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KÖNYVTÁR: 
JÚNIUS 22-től
A bevezetett biztonsági  
intézkedésekről a  
11. oldalon  
olvashatnak.

ÚJ PROGRAMHELYSZÍN:  
A KIKK BELSŐ UDVARA

Éled a kulturális élet is, lapzártakor a Kálmán Imre Kulturális Központ 
egyelőre csupa szabad ég alatti programot tervezett:  

a ház udvarán, teraszán és a Jókai parkban (10. oldal).  
De tervezi már a szezonját a Plázs és a szabadtéri színpad is (9. oldal).  

SZEZON! 
Június közepére a jó idő és az első „észrevehető” vendégsereg is megérkezett Siófokra.  
A strandon egyenpólós járőrök vigyáznak a biztonságra, a sétányon mindjárt egy szezon eleji vitát 
tisztáztunk a vállalkozókkal, miközben új a vezetője a Balaton-parti Kft.-nek (14-15.oldal). 
Witzmann Mihály is nyilatkozott lapunknak a Bahart-ügyről (16. oldal), és beszámolunk  
a „Trianon 100” megemlékezésről is (3. oldal). 



Siófok, 2020. június 4., 16 óra 32 perc
A városvezetés, helyi politikai és 
civil szervezetek, valamint szép 
számú érdeklődő emlékezett a 
trianoni békediktátum aláírásának 
időpontjában.

Március 15-ét még szűkebb körben 
lehetett csak ünnepelni, június 4-én 
azonban már két megemlékezést is 
tartottak. 16 óra 32 perckor helyezte el 
a város koszorúját a kórházdombon, a 
trianoni emlékműnél dr. Lengyel Ró-
bert polgármester és dr. Nagy Gábor 
alpolgármester, majd helyi politikai és 
civil szervezetek is koszorúztak.

„1920. június 4., 16 óra 32 perc. 
Franciaországban, a versailles-i 
kastélyparkban álló Nagy-Trianon 
palotában az antanthatalmak és 
Magyarország képviselői aláírták 
a trianoni gyalázatot. Árpád apánk 
örökségének bemocskolását, nemze-
tünk megszégyenítését és nyilvános 
felnégyelését” – kezdte beszédét a 
polgármester. – „Ősapáink és anyá-
ink kilógtak a sorból. Az akkori euró-
paiakkal ellentétben takaros ruhákat 
hordtak, tiszták és jól tápláltak vol-
tak, tekintélyt és gazdagságot sugá-
roztak. A híres-hírhedt pozsonyi csa-
ta előtt az egyesített nyugat-európai 
haderő azzal a paranccsal indult új 
hazánk felé, hogy „a magyarok kiir-
tassanak”. Az aggok és ifjak, nők és 
férfiak egyaránt. Minden magyar az 
utolsó szálig. De nem irtattak ki, sőt, 
Árpád hadai szétverték a többszörös 
túlerőt, és ezzel üzentek a nyugat-
nak: itt vagyunk és itt is maradunk, 
utolsó vérig megvédjük e földet.

...Mohács, török hódoltság, vala-
hogy a Habsburg kényuralmat is túl-
élte e nép, viszont eljött 1914, az első 
világégés, amelyben a vesztes oldalon 
hozott óriási áldozatokat, majd ezen 

felül fizetett mérhetetlen árat Magyar-
ország: Trianonban darabjaira szag-
gatták az ősi magyar földet, annak 
népét, és olyan országok gyarapodtak 
belőlünk, amelyek nem sokkal annak 
előtte a térképen sem voltak… De mi, 

magyarok ki nem pusztulunk, nem 
feledünk, és meg nem bocsátunk. 
Mert Trianon az igaz magyar ember-
nek fájdalommal elviselhető ugyan, 
de soha meg nem bocsátható. Nem, 
nem, soha!”Újra nyitva a hivatal

Az elektronikus mellett újraindult a személyes ügyintézés is a siófoki 
városházán.

•  Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal:  
8600 Siófok, Fő tér 1. Tel.: 06 84/504-100, Fax: 06 84/504-103.

• ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-12.00 és 13.00-16.00, péntek 8.00-12.00.
•  szociális ügyek: Tel.: 06 84/504-245, E-mail: szocialis@siofok.hu
•  hatósági ügyek (működési-, szálláshelyengedély, bejelentés kereske-

delmi tevékenység folytatásáról): Tel.: 06 84/504-200, 06 84/504-289,  
E-mail: igazgatas@siofok.hu

•   anyakönyvi ügyek (névviseléssel, házasságkötéssel és halálesettel összefüggés-
ben): Tel.: 06 84/504-126, 06 84/504-128, E-mail: anyakonyvvezeto1@siofok.hu 
vagy anyakonyvvezeto@siofok.hu

•  Siófok-kártya ügyintézés: Tel.: 06 84/504-278, E-mail: siofokkartya@siofok.hu
•  birtokvédelmi ügyek: Tel.: 06 84/ 504-231, E-mail: paar.gyula@siofok.hu
•  városőrség (parkolási ügyek): Tel.: 06 84/504-104, 06 84/504-125,  

E-mail: varosorseg@siofok.hu
•  hagyatéki ügyek: Tel: 06 84/504-278, E-mail: hagyatek@siofok.hu
•  helyi adó: Tel.: 84/504-140
•  lakásügyek: kedden 8.00 -12.00, csütörtökön 13.00 -16.00, Tel: 06 84/504-278, 

E-mail: Deli.Orsolya@siofok.hu
•  személyesen hozott hivatalos iratok átvétele az ügyfélszolgálaton: hétfőtől  

csütörtökig 8.00 -12 00 és 13.00 -16 .00, pénteken 8.00 -12 00. Tel.: 06 84/501-101
•  elektronikus ügyintézés: siofok.hu - ELÜGY.HU portálon a https://ohp-20.asp.

lgov.hu/nyitolap linkre kattintva, illetve kérelem benyújtása: https://epapir.gov.hu.
• továbbiak: www.siofok.hu

Vásárcsarnok
Emlékeztetőül: a siófoki vásár-

csarnokban megszűnt az idősek 
idősávja: bárki, bármikor vásárolhat 
a távolságtartási és maszkviselési 
szabályok betartásával. A csarnok 
nyitva: hétfőtől péntekig 7-17, szom-
baton 7-13, vasárnap zárva.

Hulladékudvar
A siófoki hulladékudvarba az az 

üdülőingatlan-használó is szállíthat, 
aki szerepel a közszolgáltató nyilván-
tartásában. Cím: Siófok, Kertész u. 2. 
Nyitva: szerda, péntek, vasárnap 10-
18. A beszállítható hulladékfajták lis-
tája a Siókom Kft. weboldalán.

A tisztifőorvos
tanácsai

Az Operatív Törzs egyik tájékoz-
tatóján Müller Cecília országos tisz-
tifőorvos a nyaralótulajdonosokhoz 
is szólt, azokhoz, aki idáig még nem 
„indították be az életet” a járványhely-
zet miatt. Az első lépés nyilvánvalóan 
az őszi víztelenítés utáni rendszer-
feltöltés. „Az összes csaptelepet erő-
teljesen vízkőtelenítsük, hiszen most 
hosszú ideig zárva voltak a nyaralók, 
a vízkődarabokban nagyon sokféle 
kórokozó meg tud bújni. Ha feltöltöt-
tük hideg vízzel a rendszert, akkor 
legalább 2-3 percig folyassuk a vizet, 
amit viszont nem szabad főzésre, fo-
gyasztásra használni, legfeljebb kerti 
locsolásra, vécéöblítésre. Aki viszont 
ősszel feltöltve hagyta a víztartályo-
kat, annak a következő metódust kell 
követnie: víz felmelegítése, vízcsere, 
újbóli felmelegítés legalább 60 Cel-
sius-fokra (az esetlegesen megbúvó 
Legionella baktériumok ellen), újbóli 
2-3 perces kifolyatás.”

Vastag por is megülheti a bútoro-
kat, tárgyakat, erre az országos tisz-
tifőorvos nedves tisztítást ajánl. „Tár-
juk ki az ablakot, mielőtt elkezdünk 
takarítani, de semmi esetre se csinál-
junk huzatot, nehogy a por felkeve-
redjen, a porban ugyanis szintén sok 
kórokozó lehet. Ha textíliákkal borí-
tottunk le tárgyakat, azokat minden-
képpen ki kell mosni. Ha szőnyeg 
van, azt odakint kiporolni, esetleg 
nedves porszívóval kezelni, tisztí-
tani. „Az átfogó takarítást követően 
viszont már javasolt a kereszthuzat, 
egy jó alapos átöblítés”.

Tisztelt Olvasóink!
Igyekszik lassan visszatérni la-
punk is a járványhelyzet előtti 
időszakhoz, ennek jegyében ettől 
a számtól kezdve újra az olvasóé 
a Siófoki Hírek második oldala. 
Reméljük, a lapunkban közölt 
tudnivalók között a nyaralótulaj-
donosok is találnak hasznosakat, 
a nyári három hónapban ugyanis 
a Siófoki Híreket a posta az üdülő-
területi postaládákba is eljuttatja. 
Siófok ezáltal is üdvözli a város-
ban szép számú, itt pénzét költő 
és nem utolsósorban itt (is) adót 
fizető polgárait, az üdülőingatla-
nok tulajdonosait!

Az ideiglenesen és az állandó jel-
leggel Siófokon élő olvasókhoz 
egyaránt szólunk, amikor arra 
ösztönzünk: ha kérdése, megjegy-
zése, hozzászólása van, keresse 
lapunkat, mi utánajárunk, illet-
ve közöljük, amennyiben a téma 
valóban közérdeklődésre tarthat 
számot. Elérhetőségeink: ímél: 
szerkesztoseg@siofoki-hirek.hu, 
illetve üzenhet a Siófoki-hírek.hu 
Facebook-oldalon, levélben ide 
írhat: Siófoki Önkormányzati Hi-
vatal, 8600 Siófok, Fő tér 1., Sajtó, 
Siófoki Hírek.
 Jó nyarat mindenkinek!

ÜZENET GYERGYÓ-
SZENTMIKLÓSRÓL
Siófok erdélyi testvérvárosa, Gyer-
gyószentmiklós polgármestere ösz-
szetartozás napi üzenetet küldött.

„Kedves megemlékező siófoki 
Testvéreim! A mai napon 100 éve an-
nak, hogy az akkori Európa nyilvános 
merényletet tett a magyar nemzet el-
tiprására. Azt a nemzetet darabolta fel, 
amelyik évszázadokon át vérét ontotta 
a keletről jövő tatár, török és mongol 
zsákmányszerzőkkel vívott küzdelem-
ben. Azért nem hiányosak a nyugati fe-
jedelmek étkészletei, mert magyar erő, 
küzdelem és véráldozat feltartóztatta a 
pusztítókat.

Sok mindent megtanulhatunk 
történelemkönyveinkből, hogy miért 
sorstragédia, ami történt, de sok min-
denre nincsenek szavak. Megtanulha-
tó, hogy miért volt etnikai katasztrófa 
a magyarság számára. Megtanulható, 
hogy miért volt gazdasági katasztrófa 
a nyersanyaglelőhelyeink elvesztése. 
Megtanulható az is, hogy miért volt 
kulturális katasztrófa egyetemeink, tör-
ténelmi városaink elvesztése, az érintett 
egyházi felekezetek szétzilálása.

Az igazi sorstragédiák azonban 
nemcsak ezekben a mégoly fontos té-
nyekben rejlenek. Azt is meg kell ta-
nulnunk, hogy a történelmi események 

mögött emberi sorsok vannak, amelyek 
sebei nem gyógyulnak néhány évtized 
alatt. Egyik napról a másikra a magyar-
ság egyharmadát egy tollvonással zár-
ták ki az országból.

Az, hogy 1920. június 4-ét 2010-ben 
az összetartozás napjává nyilvánította a 
magyar országgyűlés, üzenet és külde-
tés! Az üzenet az, hogy van közös ügy, 
van közös jövő! Az év egy napja arra irá-
nyítja, figyelmünket, hogy nemzetünk 
ereje a közösségben van, és nekünk 
küldetésünk megélni ezt a közösséget. 
A 100 éve ejtett trianoni sebek mindig 
is fájni fognak, mert igaztalanok voltak. 
Mégis, Istennek hála, miénk a törhetet-
len magyar jövő, mi vagyunk a határok 
felett egyesült magyar nemzet.

