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MÁSODIK HULLÁM!



Tisztelt  
Olvasóink!
Lapunk e számtól kezdődően a jö-
vőben, terveink szerint mindig a 
hónap első hetében jelenik meg, 
ekkor kapja meg terjesztésre a 
posta. Ezáltal a képviselő-testüle-
ti ülésekhez is igazodunk, melyet 
minden hónap utolsó csütörtöki 
napján tartanak, s a döntésekről 
így a lehető legfrissebben számol-
hatunk be olvasóinknak. Lapunk új 
megjelenési rendje természetesen 
a „normál” időszakra vonatkozik, 
rendkívüli, például a járványhely-
zet, mint idén is, ezt felülírhatja…

Vigyázat,
hamisítják!
Már nem csak a nagy, országos hírol-
dalakat „másolják”, hamisítják, vagy 
próbálnak megtévesztő, hozzájuk 
hasonló névvel érvényesülni, így van 
ez a Siófoki Hírek esetében is.

Több olvasónk is jelezte, de a  
Facebookot követve mi magunk is 
tapasztaljuk: a Siófoki Hírek elne-
vezéstől csak kevéssé különböző 
oldal(ak) megtéveszti(k) az olva-
sókat, arról nem is beszélve, hogy 
felbukkant a világhálón egy Siófoki 
Hírek elnevezésű, hallatlanul pri-
mitív kinézetű, helyesírási hibáktól 
hemzsegő álweboldal is, nemcsak 
lapunk nevét, hanem Siófok város 
címerét is felhasználva, mely cse-
kély olvasottsága ellenére is alkal-
mas arra, hogy az olvasók egy ré-
szét megtévessze.

Azzal együtt, hogy a város meg-
teszi a szükséges lépéseket ezen 
megtévesztésre alkalmas oldalak-
kal szemben, arra kérjük olvasóin-
kat: ha hiteles városi információkra 
kíváncsiak, akkor a Siófoki Hírek 
nyomtatott kiadása mellett kizáró-
lag a web- és Facebook-oldalunkon 
megjelenő híreket keressék, ezeket 
pedig itt találják:

Siófoki Hírek web:  
www.siofoki-hirek.hu

Siófoki Hírek Facebook:  
Siófoki-Hírek.hu

Minden ettől eltérő helyen megje-
lenő, lapunk nevére hasonlító vagy 
azzal egyező, zavarkeltés célját 
szolgáló oldaltól elhatárolódunk.

Hyperjet: nem illegálisHyperjet: nem illegális
Az idei nyáron is vitatéma volt: 
van-e engedélye a Balatonon csak 
Siófokon száguldó hyperjetnek?

Dr. Lengyel Róbert polgármes-
ter azt írta Facebook-oldalán: a nyá-
ri hónapok során ő is folyamatosan 
kapta a kérdéseket e témában, sőt, 
levelet is írtak neki, amelyben fele-
lősségre vonták, hogy miért járult 
hozzá e hajó közlekedéséhez. A 
városvezető nyomatékosította: an-

nak engedélyezése, hogy a vízen 
milyen hajók és milyen feltételek-
kel közlekedhetnek, nem polgár-
mesteri hatáskör. „Viszont jegyző 
úr az egyik illetékest, a balatoni 
vízirendészet vezetőjét megkereste 
ez ügyben – írta Lengyel Róbert. – 
Horváth ezredes, rendőrkapitány 
úr válaszából idézek: „A bejelen-
tésben szereplő hyperjet nevű hajót 
a Balatoni Vízirendészeti Rendőr-
kapitányság munkatársai többször 
ellenőrizték, és ezen ellenőrzések 
során sem az üzemben tartásra, 
sem a hajó üzemeltetésére, sem a 
személyzetére vagy más előírásra 
vonatkozó szabálysértést nem ész-
leltek, így – a hajóellenőrzésen kí-
vül – más rendőri intézkedésre nem 
került sor.” Magyarul: a hyperjettel 
és a papírjaival minden rendben 
van, teljesen jogszerűen közleke-
dik a vízen.”

Önök kérdeztékÖnök kérdezték
Fehér Péter: 

Széplak-felsőn van nyaralónk. 
Évek óta ígérik a szabad parti sétány 
meghosszabbítását. A Kajak-Kenu 
Szövetség kapta meg a partszakaszt, 
amit mindkét oldalon lezártak, nem 
lehet a vízre lemenni. A szabad-
strand előtt egymás után épülnek 
az apartmanházak. Várhatóan nagy 
zsúfoltság lesz a parton, a sétány 
meghosszabbításával nagy mérték-
ben lehetne ezen enyhíteni.

A városháza válasza: 
A siófoki képviselő-testület elő-

ször 2013-ban kérte a Deák Ferenc 
sétányon lévő állami üdülőingatlan 
ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adását, éppen a szabad parti sétány 
biztosítása érdekében. Az ingatlan át-
adásáról végül nem született egyezség, 
később már csak a parti sáv átadása 
maradt napirenden. Ez ügyben a tár-
gyalások, egyeztetések a mai napig 
zajlanak a Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelő Zrt.-vel. A legfrissebb testületi 
döntés ez ügyben 2020. júliusi. Kedve-
ző kormánydöntés esetén az MNV Zrt. 
kérelmezni fogja a parti sáv tulajdon-
jogának átírását a város részére.

Siófoki gazdák: 
Mezőgazdasági vontatóval nem 

lehet egyetlen úton sem áthajtani a 
városon, például Zamárdi felől a ke-
leti oldalon található vizsgaállomá-
sokra. Korábban volt ilyen útvonal, 
ma már nincsen, a gazda vagy útvo-
nalengedélyt vált, vagy Ádánd, Siójut 
felől közelíti meg a város keleti felét.

A városháza válasza: 
Mezőgazdasági vontatóval a bizton-

ságos eljutás a vizsgaállomásig az álla-
mi közúthálózaton keresztül lehetséges. 
Az úthálózat használata engedélyköte-
les, de díjmentes. A gazdának meg kell 
jelölni az útvonalat és a célállomást. 
Siófok város önkormányzati kezelés-
ben lévő úthálózata nem alkalmas a 
mezőgazdasági vontatóval, túlsúlyos 
járművel történő közlekedésre (utóbbi-
ak közlekedése különös veszélyt jelent a 
kerékpárosokra), útjaink teherbírása és 
szélessége sem teszi ezt lehetővé.

Ha közérdeklődésre számot tartó 
kérdéseikre megszerezzük a választ. 
(szerkesztoseg@siofoki-hirek.hu), vagy 
levélben (Siófoki Önkormányzati Hivatal, 
8600 Siófok, Fő tér 1., Sajtó, Siófoki Hírek)
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Elmaradnak a rendezvények,Elmaradnak a rendezvények,
városőrök a buszokonvárosőrök a buszokon
Elmaradnak az őszi rendezvények, 
a Halfesztivál és a Libadalom, 
de a városnap sem a megszokott 
módon zajlik majd november 
végén, hanem várhatóan a széle-
sebb nyilvánosság kizárásával. S 
ahogyan március 15-e és augusz-
tus 20-a megünneplését, október 
23-ét is csak a Facebookon lehet 
majd követni.

Helyi operatív törzset állítottak fel 
a városházán a koronavírus terjedése 
miatt, melyet dr. Lengyel Róbert pol-
gármester vezet, távollétében pedig dr. 
Nagy Gábor alpolgármester. Első in-
tézkedéseik között lemondták az őszi 
városi rendezvényeket, a KIKK már le-
szerződött rendezvényei tekintetében 
pedig igen szigorú korlátozó szabályo-
kat léptettek életbe (részletek a kultu-
rális központ honlapján). Lemondta a 
KIKK a meghirdetett 2020-21-es bérlet-
színházas évadot is, de alkalomszerű 
előadások, koncertek azért lesznek.

A városi nagyrendezvények törlé-
sén túl október 6-án és október 23-án 
is csak élő Facebook-bejelentkezéses 
megemlékezés lesz a polgármester 
közszereplői oldalán. Lengyel Róbert 
arról is tájékoztatott: a Civil Akadémi-
ának sem lesznek új előadásai, arról 
pedig a járványhelyzet alakulásától 
függően később döntenek, hogy le-
gyen-e ezen a télen is műjégpálya a 
hajókikötőnél.

Szigorította a helyi operatív törzs 
a hivatal és az intézmények dolgozói-
nak, ügyfeleinek belépési és benntar-
tózkodási szabályait, valamint az ügy-
félfogadást. A személyes ügyintézés, 
akárcsak a járvány első hulláma során, 
szünetel. „Rendelkeztünk védő- és 
fertőtlenítő eszközök, -szerek beszer-
zéséről és tartalék képzéséről, továb-
bá a védekezéshez szükséges tartalék 
pénzösszeg rendelkezésre állítása is 
megtörtént már korábban” – így a pol-
gármester.

Dr. Lengyel Róbert a siófoki ka-
ranténosok és a fertőzöttek számáról 
is tájékoztatást kért a járási kormány-
hivataltól, ám a válasz szerint „… mű-

ködik a koronavirus.gov.hu honlap, 
ahol a járványügyi készültségre (így az 
igazolt Covid-19 fertőzöttek számára) 
vonatkozóan valamennyi, a nyilvános-
ság, továbbá a sajtó képviselői számára 
hozzáférhető hivatalos adat megismer-
hető.”

Vagyis – jegyezte meg a siófoki vá-
rosvezető – a polgármesterek sem tud-
hatnak meg többet saját településük-
ről, mint amennyit ezen a honlapon 
közzétesznek, így pedig „sötétben ta-
pogatózva kell döntéseket hoznunk”.   

A városháza a lakosságot ezeken a 
felületeken tájékoztatja a legfrissebb 
információkról: 

Siófok város honlapja:  
www.siofok.hu

A Siófoki Hírek weboldala:  
www.siofoki-hirek.hu

A Siófoki Hírek Facebook-oldala: 
Siófoki-hírek.hu

Dr. Lengyel Róbert polgármester 
Facebook-oldala:  

www.facebook.com/Dr.Lengyel.Robert

„Maszk a zsebben”
Látogatási tilalom lépett érvénybe 

újfent a siófoki kórházban, valamint a 
gondozási központ idősotthonában is. 

Lapzártánkig sorra derültek ki ko-
ronavírusos esetek a helyi általános 

és középiskolákban, a Krúdy például 
átmeneti jelleggel digitális oktatás-
ra tért át emiatt. A sportolókat sem 
kíméli a vírus: a BFC Siófok NB II-es 
futballcsapatának több tagja is meg-
betegedett, a klub közlése alapján.

A tömegközlekedési eszközö-
kön május óta kötelező a maszk vi-
selése. Eddig csak figyelmeztették 
a szabályszegőket, de szeptember 
15-től leszállítják a maszk nélkül 
utazókat a MÁV-Start és a Volán-
busz járatairól is, sőt meg is bün-
tethetik őket.

Az a siófoki tapasztalat, hogy 
szinte minden utasnak van száj-
maszkja – táskában, hátizsákban, 
zsebben. Sok panasz érkezett a hi-
vatalhoz: az utasok többsége nem 
hord maszkot a siófoki buszokon. A 
városőrség Siófok közigazgatási te-
rületén belül kezdett ellenőrzések-
be a helyi buszjáratokon, főként a 
reggeli és délutáni órákban, amikor 
jórészt tele vannak a tömegközleke-
dési eszközök. Kiderült, hogy szin-
te mindenki rendelkezik maszkkal, 
csak sokan nem hajlandóak viselni. 
Már a városőrök megjelenése is jog-
követésre sarkallta az állampolgáro-
kat. A buszra felszállást megelőzően 
előkerültek a maszkok a táskákból, 
hátizsákokból, zsebekből.

 Folyatatás a 4. oldalon
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Folyatatás a 3. oldalról
Hozzátesszük: az elmúlt idő-

szakban jó néhány utas meg éppen 
arra hívta fel a figyelmet, hogy a 
sofőrök sem viseltek maszkot... 

Nemcsak a tömegközlekedési 
eszközökön, de a mozikban, szín-
házakban, zárt terű plázák folyo-
sóin is viselni kell a a textil- vagy 
orvosi védőmaszkot, amit nem le-
het kiváltani sállal, kendővel – a vé-
dőfelszerelést pedig a közönségnek 
és a dolgozóknak is viselnie kell. 
Októbertől hőmérséklet-ellenőrzés 
után léphetnek be csak az iskolába, 
óvodába a gyerekek, de a szülők az 
aulába még bekísérhetik, szükség 
esetén onnan ki is hozhatják a ki-
sebbeket.

„Nem büntetés!”
A Nyitott templomok (Ars Sacra 

fesztivál) rendezvénysorozat kere-
tében a kiliti katolikus templomban 
tartott előadást Hortobágyi T. Cirill 

pannonhalmi főapát, aki a Siófoki 
Híreknek a koronavírus-helyzettel 
kapcsolatos gondolatait is kifejtette.

– Óvnék mindenkit attól, hogy 
ezt a vírust egy tendenciózus, a 
Jóistentől jött büntetésként értel-

mezze – így a főapát. – 8 milliárd-
hoz közeledik a Föld lakossága. A 
járvány talán egy kicsit elgondol-
kodtatja az embereket az életmód-
jukon. Egy túlhajszolt, zaklatott 
életnek mondott megálljt az év első 
felében; amikor kijárási korláto-
zások is voltak, akkor ezt nagyon 
keserűen kellett átélni sokaknak. 
Szinte közhelynek számít ma, hogy 
a Föld, a természet épsége veszély-
ben van. A vizek, a levegő szennye-
zettségét, az ibolyántúli sugárzás 
megemelkedését, az éghajlatválto-
zást mindenki a bőrén érzi most 
már. Egyértelmű, hogy ez a környe-
zeti teher, a Föld terhelése az embe-
riség működésének a következmé-
nye, nem kívülről jött csapás. Egy 
fenntarthatatlan fejlődési spirálban 
van jelenleg az emberiség, minden-
ből többet és jobbat akar, de ennek 
valahogy megálljt kell parancsolni. 
Ha mi nem tudunk, akkor vannak 
ilyen visszahúzások, mint például 
a járvány vagy a felmelegedés.

Elmaradnak a rendezvények, városőrök a buszokonElmaradnak a rendezvények, városőrök a buszokon

tartsuk a 1,5 m 
távolságot és kerüljük  
a csoportosulást

tartsuk be a minket 
érintő intézkedéseket 
óvodákban, iskolákban, 
munkahelyeken 
és szabadidős 
tevékenységeink során

a házi karanténban 
lévő személyek tartsák 
magukat az előírásokhoz

részesítsük előnyben  
az online ügyintézést

fokozottan figyeljünk a 
higiéniára, rendszeresen 
mossunk kezet

aki tüneteket észlel magán, 
az haladéktalanul telefonon 
értesítse a háziorvosát

viseljünk maszkot  
üzletekben, tömeg- 
közlekedési eszközökön
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„Nekem felelős döntést kell hoznom”„Nekem felelős döntést kell hoznom”

Megakadályozhatta volna a siófoki 
polgármester, hogy építési enge-
délyt kapjon egy ötszintes apart-
manház a viharjelző obszervatóri-
um melletti ingatlanra?

A megyei sajtó és a térség kor-
mánypárti országgyűlési képviselője is 
dr. Lengyel Róbertet hibáztatja, amiért 
az engedélyezési eljárás során az épít-
kezést támogató településképi vélemé-
nyezést csatolt. Több éve, akkor még 
teljes mértékben politikamentesen, 
a szakma, vagyis a témában legjárta-
sabb meteorológusok hívták fel rá elő-
ször a figyelmet: amennyiben egy ma-
gas házzal beépítik a siófoki viharjelző 
obszervatórium melletti telket, akkor 
veszélybe kerülhet a balatoni viharjel-
zés biztonsága, sok évtizedes mérési 
adatokat lehet „kukába dobni”.

