 
egyre nő, amit a pandémiás időszak, 
a csökkenő utasszám csak fokozott. 

2017-ben 63 millió, 2018-ban 64, 
2019-ben 76 millió forintot fizetett a 
város, 2020-ra pedig már 108 millió 
számla várható – tájékoztatott dr. 
Lengyel Róbert polgármester. Hoz-
zátette: alkalmanként utasszámlá-
lásokat végeznek, igyekeznek opti-
malizálni a működést, de arról nincs 
szó, hogy akár Törekiben, akár más 
városrészen járatokat szüntetnének 
meg. „A járványhelyzet elmúltával, 
amikor ismét láthatóvá válnak a va-
lós igények, újragombolhatjuk a ka-
bátot” – mondta a városvezető.

Vagyonnyilatkozatok
Nyilvánosak a képviselők friss va-

gyonnyilatkozatai. A város honlapján 
hozzátartozójukéval együtt hozták 
nyilvánosságra: dr. Lengyel Róbert, 
Balogh Renáta, Jánossy Gábor, Kecs-
késné Gigler Anikó. A sajátját tette 
közzé: Kenyér Anikó, Völgyi Lajos, 
Juhász Attila, Virág Erzsébet, Ko-
csisné Várnagy Tünde. Nem járultak 
hozzá a nyilvános közzétételhez: dr. 
Nagy Gábor, Gencsi Attila, dr. Safar 
Ahmed. Utóbbiaké is nyilvános, az 
önkormányzati hivatalban, előzetes 
bejelentkezés után megtekinthető.
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4,2 helyett 11,5 millió a Thanhoffer-villáért4,2 helyett 11,5 millió a Thanhoffer-villáért
Nettó 11,5 millió forint éves díjért 
adja bérbe a Balaton-parti Kft. a 
Thanhoffer-villát a Petőfi sétányon. 
Az elmúlt négy évben összesen 
15 milliós bevétele volt ebből az 
önkormányzati társaságnak.

A Horthy-villának is emlegetett in-
gatlant több százmillió forintból újít-
tatta fel anno a kft. exkluzív vendég-
fogadó hellyé. A pazar berendezésű 
villa több évig üresen kongott, majd 
2017-ben a kft. pályáztatás és érték-
becslés nélkül adta bérbe a Plázs Nyár 
Kft.-nek, nettó 5 millió forintért – a ker-
tészeti munkákat és az ingatlanbiztosí-
tást azonban a bérbeadó fizette, így a 
kft.-nek nettó 3,5 millió forint bevétele 
maradt. Ez az inflációkövető díj miatt 
2020-re 4,2 millió forintra nőtt. A Ba-
laton-parti Kft. nemrég meghirdette a 
villát bérleti hasznosítására és a pályá-
zat eredményes volt.

– Előzőleg értékbecslés történt, 
ebben az elvárható éves nettó bérleti 
díjat 11,4 millió forintban határozta 
meg a szakértő – tájékoztatta lapunkat 
dr. Horváth Gyula, a Balaton-parti Kft. 

megbízott ügyvezetője. – A nyertes pá-
lyázó 11,5 millió forint megfizetését vál-
lalta, ami 7,3 millió forinttal magasabb 
a tavaly befolyt bérleti díjnál, a 2017-es-
nek pedig több mint a háromszorosa. 
A nyertes ajánlattevő vállalta azt is, 
hogy előre megfizet kétévnyi bérleti 
díjat, egyévnyi díjat óvadékba helyez, 
továbbá évente előre megfizeti az éves 
rezsiátalányt, s minden egyéb költsé-
get áll. Sikerült tehát bebizonyítani, 
hogy lehet a kft. és a város gazdasági 
érdekeit maximálisan szem előtt tartó 
szerződést is kötni, értékbecsléssel alá-
támasztott nyílt pályáztatás útján. Ez a 
követendő gyakorlat a jövőre nézve. S 
talán még ennél is magasabb bevételt 
tudtunk volna elérni, ha nem lenne 
éppen járványhelyzet, ami miatt jelen-

leg sem a vendéglátás, sem a szállodai 
tevékenység nem folytatható. A bérlő 
biztosítja azt is, hogy az év egyes, meg-
határozott napjain (például a pünkösdi 
szezonnyitó idején) az önkormányzat 
használhatja ingyen az ingatlant.

Dr. Lengyel Róbert polgármester 
eközben arról tájékoztatott: folyik a 
Balaton-Parti Kft. által a korábbi évek-
ben hosszú távra megkötött szerző-
dések visszamenőleges átvilágítása 
jogi szakértő által. „Arcpirító dolgok-
ra bukkanok újra és újra, ahogyan e 
szerződések jogi vizsgálati összefog-
lalóit olvasgatom – írta közösségi ol-
dalán a városvezető. – Van már némi 
fogalmam arról is, hogy egyesek, 
akik a város szolgálatára esküdtek fel 
anno, miképp lettek a helyi rendszer  
haszonélvezői, miközben meg az ér-
tékes önkormányzati ingatlanokat ke-
zelő cégünk, a Balaton-parti Kft. ahe-
lyett, hogy nyereséget termelt volna, 
csak a veszteséget zúdította a városra.”

A polgármester azt ígérte, amint a 
jogi szakértők végeznek az átvilágítás-
sal, tájékoztatni fogja a részletekről a 
város lakosságát. F. I.

Endre egyedül neveli 3 gyermekétEndre egyedül neveli 3 gyermekét
A Siófok Városért Egyesület egyik 
„védence” egy három gyermekét 
egyedül nevelő apa, akinek kará-
csony előtt egy képárverés bevéte-
lét ajánlották föl. A Siófoki Hírek 
meglátogatta.

Három kisgyermekét neveli egye-
dül Dósa Endre, akit felesége elvesztése 
óta anyósa segít a mindennapokban. 
„Százhalombattáról származom, csalá-
dom jelenleg is ott él, de nem akartam 
kiszakítani a gyerekeket a megszokott 
környezetükből, így Siófokon marad-
tunk” – kezdte az édesapa. – „Pékként 
dolgozom, szerencsére rugalmas és 
segítőkész a munkahelyem, a munka-
időm reggel 6-tól délután 3-ig tart. Reg-
gel haza tudok ugrani, hogy elvigyem a 
gyerekeket iskolába, óvodába, a mun-
kaidőm végén pedig el tudok menni 
értük, és edzésre is elviszem őket. A 
napi rutinban anyósom sokat segít, és 
hétvégén, amikor dolgoznom kell, a 
gyerekek a mamával töltik az időt.”

Endre felesége, Szilvia 2017-ben 
lett először komolyabban rosszul; 
megállt a szíve, újra kellett éleszteni, 
majd az agyi oxigénhiányos állapot 
miatt kómába került. 2018-ban hunyt 
el. „Halálát feltehetően a kortizol nevű 
„stresszhormon” felhalmozódása 
okozta. Mindig picit aggódóbb termé-
szetű volt, igazi anyatigris” – mesélte 
róla férje, akinek az orvosok azt java-
solták, hogy ha a gyerekek belépnek a 
serdülőkorba, őket is vizsgáltassa ki, 
nehogy esetleg öröklődő legyen a kór.