Kedves megemlékező Testvéreim! 
Mi, akik az európai kereszténységet 
védő nemes harcosok földjét tudhatjuk 
magunkénak, meggyőződéssel valljuk 
és üzenjük, hogy a hazát nem a térké-
pen kell keresni, hanem szívben és lé-
lekben. Szívekben és lelkekben, mert a 
haza nem én vagyok, hanem a haza mi 
vagyunk. Innen, ahol megíratott, hogy 
„ez a föld mindig székely volt, és az is 
marad”, a Kárpátiával együtt zengjük és 
üzenjük: „Míg Isten megtart minket,/ 
S nyelvében él a nemzet,/ Addig ezer 
gyökér összeköt itt/ Minden magyar 
lelket.

Tisztelettel:  
Nagy Zoltán polgármester

Gyergyószentmiklós, 2020. június 4.
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Látványos rendezvényeket!

Virág Erzsébet (Becsülettel Siófokért 
Egyesület) a magyar-történelem sza-
kos tanári végzettség után még több 
diplomát is szerzett, több siófoki 
iskolában is tanított, számos helybéli 
család több generációját. Tevékeny-
kedett a Siófoki Önkormányzati 
Hivatal közoktatási főtanácsosaként, 
majd a művelődési osztály vezetője-
ként s a kultúrház rendezvényszer-
vezőjeként. Szabadidejét két unokája 
és a kertészkedés köti le.

– Újonc képviselőként hogyan látja 
az október óta eltelt időszakot?

– Sokkal nehezebb képviselőként 
dolgozni, mint hivatalnokként, itt 12 em-
ber dönt arról, hogy mi a jó és mi a rossz. 
Képviselőként a mérlegelési kötelezett-
ség sokkal nagyobb, de úgy látom, hogy 
a frakció meg tud egyezni, és az együtt-
működés sikeres. Nagy azonban a nyo-
más és a lakossági elvárás. Sokan nem 
veszik figyelembe, hogy a képviselőt hi-
ába egyéni körzetben választották meg, 
az egész városért felelős. Nagyon nehéz 
emberileg is, hiszen a választókörzetem-
ben élek, és látom a problémákat, de tu-
dom, hogy olykor van sokkal fontosabb 
is, olyan, ami előrébb viszi a várost, és 
ezeket kell előtérbe helyezni.

– A járványhelyzet idején sem tét-
lenkedett…

– Segítettük a kiliti óvodát, az idő-
seket a kiliti és a töreki városrészben, 
mind a bevásárlás, mind az ügyintézés 
terén. Segítettük a maszkokhoz szük-
séges anyagok gyűjtését, a több ezer 
maszk elkészítését, kiosztását. 

– Mit szeretne elérni választókerüle-
tében, és mit tart fontosnak 2024-ig az 
idegenforgalmi bizottság elnökeként?

– Most kell igazán ráerősíteni a turiz-
musra, és ki kell hozni ebből a szezonból 
azt, amit még lehet. Bár nyilvánvalóan 
kellenek a fiatal turisták is, a város idegen-
forgalmi kínálatát egy kevésbé populáris 
irányba kellene elvinni, hogy az a fizető-
képes, családos középosztály jöjjön el, aki 
az aktív, kulturális nyaralásra vágyik. A 17 
kilométeres Balaton-part olyan adottság, 
ami más balatoni településnek nincs. A 
természeti értékek, mint például a töreki 
természetvédelmi terület, a Csépány-tó 
és környéke sportolásra is alkalmassá 
tehetők. A zenei, képzőművészeti hagyo-
mányokat is érdemes lenne továbbvinni. 
A régi nagy látványos rendezvények min-
tájára, mint az Aranykagyló fesztivál, ren-
dezvényeket lehetne létrehozni, amelyek 
nemcsak a magyar, hanem a külföldi ven-
dégeket is vonzzák. Fontosnak tartom, 
hogy több lábon álljon a város, és egész 
éves munkát tudjon biztosítani elsősor-
ban a jól képzett fiatal értelmiségieknek.

Ez a város többet érdemel!

Safar Ahmed (Fidesz-KDNP) li-
banoni származású sebészorvos. 
Pécsett végezte az orvosi egyetemet, 
Siófokon alapított családot. A siófoki 
kórházban végigjárta a ranglétrát. A 
magyar történelmet, a magyar népet 
nagyon megszerette, azt azonban 
sosem felejti el, honnan származik. 
Képviselő azért lett még az elő-
ző ciklusban, hogy ha már olyan 
sokakat ismer, és sokan ismerik, ezt 
megpróbálja a siófokiak érdekében 
kamatoztatni.

– Hogyan látja, mennyiben kü-
lönbözik a képviselői munkája ki-
sebbségben lévő frakció tagjaként az 
előző 5 évhez képest?

– Az elején még úgy gondoltam, 
hogy a képviselő-testületben békés 
körülmények között fogunk dolgozni, 
körzetemnek jó szolgálatába állok, és 
nem sejtettem, hogy ilyen politikai 
háborúzások színtere lesz Siófok. Az 
előző ciklusban ugyan többségben 
volt a Fidesz-frakció, de a polgármes-
ter ugyanúgy ellenzéki volt, most 
ugyan többségben van az ellenzék, 
de a helyzet változatlan. Nem látok 
nagy különbséget a város fejlődését 
tekintve.

– Nehezebb „átvinni” az elképze-
léseit?

– Az a probléma, hogy nagyok az 
ellentétek, nincs béke, ami a testületi 
munkára is kihat. Jelenleg kisebbség-
ben vagyunk, nyilván meghallgatják a 
véleményünket, de összességében túl 
sok beleszólásunk nincsen. Azért én 
harcolok a céljaim eléréséért. 

Melyek ezek, mit szeretne elérni 
a 2024-ig tartó ciklusban akár az 
egész városra, akár a választókerü-
letére gondolva?

– Azt, hogy a város fejlődjön. 
Fontos többek között az aranyparti 
szakasz csatornázása, a vízelvezetési 
problémák megoldása, valamint inf-
rastrukturális fejlesztések, útfelújítá-
sok. Siófok 17 kilométeres vízparttal 
rendelkezik, ami nagyon különleges 
érték. Úgy vélem, nem használjuk 
ki eléggé a Balaton adottságait, pe-
dig óriási lehetőségek vannak, csak 
kellene a fejlesztés és a reklám. Kon-
cepcióra van szükség, ami alapján 
megvalósulnak a fejlesztések. Külső 
támogatás nélkül Siófok azonban 
nem fog fejlődni, pedig ez a város 
többet érdemel. Véleményem sze-
rint nem szabad konfrontálódnunk a 
kormánnyal, kompromisszumot kell 
kötnünk, mert az állami támogatás 
nagyon fontos a város fejlődése szem-
pontjából.

 M. B.

Bemutatkoznak a képviselők
A járványhelyzet előtt februári és márciusi számainkban közöltünk bemutatkozó interjút az októberben a siófoki testü-
letbe került képviselőkkel. Kettejük bemutatására nem került akkor sor, most a velük készült interjúinkat olvashatják.

„Ellehetetlenítik a balatoni  
önkormányzatok működését”
Tiltakozik a Balatoni Szövet-
ség, Lengyel Róbert szerint 
ez már-már „hadüzenet”...

Elvonta a kormány – aho-
gyan már megírtuk – a jár-
ványhelyzetre hivatkozva 
idénre az önkormányzatoktól 
a gépjárműadót, eltörölte az 
idegenforgalmi adó és a köz-
terület-használati díj fizetését, 
megszüntette a fizetőparko-
lást, és az iparűzésiadó-fizetési 
egyenleget sem kell év végéig 
rendezni.

Az a 2021-es állami költségvetés 
friss tervezetéből derült ki (július ele-
jén szavaz róla a parlament), hogy a 
kormány 2021-ben is „megtartja ma-
gának” a gépjárműadót, megszünteti 
a kurtaxa után eddig járó üdülőhelyi 
támogatást, továbbá a nagyobb helyi-
adó-bevétellel rendelkezőktől a ko-
rábbiakhoz képest jóval többet von el 
szolidaritási hozzájárulás címszóval.

Lapzárta előtt azután az is világos-
sá vált: ezeket az elvonásokat egészen 
2024-ig tervezik fenntartani…

Fideszes polgármesterek
is vészt jósolnak

Likviditási gondokról panaszko-
dott a megyei sajtónak Fonyód fide-
szes polgármestere, az elvonások 
miatt szabadstrandok fizetőssé té-
telében gondolkodtak. Földvári kor-
mánypárti kollégája is arról beszélt: a 
pályázatokhoz szükséges önerő már 
„elfüstölt”. Zamárdi független polgár-
mestere költségvetésük 540 milliós 
hiányát emlegette fel.

Nem véletlen, hogy a Balatoni 
Szövetség is hallatta hangját: „A kor-
mányzati intézkedések megítélésünk 
szerint bennünket, az elsősorban 
turisztikából élni szándékozó tele-
püléseket, így a Balaton-parti önkor-
mányzatokat lényegesen komolyab-
ban terhelnek” –  írta Lombár Gábor, 
a szövetség elnöke a Gulyás Gergely 
miniszternek küldött levélben, ki-
emelve a kurtaxa után eddig járó 
állami kiegészítés jövő évi megszün-

tetésének tervét. A szövetség szerint 
a turizmus mint a magyar gazdaság 
egyik húzóágazata nem képzelhető 
el gazdaságilag instabil önkormány-
zatokkal, hisz a szükséges alapinf-
rastruktúrát az önkormányzatoknak 
kell biztosítani. „Az intézkedések 
gyakorlatilag ellehetetlenítik a balato-
ni önkormányzatok működését: már 
most több településen a fejlesztése-
ket el kellett halasztani, a települések 
nagy része nem tud az egyes pályáza-
tokon indulni, mivel a szükséges ön-
részt képtelenek kigazdálkodni.”

„Mi lesz az óvodákkal, utakkal,
a szemétszállítással?”

Siófok esetében a mínusz akár 
egymilliárd forintos is lehet – írtuk 
már meg legutóbbi számunkban. 
Egy érdekes adat: Siófokon március 
20-án 706 munkanélkülit tartottak 
nyilván, ez a szám egy hónap múlva 
933-ra emelkedett. Ez alapján márci-
usról áprilisra Somogy megyén belül 
Siófokon és Marcaliban nőtt meg a 
legnagyobb arányban a munkanél-
küliek száma.

Az idei elvonásokat tetéző 2021-
es, sőt 2024-ig kilátásba helyezett ön-
kormányzati megszorítás kapcsán dr. 
Lengyel Róbert siófoki polgármester 
(Becsülettel Siófokért Egyesület) is 
elmondta véleményét. „Megint el-
adósodhatnak az önkormányzatok 
– így a városvezető. – Az elmúlt évek-
ben ragaszkodtunk még a korábbi, 
fideszes többségű testülettel is ah-

hoz, hogy addig nyújtózko-
dunk, ameddig a takarónk 
ér, és egy fillér adósságot 
sem csináltunk. Most meg 
mindennap azzal kelünk, 
hogy vajon mi az az újabb 
sarc, amivel a városok lakóit 
sújtják. Mert úgy tűnik, az 
önkormányzatok ellehetet-
lenítése folyik tovább...Ha 
az önkormányzatok utolsó 
fillérjeit is el kell venni a 
vírushelyzetre hivatkozás-
sal, akkor hogyan jut állami 

sportpályákra, külföldi temp-
lomfelújításokra, vadászati világki-
állításra, meg ki tudja mi mindenre 
még? Mi lesz így az óvodáinkkal, az 
útjainkkal, járdáinkkal, a szeméttel, a 
közbiztonságunkkal? Az erőtől duz-
zadó önkormányzatok választásokat 
dönthetnek el? Ha legatyásítjuk őket, 
tehetségtelennek, tehetetlennek lát-
szanak, szemben az állammal, amely 
viszont majd „megmenti a népet”?…
Szó van kompenzálásról, de hogy 
kik, milyen feltételekkel és mikor 
kapnak pluszpénzeket, arról egyelő-
re néma csend. A „büntetett” váro-
sokban, falvakban emberek milliói 
élnek. Ha Siófokot „büntetik”, nem 
csak engem büntetnek, hanem min-
den siófokit, legyen akár ilyen vagy 
olyan párt szimpatizánsa. Ha nem tu-
dunk járdákat javítani, építeni, ha az 
útjaink még elhanyagoltabbak lesz-
nek, ha nem tudjuk olyan szinten hir-
detni a város „portékáit”, mint ahogy 
azt kéne, az a helyi közösségünk, a 
Balaton-régió és az ország sérelme is 
együtt. Itt már többről van szó, sem 
mint vírusvédelemről vagy „teherme-
gosztásról”. Ez már-már „hadüzenet” 
a településeknek...”