– Amennyiben egy adott építkezés 
megfelel a jogszabályoknak, jogszerű-
en a polgármester sem tagadhatja meg 
a településképi vélemény kiadását – 
mondta a Siófoki Híreknek a városve-
zető. – Pontosabban megtehettem vol-
na, de gondoljunk bele: ez esetben azt 
kockáztattam volna, hogy amennyi-
ben az építtető bírósághoz fordul, akár 
több száz millió forintos kártérítést 
is megítélhetnének neki (én ugyanis 
semmilyen jogi érvvel nem tudnám 
alátámasztani az elutasítást, a megyei 
kormányhivatal is épp azt mondta ki 
az építési engedély kiadásakor, hogy a 
kérelem minden jogszabálynak megfe-
lel…), amit a városnak kéne kifizetni. 
Ennek pedig nem tehettem ki a várost. 
Egy országgyűlési képviselő kiállhat és 
minden felelősség nélkül, olcsó poli-
tikai haszonszerzés céljából mondhat 
bármit, nekem azonban polgármes-

terként felelős döntést kell hoznom, 
a város érdekeit és a jogszabályokat 
követve. Akkor lettem volna felelőtlen 
vezető, ha a jogszabályokkal szembe-
menve nem írom alá a településképi 
véleményt.

A megyei sajtó és a képviselő azon 
is értetlenkednek: előbb aláírta ezt a 
polgármester, majd kiállt egy sajtó-
tájékoztatón, ahol bejelentette, hogy 
ellenzi az építkezést. – Ez is roppant 
egyszerű: a jog talaján állva ezt kellett 
tennem, ám nem biztos, hogy a jogi 
szabályozás teljesen rendben van, ezt 
elmondtam a sajtótájékoztatón is az 
obszervatórium előtt – így Lengyel Ró-
bert. – Miként azt is, hogy ezzel együtt 
nem értek egyet a beruházással, sze-
rintem nincsen helye a viharjelző mel-
lett egy sokemeletes apartmanháznak.

Az építési engedély közelmúltbéli 
kiadása után, ahogyan lapunk is meg-
írta, Potocskáné Kőrösi Anita országy-
gyűlési képviselő (Jobbik) többször is 
írásbeli kérdéssel fordult az illetéke-
sekhez, legutóbb, figyelemfelhívó (és 
amúgy nagy médiaérdeklődéssel kí-
sért) éhségsztrájkja idején Orbán Vik-
tor miniszterelnökhöz. Többek között 
azt kérdezte, hogy az állam beavat-
kozik-e, kisajátítja-e a parti ingatlant, 
visszaadva a fürdőzőknek, ahogyan az 
valaha is volt. Orbán helyett azonban 
Nagy István agrárminiszter válaszolt 
már többedszer, amiből az olvasható 
ki, hogy kisajátítás nem lesz, szerinte a 
balatoni viharjelzés nincs veszélyben, 
„nem szorul megmentésre, magas 
színvonalon végzi munkáját….”.

Friss fejlemény: a műszaki egye-
tem szakértői készítenek szakvéle-
ményt arról, hogy a siófoki viharjelző 
obszervatórium munkáját, méréseit 

valóban zavarja-e (ahogyan a meteo-
rológusok állítják) az, ha beépítik az 
állomás szomszédságában lévő telket. 
Ezt Witzmann Mihály, a térség kor-
mánypárti országgyűlési képviselője 
jelentette be, miután egyeztetett Gu-
lyás Gergely, Miniszterelnökséget ve-
zető miniszterrel.

Kronológia
Az ominózus ingatlan történe-

te dióhéjban, 2004-től napjainkig.
2004: telekalakítási enge-

délyt kap az akkori tulajdonos 
hajózási társaság, az Országos 
Meteorológiai Szolgálat lemond 
a fellebbezési jogáról;

2010: Módosul a megenge-
dett építménymagasság, 7,5-ről 
12,5 méterre, a zöldfelületek 
aránya 30%-ra nő  

2013: magánszemély tulaj-
donos kap engedélyt kétlakásos 
lakóépület építésére, majd a ha-
tóság ezt visszavonja, a tulaj fel-
lebbez. A siófoki képviselő-tes-
tület 3 éves változtatási tilalmat 
rendel el a területre;

2014: bírósági pert indít a ké-
relmező;

2015: újra építési engedélyt 
kap, de az OMSZ fellebbezése 
nyomán ismét elutasítja a hatóság, 
mire a tulaj újabb pert indít, de ez 
sem vezet számára eredményre;

2018: új tulajdonos nyújt be 
kérelmet immár 8 lakásos épület-
re, szeptember 21-én elutasító te-
lepülésképi véleményt kap, majd 
az átdolgozott tervdokumentá-
ció a hiánypótlás után október 
5-én már támogató véleményben 
részesül;

2019. május 2.: építési enge-
délykérelmet ad be az új tulaj;

2019. május 27.: változik az 
országos jogszabály, meteoroló-
giai obszervatórium 60 méteres 
körzetében új építmény nem he-
lyezhető el (ez azonban az ennél 
korábban beadott kérelmekre 
nem vonatkozik – a szerk.);

2020: a megyei kormányhi-
vatal mint építési hatóság, kiad-
ja az engedélyt (tehát már nem 
az önkormányzat - szerk.) F. I.
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Gondos gazdái a város pénzénekGondos gazdái a város pénzének

Központi sarcok, elvonások ide 
vagy oda, a város pénzügyi helyze-
te stabil. A civileknek is jutott 10 
millió. 

Az elvonások és az új feladatok 
miatt csökkent ugyan Siófok erede-
tileg tervezett 2020-as költségvetése, 
a város pénzügyi helyzete azonban 
stabil – e megállapítással a képvise-
lő-testület egyhangúlag értett egyet a 
szeptember végi ülésén.

Szájmaszkos ülést most először 
tartott Siófok város képviselő-tes-
tülete – a krónikákba emiatt kerül 
majd be a szeptemberi tanácsko-
zás, nagy viták, politikai purparlék 
híján a szavazások döntő többsége 
is egyhangú volt. Így fogadták el az 
önkormányzat első félévi gazdálko-
dásáról szóló polgármesteri beszá-
molót is. Ebből kiderül: 9,8 milli-
árdról 9,1 milliárd forintra kellett 
csökkenteni a város költségvetését 
a járványhelyzeti kormányzati el-
vonások és új feladatok miatt. Az 
első félévben a tervezett adóbevétel 
56 százaléka (1,6 milliárd forint) 
folyt be. Balogh Gábor osztályve-
zető arra emlékeztetett: a gépjár-
műadó-bevételről teljes egészében 
le kellett mondani, a kurtaxát is 
csak bevallani kell(ett) idén, befi-
zetni nem, de a kieső bevétel meg-
térítésére pályázni lehet a központi 
költségvetéshez a vendégéjszakák 
száma után; a város egy alkalom-
mal már hozzá is jutott így 15 mil-
lió forinthoz. Az iparűzési adónál 
továbbra is 400 milliós mínusszal 
számolnak.  

Dr. Lengyel Róbert polgármester 
azt emelte ki: az önkormányzatok 
„megsarcolása” miatt Siófok is súlyos 
bevételkiesést kénytelen elszenved-
ni, ennek ellenére a takarékos, gon-
dos pénzügyi gazdálkodásnak kö-
szönhetően továbbra is stabil a város 
pénzügyi helyzete. – Alapfeladataink 
ellátásának finanszírozása nincs ve-
szélyben, a hivatali és intézményi 
dolgozók bérkifizetése továbbra is 
zökkenőmentesen folyhat, a terve-
zett beruházásaink egy része zajlik, 
vagy az ősszel indul, ezzel együtt 
megtakarításokat és kellő tartaléko-
kat is képeztünk – így a városvezető.

Oda a plakátadó is
További kiesés: 2019-ben vethettek 

ki adót először a települések a reklám-
hordozókra, óriásplakátokra. Siófok 
ebből 13 millió forintot tervezett idén, 
6 millió be is folyt, de idő közben egy 
törvényi változás már el is vette ezt a 
lehetőséget az önkormányzatoktól, 
vagyis megszűnt a plakátadó. – Szo-
morú – jegyezte meg Lengyel Róbert. – 
A plakáttengert tehát el kell viselnünk 
anélkül, hogy adóbevételünk származ-
na belőle, ellenben a „baráti” plakátos 
cégek szépen keresnek az üzleten or-
szágos szinten.

Művészeti ösztöndíjat alapított a 
testület a közelmúltban elhunyt szob-
rászművész, Varga Imre emlékére; 
évente legfeljebb három siófoki fiatalt 
támogat tanulmányaiban a város, olya-
nokat, akik a képzőművészet, a zene-

művészet, illetve a színművészet terén 
bírnak kiemelkedő képességgel.

Újraszabályozták a városi ösztön-
díjakat, s a tanulmányi, sport, vala-
mint művészeti versenyeken elért ki-
emelkedő eredmények jutalmazását. 
Rögzítették, hogy csak siófoki beje-
lentett lakcímmel rendelkező gyere-
kek kerülhetnek a kedvezményezetti 
körbe. Mivel pedig a hiányszakmában 
tanuló fiatalok immár komoly állami 
ösztöndíjakhoz juthatnak, így a város 
őket már nem támogatja.

Hosszabban időztek a képviselők a 
Palace diszkó helyére tervezett szállo-
da ügyénél. Egyelőre úgy tűnik, hogy 
csak az eredeti terv szerinti 23 szobás 
hotel épül meg, a nagyobb beruházás 
előkészítése már nem férne bele az 
építtető számára a Kisfaludy szállás-
helyfejlesztési pályázat által szabott 
határidőbe. A városrész képviselője, 
Gencsi Attila (Fidesz) ezt nagyon saj-
nálta, azt mondta, a bürokrácia lassú-
sága miatt sokat veszít a város, adó-
bevételt is, de például a Deák sétány 
felújítását is, mert a beruházó azt is 
vállalta volna. A polgármester és dr. 
Nagy Gábor alpolgármester (Becsület-
tel Siófokért Egyesület) szerint sem a 
„városi bürokrácia” volt lassú, hanem 
például az országos főépítész – ennek 
Gencsi Attila sem mondott ellent, mire 
a polgármester megjegyezte: – Törté-
nelmi pillanat, a fideszes képviselő az 
állami bürokráciát tette felelőssé.

Civilek támogatása
Siófok is csatlakozik a „Veszp-

rém-Balaton Európa kulturális fővá-

„Történelmi” ülés: szájmaszkban...
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rosa 2023” projekthez, ez a döntés 
is egyhangúlag született, ám Jánossy 
Gábor (Becsülettel Siófokért) meg-
jegyezte: a hivatalos közlönyben is 
megjelent, hogy Veszprém 90 mil-
liárd forintot kap 3 évre, a csatlako-
zóknak ugyanakkor befizetni kell. 
Siófok mindhárom évben 18 milliót 
tesz a projektbe, „de vajon mi, a vá-
rosbéli civilek és egyéb résztvevők is 
részesülhetünk majd ebből a 90 mil-
liárdból, vagy csak visszakaphatjuk 
pályázati úton a betett 50 milliót?”

Balogh Renáta (Fidesz) javasla-
tára vizsgálóbizottság áll fel annak 
kiderítése végett, hogy ki hibázott a 
Teátrum kávéház pályáztatásánál. A 
pályázatot a testület most eredmény-
telennek nyilvánította, ugyanis a 
helyszíni bejárás időpontja és a bér-
leti időszak kezdete sem a testületi 
döntésnek megfelelően lett meghir-
detve.

Öt murvás utca pormentessé té-
teléről is döntöttek 40 millió forint 

értékben (Patak, Pacsirta, Pollack, 
Holdkő, Lidó); valamint zárt ülé-
sen a Siófoki Hírek főszerkesztői 
pályázatáról is (az eddigi megbí-

zott, Fónai Imre 
s z e r z ő d é s e 
2022. decem-
berig szól az 
elődjéhez ké-
pest mintegy 
40 százalékkal 
a l a c s o n y a b b 
megbízási díj 
fejében, miként 
a lap költsé-
gei is legalább 
ilyen mérték-
ben csökken-
nek idéntől, az 
előző évekhez 

képest); továbbá eredménytelennek 
nyilvánították a Kálmán Imre Kultu-
rális Központ igazgatói pályázatát.

33 civil szervezet osztozik a 
város idei, csökkentett, 10 millió 
forintos támogatási keretén – a 
testület jóváhagyta a civilpályázat 
bírálóbizottságának javaslatát. Szá-
mos egyesületnek rendezvényre is 
ítéltek támogatást, ezek azonban a 
járványhelyzet miatt bizonytalanná 
váltak. A legtöbb működési támo-
gatást kapó szervezetek: Siófoki Ál-
latvédő Alapítvány (1 millió forint), 
Piruett SE (550 ezer), Dharma Ló 
Menedék Alapítvány (500 ezer), 
Siófoki Rádióklub (450 ezer), 
Happiness Tánc SE (400 ezer), Xp-
ress Tánc és Sport Egyesület (400 
ezer forint).Az állatvédők kapták a legtöbbet

Az ülés előtt dr. Lengyel Róbert dr. Kiss Páltól, a siófoki járási kormányhivatal nyugdíjba 
vonult vezetőjétől köszönt el. Kiss Pál 46 évet dolgozott a közigazgatásban,  

a leghosszabb időn át földvári körjegyzőként, címzetes főjegyzőként.  
Azt mondta: „Siófokon voltam gyakornok, s innen megyek most nyugdíjba”.  

Dr. Lengyel Róbert szerint rendkívül korrekt együttműködés jellemezte a munkakapcsolatukat.

Kiliti vize: feljelentést tett a DRV
60 millió forintba került a cégnek 
a kiliti vízminőségi problémák 
elhárítása.

Júliusban két alkalommal is víz-
fogyasztási korlátozást kellett elren-
delni Kilitiben baktériumszennye-
zettség miatt, amely 5-6 ezer lakost 
érintett. A DRV Zrt. közleménye sze-
rint „bebizonyosodott, hogy több fel-
használási helyen is illegálisan rákö-
töttek saját kutat az ivóvízhálózatra. 
A haváriák elhárításában és az azzal 
kapcsolatos feladatokban közel 350 

fő vett részt, a munkálatok össze-
sen közel 9 ezer munkaóra és 60,6 
millió forint ráfordítást igényeltek a 
szolgáltatótól. Az esetet követően a 
szolgáltató megkezdte az ingatlantu-
lajdonosok kezelésében lévő kutak 
és az ivóvízvezeték-rendszer illegális 
összekötéseinek kivizsgálását is, va-
lamint szakembereik folyamatosan 
végzik a városrész több mint 2500 
bekötési helyén a vezetékes ivóvíz 
szennyezését akadályozó, úgyneve-
zett visszacsapó szerelvények beépí-
tését. Utóbbira további 15 millió fo-

rintot különített el a szolgáltató, saját 
forrásból.

Az illegális rákötés törvénytelen, 
és szankciókat von maga után, nem 
beszélve arról, hogy súlyos egész-
ségügyi kockázatot jelent. A DRV 8 
felhasználóját érintően rendőrségi 
feljelentést tett. A DRV Zrt. tovább-
ra is arra kéri a felhasználókat, hogy 
felelősen, szakszerűen és a jogsza-
bályi előírásoknak megfelelően üze-
meltessék a házi vízellátó rendszerü-
ket, hogy ne veszélyeztessék mások 
egészségét.”
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A legszínesebb növénykavalkádA legszínesebb növénykavalkád
A siófoki virágosítási versenye-
ken nyertek már első, második és 
harmadik díjat, voltak különdíja-
sok, országos versenyben azonban 
most először indultak és rögtön 
sikerrel: Némethék kiliti virágos-
kertje nyerte el a „legszínesebb 
növénykavalkád” különdíjat.