Laura 11, Levente 9, Barbara 6 éves 
lesz. A házaspár három gyermeket 
szeretett volna, ami meg is valósult. A 
két nagyobbik gyermek már iskolás, a 
kicsi még óvodába jár. „Minden nap 
élmény velük. Szót fogadnak, nincs 
velük baj, sok mindenben tudok rájuk 
számítani, ha megkérem őket, segíte-
nek, jól tanulnak, a magatartásukkal 
sincs probléma. Féltem attól, hogy lesz 
valami gond abból, hogy nincs anyu-
kájuk, de nem vettem észre, hogy na-

gyobb törés lenne bennük. Úgy látom, 
hogy még nem értik teljesen, de majd 
idővel, ahogy nőnek, változnak, meg-
értik, mi ez, amibe kerültünk.”

A tragédia évében, és azóta is so-
kan állnak a Dósa család mellett, csa-
ládtagok, barátok, ismerősök, mind 
anyagilag, mind egyéb más segítséggel 
támogatják őket. „Voltak nehéz idő-
szakok, legfőképp, amikor Szilvi 9 hó-
napon át kómában volt; a munka és a 
gyereknevelés mellett minden másnap 
látogattam Alcsútdobozon – folytatta 
Endre. – Tavaly pedig a Covid nehezí-
tette meg a mi életünket is, leginkább 
amikor a gyerekeknek nem volt isko-
la. Amikor hazaértem, végeztem a 
házimunkával, már nehézkesen ment 
rávenni a gyerekeket a tanulásra, nem 
is haladtunk úgy. Akkor úgy éreztem, 
segítséget kell kérnem.” Így aztán Szil-
vi unokatestvére elvállalta, hogy Lau-
rát segíti a tanulásban, Levente pedig 
az iskolájában kialakított kis létszámú 
csoportban tanulhatott. M. B.
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Pályázat civileknek: sokaknak túl nagy falatPályázat civileknek: sokaknak túl nagy falat
63 és 74 millió forintos uniós támo-
gatású alapra pályázhatnak a civil 
szervezetek – írtuk meg februári 
számunkban. Körbekérdeztük a 
helyi civileket, és kiderült: hiába a 
csábító összeg, különféle okokból 
csak kevesen tudnak majd pályá-
zatot benyújtani.

 Az egykori könyvtár felújításával 
létrejövő civil házhoz kapcsolható 
projektekre várja a pályázatokat a 
Siófok Holnap Egyesület.

„Mivel a pályázat utófinanszí-
rozású, tehát meg kell előlegezni a 
pénzt, erre az egyesületnek nincs 
kerete” – írták válaszul többen is, 
hozzátéve: egy átlagos helyi egyesü-
let a szerény önkormányzati támoga-
tásból és egyéb adományokból tartja 

fenn magát, és természetesen pályá-
zatírói apparátusa sincsen, a pályá-
zati kiírást elolvasva ugyanis ugyan-
csak többen azt állapították meg: 
számukra túlságosan bonyolult. 
„Nem az egyszerű, közösségi mun-
kát támogató, a közösség létéért te-
vékenykedő ember számára találták 
ki” – írta az egyik egyesületi vezető.

Akad, akinek a minimálisan meg-
pályázható egymillió forintos támo-
gatás túl nagy összeg. „Főleg úgy, 
hogy legfeljebb 25 százaléknyi előle-
get kaphatunk; a kórus anyagi hely-
zete nem teszi lehetővé, hogy a többi 
750 ezer forintot előfinanszírozzuk” 
– írta a Siófoki Női Kar képviselője. 
Ugyanő tette hozzá: még ha rendez-
vénytervükben szereplő programok 
bele is illenének a támogatható te-

vékenységi körbe, az értékelésnél 
aligha kaphatnának pluszpontokat, 
„például hogyan tudnánk kimutatni 
egy Siófokon megrendezett koncert 
háttértelepülésekre gyakorolt hatá-
sát vagy a városi lakosság egészség-
megőrzésére, az iskoláskorúakra, a 
roma etnikumra, a hátrányos helyze-
tűekre, a helyi termékek előállítására 
és fogyasztására gyakorolt hatását?” 
Továbbá ő is azt állapította meg: pro-
jektmenedzsert kéne megbízniuk, 
ami újabb költség volna, a kör tehát 
bezárult, vagyis számukra „túl nagy 
falat” a CLLD-pályázat…

A Balaton Táncegyüttes ellenben 
jelezte, hogy indulna a pályázaton, a 
C&M táncstúdió is, a HÉ! Helyi Érték 
Egyesület pedig még tájékozódik…

 F. I.

Jó hír: megérkezett a bértámogatás, de...Jó hír: megérkezett a bértámogatás, de...
November óta várják az állami 

bértámogatást – panaszolta februá-
ri számunkban Dávid-Tóth Sándor, 
a Bella Itália étterem üzletvezetője. 
Más vendéglátósok is hasonló mó-
don várták a beígért pénzt város- és 
országszerte, közben Orbán Viktor 
miniszterelnök arra tett ígéretet: 
ezek után minden hónap elején utal-
ja az állam a bértámogatást, és visz-
szamenőleg is mindenki hozzájuthat 
az elmaradt összegekhez február 
végéig. A Siófoki Hírek újra megke-

reste az üzletvezetőt, aki ezúttal már 
arról számolhatott be: megérkezett 
az elmaradt háromhavi és a februári 
összeg is.

– Ennek nagyon örülünk, mert 
lényegében a saját pénzünket visz-
szakaptuk, illetve egy hónapot meg-
előlegeztek – így Dávid-Tóth Sán-
dor. – De akkor ez miért nem ment 
korábban automatikusan? De igazi 
segítséget is várna a szektor, mert a 
bérkompenzáció kevés. A számlákat 
ugyanúgy nem tudjuk fizetni, bevé-

telünk alig van. Ha a korábbi évek 
forgalmainak legalább az 50 száza-
lékát megtérítené az állam, az valódi 
segítség lenne. A másik probléma, 
hogy a dolgozók mentálisan is kez-
denek besokallni a monotonitás, a 
csökkentett fizetés, a nyitás bizony-
talansága miatt. Én fokozatos, több 
lépcsős nyitásban gondolkodnék. 
Hetente tartunk meetinget, erősítjük 
a dolgozóinkat, illetve ahogy tudjuk, 
anyagilag is segítjük őket, de ez sem 
mehet a végtelenségig…. M. B.

„Lássunk tisztán! Mendemondák helyett: ennyit 
keresnek az önkormányzati vezetők, önkormányzati 
cégeink, valamint összehasonlítás képpen azoknak a 
cégeknek a vezetői, melyekben a városnak tulajdonré-
sze van” – mondta dr. Lengyel Róbert polgármester. (A 
cégek honlapján szereplő adatokat tesszük közzé).

Polgármester: illetmény: 698.000 Ft, költségtérítés: 104.700 
(ö. 802.700), éves cafeteria: bruttó 200.000, jutalom: 6 havi 
adható (2020-ban nem volt), hivataligépjármű-használat.