A siófoki polgármester arról tá-
jékoztatott: rövidesen áttekintik, mi 
az, amire nem futja idén a bevételki-
esés miatt.

„2021 is gazdaságvédelmi év lesz, 
s a védekezésben mindenkinek részt 
kell vennie” – jelentette ki Orbán 
Viktor miniszterelnök június 12-én a 
Kossuth rádióban.

500 millió forint önerőt kellene hozzátennie a városnak...
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Nyári ovi- és bölcsiszünet
Nemrég nyitottak a siófoki óvodák és a bölcsőde, de íme, már itt vannak a 
nyári szüneteltetés időpontjai.

TAGÓVODA ZÁRVA TARTÁS ELLÁTÁS BIZTOSÍTÓ 
INTÉZMÉNYEGYSÉG

KATICABOGÁR  
TAGÓVODA

2020.július 27 –  
2020. augusztus 7.

Nyolcszínvirág  
Tagóvoda

NAPRAFORGÓ  
TAGÓVODA

2020.július 27 –  
2020. augusztus 7.

Nyolcszínvirág Tagóvoda, 
Nyitnikék Tagóvoda 

NAPSUGÁR  
TAGÓVODA

2020.július 27 –  
2020. augusztus 7.

Pöttyös Tagóvoda,  
Nyitnikék Tagóvoda

PILLANGÓ  
TAGÓVODA

2020.július 27 –  
2020. augusztus 7.

Pitypang Tagóvoda

NYOLCSZÍNVIRÁG  
TAGÓVODA

2020. augusztus 10 – 
2020.augusztus 19.

Katicabogár Tagóvoda

PITYPANG  
TAGÓVODA

2020. augusztus 10 – 
2020.augusztus 19.

Pillangó Tagóvoda

NYITNIKÉK  
TAGÓVODA

2020. augusztus 10 – 
2020.augusztus 19.

Napsugár Tagóvoda

PÖTTYÖS  
TAGÓVODA

2020. augusztus 10 – 
2020.augusztus 19.

Napsugár Tagóvoda

MICIMACKÓ  
TAGÓVODA

2020.június 15 –  
2020.augusztus 19.

Felújítási munkálatok 
folynak a megadott 

időszakban.

Napraforgó Tagóvoda
Nyolcszínvirág,   

Tagóvoda,  
Katicabogár Tagóvoda

A Micimackó Tagóvodában az 
épület állagmegóvása miatt egy na-
gyobb felújításra kerül sor a nyár 
folyamán, ezért lesz hosszabb a 
zárási idejük. Tervezzük a külső 
nyílászárók teljes cseréjét, a cso-
portszobákban redőnyök felsze-
relését, a belső ajtók, a csoport-
szobák burkolatának cseréjét, a 
gyermekmosdók teljes felújítását 
és festését. A tagóvodák zárásakor 
és a Micimackó Tagóvoda felújítása 
alatt is ügyeletet biztosítunk az erre 
kijelölt tagóvodában azon gyerme-
kek számára, akiknek a felügyeletét 
nem tudják megoldani.

Bölcsőde: július 27 - augusztus 7.
Siófok Város Csicsergő Bölcsőde 

nyári zárvatartása: 2020. július 27- au-
gusztus 7. A zárás ideje alatt ügyele-
tet biztosítunk a jelen helyzetre való 
tekintettel azon gyermekek számára, 
akiknek a felügyeletét semmilyen 
módon nem tudják megoldani, és ezt 
június 10-ig jelezték az intézményve-
zetőnek, illetve aláírásukkal igazolták 
a kisgyermeknevelőknél. Az ügyelet 
ideje alatt összevont csoport lesz. A 
tervezett időpontban felújítási mun-
kálatok várhatók (konyhai belső mun-
kálatok, burkolatcsere, stb.). Megérté-
süket köszönjük.

Röviden
FITNESZPARKOK
Megszűnt a fitneszparkok veszély-
helyzeti használati rendje Siófokon, 
továbbra is ajánlott azonban a szociá-
lis érintkezést – a közös háztartásban 
élők kivételével – a lehető legkisebb 
mértékűre korlátozni, és a másik 
embertől lehetőség szerint legalább 
1,5 méter távolságot tartani. Ajánlott 
továbbá az eszközöket használat előtt 
és után fertőtleníteni – közölte a vá-
rosháza.

AJÁNDÉK
A siófoki városőröknek adott át két 
nagy doboz csokoládét Varga László, 
a Magyar Vöröskereszt helyi csoport-
jának vezetője, köszönetet mondva 
helytállásukért a veszélyhelyzetben. 
A két szervezet gyakran működik 
együtt a rendezvényeken. Varga Lász-
lótól tudjuk: a vöröskeresztesek sem 
tétlenkedtek a járványhelyzetben, 
élelmiszercsomagokat osztottak, 
adományokat gyűjtöttek a rászoru-
lóknak, a véradások szervezésén túl 
elsősegély-tanfolyamokat és- vizsgá-
kat tartanak.

VÉRADÁS
A Magyar Vöröskereszt siófoki terü-
leti szervezete folyamatosan szervezi 
a véradásokat a régióban. Júliusban 
Siófokon a kórház vérellátójában lesz 
véradás két alkalommal: július 13-án 
9 és 12 óra között, továbbá július 27-
én 15 és 18 óra között.
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Idén is jön a kurtaxaellenőr?
Igen, jön, mert az ide-
genforgalmi adót tovább-
ra is be kell vallani.

Nem kell kurtaxát fi-
zetni, mégis jönnek idén 
is a kurtaxaellenőrök? – 
csodálkozott rá a napok-
ban egy siófoki magán-
szálláskiadó.

Az önkormányzati adó-
hivatal ismételten felhívja 
a szállásadók figyelmét: az 
idegenforgalmi adót ugyan 
idén nem kell befizetni, de be kell val-
lani. Az önkormányzati adóhatóság 
tájékoztatójából idézünk: „Kormány-
rendelet alapján az idegenforgalmi 
adó fizetési kötelezettségét április 26. 
és december 31. között felfüggesz-
tették. A szálláshely-üzemeltetőnek 
nem kell idegenforgalmi adót beszed-
nie, így azt továbbfizetnie sem az 
önkormányzatnak. Fontos azonban 
tudni, hogy az egyébként megállapí-

tott, de be nem szedett adót a szállás-
hely-üzemeltetőknek havonta tovább-
ra is be kell vallaniuk elektronikusan 
vagy papír alapon, az erre rendszere-
sített nyomtatványon minden hónap 
15. napjáig az önkormányzati adó-
hatóságnak. A bevallásban továbbra 
is fel kell tüntetni az adóköteles és 
adómentes vendégéjszakák számát. 
Az önkormányzatok a beszedett adót 

eddig megtarthatták, illetve 
az állam azt ki is egészí-
tette üdülőhelyi feladataik 
támogatására. Várhatóan a 
mostantól be nem szedett, 
de bevallott adót is megté-
ríti az állam a települések-
nek, tehát a bevallás a szál-
lásadók és a város közös 
érdeke is! A szállásadók 
közül csak annak nem kell 
bevallást tennie, akinél az 
adott hónapban egyáltalán 
nem volt vendég. A vendég-

könyv-vezetési és az NTAK lejelentési 
kötelezettség továbbra is változtatás 
nélkül fennáll.”

A városháza tájékoztatása szerint 
május végéig 280 magánszálláshely 
adta vissza engedélyét, zömük már 
az év elején, többnyire az idősebb 
korosztályhoz tartozók, akiknek 
nehézséget okozna az elektronikus 
nyilvántartás (NTAK-rendszer) ve-
zetése.

Kompenzálják az éves parkolóbérleteseket
Várhatóan júliustól lesznek ismét 
fizetősek a parkolók. 

A Siófok-kártya birtokosai azon-
ban már tudnak parkolóbérletet 
vásárolni; ügyintézés a városháza 
parkoló felőli bejárata felől, saját 
kártyája érvényességét bárki elle-
nőrizheti a www.siofokkartya.hu 
weboldalon.

Előbb polgármesteri rendeletre 
vált ingyenessé a parkolás Siófokon 
mindenütt, majd a kormány rendelte 
el, hogy sehol az országban nem lehet 
pénzt kérni a parkolásért. Dr. Lengyel 
Róbert siófoki polgármester arról tá-
jékoztatott: Siófokon ezt már felolda-
nák, de nem tehetik, majd csak akkor, 
ha a kormány visszavonja ezt a ren-
deletét, várhatóan július 1-i hatállyal.

Sokan panaszolják a parkolók 
ingyenessé tétele óta, hogy éves bér-
letet váltottak, amit így nem tudnak 
kihasználni. A polgármester nekik 
azt ígérte: kompenzálni fogja őket a 
város. Elkezdődött közben a város 
parkolási rendeletének teljes körű fe-
lülvizsgálata, kisebb módosítások jú-
lius 1-től is várhatók, a jelentősebbek 
pedig majd januártól. 

Virágosítási verseny, 2020
Siófok Város Önkormányzata idén is meghirdeti a 

virágosítási versenyt. A korábbi évek gyakorlatától el-
térően idén online jelentkezéssel lehet részt venni. A 
kategóriák: családi ház, üdülő, társasházi erkély. Kate-
góriánként 5 képet kell a varosuzem@siofok.hu e-mail 
címre elküldeni.

A levélben kérjük megírni a jelentkező nevét, címét, 
telefonszámát és a kategóriát, melyben indulni szeret-
ne. Jelentkezés: július 1 - augusztus 31. A díjazottak ki-
hirdetésére és a díjátadásra a városnapon kerül sor. A 
városi versenyen való indulás nem zárja ki az országos 
Virágos Magyarország programban való részvételt. Az 
országos versenybe július 1-ig várják a jelentkezést. To-
vábbi információ: www.viragosmagyarorszag.hu.

Felhősödünk
„No nem az időjós szól belőlem, hanem az egészségügyben 

zajló változások. Kapom a telefonokat a hetvenes korosztályom 
tagjaitól. Mi a teendő, mert azt mondták neki, hogy a gyógysze-
re a felhőben van. Megnyugtatom, hogy emiatt nem kell elő-
vennie a kettes létrát, csak bemegy a gyógyszertárba és a TAJ 
kártyájával igazolhatja magát. A kórházi, labor és egyéb orvosi 
információk is már a felhőben, csakhogy ahhoz meg az ügyfél-
kapun keresztül juthat hozzá. Tehát regisztrálnia kell ha van in-
formatikai jártassága, aztán már megy mint a karikacsapás; aki 
teheti, szerezze be az informatikai eszközöket, minimum okos-
telefont, és vegyen órákat az unokáitól… Ez azért más, mint amit 
megszoktunk, hogy besétálunk az egészségügyi intézménybe, 
és kézhez kapjuk a leleteinket…” Jánossy Gábornak, a nyugdíja-
sok és fogyatékkal élők tanácsnokának Facebook-bejegyzéséből

Zimmer Frei anno, fotó: fortepan.hu
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Enni adok: örökbefogadott ételdoboz
Naponta többször is töltik, s az 
utolsó morzsáig elfogy belőle min-
den, mire reggel megérkezik az  
aznapi önkéntes, aki újratölti.

Kenyér, édes és sós pékáru, főtt 
étel, tartós élelmiszer kerül nap mint 
nap az Enni adok dobozba, melyet 
a Siófok Városért Egyesület csapata 
gondoz évek óta. Az ételdoboz híre 
szájról szájra terjed a városban.