Csaknem 2500 nevezés érkezett 
a Magyar Turisztikai Ügynökség „Vi-
rágos balkonok, virágos kertek” pá-
lyázatára az ország minden tájáról, 
de egész Somogy megyéből csak Né-
meth Zoltánékat díjazta végül a zsű-
ri. Az oklevél mellé Borbás Marcsi és 
Bálint gazda egy-egy könyve járt, va-
lamint egy 100 ezer forintos kertészeti 
utalvány.

Bizonyos, hogy nem fog nehéz-
séget okozni Némethéknek, hogy 
mire költsék a kertészeti bónokat. 
Aki benéz kertjükbe a kiliti Vörös-
marty utcában, az ebben nem fog 
kételkedni. Ahogy a díj kiosztója is 
megfogalmazta, aligha képzelhető el 
ennél színesebb növénykavalkád. – 
Tizenkét éve alakult ki a kertünk, ud-
varunk, minden évben hozzáteszünk 
valamit; amerre járunk, itthon és kül-
földön, ötleteket „lopunk” – magya-
rázta Németh Zoltán, aki feleségével 
együtt gondozza a növényeket, de a 
gyerekeik is besegítenek. Kell is, hi-
szen ahogy mondták, csak az öntözés 
nyáron naponta egy-másfél órát vesz 
igénybe… Kertészre nincs szükségük, 
maguk csinálnak mindent, ez a hob-

bija férjnek és feleségnek, és egyikük 
sem szakember: Zoltán autóértékesí-
tő, párja pénzügyi területen dolgozik.

– Folyamatosan próbáljuk még 
színesebbé tenni a kertet, növénye-
ket szaporítani, ami vagy sikerül vagy 
nem. Sok leanderünk van, de ez eset-
ben is a fő szempont, hogy minél több 
fajta, több szín legyen – így a külön-
díjas páros. Selyem mirtuszok, mexi-
kói narancsvirág, örökzöld magnólia 
– ezek a Németh-udvar legkülönlege-
sebb példányai elmondásuk szerint. 
És nemcsak dísznövények férnek meg 
a kertjükben, hanem mellettük az 
uborka, a paradicsom is. Elárulták azt 
is: idén „átengedik másnak” a siófoki 
virágosítási verseny díjait, mivel arra 
ezúttal nem neveztek. F. I.
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Szenes Iván
sétány
Nem igazolható a siófoki kötődése 
– ezzel utasította el az előző kép-
viselő-testület, hogy közterületet 
nevezzenek el Szenes Ivánról.

A családnak a Petőfi sétányon volt, 
illetve van ingatlana, átellenben a 
Varga Imre-féle nyaralóval. A dal-
szerző ötven éven át töltötte ott 
nyarait, számos dala ott született. 
Édesapja, Szenes Andor Kálmán 
Imre szerzőtársa volt (Az ördöglo-
vas, Marica grófnő, A montmartre-i 
ibolya, ki ne ismerné a „Ma önről 
álmodtam” kezdető operettslágert 
vagy a Művészhimnuszt, az „Ott 
fogsz majd sírni” kezdetű pedig 
Amerikában lett világhírű), azt 
azonban felsorolni is lehetetlen 
volna, hogy Szenes Iván hány ma 
is jól ismert, „jól fütyülhető” slá-
gert szerzett, melynek legtöbbjéről 
talán nem is tudjuk, hogy ő volt a 
„szülőatyja”. Ön például, kedves 
Olvasó, tudta, hogy ki szerezte 
azt, hogy „hipp-hopp, jön Vuk”, 
vagy hogy „Lazítani, próbálj meg 
lazítani”, esetleg azt, hogy „Kicsit 
szomorkás a hangulatom máma”? 
Persze, hogy Szenes Iván. Meg azt 
is, hogy „Úgy szeretném meghálál-
ni”, vagy a szintén örökké érvényes 
„Nem csak a húszéveseké a világ” 
kezdetűt. Az ötvenes években a 
Duna-parti csónakházban volt 
nagy a jókedv a Szenes-dal szerint, 
élete vége felé meg azt énekelte, 
haladva a korral, hogy „Klikkelj 
rám, ha nem vagy boldog”.

Ez utóbbit bárki bármikor megte-
heti, dalainak rajongói pedig a mi-
nap is megtöltötték a fővárosi szín-
háztermet, a hagyományos Szenes 
Iván emlékkoncerten, melynek 
során dr. Lengyel Róbert siófoki 
polgármester a színpadon jelentet-
te be, hogy Siófok városa sétányt 
nevez el a művészről. Ez a Tátra 
utca északi folytatásában lesz, az 
a kis szakasz, mely a Szent István 
sétányról a Balaton felé vezet. A 
dalszerző lánya, a névadót kezde-
ményező Szenes Andrea arról tá-
jékoztatta a siófoki városvezetőt: 
Budapest és Győr után Siófokon is 
lesz ingyenes emlékkoncert, a ter-
vek szerint jövőre.

Az új képviselő-testület egyébként 
már egyhangúlag szavazott igennel 
a Szenes Iván sétányra. F. I.

Baross híd: lezárva!Baross híd: lezárva!

A balatoni bringakör fejlesztésének 
részeként elkezdődött a Baross híd 
átépítése - adta hírül a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

A hidat lezárták a gépjárműforga-
lom elől. A gyalogosok és kerékpáro-
sok a várhatóan május végéig tartó 
építkezés időtartama alatt is folyama-
tosan közlekedhetnek a Balatonhoz 

legközelebbi Sió-hídon. A lezárás a 
Vitorlás utcai körforgalom irányából a 
Mártírok útjáig érinti a forgalmat. Az 
autósok számára terelő útvonal teszi 
lehetővé az akadálymentes, bizton-
ságos közlekedést. A gépjárművek a 
Vitorlás utca - Fő utca - Beszédes híd- 
Mártírok útja útvonalon kerülhetik el 
a Baross hidat. A munka várhatóan 
2021. május 31-ig tart.

Déli utcák: november 30.Déli utcák: november 30.
Újratervezték, újrapályáztatják a 
déli városrész vízelvezetését, no-
vember 30-cal szerződhet a város a 
kivitelezővel.

– A projektet továbbra sem enged-
jük el, hanem a tervek átdolgoztatá-
sával, az elhagyható projektrészek 
kiiktatásával olcsóbbá tesszük, a 
munkát újra pályáztatjuk; ez folyik 
most – tájékoztatott dr. Lengyel Ró-
bert polgármester. – Amennyiben a 
pályázat sikeres lesz, immár néhány 
tízmillióval kevesebbért, megcsinál-
tatjuk a munkát. November 30-ra 
szerződhetünk a kivitelezővel. A cé-
lunk változatlan: az érintett területen 
csökkenteni annak esélyét, hogy a 
korábbi évekhez hasonlóan udvarok, 
sőt lakások kerüljenek víz alá az el-
vezető rendszer elégtelensége okán. 
Ha pedig valóban olcsóbban tudjuk 
elvégeztetni a munkát, az így megta-
karított összeg mehet majd másra.

A város még 2017-ben nyert el pá-
lyázatot a déli városrész csapadékví-
zelvezetésére. Az eredetileg tervezett 
400 milliós összköltségből azonban 
a hosszas előkészítési folyamat miatt 
több mint 700 millió forint lett, a 2019-
es kivitelezői pályázat alapján már a 

legolcsóbb ajánlat is megközelítette a 
800 millió forintot. 2019 szeptembe-
rében a képviselő-testület egyhangú 
nemet mondott a beruházásra, majd 
az új képviselő-testület úgy foglalt ál-
lást a polgármester javaslatára, hogy 
a város nem engedi el a beruházást.

Emlékezetes: 2014 szeptemberé-
ben a hatalmas esőzés következté-
ben víz alá kerültek házak, udvarok 
a Klapka, Alsó, Rét utcák térségében.
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Elfogadták
a jelölteket
Harmadik nekifutásra ugyan, de 
a Balatoni Hajózási Zrt. rendkí-
vüli közgyűlése városunk főállású 
alpolgármesterét, Bardócziné dr. 
Molnár Anitát igazgatósági taggá, 
dr. Horváth Gábor Zénót pedig a 
felügyelőbizottság tagjává válasz-
totta.

Dr. Lengyel Róbert siófoki polgár-
mester szerint a két elutasítást kö-
vető kedvező döntésben szerepet 
játszhatott, hogy levelet írt a Ba-
hart többségi tulajdonosát, az álla-
mot képviselő Magyar Turisztikai 
Ügynökség vezetőjének, melyben 
közölte: szerződéses kötelezett-
ségük befogadni Siófok jelöltjeit, 
s újabb nemleges döntés esetén 
bírói útra tereli a város az ügyet, 
vagyis bepereli a magyar államot. 
Guller Zoltán válaszában ez alka-
lommal együttműködési készségét 
fejezte ki. A rendkívüli közgyűlés 
előtt Horváth Gábor Zénó 8 igen 
és 4 nem szavazatot kapott, az al-
polgámester asszony pedig 8 igent 
és 4 tartózkodást - a Becsülettel 
Siófokért Egyesület frakciója egy-
ségesen támogatta a város jelöltjeit 
- mondta Lengyel Róbert. - A köz-
gyűlésen az állam képviselője meg-
szavazta a siófoki jelölteket. Akiket 
aztán megtámadott a Facebookos 
kormánypárti trollhadsereg, de ezt 
én arcátlanságnak tartom (igaz, 
névvel senki sem vállalja közülük 
a gyalázkodást…), az előző, fide-
szes éra siófoki Bahart-delegáltjai, 
Szajcz Adrián vagy Szalai István 
„szakértelmére” gondolva…

Bahart-hír az elmúlt időszakból az 
is, hogy kiírták a pályázatot mind 
a 11 vitorláskikötő üzemeltetésére; 
egyben lehet rájuk pályázni, a leen-
dő bérlő tovább is adhatja, s bár a 
dolgozókat át kell vennie, de hosszú 
távon foglalkoztatnia már nem kell. 
A Siófokot a döntésen képviselő Völ-
gyi Lajos pénzügyi bizottsági elnök a 
város nevében nemmel szavazott. A 
Bahart e témájú közleménye szerint 
„az elfogadott pályázati feltételek – a 
kikötők tulajdonjogának megtartása 
mellett – biztosítják a Bahart számá-
ra az érintett vagyonelemek hatéko-
nyabb hasznosítását.”

A vitorláskikötői volt a társaság 
egyik legnyereségesebb üzletága.

Nappalin: nullaNappalin: nulla
Immár a második év, amikor az ál-
lami Oktatási Hivatal felvi.hu web-
oldalának statisztikája azt mutatja: 
egyetlen nappali tagozatos hallgató 
sem nyert felvételt a Gábor Dénes 
Főiskola siófoki campusára.

Tavaly ilyenkor 44, idén 14 új hall-
gató kezdhette meg tanulmányait a 
siófoki campuson, valahányan távok-
tatásos formában. Két szakot indított 
idén a főiskola itt, a mérnök-informati-
kusit és a turizmus-vendéglátást; előb-
bire 9-en, utóbbira 5-en nyertek felvé-
telt – olvasható a felvi.hu honlapon. 
Ugyanakkor 12 olyan szak nem indult, 
amit pedig meghirdettek Siófokra.

A Kodolányi Főiskola 2012-es kivo-
nulása után 2016-ban a Gábor Dénes 
Főiskola (GDF) „lakta be” a hajdani 
Bányász-üdülő, még korábban Sió és 
Hullám szállodák épületét. Az önkor-
mányzattal kötött bérleti szerződést 
azóta többször is módosítani szerette 
volna a GDF, legutóbb a járványhely-
zetre hivatkozva kérte a bérleti díj 
eltörlését. Ezek a kérelmek azonban 
nem kerültek elfogadásra a város ré-
széről. Nemrég dr. Sárközy László, 
siófoki jegyző közérdekű adatigénylés 
formájában fordult a főiskola vezetésé-
hez, melyben többek között azt kérte: 
szíveskedjenek tájékoztatni a várost a 
hallgatók létszámáról évekre, szakok-
ra, képzési formákra lebontva.

– Azt a választ kaptam, hogy a kért 
adatok – mivel a Gábor Dénes magán- 
fenntartású főiskola és kizárólag költ-
ségtérítéses, nem állami finanszírozá-
sú képzéseket kínál – nem közérdekű-
ek, üzleti titkot képeznek – mondta a 
jegyző a Siófoki Híreknek. – Azt írta 
a főiskola főtitkára a rektor megbízá-
sából: ha a kért hallgatói létszámada-
tokat megadnák, azzal sérülnének a 
gazdasági érdekeik. Viszont a további 
együttműködés reményében annyit 
elárult, hogy 2016-ban 49 hallgatóval 
indultak, az előző tanévben pedig 106 
fő vett részt a siófoki képzéseken.

A 2016-os indulást megelőzően az 
akkori rektor azt nyilatkozta a megyei 
sajtónak: minimum százas induló 
létszámot várnak a saját piackutatá-
suk alapján. Különböző „potentátok” 
(campusigazgató, országgyűlési képvi-

selő) használtak azután nagy szavakat 
a campusnyitó apropóján, úgy mint, „a 
turizmusképzés fellegvára, egyetemi 
város, az oktatás bástyája”, dr. Lengyel 
Róbert polgármester akkori szavai sze-
rint „Siófok számára presztízs egy főis-
kola, és büszkeség, hogy elmondható: 
diplomás embereket is képeznek”.

Idézzük a Wikipédiát is, hogy mi 
is az a távoktatás: „...a tanár és a diák 
nem egy helyen vannak. A hallgató a 
képzési idő nagyobbik részében egye-
dül, önállóan tanul, kisebb részében 
pedig konzultációkon vesz részt.”

A GDF bérbeadás útján hasznosít-
ja amúgy is bérelt, de nem kihasznált 
siófoki helyiségeit, azt nem tudni, ez 
nagyobb „biznisz”-e a felsőoktatás-
nál, de azt bárki láthatta, hogy nyá-
ron „nagyon ment” a szintén bérbe 
adott kollégiumi rész, hostelként, 
azaz ifjúsági szállásként.

KOMMENTÁR 

Közünk
Nemcsak az újságírók jutnak egyre 

nehezebben információhoz, a telepü-
lésvezetők is ebben a cipőben járnak. 
A polgármesternek azt válaszolja a 
kormányhivatal, hogy böngéssze a 
koronavírus-oldalt, ami azon nincs, 
az nem nyilvános. Azon pedig csak 
megyei járványadatok vannak, amivel 
sokra nem megy egy településvezető…

A siófoki jegyzőt meg arról tájékoz-
tatja a főiskola illetékese: szerinte nem 
közérdekű adat az például, hogy hány 
nappali tagozatos és hány távoktatá-
sos hallgatója van a siófoki campus-
nak. Miközben a főiskola a várostól 
bérli az ingatlanát! A hallgatók száma 
üzleti titok: ilyet 2020-ban leír egy fel-
sőoktatási vezető. Tán nem tévedek 
nagyot: ha lenne mivel dicsekedniük, 
dicsekednének is vele kérdezés nélkül. 
Az állami Oktatási Hivatal felvi.hu 
honlapja vajon értesült már róla, hogy 
üzleti titkokat közölnek?… (fi)
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Csiszár, Varga, MuzsinszkiCsiszár, Varga, Muzsinszki
Siófok ékkövei – az csak természe-
tes, hogy ezzel a címmel a három 
díszpolgárral indította kiállításso-
rozatát a BRTK Könvvtár a Kálmán 
Imre Emlékházban. Csiszár, Varga, 
Muzsinszki.

