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HA MÁJUS,  
AKKOR NYITÁS
Vitorlást tesznek vízre  

a siófoki vitorláskikötőben.  
Indul a „vizes” szezon,  

nyitottak, nyitnak az éttermek  
és szállodák   4-6. oldal

Kétmilliárd forintra  
számít Siófok   8-9. oldal

Ezer oltásnál tart 
egy-egy körzet  

3. oldal
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Friss cikkeink
Tisztelt Olvasóink! Friss, naprakész 
cikkeinket itt találja a Facebookon: 
„Siófoki Hírek – az önkormányzat 
lapja”. De ugyanezen híreinket a 
város honlapján (www.siofok.hu) is 
elolvashatja, ugyanitt böngészheti 
aktuális, minden hónap első heté-
ben megjelenő lapszámunkat is: 
www.siofok.hu/hu/siofoki-hirek-1.

KUTYASÉTÁLTATÓK
FIGYELMÉBE
A városháza felhívja a kutyasétáltatók 
figyelmét: május 15. és szeptember 
15. között a kijelölt fürdőhelyekre ál-
latot bevinni tilos! A kutyasétáltatást 
tiltó táblákat az elmúlt időszakban 
a nyári szezonra való felkészülés, 
valamint a jogszabályoknak történő 
megfelelés érdekében távolította el 
a Balaton-parti Kft. ideiglenes jelleg-
gel. A jogszabályban meghatározott 
kijelölt fürdőhelyek alatt nemcsak 
az elkerített strandokat kell érteni, 
hanem minden olyan partszakaszt, 
ahol megfelelő tábla jelzi, hogy az 
adott vízterületet fürdésre kijelölték. 
Ugyanakkor ez egyúttal azt is jelenti, 
hogy csak arra az időszakra és hely-
színre vonatkozik a tiltás, amire a  
fürdőhely-kijelölés, a strandokon kí-
vül viszont az önkormányzat rende-
letben sem tilthatja meg a sétáltatást. 
A kedvtelésből tartott állatok sétálta-
tása során póráz és szükség szerint 
szájkosár használata kötelező. A ma-
gukat felelős állattartónak tartó gaz-
dák figyelmébe ajánlják: az állatok 
ürülékét minden esetben össze kell 
gyűjteni, ennek elmulasztása köztisz-
tasági szabálysértésnek minősül.

Gőtecsalád a Foki-hegyen
Tömegesen elszaporodtak a gő-

ték (tarajos és alpesi gőték) Csapó 
István foki-hegyi kertjében. Körülöt-
te már mindent beépítettek, Csapó 
István kertje megmaradt „oázis-
nak”, és feltehetően ezt fedezték fel 
a gőték is, amelyek a kertje öntözé-
sére összegyűjtött esővíztározóban 
jelentek meg, majd szaporodtak el. 
A jelenség okát kutatja több szak-
ember is, a kert tulajdonosa szerint 
amióta a szőlőhegyből lakótelep 
lett, jó néhány őshonos állatfaj szo-
rult ki onnan, a gőték is így jártak 

volna, ha nem lelnek rá a kertjére és 
az esővíztározójára.   

Mi történt Siófokon 1956-ban?
Novemberi és decemberi szá-
munkban közöltünk írásokat 
arról, hogy mi történt Siófokon 
1956-ban. 

Több olvasói megkeresés is ér-
kezett azt követően, hogy előbb Ke-
lemen István akkori résztvevőként 
nyilatkozott, majd Pintér Lajos édes-
apja feljegyzései nyomán szólt hozzá 
ehhez. Lapunknak nem célja sem a 
további vita generálása az akkor tör-
téntekről, sem az, hogy igazságot te-
gyünk, szívesen közzétesszük azon-
ban azokat a visszaemlékezéseket, 
melyek gazdagíthatják várostörténe-
ti ismereteinket, akárcsak arról is, 
hogy hányféle olvasata lehet közel-
múltunknak…

„A siófoki gimnáziumba jártam 
1956-ban, október 23-a körül össze-
verődtünk egy kis csapatba, és lelke-
sen mentünk leverni a vörös csillagot 
a nemzeti bankról, majd a rendőrség 
újhelyi épületéről – így Rácz Ernő. – 
Emlékszem még Jelinek Pali bácsira, 
arra, hogy egy páncélos jött Tab fe-

lől, amikor az oroszok bevonultak. 
Siófokon közszájon forgott akkori-
ban, hogy Kelemen István sokat tett 
azért, hogy ne történjen semmilyen 
balhé…”

„Tízéves voltam, nem fogtuk fel 
még Mózer Pista barátommal, hogy 
mi is történik, de a tüntetésre ki-
kíváncsiskodtunk a Víztoronyhoz 
– mondta a Siófoki Híreknek Deák 
István. – A mindenki által csak „tü-
kenyakúként” ismert Simon mondta 
a beszédet. Aztán a tömeg megin-
dult, az emlékműre Kossuth-címert 
tettek, a zászlóból kivágták a régi 
címert, a villamos cég épületéről le-
verték a vörös csillagot… Amikor a 
hajós almanach megírásához gyűj-
töttem az anyagot, összeírtam az 
‚
56-os hajósokat is, munkástanács 
alakult a cégnél, hogy megvédjék a 
hajókat, ha kell. Kollégám volt a már 
elhunyt Fenyvesi János, a hajózás 
akkori párttitkára, tőle tudom, hogy 
Kelemen István sokáig rendőrségi 
felügyelet alatt állt az 

‚
56-os esemé-

nyekben való részvételért. ”
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Balaton-parti Kft.: bűncselekmény- 
gyanúk, piaci ár alatti bérleti díjak

Lezárult a Balaton-parti Kft. hosszú távra kötött ingat-
lanbérleti szerződéseinek jogi átvilágítása. Dr. Lengyel 
Róbert polgármester arról számolt be: az ezzel megbízott 
ügyvédi iroda szerint a megvizsgált 38 korábbi szerződés-
ből 5 olyan akad, amelyek esetében semmiféle jogi kifo-
gás nem merült fel, 33 esetében viszont igen. A nyilvános 
pályáztatás jogszabályi előírásaira vonatkozó kötelezett-
ségek –alkalmanként súlyos – megszegése a leggyakoribb 
probléma, illetve sorozatban vélelmeztek piaci ár alatti 
bérletidíj-megállapításokat.

A folytatásban igazságügyi ingatlanszakértő méri 
fel többek között azt, hogy konkrétan mennyit is ve-
szíthetett az önkormányzat az adott ügyleteken az 
évek során. A jogi és ingatlanszakértői véleményekre 
alapozza majd a város a további eljárások indítását; a 
polgármester szerint az előnytelennek ítélt szerződé-
ses jogviszonyok további sorsáról kell majd dönteni, 
illetve „a több bűncselekmény- gyanús ügyben nincs 
miről beszélgetni, hivatalból eljárást fogunk kezdemé-
nyezni.” 

Siófok jól áll: körzetenként ezer oltásSiófok jól áll: körzetenként ezer oltás
Dr. Nemes Levente: „Regisztráljon, 
aki még nem tette meg, és fogadja 
el a felajánlott oltóanyagot!”

A helyi háziorvosok április utol-
só heti összesítése alapján Siófok 
közel ötszáz fővel meghaladta a 
tízezer beadott oltást az emlékez-
tető oltásokkal együtt. Siófok ezzel 
az országos átoltottsági átlagot is 
felülmúlta egy kevéssel. Az eltelt 
időszakban egy-egy körzet átlago-
san ezer oltást adott be, a kisebb 
körzetek kevesebbet, a nagyobbak 
többet – tudta meg a Siófoki Hírek 
dr. Nemes Leventétől, a háziorvo-
sok kollegiális vezetőjétől.

Április utolsó hetében három-
ezer regisztrált várt még oltásra. 
Közülük sokan még nem kaphat-
nak vakcinát különböző okokból 
(friss Covid-fertőzés, kórházi ke-

zelés, stb.), egy részük pedig a 
Pfizer oltóanyagra vár. – A Pfizer 
oltóanyagára várók figyelmét arra 
szeretném felhívni, hogy a követ-
kező hetekben átfogó Pfizer-vakci-
nációra nem lehet számítani – így 
Nemes Levente. – Jelenleg és a kö-
vetkező hetekben Sinopharm- és 
Astra Zeneca-kampány zajlik, ez-
után várható egy fiatalokat (16-18 
év) érintő Pfizer oltási kampány. A 
Pfizer korlátozott számban érhető 

el, bizonyos korcsoportoknak, el-
sősorban oltópontokon és ismétlő 
oltás formájában, eközben Sinop-
harm és Astra Zeneca bőségesen 
rendelkezésre áll. A járvány ma-
gától nem fog megállni, az oltással 
tudjuk leggyorsabban megfékezni. 
Ráadásul a védettsegi igazolvány 
nagyobb szabadságot biztosít a 
tulajdonosaik számára, és várako-
zásunk szerint a keleti vakcinák al-
kalmazása sem jelent majd utazási 
korlátozást az azt választók számá-
ra. Érdemes minél több siófoki pol-
gárnak regisztrálni a vakcinainfo.
gov.hu weboldalon, ugyanis látszik 
az adatokból, hogy sokan még nem 
tették meg, és enélkül nem jutnak 
hozzá az oltáshoz. Bátran fogadják 
el a rendelkezésre álló felajánlott 
oltóanyagot, és oltassák be magu-
kat minél többen!

EGYMILLIÓ LAKOSRA JUTÓ COVID- 
HALÁLOZÁS A VILÁG ORSZÁGAIBAN

1. Magyarország  ...................... 2799 fő 
2. Gibraltár ...............................2791 fő 
3. Csehország ...........................2711 fő

(április 30-i adatok)

BEOLTOTTAK ARÁNYA (EURÓPAI UNIÓ)
1. Málta ....................................... 43 %
2. Magyarország  ......................... 40 %
3. Finnország  .............................. 29 %

(április 30-i adatok)

185 gyerekrajz és üzenet is volt abban a szere-
tetcsomagban, amit a siófoki kórház járvány-
helyzetben helytálló dolgozóinak adtak át a 
közelmúltban. „Te vagy a hős… Kitartás!… 
Szuperhősök, ápolónak álcázva” – ezt írták a 
gyerekek a rajzaikhoz, a kórházi dolgozóknak 
üzenve. A Kórházi szeretetcsomag elnevezésű or-
szágos kezdeményezés olyan egészségügyi intéz-
mények támogatását célozza, ahol covidos bete-
geket látnak el. Siófokon magánszemélyeken túl 
olyan helyi cégek is adományoztak, mint a DRV 
Zrt., a Sió Eckes, a Marcipán cukrászda vagy az 
Amigo étterem. A gyerekrajzokat a DRV dolgo-
zóinak és ismerőseiknek a csemetéi készítették.

 Továbbiak a város honlapján: www.siofok.hu

Dr. Nagy Gábor alpolgármester a koronavírusban 
fiatalon elhunyt 6 gyermekes családapa, Erdélyi 
Kálmán családja javára internetes licitre bocsátot-
ta az olimpiai bajnok vízilabda-válogatott tagjai 
által aláírt labdát. 400 ezer forintért kelt el végül.

3AKTUÁLIS



Negyven fokra és turistákra várvaNegyven fokra és turistákra várva
Ha május, akkor nyitás: fél év 
kényszerszünet után vehették le a 
lakatot…

Május elseje idén nem elsősor-
ban a munka ünnepéről, főleg nem 
a majálisokról volt nevezetes, sok-
kal inkább a nyitásról. A négymillió 
magyar beoltott elérését követően 
kinyithattak többek között a szál-
lodák, éttermek és egyéb vendéglá-
tó egységek, a teraszok pedig már 
egy héttel korábban. Néhány siófoki 
vendégvárót kérdeztünk tapasztala-
taikról és várakozásaikról.

Alig várták
– A terasznyitást talán még a 12 

évvel ezelőtti üzletnyitásnál is na-
gyobb izgalommal vártuk – árulta 
el a Siófoki Híreknek Dávid-Tóth 
Sándor, a Bella Italia étterem üzlet-
vezető-tulajdonostársa. – Az elmúlt 
hónapokban többször mélyponton 
voltunk kusza gondolatokkal, de ez 
ma már csak egy rossz álom. Ennyi-
re jó és boldog vendégekkel öröm 
dolgozni, jó látni mindenki arcán a 
mosolyt. Ezt az évet, reméljük, több 
korlátozás már nem sújtja, és nyu-
godt körülmények között tudunk 

dolgozni. Abban is bízunk, hogy 
ezen a nyáron lesznek külföldi turis-
ták is a Balatonnál. Természetesen a 
belső termet csak az használhatja, 
aki felmutatja az oltási igazolványát 
a személyi igazolványával, szigorú-
an önkéntes alapon, ha nem, akkor 
csak a terasz jöhet szoba. Titkon 
azért reméljük, hogy a jogalkotó ezt 
még jobban átgondolja….

Csak terasz és kerthelyiség van, 
így már április utolsó hétvégéjétől 
„dübörög” a János vendéglő. Kovács 
János tulajdonos azt mondta: – A 
vendégek nagy örömmel, de óvato-
san foglalták el az asztalokat. Úgy 
gondolom, hogy a szezon ugyan-
úgy, mint tavaly, az enyhítéseknek 
köszönhetően beindul, és tömegek 
várhatók.