Az egyik reggel mi is csatlakoz-
tunk az aznapi önkénteshez, Kocsis-
né Várnagy Tündéhez, aki lányával 
együtt korán kelt, hogy átvegye a 
Marci pékség, az Albán pékség, az 
OMV Spar express és a Tündi reg-
geliző adományait. – A vírushelyzet 
elején csatlakoztam a csapathoz, egy 
ilyen nemes célt támogatni nagyon jó 
érzés – így Kocsisné Várnagy Tünde, 
miközben a beszerző körút végén 
Margó étkezdéjéhez érünk, ahol már 
összegyűlt a csapat egy része. Az ön-
kéntesek itt a nagy mennyiségű élel-
miszert kisebb adagokban csomagol-
ják, és a nap során több alkalommal 
is feltöltik az Enni adok dobozt, mely 
gyorsan kiürül. Szó szerint az utolsó 
morzsáig minden elfogy…

Juhászné Margó kereste fel 2018 
októberében a Re-Formáló buda-
pesti egyesületet, melynek országos 
mozgalmához csatlakoztak. A Siófok 
Városért Egyesület örökbe fogadta a 
helyi Enni adok dobozt, amit az Új-
piac téren, Margó étkezdéje mellett 
helyeztek ki, és az egyesület 5-6 tagja 
heti beosztásban napi szinten tölti, 
fertőtleníti nemcsak hétköznap, de 
hétvégén és ünnepnapokon is.

– Felkerestünk pékségeket, hogy 
a nap végén megmaradt pékáruikkal 
támogatnánk-e minket, így csatlako-
zott mozgalmunkhoz a kezdetekkor 
a Marci pékség és az Albán pékség, 
később pedig a Tündi reggeliző és az 
OMV Spar express üzlete. Az ételdo-
boz híre a város lakói közt is elterjedt, 
így már házi készítésű ételek is ke-
rülnek a dobozba; aki túl sokat főz, 
a megmaradt ételt dobozba teszi, és 
feldátumozva elhozza hozzánk. Az 
évek során több támogatónk is akadt, 
az indulás után nem sokkal például 
az OTP Bank helyi fiókjának vezetője 
egy pályázaton keresztül támogatta 
az akciót, melyből az egyesület tar-

tós élelmiszereket vásárolt – mesélte 
Kenyér Anikó, Juhászné Margó és Ju-
hász Attila.

Idén, a veszélyhelyzet idején még 
többen csatlakoztak a csapathoz. A 
veszélyeztetett korosztályba tartozó 
tagok helyettesítésében, a plusz ado-
mányok kiszállításában Juhász Attila, 
Ábrahámné Bacskay Viktória, Potocs-
ka Gábor és Potocskáné Kőrösi Anita, 
Vizoli Ildikó és Kenyér Anikó önkén-

tes munkája nagy segítséget nyújtott, 
valamint két civil önkéntes, Cilike és 
Dia meleg étellel támogatták a mun-
kát. A széplaki Zsírosdeszka büfé 
önként jelentkezett, és felajánlotta a 
megmaradt ételeit, Ács Ildikó vette fel 
a kapcsolatot a Royal pékséggel, mely 
a megmaradt élelmiszerein túl heti 
kétszer nagy mennyiségű, 80-80 adag 
édes és sós pékárut ajánlott fel.

A kibővült csapat napi szinten 
juttatott el adományokat a ferences 
szegénygondozó nővéreknek, vala-
mint rendszeresen támogattak több 
rászoruló családot, egyedülállókat 
és a hajléktalanszállót is. Egy-egy 
alkalommal azoknak is kedvesked-
tek, akik a veszélyhelyzet alatt is ér-
tünk dolgoztak (mentők, tűzoltók,  
rendőrök, gondozási központ dolgo-
zói). Sőt a Juhász család a veszély-
helyzet alatt napi szinten személye-
sen támogatott egy háromgyerekes 
és egy egygyerekes családot, valamint 
4-5 hajléktalant. M.B.

Házhoz viszik a vasárnapi ebédet: őket is
meglepte, milyen sokan várják örömmel

Egyik vasárnap rántott szelet, a 
másikon paprikás krumpli, azután 
hotdog süteménnyel és fagylalttal – 
egy másik csapat házhoz viszi a va-
sárnapi ebédet a rászorulóknak. Mi 
a zamárdi Kikötő Gyermekotthon La-
kásotthonba kísértük el Lévai Kriszti-
náékat.  

A siófoki Ments-Vár Alapítvány 
elnökének ötlete nyomán ugyanis ők 
nem csak Siófokon, hanem a környező 
településeken is osztanak ebédet. Már 
a „Siófok Veled Van” Facebook-cso-
port is azzal a céllal jött létre, hogy se-
gítséget nyújthasson azoknak is, aki-
ket a Ments-Vár Alapítvány nem ér el. 
Míg ugyanis az alapítvány a Siófok és 
környékén akadályoztatottsággal élőit 
segíti, a Siófok Veled Van civil szerve-

ződés (ennek egyik tagja a Ments-Vár 
is) a környék rászorultjainak segítésé-
re hozta létre a „Vasárnapi ebéd együtt 
veled” kezdeményezést.

A járványhelyzet idején, de attól 
függetlenül is jelentős igényt tapasz-
taltak erre. Felajánlásból élelmiszer-
csomag-osztással kezdtek, s közben 
merült fel, hogy sokan igényelnének 
ha máskor nem, vasárnap egy tál me-
leg ételt is. A Facebook-csoport által 
kezdték el a siófoki és környékbeli rá-
szorulók feltérképezését s a felajánlá-
sok gyűjtését. Lévai Krisztina elnöktől 
és Nagy Norbert önkéntestől tudjuk: 
már az első héten számos felajánlás 
érkezett; volt, aki élelmiszert, más sü-
teményt vagy gyümölcsöt ajánlott fel, 
s akadt, aki a kiszállításban segített. 
Segítőik térképezik fel a rászorulókat 
Siófokon és a környékbeli települése-
ken, ezt követően az alapítvány felve-
szi velük a kapcsolatot. Már az első 
vasárnap tapasztalata az volt: nagyon 
sokan, az általuk vártnál is jóval töb-
ben vannak, akiknek nagyon jól jön 
a segítség a vasárnapi ebéd formájá-
ban…

Olvasónk írja
Az Aranypartról kaptunk levelet, 
írója többek véleményét fogalmaz-
za meg. Tapasztalják Siófok fejlő-
dését, de sok mindenre felhívják 
a figyelmet. Például: a tiltó tábla 
ellenére sokan viszik le kutyájukat 
a szabadstrandra, a belvárosban 
pedig több helyütt arra jogosulat-
lanok foglalják el a mozgássérültek 
számára fenntartott parkolóhelye-
ket. Javasolják a levélírók: talán 
pont az úgynevezett panoráma-
adóból származó pluszbevételből 
alkalmazzon több városőrt az ön-
kormányzat, s ellenőrizzék gyak-
rabban e két jelenséget is. Panasz-
kodnak továbbá a partközelben 
száguldozó hyperjet gyorshajóra, 
ami szerintük sokakat zavar, és 
nem értik, hogyan kaphatott mű-
ködési engedélyt. Végül: azt írják, 
a hirdetőszalagot maga után húzó 
kisrepülőgép sem kívánatos dél-
után 2 és 4 között az üdülőterület 
fölött.

Önök  
kérdezték
Miért van lezárva hosszú hónapok 
óta a Széchenyi híd déli oldalának 
kerékpársávja? – kérdezték töb-
ben. Az illetékes Magyar Közút 
Zrt. Somogy Megyei Igazgatóságá-
nak válasza szerint a gyalogos- és 
kerékpáros-forgalom biztonsága 
miatt zárták le. A társaság megren-
delte külső vállalkozótól a feltárt 
hibák kijavítását. A munkálatokra 
előreláthatóan június közepe és 
július vége között kerül sor, kisebb 
csúszás a járványhelyzeti anyag-
beszerzési nehézségek miatt elő-
fordulhat. A munkavégzés során 
a déli oldali járda le lesz zárva a 
gyalogos- és biciklisforgalom elől. 
Szakaszosan, napközben a főút 
külső sávját is igénybe veszik majd 
időnként. A hídfő felületi javítása 
miatt rövid időn át a Sió-parti ke-
rékpárúton is várható sávszűkítés. 
A közútkezelő a lakosság megérté-
sét és türelmét kéri.

Siófoki Közös Önkormányzati  
Hivatal pályázatot hirdet 

ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony  
időtartama: határozatlan idejű 

 közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:  
Somogy megye,  

8600 Siófok, Fő tér 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. július 2.

Részletek: www.siofok.hu,  
www.kozigallas.hu

Siófoki Közös Önkormányzati  
Hivatal pályázatot hirdet  

KÖZTERÜLET- 
FELÜGYELŐI  

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony  
időtartama: határozatlan idejű  

közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:  
Somogy megye, 8600 Siófok, Fő tér 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. július 2.

Részletek: www.siofok.hu,  
www.kozigallas.hu

ÁLLÁSHIRDETÉSEK

Utószezon a Plázson
A Plázs nyári főszezonra tervezett 

nagykoncertjeinek is van már új idő-
pontja. Mivel a lapzártakor érvényes 
rendelkezések értelmében tömegren-
dezvényt augusztus 15-ig nem lehet 
tartani, a közvetlenül ez utániakat 
tartják meg a Plázson is a tervezett 
időpontban, a többit később. Vagyis 
a Plázs idén kényszerhelyzet miatt 
ugyan, de kockáztat: a szeptemberi 
hétvégékre is szervez koncerteket. A 
rendezvénytartási szabályok enyhíté-
sével is számolnak ugyanakkor, ebben 
az esetben, ha nem is nagykoncerte-
ket, de annál kisebb volumenű progra-
mokat a nyári szezon minden hétvégé-
jén tartanak.  

A siófoki szabadtéri színpadon sem 
marad el a szezon, az elképzelések 

szerint július végén lennének az első 
előadások. A Galerius fürdő lapzárta-
kor június 29-re tervezte a nyitást.

A PLÁZS TERVEZETT  
KONCERTPROGRAMJA:

Augusztus 15.: Balatoni retro 
láz, 16.: Rakonczai piano, 19.: Re-
public, Edda, 20.: WeLove Balaton 
Fesztivál, 21.: Neoton Família, Ka-
sza Tibi, Fenyő Miklós, 22.: Mulat a 
Plázs, 29.: Ultra Color festival,

Szeptember 4.: Follow The Flow, 
Blahalouisiana, 11.: Kowalsky meg 
a Vega, 12.: Horváth Tamás, Ra-
konczai piano, 18.: Punnany Mas-
sif, New Level Empire, Necc Party, 
19.: Majka & Curtis, ByeAlex és a 
Slepp
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Kedves Olvasóink, Látogatóink!
2020. június 22-től újra várjuk 
Önöket intézményünkben. A mind-
annyiunk egészségének védelme 
érdekében hozott intézkedések 
során a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ ajánlásait, a hazai és euró-
pai könyvtárak biztonsági intézke-
déseit vettük figyelembe.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a 
kihelyezett tájékoztatóinkat olvassák 
el, és a leírtakat tartsák be.

Türelmüket kérjük! Megértésüket 
köszönjük!

Örülünk, hogy ismét  
velünk vannak!
Nyitvatartás:
Balatoni Regionális Történeti Kuta-
tóintézet, Könyvtár Felnőttrészleg és 
Gyermekrészleg
Siófok, Fő tér 2/a.
Hétfő – Szerda – Csütörtök – Péntek: 
9-18
Kedd: Zárva!
Szombat: 8.30-13.30

Felnőttrészleg:
Létszám: 6 olvasó tartózkodhat a ki-
jelölt helyeken,
Belépés koronként meghatározott 
időkeretben.

Javaslatunk a 65 év feletti korosz-
tály számára:
9 - 11.30  és 15.30 – 18.00 időszakok 
közötti látogatás.   