Főállású alpolgármester: illetmény: 581.590, költségtérí-
tés: 83.760 (ö. 665.350), Bahart igazgatósági tagság: br. 
200.000. jutalom: 2020-ban nem volt.

Jegyző: illetmény: 834.000, éves cafeteria: bruttó 200.000, 
jutalom: 2020-ban nem volt.

Aljegyző: illetmény: 800.000, éves cafeteria: bruttó 200.000, 
jutalom: 2020-ban bruttó 100.000.

Osztályvezetők: illetmény: 670.000, éves cafeteria: bruttó 
200.000, jutalom: 2020-ban bruttó 100.000.

Balaton-parti Kft., ügyvezető: 850.000.
Siófoki Temetkezési Kft., ügyvezető: alapbér: 400.000, 

nyelvpótlék: 28.800 Ft/hó, prémium: max. 2 havi.
Termofok-Sió Kft., ügyvezető: 700.000, prémium: max. a 

személyi alapbér 40 %-a, cafeteria: 240.000.
Siókom Nkft., ügyvezető: alapbér: 700.000, teljesítmény-

bér: 6 havi bér, korlátlan mobiltelefon- és gépkocsi-hasz-
nálat, nyelvpótlék: 96.800.

Bahart, vezérigazgató: alapbér: 2 millió Ft, prémium: 20%.
NHSZ Zöldfok Zrt., vezérigazgató: illetmény: 1.750.000 Ft. 

(utóbbi kettőnél egyéb adat nem szerepel a honlapon)

„Lássunk tisztán!”
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Versenytánc az online térbenVersenytánc az online térben
Hazánkban elsőként a sió-
foki C&M Dance Studio TSE 
szervezett online versenyt a 
versenytáncosoknak.

Az igazolt versenytánco-
sok számára ugyan zárt kapuk 
mögött márciustól elindulnak 
a bajnokságok, a hobbiszintű 
táncosok versenyei azonban 
az online térbe kerültek át. A 
C&M még decemberben szer-
vezte meg online a Siófok-ku-
pát, melyet idén februárban 
újabb verseny követett. „Az 
volt a célunk, hogy egy kicsit 
kizökkentsük a táncosokat a szürke 
hétköznapokból – mondta a Siófoki 
Híreknek Kovács Franciska és Fü-
löp Milán, a C&M két vezetője. – Ez 
egy lehetőség, motiváció a táncosok 
számára, akiknek nyilván nem olyan 
megmérettetés ez, mintha közönség 
előtt táncolnának, de kényszerhely-
zetben vagyunk. Lesz jövője ennek 
is, persze nem tartjuk valószínűnek, 

hogy a közeljövőben profi nemzet-
közi versenyeket is szerveznének. 
Az online verseny ugyan nem adja 
vissza az élő versenyek hangulatát, 
de előnye azért akad. A szülők pél-
dául megspórolják az útiköltséget, 
magát az utazást, és a nevezési díjak 
is alacsonyabbak. Míg az első alka-
lommal, decemberben 50 táncos ne-
vezett, a februári versenyünkre már 

megduplázódott a jelentkezők 
száma.”

Miképpen zajlik egy online 
táncverseny? „A táncosok és a 
pontozóbírók egyaránt a Zoom 
programon keresztül jelentkez-
nek be, a zenét pedig megoszt-
juk minden résztvevővel. Mindig 
csak azokat a táncosokat jelenít-
jük meg, akik éppen sorra kerül-
nek, ez egyszerre maximum 9 
fő, azaz 9 megosztott képernyő. 
A versenyzőknek a koreográfián 
túl ezúttal a technikai beállítá-
sokra is figyelniük kell, a kamera 
beállítása mellett például ügyel-

niük kell arra, hogy ne táncoljanak 
ki a képből. Leginkább a mozgásfo-
lyamatokat, nem pedig az apró rész-
leteket lehet képernyőn keresztül 
pontozni. A versenyeinket minden 
alkalommal a Youtube-on élőben kö-
vethetik az érdeklődők.”

Következő, márciusi online verse-
nyükre már 400-500 táncost várnak.

 M. B.

A tánc nem matek- vagy magyaróra
A 19 éves Happiness Tánc Sport 
Egyesület az elmúlt 10 évben már 
csak versenytánccal foglalkozik. 
A járványhelyzetben áttértek ők is 
az online oktatásra.

Legfiatalabb táncosuk 4, a leg-
idősebb 20 éves. Siófokon és Sza-
badbattyánban 60-an járnak, jártak 
edzésre. – Sajnos át kellett térnünk 
az online oktatásra, ami nehéz a 
gyerekeknek és nehéz nekünk is, 
hiszen a tánc mint sport nem olyan, 
mint egy matek- vagy magyaróra. 
Itt egyszerre kell mutatni, „megfog-
ni”, igazítani, valamint a zenével 
dolgozni – mondta Hetei Fruzsina 
és Heteiné Loránth Éva, az egyesü-
let edzői és vezetői. Hetei Fruzsina 
a Testnevelési Egyetemen szerzett 
edzői végzettséget, Heteiné Loránth 
Éva a kezdetektől tanítja a táncoso-
kat, végzett táncpedagógus, edző, 
az egyesület elnöke. 

– Az elmúlt 19 évben öt országos 
mazsorett-versenyt, illetve négy or-

szágos táncversenyt rendeztünk – 
folytatták az edzők. – 2018 különle-
ges év volt számunkra, mivel nyolc 
világbajnoki címet szereztünk a mi-
lanói World Dance Talents Cupon, s 
az elmúlt években a számos magyar 
bajnoki mellett több Európa-bajnoki 
cím is öregbítette egyesületünk hír-
nevét. 2018-ban, a várossá válás 50. 
évfordulója alkalmából polgármes-
teri elismerő oklevelet vehettünk át. 
Az egyesület fenntartásához hozzá-
járul a siófoki önkormányzattól ka-

pott anyagi támogatás is. A gyerekek 
a kezdetektől fogva minden évben 
nyári táborokba mehetnek, számos 
városi és más rendezvényen, falu-
napokon, bálokon léptünk fel tánca-
inkkal.

A Happiness táncosai a Kál-
mán Imre Kulturális Központban a  
Nyárindító táncgálán mutatják meg 
évről évre, hogy mennyit fejlődtek a 
próbák során. Az idei, 2021-es gálát 
május 15-re tervezik.

 M. B.
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Mozdulj ki, fedezd fel a környezeted!Mozdulj ki, fedezd fel a környezeted!
Siófok és közvetlen környékének 
túraútvonalait fűzné fel egymásra, 
és kínálna egész éves kirándu-
lási lehetőséget, turistacsalogató 
programot Oláh Lajos elképzelése. 
A lelkes túrázó már többekkel 
egyeztetett annak érdekében,  
hogy ötlete mihamarabb  
megvalósulhasson.