– Várták az emberek a nyitást, 
örültek, hogy kiülhettek a teraszra 
– így Papp Judit, a Roxy étterem és 
a Víztorony kávézó üzletvezetője. – 
Hétköznap még gyenge a forgalom. 
Reméljük, ugyanolyan jó szezon 
lesz, mint a korábbi években. A vé-
dettségi igazolványt, ha egyszer kö-
telező, természetesen elkérjük, és 
követjük a szabályokat. Mindenki 
betartotta a járványügyi előírásokat, 
ez a tapasztalatuk a Piroska csárdá-

soknak is. Szabó Viktória üzletveze-
tő várakozása szerint rövid, de in-
tenzív szezon lesz az idei. Egyelőre 
azt csak remélni tudják, hogy zök-
kenőmentes lesz a vendégek „szű-
rése” oltottakra és nem oltottakra…

Vendégeket  
veszítenek

Üzleti, gazdasági és oktatási cél-
lal már a május elseje előtti napok-
ban is fogadott vendégeket a Hotel 
Yacht. Orbán Bence értékesítési ve-
zető azt mondta: – Az újranyitást 
felkészülten vártuk. Az üzemszünet 
alatt nemcsak a karbantartási és ta-
karítási munkákra jutott elegendő 
idő, hanem számtalan háttérmun-
kát segítő újítást is bevezettünk, 
melyek végeredményeként még 
professzionálisabb vendéglátásban 
részesülhetnek a vendégeink. Mi-
vel az üzleti céllal érkezőket már 
korábban is fogadtuk, a több mint 
öt hónapos kényszerpihenő után a 
személyzetnek is megvolt a lehető-
sége a fokozatos visszaállásra és a 
nagyobb terhelésre való felkészülés-
re. Örülünk a védettségi igazolvány-
hoz kötött újabb enyhítéseknek, 
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viszont az igazolványtól függetle-
nül igyekszünk továbbra is a lehető 
legnagyobb körültekintéssel vendé-
geink és munkatársaink egészségé-
re ügyelni. A tavalyihoz hasonlóan 
erős szezonra számítunk, főként 
belföldi vendégekkel.

Május 6-án nyitott a Residence  
Hotel Balaton. Geiger Violetta szál-
lodaigazgatótól tudjuk: minden 
munkatársukat meg tudták tartani 
a rendkívül hosszú, féléves zárva-
tartás ideje alatt, így a teljes csa-
pattal szépítették a szállodát. – Az 
előfoglaltsági adatok nyárra a ta-
valyinál is magasabbak, a nyitást 
követő heteket is töltik értékesítő 
kollegáink, de sokan hivatkoznak a 
védettségi kártya hiányára vendége-
ink közül. Szállodánk maximálisan 
a törvényes keretek között igyekszik 
működni, ezért csak védettségi kár-
tyával tudunk vendégeket fogadni. 
Bízunk benne, hogy az úgynevezett 
nyájimmunitás kialakulásával lazí-
tanak a jelenlegi szabályokon is, és 
ismét korlátozás nélkül fogadhatjuk 
a vendégeket.

Negyven fok meleget és a 
nyomában turistaáradatot vár a 
Balatonra a nyáron Pártényiné  
Guzslován Tünde, a Hotel Magis-
tern Konferencia és Wellness igaz-
gatója. – Hetek óta nagyon várjuk a 
nyitást, mely szállodánknál május 
14-én érkezik el. Törzsvendégeink 
körében végeztünk egy előzetes 
felmérést, melyből kiderült, hogy 

a többség – korából adódóan – még 
nem rendelkezik védettségi iga-
zolvánnyal. Ez a helyzet sajnos a 
vendégek elvesztésével is jár, első 
körben ugyanis meghívtuk törzs-
vendégeinket a nyitásra, de a fele 
lemorzsolódott, mert nem kaptak 
még oltást, vagy még nincs védett-
ségi igazolványuk. Nem örülünk 
neki, hogy ránk terhelték a védett-
ségi igazolvány ellenőrzésének fel-
adatát. Véleményem szerint jobb 
lenne, ha ezt a hatóság ellenőriz-
né, hiszen a vendégek sértettsége 
most rajtunk csapódik le. Ugyan-
úgy gondolom, ahogy év elején is 

elmondtam: hogyan is kérhetném 
én bárkitől a védettségi igazol-
ványt? De most mégis muszáj lesz. 
Egyetértek azzal, hogy tartsuk be 
a szabályokat, szűrjük ki a betege-
ket, de annak legyen egy logikája, 
ami igazságos. Sokkal többet érne, 
ha a teszteléshez kötnénk mindezt, 
nem pedig a védettségi igazolvány-
hoz – igaz, a teszt drága… Ez egy 
kényszerhelyzet, hiszen a védettsé-
gi igazolvány nemcsak a szállások-
hoz, hanem a kulturális és egyéb 
programokhoz is szükséges lesz.

A Magistern vezetője arról is be-
szélt: személyzetük immár teljes, 
hónapokkal ezelőtt elkezdte ösz-
szeállítani a csapatot. A többségük 
már rendelkezik védettségi igazol-
vánnyal, velük elkezdték a felké-
szülést a nyitásra. A vírus elleni vé-
dekezést, folyamatos fertőtlenítést 
továbbra is végzik, hogy vendégeik 
teljes biztonságban érezzék magu-
kat.

 M. B.

Siófok Város Önkormányzata 
ismerve a helyi éves nyitvatartású 
vállalkozások járványhelyzet okozta 
gazdasági nehézségeit, tájékoztatja 
a helyi bejegyzett vállalkozásokat, 
hogy szükség esetén lehetőségük van 
a helyi adók tekintetében fizetési 
könnyítést igénybe venni, úgy mint 
a fizetési halasztás, részletfizetés. 
Az igény az E-önkormányzati portá-
lon nyújtható be.
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Nyitásra készül a Nagystrand isNyitásra készül a Nagystrand is
Ha május, akkor nyitás: a Nagy-
strand és a Tourinform is nyit.

Kinyithattak a vendéglátó egységek 
és szállodák, vendégeket fogadhatnak 
a kulturális és sportlétesítmények. A 
siófoki könyvtár és a művelődési köz-
pont nyitásáról az intézmények hon-
lapján, illetve a közösségi médiában 
tájékoztatják a városlakókat. Ami biz-
tos: felújítási munkák miatt a Galérius 
fürdő egyelőre nem nyit ki.

Május 14-re tervezi a kapunyitást 
a Nagystrand, a megújult Tourinform 
iroda a Víztoronyban május 10-én nyit. 
Közben a Balaton-parti Kft. dolgozik 
már a nyári rendezvénykínálat össze-
állításán, új köntösben debütál például 
a szabadtéri színpad. A Kálmán Imre 
Művelődési Központtól azt a tájékoz-
tatást kaptuk: június 30-án kezdődnek 
a belvárosi zenés estek az intézmény 
belső udvarán. A nyári programokról 
további részleteket a Siófoki Hírek kö-
vetkező, júniusi számában közlünk.

Strandok
Hetek óta zajlik a strandterületek 

felkészítése a szezonra – tájékoztatott 
a Balaton-parti Kft. Kihelyezik a sze-
meteseket, strandlépcsőket, kiszedik 
a nádat és az uszadékot a vízből. A 
Kisfaludy 2030 turisztikai fejleszté-
si pályázat révén három új strandi 
illemhely építésére kapott a kft. 90 
millió forint támogatást. Így egy-egy 
aranyparti, újhelyi és nagystrandi il-
lemhely újulhat meg; mindháromban 
kialakítottak mozgássérült vécét és 
baba-mama szobát. A járványhelyze-
ti szabályokat betartva május 14-re 
tervezik a Nagystrand nyitását, ahol 
számos újdonság várja a strandoló-
kat. Elsődlegesen a kisgyerekes csa-
ládoknak  készülnek új attrakciókkal 
(kalandpart, vízi ugrálópálya), de a 
sportolni vágyók a homokos röplab-
dapályát vagy a kültéri fitneszeszkö-
zöket is díjmentesen igénybe vehetik.

„Június 1-jén Siófokon, a Nagy-
strandon debütál Európa legnagyobb 
vízparti játszóvára, amely több mint 
900 négyzetméteren kínál szórako-
zási lehetőséget családi kikapcsoló-
dásra, illetve fiatal felnőttek számára 
– áll a KalandPart csalogatójában. – A 

levegővel töltött ugrálóbirodalomban 
10 féle aktív kaland gondoskodik ar-
ról, hogy egyedülálló élményben le-
gyen részünk, mindezt úgy, mintha 
egy csodálatos mesevilágba csöppen-
tünk volna. A vár élénk, vidám színei, 
az égig érő cukorka tornyai már mesz-
sziről jelzik, hogy felejthetetlen ka-
landokban lesz része, aki átlépi a Ka-
landPart kapuját!” A Plázs pünkösdre 
tervezi a nyitást.

Tourinform
Május 10-től újra kinyit a Tour-

inform iroda a Víztoronyban. Janu-
ártól az önkormányzat üzemelteti a 
turisztikai információs irodát. A he-
lyiségek állapota miatt szükség volt 
karbantartási, felújítási munkálatok 
elvégzésére. Külsőleg az esővíz-el-
vezetést megoldották, az üvegtetőt 
szigetelték, így a beázás okát sikerült 
megszüntetni. A belső munkálatok 
közül megtörtént többek közt a fa-
lak festése, a hűtés és fűtés műszaki 
átvizsgálása, karbantartása, forga-
lomszámláló beépítése, bútorok és 
irodai eszközök beszerzése. A pultok 
átrendezésével  még inkább ügyfél-
barát teret alakítottak ki. Azt remé-

lik, hogy idén is számos helyi lakos 
és turista igényeit tudják kiszolgálni.

 
A járványügyi helyzet előírásait 
betartva a tervezett nyitvatartás:

2021.05.10-2021.06.13. között:
H-P: 8.00-18.00 • Sz: 9.00-13.00

2021.06.14-2021.08.22. között:
H-Sz: 08.00-19.30 • V: 09.00-13.00

Új igazgató
A 25 éve az intézményben 

dolgozó Lőcser Editet nevezte ki 
a könyvtár igazgatójának a pol-
gármester a 2021. június 1-je és 
2026. május 31-e között időszak-
ra. Az eddigi vezető, Laki Judit 
megbízása rövidesen lejár, így a 
város pályázatot írt ki. Egyetlen 
érvényes pályázat volt, a polgár-
mester a döntés előtt informális 
ülés keretében kérte a képviselő- 
testület véleményét. Állás foglal-
tak a pályázat véleményezésére 
felkért szakértő és az intézmény 
szakszervezetének delegáltjai is.
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Társasházak továbbra is épülnekTársasházak továbbra is épülnek
Amikor a lakosság azt szorgal-
mazza, hogy a képviselő-testület 
szigorítson az építési szabályokon, 
például hogy korlátozza a Bala-
ton-part beépíthetőségét, akkor azt 
is vegye figyelembe: „követelése” 
tetemes közpénzkiadást vonna 
maga után kártalanítás címén.

Erre Kadlicskó Krisztián, Siófok 
város főépítésze hívta fel a figyelmet, 
aki február óta tölti be ezt a pozíciót 
amellett, hogy jó néhány Siófok és 
Tab környéki település főépítésze is, 
főállásban pedig Zala község polgár-
mestere.

Tervtanács alakul
– A 2016-os település-

kép-védelmi törvény ér-
telmében kellett minden 
önkormányzatnak helyi 
településkép-védelmi  
rendeletet alkotni, ek-
kor nőtt meg a főépítész 
szerepe, és alkalmaznak 
a kistelepülések is fő-
építészt, noha a közsé-
gekben ez nem igényel 
fizikai jelenlétet, ott tehát 
online, ha úgy tetszik, 
e-főépítész vagyok – árul-
ta el Kadlicskó Krisztián. 
– A településképi vélemé-
nyezés, az építészeti tervek bírálata, 
az építészeti döntések előkészítése: 
így foglalható össze a főépítész fela-
data. Vannak olyan jelentőségű épü-
letek (általában nem családi házak), 
melyek meghatározzák a település-
képet, ezeknél jó, ha a főépítész nem 
egyedül dönt, ezért is alakul meg Sió-
fokon a tervtanács, terveim szerint 
májusban, a helyi szakembereket már 
felkértük a részvételre. A tervtanács 
még a tervezési szakaszban, az építé-
si engedély kiadása előtt „alakíthatja, 
formálhatja” a leendő épületeket a 
városi kívánalmaknak megfelelően, 
együttműködve a beruházóval.

Az építési engedélyeket ma már 
a kormányhivatal adja ki, maradt-e 
elegendő beleszólása az önkormány-
zatnak abba, hogy hol mi épülhet? – 
kérdeztük az új főépítészt. – Hol mit, 
mekkorát lehet építeni, ezt a helyi 

építési szabályzat rögzíti – felelte. – A 
településkép-védelmi rendelet pedig 
arról is szól, hogy milyen legyen, le-
het egy adott épület, továbbá a helyi 
védettséget is szabályozza. Az építé-
si engedély kiadását megelőzi a pol-
gármester településképi véleménye. 
Ennyi beleszólása van ma egy önkor-
mányzatnak.

„Sűrűsödik” a part
S hogy mi a véleménye Siófokról, 

a városképről, a Balaton-part fokoza-
tos beépítéséről? Ezekről Kadlicskó 
Krisztián azt mondta: – Siófok adott-
sága, hogy nincs jelentős történelmi 
múltja, a település a déli vasút meg-
épülte után kezdett igazából kiala-

kulni. Ami az utóbbi időben Siófokra 
leginkább jellemző, az a Balaton-part 
„sűrűsödése”, ami a turizmussal 
együtt jár, valamint a kereslet-kínálat 
egymásra találásának következmé-
nye. A jogszabályok lehetővé tették a 
part beépítését, így az erre épülő he-
lyi szabályozás is. Nagyon nehéz elta-
lálni a köz- és a magánérdek egyensú-
lyát. Arról nem is beszélve, hogy egy 
építési szabályzat tíz évre vagy még 
hosszabb időre mondja meg, hol mit 
lehet és mit nem, a változások azon-
ban ennél jóval gyorsabbak lettek; 
a 2008-as válság után szinte semmi 
nem épült, most, a Covid idején meg 
nem győzzük kapkodni a fejünket… 
Látjuk, halljuk, hogy egyre többen 
emelik fel a szavukat e Balaton-parti 
„sűrűsödés” ellen, de aligha vannak 
tisztában azzal: az a kívánalom, hogy 
a helyi képviselő-testület hozzon az 

országosnál szigorúbb építési szabá-
lyozást, tetemes kártérítéssel járna 
együtt. Tehát ha valaki ezt szeretné, 
nem árt, ha tudja: ezzel együtt arra is 
„szavaz”, hogy a város a közpénz egy 
jelentős részét kártalanításra költse.