Gyermekrészleg:
Létszám: 6 gyermek egy fő felnőtt kí-
sérővel,
• 6 felnőtt,
• 2 család. 
Bent tartózkodási idő: 15 perc /fő

Igénybe vehető szolgáltatás:

• könyv kölcsönzése,
• könyv visszahozatala,
• beiratkozás,
•  hosszabbítás (de ez megtehető te-

lefonon, e-mailben, adatbázisba 
lépve a vonalkódja és jelszava segít-
ségével)

•  tájékoztatáskérés könyvkeresés 
céljából,

•  könyvcsomag összeállítása előzetes 
egyeztetés (telefon, e- mail, online 
kölcsönzésen bejegyzés) alapján, 
mely esetében a csomag sorban 
állás nélkül átvehető az intézmény 
bejáratánál,

•  kutatóterem használata: előzetes 
egyeztetés alapján, kizárólag ta-
nulás, kutatás célból, engedélyhez 
kötött. 

Kutatóterem használata:  
10-12 óra / egy fő
(egyeztetés alapján)14-16 óra / egy fő

Kéréseink:
• Belépés védőmaszkban!
• Kézfertőtlenítő használata!
• Ajánljuk a védőkesztyű használatát!
• Saját toll használata!
•  A kijelölt 1,5-2 méter távolság be-

tartása, melyet megjelölünk!
•  Az olvasóterem használatakor a 

polcok közt két fő tartózkodhat!
•  Kérjük Önöket, hogy a meghatáro-

zott időtartamot igyekezzenek be-
tartani.

•  Folyóiratolvasó nem használható!
•  Helyben történő olvasásra jelenleg 

nincs lehetőség!
•  Kérjük, a kijelölt számítógépet 

használja könyvkereséshez.
•  Internetezési lehetőség jelenleg 

nem vehető igénybe!

•  Kérjük, hogy a polcról kiemelt kö-
tetek helyezzék az ablakpárkányra.

Elérhetőségek: 84/ 506-598 
http://www.konyvtar-siofok.hu/
E-mail: info@konyvtar-siofok.hu
help@konyvtar-siofok.hu
      

Kálmán Imre Emlékház

Siófok, Kálmán Imre sétány 5.
Nyitás: 2020. június 23. 

Nyitvatartás 2020. június 23 – 2020. 
augusztus 31.:
• Hétfő: Szünnap
• Kedd-Péntek: 9-17
• Szombat: 9-13.30
• Vasárnap: 9-12

Kéréseink:
• Belépés védőmaszkban!
• Kézfertőtlenítő használata!
•  A kijelölt 1,5-2 méter távolság be-

tartása, melyet megjelölünk!
•  Csoportos bejelentkezések esetén 

is csak a meghatározott létszámban 
lehet megtekinteni az állandó kiál-
lítást.

•  Maximális létszám: 6 látogató.

Elérhetőség: 506-598 / 8-as mellék
http://emlekhaz.konyvtar-siofok.hu/
E-mail: 
emlekhaz.kalman.imre@gmail.com

Zene az udvarban és a teraszon
Valamint a zöldben.
A Kálmán Imre Kulturális Központ 
elkészült nyári programtervével és 
csak arra vár, hogy a veszélyhely-
zet feloldását követően a jogszabá-
lyok is lehetővé tegyék a tervezett 
rendezvények megtartását.
Figyelem! Lapzártánkkor még 
csak nyári programtervekről 
beszélhettünk, friss információkat 
a rendezvények megtartásáról a 
KIKK, a város és lapunk webolda-
lán találhat!

Új programhelyszínt avat idén 
nyáron a Kálmán Imre Kulturális 
Központ, a ház belső udvarán – ezt 
is elárulta a Siófoki Hírek olvasóinak 
Gyulainé Isó Edina, a Kálmán Imre 
Kulturális Központ igazgatója. Csu-
pa szabadtéri rendezvény program-
tervével készült el a KIKK, egészen 
a nyár végéig. A rendezvényeket e 
szerint a kulturális központ belső 
udvarában, a programhelyszínként 
tavaly már debütált galéria-teraszon, 
valamint a Jókai parkban tartják.

Örvendetes, hogy már progra-
mokról beszélhetünk, hiszen néhány 
hete még „veszélyben voltak” a nyári 
rendezvények, ám úgy tűnik, hogy 
végül ez a nyár sem múlik el zenés, 
könnyed programok nélkül Siófokon 
sem.  

Ízelítő a júliusi és augusztusi 
programtervből:

Belvárosi estek az udvarban: 
csütörtöki napokon, 19 órától.

Július 2-án a Sárik Péter Trió és 
Falusi Mariann fellépését tervezik, 
9-én Dallos Bogi, 23-án László At-

tila, 30-án Balázsovits Edit és a Nő-
Comment! band várható Siófokra, 
augusztus 6-án Fesztbaum Béla és 
a Kék Duna Szalonzenekar (Dalok a 
Kispipából, Seres Rezső-est), 27-én a 
Vörös Tamás Project.

Belvárosi estek az udvarban 
– operett: keddenként 19 órától, a 
Dunakeszi Szimfonikus Zenekar Ki-
segyüttese, szólisták: Simon Boglár-
ka/Pánczél Klaudia (szoprán), Jenei 
Gábor (tenor)

KulTerasz – a költészet hangján: 
KIKK emeleti galéria terasza, pénte-
ki napokon, 19 órától. Július 10-től 
lennének programok itt, 24-én Ge-
rendás Péter és Gerendás Hanna est-
je, augusztus 7-én GreCSÓKOLlár – 
Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz 
László közös zenés irodalmi estje, 
28-án Huzella Péter és Rátóti Zoltán 
– Hamvas Béla est, A bor filozófiája.

Zene a zöldben: a Jókai parkban, 
vasárnapi napokon, általában este 
7-kor, többek között ezekkel a fellé-
pőkkel: For You Acapella, Szlovákia, 
Dani János trió, M.É.Z. ír, skót nép-
zene, Four Bones Quartet, Balogh 
Kálmán és Bognár Szilvia.

Gyerekprogramok: hétfőnként, 
19 órától a KIKK belső udvarán Bel-
városi Betyárok, Sólya Zenekar, Lóca 
Együttes.

Friss információk:
www.kulturkozpont-siofok.hu
www.siofoki-hirek.hu
www.siofok.hu
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Azért még mindig ászok…
Mármint a siófoki távírászok.

Legutóbb márciusi számunkban 
adtunk hírt a siófoki rádiótávírászok 
sikereiről, edzőjük-vezetőjük, minde-
nesük, a 81 éves Turjányi József (aki 
még persze versenyez is, feleségével 
együtt) azonban pesszimistán látja a 
jövőt. „Tíz-tizenöt éve folyamatos lefelé 
tartó folyamat ez, elmaradtak, meghal-
tak a segítőim, a versenyző-utánpótlás 
létszáma is egyre csökken. A rádióama- 
tőrsport nem kiemelten támogatott lát-
ványsportág. Rengeteg minden elvonja 
ma a fiatalok figyelmét: ma már hiába 
megyek be az iskolákba és mondom el, 
hogy mi is számítógéppel dolgozunk, 
nem igazán vonzó a morze, vagyis be-
tűket, számokat adni-venni, hívójeleket 
venni, felismerni. Az sem, hogy nagyon 

sok siófoki fiatal a várossal egyidős, azaz 
idén 52 éves rádióklub tagjaként bejárta 
Európát, sőt, a világot versenyzőként” 
– sorolja Turjányi József (HA3GJ), aki 
az első rádiótávírász világbajnokságot 
szervezte, két életműdíjat kapott, 12 ta-
nítványa kapta meg a Magyarország Jó 
tanulója - jó sportolója kitüntetést, or-
szágos bajnoki címek garmadáját nyer-
ték az elmúlt évtizedekben.

„Komplett kiállításunk mesél a 
múltunkról, több ezer érem, oklevél, 
igaz, sok minden megsemmisült a 
múlt októberi tűzben” – jegyzi meg a 
klubelnök. Családi házuk felső szint-
je teljesen kiégett egy tűzben, s mivel 
az a klub bázisa is, ami a fenti helyi-
ségekben volt, odaveszett. A siófoki 
önkormányzat akkor félmillió forintos 
gyorssegéllyel segítette a helyreállítást.

2009-ben hajóról létesítettek rádi-
ókapcsolatot az éppen hazánk fölött 
elhúzó nemzetközi űrállomás fedél-
zetén tartózkodó, magyar származású 
űrturistával, Charles Simonyival – ezt 
az epizódot sosem hagyja ki az emlé-
kezetes történeteket felelevenítve Tur-
jányi József, aki még szívesen könyvbe 
foglalná a Siófoki Rádióklub öt évtize-
des történetét – „csak” pénz kérdése…

„Bajnokok Ligája” a kiliti műfüvesen
Ahol zöld lap is van, és ahol az 
edző köti meg a focista cipőfűzőjét.

„Nem minden szülő akarja, hogy 
a gyerekéből focista legyen; s nem is 
minden fiatal feltétlenül tehetséges eh-
hez – ők sportolnak nálunk” – mutatja 
be közösségét Orlovics Viktor, a Siófo-
ki Gyerekfoci Edzésközpont alapítója 
és elnöke, miközben éppen edzést tart 
a kiliti műfüves pályán az első és má-
sodik osztályos korcsoportnak.

Valóban a legkisebbekkel kezdik, 
minden siófoki óvodában tartanak 
hetente sportfoglalkozásokat (min-
denhol egyenmezt adnak a legkisebb 
futballistáknak), s az iskolák alsó ta-
gozataiban is. „Saját pályánk nincs, 
de három oviban is van már műfüves 
pálya a Beszédes iskoláén kívül, s ott 
vannak ugye még a tornatermek – foly-
tatja az elnök. – Mindenütt szívesen 
látnak bennünket, örülnek, hogy moz-
gásra bírjuk a gyerekeket. Focizni még 
mindig mindegyik szeret...”

Az európai futballszövetség, az 
UEFA Grassroots-programját követik, 
ha úgy tetszik, annak helyi képvise-
lői. Eszerint „a labdarúgás ugyanany-
nyira az amatőröké, mint a profiké, a 
szabadidősport egyenlő szinten van 
a professzionális futballal”. Ahogyan 
Orlovics Viktor mondja, „lehet, hogy 

a most nálunk futballozó apróságok-
ból később szponzor lesz, vagy csak 
a mozgás, a sport szeretete marad 
meg; mi álmokat adunk azoknak, 
akik „csak” szeretnek focizni”. És lám: 
bár a kicsik a kétkapus játékban még 
többször futnak mindahányan a labda 
után, mintsem kialakult posztok lát-
szanának, de azt kiáltozzák közben, 
hogy „Bajnokok Ligája”. Továbbá ez 
az a szint, ahol ha egy focista megkéri 
az edző bácsit, az megköti neki a fo-
cicsuka fűzőjét. Nincsenek kevesen a 
siófoki gyerekfocisok; 132 igazolt játé-
kos, 159 óvodás, az kis híján 300… És 
itt a Bozsik-versenyprogramban (mert 

ilyen is van, elvégre mégiscsak ez a 
lényege a futballnak) nem csak sárga 
és piros, hanem zöld lap is van, az a 
gyerek kapja, aki a fair play, a sport-
szerűség szellemében jár el a pályán 
valamely szituációban.

A tervek is komolyak: néhány éven 
belül olyan, valódi Grassroots-jellegű 
egyesületet szeretnének, amelyben 
az óvodásoktól az öregfiúkig minden 
korosztály rúgja a labdát. „Vannak 
szponzoraink, TAO-támogatást is 
befogadunk, tehát nem kell városi tá-
mogatásért sem sorban állnunk, azt is 
bizonyítani akarjuk, hogy így is lehet” 
– jegyzi meg az alapító-elnök.

A Cinege-patak völgye
Egy több cikkből álló sorozat első 
részét olvassa a Kedves Olvasó, 
melyben bemutatjuk településünk 
kevésbé ismert részeit. Az aláb-
biakban a Cinege-patak völgyét 
ismertetjük meg.

A Töreki városrész mellett húzó-
dó, a környék tájképét meghatározó 
terület kialakulása a Balaton létre-
jöttét megelőző időszakra vezethető 
vissza. A Cinege-patak mai völgye ré-
sze annak a párhuzamos völgyekből 
álló vízhálózatnak, amely a Balaton 
süllyedése előtt a Dunántúli-közép-
hegység felől dél-délkelet felé futott 
végig a Dunántúlon. A Balaton me-
dencéjének süllyedése és a szélerózió 
következtében a patak őse széttago-
lódott, az északi szakasza a Balaton 
felé fut. A Cinege-völgy forrásvidéke 
mindössze 30 méter keskeny, mely a 
folyásirányban egyre szélesedik, míg 
a völgy északi alján eléri az 500-600 
métert is. Hossza mintegy 6 km. A pa-
tak forrása a védett terület déli részén, 
a Cinege-pihenő mellett található, és 
Balatonszéplakon az Egry József ut-
cánál torkollik a Balatonba. A Cine-
ge-patak alig 20 négyzetkilométeres 
vízgyűjtő területtel rendelkezik.

