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Főszerkesztői jegyzet

(ál) Hírek a postaládákban
A minap a postaládámban egy ingyenes, néhány  
oldalas lapot találtam, mely a címlapján a közéleti 
szót szerepeltette. El is kezdtem átböngészni, de már 
az első oldalaknál furcsa érzés fogott el. A Siófoki Hí-
rek egy cikkéből ragadott ki egy-két részletet az író.  
De kezdjük az elején.

Magyarország a szakértők hazája. Kezdetben volt  
a futball, majd felzárkózott a turizmus, a gasztronó-
mia, a fotózás, az újságírás és még sorolhatnám.
Pár évvel a kereskedelmi televíziók és a bulvárlapok  
tömeges indulása előtt egy kis előadóterembe  
zsúfolódott be mintegy nyolcvan újságírótanonc, 
köztük én is. Egy legendás magyar zsurnaliszta  
tartotta a szemeszter első előadását: 
„Hölgyek, urak! Nézzék meg, mi megy Amerikában! 
Annyi rádió, televízió és főleg újság van ott, mint 
égen a csillag. De van egy érzékeny rész, ami minket 
is elér, szerintem előbb, mint utóbb. Azaz, jöhet  
a bulvár, jöhetnek az olyan újságok, ahol a címlapon 
nagy piros betűkkel van felírva a botránycím, hogy  
a tanulatlan fekete is felkapja rá a fejét, és persze 
egy- két női mell is elfér majd (nevetés). Nem  
vagyunk messze ettől.”

Kicsit előbb lett igaza, mint gondolta. Ma a vezető  
bulvárlap háromszor annyi példányszámban fogy, 
mint a legtöbb példányban elkelt közéleti napilap.  
A heti- illetve havilapoknál ez az arány még  
rosszabb. A bulvárlapok népszerűsége töretlen,  
a magyar emberek negyvenöt százalékkal kevesebb 
könyvet olvasnak, mint tíz évvel ezelőtt, összességé-
ben kevesebbet olvasnak. Mégis azért van egy réteg, 
amely tájékozódik, akár több forrásból is, nem  
mondott még le a Gutenberg- galaxisról, és olvassa  
a napi- illetve hetilapokat- de főként gondolkozik.
Annak idején az internet megjelenése is az egyik  
összetevője volt a mai lappiaci viszonyoknak.  
A kétezres évek elején nemcsak több ezer, a sajtó fő-
sodrába tartozó hírmédium indította el (és közülük 
azóta sok szüntette meg) saját weblapját, hanem 
egyéni felhasználók milliói és különféle érdekcso-
portok is használták az internetet saját híreik  
közzétételére. A remekül megírt cikkeket tartalmazó 

honlapok mellett, milliónyi az ellenőrizhetetlen  
forrásból származó hír, és az önjelölt újságíró. Ezeket 
a „cikkeket” terjesztik a legnagyobb közösségi  
oldalon. Mindegy, ki írta, mert ma már mindenki  
fotós és újságíró. 

A postaládámban talált kiadvány impresszumában 
nem találtam újságírót, sem szerkesztőt. Ez nem  
lenne feltétlenül baj, hiszen a tehetség utat törhet 
magának, ez esetben szerintem mégsem ez történt.  
A Siófoki Hírek legutóbbi lapszámában közölt  
háromoldalas, a helyi közlekedésről szóló cikket  
veszi górcső alá az író. Elgondolkoztam, hogy való-
színű nem is a szakma írott és íratlan szabályainak 
nem ismerete, hanem alapvető olvasásértési problé-
mákkal küszködhet a szerző. Ez az egyik lehetőség: 
vagyis nem sikerült megérteni a lapunkban írotta-
kat, hiába közölték, hogy alaposabban megvizsgál-
ták a témát. Igazából egy ízig-vérig demagóg cikk 
született. A másik verzió, hogy a szerző megértette  
a cikket, és direkt írt jó, ha féligazságokon alapuló, 
hangulatkeltő cikket. Vajon mit gondolhat a szerző 
az olvasóról? Mit gondolhat arról az olvasóról, aki  
figyelmesen elolvasta, megértette a cikket? Teljesen 
ostobának nézi?
H. L. Mencken író, szerkesztő, kritikus definícióját ez 
esetben így kell átalakítanunk:„a demagóg olyan  
valaki, aki olyan tanokat hirdet, amikről tudja,  
hogy hamisak, olyan embereknek, akiket idiótának 
gondol.”

Az ominózus „cikkből” teljes mértékben hiányzik  
az újságírói szemlélet és magatartás, az, amelyet  
manapság sokan – mint a cikk írója is– szeretnének 
feledni, vagy nem is ismernek. Vagyis, többek között, 
jól ismerje a témát, átlássa, megvizsgálja több  
szempontból, és az alapján tájékoztasson.
Kolléganőm ezt megtette. Több száz oldal  
tanulmányt, tervezetet, felmérést olvasott végig, 
éveken keresztül figyelemmel kísérte a téma útját, 
utána írta meg a Siófoki Hírekben. Ugyanilyen  
alapossággal válaszolt azokra a kérdésekre, amelye-
ket az említett botránykeltő cikkben megfogalmaz-
tak, s ezt most mi közöljük is.
A „rossz hír” dominanciája a médiában nem lehet  
véletlen, noha folyamatosan kárhoztatják érte  
a tömegkommunikáció irányítóit és szereplőit.  
Azt már Önnek kell eldönteni, kedves Olvasó,  
hogy tényleg rossz-e a hír, vagy csak annak akarják 
láttatni.

buszközlekedés 
a Széchenyi utcán
Nem fekete kipufogógázt öklendező ósdi buszok, 
hanem a legkorszerűbb új járművek útvonala lesz 
2013 januárjától a Széchenyi utca. Ezzel nemcsak  
a helyi buszok által megtett kilométerek száma lesz 
kevesebb, de ebből adódóan a városközpontot  
terhelő zaj és porszennyezés is, hiszen rövidebb 
úton kevesebb környezeti terhelés adódik. 