A törvény ugyanis úgy fogalmaz: 
szigorítás esetén a régi és az új sza-
bályozás közötti forgalmi érték kü-
lönbözetét az önkormányzat ki kell, 
hogy fizesse a tulajdonosnak.

A főépítész egy konkrét példán is 
levezette ezt, a Galérius fürdő mel-
letti toronyházakén. – Ez az egyik 
vitatott építkezés ma a városban, 
négy toronyház épült korábban an-
nak következtében, hogy ott és csakis 
ott megengedte a helyi szabályozás 
a 24 méter magas épületet. Most két 

újabbat építene a beruhá-
zó, ami ellen tiltakoznak 
főképp azok a szomszé-
dok, akik szintén ilyen 
magas házban élnek. Ha 
a város csökkentené a 
megengedett épületma-
gasságot 24-ről 6 méterre, 
akkor feltételezve, hogy 
a 24 méteres ház 1 mil-
liárdot, a 6 méteres meg 
400 milliót ér, a város 600 
milliós kártérítési felelős-
séggel tartozna – és ez 
csak egyetlen építkezés, 
az önkormányzatok tehát 

nem véletlenül óvatosak, ha hozzá 
kell nyúlni a szabályozáshoz… Vihart 
kavart a meteorológiai obszervatóri-
um melletti építkezés is, ez esetben 
is „csak” az maradt el, hogy valaki 
vállalja fel a tiltás költségeit, vagyis a 
kártalanítást – ez esetben az állam te-
hetett volna ilyen vállalást…

Rendrakás a parti sávban – ilyen 
elvárást is megfogalmazott a polgár-
mester az új főépítész megbízásakor. 
Az elmondottak tudatában hogyan 
lehet ennek megfelelni? – kérdez-
tük Kadlicskó Krisztiántól. – Kevés 
eszközünk birtokában, közösen a 
tervtanáccsal például önmérsékletre 
buzdítjuk a beruházókat – válaszolta. 
– Próbálunk elmozdulni jobb irány-
ba az épületek formálása terén.  Egy 
azonban biztos: társasházak megépí-
tését továbbra sem tudjuk meggátol-
ni... F. I.
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A város, a polgármester érdekeA város, a polgármester érdeke
egyezik a képviselőévelegyezik a képviselőével
Dr. Lengyel Róbert: „Meg nem 
hajolok, el nem adom magam, az 
elveimet nem dobom sutba”.

Több egyeztetésre került sor 
az elmúlt hónapokban dr. Lengyel 
Róbert siófoki polgármester (Be-
csülettel Siófokért Egyesület) és 
Witzmann Mihály, a térség országy-
gyűlési képviselője (Fidesz- KDNP) 
között. A városvezető szerint ezek-
nek a tárgyalásoknak lassan az 
eredményei is látszanak már.

– Sokáig „hűvös” volt a viszo-
nyuk, mi történt, minek köszön-
hető ez a fordulat? – kérdeztük a 
siófoki polgármestertől.

– Még valamikor tavaly nyá-
ron egy átadó ünnepség keretében 
„szólított meg” nyilvánosan kép-
viselő úr, hogy bár ő nyitott lenne 
együttműködésre, részemről nem 
látja a fogadókészséget – válaszolta 
Lengyel Róbert. – Ekkor ajánlottam 
fel, hogy én ne legyek gátja ennek, 
és meginvitáltam a hivatalomba. 
Azóta viszonylagos rendszeresség-
gel találkozunk, és egyeztetjük a 
várossal kapcsolatos közös dolga-
inkat. Semmit el nem kiabálva és 
az óvatos duhaj távolságtartásával 
mondom, hogy ennek már apró 
eredményei is látszanak.

– Vannak, akik szerint a kö-
zeledés egyik oka az lehet, hogy 
jövőre országgyűlési választások 
lesznek…

– Városvezetőként abban vagyok 
érdekelt, hogy ha tudok, forrást biz-
tosítsak ahhoz, hogy fejlődhessünk. 
Witzmann úrnak meg, mint a város 
jelenleg megválasztott országgyűlé-
si képviselőjének hatványozott ér-
deke, hogy Siófok vonatkozásában 
is mutasson fel eredményeket, mert 
különben – feltételezve, hogy ismét 
ő indul itt Fidesz-színekben – a vá-
ros polgárai 2022-ben „meg fogják 
büntetni” az ellenszavazataikkal. 
Amennyiben képviselő úr hajlandó 
lobbizni Siófokért, képes kiharcol-

ni, hogy ide pluszforrások jöjjenek, 
én ennek gátja nem leszek. Kezet 
nyújtok, és a város lakói nevében el-
fogadom a forrásokat. Mert tetszik 
vagy sem, a „pénzes kassza kulcsa” 
jelenleg ott van. Ha igazak azok a 
választói vélemények, hogy csak a 
közelgő választások okán van kö-
zeledés és nyitottság, viszont ez a 
városnak jót tesz, pénzt hoz, abban 
az esetben is örülünk minden fillér-
nek. Ha találkoznak az érdekeink, 
és ha ebből a város fejlődése követ-
kezik, az Siófoknak csak jó lehet…

– 2014 óta elég sok idő eltelt, 
mire összetalálkoztak azok az ér-
dekek…

– 2014-ben Balázs Árpád „kiüté-
sével” rendesen „kihúztam a gyu-
fát” a továbbra is fideszes többség-
ben maradt képviselő-testületnél 
és képviselő úrnál is (Úgy tudom 
egyébként, hogy a 2014-es válasz-
tás után még valamilyen okból több 
hónapig a kaposvári fideszes kép-
viselő, Gelencsér Attila irányította 
háttérből az új siófoki testület Fi-
desz-frakciójának munkáját. Ebben 
az időszakban születtek a szemé-
lyemben megválasztott új polgár-
mester teljes ellehetetlenítését cél-
zó döntések, melyek szétroncsolták 
egy kölcsönös előnyökön nyugvó 
együttműködés lehetőségének a 
csíráit is. Később „vette át a stafétát” 
Witzmann Mihály, új frakcióvezető-
vel, de aztán ebben az időszakban 
sem volt sok köszönet). 2019-ben 

aztán a helyi Fidesz régi-új üdvös-
kéjét, Gruber Attilát is legyőztem, 
sőt, a Becsülettel Siófokért Egyesü-
let jelöltjei kétharmados többséget 
szereztek a testületben a fideszes 
jelöltekkel szemben. Egyértelmű, 
hogy szálka voltam-vagyok a je-
lenlegi kormánypártok szemében. 
Szálka, de ettől még tény, hogy én 
vezetem Siófok városát, és úgy lá-
tom, hogy a folyamatos csatákból, 
összehangolt sajtó- és trolltáma-
dásokból az embereknek nagyon 
elegük volt és van is. Többek kö-
zött ennek is köszönhető a Fidesz 
legutóbbi eredménye az egyébként 
jelentős jobboldali bázissal is bíró 
Siófokon.

– Említette, hogy lassan már 
eredményei is látszanak a Len-
gyel-Witzmann egyeztetéseknek. 
Melyek ezek?

– Ismét elindult a városi uszo-
da építésének előkészítése, már 
többkörös egyeztetésen vagyunk 
túl, képviselő úr személyesen tá-
mogatja az ügy előrehaladását. Az 
elkövetkezendő években a telepü-
lések jelentős, még a választások 
előtti időszakban induló pályázati 
lehetőségekhez jutnak. Jelen állás 
szerint Siófok (szintén képviselő úr 
bábáskodása mellett) 2 milliárdot 
meghaladó forráshoz jut. Az ipa-
rűzésiadó-bevételünk kormányzati 
döntés okán kieső részét nem kom-
penzálják, viszont a Rózsakertünk 
felújításának 2. üteméhez várhatóan 
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megkapjuk a szükséges állami for-
rást. Előkészítés alatt a déli elkerülő 
út, a tervezéséhez szükséges forrást 
már biztosítja a kormány, aztán 
jöhet a kivitelezés. Volt sikeres pá-
lyázatunk a turisztikai ügynökség-
nél (háromszor 30 millió forintból 
parti WC-k épülhetnek újjá), kapott 
jegyárkiesés miatti állami kompen-
zációt a művelődési központunk 
(9 millió forintot). Zömében még a 
választások előtt számon is kérhető 
dolgok ezek, ezért is vagyok opti-
mista a megvalósulásukat illetően, 
de persze megértem a szkeptikus 
hangokat is. Mert azért lássuk be: 
üres ígéretekből, meg azóta gazzal 
benőtt alapkövekből volt már épp 
elég az elmúlt évtizedben…

– És miképp viszonyul most a 
nagypolitikához, kormányhoz, el-
lenzékhez?

– Attól, amit eddig elmondtam, 
még nem kerültünk egy politikai 
térfélre Witzmann képviselő úr-
ral. A jelenlegi rendszer, ha úgy 
tetszik, a kormányzat számtalan 
döntésével képtelen vagyok azo-

nosulni. Sok mindent a jelen Ma-
gyarországában összehúzott sze-
möldökkel vagy épp felháborodva, 
elszörnyedve érzékelek, a magam 
eszközeivel ki is állok ezek ellen, 
de a városom érdekeit figyelembe 
véve, a józan és kölcsönös előnyö-
kön alapuló együttműködéstől nem 
zárkózom el. Viszont meg nem 
hajolok, el nem adom magam, az 
elveimet nem dobom sutba. És per-
sze néhány más település ellenzéki 
támogatással nyertes polgármeste-
rével ellentétben én nem felejtem 
el azt sem, hogy mit köszönhetek a 
helyi ellenzéki pártoknak. A köze-
ledő előválasztáson nyertes siófoki 
összellenzéki jelöltet támogatni fo-
gom, de józan észtől vezérelve, nem 
csak kritizálva a jelen rendszert és 
nem sarat dobálva a másik oldal-
ra, hanem azt szem előtt tartva és 
kommunikálva, hogy miért is lenne 
jobb a jövő egy másik politikai gar-
nitúrával. Viszont egy percre sem 
feledve, hogy polgármesterként 
Siófok és annak választópolgárai az 
elsők számomra, pártszimpátiájuk-
tól függetlenül.

– Az elmúlt hetekben több sajtó-
termékben is feltűnt a neve, mint 
lehetséges kormányzati-közigazga-
tási szereplőé egy 2022-es ellenzéki 
győzelem esetén. Hogyan áll ehhez 
a kérdéshez?

– Az a fajta politikus vagyok, aki 
azt vallja: egy hídra akkor kell rálépni, 
ha odaértünk. Jelenleg a kormánypár-
tok és az ellenzék között versenyfutás 
zajlik, erre kell koncentrálni és még 
véletlenül sem posztokat osztogatni, 
előre inni a medve bőrére. Először az 
ellenzéknek el kell végezni egy gigá-
szi munkát, jelesül, hogy az emberek 
többségét meggyőzzék: lehetne ezt 
jobban is csinálni. Meg kell nyerni 
a választást, ez lenne az a bizonyos 
híd. Aztán le kell cövekelni a közös 
kormányzás alapjait és megmutatni, 
hogy nemcsak szavak vannak, hanem 
tettek és szakemberek is ezekhez. De 
ez még messze van. Én Siófok pol-
gármestere vagyok, és bár olvasom a 
sajtót, azt is, amit esetenként rólam 
írnak, de csakis a mostani feladatomra 
koncentrálok. Teszem a dolgom, szol-
gálom Siófokot a legjobb tudásom sze-
rint, hiszen erre kaptam mandátumot.

500 milliós saját erő
500 millió forintot tesz az idei legnagyobb saját erős 
beruházásba a város, az állami (pályázati) forrás 200 
millió. Májusban indulhat.

Nyertest hirdettek a déli városrész csapadékvízel-
vezetési munkáira kiírt közbeszerzési eljárásban – tá-
jékoztatott Lengyel Róbert. „Évekig, évtizedekig csak 
ígérgetés volt, valódi megoldás viszont nem. Már az 
előző ciklusban döntöttünk arról, hogy ezt a problémát 
kezelni fogjuk, némi pályázati forráshoz is jutottunk, 
de meglehetősen nyögvenyelősen érkezett el a mai nap 
– így a polgármester. – Sikeres közbeszerzési eljárás 
után nyertest hirdethettünk, megkötöttük a vállalkozási 
szerződést, majd a munkaterület átadása következik. 
Az összesen 708 millió forintos beruházást 200 millió 
forintos pályázati és 508 milliós városi költségvetési 
forrásból gazdálkodjuk ki. Óriási pénz ez, és még csak 
nem is látványberuházásról beszélünk, amivel villogni 
lehetne (vélhetően épp ezért nem is volt megoldva hosz-
szú ideig), de azoknak a siófoki ezreknek, akik közvet-
lenül avagy közvetetten, de a kiépülő rendszer jótékony 
hatását érezni fogják, egészen biztosan többet jelent ez 
egy csillogó-villogó látványosságnál. Szóval, rövidesen 
indulnak a munkagépek…”

Emlékezetes, hogy a 2014. őszi esőzések során elön-
tötte a víz a déli városrész utcáit, házait. 

Elkezdődött a bővítés
Ez csak az első ütem.