– A járványidőszak elmúlása után 
várhatóan még nagyobb lesz a vágy 
az emberekben arra, hogy kimozdul-
janak a szabad levegőre, e „mozdulj 
ki” jelszó jegyében lehetne kiépíteni, 
felfejleszteni Siófok, Ságvár, Balato-
nendréd túraútvonalait – mondta a 
Siófoki Híreknek Oláh Lajos, aki az 
országos Kék túrát már teljesítette 
(korábban tagja volt a város képvi-
selő-testületének). – Ma is létezik és 
egyre népszerűbb a ságvári Löszölő 
túra, a töreki Cinege túrának is ha-
gyománya van, de ezek évi egyszeri 
túrázási lehetőségek. Ha valakinek 
csak valamelyik hétvégén támad egy 
kis családi túrázásra kedve, vagy az 
ország más tájékáról ideérkező tu-

ristaként járná be a környéket, az ál-
landó turistajelzések híján egyelőre 
nem vagy csak nehezen tudná bejárni 
Siófok, benne Töreki, illetve a közeli 
Ságvár, Balatonendréd túraútvonala-
it. Márpedig a túra a turizmus része, 
az országot bejáró túrázóként mond-
hatom, hogy számos településnek ez 
az egyetlen kitörési pontja. Vannak 
ugyanakkor olyan helyek, mint pél-
dául Visegrád környéke, a Duna-ka-
nyar, melyek tele vannak látnivalóval, 
és állandó, egész éven át bejárható 
túraútvonalak is összekötik ezeket. 
Igen népszerű a háromnapos verő-
ce-kismarosi természetjáró fesztivál, 
aminek az a szlogenje, hogy „Nappal 
túra, este buli!”

Oláh Lajos amondó: a Balatonnál, 
Siófokon az infrastruktúra adott. – 
Számos magánszálláshely, étterem 
tudná fogadni az ideérkező turistá-
kat, akiket egy ilyen, majdnem egész 
éves lehetőséggel is lehetne csábítani, 

ha a túlzottan nagy befektetést nem 
igénylő túraútvonal-kijelölés meg-
valósulna, az érintett önkormányza-
tok összefogásával. De nem csak a 
turisták számára lehetne ez csábító, 
hiszen állítom, hogy a helybéliek 
többsége sem ismeri saját, természe-
ti szépségekben gazdag környezetét. 
A Balatont már nem is említem, mert 
az nekünk, itt élőknek természetes, 
de a töreki tavak és környezete vagy 
éppen a ságvári bujólik és képesfa is 
megérdemelné, hogy minél többen 
megtalálják, megismerjék. Nem kelle-
ne sok mindehhez: karbantartott tú-
raútvonal, jelzések, térképek. Akinek 
erről beszéltem, mindenkinek tetszett 
az elképzelés. Még nem vagyok nyug-
díjas, még segítőkre van szükségem; 
később várhatóan ez tölti majd ki az 
életem javarészét, de persze azt sze-
retném, ha addigra már meg tudna 
valósulni.

 F. I.

Vizek háza élménypark és tanösvény
Vizek háza néven élménypark, bemutatóterem és 
tanösvény is létesül Siófok-Törekiben – jelentette be a 
DRV Zrt. A vízmű 149,9 millió forintos uniós támoga-
tást nyert el a projekt megvalósítására.

A Széchenyi 2020 program keretében 2021. január 1.és 
2022. december 31. között megvalósuló projekt központi 
eleme a DRV Zrt. működési területén, a Balaton vízgyűj-
tőjén, Siófok-Törekiben található természetvédelmi terüle-
ten kialakítandó Vizek háza élménypark, bemutatóterem 
és tanösvény, mely kiváló lehetőséget biztosít majd az is-
meretanyagok élményszerzéssel megvalósuló átadására, a 
szemléletformálásra.

Ezenkívül a projekt keretében a cég a szolgáltatási te-
rületének óvodái, iskolái és önkormányzatai számára is 
tervez színes programokat: nyílt napokat, interaktív előa-
dásokat, ismeretterjesztő konferenciát, laborbemutatókat, 
valamint vizes témájú pályázatokat is hirdet majd.

A bemutatóterem mellett, mely szemléletformáló ins-
tallációk és oktatási anyagok segítségével támogatja a tudá-
sátadást, kialakításra kerül egy mobil játékokból álló vizes 
játszótér, egy, a vízszűrők egyes rétegeit szemléltető me-
zítlábas tanösvény, valamint egy csapatépítésre is alkalmas 
tér. A bemutatótértől kicsit távolabb létesül egy 5,5 km-es 
tanösvény 5 állomással, mely tanulmányi kirándulások 
szervezésére is lehetőséget biztosít majd a jövőben.
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Siófokon nem volt hamisgyöngyüzem
Balatoni halpikkelyből készült az 
üveggyöngy-hamisítvány Siófokon, 
állítja egy internetes blog, korabeli 
lapok cikkei alapján.  

Az ékszerkészítés egyik kedvenc 
alapanyaga az igazgyöngy, ezt hami-
sították nagyüzemben egy évszázad-
dal ezelőtt, de még a hatvanas évek 
elején is – írta korabeli újságcikkek 
alapján a Tó-retró internetes blog, szó 
szerint így: „Volt idő, amikor Európa 
hamisítói egymásnak adták a kilin-
cset a siófoki hamisgyöngygyárban”.

A balatoni halászat, a balatoni 
halászati társaság múltját is kutató 
Csapó István szerint semmi nyoma, 
semmi nem utal arra, hogy ha folyt 
is valahol hamis igazgyöngygyártás, 
akkor az a Balatonnál, netán éppen 
Siófokon folyt volna, ahol a Balatoni 
Halászati Rt., később a Balatoni Ha-
lászati Vállalat telephelye volt, és per-
sze van ma is, csak az utódcéget már 
Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit 
Zrt.-nek hívják.

– Amíg meg nem jelentek a 
műanyagok, a halpikkely, vagyis a 
„halezüst” valóban kincs volt, de ha 
valahol nagy üzletet csináltak belőle, 
az nem a Balatonnál volt, mert innen 
a halpikkelyt elvitték, a fellelhető do-
kumentumok szerint Szegedre – állí-
totta Csapó István, aki nyugdíjazásáig 
a balatoni halászati társaság fejleszté-
si- és üzemfenntartási vezetője volt.

A Wikipédiából:„A guanin fehér 
színű, kristályos vegyület, amely elő-
fordul bizonyos  halak pikkelyeiben”. 
Egy tanulmányból: „A guaninkris-
tályokat némely pontyféle halból  

kivonják és műgyöngyök készítésére 
használják fel. Ennek a gyöngyesz-
szenciának a készítése a Balaton gar-
dáiból, szélhajtó küszeiből és kesze-
geiből minálunk is jövedelmező, s 
nem egy itthon megvett párizsi mű-
gyöngynek Balatonunk halai adták 
kölcsön a gyöngyházfényt.”