A városi tömegközlekedés átalakítására vonatkozó  
javaslat elfogadását hosszas mérlegelés és alapos  
előkészítő munka előzte meg. Az elmúlt két évben  
a képviselő-testület ülésein többször napirendre került 
a buszközlekedés kérdése annak a tanulmánynak  
az okán, amely mentén a képviselők elfogadták a kon-
cepciót. Azt a tervezetet, ami kellő empátiával kezeli  
az utazóközönséget, és amely mentén optimálisan, 
költséghatékonyan működtethető Siófok buszos  
tömegközlekedése. Az igen részletes tanulmány a sze-
mélyes igények felmérését és munkanapi forgalom-
számlálást tartalmaz, figyelembe veszi a siófoki tömeg-
közlekedés valamennyi aspektusát. Siófok felelős 
önkormányzata mindig, így ebben az esetben is  
igyekezett aszerint meghozni döntéseit, hogy az ered-
mény a  teljes lakosságot tekintve előnyös legyen. 
Olvasóink többsége bizonyára emlékszik arra, hogy  
a Széchenyi utca járatútvonalként még néhány évvel 
ezelőtt is része volt a siófoki buszközlekedésnek.  
Nemcsak a helyi, de a helyközi járatok is ezt az utcát 
használták. A forgalomtechnikát tekintve három évvel 
ezelőttig a Széchenyi utca megfelelt jelentősebb  
terhelésnek is, mint ami 2013. január 1-jétől várható.
A buszforgalom 2010-ben terelődött át a Dózsa György 
utcára, amit az ott lakók azóta is kifogásolnak, hiszen 
ebben az utcában közlekednek a helyi és a helyközi  
buszok, azaz a teljes forgalom erre az útvonalra hárul. 
Ez a momentum is szerepet játszott a képviselő-testület 
döntésében, mely szerint a Széchenyi utca január  
1-jétől ismét bekapcsolódik, kizárólag a helyi buszfor-
galom lebonyolításába.
A Széchenyi utca érintett szakaszán két társasház és 
egy családi ház található. A Buszpályaudvar – Fő utca - 
Dózsa György utca - Tanácsház utca útvonal mentén 
mintegy tízszer annyian élnek, mint a Széchenyi  
utcában. 
Mindemellett ki kell emelni: rövidebb útvonalon  

a környezeti terhelés arányaiban kevesebb a várost ezt 
tartotta szem előtt valamennyi Siófokon élő  
érdekében. 
Fontos újra rávilágítani arra is, hogy Siófok Város  
Önkormányzata októberben két olyan új buszt vásá-
rolt, amelyek paramétereiket tekintve mindenben 
megfelelnek a környezetvédelmi előírásoknak. Októ-
beri számunkban írtunk arról, hogy az önkormányzat 
további két korszerű buszt szerez be, aminek köszön-
hetően a környezeti terhelés tovább csökkenthető.  
Ennek köszönhetően január elsejétől a helyi közleke-
désben részt vevő buszpark teljesen lecserélődik, így  
a Széchenyi utcában Euro 5-ös motorral szerelt  
buszok közlekednek majd, amik nem pöfögnek bűzös 
gázt az ott élők vagy arra járók orra alá.

A tömegközlekedési útvonal átalakulásával a Tanács-
ház utcában 2010-ben megépített buszöblök sem vál-
nak feleslegessé, hiszen számos járat a jövő januártól 
érvényes új rendszer szerint is használni fogja a megál-
lókat. A Tanácsház utcán egy átlagos munkanapon  
63 járat halad majd, a Széchenyi utcában a legforgal-
masabb napokon (hétköznap, iskolaidőben) maximum 
68 busz közlekedik. 

Siófok Város Önkormányzata a közeljövőben közbeszer-
zési eljárás keretében választja ki azt a szolgáltatót,  
amelyik 2014. január 1-jétől ellátja a helyi buszos tömeg-
közlekedést. Az erre kiírt közbeszerzési felhívás értelmé-
ben a helyi járatok közlekedése a Széchenyi utcát is  
érinti. Ennek figyelembevételével az elkövetkező 5 év-
ben nem lesz lehetőség az útvonal megváltoztatására.

 Jegyzet Közlekedés
Fotó: g.k.
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Hírek Fesztivál

Lakókörnyezetét fejleszti 
Siófok

Útfelújítások, járdaépítések zajlanak Siófokon város-
szerte. A képviselő-testület még az év elején, a költség-
vetés elfogadásakor határozta meg, hogy az idei büdzsé 
egyik legfontosabb célja a lakókörnyezet fejlesztése 
legyen. Ennek jegyében az ősz folyamán a város több 
területén is elindultak a felújítási munkálatok. Elkészült 
már többek között Széplakon a Meggyfa utca aszfalto-
zása, befejezték a Bolyai utcai járda felújítását. A kiliti 
városrészben az Asztalos utca keleti oldalán a járda egy  
szakasza kapott díszburkolatot. A belvárosban a Somo-
gyi utcában készült el a csapadékvíz-elvezetés, valamint 
az útburkolat rekonstrukciója, de mostanra megújult  
a Trianon-emlékműhöz vezető lépcső és járda is.
Jelenleg a Dózsa György utcában folyik az építke-