Elkezdődött a kiliti Pitypang Tagóvoda belső átalakítása, 
bővítése. Eddig négy csoportszobában maximum 25-25 ap-
róság fogadására volt lehetőség, a tagintézmény most többek 
között egy csoportszobával bővül, ami újabb 16 gyermek el-
helyezését teszi lehetővé. Épül új öltözőrész és vizesblokk, 
valamint vezetői iroda és orvosi szoba. Mindez – tájékoztat-
ta lapunkat a városháza – 100 négyzetméternyi épületrész 
átalakítását jelenti, ami nettó 14,4 millió forintba kerül. Az 
óvodabővítés várhatóan három hónapot vesz igénybe.

Oláhné Kálmán Viktóriától, a Siófoki Óvodaközpont 
vezetőjétől tudjuk: a Pitypang így szeptembertől fogad-
ni tudja a nyáron bezáró Pillangó Tagóvodából azokat 
a kisgyermekeket, akiknek ide kérték az áthelyezését a 
szülei. Ehhez azonban már most szükséges volt megkez-
deni a munkákat, a nyári zárás időszaka erre nem lenne 
elég. Minden gyermek számára biztosítják az óvodába 
járás lehetőségét az építkezés alatt is; a munkavégzés 
területét teljesen elszeparálják a gyermekek elől. Kérik a 
szülők megértését, együttműködését, türelmét.

A városvezetés tervei szerint – értesült a Siófoki Hí-
rek – ez csak az első üteme lesz a kiliti óvoda bővítésé-
nek-fejlesztésének; folyamatosan fejleszteni kívánják a 
következő években, ennek érdekében egy szomszédos 
telket is megvásárolt az önkormányzat.
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Siófok zöld foka a SiókomSiófok zöld foka a Siókom
Tavaly ősszel vette át a város 
zöldfelületeinek a gondozását 
magánvállalkozásoktól a Siókom 
Nonprofit Zrt.

– Reméljük, ezen a tavaszon már 
a városlakók is észlelik a pozitív vál-
tozást, azt, hogy rendezettebbek, 
szebbek a közparkjaink, így például a 
Jókai park vagy a Rózsakert – mondta 
a két cégvezető, Jámbor Tímea és Ke-
rekes Roland.

Százhúsz dolgozót foglalkoztat, 
s 26 településen gyűjt és szállít hul-
ladékot a Siófok és a környékbeli 
önkormányzatok tulajdonában lévő 
Siókom. Továbbá üzemelteti az euró-
pai színvonalú somi optikai válogatót, 
mellyel – mivel csak kettő ilyen mű-
ködik az országban – bérválogatást 
is végez számos hazai közszolgáltató 
számára, s az ebből befolyó bevétel-
lel is a társaság gazdasági erejét nö-
veli. A válogató azt is lehetővé teszi, 
hogy minél több hulladékot el tudja-
nak téríteni a lerakótól és hasznosí-
tani. Kiemelkedően fontosnak tartják 
ugyanis, hogy szerepet vállaljanak a 
hulladék-körforgásban, a körkörös 
gazdaság megvalósításában. Vagyis 
hogy a lakosság szelektíven össze-
gyűjtött hulladékát elszállítják, majd 
hasznosítják. A zöldhulladékból pél-
dául semmi sem kerül a lerakóba, a 
mezőgazdaság hasznosítja – tudtuk 
meg a cégvezetőktől, valamint azt is: 

országosan is ritkaságszámba megy, 
hogy Siófokon az országos rende-
letben meghatározott évi 10 helyett 
40-szer megy házhoz a zöldhulladék-
járat, ráadásul minden alkalommal 
korlátlan mennyiséget elszállítanak. 
Ugyanez a helyzet a kommunális sze-
mét nyári 2, a társasházaknál 3 szállí-
tási napjával is.  

A Siókom ilyen módon is készül a 
közeljövő kihívásaira. Részt vesznek 
a „Horizont 2020” uniós programban, 
ennek útján a következő években át-
alakítanák a szelektív gyűjtést úgy, 
hogy két frakcióban kellene gyűjtenie 
a lakosságnak: egy nedvesben és egy 
szárazban, vagyis külön a szerves és 
a szervetlen anyagokat. Ebből a szer-
ves, vagyis a biohulladék (ételmara-
dék) egy biogázüzembe kerülhetne, 
s a mezőgazdaság számára lehetne 
komposzt belőle. A száraz hulladék 
menne a válogatóba, s a továbbra is 
külön gyűjtendő zöldhulladékot is 
idevéve onnantól már valóban alig ke-
rülne valami a lerakóba – eleget téve 
ezzel az uniós irányelvnek.

Az elmúlt hetekben a város jó 
néhány pontján lehetett találkozni a 
zöldterületeket megújító siókomos 
dolgozókkal. Jámbor Tímea és Kere-

kes Roland azt hangsúlyozták: a köz-
területek, zöldfelületek, parkok gon-
dozását végzik, továbbá a társasházak 
előtti és a turisztikailag frekventált 
területekét, utóbbiak esetében néhol 
a köztisztasági feladatokba is besegí-
tenek. Sokan vannak azonban félreér-
tésben, a közösségi médiában gyak-
ran lehet találkozni olyan kifogással, 
hogy például miért van még mindig 
ott az őszi falevél az Erkel utca több 
pontján is. A cégvezetők elmondták: 
az ingatlanok használói gyakorta 
megfeledkeznek a kötelezettségeik-
ről. A helyi rendelet szerint „az ingat-
lan és az ingatlan előtti járda, a járda 
és a közút közötti terület tisztán tar-
tásáról, gyommentesítéséről köteles 
gondoskodni az ingatlan használója”.

A Siókom öt új kukásautó beszer-
zésére nyert ugyan már korábban 
pályázatot, de addig is, amíg ezek a 
járművek megérkeznek, többek kö-
zött a nyári szállítási időszak zökke-
nőmentes lebonyolítása érdekében 
a tavalyi év után idén is vásárolnak 
egyet. F. I.

30 milliós spórolás
Dr. Lengyel Róbert polgármester 

arról tájékoztatott: amíg például 
2019-ben 291 millió forintot fizetett 
ki a város a zöldfelületet gondozó 
magánvállalkozásoknak, idén a 
Siókom ezt 259 millióért vállalta.

Somban „tüntetik el” a hulladékot
A következő években el kell odáig 
jutni, hogy a beszállított hulladék-
nak csak a 10 százaléka kerüljön a 
lerakóba, a 90 százalékát valami-
lyen módon hasznosítani kell az 
uniós irányelv értelmében.

 A somi hulladékkezelő telep 1,2 
millió köbméter hulladék befogadá-
sára épült fel 2010-re 12,5 milliárd 
forintos uniós pályázat részeként 
(de mire átadták, már el is avult – 
jegyezte meg az átadón Illés Zoltán, 
akkori környezetvédelmi államtit-
kár) és ahogyan Kerekes Rolandtól, 
a Siókom ügyvezetőjétől megtudtuk, 

jelenleg 40 szá-
zalékos a telí-
tettsége. – Úgy 
13-14 év „lehet 
még benne”, 
de használha-
tóságának az 
ideje lényege-
sen kitolható, 
ha majd való-
ban csak a hul-
ladék 10 százaléka kerül lerakásra – 
így az ügyvezető. – Erre törekszünk, 
most a beszállított hulladéknak még 
az 50 százaléka kerül a lerakóra, de 
persze ha a Somba be sem szállított 

zöldhulladékot is beleszámítjuk az 
összes szemétmennyiségbe (a zöld 
100 százalékát hasznosítja a mező-
gazdaság), akkor ennél már ma is 
sokkal jobban állunk. A lerakótól ma 
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Válságállók a város cégeiVálságállók a város cégei
Kiegyensúlyozott gazdálkodás-

sal, létszámleépítés nélkül állják a 
koronavírusos válságidőszakot a 
siófoki önkormányzat cégei – tájé-
koztatott dr. Lengyel Róbert pol-
gármester. E szerint a Balaton-parti 
Kft.-nél elsősorban az állami bértá-
mogatásnak köszönhető, hogy min-
den dolgozót meg tudtak tartani. A 
nyári szezonon kívüli időszakban a 
kft. fő bevételi forrását adó Galérius 
fürdő most egyetlen fillért sem ter-
melt, csak vitte a pénzt. A hosszabb 
távú ingatlanbérleti szerződések, il-
letve a már megkötött rövid távúak 
bevételei csordogáltak a kasszába, s 
a spóroláson kívül banki hitelkeret 
is rendelkezésükre állt. Miközben 

készülni kell a szezonra, a kft. havi 
rendszeres kiadása (pl. a bérek, köz-
üzemi számlák) nagyjából 25 millió 
forintra rúg…

A Termofok esetében is stabi-
litásról számolt be a cég vezetője. 
Bár elsősorban a „rezsicsökkentés” 
(a távfűtés is hatósági áras, és any-
nyiból, amennyiért adhatják, nem 
lehet előállítani a hőenergiát) okán 
elszenvedett veszteségeket kompen-
záló állami működési támogatásuk 
a tavalyi 70 millióról közel negye- 
dével csökkent idénre, továbbra is 
működőképesek, és nem szorulnak 
tulajdonosi, azaz önkormányzati 
többlettámogatásra. „A pandémia 
alatt a lakossági és közületi fizetési 

hajlandóság a távhődíjak vonatko-
zásában a vártnál kevésbé romlott, 
egyedül a kórház adósságállománya 
tetemes, 10 milliós nagyságrendű, de 
a jelen helyzetben velük türelmesek 
vagyunk” – így Lengyel Róbert.

A Siófoki Temetkezési Kft. is tar-
tani tudja idei üzleti tervét. Korábban 
csak üzemeltették a temetőket, akkor 
a havi nettó árbevétel alig haladta meg 
az 1 millió forintot. Most, hogy már 
temetkezési szolgáltatásokat is végez-
nek, a havi nettó bevétel a 3 millióhoz 
közelít. Tavaly a cég zökkenőmentes 
működéséhez mintegy 45 millió fo-
rintot kellett a város kasszájából hoz-
zátenni, idénre ez a szám csökkenni 
fog, várhatóan 28 millióra.

eltérített, Somba szállított  hulladék-
mennyiség egy részét hasznosítjuk, 
másik része tüzelőanyag.

A már említett 3 milliárd forintos 
optikai válogató ma már teljes egé-
szében kiváltja az eredeti kézi válo-
gatósort; míg utóbbi módszerrel napi 
6-8, az újjal 80 tonna szemetet tud-
nak szétválogatni. A hat válogatóból 
álló „okos” szalagrendszer a vegyes 
lakossági hulladékot is szétválogatja 
szervesre és szervetlenre, kiemelve 
belőle a hasznosítható anyagokat 
(alumínium, vas, papír, stb.). A la-
kosság által szelektíven gyűjtött és 
ugyancsak az optikai válogatón „át-
folyatott” hulladék nagyjából 50 szá-
zaléka nem értékesíthető, mert az 
újrahasznosító piac nem tud vele mit 
kezdeni. A vegyes hulladék maradé-

ka pedig erőművekbe kerül égetés-
re, például a hazai cementgyárakba; 
naponta jó néhány kamion szállítja 
Somból Beremendre, Vácra.

– Hazánkban jelenleg ennél maga-
sabb fejlettségi szintű hulladékkeze-
lés nincsen – állította Kerekes Roland. 
– Keressük a technológiát és rá a pá-
lyázati forrást, hogyan tudnánk hasz-
nosítani a ma a lerakóra kerülő hul-
ladékot. Pellet lehetne például belőle 
önkormányzati és lakossági kazánok 
fűtésére, illetve tömörítéssel járólap, 
útépítési alap. Keressük a lehetőségét, 
hogyan lehetne Somba telepíteni egy 
kisebbfajta erőművet, mely a hulla-
dékból áramot, hőt állítana elő. Vagy-
is hogy a bejövő hulladék java része 
itt Somban „tűnjön el”, és itt is hasz-
nosuljon; az volna a kívánatos, ideá-
lis, ha a megtermelt energiát itt, illetve 
a közelben is használnák fel, ezért is 
volna fontos, hogy előbb-utóbb meg-
épüljön az ipari park…”
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Óriás lehet a kis kikötőbőlÓriás lehet a kis kikötőből
Siófok városa perli az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóságot 
– jelentette be dr. Lengyel Róbert 
siófoki polgármester az ezüstparti 
kishajókikötő közelében tartott 
sajtótájékoztatón.

A szakhatóság ugyanis vízjogi 
létesítési engedélyt adott az ezüst-
parti kikötő 31 férőhelyesről 178 fé-
rőhelyesre bővítéséhez a helyi Yolle 
Kft.-nek úgy, hogy Siófok városának 
fellebbezését nem vette figyelembe, 
arra hivatkozva, hogy az önkor-
mányzat nem fizette be a fellebbe-
zés mellé a 300 ezer forintos igazga-
tási szolgáltatási díjat.

„A jogszabály egyértelműen 
fogalmaz: az önkormányzatok il-
letékmentesek” – állította Lengyel 
Róbert. A polgármester hozzátette: 
bár a helyi lakosság megosztott a 
kikötőbővítés témájában, a többség  
ellenzi és ő is az ellenzők oldalán 
áll. „A szakértői vélemények ugyan-
is nem meggyőzőek a tóba 300 
méternyire benyúló leendő kikötő 
kapcsán, erősen kétséges, hogy el-
fogadható-e az a szakmailag nem 
kellően alátámasztott érvelés, mi-
szerint a Balatonba több száz mé-
terre benyúló új létesítmény nem 
lesz semmilyen ökológiai hatással a 
Balatonra nézve – így a városvezető. 
– Amíg erre nincs meggyőző bizo-
nyíték, addig nem tudom támogatni 
a beruházást.”