A Tó-retró azt írta: A hamisgyön-
gygyár igazából 1921-ben indult be, a 
balatoni garda pikkelyének kizáróla-
gos felvásárlásával, ami akkor szinte 
hihetetlen, 20 millió koronás bevételt 
hozott Siófokra, ami több volt, mint a 
Halászati Rt. többi bevétele összesen. 
Élethűen utánozták az igazgyöngy 
kinézetét, az ékszerészek jó része 
sem tudta megkülönböztetni.

– Szerintem és az adatok, doku-
mentumok alapján is csak spekulá-
ció, hogy a balatoni halászati társa-
ság nemzetközi gyöngyhamisításban 

vett volna részt – mondta a Siófoki 
Híreknek Csapó István. – A pikkelyt 
nehéz, aprólékos munkával általá-
ban alkalmi munkások fejtették le 
a halakról, mindezért kevés pénzt 
kaptak, de nyilván örültek, hogy volt 
munkájuk, és azért romantikája is 
lehetett, hiszen miután a halászok 
beérkeztek a fogással a Balatonról, 
nemcsak pucolták, hanem sütötték is 
a halat. A halpikkelyből kivont gua-
nin természetes anyag, de már ennek 
a kivonását sem Siófokon végezték, 
innen azt elszállították. A Balatoni 
Halászati Vállalat 1965-ös beszámo-
lójában például az olvasható: abban 
az évben 4491 kiló garda- és 15 515 
kiló keszegpikkelyt értékesítettek, 
amiért összesen 583 ezer forint folyt 
be a kasszába. Összehasonlításkép-
pen: 1965-ben 6 millió forint volt a 
vállalat halértékesítésből származó 
bevétele.

Azt Csapó István is megerősítet-
te, hogy a gardapikkely volt a leg-
jobb „halezüst”, az csillogott a leg-
jobban. A halászat korábbi vezető 
munkatársa nem tartja kizártnak, 
hogy valahol valóban működhetett 
a hamisgyöngygyár, de a maga ré-
széről biztos abban, hogy nem a Ba-
latonnál, nem Siófokon. – A valahai 
Balatoni Kurír siófoki hallisztgyár-
ról is írt, de valójában az se itt volt, 
hanem Fonyódon – tette hozzá. – A 
garda filéjéből ellenben ruszlit való-
ban készítettek régebben Siófokon. 
 F. I.

A siófoki halászati telep, anno

Halszárítás a siófoki telepen, 1908
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A rendszerváltás egy Skodában értA rendszerváltás egy Skodában ért
Rendszerváltó siófokiak: ezzel 
a címmel jelent meg a SiópArt, 
Siófok kulturális folyóiratának 
legfrissebb száma. A Siófoki Hírek 
most arra volt kíváncsi: hogyan 
látta a rendszerváltást, a rendszer-
váltó siófokiakat a krónikás.  

A rendszerváltás emblematikus pil-
lanatát én egy Skodában értem meg, 
Zánka környékén. 1989 július 6-án a 
Somogyi Néplap újságírójaként Bada-
csonyba siettem egy szőlész-borász 
konferenciára, amikor elhallgatott a rá-
dió. Először azt hittem, hogy elromlott, 
de pár perc múlva gyászzene szólalt 
meg. Meghalt Kádár János - gondol-
tam, s az első lehetőségnél lekanyarod-
tam a Balaton-partra. Tudtam, hogy az 
esemény elmarad, egy kis időre megáll 
az élet (bár a politika világában már 
folytak a visszafordíthatatlannak tűnő 
változások), így fölfeküdtem egy gumi-
matracra, s bámultam a felhőket. Sem 
előtte, sem azóta nem fürödtem az 
északi parton, 57 év alatt.

Nem sokkal korábban kerültem – 
a Siófoki Hírek tanulóiskolájából – a 
megyei napilaphoz. A legelső cikkem 
az április 4-ei siófoki megemlékezésről 
szólt. Az ünnepséget az akkor ÁFOR, 
ma MOL benzinkútnál lévő szovjet 
emlékmű mellett tartották, ahol le lehet 
kanyarodni Balatonszabadi felé. A ko-
rábbi években mindig címlapon induló, 
belül is terjedelmes írások számoltak 
be a 

‚
45-ös hős felszabadító hadsereg-

ről - tőlem ez alkalommal mindössze 
néhány sor jelent meg... (Előzőleg is 
részt vettem ezen a megemlékezésen; 
a KISZ-nél dolgoztam, ahol főképp 
művelődési, oktatási ügyekkel fog-
lalkoztam. Kényszerpályának indult, 
mert édesapám betegsége miatt kellett 
hazaköltöznöm Gölle-Kisgyalánból, 
ahol tanítóként helyezkedtem el, de a 
KISZ-nél jól éreztem magam, ez már a 
korábbinál emberibb világ volt, sok jó 
közösséggel és programmal.)

Városszerte nagy volt a mozgoló-
dás, várakozás, bizakodó hangulat, 
emlékeim szerint ellenfelek küzdöttek 
érvekkel, nem ellenségek karaktergyil-
kosságokkal. Dr. Házas József orvos, a 
kórház MSZMP-titkára kapta és vállal-
ta „a feladatot”, hogy kezdeményezze 
Balassa Béla városi első titkár elmoz-

dítását. Fölhívott, hogy szívesen adna 
egy bátor interjút. Bár a mondandóján 
a megjelenés előtt enyhített, még így is 
nagyot ütött. Házas 1990-ben már az 
MSZP színeiben önkormányzati, majd 
1994-től országgyűlési képviselő lett.

Az alakuló pártok polgármesterje-
lölteket kerestek. Egy alkalommal át-
mentem a városi tanácshoz, beszélni 
a VB-titkár dr. Filiszár Tiborral, a téma 
a készülő önkormányzati törvény volt, 
melynek megszövegezésében orszá-
gos szinten is fontos szakmai szerepet 
játszott. Amikor végeztünk, cikken 
kívül elárulta, hogy el akarja hagyni a 
közigazgatást. Csak akkor maradna, 
ha egy értelmes, korrekt ember mel-
lett tudna dolgozni, olyat pedig egyet 
ismert a környezetében, Molnár Ár-
pád főépítészt, akinek több diplomája 
van, s több nyelven beszél. Filiszártól 
a kíváncsiság vitt Molnárhoz. Kide-
rült, hogy széles látókörű ember, ezért 
született róla egy írás, s emiatt lett a 
városlakók körében igazán ismert. 
Egyébként Molnár Árpád tudomásom 
szerint azt ígérte később Filiszárnak: 
ha polgármester lesz, maga mellett 
tartja jegyzőként, de sikerét követő-
en helyette a korábban osztályvezető 
Pongor Tamás futott be (ő is nagyon jó 
szakember), Tibor pedig eredeti terve 
szerint ügyvédnek állt.