Tíz tóból álló 
halastórendszer

A terület mai képének kialakulá-
sához az 1863-as vízszabályozás já-
rult hozzá legjelentősebb mértékben. 

A Balaton vízszintjének több mint 1 
méterrel való csökkenésének követ-
keztében a déli parton nagyon sok 
korábban átjárhatatlan berek száraz-
ra került. A magasabban fekvő terü-
leteket művelésbe fogták, szántóföl-
dek vagy gyümölcsösök formájában. 
A mélyebben fekvő részeken gyep-
gazdálkodás folyt legeltetés, vagy 
kaszálás formájában. A Cinege-patak 
völgyében az 1950-es években egy 
10 tóból álló halastórendszert alakí-
tottak ki. Az M7-es autópálya építése 
az 1970-es évek elején keresztezte 
a területet. A munkálatok a északi 
fekvésű 10. tó medrét érintették. Ez 
a tómeder, ami az egykori turzások 
vonulatában természetesen kialakult 
állóvíznek tekinthető, az autópálya 
építésének köszönhetően két rész-
re vált. Az északra fekvő részében 
felhagytak a gazdálkodással. Ennek 
következtében az elnádasodás folya-
mata indult be, ami nagyon gyorsan 
lezajlott. Az archív légifotók alapján 
1979 és 1985 között körülbelül ne-
gyede, ötöde volt már csak nyílt víz-
felület, és 1990-re a nyílt vízfelületek 
teljes mértékben eltűntek.

Többszörösen is védett
Noha a terület jelentős részén in-

tenzív mezőgazdasági művelés folyt, 
a halastavak mellett és a legelőkön, 
valamint az öreg erdőkben az ide való 
őshonos növényfajok voltak megtalál-
hatóak és találhatóak meg a mai na-

pig. Természettudományos, elsősor-
ban madártani vizsgálatokra alapozva 
a siófoki önkormányzat képviselő-tes-
tülete 1992-ben védetté nyilvánította 
a területet, amely Töreki-tavak névvel 
jött létre. A védetté nyilvánításban 
Szebényi Bélának, a város egykori 
tanácsosának volt a legnagyobb sze-
repe, aki később is szívén viselte a te-
rület sorsát. A védett terület nagysága 
244,88 hektár, a tórendszer melletti 
területeket is magában foglalja. Kö-
rülbelül 71 hektár területen végeztek 
erdősítést őshonos fafajokkal, főleg 
kocsányos tölggyel. Fontos még meg-
említeni, hogy a természetvédelmi 
terület déli része a Natura 2000 háló-
zathoz tartozik, mint kiemelt jelentő-
ségű természetmegőrzési terület. Egy 
rendelet pedig beemelte a tórendszert 
a Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek 
Jegyzékébe (Ramsari Egyezmény). Az 
autópályától északra található láp pe-
dig országos jelentőségű „ex lege” (a 
törvény erejénél védett) természeti te-
rületté lett nyilvánítva. Az Magyar Ma-
dártani Egyesület Dél-Balatoni Helyi 
Csoportja a kezdetektől fogva végez 
madártani kutatásokat a területen, er-
ről a következő cikkben olvashatnak.

 www.szeptisztasiofokert.hu
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Új vezető a Balaton-parti Kft. élén
Június nyolcadika óta Szendrődi 

Tamás vezeti a 100 százalékban ön-
kormányzati tulajdonú Balaton-parti 
Kft.-t. A polgármester a társaságot az 
elmúlt években irányító Pintér Tamás-
tól közös megegyezéssel vált meg.

Lengyel Róbert tájékoztatása sze-
rint az új vezető banki pénzügyek 
szakirányon végzett közgazdász, a 
banki szféra után önkormányzati 
vagyonkezelő részvénytársaságot 

irányított. Siófoki kötődése nincs. A 
polgármester azt írta Facebook-ol-
dalán, hogy Szendrődi Tamástól 
„korrekt, uram-bátyám üzletektől, 
összefonódásoktól, a haveri, családi 
alapon történő állásba juttatásoktól 
mentes, takarékos és nyereséges, a 
város gazdasági és egyéb érdekeit 
mindennél előrébbre tartó vezetést 
várok, követelek az elkövetkezen-
dőkben.”

Díjkedvezményt kaptak a sétány bérlői
A Petőfi sétány vállalkozóinak jú-
nius közepi helyzetjelentése: csak 
lassan indul a szezon, a hétvégék-
től várnak kiugró forgalmat. 

Közben, akárcsak tavaly ilyenkor 
(igaz, akkor épp választási kampány 
volt), megint a sétányról érkező „rossz 
hírektől” hangos a kormányközeli mé-
dia (a tavalyi rosszhírkeltés nyomán 
bírósági pert nyert már a város), ezút-
tal a teraszhasználat ad ehhez apropót.

„Siófok önkormányzata tovább 
sarcolja a Balaton-parti ven-
déglősöket, joghézagra hivat-
kozva ugyanis nem közterü-
let-használati, hanem bérleti 
díjat kérnek tőlük” – egy, a sé-
tányról érkezett levél nyomán 
olvashattuk ezt a kormánykö-
zeli lapban, mely arra emlé-
keztet: a kormány a járvány-
helyzet kapcsán eltörölte a 
közterülethasználati díjakat.

A Petőfi sétány vállalko-
zói, bérlői azonban egyetlen 
évben sem fizettek közterü-
let-használati díjat, így most 
nincs is mit elengedni – ez 
már a Balaton-parti Kft. álláspontja az 
ügyben. Eszerint sem joghézag nin-
csen, sem arról nincsen szó, hogy a 
vendéglátó egységek teraszaira is dí-
jat róna ki az önkormányzat. A sétány 
vállalkozói nem a várossal, hanem 
cégével, a Balaton-parti Kft.-vel állnak 
szerződéses viszonyban, s e bérleti 
szerződés része az is, hogy teraszo-
kat is jogosultak használni. „A Bala-
ton-parti Kft. nem jogosult hatósági 
díj kiszabására, a bérlők esetében két 
gazdálkodó szervezet között megkö-

tött bérleti szerződésről beszélünk, 
melynek feltételeibe nem szólhat bele 
és nem is szólt bele a kormány”.  

„Az idei évre 30 százalékkal csök-
kentett bérleti díjat fizettünk, továb-
bi követelésünk nincs sem a Bala-
ton-parti Kft., sem az önkormányzat 
felé – nyilatkozta a Siófoki Híreknek 
Varga Gábor, a Petőfi sétány bérlő-
inek közös képviselője. – Mi nem a 
várossal, hanem a Balaton-parti Kft.-
vel vagyunk szerződéses viszonyban, 
ez nem új, ez mindig is így volt, s 

tudomásul vesszük, hogy a bérleti 
szerződés része a közterület-, vagyis 
a teraszhasználat is. Nincs tehát olyan 
igénye a sétány vállalkozóinak, hogy 
a kft. vagy az önkormányzat még to-
vábbi engedményeket tegyen.

Varga Gábor arról is beszélt: a 
Balaton-parti Kft. gazdasági nehézsé-
geire hivatkozva kereste meg őket a 
járványhelyzet idején azzal, hogy ha 
rövid időn belül befizetik az idei évre 
esedékes bérleti díjukat, úgy azt 30 
százalékos díjmérsékléssel tehetik. – 

Megbeszéltük ezt, és mindnyájan el-
fogadtuk, s be is fizettük a csökkentett 
bérleti díjat – így a közös képviselő. 
– Mi jó viszonyra, korrekt együttmű-
ködésre törekszünk a város cégével 
és az önkormányzattal is, arra, hogy 
a bajból is együtt sikerüljön kimászni; 
mert hiszen a járványhelyzetet köve-
tő gazdasági problémák csúcsosodá-
sa még csak ezután várható… Ha volt 
olyan sétányos vállalkozó, aki isme-
rethiányból fakadóan vagy bármely 
más célból elégedetlenségének adott 

hangot a sajtóban, az csak 
egyéni akció lehetett, amitől 
a sétány vállalkozói elhatáro-
lódnak.”

Túlórakeretet biztosít
a város a rendőrségnek

A szezon elején történt 
tömegverekedés résztvevőit 
többek között a sétány ka-
merarendszere segítségével 
azonosította be a rendőrség. 
„A sétány nyári őrzésére le-
folytattuk a közbeszerzési 
eljárást, és kiválasztottuk azt 

a biztonsági céget, amely, amint az 
lehetséges lesz, átveszi a sétány őr-
zését – mondta dr. Lengyel Róbert 
siófoki polgármester. – A biztonsági 
kamerarendszert ismét működtetjük 
és fejlesztjük is, tehát a tömeg moz-
gását figyelemmel tudjuk kísérni, a 
rendbontásokat jelezni és rögzíteni 
tudjuk, a rendőrök munkáját ezzel 
segítjük. Ezenfelül a rendőrségnek 
túlórakeretet tervezünk biztosítani, 
ezzel is elősegítve, hogy a sétányon a 
rendőri jelenlétet fokozni tudják.”

Egyenpólós strandjárőrök és több lépcső
Egyenpólós strandjárőröket a 
korábbi években is alkalmazott 
a siófoki strandokat fenntartó 
Balaton-parti Kft. a város fizetős 
strandjain, az idei szezonban csak 
kibővül a feladatkörük azzal, hogy 
felhívják a fürdőzők figyelmét 
a biztonságos strandolásra és a 
távolságtartás betartására – tette 
egyértelművé a Balaton-parti Kft..

A strandjárőrök alkalmazása 
tehát Siófokon – az egyes médiu-
mokban megjelentekkel ellentét-
ben – nem új ötlet, nem a koronaví-
rus-járványra tekintettel merült fel 
az, hogy szükség van a munkájukra 
a fizetős strandok rendjének, biz-
tonságának fenntartása, a strando-
lók segítése érdekében. Míg eddig 
elsősorban a vendégek értékeinek 
a biztonságára figyeltek, valamint a 
strandhasználati jogosultságot elle-
nőrizték, az idei nyáron ezenkívül 
szóbeli tájékoztatással hívják fel a 
fizetős strandot látogató vendégek fi-
gyelmét a biztonságos strandolásra, 
továbbá az egészségügyi kockázatok 
csökkentése érdekében a megfelelő 
távolságtartásra. Szankcionálási jo-
gosultságuk nincs, kizárólag tájékoz-
tatást és figyelemfelhívást végeznek.

A siófoki fizetős strandokon a na-
pozóágyakat úgy helyezték el, hogy 
a kötelező védőtávolság meglegyen 
közöttük. Információs táblákat is ki-
helyeztek, melyeken a biztonságos 
fürdőzésre hívják fel a vendégeik fi-
gyelmét. A pénztáraknál fertőtlenítő 
pontokat helyeztek el. A vízbejáró 
lépcsők számát 40 százalékkal meg-
növelték, hogy a Balatonba való be-

jutáskor is csökkentsék a torlódást. A 
lépcsők korlátait, a mosdókat, öltö-
zőkabinokat és öltözőcsigákat rend-
szeresen fertőtlenítik.

Fokozottan ellenőrzik a stran-
dok és környékének rendjét a  
rendőri szervek. A Somogy Megyei 
Rendőr-főkapitányság tájékozta-
tása szerint „a strandok környéke 
bűnmegelőzési szempontból is ki-
emelten fontos, tervezzük a frek-
ventált területek visszatérő rendőri 
ellenőrzését.” A turisztikai idényben 
megnövekedett rendőri feladatok 
eredményes végrehajtása érdekében 
létrehozott Balatoni Közbiztonsági 
Koordinációs Bizottság is azt hang-
súlyozta: kiemelt feladat a nyári idő-
szakban a Balaton térségében élők, 

az ide látogatók közbiztonság-ér-
zetének növelése; gyalogos járőrök 
mellett lovas, kutyás és kerékpáros 
rendőrök is látnak el szolgálati fel-
adatokat a tópartokon. A rendőrség a 
frekventált területeken folyamatosan 
ellenőrzi majd az aktuális korlátozó 
intézkedések betartását.