Csiszár Elek és Varga Imre „majd-
nem” kortársak voltak, mindkettőt 
idén temettük el. Még Izraelben is volt 
közös kiállításuk, és most, ez év végéig 
megnézhetjük az emlékházban Csiszár 
Eleknek azt a képét is, amit Varga Im-
réről festett. Míg Varga Imre Siófok első 
díszpolgára (1985); a 45 éve, ugyancsak 
Siófokon eltemetett Muzsinszki Nagy 
Endre éppen Csiszár Elekkel egyszerre 
lett díszpolgár (1998).

– Emberi ékkövek – jellemezte a 
három művészt Laki Judit, a BRTK 
Könyvtár igazgatója. – A műveiknek 
köszönhető lelki, szellemi feltöltődés 
azonban nem mérhető anyagiakkal.

Varga Tamás és Mátyás, valamint 
Csiszár Zsolt sokat segített a kiállítás 
anyagának összeállításában, a művé-
szek fiain túl a Muzsinszki portréját 
rendelkezésre bocsátó képtulajdonos-
nak, valamint a festővel folytatott leve-
lezését felajánló hölgynek is köszönetet 
mondott a könyvtárvezető. A tárlaton  
Varga Imre-film is látható, valamint egy 
régi Csiszár Elek-kiállításon készült in-
terjú a művésszel, Róka Ildikótól és Mó-
czár Istvántól.

Virág Erzsébet önkormányzati kép-
viselő, tanácsnok arra emlékeztetett a 
tárlatnyitón: Csiszár Elek dekoratőrként 

került Siófokra az ötvenes években. 
Muzsinszki Nagy Endre pedig, amikor 
1939-ben ide települt, egy ecetgyárat 
is örökölt. Siófoki magányában festette 
vallási témájú, 243 képből álló soroza-
tát, s bár emiatt akkoriban a művészvi-
lágban „partvonalra” került, közben a 
Siófoki Képzőművészeti Szabadiskolát 
is vezette Daday Kálmánnal együtt. 
Virág Erzsébet kiemelte: büszke rá, 
hogy Varga Imre csaknem minden 
szobrának Siófokra kerülésénél „bá-
báskodhatott”.

– Ha röviden és szubjektíven kéne 
jellemezni őket, Muzsinszkit a töret-
len hit, Csiszárt az egyéni látásmód, 
Vargát a filozofikus gondolkodás 
jellemezte – tette hozzá a képvise-
lő. – Jelentős nyomot hagytak Siófok 
kultúráján, a városon, és remélhető, 

hogy a következő generációkban is 
tovább él erkölcsi tartásuk, gondol-
kodásuk, szabadságuk, örökségük.

Petőfi menyasszonya
Olyan személyes tárgyak is látha-

tók a kiállításon, melyeket a nagykö-
zönség most először tekinthet meg. 
Ilyen például egy dedikált színházi 
legyező, melyet Csiszár Elek egy ba-
rátjától kapott, és féltve őrzött. Neves 
színházi emberek dedikálták sok évti-
zeden keresztül, a legrégebbi szignók 
19. századiak: aláírta például Prielle 
Kornélia is; a színésznő Petőfi meny-
asszonya volt, de aztán végül meghiú-
sult házassága a költővel. De például 
Jászai Mari, Ujházy Ede vagy Rózsa-
hegyi Kálmán is dedikálta a legyezőt.
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Jánossy lemondottJánossy lemondott
Csak egyesületi elnöki tisztségéről 
köszönt le idő előtt, a képvise-
lő-testületben továbbra is megtart-
ja idős- és fogyatékosügyi tanács-
noki pozícióját Jánossy Gábor, a 
siófoki testület korelnöke. 

Második ciklusát tölti a Nyug-
díjasok Siófoki Egyesülete élén, 
de a minap bejelentette, hogy 
nem várja meg, míg lejár a man-
dátuma, hanem tisztújítást kezde-
ményez.

– Egészen eddig azt hittem, hogy 
engem nem érhet baj, de a szerve-
zetem jelezte, és az orvosaim is 
tanácsolták: vissza kell vegyek egy 
kicsit a tempóból – mondta Jánossy 
Gábor a Siófoki Híreknek. – Jelez-
tem az egyesület tagságának, hogy 
átadom az elnöki tisztséget, ezt 
elfogadták, de az elnökválasztásig 
természetesem intézem az ügye-
ket. Várhatóan a jövő évnek vághat 
majd neki új elnökkel a nyugdíjas-
egyesület.

„Pihenjetek, s öleljetek!”

Az idősek világnapja  
alkalmából tisztelettel és  
szeretettel köszöntöm  
Siófok városának idős polgárait!

Dr. Lengyel Róbert polgármester

Deli Enikő: Kezek

Foltos, ráncos, öreg kezek!
Kérlek szépen, meséljetek!

Gyermekként hogyan éltetek?
Öleltetek? Szerettetek?

Foltos, ráncos, öreg kezek!
Sokat fáradva éltetek.

De hiszem azt is: öleltetek.
Kedves kézben pihentetek.

Foltos, ráncos, öreg kezek!
Unokákat tereltetek,

Nekik oly sokat főztetek,
Kapáltatok, kötöttetek.

Fáradt, kedves, öreg kezek!
Kérlek szépen: pihenjetek!

Annyi mindent megtettetek!
Pihenjetek, s öleljetek!
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Manótáncosok  Manótáncosok  
és egy 76 éves úrés egy 76 éves úr
A legkisebbekkel 3 éves korban 
kezdik az oktatást: ez a manótánc, 
és egy 76 éves úr a legidősebb tag-
juk – nyolc éve alapította a C&M 
táncstúdiót Kovács Franciska és 
Fülöp Milán.

2012-ben 22 gyerekkel kezdtek, az-
óta mintegy 200 fiatalt készítettek fel 
versenytáncra és fellépésekre. – A fő 
profilunk a versenytánc, az évek során 
Európa- és világbajnokságokon jártak 
a tanítványaink, a siófoki gyerekek csa-
patban Eb- és vb-aranyakat is szereztek 
már – mondta Kovács Franciska. – A vi-
lágbajnokság ebben a kategóriában azt 
jelenti, hogy több ezren vesznek részt 
rajta, egyhetes, valódi erőpróba.

A siófoki önkormányzat által az 
egyesületnek biztosított támogatás 
segítségével ingyenesen oktatják a 
manótáncosokat, vagyis az abszolút 
kezdőket, a 3-6 éveseket. – Egész kis 
korban igyekszünk megismertetni a 
tánc alapjait, természetesen kezdet-
ben játékos formában – tette hozzá 
Franciska és Milán. – Nem szeret-
nénk, ha az anyagiakon múlna, hogy 
egy apróságot elhoznak-e a szüleik 
hozzánk vagy sem. Plakátokat ké-
szítünk, bevisszük az óvodákba, így 
tájékoztatjuk erről a lehetőségről a 
szülőket. Úgy számolunk, hogy eb-
ben az évadban ötven körüli óvodás-

sal fogunk foglalkozni, persze, az ő 
létszámuk folyamatosan változik. 
Tudjuk, hogy nem mindegyikből lesz 
versenytáncos, de sokan vannak a 
mostani versenytáncosaink között, 
akik manótáncosként kezdték. An-
nak ellenére, hogy én meglehetősen 
későn, 19 éves koromban kezdtem, 
nem árt, ha minél előbb belekóstol-
nak a fiatalok.

Kovács Franciska és Fülöp Milán 
ma már versenyekre nem járnak, csak 
fellépéseket vállalnak, mindketten 
a Táncművészeti Egyetem hallgatói. 
Amellett, hogy versenyekre járnak 
a fiatalokkal, maguk is szerveznek 
évente több ilyet, legutóbb a Ho-
tel Azúrban az International Beach 
Dance Cupot, melyet már több éve 
rendeznek, és idén a járványhelyzet 
miatt „csak” 240-en neveztek – a tava-
lyi verseny volt a csúcs, 16 országból 
800 táncossal. Mivel ebben a műfaj-
ban természetesen több a lány, mint 
a fiú, pár nélküli lányoknak is egyre 
több a megméretési lehetőségük. A 
C&M táncstúdió – mely a vásárcsar-
nok emeletén alakított ki bázist, tánc-
termeket magának – nyitott a vidék 
felé is, Balatonföldvártól Iregszem-
cséig, Tamásiig jó néhány településen 
tartanak oktatást, tehát a tehetséges 
fiatalok innen is bekerülhetnek a ver-
senyekre járó siófoki csapatba.

Röviden
LYUKAT A FÁBA
Újabb ezüstparti fapusztítás: a vá-
rosháza legutóbb azért tett feljelen-
tést, mert ismeretlen tettes még au-
gusztus elején az Erkel és Csobánc 
utcák találkozásánál lévő két hatal-
mas ezüst juhar törzsét megfúrta, a 
lyukakat pedig mérgező folyadék-
kal töltötte fel (e környéken koráb-
ban mát két fát kipusztítottak). A 
rendőrség elrendelte a nyomozást 
rongálás vétségének gyanújával, de 
ez nem vezetett eredményre.

APASZABADSÁGOT!
A minimum 10 napos apaszabad-
ság bevezetéséért kampányolt a 
Magyar Szakszervezeti Szövetség 
nőtagozata Siófokon, a Fő téren. 
Az Európai Parlament és az Euró-
pai Tanács Magyarország által is el-
fogadott irányelve szerint minden 
újszülött gyermek után minimáli-
san 10 szabadnapot kell biztosítani 
az apáknak. A több mint egy évvel 
ezelőtt megszavazott irányelvet 
a magyar kormány azonban még 
nem ültette át a hazai gyakorlatba.

SIÓ-PROJEKT

Két helyszínen dolgoznak az építők 
a 19 milliárd forintos Sió-projekt 
keretében. Új hajózózsilip épül a 
Bahart-telep egy részének igény-
bevételével, továbbá a Sión Kiliti 
magasságában új duzzasztómű-
vet készítenek. Az új vízleeresztő 
zsilipnek csak azt követően állnak 
neki, ha elkészül a hajózó zsilip.

SIÓFOK AZ ÉLEN
Siófok, Füred, Keszthely, Lelle, Za-
márdi: ez volt a balatoni települé-
sek népszerűségi sorrendje ezen a 
nyáron a Balatonnál – derül ki abból 
a szezonelemzésből, amit egy cég 
a mobiltelefonok cellainformációi 
alapján állított össze (vagyis hogy 
hol tartózkodott a telefon tulaj-
donosa). E szerint a déli part elég 
jelentősen beelőzte az északit a 
vendégforgalom tekintetében, Sió-
fok egymaga az összforgalom 12 
százalékát „produkálta”. Siófokon 
a látogatók száma hétvégén a más-
félszerese volt a hétköznapokénak.
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Életkezdet: a családok támaszaÉletkezdet: a családok támasza
Szeptember közepén tartották a 
Születés hete előadássorozatot.

Az Életkezdet Perinatális Munka-
csoport három éve nyújt összetartó, 
támogató közösséget a Siófokon és 
környékén élő családok számára. Az 
önkéntes szervezet felkarolja és tá-
mogatja az édesanyákat, édesapákat 
a babatervezés pillanatától 3 éves 
korig. Segít az információáradatban 
eligazodni, hiteles kutatásokkal alátá-
masztott, szakemberek által javasolt 
forrásokat biztosít.

A szakmai munka fontos sze-
replője a csoportban Orosz Katalin, 
aki a perinatális terület egyik legelis-
mertebb magyarországi szakembere. 
Rendszeres programjaik közt szülés-
felkészítő tanfolyamok, anyakör, hor-
dozós klub és szakembereknek szóló 
képzések, szakmai napok szerepel-

nek. Legnagyobb rendezvényük 
a Születés hete előadássoro-
zat.

A siófoki csoport ala-
pítói, Orosz Katalin, Cso-
mós Patrícia, Ila Ildikó és 
Sárfi-Szakács Ildikó azt 
vallja: „Az anyaságban 
vagyunk közösek, nem 
abban, hogy hogyan csi-
náljuk”. Hisznek abban, hogy 
az édesanyák minden képességgel, 
kompetenciával rendelkeznek, ami a 
gyermek születéséhez, neveléséhez 
szükséges. Lényeges szempont szá-
mukra a kapcsolódás önmagunkhoz, 
gyermekünkhöz, családunkhoz, em-
bertársainkhoz és a környezetünk-
höz. Az idei évtől környezetvédelmi 
programokkal bővült a tevékenységi 
körük, amit egy nyertes pályázatból 
valósítanak meg. A pályázat kere-

tében továbbá ingyenes szü-
lésfelkészítő tanfolyamot 

terveznek indítani, láto-
gatást tesznek Budapest-
re a Pikler Intézetbe, és 
mentorálási programban 
vesznek részt.

Az Életkezdet tagjai 
az online térben pozitív él-

ményeiket és a problémákat 
is nyíltan megosztják egymás-

sal. A felmerülő témák közt leggyak-
rabban a dackorszak, az alvás, a szop-
tatás, hozzátáplálás, mozgásfejlődés, 
hordozás szerepel, de párkapcsolati 
témákban és a veszteségélmény fel-
dolgozásában is segítséget nyújtanak 
egymásnak az édesanyák, valamint 
az édesapák. Folyamatosan várják a 
csatlakozni vágyó családokat, önkén-
teseket és támogatókat.

 M. B.

Zéténybe vitt adományt a KIKKZéténybe vitt adományt a KIKK
Tűzvész martaléka lett a kis szlo-
vákiai település kultúrháza.

Zétény, a magyarok által lakott 
alig 800 fős kis szlovákiai település 
elvesztette kulturális és közösségi éle-
tét. A május 6-án történt tűzvészben a 
kultúrház és annak emeletén találha-
tó könyvtár teljes egésze, valamint a 
községi hivatal egy része is a tűz mar-
talékává vált. A Nemzeti Művelődési 
Intézet kezdeményezésére az elmúlt 
hónapokban megmozdult egész Ma-
gyarország, az épület újjáépítéséhez 
jelentős pénzadomány gyűlt össze.

Siófokon példás összefogás alakult, 
a Kálmán Imre Kulturális Központ ko-
ordinálásában tárgyi adományokat 
gyűjtöttek a bajba jutott szlovákiai ma-
gyar falu számára. - Szakmai felügye-
letünk, a Nemzeti Művelődési Intézet 
által értesültünk a katasztrófáról, majd 
a Somogy Megyei Művelődési Intézet 
közreműködésével felvettük a kapcso-
latot Zétény polgármesterével, Kukó 
Miklóssal, hogy tárgyi adományokkal 
szeretnénk támogatni a települést. A 
gyűjtésben segítségünkre sietett Siófok 
Város Önkormányzata is – számolt be 

a Siófoki Híreknek Isó Edina, a Kálmán 
Imre Kulturális Központ igazgatója.

A pusztító tűzvészben a zétényi 
kultúrház tetőszerkezete és táncter-
me leégett, odalett a könyvtár teljes 
könyvállománya. Így elsősorban 
színháztechnikai eszközöket aján-
lott fel, és könyveket gyűjtött Siófo-
kon a kulturális központ, valamint 
az önkormányzat. A KIKK igazgatója 
és egyik munkatársa augusztusban 
személyesen látogatott el Zéténybe, 
és adta át a tárgyadományokat, a fel-
ajánlást a település polgármestere 
hálával fogadta.

– Olyan alap hangtechnikát ado-
mányoztunk számukra, színpadi lám-

pákkal, színpadi függönnyel, melyek 
segítségével az építkezést követően 
bármikor újra tudják indítani a kul-
turális életet. Nagyon örülünk annak, 
hogy Siófok Város Önkormányzatá-
nak tulajdonában álló, intézményünk 
által a digitális technikai átállás előtt 
használt, ugyanakkor kitűnő állapot-
ban lévő eszközök új otthonra talál-
tak. Emellett a siófoki BRTK Könyvtár 
és Siófok Város Önkormányzata több 
száz könyvvel, valamint három szá-
mítógéppel ajándékozta meg Zétényt. 
A település kultúrházát a Kálmán 
Imre Kulturális Központ szakmai té-
ren társintézménnyé fogadta – mond-
ta Isó Edina. M. B.