A vízjogi engedély ellen az Ezüst-
part Vitorlás Egyesület is fellebbezést 
nyújtott be, azt állítva többek között, 
hogy „az új móló miatt az egyesület 
kikötője előtti térrész is feliszapoló-
dik, mely területet az egyesület csak 
fokozott erőfeszítéssel tudja karban- 
tartani”.  A szakhatóság a fellebbe-
zést alaptalannak minősítette (a vi-
torlásklub egyébként befizette a 300 
ezer forintos igazgatási díjat), megál-
lapítva, hogy „a tervezett tevékeny-
ség megvalósításából jelentős kör-
nyezeti károk nem származnak”. Az 
engedélyből derül ki az is: a 178 férő-
helyesre bővülő kishajókikötő keleti 
mólószára 338, nyugati mólószára 
253 méterre nyúli be a Balatonba, to-
vábbá, hogy a kikotort mederanyag a 
balatongyöröki zagytérre kerül.

A kikötőbővítés engedélyezteté-
se több évre nyúlik vissza, számos 
szakhatósági állásfoglalás született a 
témában, s emlékezetes, hogy 2019 
nyarán két lakossági fórumot is tar-

tottak Széplakon, melyen a beruhá-
zás ellenzői voltak nagy többségben 
(a két éve indított kikötőellenes on-
line aláírásgyűjtés több mint 1000 
csatlakozónál tart). A siófoki képvi-
selő-testület 2018-ban hozzájárulá-
sát adta, hogy a kikötőépítés során 
homokos strandot alakítsanak ki, ám 
ez később lekerült a napirendről. A 
testület ugyanekkor a kikötőt kiszol-
gáló parkoló létesítéséhez is hozzájá-
rult önkormányzati területen, ám ezt 
a határozatot az új képviselő-testület 
2019 októberében visszavonta. A Yol-
le Kft. ezt követően úgy nyilatkozott: 
a parkolók kialakítását telekvásárlás-
sal meg tudja oldani.

A Balaton-parti sajtótájékoztatón 
Potocskáné Kőrösi Anita ellenzéki 
országgyűlési képviselő bejelentette: 
aláírásgyűjtést indít a Balaton meg-
védéséért. „Komoly ökológiai káro-
kat okozó beruházások sora zajlik a 
Balatonnál közpénzek, uniós forrá-
sok felhasználásával (és nádirtással, 
fakivágásokkal vagy éppen egy egész 
tihanyi dombság ledózerolásával), 
az építési szabályokat is ezeknek az 
érdekében alakítva” – így a siófoki 
képviselő.

A siófoki polgármester a Ma-
gyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ)  
pénzosztási gyakorlatáról is beszélt. 
Azt állította: az állami szervezet a 
köz pénzét politikai alapon osztja 
szét a települések között, Siófokra 
csak „csurrannak-cseppennek” a tu-
risztikai támogatások. „Siófok lakos-
sága sem másodrendű polgárokból 
áll, joggal tart igényt támogatásra a 
befizetett adóforintjaiból, illetve az 
erre a célra szánt uniós forrásokból” 
– hangsúlyozta Lengyel Róbert, aki 
elsőként írta alá a Balaton-védelmi 
petíciót. F. I.
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Röviden
85 CSOMAG
A járványhelyzet előtt minden va-
sárnap ingyenebédet osztó Siófok 
Városért Egyesület nagyszombaton 
a hajléktalanszállóra 35 csomagot 
juttatott el, továbbá 50 nagyon ne-
héz körülmények között élő „va-
sárnapi vendégüknek” kedvesked-
tek húsvéti csomaggal.

VIHARJELZÉS

Április elsején elindult a balatoni 
viharjelzés, a 87 éve működő sió-
foki bázisról küldik a jelzéseket a 
Velencei-tó és a Tisza-tó viharjelző 
rendszere számára is. A mérőállo-
más tőszomszédságában kaphatott 
engedélyt egy ötszintes társasház 
megépítése – és az építkezés nagy 
erőkkel zajlik is, amint az a hirba-
laton.hu fotóján is látható.

ÁRVERÉS
Immár harmadszor hirdették meg 
eladásra a siófoki vitorláskikötő 
melletti, háromcsillagos Móló Ho-
telt 1,57 milliárd forint kikiáltási 
áron. A hotel a többségi állami tu-
lajdonba került Balatoni Hajózási 
Zrt.-é, a korábbi két licitre senki 
sem jelentkezett.

SZEMÉTSZEDŐK
Kocsisné Várnagy Tünde képviselő 
(Becsülettel Siófokért Egyesület) 
felhívására apró, de szorgos csa-
pat gyűjtötte össze az illegálisan 
lerakott szemetet a fokihegyi fecs-
kelakások melletti zöld területen. 
Remélik, hogy a rendőrség segítsé-
gével egy térfigyelő kamera is kike-
rülhet majd a környékre.

Kilencvenen jelölték meg
a siófoki kampuszt
Továbbra sem népszerűek a Gábor 
Dénes Főiskola (GDF) siófoki kam-
puszának nappali képzései.

Ez derül ki a nemrég lezajlott 
felvételi eljárás nyilvános adatai-
ból is (felvi.hu). Tavaly ősszel ír-
tuk meg: az már a második év volt, 
amikor az oktatási hivatal honlap-
jának statisztikája szerint egyetlen 
nappali tagozatos hallgató sem 
nyert felvételt a siófoki kampusz-
ra (14-en kezdték meg tanulmá-
nyaikat távoktatásos formában). A 
legfrissebb jelentkezési adatok azt 
mutatják: a lehetséges 179, illet-
ve 141 siófoki helyre 19-en, illetve 
71-en jelentkeztek nappali tagozat-
ra, illetve távoktatásra. Ez a 90-es 
szám azonban növekedést mutat 
ahhoz képest, hogy egy éve ilyen-
kor 72 volt a jelentkezők száma. 
Azt ma még nem lehet tudni, hogy 
hányan nyernek felvételt a siófoki 
kampuszra, s hogy a meghirdetett 
képzések közül melyek indulnak 
el. A szeptemberben induló félév 

hallgatói létszámát az augusztusi 
pótfelvételi is befolyásolja.

A 90 mostani jelentkezőből 35 
szeretne felsőoktatási szakképzés-
ben tanulni, a többiek a főiskolai 
alapképzésben. Az is tudható a fel-
vi.hu-ról, hogy a Gábor Dénes Főis-
kolát összesen 627-en jelölték meg 
a jelentkezési lapon valahányadik 
helyen, ebből tehát 90-en a siófoki 
kampuszt. Az is egyértelmű, hogy 
a főiskola modern, a kor követelmé-
nyeihez igazodó képzéseket kínál; 
a hazai felsőoktatási intézmények 
top 10 legnépszerűbb szakából a 
GDF által három Siófokon is elér-
hető, mégpedig a mérnök-informa-
tikusi, a gazdaságinformatikusi, 
valamint gazdálkodási és menedzs-
ment szak. Ennek ellenére alacsony 
a jelentkezők száma évről évre. A 
GDF kínál Siófokon „speciálisan 
siófokinak, balatoninak” hangzó 
szakot is, a turizmus-vendéglátást; 
most nappali tagozaton 4-en, táv-
oktatásos formában 8-an jelölték 
ezt meg…

Wirth Jánostól és Somogyi Gyulától búcsúztunk
Wirth János plébános, Siófok dí-

szpolgára 91. életévében hunyt el. 
Negyven évet szolgált Siófokon. Kor-
paváron született 1931. február 5-én. 
1959 és 1967 között káplánként szol-
gált Siófokon. 1987-ben került visz-
sza Siófokra, plébánosnak. 1990-től 
főesperes, majd a veszprémi egyház-
megye irodaigazgatója. 1993-tól a ka-
posvári püspök általános helynöke. 
Siófokon a hívek fáradtságot nem 
ismerő, következetes templomépítő-
ként ismerték meg. A Foki- hegyen a 
Szent Lőrinc-templom, a Darnay téri 
Szent Kereszt-kápolna, a töreki ká-
polna, orgonák, valamint harangok 
teszik maradandóvá nevét. 2007 no-
vemberében kapta meg a Siófok Város 
Díszpolgára címet. Az elmúlt években 
a zselickislaki katolikus idősotthon 
papi szárnyában élt. Wirth Jánost 
Siófok Város Önkormányzata saját 
halottjának nyilvánította.

Életének 72. évében távozott sze-
rettei köréből és közülünk Somogyi 
Gyula, Siófok korábbi alpolgármestere. 
1949. január 27-én született Balatonsza-
badiban. 1985 és 1989 között a Siófoki 
Városi Tanács elnökhelyettese, majd 
1989. májustól a rendszerváltásig meg-
bízott tanácselnöke volt. 1990 - 2006-ig 
Siófok Város Önkormányzatának tagja, 
1990 és 1994, 2002 és 2006 között a 
Pénzügyi Bizottság elnöke, tanácsnok, 
8 éven keresztül 1994 - 2002-ig, két cik-
lusban volt a város alpolgármestere. 
1994-től négy évig a Somogy Megyei 
Önkormányzat tagja, az Idegenforgalmi 
Bizottság elnöke volt. Civilben a bank-
szakmában tevékenykedett. 1995- ben 
Magyar Köztársasági Ezüst Érdemke-
reszttel, 2001-ben Somogy Polgáraiért, 
2006-ban Siófokért, 2008-ban 40 éves 
városért díjakkal tüntették ki. A siófoki 
önkormányzat Somogyi Gyulát is saját 
halottjának nyilvánította.
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Röviden
GYŐZTEK A VARJAK
Idén is a varjak „győztek” - adta hí-
rül a közösségi médiában dr. Len-
gyel Róbert. A polgármester arról 
írt, hogy idén február 28-ig kaptak 
engedélyt arra, hogy az illetékes 
hatóság által kijelölt – és csak az 
általa kijelölt – fészkeket eltávolít-
sák a város területén lévő fákról. 
Ez meg is történt, nem kevés pénzt 
elköltve, de a fészkek „belakása” 
csak márciusban kezdődött meg, 
és gyakorlatilag mindet vissza is 
építették a madarak, sőt újabba-
kat is. Az önkormányzati hivatal 
illetékesei újbóli bejárást kezde-
ményeztek a megyei szakembe-
rekkel, megpróbálva elérni, hogy 
csökkenthesse végre a város a 
varjúegyed-számot. A megyei kor-
mányhivatal képviselői bejárták a 
területet, az általuk készített jegy-
zőkönyvben azonban nincs megol-
dási javaslat a problémára.
Maradnak tehát a varjak, és velük 
együtt maradnak a potyogó galy-
lyak, a magasból hulló ürülék, a 
kisebb énekesmadarak kifosztott 
fészkei, a széthordott szemét, a ve-
teményesekben okozott kár…

HÉT ÚJ ÉRTÉK
A helyiértéktár bizottság héttel 
bővítette az elmúlt hónapokban 
Siófok értéktárát. Városi érték lett 
a zsinagóga épülete, Garai István 
író-költő-tanár munkássága, az 
Apáti Dixieland Band, Glatz Hen-
rik és a Siófok-Balatonfürdő Rész-
vénytársaság, dr. Révész Géza 
pszichológus munkássága, a Sió  
gyümölcsital, valamint Pomucz Ta-
más vitorlázó munkássága.

VÉRADÁS
Két véradást tervez a Vöröskereszt 
helyi szervezete májusban Siófo-
kon: 22-én a McDonald’s étterem 
hagyományos véradónapja lesz 9 
és 19 óra között, 31-én pedig a kór-
ház vérellátójába várják a véradó-
kat, 15 és 18 óra között.

Óvjuk, védjük a fákat!

A szebb kilátás sem élvezhet el-
sőbbséget!

A balatoni élővilág és természet 
védelme mindannyiunk kiemelt 
feladata. Erre hívja fel a figyelmet 
a május 10-ei madarak és fák napja 
is, melynek középpontjában kör-
nyezeti értékeink megóvása áll. A 
jeles dátum az oktatásban szintén 
kulcsszerepet érdemel, hiszen a 
környezetvédelmi nevelést érde-
mes minél fiatalabb korban elkez-
deni. 

A siófoki iskolások a madarak 
és fák napja alkalmából az elmúlt 
években több alkalommal környe-
zet-és természetvédő versenyeken 
vettek részt. A természet szerete-
téről azonban felnőtt korban sem 
szabad megfeledkezni. Az illegális 
fakivágások, csonkítások sajnos 
Siófokot is érintik. Legutóbb az ön-
kormányzat tulajdonában álló sza-
badifürdői magaspart helyi termé-
szetvédelmi területén vágtak vissza 
több egészséges, 6-8 éves fát isme-
retlenek, feltehetően a jobb Bala-
ton-parti panoráma miatt. A szebb 
kilátás azonban soha nem élvezhet 
elsőbbséget a fák védelmével szem-
ben! A magaspart ráadásul védett 
környezeti terület, mely különleges 
természeti értékekben gazdag.

Az elmúlt években a Bala-
ton-parti területen történt illegális 
fakivágások miatt az önkormány-
zat rendre rendőrségi feljelentést 

tett, az elkövetőket azonban nem 
sikerült megtalálni. A magaspart 
esetében így a város feljelentést 
nem tesz, a megcsonkított fákat 
azonban pótolja, és a továbbiakban 
figyelemmel kíséri a csemeték nö-
vekedését.

– Az erózió megakadályozása 
érdekében gyepesítés történt fél-
száraz-száraz termőhelyigényű 
füvekkel, a talajfeltöltődés elősegí-
tésére – tájékoztatta a Siófoki Híre-
ket Bukta Zsuzsanna városi főker-
tész. – A támfal alatt fásítottunk, a 
teraszokon cserjéket ültettünk. A 
partfal további omlásának megaka-
dályozására terjedő tövű, legyöke-
rező félcserjék és liánok hivatottak 
a fák mellett. A rekultiváció (vagyis 
az elpusztult természeti környezet 
eredeti állapotának visszaállítása) 
így nemcsak a tájra, hanem a nö-
vény- és állatfajokra is vonatkozik, 
növelve a biodiverzitást, azaz a 
sokféleséget.