Strandbelépőárak, 2020, Siófok
Nagystrand: napi felnőtt: 1000, 

gyerek: 600, családi: 3000, hétvé-
gén ugyanez: 1500, 800 és 4000 fo-
rint. Sóstói strand: napi felnőtt: 600, 
gyerek: 300, családi: 1600, hétvégén 
ugyanez: 700, 400 és 2000 forint.

Siófok számos szabadstranddal 
is várja a fürdőzőket.

Egy jó utószezon ellensúlyozhatja a kiesést
A dél-balatoni kiskereskedelmi és 

vendéglátó vállalkozásoknak egyelő-
re 30-40 százalékkal kisebb a forgal-
muk a tavalyi év hasonló időszaká-
hoz képest, és tartanak az elmaradó 
balatoni programok hatásaitól, de 
munkaerőgondjuk idén nincs, s bíz-
nak a nyárban – hangzott el a Kisosz 
(kereskedelmi és vendéglátó vállal-
kozók Somogy megyei érdekképvi-

selete) szezonnyitó fórumán, a hir-
balaton.hu beszámolója szerint. Ők 
is úgy kalkulálnak, hogy hétvégente 
meglehet, hogy még a korábbiaknál 
is nagyobb, hétköznap azonban a ko-
rábbiaknál is kisebb forgalmuk lesz 
(a többség ugyanis várhatóan csak 
rövid nyaralásokat engedhet meg 
magának). A megnövekedett Szép 
Kártya-keretek, a kedvező időjárás, 

és egy szüreti programokban, nap-
sütésben gazdag utószezon ellensú-
lyozni fogja a kieséseket – ebben is 
bíznak (lapunk más oldalán olvasha-
tó: a siófoki Plázs például kifejezet-
ten az utószezonra koncentrál idén a 
nagykoncertjeivel…). A fórumon ki-
derült az is: a vállalkozók közül csak 
igen kevesen tudtak igénybe venni 
„járványhelyzeti támogatást”.
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Mi lesz veled, balatoni hajózás? 2.
Witzmann se szavazott
volna igennel
Witzmann Mihályt, térségünk kor-
mánypárti országgyűlési képviselő-
jét kérdeztük.  

SH: A balatoni polgármesterek 
egyike sem szavazott igennel a Bahart 
reorganizációs tervére. Ön hogyan 
szavazott volna?

W. M: A balatoni polgármesterek 
helyében – elkötelezett lokálpatrióta-
ként - én is tartózkodommal szavaz-
tam volna a közgyűlésen (erről több 
településvezetővel is egyeztettem a 
döntést megelőzően). Azt is jól tudjuk, 
hogy a balatoni hajózás biztos jövő-
je szempontjából régóta szükség van 
egy átfogó, szakmai alapokon nyugvó 
intézkedési programra. A reorganizá-
ciós tervben szerepel ugyan a vitorlás-
kikötők fejlesztése, az igénybe vehető 
szolgáltatások korszerűsítése és a cég 
profiltisztítása is, amelyek nagyon fon-
tos elemek, de a további intézkedések 
részleteiről több információra lett vol-
na szükség.

 SH: Ha egyetért a cég átalakítási 
tervével, miért tartja azt jónak, előre-
mutatónak? Tud-e azonosulni a tervet 
ért számos polgármesteri, civil szer-
vezeti kritikával, aggodalommal? Ha 
nem ért egyet a terv egyes részleteivel, 
melyek azok?

W. M: : A Bahart átfogó átalakí-
tása régóta napirenden lévő kérdés. 
Az elmúlt években rengeteg időt és 
lehetőséget vesztettünk, hiszen az ön-
kormányzatok nem voltak képesek 
egységesen a tőkeemelésre. A társaság 
a feszített üzleti tervek ellenére sem 
tudott annyi fejlesztési forrást képez-
ni, amely elegendő lehetett volna a 
szükséges infrastruktúra biztosításá-
hoz, a folyamatos korszerűsítéshez, 
a versenyképesség növeléséhez vagy 
éppen a környezetterhelő technológiák 
kiváltásához. A koronavírus-járvány 
azonnali cselekvést követelt, hiszen a 
turisztikai ágazatban érdekelt vállal-
kozásokat (mint amilyen a Bahart is) 
rendkívül nehéz helyzetbe hozta, ez 
tény. Bahart-ügyben alapvetően egy 
szakmai döntés született, amibe po-
litikát vinni nem szerencsés. Ismere-

teim szerint a reorganizációt a Bahart  
kezdeményezte, és az erre vonatkozó 
tervet is a hajózási társaság készítette 
el a Magyar Turisztikai Ügynökség szá-
mára. Ezért a részletekről őket célsze-
rű megkérdezni. Az egyik balatoni civil 
szervezet nyílt levelét magam is olvas-
tam. Rendkívül sajnálatosnak tartom, 
hogy a dokumentum eleve valótlansá-
got állít azzal, hogy a vitorláskikötők 
eladásra kerülnének. Erről ugyanis szó 
sincs, hiszen a reorganizációs terv sze-
rint azok továbbra is állami tulajdon-
ban maradnak!

SH: Többek által is megszólíttat-
tak a balatoni kormánypárti parla-
menti képviselők, hogy szólaljanak 
meg a balatoni régió szempontjából 
kiemelt fontosságú témában, de nem 
tették. Miért nem? Ön például miért 
nem?

W. M.: A Balaton partján élő or-
szággyűlési képviselőként és régi vi-
torlázóként magam is figyelemmel 
kísérem a tó körüli történéseket, így a 
fejlesztési, átalakítási terveket is. Szá-
momra a Balaton nem politikai téma, 
hanem az otthonom. Ezért is bízom 
benne, hogy a Bahart  a válság elle-
nére is stabil maradhat, és a jövőben 
is megfelelő színvonalon lesz képes 
kiszolgálni a térség turisztikai és vízi-
közlekedési igényeit. Ehhez viszont je-
lentős, sokmilliárdos fejlesztésekre van 
szükség. Emellett a vállalat indoklása 
szerint elengedhetetlen a profiltisztí-
tás és a működési hatékonyság javítá-
sa is. Az ellenzéki pártok parlamenti 
provokációit is a helyén kell kezelni. 
Aki eddig megszólalt Bahart-ügyben, 
beleértve siófoki képviselőtársamat 
is, egyetlen használható mondatot 

sem mondott arról, hogyan is lehet 
megmenteni a 173 éves társaságot? 
Mi legyen a program? Mikor, milyen 
fejlesztések valósuljanak meg? Miből? 
Ki állja az önrészt? Mi lesz a fedezet? 
Ki adja a pénzt? Felelősség nélkül ki-
jelentéseket tenni, csúsztatni, hazug-
ságokat érvként felhasználni könnyű! 
Szóval magam is kíváncsian várom 
a nagyokat mondó képviselőtársaim 
megalapozott és szakmai javaslatait a 
Bahart  közeli és távoli jövőjével kap-
csolatban. Ilyenről azonban eddig szó 
sem volt! Ha pedig nincsenek konst-
ruktív elképzeléseik, és nem tudnak 
mit mondani, akkor nem kell beszél-
ni! Ez az ügy sokkal fontosabb annál, 
hogy pusztán politikai hangulatkeltés 
és hergelés eszközeként használja fel 
bárki is. Ami most a Bahartnál történik, 
az egy komoly szakmai kihívás. A két-
kezi munkásoktól a vezetőkig, bízom 
azokban a szakemberekben, akik a Ba-
hartot működtetik, vagy mondhatnám 
stílszerűen, hogy „kormányozzák”. 
Ők azok ugyanis, akik mindent meg-
tesznek a válság leküzdése és egy eu-
rópai színvonalúvá fejlesztett hajózási 
társaság létrehozása érdekében. Ezt a 
folyamatot magam pedig azzal tudom 
leginkább segíteni, ha a képviselői fel-
adataimat – ahogy eddig is - a legjobb 
tudásom szerint, lelkiismeretesen és 
felelősségteljesen látom el, és segítek, 
ha arra szükség van.

Az ellenzéki képviselők persze 
most is próbálnak hisztériát kelteni, és 
közben rengeteg valótlanságot is ösz-
szehordanak. Ez nem meglepő, mert 
eddig is ezt tették. A lelkét és ideológi-
ai meggyőződését aprópénzért eladó 
Jobbiknak és az engem rendszeresen 
támadni próbáló, listáról parlament-

be került képviselőjüknek pedig csak 
annyit üzennék, hogy tőlem nem kell 
féltenie sem a Balatont, sem a balatoni 
hajózást. Ugyanis ellentétben vele, én 
születésem óta a Balatonnál élek, és 33 
éve vitorlázom is. Újságírói kérdésre vi-
szont készséggel válaszolok, ahogy ezt 
már más fórumokon is megtettem. A 
Siófoki Hírek megkeresésére is egyből 
igent mondtam, azonban sajnálattal 
vettem tudomásul, hogy az újság előző 
számában - terjedelmi okok miatt - vé-
gül nem jelenhettek meg a válaszaim.

SH: Ön szerint mi indokolja, hogy 
a balatoni hajózás fejlesztése érdeké-
ben, ez esetben az állami támogatás 
mellé döntő többségi állami tulajdon-
szerzés is párosult, holott egy turisz-
tikaiattrakció-fejlesztés érdekében 
ez még állami támogatás esetén sem 
szokásos?

W. M: Az állam nem támogatást 
adott, hanem tőkét emelt a Bahartban. 
Talán már sokan nem emlékeznek rá, 
de 2001-ben az állami vállalat részvé-
nyeinek 51%-át, majd 2008-ban a ma-
radék 49%-át is megkapták a balatoni 
önkormányzatok, ún. ingyenes rész-
vényátruházási megállapodás kereté-
ben. A megállapodás lényege az volt, 
hogy az állam ingyen juttatta tulajdon-
hoz az önkormányzatokat, akik vállal-
ták, hogy ennek fejében tőkét emelnek 
a cégben. A tulajdonossá vált önkor-
mányzatok a korábbi tőkefizetési vál-
lalásuknak (több mint 1,4 milliárd Ft) 
többszöri határidő-módosítás ellenére 
sem tettek eleget éveken keresztül. Így 
a szükséges befizetések és fejlesztések 
sem történtek meg a cégnél, az önkor-
mányzatok többsége pedig az állam 
segítségét kérte. Ennek következtében 
került sor az állami szerepvállalásra 
a tőkeemeléssel. A befizetési kötele-
zettség egyébként Siófok esetében 776 
millió forintot lett volna! Ez a pénz így 
Siófok Város Önkormányzatának költ-
ségvetésben maradhatott! Erről vajon 
miért nem beszélnek az ellenzék helyi 
és országos politikusai? A tőkeemelés 
pedig nem állami támogatás, hanem 
tulajdonszerzés! Az állami tőkeemelés 
a közcélú feladatok magasabb szín-
vonalú ellátásában, az elavult flotta 
korszerűsítésében és ezen tevékeny-
ségekhez kapcsolódó létesítmények 
fejlesztésében kíván anyagi segítséget 
biztosítani a vállalat számára. A Ba-
hart szerint a reorganizációs terv a 

versenyképesség növelését, a megfele-
lő munkakörülmények biztosítását, a 
munkahelyek többségének megmen-
tését és a válság miatti veszteségek 
minimalizálását tűzte ki célul. A cég 
közlése szerint a Társaság a jövőben 
az alaptevékenységét jelentő személy-
hajózásra, ill. révközlekedésre kíván 

koncentrálni. A nem alaptevékenysé-
géhez tartozó vagyonelemeket pedig 
más módon hasznosítja. Részben nyil-
vánosan meghirdetve értékesíti, rész-
ben pedig pályázat útján bérbe adja. 
Ezekből a cégnek bevétele származik, 
ami a fenti célok megvalósítását segíti 
a tervek szerint.