zés, ott a rossz állapotú járda kap díszburkolatot, és 
hamarosan megkezdődik a hajóállomás felé vezető  
Mártírok útja megszépítése is. A nyári időszak egyik leg-
frekventáltabb útvonalán mindkét oldalon megszépül  
a gyalogút, ezzel sétányhangulatúvá válik az utca. 
A felújítási munkák jövő tavasszal folytatódnak, ek-
kor várhatók még korszerűsítések a Honvéd utcában,  
a Bányász utcában és a Fő utca déli oldalán is ekkor lesz 
díszburkolatos a járda a Széchenyi utca és az Oulu park 
közötti szakaszon. 
Az utak, járdák fejlesztése mellett az elmúlt időszak-
ban a közösségi közlekedés feltételei is javultak, busz-
megállók és buszfordulók újultak meg városszerte. 
Erre a Közösségi Közlekedés Fejlesztése a Balaton  
Térségében című pályázat keretében volt lehetősé-
ge Siófoknak több más tóparti település önkormány-
zatával és a MÁV-val együtt. A projekt keretében  
az utastájékoztatás is korszerűbbé válik a helyi busz-
megállókban és a siófoki vasútállomáson egyaránt.

Február végére nem lesz 
adóssága Siófoknak

A maradék 1,6 milliárd forint adósságától is megsza-
badul Siófok annak a november elején bejelentett 
intézkedésnek köszönhetően, amelynek keretében 
a kormány  vállalta, hogy február 28-ig valameny-
nyi hazai település hátramaradt adósságát átvál-
lalja. A konszolidációnak ez már a második üteme.  
Az év elején bejelentett átvállalás során Siófok  
közel 3 milliárd forintnyi adósságtól szabadult meg.

A mostani bejelentés szerint a kormány az adósság 
átvállalásával elvárásokat is megfogalmaz. Ilyen az is, 
hogy az önkormányzatoknak növekedési, fejleszté-
si tervet kell készíteniük, amelyek arra koncentrálnak, 
hogy lehetőséget teremtsenek a helyi kis- és középvál-
lalkozásoknak. Az elkövetkező hónapokban kormány-
tagok járják majd végig az önkormányzatokat, hogy a 
tervek létrejöttét tanácsaikkal segítsék. A cél ugyanis, 
hogy a 2014 és 2020 közötti ciklus európai uniós for-
rásainak 60 százaléka a helyi kis- és középvállalkozá-
sokhoz kerüljön. A kormány bejelentésére reagálva dr.  
Balázs Árpád polgármester elmondta: meglátása sze-
rint még több vállalkozásfejlesztési pályázati lehető-
ségre volna szükség.  – Még mindig nagyon sok lerom-
lott állapotú üdülő, szálloda van, amelyek felújításra 

szorulnak. Ez azért fontos, mert a versenyképes kínálat 
megteremtésével még több vendég érkezhet Siófokra, 
akiknek köszönhetően növekednek a város adóbevé-
telei. Ez pedig végső soron stabil költségvetést ered-
ményez a településen.  A városvezető emellett segít-
ségként azt várná, hogy az önkormányzati fejlesztések 
megvalósítására kiírt pályázatok esetében a települé-
seknek alacsonyabb önrésszel kelljen hozzájárulniuk a 
beruházások létrejöttéhez. 
A kormány és az önkormányzatok között megvalósuló 
konzultációra dr. Balázs Árpád szerint is nagy szükség 
van annál is inkább, mert korábban olyan pályázati ki-
írások jelentek meg, amelynek egyetlen egy pályázó 
sem felelhetett meg. Példaként említette azt a 2009-es 
lehetőséget, amikor a Balaton déli partján műemlék ki-
látó felújítására lehetett pályázni, pedig nincs is műem-
lék kilátó a Balaton partján. – A kormány, a vállalkozók 
és az önkormányzatok egységes akarata, közös cselek-
vése a GDP-ben is megjelenő fejlődést eredményezhet, 
elkerülhető, hogy veszteséget termelő beruházásokra 
folyjon el a pénz – fogalmazott a siófoki városvezető. 
Dr. Balázs Árpád mindemellett úgy véli: ahhoz, hogy 
az önkormányzati adósság ne termelődjön újra, arra 
van szükség, hogy az új feladatfinanszírozásra épülő 
támogatási rendszerben az önkormányzatoknak meg 
kell teremtenie a feladatok és a bevételek összhangját. 
Csak olyan feladatot szabad felvállalni, amelyet a fel-
adatfinanszírozás szerint juttatott állami támogatás és 
a saját bevételek összessége fedez.

A „látott hal” és társai
Új rendezvénnyel gyarapodott Siófok amúgy is gaz-
dag programkínálata: októberben a balatoni halak 
kaptak bemutatkozási lehetőséget. A hétvége hatal-
mas sikere azt bizonyítja, hogy a fesztivál a gasztro-
nómia és kultúra misztikus útjainak kereszteződésé-
ben, illetve a megújult Fő téren igazi otthonra talált. 