Balázs Árpád, aki az első ciklus-
ban a gazdasági bizottság vezetője lett, 
1994 és 2014 között pedig Siófok pol-
gármestere, több másik pártnál is ke-
reste a helyét, amit végül dr. Fábián Ká-
roly javaslatára a Fideszben talált meg. 
Itt főképp a középiskolát éppen kinövő 

nemzedék gyülekezett akkoriban, s 
közöttük a két jogász tudásban, fellé-
pésben azonnal kiemelkedett. Somogy 
megye instruktora Deutsch Tamás volt. 
Nem sokkal a választások előtt lejött a 
városba, a mostani Amigóban volt az 
eligazítást követő esti buli, ahol Balázs 
Fecó énekelt egy szintetizátor mögött. 
Délutánra interjút ígért Deutsch, ő azt 
javasolta: tegyük ezt sör mellett, én 
pedig helyszínként a Morvát. A beszél-
getés nagyon hosszúra nyúlt, szó esett 
már magánügyekről is, ezért a végén 
kértem Tamást: válogassuk szét közö-
sen, hogy mit vállal föl a néhol súlyos 
mondatokból. A cikk másnap megje-
lent, és nagy vihart kavart. A Dél-Ba-
latoni Kulturális Központban a Sió TV 
által élőben közvetített vitán minden 
induló párt és jelölt a színpadon ült, s 
egy fejkendős hölgy kérdésére, hogy 
miért mondott csúnyát Deutsch a kis-
gazdákról, Balázs Árpád azt válaszolta: 
ilyet fideszes párttársa biztosan nem 
mondott. A rendezvény végén aztán 
Balázs megkeresett, s elnézést kérve 
azt mondta: nem tehetett mást abban 
a helyzetben. Azt válaszoltam neki, 
hogy ez nem ilyen egyszerű, a megyei 
napilapot vádolta hazugsággal. Végül 
Deutsch oldotta meg a problémát, ka-
posvári nagygyűlésén ugyanis elmond-
ta: párttársa tévedett, az újságíró igazat 
írt (Deutsch akkor még ilyen volt…)
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Nem tudott segíteni 
a gazdáknak

A siófoki központú választókör-
zetből 1990-ben a zicsi Gerbovits 
Jenő vitte a legtöbbre, a rendszer-
váltás utáni első, Antall-kormány 
minisztere lett. Elkötelezett antikom-
munistaként sokat küzdött – hiába –, 
hogy az ország ne rúgja föl a Szov-
jetunióval kötött kereskedelmi meg-
állapodást, mert ők vásárolták föl 
a magyar termények, gyümölcsök 
túlnyomó részét. Féltette a gazdákat, 
mint ahogyan a privatizációtól is – és 
mindkét kérdésben igaza lett. Jel-
lemző, hogy egy traktorban, munka 
közben szenvedett halálos balesetet.
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A 13 fokos Balatonban is edzettek
Még van három tanítványuk, 
de rövidesen ők is eligazolnak 
máshová, és már csak az úszások-
tatás marad Király Johannának és 
Varga Bélának, Németh Nándor 
nevelőedzőinek. Nem ma kezdték; 
Johanna 1980, Béla 1985 óta oktat-
ja a fiatalokat úszásra, illetve edzi 
a versenyúszókat.

„Azért lehetek hálás Johanna né-
ninek és Béla bácsinak, mert nem let-
tem úgymond kiégetve, mint a pesti 
klubok számos ifjú reménysége. 
Főleg a technikára, az alapokra kon-
centráltunk, fokozatosan építettek 
fel” – mondta Siófok olimpiai úszó-
reménysége, Németh Nándor lapunk 
februári számában.

Németh Nándor lett a legsike-
resebb tanítványa az edzőpárosnak 
(és az ő esetében ma még csak nem 
is sejtjük, hogy mennyire sikeres…), 
akik azt mondják, nem is az ered-
ményesség az első, hanem hogy az 
úszásban is „kell egy csapat”. S volt 
egy csapat: előbb a Bányász SE, majd 
az Ezüstpart SE színeiben. A máig 
létező siófoki úszóklub elnevezése 
arra emlékeztet, hogy a Hotel Ezüst-
part uszodája volt sokáig a fellegvár, 
azok után, hogy a kék tetejű tanuszo-
da 1992-ben bezárt, mert már attól 
kellett tartani, hogy az úszók fejére 
omlik.  – Én voltam akkor egyben az 
uszodavezető is, én javasoltam, hogy 
most már zárják be, mert besütött a 
nap a medencetérbe a a megrepedt 
műanyag tetőn át, ami eredetileg 
marhaistálló céljára készült – ele-
veníti fel Varga Béla. – Ez nem vicc, 
nyilván így tudták olcsón megépíteni, 
sok társadalmi munkával.

– 1980 szeptemberében adták át – 
nosztalgiázik tovább Király Johanna 
a mai gondozási központ helyén állt 
tanuszodáról. – Úszómestert és edzőt 
kerestek egyszemélyben, jelentkez-
tem, így kerültem ide. Sok gyerek 
jött, akkoriban még felvételiztettünk 
is, egymást érték a vízben a négy pá-
lyán. De mivel 5-10 forint volt a belé-
pő, olyanok is voltak, akik idejártak 
fürdeni.

– Mint ahogyan én is – veszi visz-
sza a szót Béla. – Villamosipari tech-
nikusként a környékbeli építkezésen 

dolgoztam, és ott 
fürödtünk le. Így 
ismertem meg  
Johannát és let-
tem előbb úszó-
mester, aztán 
edző, a Testne-
velési Főiskolát 
is ezután végez-
tem el, de mivel 
műszaki ember 
voltam, a felvételi 
előtt biológiából 
különórákra kel-
lett járnom.

1993 őszére 
egyébként elkészült a terv a bezárt 
tanuszoda újjáépítésére – gondozá-
si központ lett végül „belőle”… De a 
Király-Varga kettős uszoda nélkül is 
el tudott érni úszósikereket. Úgy szá-
molják, 12 különböző helyen edzet-
tek az évek során, az Európa Szálló 
hideg medencéjétől (de legalább volt 
szauna...) a szemesi, boglári és fűzfői 
uszodán át a Balaton vizéig – tavaly 
áprilisban a 13 fokos vízbe is bele-
mentek, jobb híján… Vaskos album 
képei őrzik elmúlt 30-40 évük szép 
pillanatait. – Sokan vannak, akikre 
jó visszaemlékezni – kezdi Johanna. 
– Az első, Németh Nándihoz hason-
ló tehetség Pálfi Imre volt, 14 évesen 
került tőlünk a fővárosba; vagy Zare 
Gabriella, aki Pécsre került tőlünk, s 
Hegedűs Mariann, aki Siófokon is fu-
totta ki a tehetségét.

– Akadt vidékbajnok fiú váltónk, a 
„fénykorban” egy évfolyamból három 
váltót is ki tudtunk állítani” – fűzi to-
vább Varga Béla. – A tehetség alap, 
de nagyon sok kitartás kell az ered-
ményességhez, szülők és versenyző 
gyerekek részéről egyaránt. Németh 
Nándi szülei például olyasmit vál-
laltak fel, amit kevesen tettek volna; 
egy darabig külön éltek, mert Nándi 
14 évesen elkerült tőlünk. Annyira ki-
magaslott, hogy nem voltak társai, a 
továbbfejlődése érdekében új klubot, 
új edzőt kerestek neki a szülei.