14 KULTÚRA/CIVILEK
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Dr. Petypon és Dr. Mongicourt egy 
nehéz műtét után elmennek a Ma-
ximba mulatni. A mulatás nem várt 
fordulatot vesz, mert Dr. Petypon 
ittasan hazaviszi a mulató sztárját, 
Osztrigás Micit, aki dühös lesz, ami-
kor megtudja, hogy szerelme, Corig-
non hadnagy nősülni készül. Pety-
pon bácsikája, a tábornok az enyhén 
szólva hiányos öltözetben lévő éne-
kesnőt a rokonának véli és meghívja 
Clementine és Corignon esküvőjére. 
Ott viszont nem csak Mici, de az 
igazi feleség is megjelenik, rengeteg 
komikus szituációt előidézve.

Jegyárak:
Siófok kártyával: földszint: 3.300 Ft, 

erkély: 3.000 Ft, 
elővételben: földszint: 3.600 Ft,  

erkély: 3.300 Ft
A jegyek korlátozott számban  

vásárolhatóak.

17KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT 
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XIV. KÁLMÁN IMRE EMLÉKNAPOK
2020. október 30. péntek 19.00 • KIKK, színházterem

„Rátonyi Róbert emlékestünket színházunk névadójára emlékezve állítottuk 
össze gálamûsorunkat. Az est folyamán képekkel, felvételekkel, történetek 
felidézésével emlékezünk az örök Bóni grófra, és felvillantjuk Rátonyi Róbert 

sok-sok arcát, egyéniségét, munkáját. Fellépô vendégeink az operettirodalom 
legszebb melódiáinak segítségével varázsolják nézôinket  

az örök boldogság és vidámság világába." (Rátonyi Róbert Színház)

Fellépô mûvészek:
Galambos Erzsi - Kossuth-díjas és  

Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló mûvész,  
a Halhatatlanok Társulatának tagja,

a Budapesti Operettszínház és  
a József Attila Színház örökös tagja,  

Benkô Péter - kétszeres Jászai Mari-díjas színmûvész,  
Teremi Trixi - Bársony Rózsi-díjas,  

Kálmán Imre Emlékplakett Díjas színmûvész,
Kiss Zoltán - színmûvész,  

Lukács Anita - énekes, primadonna,  
Vadász Zsolt - énekes, bonviván,  

ifj. Rátonyi Róbert - az est zenei vezetôje és karmestere, 
Peller Károly - Kálmán Imre Emlékplakett Díjas színész,  

az est mûsorvezetôje.

Jegyárak: Siófok kártyával:  
földszint: 3.300 Ft, erkély: 3.000 Ft,  

elôvételben: földszint: 3.600 Ft, erkély: 3.300 Ft
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E F O P  1 . 5 . 2 - 1 6 - 2 0 1 7 - 0 0 0 0 6
„ K Ö Z Ö S E N  A  J Ö V Ő N K É R T  –  K O M P L E X  P R O G R A M  A
H U M Á N   K Ö Z S Z O L G Á L T A T Á S O K  F E J L E S Z T É S É R E  S I Ó F O K
T É R S É G É B E N ”
S I Ó F O K  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T A

W W W . K O Z O S E N A J O V O N K E R T . H U

GYERMEKPROGRAMOK

É L E T M Ó D V Á L T Á S T  T Á M O G A T Ó  
P R O G R A M O K ,  R E N D E Z V É N Y E K ,  I N F O R M Á C I Ó S  N A P O K ,  E L Ő A D Á S O K

Beszélgetés játékos, interaktív formában a gyerekekkel a különböző

függőségek és egészségkárosító szokások úgy, mint a dohányzás, drog

vagy alkohol fogyasztás szervezetre gyakorolt hatásairól. Ezzel

egyidejűleg pozitív példák bemutatása a helyes szokások iránti igény

kialakítására és megerősítésére, mint például a helyes 

táplálkozás.

A program mindenki számára INGYENES.

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS  KÖZPONT 8600 SIÓFOK,  FŐ TÉR 2 .
KAMARATEREM

2020.10 .08 .  10 :00-13 :00

Információs nap - 1. alkalom

E F O P  1 . 5 . 2 - 1 6 - 2 0 1 7 - 0 0 0 0 6
„ K Ö Z Ö S E N  A  J Ö V Ő N K É R T  –  K O M P L E X  P R O G R A M  A
H U M Á N   K Ö Z S Z O L G Á L T A T Á S O K  F E J L E S Z T É S É R E  S I Ó F O K
T É R S É G É B E N ”
S I Ó F O K  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T A

W W W . K O Z O S E N A J O V O N K E R T . H U

FELNŐTTEKNEK SZÓLÓ ELŐADÁSOK

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KORA GYERMEKKORI  K IALAKÍTÁSA
alapvető táplálkozási ismeretek

kora gyermekkori elhízás hatásai és szövődményi

fizikai aktivitás növelése - hogyan tudjuk becsempészni a

testmozgást a mindennapokba

SZEXUÁLIS  EGÉSZSÉG
szűrővizsgálatok fontossága, megelőzés

hogyan és mikor adjuk át a megfelelő tudást

tiltás és félelemkeltés hatásai

a tabusítás feloldása

párkapcsolati, és házastársi intimitás, és

szexualitás hosszú távú fenntartása

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS  KÖZPONT 8600 SIÓFOK,  FŐ TÉR 2 .
ELŐCSARNOK

2020.10 .08 .  17  ÓRÁTÓL

É L E T M Ó D V Á L T Á S T  T Á M O G A T Ó  P R O G R A M O K ,  R E N D E Z V É N Y E K ,
I N F O R M Á C I Ó S  N A P O K ,  E L Ő A D Á S O K

Információs nap - 1. alkalom

A PROGRAM MINDENKI  SZÁMÁRA INGYENES .
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E F O P  1 . 5 . 2 - 1 6 - 2 0 1 7 - 0 0 0 0 6
„ K Ö Z Ö S E N  A  J Ö V Ő N K É R T  –  K O M P L E X  P R O G R A M  A
H U M Á N   K Ö Z S Z O L G Á L T A T Á S O K  F E J L E S Z T É S É R E  S I Ó F O K
T É R S É G É B E N ”
S I Ó F O K  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T A

W W W . K O Z O S E N A J O V O N K E R T . H U

GYERMEKPROGRAMOK

É L E T M Ó D V Á L T Á S T  T Á M O G A T Ó
P R O G R A M O K ,  R E N D E Z V É N Y E K ,

I N F O R M Á C I Ó S  N A P O K ,  E L Ő A D Á S O K

Beszélgetés játékos, interaktív formában a gyerekekkel a különböző

függőségek és egészségkárosító szokások úgy, mint a dohányzás, drog

vagy alkohol fogyasztás szervezetre gyakorolt hatásairól. Ezzel

egyidejűleg pozitív példák bemutatása a helyes szokások iránti igény

kialakítására és megerősítésére, mint például a helyes 

táplálkozás.

A program mindenki számára INGYENES.

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS  KÖZPONT 8600 SIÓFOK,  FŐ TÉR 2 .
KAMARATEREM

2020.10 .22 .  10 :00-13 :00

Információs nap - 2. alkalom

EFOP  1 .5 .2-16-2017-00006

„KÖZÖSEN  A  JÖVŐNKÉRT  –  KOMPLEX  PROGRAM  A  HUMÁN   

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK  FEJLESZTÉSÉRE  SIÓFOK

TÉRSÉGÉBEN”

SÁGVÁR  KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA

WWW .KOZOSENAJOVONKERT .HU

KÖZÖSSÉGI  SZÍNTÉR  MODELLPROGRAMOK

DOHÁNYZÁS LESZOKÁS
TÁMOGATÁSA WORKSHOP
KÁLMÁN  IMRE  KULTURÁLIS  KÖZPONT  

8600  SIÓFOK ,  FŐ  TÉR  2 .

ELŐCSARNOK

2020 . 1 1 .06 .  17 :00 -20 :00

ÓRÁBAN :

ELŐADÁSOK  A  KÖVETKEZŐ  TÉMÁKBAN :

1 .

Szó  lesz  az  akt ív  dohányzás  szervrendszereket  ér intő

hatásai ról ,  a  passzív  dohányzás  hatásai ról  és  lehetőség  lesz

ki légzési  CO  mérésre .

  2 .  ÓRÁBAN

Hogyan  lehet  fe lkészülni  a  nehéz ,  kihívást  je lentő

helyzetekre ,  nikot inpótló  el járások  megbeszélése .

  3 .  ÓRÁBAN

A  dohányzásról  való  leszokás  nyereségei ,  döntés i  egyensúlyok ,

motiváció  kérdése ,  további  segítségnyújtás  lehetőségeinek

megbeszélése .

HA  TENNI  SZERETNE  AZ  EGÉSZSÉÉRT ,  DE  NEM  TUDJA  HOL

KEZDJE . . .  SZERETETTEL  VÁRJUK .

A  PROGRAM  MINDENKI  SZÁMÁRA  INGYENES .

E F O P  1 . 5 . 2 - 1 6 - 2 0 1 7 - 0 0 0 0 6
„ K Ö Z Ö S E N  A  J Ö V Ő N K É R T  –  K O M P L E X  P R O G R A M  A
H U M Á N   K Ö Z S Z O L G Á L T A T Á S O K  F E J L E S Z T É S É R E  S I Ó F O K
T É R S É G É B E N ”
S I Ó F O K  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T A

W W W . K O Z O S E N A J O V O N K E R T . H U

FELNŐTTEKNEK SZÓLÓ ELŐADÁSOK

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KORA GYERMEKKORI  K IALAKÍTÁSA
alapvető táplálkozási ismeretek

kora gyermekkori elhízás hatásai és szövődményi

fizikai aktivitás növelése - hogyan tudjuk becsempészni a

testmozgást a mindennapokba

SZEXUÁLIS  EGÉSZSÉG
szűrővizsgálatok fontossága, megelőzés

hogyan és mikor adjuk át a megfelelő tudást

tiltás és félelemkeltés hatásai

a tabusítás feloldása

párkapcsolati, és házastársi intimitás, és

szexualitás hosszú távú fenntartása

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS  KÖZPONT 8600 SIÓFOK,  FŐ TÉR 2 .
ELŐCSARNOK

2020.10 .22 .  17  ÓRÁTÓL

É L E T M Ó D V Á L T Á S T  T Á M O G A T Ó  P R O G R A M O K ,  R E N D E Z V É N Y E K ,
I N F O R M Á C I Ó S  N A P O K ,  E L Ő A D Á S O K

Információs nap - 2. alkalom

A PROGRAM MINDENKI  SZÁMÁRA INGYENES .

Veszélyes anyagokkal (vegyszerekkel, 
mérgező anyagokkal) kapcsolatos ismeretek a
gyermekek/felnőttek körében előforduló 
mérgezések megelőzésére

aktualitások - a jelen helyzet teendői
személyi higiéné/kézmosás 
védőoltások 
szexuális egészség-betegségek terjedése 
antibiotikum használat 
tájékoztató anyagok

Járványügyi ismeretekről

főbb veszélyes anyagok interaktív bemutatása 
megelőzés és elővigyázatosság
tájékoztató anyagok kiosztása

Az egészséges táplálkozásról
az egészséges táplálkozás alapjai, a táplálkozási piramis, vagy
az egészséges táplálkozás háza
a személyre szabott napi ajánlott kalóriabevitel kiszámolása
egy 1600 kalóriás mintaétrend bemutatása

Interaktív előadások

EFOP  1 .5 .2-16-2017-00006

„KÖZÖSEN  A  JÖVŐNKÉRT  –  KOMPLEX  PROGRAM  A  HUMÁN  

 KÖZSZOLGÁLTATÁSOK  FEJLESZTÉSÉRE  SIÓFOK  TÉRSÉGÉBEN”

SÁGVÁR  KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA

WWW .KOZOSENAJOVONKERT .HU

KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR MODELLPROGRAMOK

KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 2.
SZÍNHÁZTEREM

2020.11.09. 17 ÓRÁTÓL

A program mindenki számára INGYENES.
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Harminc éve szabadonHarminc éve szabadon
Rendhagyó kiállításmegnyitó 
Siófokon.

Néhány hétig Siófokon is látható 
volt a a „30 éve szabadon” című ván-
dorkiállítás, mely a három évtizede 
kivívott magyar és kelet-közép-európai 
szabadságról mesél, zömmel a buda-
pesti Terror Háza Múzeum munka-
társainak összeállításában. Piros-fehér 
kordonszalaggal (augusztus vége óta 
a színiegyetemistákkal való egyetér-
tés, a velük vállalt szolidaritás jelké-
pe lett ez országszerte) körbekerí-tett 
„Gáti-gödör” közepén nyitották meg, 
a város nevében a tárlatot köszöntő 
Virág Erzsébet önkormányzati képvi-
selő, tanácsnok maga is SZFE-feliratú 
pólóban beszélt, és a mondandója is 
rendhagyó volt…

Arról beszélt: ha már egyszer „30 
éve szabadon” a tárlat címe, hiányolja, 
hogy nem az elmúlt 30 évünkről szól, 
de megérti, hogy más koncepciója volt 
a tárlat összeállítóinak. „Magyar-törté-
nelem szakos tanárként van egy másik 
problémám is vele – folytatta –, az, 
hogy a Rákosi-korszak után hiányzik 
az 1989-ig tartó magyar fejlődés, holott 
jelentős események történtek addig is, 
míg eljutottunk a rendszerváltásig. A 
„piacgazdaság” kiépítése nélkül példá-
ul aligha valósulhatott volna meg a vál-
tozás. Aki például Siófokon élte meg 
azokat az időket, az tudja: nagyon sok 
nyugati turistával találkoztunk, de a 
SZOT-üdülők magyarjain kívül vendé-

gül láttuk a keleti országok turistáit is, 
vagyis európai kapcsolatokat alakítot-
tunk ki. Azaz: nem csak a „felsőség”, a 
pestiek, hanem az egész ország kivette 
a részét, hozzájárult a rendszerváltás-
hoz, készültünk arra, hogy „történjen 
valami”. Egyébként örülök, mert gon-
dolkodásra, visszatekintésre késztet 
a kiállítás, az idősebbeket nosztalgiá-
zásra. Mindenki, aki megtekinti, tegye 
hozzá a saját történetét!”

És valóban, nyilván más és más 
gondolatokat hívnak elő a plakátok 
jelszavai: az olyanok például, hogy 
„egy fiatal jövőjéről a származása dön-
tött”, vagy az az 1947-es ávó-direktíva, 
hogy „minden karon legyen egy meg-
bízható informátor”, esetleg Rákosi 

szavai: „A professzoroktól azt kérem: 
legyenek politikai emberek!”…És ez 
a megállapítás is, szigorúan ugyan-
csak a Rákosi-korból: „Aki máskép-
pen gondolkodott, azt megfigyelték, 
üldözték, ellehetetlenítették”. Meg ez: 
„államosították a magántulajdont”… 
és már csak egy utolsó, ez is egy 1949-
es MDP-direktíva: „A beruházásokat 
mindenkor a politikai szempontok ha-
tározzák meg”.

Elhangzott a megnyitón Illyés 
Gyula „örökös” verse („Hol zsarnok-
ság van, ott zsarnokság van, minden-
ki szem a láncban…”), és Cseh Ta-
más 1979-es dala: „Csak tíz év múlva 
ne ez a dal legyen”.