Zenei élmények
Október 11. és 13. között a sült keszeg finom illata és a 
változatos dallamok lágy csengése járta be a városköz-
pontot. Utóbbiról többek között a Kowalsky meg a 
Vega, a Bergendy Zenekar és a péntek esti fellépő, a Bu-
dapest Bár gondoskodott, akiknek koncertjét szeren-
csére nem mosta el a hirtelen jött eső. Kitűnő zene, mi-
nőségi szórakoztató muzsika ígérkezett, már az első 
szám elhangzása előtt taps és hangos ováció fogadta a 
színpadra lépő zenekart. Örökzöld táncdalok, elfelej-
tett filmslágerek, kuplék következtek, az előadóknak 
sikerült visszahozni a dalok korának hangulatát.
A Budapest Bárt alapító Farkas Róbert célja a kávéházi 
cigányzene frissítése volt. Az egyetlen lemezre szervező-
dött csapat már öt éve együtt van, időközben újabb  
albumok készültek, és hatalmas sikerrel lépnek fel  
színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon Kö-
zönségüket a mai hangzással sikerült meghódítani, pro-
dukcióikban számos kor, kultúra és generáció találkozik, 
így a fiatalabb és az idősebb korosztály is lelkes rajongó-
juk. Az újszerűen, kiváló ízléssel átdolgozott cigányzenei 
háttérrel megszólaló tangók, rumbák, régi magyar slá-
gerek sorába még Liszt II. magyar rapszódiája is belefért.

Középpontban a gyerekek
A zenés szórakozásból a kisgyermekes szülők is kive-
hették a részüket: minden napra jutott a kicsik érdek-

lődését felkeltő koncert és műsor. De a színpad mel-
lett is találhattak maguknak elfoglaltságot az 
óvodások, iskolások: megismerkedhettek a balatoni 
halakkal a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet 
könyvtárában vagy éppen a rendezvénysátor akváriu-
maiban. Saját készítésű rajzokért cserében a Sió mozi 
– természetesen halakról szóló – animációs filmekkel 
várta a gyerekeket, de halakkal kapcsolatos kézműves 
foglalkozás is hívta az ifjú érdeklődőket. A Siófoki Hor-
gász Egyesület jóvoltából pedig a horgászkészségek 
összeállításáról, etetőanyagok keveréséről kaphattak 
hasznos tanácsokat a kíváncsi ifjak.

Halételek kavalkádja
A klasszikus ízek kedvelői a Balatoni Halgazdálkodási 
Zrt.-nek köszönhetően halászlét és sült keszeget fo-
gyaszthattak a rendezvénysátorban, de a cég halsütője 
egyéb finomságokkal is várta a látogatókat. Ezek közül 
is ki kell emelni a sült gardát, a Balaton egyik emblema-
tikus, szebb időket is látott „látott halát”. A kifejezés, 
azaz a látott hal a régi idők halászati szokásaira utal: 
miután a magaslatokon posztoló őrszem észrevette, 
meglátta a csapatokba verődött gardákat, jelzett a ha-
lászoknak, akik így már pontos iránymutatás birtoká-
ban eredhettek a zsákmány nyomába.  A garda egyéb-
ként jó eséllyel pályázik a 2014. év hala címre is, a 
Magyar Haltani Társaság honlapján lehet leadni a sza-
vazatokat az év végéig.

Kreatív halfőző verseny

Balatoni fogasfilé burgonyapikkelyben, rókagombás, 
pontybelsőséges rizottóval és mangóchutney-val: a 
már elnevezésében is meggyőző étel nyerte el a Sió-
fok halétele címet a helyi vendéglátók körében meg-
rendezett versenyen. Az alapanyagokat a Balatoni 
Halgazdasági Nonprofit Zrt. biztosította a kilenc 
résztvevő, név szerint a Repeta Gastro Klub, a Bella 
Italia, a Hotel Residence, a Hotel Vértes, a Kiliti Csárda, 
a Magyar halászcsárda, az Öreg Halász Étterem, a Pi-
azza Attila, és a Piroska Csárda és fogadó séfjei számá-
ra, a díjnyertes fogás utóbbi étterem szakmai vezető-
je, Nótár László nevéhez fűződik. Különdíjat a Hotel 
Residence Hoffmann módra elkészített grillezett fo-
gasfiléje, valamint az Öreg Halász étterem zöldségek-
kel, sajttal töltött busafiléje kapott.
A versenyző éttermek felkészülését eszközeivel a 
Gasztrocentrum támogatta.
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A gasztronómiai kínálatot a halételek mellett számos 
egyéb különlegesség gazdagította, a vásári forgatag-
ban lehetett kapni lókolbászt, eperbort, kézműves saj-
tokat és söröket, valamint borok színes választékát is. 
Tokaji asszonyfektető – a többi már a te dolgod: hirdet-
te hatalmas felirat az egyik standnál, a leghosszabb sor 
azonban mégsem vagy éppen ezért nem itt, hanem a 
kürtöskalácsosok előtt kígyózott. Nem hiányzott a sült 
kolbász, a csülök és a különböző grillezett finomságok 
széles választéka sem a fesztivál menüjéből, és komoly 
sikert aratott a helyi civil szervezetek bográcsában gő-
zölgő halászlé is a fesztivál záró napján.