A faültetésekkel a globális ég-
hajlatváltozásra és az egyre mele-
gebb nyarakra is felkészülhetünk. 
A fák lombkoronája hatékonyan 
veszi fel a harcot a Napból érke-
ző káros UV-sugárzás hatásaival, 
emellett kiszűri a szén-dioxidot és 
egyéb szennyeződéseket a levegő-
ből, ezáltal friss, tisztább környe-
zetben élhetünk. Óvjuk, védjük 
közösen egészséges környezetünk 
kulcsszereplőit, a fákat!

 M. B.
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Amikor a Kinizsi utca a „prostiké” voltAmikor a Kinizsi utca a „prostiké” volt
Ezt írta a Siófoki Hírek 
harminc éve.

Sorozatunk második 
részében az 1991 júliu-
sában és augusztusában 
megjelent írások között 
tallózunk.

Ekkor nyílt meg a Mix 
Market udvar a Fő utcán, 
továbbá „az ország első 
nagy játékáruháza az or-
szág első magánáruházá-
ban, a Mega City új épü-
letszárnyában”.

(Előbbi nem érte meg a 30 évet, 
utóbbi még áll, de csaknem üresen 
kong az épület hosszú évek óta…)

Ekkor járt Papp Laci Siófokon, 
a hagyományos nemzetközi junior 
ökölvívó Balaton-kupán. Megalakult 
a helyi polgárőrség, Ármánkó Dávid 
képviselő, szakbizottsági elnök sze-
rint „a bűncselekmények számának 
növekedése az idegenforgalomra is 
negatív hatással lehet”. Dr. Szabó 
István városi rendőrkapitány a rend-
őrség támogatásáról biztosította az új 
szervezetet.

Fehér Ford a Sióban
Csorba Ottó, a szállodasor igaz-

gatója csalódottan értékelte a sze-
zont a július közepi adatok alap-
ján, mondván, „az idei szezonban 
nemigen fordult elő, hogy hatalmas 
tömeg hömpölygött volna a környé-
ken”. Razziázott a rendőrség, hogy 
– ahogyan a Siófoki Hírek írta – „a 
ma már hírhedtté vált siófoki Kinizsi 
utcát, a „kocsisort” átfésülje… Köztu-
dott, hogy a terület némi túlzással a 
prostituáltaké… A rendőrök csupán 
„zavarni” tudják az itt tevékenykedő 
hölgyeket, nem tehetnek mást, mint 
hogy 4 órára kivonják a lányokat a 
forgalomból… Ezt erősítette meg a 
siófoki BM-üdülőben tartott televíziós 
fórumon dr. Kacziba Antal, az ORFK 
vezérigazgatója is, amikor kijelentet-
te: „A problémára nincs megoldás”.

(Még szerencse, hogy azóta talál-
tak megoldást az illetékesek…)

Halálos víkend, fegyveres rabló-
támadás, hőlégballon-katasztrófa: 
mindez az augusztusi lap címoldalán. 
Egy német állampolgár hófehér Ford-

jával az egyik nyáréjszakán a Batthyá-
ny utcából a Mártírok útján át, egye-
nesen a Sió-csatornába száguldott, 
átszakítva a Krúdy sétány vaskorlát-
ját. A sofőr meghalt, utasa, aki élet-
ben maradt, megpróbálta kimenteni, 
de hiába. A hőlégballon az Áfor-kút 
mögötti lovarda területén próbált meg 
kényszerleszállást végrehajtani a sze-
les időben, súlyos boka-és csigolyatö-
rések árán. A sóstói elágazónál pedig 
egy német és egy magyar fiatalember 
ült a motoron, amikor két, katonai 
gyakorlóruhába öltözött személy az 
éjszakai órákban szabályos fényjelzé-
sekkel „lemeszelte”, egyiküknél gu-
mibot, a másiknál pisztoly volt, ami-
vel lövést is leadott a két fiatal lába 
elé, majd behajtották őket a közeli 
kukoricásba, leparancsolták róluk a 
ruhát, a motorral pedig megléptek.

Kísértetarcok
Ezen a nyáron tűntek fel az árusí-

tó bodegák a szabadstrandokon, Mol-
nár Árpád polgármester azt mondta: 
azért engedélyezték ezeket a kitele-
püléseket, mert ezzel szerették volna 
letörni a rendkívül magas árakat – ez 
nem sikerült, a következő szezontól 
pedig körültekintőbbek lesznek az 
ilyen engedélyek kiadásakor…

A polgármester interjút is adott 
a városi újságnak, s arról is beszélt, 
hogy „sokunkban él a csalódás, mert 
be kell vallanunk: a rendszerváltás 
közel se hozta meg számunkra azt, 
amit vártunk. Jómagam keserűség-
gel veszem észre, hogy nem csupán 
jó érzésű és tiszta múltú emberekkel 
kell részt vennem az újraépítésben, 
kísértetarcokat is látok feltűnni, ők 

azok, akik pár évvel ez-
előtt is ügyesen boldo-
gultak, csak éppen más 
szituációkban, más stá-
tuszban és főleg más szí-
nekben… Voltak kezdeti 
sikereink, városunkat úgy 
emlegették megye-, de 
régiószerte is, mint ami 
jobb úton jár, mint a töb-
bi. Képviselő-testületünk 
ha meg nem is fáradt, de 
úgy látszik, megszokta, 
hogy hatalomra került, és 
egynéhányuk nem csak 

a fontos közösségi ügyekkel foglal-
kozik.. Felelősség terheli az ország 
magasabb vezetőit, a kormányzatot, 
hiszen harsonák százai hirdetik azt, 
hogy a magyar társadalomnak egy 
tehetős középrétegből kell állnia, ám 
minden intézkedés ennek az ellenke-
zőjét szolgálja. Sokan anyagi jólétben, 
gondtalanul élnek, velük szemben 
mások bérből és fizetésből tengőd-
nek…”

Kempinget akartak
 Az akkor még létező „kórház-pá-

lyákon” ekkor „lábtenisz-Wimble-
don” dúlt, vagyis a lábtengó országos 
bajnokság párviadalai. S nem akármi-
lyen mezőny gyűlt össze augusztus 
első napjaiban a siófoki nyári foci-
tornán: a holland Feyenoord, a belga 
Gent, a Ferencváros és a német Ritter 
elnök érkeztével alaposan megerő-
södött Siófoki Bányász. A már emle-
getett új polgárőrszervezet tagjainak 
pedig Kálóczi József és Tamás László 
karatemesterek tartottak edzéseket.

A cég egyik munkatársának kez-
deményezésére néhányak a privati-
záció, az állami vagyon feletti osztoz-
kodás lázában kinézték maguknak az 
egyik legértékesebb parti ingatlant, 
az Aranypart nyaralótelepet – derült 
ki abból az interjúból, amit a Siófoki 
Hírek 1991 nyarán készített dr. Fodor 
Jánossal, a Siotour igazgatójával, aki 
szerint „a tulajdont fel is osztották 
különböző szervezetek és saját ma-
guk között, persze minden jogalap 
nélkül.”

(A balatoni kempingek végül nem 
kerültek magánkézbe – akkor még…)

 F. I.

Ma már benzinkút áll a hajdani salakos sportpályák helyén
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Gyakorlás a gyerekszobában
A Diótörő Balett Egyesület 1995-
ben alakult Trunk Andorné ötleté-
ből és vezetésével.

Ma már 85 aktív tagjuk van, 
akik magas színvonalú oktatás-
ban részesülnek Siófokon. A 
foglalkozásokat óvodástól fel-
nőttkorig (4-20 éves korig), korcso-
portokra bontva tartja Bazsó Gabriella  
balettmester, aki a Pécsi Balettől 
érkezett az alapítás évében, majd 
2003-ban a Táncpedagógusok Orszá-
gos Szövetségétől balettpedagógus 
nívódíjban részesült. A próbáknak 
a Kálmán Imre Kulturális Központ  
balett-terme ad otthont.

„Oktatásunk a klasszikus balett- 
technikára épül mint legösszetettebb 
módszer és biztos alap. Mellette 
graham, art jazz és limon stílust ta-
nulnak táncosaink. A koreográfiák 
ezekre épülnek a klasszikus és mo-
dern balett jegyében. A legfontosabb 
a testtudat, koncentráció, kreativitás, 

illetve az egymásra 
figyelés” – így Bazsó 
Gabriella, akinek 
első balettes növen-
dékei a kezdetekkor 
országos táncmű-
vészeti versenyeken 
első díjakat nyertek 
gyermek, junior és 
ifjúsági korcsopor-
tokban. A balettok-
tató ma már első-
sorban a hazai műhelymunkára és 
saját fellépéseik színvonalára helyezi 
a fő hangsúlyt, ami mellett évről évre 
szakmai táborokban fejlődhetnek az 
ifjú balett-táncosok.

Az egyesület munkáját Siófok 
Város Önkormányzata is támogatja, 
hozzájárul a terembérlés, a fellé-
pőruhák, illetve az előadások költ-
ségeihez. A járványhelyzet miatt 
azonban november óta nem tudnak 
foglalkozásokat tartani. „Nem va-
gyunk sporttánc igazolt versenyzők-

kel, és alapfokú művészeti oktatást 
sem tartunk az általános iskolákban. 
Táncosaink gyakorlóvideókat kap-
tak otthonra, melyek úgy készültek, 
hogy elkerüljük a sérülést, és nem 
kell hozzá nagy tér sem. Akár a gye-
rekszobában is elvégezhető, kevés 
terhet róva a szülőkre” – tette hozzá 
Bazsó Gabriella, aki szerint a jelenle-
gi helyzetben akár a szabad improvi-
záció is megfelelő lehet a gyakorlásra 
az otthoni környezetben.

 M. B.

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: 5.000.000 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: 7.000.000 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. 83469 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.  Bánd, Aranyos köz 3. kivett, beépítetlen terület, 335 hrsz. 450 m2 
Vételár: 3.800.000 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. május 28. (péntek) 9:00 óra
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Gyalogos és bringás túrák Covid alatt és utánGyalogos és bringás túrák Covid alatt és után
A város Kommunikációs és Turisz-
tikai Irodájának túraajánlója. 

Siófok környéke több olyan, ke-
véssé ismert látnivalóval rendelke-
zik, mely arra vár, hogy kerékpárra 
pattanva vagy túracipőbe bújva fel-
fedezzük. A változatos, mégis szelíd 
táj kedvező feltételeket teremt ahhoz, 
hogy a gyermekektől az idősebbekig 
mindenki megtalálja a számára leg-
megfelelőbb gyalogos, vagy kerékpá-
ros túraútvonalakat. A következők-
ben öt olyan kirándulási lehetőséget 
mutatunk be, mely ízelítőt ad a térség 
rejtett csodáiból.

1. Gyalogtúra a Töreki 
Természetvédelmi  
Területen

A Siófok-Töreki mellett található 
Cinege-patak völgye 1994 óta termé-
szetvédelmi terület, ahol 1998-ban 
egy 14 állomásból álló tanösvényt ala-
kítottak ki. A tanösvény indítóállomá-
sa a 7-es számú főúttól alig pár méter-
re fekszik, így gépkocsival könnyen 
megközelíthető. A túra során meg-
ismerkedhetünk a terület kialakulá-
sával, gazdag növény- és állatvilágá-
val. A tanösvényen két pihenőhelyet 
találunk, a tóközi és a Cinege-pihe-
nőt, ahol a kihelyezett asztaloknál 
a magunkkal hozott elemózsiát is 
elfogyaszthatjuk. A tanösvény teljes 
hossza 8,5 kilométer, a végponttól 6 
kilométert kell gyalogolnunk, hogy 
visszaérkezzünk a kiindulópontba. 
Aki rövidebb utat szeretne bejárni, 
annak ideális kiindulás lehet a tókö-
zi pihenő is, mert innen a tanösvény 
második, 6 kilométeres szakaszát 
járhatjuk be. A végpontból csupán 4 
kilométert kell visszagyalogolnunk a 
kiindulópontunkhoz.

Megközelítés: a tanösvény indítóál-
lomását a 7-es számú főútról érhetjük 
el a Siófok-Törekibe tartó bekötőútra 
kanyarodva. Az indítóállomáson több 
gépjármű befogadására alkalmas par-
koló található. A tóközi pihenő a Töre-
kibe tartó úton érhető el a 7-es számú 
úttól 2,5 kilométerre. A tanösvény tel-
jes szakasza jelzett turistaúton halad 
(zöld jelzés), szabadon bejárható. A 
javasolt túra teljes hossza: 15 km.

2. Töreki erdei túra
Aki kellemes erdei sétát szeretne 

tenni Töreki környékén, de a teljes 
tanösvény bebarangolását túl hosz-
szúnak találja, annak ideális kiin-
dulópont a Cinege-pihenő. A 7-es 
számú úttól 6 kilométerre fekvő 
Cinege-pihenő kerékpárral és sze-
mélygépkocsival is megközelíthető. 
Az autót a hátunk mögött hagyva 2,8 
kilométeres erdei körtúrát tehetünk 
a tanösvényen, melynek utolsó 5 
állomását érinthetjük így. A pihenő-
helyen pedig a Cinege-forrás vizét is 
megízlelhetjük.

Megközelítés: a 7-es számú főút-
ról Siófok-Törekit jelölő táblánál ka-
nyarodunk le. A bekötőúton haladva 
3,5 kilométer múlva Töreki első há-
zai előtt érjük el a Cinege-pihenő felé 
vezető földutat, melyen 2,5 km-t kell 
megtennünk a célig. A tanösvény tel-
jes szakasza jelzett turistaúton halad 
(zöld jelzés), szabadon bejárható. A 
gyalogos túra teljes hossza: 2,8 km.