 F. I.

Megújult a Micimackó
Befejeződött a Mi-

cimackó Óvoda nyárra 
előirányzott felújítá-
sa. Dr. Lengyel Róbert 
polgármester arról tá-
jékoztatott: bár az ön-
kormányzatokat sújtó 
kormányzati elvonások 
Siófok költségvetését is megkurtították, az óvoda-
felújítási programot idén is folytatta a város. Ezúttal 
a Kossuth utcai óvoda újult meg, 26,6 millió forin-
tot költött a beruházásra az önkormányzat a siófoki 
adófizetők pénzéből. A többi óvoda és a bölcsőde 
nyári felújítására, karbantartására további közel 20 
millió önkormányzati forint jutott.

Hornyák János statikus tervező vállal 

TARTÓSZERKEZET TERVEZÉST, 
MŰSZAKI ELLENŐRZÉST,  

MŰSZAKI SZAKÉRTÉST ÉS  
IPARI CSARNOK TERVEZÉST  
kompletten 30 éves tervezői és kivitelezői gyakorlattal. 

Telefon 06-30/952-9640, 
email: hornyak.janos1967@gmail.com,  

web: www.hornyakjanos.hu
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József Attila a Balatoni ÍróhétenJózsef Attila a Balatoni Íróhéten
Márai és Móricz is az előadók 
között volt.

Kinyomoztuk, kinek az alkotása a 
József Attila-emléktábla Siófokon. A Gá-
bor Dénes Főiskola épületének oldalán 
található egy József Attila dombormű, 
amelyet 2005-ben avattak fel. Az ország 
köztéri szobrait nyilvántartó honlap 
nem tudta kideríteni, ki az alkotó.

A bronz domborművet József At-
tila születésének 100. évfordulóján, 
2005. április 11-én avatták fel emlé-
ket állítva nemcsak a költőnek, ha-
nem a Balatoni Íróhét rendezvényé-
nek is. A emléktáblát Siófok Városa, 
Somogy Megye Önkormányzata és a 
Berzsenyi Irodalmi és Művészeti Tár-
saság állíttatta, és Varga Tamás szob-
rász alkotása. A korabeli sajtó tudósí-
tása alapján az avatóbeszédet Juhász 
Ferenc, Kossuth-díjas költő mondta.

József Attila és Siófok
József Attila és a Balaton kapcsán 

sokaknak Balatonszárszó és a végzetes 
1937-es év decemberi nap jut eszébe, 
azonban Siófokon is több alkalommal 

megfordult a költő. 1932. május 23-án 
megalakult az Írók Gazdasági Egyesü-
lete, azzal a céllal, hogy az íróknak és 
költőknek gazdasági, jogi és szociális 
segítséget nyújtson. Az egyesület első 
programjai között szerepelt az 1932. 
szeptemberi Balatoni Íróhét, mely több 
települést is érintett a tó körül program-
jaival, köztük Siófokot is. Célja az volt, 
hogy a kortárs írókat és költőket megis-
mertessék a balatoni régió lakosaival, és 
a művészek is inspirációt és élményeket 
gyűjtsenek az utazások során.

A társaság 1932. szeptember 6-án 
érkezett Siófokra Balatonfüredről, és 
szeptember 9-én utaztak tovább Keszt-
helyre vonattal. A korabeli visszaem-
lékezések szerint József Attila Berda 
Józseffel és Erdélyi Józseffel lakott egy 
szobában, és A város peremén című 

versét is itt olvasta fel először közön-
ség előtt, melyet az új proletár hang-
nak titulált a hallgatóság. A rendez-
vény keretében tartalmas programban 
is részük volt, mert többek között Má-
rai Sándor és Móricz Zsigmond is az 
előadók között szerepelt.

A költő és Sólyom Janka
Azonban nemcsak az íróhét alkal-

mával járt a költő több alkalommal 
Siófokon, hanem 1936 nyarán is. Ezen 
a nyáron Sólyom Janka (1902-1972), 
a kor elismert sanzonénekesnője 
Siófokon nyaralt, és látogatást tett Jó-
zsef Etelkánál Balatonszárszón, ahol 
megismerkedett a költővel. Az első 
találkozást több követte, József Atti-
la városunkba is ellátogatott, majd a 
kapcsolat az ősz során is folytatódott 
Budapesten. Sólyom Janka a Bristol 
Szállodában lépett fel esténként úri 
közönség előtt, ahol nagy sikerrel adta 
elő a Buday Dénes által megzenésített 
verseket. József Attila versei közül is 
több a repertoár része lett, és levelek-
ből feltételezhető az is, hogy kapcsola-
tuk nem maradt szakmai szinten...

Balatoni Íróhét résztvevői, 1932 Forrás: moly.hu

Véradás
A Vöröskereszt helyi szervezeté-
nek októberi véradásai Siófokon: 
október 15: Kongsberg-üzem, 12-
15 ó.; október 19: kórház, vérel-
látó, 14-17 ó.; október 20: Baross 
középiskola, 13-15 ó.; október 28: 
Sió-Eckes, 13-15 ó.

Ámokfutó
A Say Ferenc utcai játszótér mel-
letti sportpályán „landolt” jármű-
vével egy 69 éves helyi lakos, aki 
előtte két autót, több szemetesku-
kát, ereszcsatornát, díszfát, kosár-
labdapalánkot összetört, majd egy 
kerítést is áttört. A férfinél az alko-
holszonda pozitív eredményt mu-
tatott, sőt, korábban már eltiltot-
ták a járművezetéstől. B. Ferencet 
előállították, eljárásokat indított 
ellene a rendőrség. A város is be 
kívánja hajtani az okozott kárt az 
„ámokfutón”.

PÁLYÁZAT ÚTJÁN ELADÁSRA  
KIJELÖLT INGATLANOK
1.  Fonyód, Kopaszdomb lakóház,  

udvar, erdő, rét 
033 hrsz. 29500 m2 Vételár: 28.000.000 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 
Az ingatlan víz- és csatorna bekötéssel  
rendelkezik, egyéb közművek az utcában.  
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 együt-
tesen értékesíthetők, együttes vételáruk: 
12.800.000 Ft

3.  Siófok-Töreki, 0179/21 hrsz. 5744 m2 
(4270/5775-öd tulajdoni hányad)  
kivett szántó, legelő. Vételár: 4.500.000 Ft

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

5.  Siófok, Sándor utca 42. 5514 hrsz. 596 m2 
beépítetlen terület. Vételár: 5.300.000 Ft Víz, 
villany bekötve, gáz, csatorna az utcában.

6.  Siófok, Töreki utca 12177/2 hrsz.  
3.783 m2 beépítetlen terület  
Vételár: 12.000.000 Ft  A közművek az 
utcában vannak, a beépítetlen területre 
nincsenek rácsatlakoztatva.

7.  Siófok, Töreki utca 30-32. 12177/3 hrsz. 
4.378 m2 gazdasági épület, udvar  
Vételár: 21.000.000 Ft Az ingatlan villany 
közművel ellátott, egyéb közművek 
az utcában vannak, az ingatlanra nincsenek 
rácsatlakoztatva.    

8.  Siófok, (Töreki városrészben, a Jódi- 
hegyen) 0184/35 hrsz. 3920 m2 legelő 
Vételár: 2.900.000 Ft

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

A pályázatban szereplő ingatlanok kikiáltási 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.)

Pályázatok beadásának határideje: 2020. október 30. (péntek) 9:00 óra
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A billegető cankó és társaiA billegető cankó és társai
Ha magasan tartják a vízszintet, a 
vízimadár is kevesebb a Balaton-
nál.

Parti madarak a Balatonnál; nem 
egy átvitt értelmű kifejezés valamely 
bulizós életvitelű élőlényekre vonat-
kozóan, hanem a víz partján megje-
lenő cinege vagy rigó méretű vízima-
darakat jelöli, mint a havasi partfutó, 
fenyérfutó vagy a kőforgató. Ezen 
fajok jellemzően tőlünk jóval észa-
kabbra költenek, főként a tundrá-
kon. Az afrikai telelőhelyekre vonu-
lásuk során a kisebb-nagyobb vizes 
élőhelyeken megállnak, ahol pihenőt 
tartanak és táplálkoznak. A Balato-
non csak vonuláskor, főként ősszel 
láthatunk néhány egyedet. 2002-, 
2004-, illetve 2012-ben, amikor a Ba-
laton vízszintje alacsony volt, a part 
mentén kialakult fövenyeken, tocso-

gókban csapatosan is megjelentek, 
mivel a kialakult élőhelyek alkalma-
sak voltak táplálkozásra. Az állandó 
magas vízszint ökológiai szempont-
ból nem szerencsés. Többek között 
a nád regenerációja is csak változó 
vízszint, természetes vízjárás esetén 
tud megvalósulni.

Az időként kialakuló alacsony 
vízszint – a Limnológiai Intézet vizs-
gálatai alapján – nem okozta a víz 
minőségének romlását. Az MME 
Dél-balatoni Helyi Csoportja 2003 
óta minden hónapban végez vízima-
dár-felmérést a Balaton déli partján 

Balatonberénytől Balatonaligáig. A 
vizsgálatok eredményei alapján meg-
állapítható, hogy az alacsony vízszint 
idején a kialakult vizes élőhelyek 
változatossága növelte a vízimadarak 
diverzitását. Az ilyen időszakokban 
több madárfaj nagyobb tömegben 
jelent meg a Balaton partján, mint a 
magas vízszint idején. Kisebb szám-
ban azért idén is megjelentek parti 
madarak a Balaton partján, főként 
a kövezések mentén keresgetik a 
táplálékot. Jellemzőjük, hogy igen 
bizalmasak, akár 1-2 méterről is le-
fényképezhetők. Egy gyakoribb fa-
juk a billegető cankó 
a Balaton környé-
kén is rendszeresen 
költ, így év közben 
is megfigyelhető a tó 
partján.

 www.szeptisztasiofokert.hu

Sokba kerül az állatmentésSokba kerül az állatmentés
A Siófoki Állatvédő Alapítvány 
életét is megnehezítette idén a 
koronavírus, legnagyobb program-
jukat, a kutyás majálist le kellett 
mondaniuk, és a menhely kapuit 
is be kellett zárniuk a látogatók 
előtt egy időre. Szeptemberben 
azonban sikerült megrendezni-
ük az Örökbefogadott találkozót, 
családias hangulatban, a szokásos 
bemutatókkal, versenyekkel.

– Sétáltató napokat továbbra is sze-
retnénk tartani, igyekszünk nyitott-
nak maradni, mert az állatoknak nagy 
szükségük van rá – mondta Vörös Zsu-
zsa, a menhely vezetője. – A nyáron 
rengeteg látogatónk volt, és a sétálta-
tás nagyon jó hatással volt a menhelyi 
kutyákra, ez a program az örökbeadás 
szemponjtából is fontos.

Jelenleg 140 körüli a menhelyi ku-
tyák száma, de ez folyamatosan válto-
zik; ahogy gazdihoz kerülnek az ebek, 
már érkeznek is a helyükre újak, példá-
ul olyanok, amelyek már néhány hete 
ideiglenes befogadónál várakoznak, 
vagy az utcán találták őket. A 170-180 
kutya befogadására képes menhely 
szabad helyei folyamatosan töltődnek. 
Az örökbefogadásra felkészített állatok 

bekerülnek az önkéntesek által üze-
meltetett adatbázisba, ahol rájuk talál-
hat az ideális gazdijelölt.

– A legtöbb gazdajelölt gyorsan, 
könnyen kezelhető kutyát keres, pedig 
sok olyan, főleg idősebb ebünk van, 
amelyeknél úgy látjuk, nem fognak 
tudni kikerülni a menhelyről, főleg 
viselkedési problémáik miatt, mert 
extrém módon félénkek, bizalmatla-
nok – folytatta Vörös Zsuzsa. – Keve-
sen hajlandók energiát és időt fektetni 
egy-egy ilyen kutya nevelésébe. Min-
den állatot oltásokkal, mikrochippel 
és ivartalanítva adnak örökbe. Mindez 
megemeli a közhasznú alapítványként 
működő, adományokból, önkormány-
zati támogatásokból és a személyi jö-
vedelemadó 1 százalékából fenntartott 
alapítvány költségeit.

– Az adománygyűjtéseken első-
sorban állateledelt, a tél közeledtével 
meleg holmikat, a kölyökkutyák és 
beteg lakóink számára ágyneműt, tö-
rölközőket gyűjtünk, melyben a civil 
lakosság nagy segítségünkre van – így a 
menhelyvezető. – A pénzadományokat 
egyrészt célirányosan gyűjtjük egy-egy 
kutya kezelésére, valamint az állator-
vosi költségekre, oltásokra, ivartalaní-
tásra; másrészt a közösségi oldalon ön-
kénteseink működtetnek egy támogatói 
csoportot, mely az általános működési 
költségeink megsegítésére szolgál. An-
nak ellenére, hogy sok állateledel-ado-
mányt kapunk, a kölyökkutyák, beteg 
vagy alultáplált kutyák számára meg 
kell vásárolnunk a speciális, magas mi-
nőségű tápokat. Évente több ezer oltást 
kapnak kutyáink, gazdihoz kerülés 
előtt egy kölyökkutya 5-6, egy felnőtt 
3-4 oltást kap, valamint évről évre több 
száz kutya ivartalanítási költségét, mik-
rochippel való ellátását is fedeznünk 
kell. Emellett előfordulnak váratlan ese-
tek, műtétek, megbetegedések.

Sokan támogatják az alapítványt a 
jövedelamadójuk 1 százalékával; ezt 
állatorvosi, működési költségre fordít-
ják. Idei tervük a menhelyi kennelek 
felújítása. Milei Barbara
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Tőle néhány méterre lőtték le  Tőle néhány méterre lőtték le  
Szadat egyiptomi elnökötSzadat egyiptomi elnököt
90. születésnapja alkalmából 
köszöntötte Ferenczi Ernő nyu-
galmazott katonai attasét a város 
nevében Bardócziné dr. Molnár 
Anita alpolgármester.

Ferenczi Ernő képviselte a ma-
gyar katonapolitikát Egyiptomban, 
Görögországban és Etiópiában, ma 
már boldog nyugdíjas éveit tölti fele-
ségével, a 83. születésnapját ünneplő 
Ferenczi Ernőné Bodó Ilonával Siófo-
kon. A házaspárnak két fia született, 
és mára a Ferenczi család 5 unokával 
és 3 dédunokával bővült. Ernő bá-
csi Hódmezővásárhelyen született, 
felesége, Ilona néni siófoki születé-
sű, helyi hajós-pedagógus családból 
származik.

Athéntól Etiópiáig
„A kötelező sorkatonaság után 

tiszti iskolába jártam, majd amikor 
Siófokra helyeztek át, itt ismerked-
tem meg feleségemmel, aki Tab mel-
lett a laktanyában gépíróként dol-
gozott – emlékezett vissza a kerek 
születésnapos. – Később elvégeztem 
a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiát 

(ma közszolgálati 
egyetem), bár a sor-
katonaság még nem 
nagyon tetszett, a 
katonai életpálya 
maradásra bírt, s az 
akadémia négy évét 
már színjelesre vé-
geztem, így az aulá-
ban arany színben 
került fel a dísztab-
lóra a nevem. 1970-
ben külföldi szol-
gálatba kerültem 
Kairóba, katonai 
attasé-titkárként.”