Kiváló hangulat, hatalmas érdeklődés
A nyári olimpiák záróbeszédének volt egy időben szinte 
állandó eleme a kijelentés, miszerint az volt az addigi 
legjobb ötkarikás sportesemény. A hasonlat kissé sze-
dett-vedett, de a mögötte húzódó tartalom mindenkép-
pen megállja a helyét: az I. Balatoni Halfesztivál volt az 
elmúlt évek siófoki rendezvényeinek non plus ultrája. Mi 
sem bizonyítja ezt jobban, minthogy jól láthatóan fel-
pezsdült a város erre a hétvégére, kellemes sokaság töl-
tötte be a Fő teret a szép őszi napsütésben. 
Az időjárás is biztosan közrejátszott a sikerben, de mit 
sem ért volna a precíz szervezés, a jó koncepció és a 
számtalan látogatóbarát momentum nélkül. Ezek közül 
is ki kell emelni a jó programokat és a változatos gasztro-
nómiai élményeket, amelyekkel nem csak a halételek 
kedvelői találkozhattak. Tehették mindezt nagyobb tár-
saságban a rendezvénysátor hosszú padsorainál vagy 
éppen szűkebb körben, egy-egy vendéglős asztalainál. 
Nem utolsósorban öröm volt látni, ahogy a város vállal-
kozói is kivették a részüket a fesztiválból. A Balatoni 
Halgazdálkodási Zrt. halászléje és sült keszege, a halfő-
ző verseny népes tábora, a Piroska halburgere vagy ép-
pen a Repeta ünnepi halmenüje tovább színesítette az 
amúgy is bőséges kínálatot. Nem túlzás így hát azt állí-
tani: Siófokon a látott hal jó fogásnak bizonyult! 

Jankó Gábor

kommentár

Tojás és pálinka - a fesztiválokról
A halfesztiválra igyekeztem éppen, előttem egy  
párocska sétált. A fiú nagy hangon magyarázta  
a tojásfesztivál megszűnésének körülményeit.  
Mese volt, amely már-már a tudományos fantaszti-
kum határát súrolta, mondjuk, tudomány nélkül.  
Aztán a néni a Fő téren. A Tojásfesztiválon szokott 
árulni. Most lázítani jött. Járt körbe-körbe, de  
az árusok hamar leállították. Még mindig sok  
a homály a fesztiválokkal kapcsolatban. Szóval  
a Tojásfesztivál a Pasteur Kft. magánrendezvénye 
volt. Egy üzleti vállalkozás. Persze az önkormányzat 
támogatta. Még abban az évben is megszavazott  
a képviselő-testület támogatást, amikor először nem 
rendezték meg. Ekkor 6,5 millió forintos anyagi  
támogatást ítélt meg a fesztivál szervezőinek  
a testület. A közterületek ingyenes biztosításával,  
a színpadi és hangtechnika, valamint egyéb  
infrastrukturális hozzájárulással együtt a rendez-
vény összesen mintegy 10 millió forint értékű  
támogatást kapott volna Siófoktól, amely jelezte, 
hogy a város fontosnak tartotta volna a Tojásfeszti-
vál megtartását. De nem rendezték meg. A városve-
zetés sajnálattal vette tudomásul, hogy elmarad  
a fesztivál, ugyanakkor a szerződésben foglalt  
támogatási összeget az önkormányzat nem volt haj-
landó megemelni, teszem hozzá teljesen jogosan, 
hiszen miért kellene közpénzből pótolni egy  
magánrendezvény kieső bevételeit? Főleg úgy, 
hogy a Tojásfesztivál megszervezéséhez felajánlott 
összeg jóval több volt, mint amennyibe a saját  
nagyrendezvények kerülnek. Természetesen az ön-
kormányzat, mint korábban is, szívesen biztosít  
helyszínt minden, látogatókat vonzó, látványossá-
got és szórakozást nyújtó rendezvénynek. A Tojás-
fesztiválhoz képest a Halfesztiválnak volt azért egy 
fontos üzenete is. Nevezetesen, hogy elsősorban a 
helyi vállalkozóknak, árusoknak biztosítson lehető-
séget. Gondoljanak csak az első nap gasztroverse-
nyére vagy éppen a helyi árusokra, akik egy helyi 
rendelet értelmében húsz százalék kedvezményt 
kapnak a bérleti díjból – csak, hogy a fő különbséget 
említsem. Így a végén jut eszembe: a Pálinkafeszti-
vál is magánrendezvény! 

• Kedvező adatok a nyári szezonról •

Siófokon 11 ezerrel több vendég nyaralt augusztus 
végéig, mint tavaly. A közel félezer balatoni  
szálláshely forgalmát vizsgáló KSH legfrissebb adatai 
szerint az üdülőrégióban a vendégszám 3,2,  
a vendégéjszakák száma 3 százalékkal nőtt a korábbi 
év hasonló időszakához képest. Közel 500 működő 
balatoni szálláshelyen 1 millió 49 ezer vendég  
3 millió 646 ezer vendégéjszakát töltött el augusztus 
végéig. Az üdülőkörzet turistaforgalmának három-
negyedét a magyarok adták. A külföldi vendégek 
száma augusztus végéig 1,6 százalékkal, a külföldi 
vendégéjszakák száma pedig 3,2 százalékka  
l emelkedett. A KSH közlése szerint négy város – Hé-
víz, Siófok, Balatonfüred és Zalakaros – szálláshelyei  
fogadták az üdülőkörzet teljes vendégkörének felét.

D.T.

• beolvadt a Termofok, 
de a szolgáltatások nem változnak •

Senki ne lepődjön meg, ha a távhőszolgáltatásról 
vagy a kéményseprésről az elkövetkezőkben  
a Balaton-parti Kft. küldi a számlát. A Termofok Kft. 
ugyanis október 30-án beolvadt a Siófok Holding 
vezető társaságába. Ennek megfelelően mostantól 
a fecskelakások és az önkormányzati bérlakásokban 
élők is a Balaton-parti Kft. által kiállított számlákat 
kapják meg. A Termofok novembertől nem önálló 
társaságként, hanem a Balaton-parti Kft.  
szolgáltató ágazataként működik tovább, feladatai 
azonban a jövőben is változatlanok maradnak.  
Mivel a Balaton-parti Kft. a Termofok jogutódja, 
ezért a fennálló szolgáltatási szerződések érvénye-
sek. Nem módosulnak a számlaszámok sem, így aki 
bankon keresztül fizeti számláit, annak nem kell 
változást igényelnie. 
A fogyasztók érdekében az ügyfélszolgálat  
továbbra is a Városház téren működik,  
elérhetőségeik nem változtak, így a hibabejelenté-
seket vagy az egyéb észrevételeket továbbra is a 
megszokott telefonszámokon vagy e-mail címen 
tehetik meg. 