– Nándi a tizennyolcadik szüle-
tésnapjára egy naplót kapott tőlem, 
az időeredményeivel, az edzésnaplói-
val – így Johanna. – Jellemző rá: csak 
olyankor hiányzott, ha 40 fokos láza 
volt. Profi edzőhöz került Plagányi 

Zsolt személyében, és még rengeteg 
tartalék van benne….

S bár elképzelhető, hogy több 
versenyre már nem viszik a tanítvá-
nyokat, lévén, hogy az utolsó három 
is eligazol máshová, az emlékek 
szépek. Büszkék arra, hogy fiatalok 
egész sorának tudtak útravalót adni, 
hiszen – így mondták – az eredmény-
nél is fontosabb az egészséges, spor-
tos életmód, a jó közösség; ráadásul 
az úszás nagyon jó első sportág, 
azaz kiváló alapokat ad annak is, aki 
sportágat vált. – Nem szakadunk el 
az úszástól, az oktatás is kihívás – 
jegyzi meg Johanna, de persze azt 
egyikük sem tagadja, hogy nem így 
akarták abbahagyni az edzősködést, 
hanem egy városi uszodában átadva 
a stafétabotot… F. I.

Uszodaremények
Élednek az uszodaremények: 

Siófok végre bekerült a járási székhe-
lyek tanuszodafejlesztési programjá-
nak 3. körébe – erről tájékoztatták az 
illetékesek a város polgármesterét. 
Megfelelő méretű és közművesíté-
sű területet kér az állam, s elindul-
hat egy állami fenntartású uszoda 
műszaki előkészítő munkája. A 
végleges kormánydöntés a nyár 
végére várható. Siófokot a Magyar 
Úszószövetség ajánlotta a 3. körbe, 
Witzmann Mihály kormánypárti 
országgyűlési képviselő pedig arról 
biztosította a polgármestert: lobbi-
zott, és a továbbiakban is lobbizik a 
megvalósulásért.

Szárazon, de azért a víz mellett...
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SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (3) bekezdés 
és a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat 
lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet,  

Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház 

IGAZGATÓI (vezető állású munkavállaló) 
munkakörének betöltésére. 

Betöltendő munkakör: 
határozott idejű igazgatói (vezető állású munkavállaló) munkakör

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Az önállóan működő költségvetési szerv alapító okiratában foglalt tevékenység ellátása (könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása; 
könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme; könyvtári szolgáltatások; múzeumi gyűjteményi tevékenység; múzeumi tudományos 
feldolgozó és publikációs tevékenység; múzeumi kiállítási tevékenység; múzeumi közművelődési, közönség kapcsolati tevékenység; művészeti 
tevékenységek (kivéve színház); közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése; közművelődés - hagyományos közösségi 
kulturális értékek gondozása), az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői szintű irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő (kötetlen munkarend) 

A munkavégzés helye:
Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház 8600 Siófok, Fő tér 2.

Munkakör betöltésének feltételei:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
•  a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának 

rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 3. §-ában és 1. mellékletében 
meghatározott követelményeknek való megfelelés, 

• államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése,
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• 3 év vezetői gyakorlat.

Javadalmazása, annak megállapítása:
Megállapítása a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján a felek közötti megegyezés szerint történik.

A munkajogviszony időtartama:
Határozott idejű, 2021. június 01. napjától 2026. május 31. napjáig tartó vezető állású munkajogviszony.

A pályázatok benyújtásának módja: 
A pályázatot postai úton vagy személyesen a pályázatnak a Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok, Fő tér 1. címére történő megküldésével 
lehet benyújtani. Kérjük a borítékon a munkakör megnevezését: BRTK, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház – igazgató feltüntetni.
Személyesen Siófok Város Önkormányzata polgármesteri titkárságán 8600 Siófok, Fő tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról az intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló bizottsági meghallgatást követően dönt a képviselő-
testület a benyújtási határidőt követő 60 napon belül, illetve a legközelebbi képviselő-testületi ülésén. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, 
hogy a pályázatot – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa. A vezetői munkaviszony létesítése 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. június 01. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 01.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Laki Judit nyújt a 84/506-598-as telefonszámon.

További részletek: www.siofok.hu   Dr. Lengyel Róbert polgármester



PÁLYÁZAT ÚTJÁN ELADÁSRA KIJELÖLT INGATLANOK
1.  Fonyód, Kopaszdomb lakóház, udvar, erdő, rét 033 hrsz. 29500 m2 

Vételár: 29.000.000 Ft, Az ingatlanon harmadik személy tulajdonában álló 
felépítmény (családi ház) található. 

2.  Siófok, a 7-es főút (Zamárdi utca, 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: 19.900.000 Ft

3.  Siófok-Töreki, 0179/21 hrsz. 5744 m2 (4270/5775-öd tulajdoni hányad) 
kivett szántó, legelő Vételár: az önkormányzat 4270/5775-öd tulajdoni 
illetőségének értéke: 7.024.240 Ft

4.  Siófok, Alsó utca 2. 5433/1 hrsz. 379 m2 beépítetlen terület  
Vételár: 3.800.000 Ft

5.  Siófok, Töreki utca 30-32. 12177/3 hrsz. 4.378 m2 gazdasági épület, udvar  
Vételár: 34.000.000 Ft. Az ingatlan villany közművel ellátott, egyéb közmű-
vek az utcában vannak, az ingatlanra nincsenek rácsatlakoztatva.   

6.  Siófok, (Töreki városrészben, a Jódi-hegyen) 0184/35 hrsz. 3920 m2 legelő 
Vételár: 6.000.000 Ft

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

8.  Fonyód, Niklai utcában található kivett legelő 10068 hrsz. 83 469 m2 
Vételár: 174.000.000 Ft

9.  Fonyód, 7-es főút mellett az Ordacsehibe  
vezető úttól nyugatra található kivett mocsár, 
kivett árok, erdő és út 10077/34 hrsz.  
275 885 m2  Vételár: 116.000.000 Ft

10.  Balatonboglár, a 7-es úttól délre, az Ordacsehibe vezető úttól keletre 
található kivett rét 0100/2 hrsz. 130472 m2 Vételár: 40.000.000 Ft 

11.  Siófok, Zamárdi utca mentén húzódó kivett beépítetlen terület 
8744/31 hrsz. 1294 m2 Vételár: 22.500.000 Ft

12.  Siófok, a Zamárdi utca (7-es főút) és a 038/125. hrsz-ú termőföld között, 
a Piroska Csárda területével határosan helyezkedik el, kivett beépítetlen 
terület 8744/22 hrsz. 15622 m2 Vételár: 132.000.000 Ft

13.  Siófok, Erdei F. u. 2. kivett irodaház, udvar, gazdasági épület megjelölésű,  
11 073 m2 nagyságú ingatlan (6597/11388-ad önkormányzati tulajdoni 
illetőséggel) 9900/2 hrsz. 11073 m2 Vételár: az önkormányzat 
6597/11388-ad tulajdoni illetőségének értéke: 234.000.000 Ft