„Én ekkor Bu-
dapesten az Or-
vosszakértői Inté-
zetben dolgoztam, 
bejelentettem a főnökömnek, hogy 
Kairóba költözünk néhány évre, fog-
tuk a batyunkat, két gyerekkel össze-
csomagoltunk” – vette át a szót a fe-
lesége, aki a siófoki bíróságról került 
a fővárosi bíróságra főelőadóként, 
majd az Orvosszakértői Intézetbe. 
– „4 év külszolgálatot 4 év itthonlét 
követett, férjemet áthelyezték Görög-
országba, Athénba, majd ismét Kai-

róba, és a családdal együtt követtük. 
Megtanultunk angolul, arabul. Már 
nyugdíjba készülődtünk, amikor a 
Honvédelmi Minisztérium külszol-
gálatától szóltak, hogy Etiópiába kell 
mennünk. Sajnos a gyerekeket 14 
éves koruk után már nem vihettük 
magunkkal, ők a nagyszülőknél Sió-
fokon éltek és tanultak.”

Kairó és Athén után újra az 
egyiptomi főváros, majd Etiópia lett 
Ferenczi Ernő állomáshelye, de ek-
kor már katonai és légügyi attasé-
ként. „A katonai attasé egyenrangú 
a nagyköveti pozícióval, mi akkor 
egymás mellé rendeltséggel képvi-
seltük hazánkat, de más feladattal 
– magyarázta lapunk kérdésére. – A 
katonai attasé elsődlegesen a Hon-
védelmi Minisztériumot képviseli az 
adott országban. Sokan kérdezték, 
hogy mennyire is volt akkor fontos 
ennek a kis országnak a véleménye, 
politikai jelenléte a nagyvilágban.

A magyar diplomatákat széles 
körű nemzetközi elismerés övezte. 
Azt is mondhatom, hogy a szocialis-
ta országok között is vezető szere-
pet töltöttünk be. Talán mi magya-
rok nyitottabban, rugalmasabban 
tudtunk együttműködni, mozogni 
ezen a pályán és az is igaz, a Ká-
dár-korszak nagyon nyitott volt a 

Alpolgármesteri köszöntés

Ferenczi Ernő feleségével, fiával, valamint Bardócziné dr. Molnár Anita alpolgármesterrel
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Nyugat irányába, kiváló nemzetközi 
kapcsolatokat épített ki. Ennek ko-
moly nemzetgazdasági eredményei 
is voltak, hiszen nagy mennyiség-
ben tudtunk kiváló minőségű ma-
gyar, főleg ipari termékeket expor-
tálni vagy gyárak, hidak építésére is 
kaptunk megrendelést, csak néhány 
példa: Ikarus, Ganz Mávag, Video-
ton, az egyiptomi vasgyár építése, 
a Nílus melletti Heluáni híd és vízi-
erőmű építése…”

A kairói merénylet

Amikor másodszor tértek vissza 
az egyiptomi fővárosba, közvetlen 
közelről élték át az Anvar Szadat 
elnök elleni, 1981-es merényletet. 
Az egykori katonai attasé élete leg-
rosszabb élményét így elevenítette 
fel: „Katonai díszszemlére kaptunk 
meghívót a feleségemmel és az ak-
kor frissen kinevezett titkárommal. 
Már csak a legutolsó harci járművek 
voltak hátra, amikor szinte az utol-
só előtti jármű megállt a dísztribün 
előtt, ahol mi is voltunk, alig 3-4 mé-
terre a helyi miniszterektől. Ekkor 
felfegyverzett katonák ugrottak le 
egy teherautóról. Mindenki azt hit-

te, hogy ez a programhoz tartozik, 
Szadat államelnök fel is állt, és tárt 
karokkal üdvözölni akarta a feléje 
tartó katonákat. De nem ez történt. 
Először hanggránátokat dobáltak a 
tribün felé, majd közvetlen közelről 
géppisztollyal két oldalról és közép-
ről kíméletlenül sorozatlövéseket 
adtak le a helyi kormány díszpá-
holyban ülő vezetőire; gyakorlatilag 
lemészárolták a kormányt, Szadat is 
elhunyt. Mindez tőlünk néhány mé-
tere játszódott le, menekülni nem 
volt lehetőségünk, hiszen tele volt a 
tribün, óriási pánik tört ki. Én ülve 
maradtam, és figyeltem az esemé-
nyeket, mást úgysem tehettem. Fel-
készültünk a legrosszabbra. Több 
külföldi diplomata is megsérült, 
mint ahogy a mellettem ülő is.

Szerencsére minket nem talál-
tak el az összevissza lövöldöző 
terroristák. Mire a biztonsági őrség 
észbe kapott, addigra be is fejező-
dött. Életveszélyben voltunk.”

A külszolgálati idő alatt szá-
mos kint játszott, vagy edzősködött 
sportolóval, főleg futballistával ke-
rültek barátságba; Puskás Öcsivel, 
Sipos Ferenccel, Hidegkuti Nán-
dorral, Bundzsák Dezsővel. „Akkor 
minden külföldön dolgozó és élő 
magyar embernek be kellett jelent-
kezni a nagykövetségen. Így ala-
kultak ki a baráti kapcsolatok.” Az 
attasé és felesége nyugdíjas éveire 
Siófokra költözött, így a sok kül-
földi út után ismét teljes lett a Fe-
renczi család.

 Milei Barbara

Röviden
NAGYKÖVETEK

Japán és Libanon budapesti nagy-
követe is vendége volt az elmúlt 
hetekben a siófoki városházának. A 
japán és a libanoni diplomata egy-
szerre érkezett; dr. Lengyel Róbert 
polgármester fogadta őket, majd 
mutatta be nekik a várost, közösen 
dr. Safar Ahmed képviselővel, aki 
libanoni származású. A libanoni 
nagykövet nyitott volt egy testvér-
települési együttműködés kialakítá-
sával kapcsolatban is. Képünkön a 
siófoki polgármester a libanoni és a 
japán nagykövettel.

ÚJ VEZETŐ
Dr. Kiss Pál nyugdíjba vonulását kö-
vetően Gyulai László vezeti a kor-
mányhivatal siófoki járási kirendelt-
ségét. Az új hivatalvezető korábban 
a siófoki önkormányzati hivatal ha-
tósági osztályvezetője volt.

NEGYVEN ÉV
Negyven éve kezdődött meg a ta-
nítás a Beszédes József Általános 
Iskolában. Ez alkalomból a névadó 
tiszteletére emléktáblát avattak, Biró 
József vízgazdálkodási és környezet-
védelmi szakmérnök tervei alapján.
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„Az legyél, aki mindent kibír, „Az legyél, aki mindent kibír, 
„Esténként gyakran sírok” – mond-
ja Papp András, a 2017. januári 
veronai busztragédia siófoki 
túlélője. Nevelt fia és felesége is 
elhunyt a 17 halálos áldozattal járó 
balesetben.

Az idei tanév is úgy indult, im-
már harmadszor a siófoki Baross kö-
zépiskolában, hogy átadták a Vörös 
Balázs-díjat az iskola legmagasabb 
kitüntetéseként; az a diák kaphatja, 
aki a tanulásban, a sportban, a kö-
zösségi életben példaként állítható 
a többiek elé. Mint amilyen a vero-
nai balesetben elhunyt Balázs volt: 
Európa-bajnoki 8. helyezett karatés. 
Közben az olaszországi bíróság a mi-
nap első fokon elítélte azt a magyar 
sofőrt, aki a buszt vezette 2017 janu-
árjában. 

Papp András: „Nem, nem érzek 
elégtételt, nem érzem úgy, hogy bár-
kit is hibáztatnom kéne azért, mert 
elveszítettem a családomat. Kü-
lönbözőek vagyunk. Vannak, akik 
„különnyomoznak”, nyilatkoznak a 
tévékben, harcolnak a buszt üzemel-
tető kft. ellen is. Én hiszek az ügyvé-
deimnek meg a szakértőknek, akik 
szerint a társaságnak nem volt 
köze a balesethez. Igaz, hogy 
pót-üzemanyagtartályt sze-
reltek fel például a buszra, 
de ez nem gyulladt ki, nem 
volt köze a tűzhöz. A busz-
nak nem volt műszaki prob-
lémája. A sofőr? Lehet, hogy 
elaludt? Lehet, hogy 
beteg volt? Ha el is 
aludt, aki vezet, 
az tudja, ez bár-
kivel előfordul-
hat, ha beteg, 
ha nem… Az 
autópálya-üze-
meltetőnek is 
van felelőssé-
ge, az a per még 
visszavan Olasz-
országban, ami 
sokkal fontosabb 
lesz ezeknél, de azt 
már nem övezi majd 
ekkora figyelem…

Ha nem azzal a busszal történt 
volna ez, akkor majd máskor, egy 
másikkal. A fiam megérezte. 2016 
decemberében iskolai feladat része-
ként készített egy rajzot, kitettem a 
Facebookra is: híd, 12 kereszt, 5 el-
száradt fa. És a következő hónapban 
ugye hídnak ment a busz, és 17-en 
haltak meg… Nem sokkal korábban 
Bulgáriában voltunk egy karatever-
senyen, mentünk autóval, és úgy 
éreztem, fáradt vagyok, félre kell 
állnom. Leálltam, és a következő 

pillanatban egy nagy csattanást 
hallottunk, a mögöttünk jövő 
kamion összeütközött egy 
személyautóval…

A mai napig sírok estén-
ként, ha nézek egy filmet, 
hallok egy zenét, más lettem, 
sokkal érzékenyebb. Tudom, 

hogy már nem jönnek 
vissza a szeretteim. Ha 

ebbe beleragadok, 
akkor elvesztegetem 
az életem. Ma már 
sok mindenben hi-
szek, sok minden-
ről kaptam bizo-
nyosságot, olyan 
csodák történ-
tek velem az 
elmúlt három 
évben, amelyek 
nyomán hiszek a 
túlvilági életben. 

Abban, hogy az 
életünk nem ér vé-

get ezzel a földi léttel. Hiszem, hogy 
ez az élet sokkal több annál, mint 
amit felfogunk belőle. Biztos vagyok 
benne, hogy én azért jöttem haza 
Veronából, mert van még valami dol-
gom, amit csinálnom kell. Tudom, 
hogy ők látnak engem, segítenek. 
Ők vagy az univerzum, vagy Isten, 
bárhogy nevezem… Nagy könnyebb-
séget jelent, hogy a balesetkor sem 
Balázsnak, sem a feleségemnek nem 
volt ideje felfogni sem, hogy mi tör-
ténik. Nem szenvedtek, nem tudták 
egymásról, hogy a másik meghalt. 
Nekem rossz, aki itt maradtam. A 
fiamat elhúztam a busztól. Olyan he-
lyen ült, a legrosszabb helyen, hogy 
tudtam, rögtön szörnyethalt. De én 
még azért próbáltam menteni, mert 
hátha… A feleségem, mint utólag ki-
derült, akkora ütést kapott a fejére, 
hogy azonnal életét veszítette, vagyis 
nem szenvedett. Hiszem, hogy tud-
ják, látták, hogy mindent megtettem 
a fiamért… 

Együtt karatéztunk, abbahagy-
tam, s az újrakezdést, azt a szintet, 
amit elértem, neki köszönhetem, ha 
a foci helyett nem a karatét választ-
ja, nem folytattam volna komolyan. 
Egydanos fekete övesként fejeztem 
be a karatét, kiszálltam belőle, más-
ba, új műfajba kezdtem, talán mert 
ez az a feladat…

Az volt az álmunk a családdal, 
hogy kimegyünk Japánba 2019-ben a 
vb-re. Fiam emlékére mentem ki vé-
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aki mindent túlél!”aki mindent túlél!”
gül, a feleségem hónapokig varrt egy 
gobelint az alapító nagymesternek 
a képével, azt akartam a mostani-
nak kivinni. A velem megesett egyik 
csodának fogom fel, hogy a jelenlegi 
vezető, Shinan Kenji Midori végül se-
gített abban, hogy egy hónapig kint 
legyek, és ott, az idegen környezet 
segítsen a családi tragédia feldolgo-
zásában. Az első japán csoda az volt, 
amikor egy magyar mester elvitt egy 
tokiói temetőbe, azzal, hogy próbál-
jam meg megtalálni a kiyokushin 
karate stílust megalapító nagymes-
ter,  Masutatsu Oyama sírját. Ez még 
egyetlen Japánban járt magyar kara-
tésnak sem sikerült. Álltam a hatal-
mas temetőben, vártam, hogy egy 
hang majd megmondja a fejemben, 
merre menjek. Tébláboltam, meg-
láttam egy japán házaspárt, rájuk 
néztem, bevillant, hogy nekem őket 
kell követnem, mert azért küldték 
őket, hogy odavezessenek. És jó sok 
kanyar után valóban ott volt a mester 
sírja… Másnap a versenyen a jelen-
legi nagymesternek akartam átadni 
a képet ajándékba. Megszervezték 
a találkozót, elmondtam, ki vagyok, 
mi történt a családommal, átadtam 
a gobelint. Tíz perc múlva jött visz-
sza a mester, és azt mondta: ezt ő így 
mégsem tudja átvenni, meg fogják ál-
lítani a versenyt és a színpadon fog-
ja átvenni tőlem, fotósok előtt. Majd 
fölajánlotta, hogy szeretettel vár az 
edzőtermébe, így jutottam ki egy hó-
napra Japánba. 

Amire nemrég váltottam, egy ön-
védelmi szisztéma, gyors megoldá-
sok sora arra, hogyan védd meg az 
életed, ha olyan helyzetbe kerülsz. 
És itt persze nem háborúra kell gon-
dolni, elég egy sötét utcára… Ennek 
köszönhetően olyan energiaszinte-
ket fedeztem fel magamban, amire 
korábban azt mondtam volna, hogy 
humbug, nem létezik.  

Engem az edzés tartott és tart 
életben, én már nem akarok mással 
foglalkozni a hátrelévő életemben,  
csak tanítani. Van rálátásom arra is, 
a baleset okán is, hogy vészhelyzet-
ben, amikor az életemet kell megóv-
nom, arra mennyi időm van és mi-
lyen lehetőségeim, mit tehet, mit tud 

tenni az emberi test meg az elme. De 
arról is szól ez, hogy miként lehet el-
kerülni a veszélyes helyzeteket. Soha 
nem tudhatod, mikor, milyen hely-
zetbe kerülsz. Én is ültem békésen 
egy buszon, s egy pillanat alatt meg-
változott az életem, a pokolban ta-
láltam magam, ahol emberek égnek, 
ott a fiam holtteste… szóval bármi-
kor, bárki…itt van ez a vírushelyzet 
is, amit azt mutatja, nem képes itt 
megvédeni senki senkit…lehet még 
itt olyan világ, amikor a túlélés lesz a 
cél, és azok fogják túlélni, akik felké-
szültek az ilyen helyzetekre…

Azon múlik, hogy lelkileg ki 
hogy tudja földolgozni a traumá-
kat, túl tud-e lépni…Van, aki úgy 
viselkedik, hogy leblokkol (ilyen is 
volt a veronai balesetben), vagy a 
robbanás után először a táskát ke-
resi, mert abban van a pénz… Az 
első kihallgatáson a rendőr először 
nem akarta elhinni, amikor elme-
séltem aprólékosan, hogyan húztam 
el a fiam az égő busztól 35 méterre. 
Azt mondták, el nem tudták képzel-
ni, hogyan került olyan messze a 
busztól a holtteste, hiszen azt tud-
ták, hogy azonnal szörnyethalt, és 
a robbanás sem repítette el… Ettől 
kezdve már nem kérdőjelezték meg, 
hogy úgy történt-e minden, ahogyan 
mondom…

Itthon a sajtóban már nem én 
„nyomultam”, nem engem kerestek, 
ezért írtam meg a teljes, hiteles tör-
ténetet a Facebook-oldalamon, hogy 
aki kíváncsi rá, elolvashassa azt is, 
hogy valójában mi hogyan történt 
ott az autópályán, Veronánál… Az 
első hetekben én sem voltam olyan 
állapotban, mint most, nem figyel-
tem, mit írt a sajtó, ki mit nyilatko-
zott összevissza, mire sor került az 
első hozzátartozói találkozóra, ott 
már nem nagyon akartak nekem 
hinni, hiába mondtam, hogy ez sem 
úgy történt, meg az sem…Ki is száll-
tam aztán ebből a csoportból. Volt, 
aki azóta megírta, hogy igen, való-
ban úgy történt minden…

Az, hogy így el tudom viselni, 
így fel tudtam dolgozni, abban biz-
tosan sokat segített a küzdősport 

meg a sok-sok jel, csoda, üzenet. A 
hit. A baleset előtt nem foglalkoz-
tam ilyesmivel. Mielőtt elindultunk, 
a feleségem kiírt magának két idé-
zetet filctollal, és kitette a konyhá-
ban, ilyet soha nem csinált előtte. 
„Bármi történik veled, akkor is bízz, 
néz előre!” - ilyesmiket; amikor ha-
zaértem, tudtam, hogy nekem hagy-
ta ezeket üzenetként, mert érezte, 
hogy én haza fogok jönni… A fiam 
pedig álmomban üzente meg, hogy 
ahol ők vannak, ott ők nagyon bol-
dogok… 

Igen, hiszek. Hiszem, hogy ener-
gialények vagyunk, ha a lélekenergi-
ánk egyszer összekapcsolódott, ak-
kor az a kapcsolat örökre megmarad, 
akkor is, ha ők elmentek a túlvilágra, 
egy másik dimenzióba, akárhová, 
akármilyen messze. Így működnek 
a lelkek. Biztos vagyok benne, hogy 
ők onnan olyan energiákat külde-
nek, hogy nekem jó legyen. Vettem 
egy öreg házat az Aradi utcában, 
amit magam újítok fel. Mennem kell 
tovább, csinálnom kell a dolgaimat, 
mert ez a feladatom, tudva azt, hogy 
ott lehet a hazánk, ahonnan jövünk. 
A gyerekek is lemennek a játszótér-
re, teljesen komolyan játszanak, de 
estére haza kell menniük a család-
hoz; ez a földi lét is csak egy játszó-
tér, csináljuk a dolgunkat, de majd 
hazatérünk…” F. I.