Megszólíttatott:  
Potocskáné Kőrösi 
Anita (Jobbik):

„Siófokon születtem, és eddig a 
legtávolabb Ságváron, a Balatontól 
10 kilométernyire éltem 13 éven át, 
előtte és utána is, jelenleg is Siófo-
kon – döntse el mindenki, ki a „bala-
tonibb”, ugyanakkor én életem min-
den percét eddig a siófoki központú 
választókerületben éltem, abban, 
amelyikben indultam is a választá-
son, ellentétben kormánypárti kép-
viselőtársammal, aki félreérti, hogy 
tőle féltem és féltjük még oly sokan 
a balatoni hajózást. Nem, nem tőle. 
Mi (polgármesterek, balatoni civil 
szervezetek képviselői és mások), 
úgy gondoljuk, hogy azt a „merény-
letet” nem hagyhatjuk szó nélkül, 
ami most készül a Széchenyi István 
által alapított, 173 éves társaság el-
len. Akik (s ilyenek a parlamentben 
a téma hallatán szótlanul ücsörgő 
balatoni kormánypárti képviselők, 
de hogy egészen pontos legyek, 
amikor a parlamentben a kormány 
gazdaságvédelmi akciótervének vi-
tájában kifogásoltam a Bahartnál 

járványhelyzetben tervezett lét-
számleépítést, Witzmann Mihály 
azért közbekiabált, hogy ez a téma 
nem a napirendhez tartozik…) úgy 
gondolják, hogy ez szót sem érde-
mel, lelkük rajta, számoljanak el ők 
a lelkiismeretükkel és a történelem-
mel…

Mert a történelmi emlékezet 
megőrzi majd, nem csak azt, hogy 
ki hogyan szavazott, hanem remél-
hetően azt is, hogy ki állt ki a ba-
latoni hajósokért, ki emelte fel a 
szavát a Bahart „széthordása” ellen, 
még ha a döntéseket ez nem is tudta 
befolyásolni semmiben. Mert a ve-
szély valós. Hogy is mondta Guller 
Zoltán, az államot képviselő Magyar 
Turisztikai Ügynökség vezérigaz-
gatója 2019 augusztusában arra az 
újságírói kérdésre, hogy tervezik-e 
értékesíteni a Bahart egyes vagyo-
nelemeit? „Nincs ilyen terv; ahogy 
mondom, nincs ilyen terv” – ezt 
válaszolta. Erre mi történik 2020 
áprilisában? Asztalra kerül a terv 
hajókikötők és más értékes vízpar-
ti ingatlanok eladásáról, a teljes vi-
torláskikötő-lánc kiszervezéséről, 
ki tudja (legfeljebb csak sejtjük), 
kiknek… Ezek után ne féltsük azt 
a balatoni hajózást, amit még a leg-
nagyobb magyar alapított, és amit a 
balatoni önkormányzatok egységes 
akarattal, nem kevés erőfeszítéssel 
egyben tartottak?

Mi következik vajon ezek után? 
Újabb kikötők dobra verése? A most 
még csak bérbe adni tervezett kikö-
tők átjátszása azoknak, akik most 
készülnek betenni oda a lábukat? 
Nem kormánypárti képviselőtár-
saimtól, hanem ettől, tőlük féltjük, 
nem csak a balatoni hajózást, ha-
nem legnagyobb kincsünket, a Bala-
tont is. Képviselőtársaimat „csupán” 
mindehhez némán asszisztálóknak, 
cinkosoknak tartom...”
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Új digitális szolgáltatásaival a Transporter 6.1 
a korábbiaknál is tökéletesebb munkakörülményeket kínál.

Az Ön Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedője: 

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

Transporter 6.1
Többet szállíthat.egy
Számos új digitális szolgáltatással a hatékonyabb és biztonságosabb szállításért.
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Röviden
KIVÁLÓK
Idén a balatonboglári Várdomb 
Gömbkilátónál tartott ünnepségen 
vehették át a Siófoki Szakképzési 
Centrum Kiváló Tanulója és a Sió-
foki Szakképzési Centrum Kiváló 
Pedagógusa kitüntetéseket az arra 
érdemesek. Kiváló tanulók a cent-
rum siófoki iskoláiban: Rácz Gergely 
(Krúdy Gyula Szakgimnázium és 
Szakközépiskola), Molnár Ákos (Ba-
ross Gábor Szakgimnázium és Szak-
középiskola). Kiváló pedagógusok a 
centrum siófoki iskoláiban: Szabóné 
Dudás Gabriella (Krúdy), Nagy Jó-
zsef (Baross).

VERS A PERONON
Verseket hallhatnak a vonatra várók 
s érkezők ezen a nyáron: kilencvenöt 
nyári napon összesen harmincnyolc 
verset hallgathatnak meg az utasok 
tizenhárom balatoni vasútállomáson 
szeptember hatodikáig. Többek kö-
zött Für Anikó, Pitti Katalin és Csuja 
Imre mond verset a siófoki állomás 
hangszóróiból is.

E-ROLLER
Egyre több az elektromos roller Sió-
fokon is. Ezzel azonban a KRESZ 
szerint tilos a járdán, autós forgalom 
elől elzárt területen közlekedni, Az 
elektromos rollerek segédmotoros 
kerékpárnak minősülnek. Igen halk 
közlekedési eszközök, így különö-
sen veszélyesek lehetnek a gyalogos 
közlekedésre nézve. Szabályszerű 
használatukat a Siófoki Városi Rend- 
őrkapitányság fokozottan ellenőrzi.

FERTŐTLENÍTÉS
A világ első gyógynövény alapú an-
tibakteriális kezelő rendszerének 
felhasználásával fertőtlenítette a Bi-
okleen Balaton a kiliti Pitypang óvo-
dát dr. Nagy Gábor alpolgármester 
támogatásával. A szer természet- és 
életbarát, semmilyen óvintézkedés 
nem szükséges a használatakor.

BUSZOS KÉRDŐÍV
Siófok Város Önkormányzata meg-
bízásából a Mobilissimus Kft. dol-
gozik a helyi autóbusz-közlekedés 
fejlesztésén a mainál jobb és kényel-
mesebb helyi autóbusz-közlekedés 
kialakításának céljával. A korábbi, a 
nyári főszezonra vonatkozó kérdőí-
ves felmérés után most a főszezonon 
kívüli, ősztől tavaszig tartó idősza-
kon van a sor. Június 30-ig várják a 
véleményeket. Kérdőív a város hon-
lapján, a www.siofok.hu-n.

Mi lesz veled, balatoni hajózás? 2. / Folytatás a 16-17. oldalról

Törvénytelen szavazás?

A korábbi vezérigazgató „szakmai 
okokból” nem felel meg.

Siófok delegáltjait már két körben 
is elutasította a Bahart közgyűlése, 
tehát eddig a székhely város egyet-
len jelöltjét sem fogadta el az immár 
állami többségi tulajdonú hajózási 
társaság az igazgatóságba és a fel-
ügyelőbizottságba. Potocskáné Kő-
rösi Anita kérdése nyomán nemrég 
a parlamentben Fónagy János állam-
titkár elárulta: az eddigi két, igazga-
tóságba jelölt személy közül az egyi-
ket szakmai okokból utasította el az 
MTÜ, a másikat összeférhetetlenség 
okán. Miután utóbbi vélhetően a leg-
utóbb a grémiumba jelölt Bardóczi-
né dr. Molnár Anita alpolgármester, 
szakmai kifogások minden bizonnyal 
Horváth Gyula esetében támadtak. 
Horváth 40 éven át dolgozott a bala-
toni hajós cégnél, matrózként kezd-
te, vezérigazgatóként távozott 2013-
ban, a leghosszabb ideig ő irányította 
a társaságot….

A siófoki ellenzéki képviselő má-
sik kérdése kapcsán az is felmerül: 
törvényes volt-e a Bahart reorganizá-
ciós tervének május 6-i elfogadása? 
Potocskáné Kőrösi Anita szerint a 
polgári törvénykönyv azt mondja ki, 

hogy minden, a közgyűlés elé kerülő 
előterjesztést véleményeznie kell a 
felügyelőbizottságnak is. Ez azonban 
nem történt meg, ezt Szajcz Adrián, 
a Somogy Megyei Közgyűlés fideszes 
alelnöke, korábbi siófoki Fidesz-frak-
cióvezető írta Facebook-oldalán, ak-
kor, amikor azt is tudatta: május 31-
én lejárt Bahart-felügyelőbizottsági 
mandátuma. Ehhez képest Lengyel 
Róbert siófoki polgármester kezde-
ményezésére június 2-án még szava-
zott arról a Bahart közgyűlése, hogy 
nem hívja vissza Szajczot a felügye-
lőbizottságból...

Fónagy János államtitkár egyéb-
ként későbbre ígért választ a jobbi-
kos képviselőnek a felügyelőbizott-
ságot érintő, a reorganizációs terv 
törvényességét firtató kérdésére.

A Bahart-témát a későbbiekben 
is folytatjuk, amennyiben lesznek új 
információk, vagy mások is elmon-
danák véleményüket a témában. 
Megkerestük egyébként dr. Balázs 
Árpád korábbi siófoki polgármes-
tert (úgy is, mint a Bahart korábbi 
igazgatósági tagját), valamint Kol-
lár József jelenlegi vezérigazgatót is 
– utóbbi jelezte, hogy nem kíván élni 
a lehetőséggel.

776 millió forint Siófok költségvetésében maradhatott – mondja az interjú-
ban Witzmann Mihály. Dr. Lengyel Róbert siófoki polgármester kérdésünkre 
azt mondta: „Valóban, így emiatt tavaly nem kellett fejlesztéseket elhalaszta-
nunk, utak, járdák újulhattak meg többek között ebből a pénzből.”
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Siófok, Fő utca 47-53 .
nyitvatartás: 

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

facebook.com/rozsasbiobo lt

müzlik

gyógyvizek

tejhelyettesítők

olajok

pelyhek

cukor -
helyettesítők

csíra magvak

ételízesítők

tejmentes
édességek

maglisztek

zöldséglevek

fűszerek

lisztek

tészták

köretek

aszalványok

olajos magvak

gluténmentes termékek

szörpök

méhtermékek

gyógyteák

masszázs-
krémek, olajok

füstölők

szappanok

illóolajok

hajfestékek

fogkrémek

fülgyertyák

gyümölcsteák

gyógygombák

kenceficék

tisztítószerek

algák

vitaminok

ayurveda
termékek

MATUZALEM

étrend - kiegészítők

CBD termékek

kozmetikumok

vegetáriánus finomságok

rágcsálni valók

növényi sajtok

bioparfümök

mosóparfümök

PI - víz több mint 25 év

személyre szabott ingyenes szaktanácsadás 

gyümölcslevek

Jacob Hooy CBD olaj
magas hatóanyag - tartalom Az 5% - os CBD - ben több mint 

2 mg hatóanyag található cseppenkén!

Ukko Fogyasztó teakeverék 150 g
> beindíthatja a fogyást, serkentheti az
    anyagcserét és megkönnyítheti a diétát
> csökkentheti az étvágyat és az 
   édesség utáni vágyat
> energiát, lendületet biztosít a hétköz-
   napokhoz és a sporthoz
> helyreállíthatja az emésztést és a
   bélműködést, de nem okoz hasmenést

> stressz
> szorongás
> pánikbetegség
> depresszió
> alvászavar
> krónikus fájdalom
> izomgörcsök
> magas vérnyomás

> vércukor ingadozás
> inzulin rezisztencia
> hízékonyság
> daganatos 
   megbetegedések
> menopauza, klimax
> Alzheimer - kór
> epilepszia

segítségre lehet az alábbi esetekben:

„mentes”
jégkrémek

répacukormentes # gluténmentes # tejmentes

szójamentes # paleo # 100% -ban természetes

csak a név változott, a minőség nem!

Natur Tanya Chillishape 200 ml
Bőrfeszesítő és alakformáló hatás a chili paprika erejé-
vel! Ez a bőrfeszesítő és alakformáló hatású gél hatéko-
nyan lép fel a helyi zsírpárnákkal szemben, és látványo-
san szünteti meg a narancsbőr (cellulitisz) jelenséget. 

Víztorony

Fő tér

Lipóti Pékség
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Sió Pláza

Fő utcaBeszédes híd Sió utca

Kálmán Imre Sétány Hock János köz

Sió Csatorna

48 lakásos