• rubinoklevelet kapott  
Siófok díszpolgára •

Rubindiplomát kapott a Budapesti Műszaki Egyetemen 
Zachemski Ferenc, Siófok díszpolgára. A BME rubin  
oklevelét azok vehetik át, akik 70 évvel ezelőtt szerez-
tek diplomát az egyetemen.
Zachemski Ferenc idén szeptemberben töltötte be 95. 
életévét. Az okleveles gépészmérnök, akit 2011-ben 
avattak Siófok díszpolgárává, a Kőolaj Vezetéképítő 
Vállalat első főmérnöke volt. Feri bácsi jó egészségnek 
örvend, kiváló szellemi állapotban van, és noha  
Budapesten él, mindig élénken érdeklődik a siófoki  
történések iránt. Zachemski Ferenc érdemei között 
tartják számon, hogy: sokat tett azért, hogy Siófok  
legyen a hazai gáz- és olajszállítás központja,  
elősegítve ezzel a település várossá válását.

• mobilon is hívhatók a rendőrök •
A gyorsabb rendőri reagálás érdekében a Siófoki  
Rendőrkapitányság körzeti megbízottjai közvetlenül is 
hívhatók, a bejelentések mobiltelefonon is megtehe-
tők. A mobilszámok nyilvánosak, aminek köszönhető-
en a rendőrség a beérkező jelzésekre gyorsabban tud 
reagálni. A cél az, hogy az egyenruhások a lehető  
leghamarabb tudjanak a lakosság segítségére lenni.
Az egyes körzetekben működő csoportokat a követ-
kező telefonszámokon érhetik el azok, akiknek rend-
őri segítségre van szükségük vagy bejelentést szeret-
nének tenni az adott területen történtekkel 
kapcsolatosan.
Az I. számú csoport telefonszáma: 06 20 446 8870.  
A telefonszámot akkor hívják, ha a Sió csatornától kele-
ti irányba, Somogy megye határáig elhelyezkedő vá-
rosrészekkel vagy Balatonvilágossal kapcsolatos beje-
lentést tennének.
A II. számú csoporthoz a Sió-csatornától nyugati irány-
ba eső területek tartoznak. Az Orgona utcáig elhelyez-
kedő városrészekben, valamint Töreki és Kiliti esetében 
a 06 20 444 9547 számot kell tárcsázni. A III. számú  
csoport Balatonszabadi, Siójut, Ádánd, Ságvár, Nyim, 
Som, Nagyberény települések területén tevékenyke-
dik. Őket a 06 20 452 0842 számon lehet elérni.
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október 23-i megemlékezés 
Magyarország történetének legmegalázóbb kor-
szakát élte 1956. október 23. előtt – mondta az 57 
évvel ezelőtt lezajlott forradalom és szabadság-
harc emlékére tartott városi ünnepségen dr. Balázs  
Árpád, Siófok polgármestere.

A félelem hálója gúzsba kötötte az ország lakóit, rettegtek 
az emberek az otthonaikban, reszkettek a munkahelyei-
ken, társaságban nem mertek őszintén beszélni – idézte 
fel ünnepi beszédében a korszak rémálomszerű minden-
napjait a városvezető. – Hazánkat ebben az időben joggal 
nevezhették a félelem országának, amelyet a rettegés bi-
rodalma, a Szovjetunió tartott a karmai között. Nem hitte 
senki komolyan, hogy létezik olyan nép Európában, amely 
szabadságvágyát úgy képes kifejezni, hogy szembeszáll a 
túlerővel. Pedig volt, és hiszem, hogy van ilyen, mert mi 
vagyunk ez a nép – hangsúlyozta dr. Balázs Árpád. 
Az ’56 októberében történt események kapcsán a polgár-
mester a siófoki eseményeket is megidézte, amikor a rend-
őrség vezetője kereket oldott, helyettese azonban átvette 
az irányítást és a nemzetőrséggel együtt letartóztatta az 
ÁVH embereit. Mint mondta, a siófoki rendőrök az akkori 

községben megjelent szovjet páncélautótól sem ijedtek 
meg, helyette a foglyul ejtették a parancsnokot, akit csak 
az elvonulás fejében voltak hajlandóak szabadon engedni. 
1956 októberében a forradalmi hangulat ellenére is teljes 
volt a közbiztonság Siófokon, ahonnan újraindították a fő-
város leállított gázellátását és ahonnan élelmiszerszállítmá-
nyok indultak útnak Budapest felé. – Egy rövid történelmi 
pillanatra azt hihettük, hogy a szabadság eszméje olyan, 
ahogy hirdették nyugaton: mindenkinek egyformán jár – 
húzta alá a városvezető, aki beszédét azzal folytatta, hogy 
november 4-e elsöpörte a magyarság vágyait és az illúzi-
ókat. A forradalom siófoki hívei és segítői részesei lettek 
a megtorlásnak, így került börtönbe Zachemski Ferenc,  
az Olajipari Részvénytársaság főmérnöke, de így járt  
a nemzetőrség parancsnoka, Pintér Lajos, valamint helyet-
tese, Guzslován Ferenc is. Az élelmiszerszállítmányokat 
szervező Pécseli Sándort internálták, a rendőrség vezetőjé-
nek külföldre kellett menekülnie.
A siófoki ünneplők, ahogy az elmúlt 7 évben minden al-
kalommal, úgy ezúttal is a Könnyek kútja emlékműnél 
helyezték el koszorúikat és mécseseiket, emlékezve ez-
zel mindazokra, akik egykor az igazság oldalára álltak. 
A megemlékezés résztvevői ezt követően a Temetet-
len halott című filmet tekinthették meg a Kálmán Imre  
Kulturális Központban.