„Nem baj, ha nem te vagy a legerő-
sebb, nem baj, ha nem te vagy a leg-
keményebb, nem baj, ha nem te vagy 
a legügyesebb, nem baj, ha nem győ-
zöl mindig, nem baj, ha nem te vagy, 
aki soha nem sír, te csak az legyél, aki 
mindent kibír, aki mindent túlél!”
 (Papp András harcos hitvallása).
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Teátrum kávéház és étterem bérbeadására, üzemeltetésére

A Kálmán Imre Kulturális Központ továbbiakban, mint Pályázta-
tó/Bérbeadó (8600, Siófok, Fő tér 2.) Siófok Város Önkormányzata 
(8600 Siófok, Fő tér 1.) intézményeként pályázatot ír ki Siófok Vá-
ros Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező, Siófok belterület 6304 
hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő Teátrum kávéház és étterem (a 
továbbiakban: Bérlemény) 6 éves határozott időtartamra. 2020. 
november 2. napjától, 2026. október 31. napjáig tartó bérletére 
(üzemeltetésére).

A pályázat célja 6304 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő Teátrum ká-
véház és étterem (8600 Siófok, Fő tér 2.) bérlőjének (üzemeltető-
jének) kiválasztása. 

A pályázat nyilvános, azon részt vehet bármely természetes sze-
mély és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben 
meghatározott „átlátható szervezet”, illetve egyéni vállalkozó, aki/
amely a jelen felhívásban megfogalmazott valamennyi feltétel-
nek megfelel, és a pályázatból jogszabályi rendelkezések, vagy 
hatósági döntés alapján nem kell kizárni.

A pályázat tárgyát képező ingatlanrész 280 m2, mely belső ven-
déglátótér, konyha, mosdók, iroda, személyzeti terekből áll. A 
Fő tér felől megközelíthető a bérlemény részét képező szezoná-
lisan használható 20 m2 terasz. A bérlemény összes alapterülete  
300 m2.

Bérleti díj: minimum 150.000 Ft/hó + áfa.

A bérleti díj évente az előző évi inflációs ráta mértékével növek-
szik.

A bérleti díj nem foglalja magában a közüzemi díjakat (villamos 
energia, fűtés, víz-és csatornahasználat költségei) és a szemétszál-
lítási díjat, melyeket a Bérlő a bérleti díjon felül köteles rendezni.

A bérlemény részben rendelkezik konyhai, illetve kávéházi bútor-
zattal. A Bérlő köteles saját költségén gondoskodni a bérlemény 
működtetéséhez szükséges gépek, berendezések beszerzéséről, 
karbantartásáról, javíttatásáról. A bérleményen bérbeadói enge-
dély nélkül átalakítást nem végezhet, harmadik személynek (al-
bérletbe, vagy ingyenes használatba) át nem adhatja. Egyéni vál-
lalkozás vagy cég székhelyéül nem jelölheti meg. A Bérlő köteles a 
működtetéshez előírt összes hatósági és szakhatósági engedélyt 
beszerezni, a hatósági szabályokat és törvényi előírásokat mara-
déktalanul betartani és alkalmazottaival, vendégeivel betartatni.

Nyitvatartási idő: a Bérlő belátása szerint naponta 8.00-tól 22.00 
óráig lehetséges, a nyitvatartási időn kívüli nyitva tartásra  a Bérlő 
és a Bérbeadó közötti külön megegyezés irányadó - pl. rendezvé-
nyek esetén. 

A pályázatot „Kávéház pályázat” felirattal ellátott zárt borítékban, 
egy példányban papír alapon kell beadni, más - különösen a pá-
lyázó személyének beazonosítására alkalmas adat - a borítékon 
nem szerepelhet. 

A kiíró a pályázatot az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig 
visszavonhatja. A kiíró ezt a döntését a pályázati hirdetmény köz-
zétételére vonatkozó szabályok szerint teszi közzé.

A pályázatra vonatkozó kérdések felvetésének, az esetleges 
további információszerzés helyének megjelölése: 
titkarsag@siofok.hu e-mail címen.

Helyszíni bejárás:
A Pályáztató az esélyegyenlőség biztosítása érdekében helyszíni 
bejárásra biztosít lehetőséget. 

A bejárás időpontja, csak egy alkalommal: 2020. október 9. (pén-
tek) 9:00 óra 

Találkozás: Siófok, Fő tér 2.

A bejárást elmulasztó pályázók számoljanak azzal, hogy további 
bejárásra időpontot a Pályáztató nem biztosít.

A bejáráson – az esélyegyenlőségre is tekintettel – kérdés nem 
tehető fel, a kérdéseket a leendő pályázók a fent megadott e-mail 
címre, a bejárást követően írásban tehetik fel. 

A feltett kérdésekre a legrövidebb időn belül, de legfeljebb a 2. 
munkanapon 16:00 óráig a Pályáztató írásban ad választ, vala-
mennyi kérdés vonatkozásában valamennyi kérdezőnek, egyide-
jűleg. A kérdés felvetés határideje: 2020. október 12. 16:00 óra.

A pályázat kizárólag SZEMÉLYESEN nyújtható be „Kávéház pályá-
zat” felirattal ellátott zárt borítékban. Más, különösen a pályázó 
személyének beazonosítására alkalmas adat a borítékon nem sze-
repelhet.

A pályázatok BEADÁSI határideje: 2020. október 16. (péntek) 
10.00 óra.

A pályázatok benyújtásának címe: 
Kálmán Imre Kulturális Központ - Igazgatóság 
8600 Siófok, Fő tér 2.

A pályázat bontása: 2020. október 16. (péntek) 10.00 óra.

Helyszíne: Kálmán Imre Kulturális Központ igazgatói iroda.

A pályázatok bontásán jelen lehetnek: a pályázó, vagy megbízott-
ja, Siófok Város Önkormányzata megbízott munkatársa, a Pályáz-
tató által kijelölt/megbízott személyek.

A pályázó meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy teljes bi-
zonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát és 
annak mértékét.

A Pályáztató a pályázatok bontásáról részletes jegyzőkönyvet 
készít, amelyet a következő munkanapon minden pályázatot be-
nyújtónak a pályázatban megadott elektronikus értesítési címre 
megküld.

Hiánypótlás lehetősége: 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra egy alkalom-
mal biztosít lehetőséget a Pályáztató. A hiánypótlásra nyitva álló 
határidő az esetleges hiányosság ésszerű pótolhatóságának várt 
időtartamában kerül meghatározásra.

A pályázat elbírálási határideje a Siófok Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének október havi rendes ülésének napja. 

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázat során aján-
latot tett egyik pályázóval sem köt szerződést, és a pályázatot in-
dokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítja.

A részletes pályázati kiírás megtekinthető a siofok.hu weboldalon, 
valamint a Kálmán Imre Kulturális Központ igazgatói irodájában. 
Az ajánlatot a részletes pályázati kiírás alapján kell összeállítani.



Az új, elektromos

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: 

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

Az ID.3 1ST modellek felszereltségtől függő, kombinált elektromosenergia-fogyasztása: 14,1-19,4 kWh/100 km, CO₂-kibocsátása: 0 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás 
során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei 
a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többlet-
felszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képen látható gépkocsi illusztráció.
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Hívjon bizalommal: 06-20/9-932-863

PSZICHOLÓGUS
klinikai gyakorlattal az alábbi problémák, nehézségek, 

panaszok kezelésével tud segítséget nyújtani:

•  pánikroham

•  szorongás

•  életvezetési nehézségek

•  életkori krízisek

•  depresszió

•  mentális zavarok

•  poszttraumás stressz

•  befejezetlen,  
elhúzódó gyász

•  veszteségek cipelése

•  céltalanság, célvesztettség

•  önértékelési  
problémák

•  önbizalom hiány

•  testi betegségek  
lelki hatásai

•  keresztyén spirituális 
pszichológia



Siófok, Fő utca 47-53 .
nyitvatartás: 

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

Vitaplus Medistus Antivirus 
lágy pasztilla 10 db
> vírusok és baktériumok elleni védelem     
> fertőzések és légúti megbetegedések megelőzésére
Természetes hatóanyaga filmszerű védőréteget képez a száj - és 
a garatnyálkahártyán amely segít megelőzni a vírusok és baktéri-
umok behatolását a szervezet sejtjeibe és így megakadályozza 
további szaporodásukat is.

GAL D3 vitamin, 4000 NE x 240 adag 30 ml 
A magasabb D - vitamin szinttel rendelkező embe-
rek körében jelentősen csökken többek közt a da-
ganatos betegségek, a szív - és érrendszeri beteg-
ségek, az idegrendszeri betegségek és a cukor-
betegség kialakulásának kockázata. A D3 - vitamin 
ezeken felül megelőzheti a felső légúti fertőzések 
és influenza kialakulásának lehetőségét is. 

Bálint cseppek Tüdő - füves csepp 50 ml
8 gyógynövény: orvosi tüdőfű, kakukkfű, izlandi 
zuzmó, cickafarkfű, mezei zsurló, lándzsás útifű, 
orvosi ziliz és zsálya alkoholos - vizes kivonata. 
Hozzájárulhat  a felső légúti rendszer egészségé-
nek fenntartásához, valamint a szervezet védeke-
ző rendszerének megfelelő működéséhez.

Natur Tanya Echinacea szirup 200 ml
Gesztenyemézzel és gyógynövényekkel. Fogyasz-
tását különösen javasoljuk immunrendszer erősítésé-
re, felső légúti fertőzések, köhögés, influenza, 
mandula - és torokgyulladás esetén.

Propur Propolisz csepp 50 ml
A propolisz hatásos lehet a felső légúti megbete-
gedések, láz, köhögés, tüdőgyulladás, torokgyul-
ladás, gyomor - és vastagbélgyulladás, parazi-
ták, húgyúti fertőzések valamint az ekcéma ese-
tén. Gyermekeknek, 3 éves kor felett az alkoholmentes propolisz 
cseppet ajánljuk!

Energy Grepofit 135 db
A Grepofit grapefruitmag, Echinacea, szudáni  
Hibiszkusz kivonatát és Orvosi zsálya illóolaját 
tartalmazó, bioinformációs készítmény.
Nemcsak a baktériumokkal, hanem a vírusokkal 
szemben is hatékony. Erősíti a szervezet termé-

szetes védekezőképességét, segít fenntartani a szervezet mikro-
biológiai egyensúlyát, erősíti az immunrendszert.

A  kapszulában grapefruit, teafa, rozmaring és 
kakukkfű olajkivonatai találhatók meg. Az összete-
vők mikrobaölő tulajdonsága a meghűléses, meg-
fázásos és felfázásos panaszok tüneteire és azok 
megelőzésére is ajánlottak.

Natur Tanya FitoTree kapszula

Aromax Antibacteria spray
A kiváló minőségű illóolajokat tartalma-
zó termékek használatát lakásokban,  
irodákban, közösségi terekben ajánljuk, 
elsősorban a megfázásos, téli időszak-
ban a levegő frissítésére.

INTERHERB Homoktövis extraktum 300 mg 
+ Cink 30 db
Homoktövis termésének húszszorosan koncentrál 
kivonatából készült, flavonoid hatóanyagokban gaz-
dag készítmény. A Homoktövis támogatja az immun-
rendszer működését, belülről óvja a bőr- és nyálka-
hártya szövetek épségét, szerepe van az emésztés-
ben és a normál bélműködésben is. A cink hozzájá-
rul az immunrendszer normál működéséhez, a sej-

tek oxidatív stresszel szembeni védelméhez. 

Dr. Theiss Antibac Higiéniai kézkrém
Ápolás gyakori kézmosás esetén. Véd a kiszáradástól. 
A Higiéniai kézkrém - hidegen sajtolt olívaolajjal, shea 
vajjal és jojobaolajjal - antibakteriális hatású, hidratál és 
intenzíven ápolja az igénybevett kezet. Számos növé-
nyi kivonatot tartalmaz, mint például eukaliptusz, bors-
menta és rozmaring.

Fytofontana Citrovtal grapefruitmag csepp
A Citrovital csepp grapefruit magvakból készült  
természetes készítmény, mely bioflavonoidokat 
tartalmaz. Széles hatékonyságú sprektrummal 
rendelkezik, ennek köszönhetően megakadályoz-
za a baktériumok, vírusok és gombák szaporodá-
sát a szervezetben.
A természetes bioflavonoidok megkönnyítik az 

emésztést, tisztítják a szervezetet, stimulálják az immunitást, meg-
előzik a megfázásokat és gyulladásokat, javítják a vérkeringést és 
növelik a nyálkahártya immunitást. forras: www.fytofontana.com

Bioco csipkebogyós retard C - vitamin 1000 mg 
100 db - os kiszerelés
A készítmény C - vitamin tartalma fokozatosan sza-
badul fel a szervezetben. A hosszan tartó hatás 
révén folyamatosan biztosíthatjuk szervezetünk  
C - vitamin szükségletét. A C - vitamin hozzájárul az 
ideg -  és immunrendszer normál működéséhez, a 
sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez, a 
fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.

Herbal Swiss forró italpor 24 db
Közel 20 féle gyógynövényt tartalmazó,  
instant italpor, mely gyógyszerek (pl.: antibio-
tikum) mellet is szedhető. Nyugtató hatása 
van a torokra és a hangszálakra is. A termék 
enyhítheti a megfázás és az influenza kelle-
metlen tüneteit. Terhesség és szoptatás ideje alatt is fogyaszt-
ható.  12 éves kor alatt nem javasolt.

Itt az Ideje felturbóznI az Immunrendszert!

október 23. péntek: zárva24. szombat:  nyitva 9:00 -12:00