3. „Betyáros-kör”
Gyalogtúra Ságvár-Nyim kör-

nyékén, a hajdani betyárvilág emlé-
kei között A túra során a Ságvár és 
Nyim környéki erőket járjuk be. A 
túra teljes hossza 23 kilométer, de az 
egyes látnivalók kisebb útvonalakon 
is bejárhatóak, kinek-kinek kedve 
és erőnléte szerint. Az útvonal jel-
zett turistautakon bejárható, indulás 
előtt azonban fontos, hogy az inter-
neten található online turistatérké-
pek segítségével előre megtervezzük 
túránkat.

Megközelítés: a túrát érdemes 
Ságvár központjából kezdeni. Meg-
közelíthető a 65-ös főútról a Petőfi 
Sándor utcára letérve. A javasolt túra 
teljes hossza: 23 km.

4. Sió menti  
kerékpártúra

A kerékpártúra a Siófoktól délke-
letre elhelyezkedő területet járja be. 
Javasolt útvonal: Siófok (parkoló a 
Baross hídnál) - Szabadifürdő (vasúti 
átkelő) - Szabadi út - Pusztatorony - 
Siómaros - Balatonszabadi - Kossuth 
híd - Sió menti kerékpárút - Siófok.

Megközelítés: a túra javasolt kiin-
dulópontja a siófoki Baross híd nyugati 
lábánál lévő autóparkoló. A túraútvo-
nal bármely időszakban szabadon be-
járható, azonban indulás előtt érdemes 
az interneten található online térképek 
segítségével pontosan megtervezni 
azt. A túra teljes hossza: 26 km.

5. Kerékpártúra  
az ádándi Hetyei  
templomromhoz

Túránkat a Sió menti kerékpár- 
úton kezdjük, melyen a siójuti hídig 
gurulunk. Javasolt útvonal: Siófok - 
Sió menti kerékpárút - Siójut - Ádánd 
- Helyei templomrom - Ságvár - Sió-
fok-Kiliti - Siófok.

Megközelítés: a túra javasolt kiin-
dulópontja a siófoki Baross híd nyu-
gati lábánál lévő autóparkoló. A túra 
teljes hossza: 35 km.

(További tudnivalók és térképek: 
 www.siofok.hu)
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Elég jól üt a három HardiElég jól üt a három Hardi
Mindegyik ütötte már ki ellenfelét, 
de őket még senki sem ütötte ki.

 
Balázs ötszörös utánpótlás magyar 

bajnok, Laura diákolimpiai dobogós 
karatéka, Barnabás pedig ökölvívó 
bajnoki dobogós. A siófoki Hardi csa-
lád három sportos gyermeke. A három 
testvér elhivatottsága a sport iránt nem 
véletlen, szüleik fiatal korukban at-
letizáltak, futottak, de a mai napig is 
sportos életmódot folytatnak. „Kisko-
ruk óta arra ösztönöztük őket, hogy 
sportoljanak, és támogatjuk őket a ver-
senyzésben” – mondták a szülők, Har-
diné Baki Éva és Hardi Gyula a Siófoki 
Híreknek. A család közösen is sportol, 
bicikliznek, futnak, kosárlabdáznak, 
gyakran lejárnak a Sió-partra edzeni, 
de természetesen az otthonuk is tele 
különböző sporteszközzel, hogy a fia-
talok gyakorolni tudjanak.

„Az életre is tanít”
Hardi Balázs és Hardi Laura a 

siófoki Budoka Kyokushin Karate 
Klub versenyzőiként érnek el újabb 
és újabb sikereket. A klubban edző-
ik, Shihan Kálóczi József 5 danos 
karatemester, valamint Shihan Ta-
más László 5 danos kyokushin ka-
ratemester készíti fel a gyerekeket a 
versenyekre, otthon pedig édesapjuk 
tart számukra edzéseket. 

Balázs ötszörös utánpótlás ma-
gyar bajnok és négyszeres diákolim-
piai bajnok, következő célkitűzése az 
Európa-bajnokság. A siófoki Baross 
középiskola 9. osztályos épületgé-
pész tanulója, már hatéves kora óta 
karatézik. „Az edzőm, Shihan Káló-
czi József az iskolában a testnevelés- 
tanárom is, így az órákon is szoktunk 
erősíteni, a versenyekről beszélgetni. 
A karate az életre is tanít, önbecsü-
lésre, önbizalomra, alázatra nevel”- 
így Balázs, aki a sport közösségépítő 
erejét is fontosnak tartja.

Laura ritmikus gimnasztikázó-
ként kezdte sportpályafutását még 
óvodás korában, számos verseny 
után az általános iskola végére azon-
ban helyi szinten már nem volt szá-
mára továbblépési lehetőség ebben a 
sportágban. „Elmentem Balázs egyik 

órájára, és megtetszett, azóta együtt 
edzünk, itthon is gyakorlunk. A kyo-
kushin karate harcművészeti része, a 
formagyakorlat fogott meg, de küz-
delemben is jeleskedtem 3 évig. A 
diákolimpia elődöntő harmadik hely 
eddig a legjobb eredményem” – vet-
te át a szót Laura, aki a veszprémi 
Lovassy Gimnázium végzős tanuló-
ja, felnőtt korcsoportban versenyez, 
Siófokon edz, és célja a fekete öv 
megszerzése.

Balázst és Laurát céljaik eléré-
sében nemcsak a családjuk, hanem 
edzőjük is motiválja. „Shihan Káló-
czi József a sporthoz és az oktatás-
hoz egyaránt ért, magas szakmai és 
sportpszichológiai tudással rendel-
kezik. Kiskorunk óta ismer minket, 
bátran fordulhatunk hozzá segítsé-
gért, mert mindenben támogat” – 
mondta Laura.

Erő, hidegvér
A legidősebb Hardi testvér, Bar-

nabás ökölvívó volt, ám ma már csak 
hobbiszinten sportol, 2018-ban egy 
vállsérülés miatt abba kellett hagy-
nia a versenyzést. A Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem tanító sza-
kának végzős hallgatója. „13 éves ko-
rom óta összesen hat évet töltöttem a 
versenyszerű ökölvívással, a legjobb 
eredményem az országos bajnokság 
második helyezése volt. Ma már csak 
hobbiszinten bokszolok, futok. A 
tanító szakon belül testnevelés mű-
veltségterületen tanulok, szeretnék 

később egy boksztermet nyitni, akár 
éppen Siófokon, hogy továbbvihes-
sem, átadhassam az ökölvívó tudáso-
mat a fiatalabb generációknak. A kö-
zépiskolai tanulmányaim során már 
elvégeztem egy ökölvívó sportokta-
tói képzést. A sport a mindennapok 
része kellene, hogy legyen az embe-
rek életében, akárcsak hobbiszinten 
is. Csupa jóra, önbecsülésre, alázat-
ra, tiszteletre tanít, ami aztán elkísér 
bennünket egész életen át.”

Akár családi bajnokságot is ren-
dezhetnének – vetettük fel a Hardi 
testvéreknek, amire Laura azt felel-
te: „Hát az veszélyes lenne, elég jól 
ütünk. Mindhárman vittünk már be 
K.O.-t egy-egy mérkőzésen, bennün-
ket azonban még nem ütött ki egyik 
ellenfél sem”. „A fizikai erő mellett 
a mentális felkészülés, a stratégia is 
fontos, meg aztán a hidegvér, hogy 
nyugodtak maradjunk, és gyorsan 
reagáljunk” – tette hozzá Balázs.

A végszó pedig a szülőké: „A 
küzdősportban nagyon összetartó a 
közösség, ellenség nincs, csak ellen-
fél – magyarázta Éva és Gyula. – Ba-
rátságok szövődnek a tatamin kívül. 
Ezekből a gyerekekből rendes embe-
rek lesznek, a küzdősport jellemet 
formál. Örülünk, hogy ezt űzik a gye-
rekeink, de azért féltjük is őket, mert 
ahogy nőnek, egyre jobb a fizikai 
állóképességük, erejük. Korcsoport-
jukban már nagyon erős ellenfelek 
vannak, le is kerül a védőfelszerelés 
egy része, egyre komolyabb a tét…”

 Milei Barbara
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Figyeljen a bringásokra és a lezárásokra!
A városunkban is nagy múlt-

ra visszatekintő Tour de Hongrie 
nemzetközi kerékpárverseny idén 
visszatér Siófokra, mely komoly eu-
rópai hírverést jelent a városnak. A 
versenyek, a sport és az aktív turiz-
mus fontos Siófok számára, így kér-
jük szíves megértését a rendezéssel 
járó rövid kellemetlenségek miatt! 
A verseny közben rendőri irányítás 
mellett az útvonalat keresztező for-
galomra lesz lehetőség. Kérjük, min-
den esetben tartsa be a biztosításban 
résztvevő rendőrök, polgárőrök uta-
sításait! Köszönjük, hogy vigyáz ke-
rékpárosaink épségére! A verseny az 
M4 Sporton élőben követhető, szur-
koljon Ön is velünk!

Tour de Hongrie, Nagy rajt: Sió-
fok, május 12., szerda, 13.45 ó.

Első szakasz: Siófok-Zamárdi-Ba-
latonföldvár-Igal-Balatonboglár-Ka-
posvár. 

A Siófok-központú Tour de Pelso 
Balaton körüli kerékpáros verseny 
szervezői közölték: a június 5-re ter-
vezett, immár huszadik erőpróbát a 
tartalék időpontban, augusztus 28-
án tartják meg.

Jobb lesz a  
kerékpárosoknak

Több, Siófokot is érintő beruhá-
zás is javítja a kerékpározás feltéte-

leit a városban, a Balatoni Bringakör 
részeként. A tervek szerint 2021 
főszezonjának kezdetére fejeződhet-
nek be a Balatoni Bringakör Siófokot 
érintő alábbi engedélyköteles szaka-
szai a NIF Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. beruházásában: Nettó 
52 millió forintból valósul meg 120 
méter hosszon a Zichy Mihály utca 
– Egry József utca közötti szakaszon 
új elválasztott gyalog- és kerékpárút 
építése új híd létesítésével a Cinege- 
patak felett. Nettó 219 millió forint-
ból készül el a Baross híd szélesítése, 
kétoldali kiemelt kerékpársáv építé-
sével és gyalogosátvezetéssel. Nettó 
61 millió forintból 673 méter hosszú 

önálló, elválasztott gyalog- és kerék-
párút építése a Szent László utca egy 
szakaszán.

Ezekkel párhuzamosan a NIF 
Zrt. megbízásából egyéb, a Balatoni 
Bringakört érintő fejlesztések is meg-
kezdődtek. Ezek május végére befe-
jeződnek; jellemzően teljes felületű 
vagy lokális burkolatjavítások, bur-
kolatjelfestések, táblázások az alábbi 
helyeken: Hungária utca; Zichy Mi-
hály utca; Liszt Ferenc sétány; Deák 
Ferenc sétány; Arany János utca; 
Szigligeti, Bethlen Gábor és Damja-
nich utca; Vitorlás utcai körforgalom; 
Táncsics Mihály utca; Petőfi sétány; 
Baross Gábor utca.

Parkolási tilalom: 2021.05.11 - 12.
Kivéve lakók és célforgalom: 2021.05.11 - 12.

Parkolási tilalom: 2021.05.12.
Lezárva: 2021.05.12.10:00-15:00

Fő
u

Fő u Kele u.

Épül a Palace Hotel az Ezüstparton. Búvárok szüntették meg a Sió-zsilip szivárgását.
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Porsche Bónusz
finanszírozással

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: 

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

Touran már  
5 915 000 Ft-tól  
nagycsaládos  
állami támogatással

A Touran modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,3-6,5 l/100 km; CO₂-kibocsátása: 139-148 g/km. A megadott értékek a típusjóváha-
gyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes jármű-
vekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, 
tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők is befolyásolják. A kedvezmény 2,5 millió Ft vissza nem térítendő állami támo-
gatásból és 1,5 millió Ft extra kedvezményből tevődik össze. A Volkswagen által biztosított 1,5 millió Ft kedvezmény az extra nagycsaládos-felszereltség cso-
mag árából és további egyszeri árkedvezményből áll. Az akció csak a Touran Comfortline, Highline és IQ.DRIVE modellekre érvényes, és nem vonható össze más 
akcióval, használtautó beszámítással. Porsche Bónusz finanszírozás esetén további egyszeri 300 000 Ft árkedvezményt nyújtunk. Az állami támogatás igénybe-
vételének feltételeiről az allamitamogatas.vwh.hu oldalon tájékozódhat. Az akciós ajánlat 2021. február 04-től 2021. június 30-ig érvényes. Jelen hirdetés nem 
minősül ajánlattételnek, az akció részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben. A képen látható gépkocsi illusztráció.
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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 Kálmán Imre Művelődési Központ 

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, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői szintű 
irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása. 
A költségvetési szerv az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja:
- művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 
számára helyszín biztosítása,
- a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
- az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
- a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása.).

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő (kötetlen munkarend) 

A munkavégzés helye:
Kálmán Imre Művelődési Központ 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, valamint a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény a 78/A. § (2) bekezdésében 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. július 01. napjától 2026. június 30. napjáig tartó vezető állású munkajogviszony.
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. július 01. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2021. május 21.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Isó Edina nyújt a 84/311-855-ös telefonszámon.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:  
• Siófok város honlapja – www.siofok.hu – 2021. április 01.
• Kálmán Imre Művelődési Központ honlapja – www.kulturkozpont-siofok.hu – 2021. április 01.
• Siófoki Hírek - 2021. május havi száma

Siófok, 2021. március 29. Dr. Lengyel Róbert
 polgármester



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati

támogatásokról szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján.

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a pályázható összeget a „Civil szervezetek támogatása”  
elnevezésű önkormányzati pénzügyi keretből biztosítja

Pályázat célja:
Siófok Város érdekében végzett tevékenység támogatás nyújtása, különösen a kulturális, közművelődési, tudományos, művészeti, 
településfejlesztő, hagyományápoló, egészségmegőrző, állatvédelmet célzó, a helyi közösségek nem profi sportolását elősegítő 
tevékenységet folytató civil szervezetek részére.