14.  Siófok, a 7-es főút és az Egres utca által határolt, kivett beépítetlen terület  
8744/28 hrsz.  2425 m2 (A 8744/28. hrsz-ú ingatlan helyrajzi száma 
változhat, tekintettel arra, hogy a 8744/27 és a 8744/28. hrsz-ú ingatlanok 
vonatkozásában telekalakítási eljárás van folyamatban.) 
Vételár: 93.000.000 Ft 

15.  Siófok, Vak Bottyán-Napfény-Madarasi utcák és a Sió-csatorna által  
határolt terület kivett, beépítetlen terület 10055/5 hrsz. 24275 m2  
Vételár: 316.000.000 Ft

16.  Siófok, Kálmán Imre sétány 13. filmszínház 6620 hrsz. 548 m2 
Vételár: 77.600.000 Ft

A pályázatban szereplő ingatlanok kikiáltási ára nettó értéken szerepel, azt 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 108.), valamint a www.siofok.hu oldalon  

(elérési útvonal: Ügyintézés/Jogi és Szervezési Osztály/Ingatlanhirdetések). Pályázatok beadásának határideje: 2021. április 1. (csütörtök) 9:00 óra



Az Ön Volkswagen márkakereskedője: 

Sió-CAR Kft. 
8600 Siófok, Fő u. 262., telefon: +36 84 505 235, info@siocar.hu, www.siocar.hu

 Az új Golf  
Életre terveztük

Az új Golf kifinomult digitális megoldásokkal és Car2X rendszerrel. 
Az új Golf modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,3-5,9 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 113-134 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári 
felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem 
a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelsze reltségek, tartozékok, 
valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek is befolyásolják. A képen látható gépkocsi illusztráció, extra felszereltséget tartalmazhat.

P173_GOLF8_kereskedoi_202x135_Sio-CAR.indd   1 2020. 06. 23.   17:23:29

Nyitva volt a Nagystrand. A február 20-21-i hétvégén a Balaton-parti Kft. 
kinyitotta a Nagystrand kapuit. A sétálók ezt kihasználták,  

és javasolták, máskor is legyen erre lehetőség, a szezonon kívül is.



Siófok, Fő utca 47-53 .
nyitvatartás: 

H-P: 9:00-17:00 • Szo: 9:00-12:00
 telefon: 84/316-281

facebook.com/rozsasbiobolt

több mint 3000 termék, 60 négyzetméteren 

 BioGaia Baby csepp, 0 éves kortól, 5 ml
  gyermekgyógyászatban széleskörűen alkalmazott, klinikailag

   bevizsgált élőflórás készítmény
 születéstől fogva biztonsággal adható 
 humán eredetű, anyatejből izolált

      természetes baktériumtörzzsel
 tehéntejfehérje-, laktóz-, szacharóz- 

      és gluténmentes
 ellenáll a gyomorsavnak

 Natur Tanya Gambe slim 500 ml

Nyiroktisztító gyógynövényekkel és 
1500 mg kollagénnel a napi adag-
ban. Az összetevők hozzájárulnak a 
kötőszövet egészségéhez, elősegítik 
a láb vérkeringését, a vénás áram-
lást, így enyhítik a nehézláb érzést. Fo-
kozzák a testsúly csökkenető étrend 
eredményességét. Visszér probléma 
esetén is tökéletes választás lehet. 3 
hónapos kúrát javaslunk.

5595  Ft helyett 3695  Ft
Egységár: 7390 Ft/liter Az akció a készlet erejéig tart. Az ár az áfát tartalmazza. 

 Naturprodukt 
 Aktiv Immun 200 ml

Homoktövis, bodza és  C- vitamin tartal-
mú folyékony étrend - kiegészítő gyermekek  
számára 3 éves kortól.  A szervezet ellenálló - 
képességének támogatásáért.

Egységár: 9875 Ft/liter 
Az akció a készlet erejéig tart. Az ár az áfát tartalmazza. 

2975  Ft helyett 1975  Ft

új veGán finomsáGok

 Manuka méz MGO 250 g   100+ / 250+
A méhek az Új-Zélandon őshonos Manuka fa friss il-
latú virágairól gyűjtik be a nektárt. Ennek eredmé-
nye egy narancssárga, enyhén karamelizált méz. 
Ebben a mézben természetes formában van je-
len a metilglioxál (MGO™), mely biztosítja a méz 
egyedi antibakteriális erejét.
> immunitás támogatására > az emésztőrend-

szer egészségére > bakteriális betegségek megelőzésére 
> bőrpoblémák esetén ajánljuk

 Kék - Lukács Kék Kenőcs ZERO 30 ml

Összetevőinek köszönhetően a készítmény 
megnyugtatja, illetve segíti helyreállítani a 
bőr eredeti állapotát. A kenőcsben lévő 
természetes növényi kivonatok, illetve a 
bőrazonos lipid komponens jótékony hatás-
sal vannak a kipirosodott, gyulladt és száraz 
bőr ápolására olyan módon, hogy hidratál-
ják a bőrt és egyensúlyba hozzák annak mikroflóráját.

 UKKO Méregtelenítő Teakeverék 140 g
Mit adhat Önnek ez a teakeverék?

 értékes centimétereket a has
       és a combtájékon

 selymesen puha, feszes és 
      egészséges bőrt

 erősebb és ragyogóbb hajat, 
       védelmet hajhullás ellen

 kisimuló narancsbőrt és 
       halványabb seprűvénákat

 a puffadás enyhülését, az ödémák lappadását

gluténmentes, tejmentes 
fagyasztott pékáruk

             csokis/vaníliás/szilvás croissant 

kakaós csiga # túrós batyu # sajtos pogácsa 

mogyorókrémes batyú # kifli # zsemle # kenyér

 Pápai Hús
 vegán termékei:
pástétomok, burger pogácsa
virsli, szendvicsfeltétek

 gluténmentes

 állati fehérjementes

 szójamentes
 és naggyon finom!

 Envira BIO POWER rovarírtószer spray
Az Envira háztartásokban, szálláshelyeken, 
vendéglátó egységekben, állattartásban is al-
kalmazható rovarirtó szer. Kettős hatóanyag 
kombinációja - hazánkban egyedülálló mó-
don- biztosítja a legnagyobb hatékonysá-
got az univerzális felhasználási lehetőségekkel 
(minden ízelt lábút, így rovart kiírt és elriaszt)
Maradéktalanul irtja a károsító és élősködő 
ízeltlábúakat, így rovarokat: kullancsot, ván-
dorpoloskát, ágyi poloskát, bolhát, csótányt, 
hangyát, poratkát, pókféléket, ruha és egyéb 
molyokat, harlekin katicát, legyeket. Megelő-
zésére is alkalmas, nyílászárók és falak kezelé-
sével. Az Envira használata teljesen biztonsá-
gos, hajtógáz mentes, minden hatósági enge-
déllyel rendelkezik, Nem tartalmaz szerves ol-
dószert és természetes vagy mesterséges hatásfokozót(PBO), 
(csak tiszta víz+hatóanyag) –ezért a kezelt felület száradás után 
szagtalan és foltmentes marad.