Tízéves csatát nyert meg 
Siófok 
Sikerrel járt Siófok képviselő-testületének tízéves 
harca, hogy a régi szennyvíztelepét modernizálja 
és kijjebb költöztethesse a város közepéből. Az 5,2 
milliárd forintból megépülő új telep előnyeit 2015-
től élvezhetik a város és a környező települések.

Balázs Árpád polgármester beszámolója szerint a DRV 
korábbi vezetése és az állam is hosszú éveken át el-
lenállt a siófoki tervek megvalósításának, hivatkozva 
egyebek közt arra, hogy 1996-ban egy 800 millió fo-
rintos fejlesztést hajtottak végre a helyi szennyvíztele-
pen. Nem vették figyelembe, hogy azóta ott felújítás 
nem történt, a rendezési terv is megváltozott, ezért a 
város hosszú évek óta nem adott ki semmiféle építési 
engedélyt a területre. Ugyanakkor szükség lett volna 
a bővítésére, aminek hiánya elakasztott fejlesztéseket 
nemcsak Siófokon, hanem a környék településein is. A 
jelenlegi szennyvíztelep régi, elavult technológiája mi-
att déli széljárás esetén az itt keletkező szagok érezhe-
tőek a városban is, a Sióba eresztett tisztított szennyvíz 
pedig olyan kívánalmakat hagy maga után, ami miatt 
már többször fizetett környezetvédelmi bírságot a DRV. 
- Az érveinket rendre lesöpörték az asztalról, de mi 
nem láttuk értelmét a régi „foltozgatásának”, hiszen az 
sosem felelhetne meg a mai környezetvédelmi elvárá-
soknak, ezért nem engedtünk az igazunkból – fogal-
mazott a polgármester.
Komoly nyomás nehezedett a városvezetésre, hiszen 
a dél-balatoni óriás szennyvízprojekt beindítása – 
amelynek előkészítése nyolc éve tart - már csak a sió-
foki egyezségre várt. Siófok érvelése mellett szólt az 
is, hogy az olcsóbb, az állam által szorgalmazott meg-
oldáshoz, a régi telep felújításához módosítani kellett 
volna a helyi rendezési tervet, ami egy-két éves proce-
dúra. A DRV új vezetésének és az állami oldal képvise-
lőinek azt kellett eldöntenie, elfogadja-e a siófoki igé-
nyeket, és akkor még a jelenlegi uniós fejlesztési ciklus 
keretéből megépülhet az egész, 18 települést érintő 
dél-balatoni szennyvízprojekt, vagy megbukik a prog-
ram, elvész az uniós keret, és a beruházás további éve-
ket csúszik. Ilyen körülmények között sikerült Siófoknak 
csatát nyernie, így beindulhatott a közbeszerzési 
eljárás a kivitelező kiválasztására. Várhatóan ez év 
végén vagy jövő év elején megkezdődik a város új 
szennyvíztelepének megépítése. A tervek szerint  

a 2015 végéig megvalósuló beruházásnak köszönhe-
tően a településtől délre, külterületen, a jelenlegitől 
mintegy egy kilométerre épül majd meg az új, kor-
szerű objektum, amelynek kedvező hatásait Balaton-
szemestől Balatonvilágosig több település is élvezheti. 
Balatonendréden ennek köszönhetően válik lehetővé 
a csatornarendszer kiépítése (amelynek hiánya miatt, a 
Balaton törvény értelmében jó ideje nem adható ki új 
építési engedély). Lehetővé válik Siófok eddig csator-
názatlan sóstói városrésznek, és a töreki városrésznek 
a csatornázása, a helyi ipartelep csatornázásának be-
fejezése és az új szennyvíztelepre alapozva valósulnak 
meg hasonló fejlesztések Balatonföldváron, valamint 
Zamárdiban is. A Sióba a jövőben már modern tech-
nológiával tisztított szennyvíz folyik, így nem éreznek 
szagokat a Sió-mentén biciklizők, közlekedők, kirándu-
lók sem. Összességében mintegy 8 milliárd forint érté-
kű fejlesztés valósul meg a siófoki agglomerációban  
a 85 százalékos uniós támogatást élvező, a kormány 
által kiemelten kezelt dél-balatoni szennyvíz-projekt  
részeként.
- A siófokiak, a balatoni turizmus, és a környezetvéde-
lem szempontjából is stratégiai kérdés az új szenny-
víztelep megépítése, ezért fontos, hogy a pénzügyi 
szempontokkal szemben sikerült ezeket az érdeket 
jól képviselni a forrásokért való harcban – mondta  
Balázs Árpád.

D.T.
Jól debütált a városőrség

Az országban elsőként Siófokon megalakult önkor-
mányzati rendészeti szervnek, a városőrségnek már-
ciusi ténykedése óta legtöbbször az illegális hulladék-
lerakókkal és az illegális árusokkal szemben kellett 
fellépniük, valamint a közterület-használattal kapcso-
latos előírásoknak érvényt szerezniük.