Pályázók köre:
Siófok város közigazgatási területén bejegyzett székhellyel rendelkeznek, vagy olyan bejegyzett országos vagy regionális civil szervezetek, 
melyek siófoki szervezeti egységgel rendelkeznek, és Siófok város közigazgatási területén vagy annak meghatározott részén működnek 
feltéve, hogy az önkormányzati támogatást a siófoki szervezeti egység használja fel és számolja el.

Önkormányzati támogatást nem kaphatnak azok a civil szervezetek, amelyek a tárgyévi költségvetésből címzett vagy céltámogatásban 
részesülnek.

Nem nyújtható önkormányzati támogatás olyan civil szervezet részére, amely visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a pályázat érvénytelen, ha a pályázó az összeférhetetlenségről, illetve az érintettségről nem 
nyilatkozik.

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, akinél az érintettség fennáll és arról nyilatkozott is, de annak közzétételét a törvényben 
meghatározottak szerint nem kezdeményezte.

Pályázati támogatás típusai:
A civil szervezet alapító, létesítő okiratban meghatározott tevékenységi körével, céljával kapcsolatos tevékenységgel
összefüggő működés-, rendezvény költségéhez vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra.

A támogatási időszak: tárgyév január 1-jétől december 31-éig tart.

Pályázati pénzügyi keret:
Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.22.) számú
önkormányzati rendeletében foglaltak szerint a rendelkezésre álló pénzügyi keret 10.000.000 Ft.

Pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:
A pályázatokat kizárólag a „PÁLYÁZATI ADATLAP egyesületek, civil szervezetek támogatására” című pályázati adatlap
kitöltésével valamint

- a civil szervezet létesítő okiratában meghatározott célok megvalósítását közvetlenül szolgáló működési kiadásokra,
-  a Siófokon megvalósuló saját rendezvényre (rendezvényenkénti bontásban) vonatkozó 

részletes költségvetés (feltüntetve a kiadásokat és bevételeket) és 
közpénz nyilatkozat (összeférhetetlenségről, illetve érintettségről) csatolásával történhet.

Amennyiben a Pályázó a tárgyévet megelőző évben nem pályázott a pályázati adatlaphoz csatolandó továbbá:
• A szervezet létesítő okirata
• A bírósági/cégbírósági nyilvántartásba történő bejegyzés
• Átláthatósági nyilatkozat

Pályázat benyújtásának részletszabályait a Rendelet tartalmazza, mely Siófok Város honlapjáról (www.siofok.hu) letölthető.

A pályázati adatlapot Siófok Város honlapjáról lehet letölteni, vagy személyesen a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán 
lehet átvenni.

A pályázatot 1 példányban kell benyújtani.

A pályázatot zárt borítékban Siófok Város Önkormányzata (8600 Siófok, Fő tér 1.) címére kell eljuttatni.
2
A pályázatokat Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) címezve, 8600 Siófok, Fő tér 1. címre,
elsősorban elektronikusan e-mailen (szocialis@siofok.hu) kell benyújtani

Személyes benyújtás esetén:
Kérjük szíveskedjen időpontot egyeztetni!



Személyes ügyfélfogadás kizárólag időpontfoglalással lehetséges.
(hétfőn és szerdán 8.00-12.00, 13.00-16.00, pénteken 8.00-12.00)
- Időpont telefonon: 84/504-117
- Interneten keresztül: http://bejelentkezes.hu/sntime/siofok/ foglalható.

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
8600 Siófok, Fő tér 1.
Hatósági Osztály Igazgatási és Ügyfélszolgálati Csoport
Ügyfélhívó kód: Civil egyesületek pályázatai

Kérjük a borítékra írják rá:
„CIVIL PÁLYÁZAT 2021”

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. május 25. 16.00 óra, mely határidő jogvesztő.
A pályázati felhívásban meghatározott jogvesztő benyújtási határidőt követően érkezett pályázat alapján támogatás nem adható.
A pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidőt követően érkezett pályázatok a pályázati eljárásban nem vesznekrészt.
A pályázatok elbírálás nélkül visszaküldésre kerülnek, személyes benyújtás esetén átvételre nem kerülnek.

Pályázat hiánypótlása:
Amennyiben a pályázó a pályázatot hiányosan nyújtja be, a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal egy alkalommal írásban, a hibák, 
hiányosságok egyidejű megjelölése mellett, hiánypótlásra szólítja fel. A hiányt a felhívás kézbesítésétől számított 8 napon belül, jogvesztés 
terhe mellett pótolni kell. A felhívás kizárólag a pályázó hozzájárulásával küldhető a pályázatban megjelölt elektronikus levélcímére (e-mail).
A hiányzó dokumentum benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán (Siófok, 
Fő tér 1. fsz. 2.).

A beadott pályázat módosítására a beadási határidőn túl nincs lehetőség.

Pályázatok kezelése:
A pályázatokat a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal iktatja és kezeli.

A támogatott pályázók esetén a megítélt támogatás ténye és a támogatott civil szervezetek adatai közérdekű 
adatok, ezért azok hozzáférhetőek a nyilvánosság számára.

Pályázatok elbírálása:
A benyújtott pályázatokat előkészítő bizottság véleményezi és tesz javaslatot a támogatási összegre, a pályázatok támogatásáról Siófok Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázati döntéseket Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem indokolja és nem fogad el azokkal 
kapcsolatos panaszt.

Önkormányzati támogatás adható összege, formája és igénybevétele:
A támogatás vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás összege a támogatott rendezvény megvalósításának részletes költségvetéssel alátámasztott költségeinek 50 %-áig terjedhet.

A működési célú támogatás összege az adott civil szervezet részletes költségvetéssel alátámasztott éves működési költségeinek 50 %-áig 
terjedhet.

Pályázónként a támogatás mértéke 20.000.-Ft-tól. 1.500.000.-Ft-ig terjedhet.
A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt Siófok Város Önkormányzata.
A támogató a támogatást kizárólag bankszámlára utalással teljesíti.

A Támogatottnak a támogatási szerződésben vállalnia kell, hogy a tevékenység folytatásának helyén, a nyilvánosság előtt megjelenő 
eseményein, a támogatott rendezvényen, programon, valamint annak eredményeképpen létrejövő elektronikus vagy nyomtatott 
kiadványokon az Önkormányzat megnevezésével a nyilvánosság tudomására hozza az önkormányzati támogatás tényét.

Önkormányzati támogatás elszámolásának módja, határideje, csatolandó dokumentumok:
A Támogatott az önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról, a pályázatban meghatározott rendezvény,
program megvalósításáról, valamint a támogatási összeg felhasználásáról köteles elszámolni.
Az elszámolást az elszámolási adatlap kitöltésével a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmi és alaki követelményeknek
megfelelő, a támogatási összeg felhasználását igazoló számlák és kifizetést igazoló bizonylatok, valamint az elszámolásra
kerülő számla felhasználási célját tartalmazó szöveges beszámoló csatolásával a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
ügyfélszolgálatán (Siófok, Fő tér 1. fsz. 2.) benyújtani.

Az elszámolási határidő
a) működési támogatás esetén a támogatási időszakot követő év január 31. napja,
b)  rendezvény támogatás esetén a támogatott rendezvény időpontját, több támogatott rendezvény esetén az utolsó támogatott 

rendezvény időpontját követő 30. nap.

Az önkormányzati támogatás terhére kizárólag a felhasználási időszakra vonatkozó, a támogatás céljának megvalósulását szolgáló 
tevékenység költségeit lehet elszámolni. A felhasználási időszak a támogatási szerződésben meghatározott időintervallum.

Értesítés a pályázat eredményéről:
A pályázókat a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal - a döntés meghozatalától számított 30 napon belül - értesíti a pályázat eredményéről, 
nyertes pályázat esetén a támogatási összeg megjelölésével és a támogatási szerződéstervezet megküldésével.



Glutabalance Psoro 
kapszula vagy folyadék
Vitaminokat, gyógynövényeket és glutationt tartalma-
zó étrend-kiegészítő. Az összetevők hatóanyagi segítsé-
get nyújthatnak a pikkelysömör kezelésében. Hozzájá-

rulhatnak a bőr hidratáltságához és támo-
gatást nyújthat hámlás és szárazság ese-
tén. Antioxidáns és  méregtelenítő hatása az 
egész szervezet működését támogatja 

Glutabalance Psoro kapszula 30 db 
4995 Ft helyett 3495 Ft (117 Ft / db) *

Glutabalance Psoro Forte folyadék 150 ml 
7850 Ft helyett 5495 Ft (36 633 Ft/ liter) *

Siófok, Fő utca 47-53 .
nyitvatartás: 

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

facebook.com/rozsasbiobolt

tényleg rengeteg minden van nálunk!

Kérjük adója 1%-ával 
támogassa a 90 éves siófoki cserkészcsapatot!

f a c e b o o k . c o m / 4 6 6 m a g y a r t e n g e radószám: 18786521-1-14

támogassa a 90 éves siófoki cserkészcsapatot!

Natur Tanya 
Allergicum drops (csepp)
> állati szőr   > penész   > atkák   > pollen  > házi por
Természetes antihisztamin az allergiás reakciók 
csökkentéséhez Az allergia az immunrendszer túl-
zott reakciója, ártalmatlan anyagokra. Ilyenkor a 
szervezet kémiai anyagokat termel, mint a hiszta-
min, melynek hatására orrviszketés, orrfolyás, orr-
dugulás, szemviszketés, könnyezés, jelentkeznek. 
Az Allergicum csepp 14 természetes és szinergikus összetevőt ötvöző 
antihisztamin formula, ami felveszi a kesztyűt az allergénekkel szembeni 
harcban. És nem állmosít!

allergiára

Natur Tanya 
bio Nyírfanedv
> támogatja az immunrendszert
> hozzájárul a hormonális egyensúly és a 
   sav-bázis egyensúly fenntartásához
> antihisztamin tartalma segíthet
   allergia esetén
> fokozza a fizikai és szellemi erőnlétet
> természetes izotóniás ital
> felgyorsítja testünk saját
   salaktalanító folyamatait
> kiszerelése: 500 ml

1995 Ft/db2765 Ft 
helyett

egyensúly

GalaktívBio 
Kullancsriasztó

Kizárólag természetes anyagok 
felhasználásával készült rovarriasztó szer. DEET mentes!
A GalaktivBio kullancsriasztó hatóanyaga a Lemon Eukalyptus 
természetes botanikus kivonata. A terméknek semmiféle mér-
gező hatása nincs, akár állatoknál is bevethető. Kismamák, 
vagy akár három hónaposnál idősebb kisbabák bőrére is al-
kalmazható. A GalaktivBio kullancsriasztó igazoltan több mint 5 
órás védelmet biztosít.  

pikkelysömör

kullancs ellen

Interherb Ginseng Panax
Az életgyökérként, erőgyökérként is ismert 

Ginsenget Távol-Keleten több mint 2000 éve alkalmaz-
zák a fizikai és szellemi erőnlét fokozására. A hazánkban 
tonikumként közismert növény legértékesebb hatóanya-
gai a ginszenozidok, melyek elsősorban a gyökérben hal-
mozódnak fel. A Panax ginseng hozzájárul a fizikai és szelle-
mi erőnlét fenntartásághoz.

energia

Pharmacoidea 
SZÍV EGÉSZSÉGE kapszula
Összetétele: Galagonya virágos hajtás- és Érlelt fokhagy-
ma kivonata, Terminalia Arjuna, Magnézium, folsav és vita-
minok. Támogatja a szív kiegyensúlyozott, egészséges mű-
ködését. Hozzájárul az optimális vérnyomás fenntartásá-
hoz, a normális vérképződéshez és a normál anyagcsere 
folyamatokhoz. Dr. Letoha Tamás kutató-orvos vezetésével 
előállított gyógynövény alapú termékcsalád legújabb tag-
ja, melynek természetes hatóanyagai mellékhatások nél-
kül szolgálják a szervezet egészséges működését.

szívrevaló

Everest Ayurveda 
Túlsúly és fogyás tea & elixír
A VIDANGA tea csökkentheti a testsúlyt a MEDAPRASH elixír leépíti a 
zsírszőveteket és hozzásegít a karcsú vonalakhoz.
Ez az ájurvédikus kúra támogatja a testsúlyt csök-
kentő diétát és segítheti a testsúly csökkené-
sét. A hízás, illetve a túlsúly oka lehet a helytelen 
életmód, túlevés, elégtelen testmozgás, lelassult 
anyagcsere, túlzott cukor-, zsír-, tejtermék és alko-
holfogyasztás, érzelmi, illetve hormonális egyen-
súlyvesztés és a stressz.

gluténmentes, tejmentes 
fagyasztott pékáruk

             csokis/vaníliás/szilvás croissant 
kakaós csiga # túrós batyu # sajtos pogácsa 

mogyorókrémes batyú  # leveles tészta

Natur Tanya Ferzym® plus 
mikrobiom tápláló kiegészítő

Szabadalommal védett, 7 milliárd élőflóra ada-
gonként, szinergista prebiotikummal, méhpempő 
és mikronizált sárgarépa gyökér porral, 
Többféle baktériumtörzset tartalmazó komplex ké-
szítmény. A probiotikumok javíthatják a bélrend-
szer mikroflóráját és működését, erősítik az im-
munrendszert, növelik a fertőzésekkel szembeni 

ellenállóképességet. Támogatj a szervezetet antibiotikum kúra esetén 
és hasmenés, vírusos megbetegedés következtében. Gyermekeknek 
már 2 éves kortól biztonságosan alkalmazható. 

probiotikum

testsúly 

akciós egységár: 3990 Ft / liter

*Az akció a készlet erjéig érvényes és az áfát tartalmazza!

*