Az új szervezet létrehozását – ami önként vállalt felada-
ta bármelyik önkormányzatnak – egy 2012-es törvény  
tettelehetővé. Az elmúlt hónapokban más településeken 
is alakultak, illetve alakulnak hasonló szervek, amelyek  
közülük többen érdeklődtek már a siófoki tapasztalatok 
iránt. A városőrség vezetője, Herke Tamás tájékoztatása 
szerint az új önkormányzati egység 14 fővel kezdte el tény-
kedését, azóta 4 fővel gyarapodott a létszáma. 
Az eddigi tapasztalatok szerint a lakosság még nem telje-
sen érti, mi a különbség a két rendészeti szerv, a rendőrség 
és a városőrség között, és gyakran fordul a városőrökhöz a 
rendőrségre tartozó bűnügyekben is. A közrendért és köz-
biztonságért továbbra is elsődlegesen a rendőrök felelnek, 

akikkel folyamatosan egyezteti munkáját a városőrség.
Az önkormányzati szerv alapfeladatai közé tartozik a köz-
tisztaság felügyelete, a parkolók üzemeltetése és biztonsá-
ga, a rendezvénybiztosítás, a közterületi kamerarendszer 
üzemeltetése és a közterületek rendjének, nyugalmának, 
biztonságának szavatolása. A városőrök biztosítják a rendet 
olyan esetekben is, ahol törvény vagy jogszabály nem sza-
bályoz, de az erkölcs és a békés egymás mellett élés meg-
kíván bizonyos viselkedési normákat. Közbeléphet, ha vala-
ki mások orra alá füstöl vagy zavarja mások tulajdonjogait, 
nyugalmát például rossz időben vagy rossz helyen végzett 
munkákkal. Summázva úgy lehetne mondani, hogy a helyi 
lakosok életét szervező, őket kiszolgáló önkormányzat él-
hető közösségi élettereket kíván biztosítani a saját rendé-
szeti szervével – fogalmazott Herke Tamás.
Nyáron legtöbbször a Petőfi sétányon, a Jókai parkban, az 
Ezüstpart legfrekventáltabb szakaszán és a szállodasori ré-
szeken akadt munkája a városőrségnek, de többször volt 
szükség bevetésre - főleg az illegális szemétlerakások kap-
csán - a település újhelyi részén is. A téli szezonra, főként az 
üresen álló nyaralók és pincék védelmére Siófok, Siójut és 
Balatonvilágos közös járőrszolgálatokkal készül. 

D.T.

Fotó: g.k.
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oktatás oktatás

Éjjel sütöttek, nappal főztek

Két év kényszerszünet után idén ismét Gasztronó-
miai remekek egész sora készült el a Somogyi TISZK 
Közép-és Szakiskola Krúdy Gyula Tagintézményé-
nek konyháján, ahol az októberi Krúdy napok  
keretében kereskedő, vendéglátós és közgazdász 
tanulók mérték össze tudásukat. Az országos rangú 
Krúdy napokon hosszú évek óta versengenek  
egymással a hazai középiskolák diákjai.

A Somogyi TISZK Közép-és Szakiskola Krúdy Gyula  
Tagintézményében több mint két évtizedes hagyomá-
nya van a Krúdy napoknak, amit idén 22. alkalommal 
rendeztek meg. A kétnapos rendezvénysorozat  
az iskola legnagyobb hagyományokkal bíró programja, 
amely évről-évre megmozgatja a diákokat, legyen szó 
a kultúráról vagy szakmai tudásról. Ennek jegyében  
az elő nap a prózamondó versennyel  telt, és  
az iskola diákjai a Képzelt riport egy amerikai popfeszti-
válról című musicalt adták elő kétszer is.
A rendezvény megnyitóján Szamosi Lóránt, a Somogyi 
TISZK főigazgatója az iskolában zajló minőségi szakmai 

oktatást méltatta, míg dr. Balázs Árpád, Siófok polgár-
mestere arról beszélt, hogy a Krúdy élen jár  
a gasztronómia területén megjelenő újdonságok taní-

tásában. Witzmann Mi-
hály, megyei közgyűlési 
alelnök úgy fogalma-
zott, hogy  
a piacképes tudás átadá-
sa az oktatás egyik fő  
feladata.
Az országos gasztronó-
mia verseny esti megnyi-
tóját követően a cukrá-
szok máris nekiláttak  
a munkának, nekik reg-
gel kilencre készen  
kellett lenniük a ver-
senymunkáikkal. 
Másnap a szakács és  
pincér verseny a „Vissza 
a természetbe” mottó 
jegyében telt. Főleg 
vadhúsból és halból ké-
szítették az ételeket  
a versenyzők a tankony-
hán és a szakácsok  
amellett, hogy kreációik 
megfőzésekor az ízek 
harmóniájára töreked-

tek, nagy hangsúlyt fektettek a tálalásra is.
Az évszak a csomagolási verseny kreációiban is  
megjelent, amelyen a modern vonal is a karácsonyi 
hangulat is szerepet kapott. 
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség által delegált zsűri-
től mind Krúdys cukrászok (Péczeli Dalma,Szenyéri Diá-
na), mind a szakácsok (Lőcze Szabolcs, Miklós Balázs) 
és, hogy teljes legyen a sor, a pincérek(Hegyi Erika, Hor-
váth István)  is aranyérmet kaptak.

rezsicsökkentés harmadszorra
A rezsicsökkentés az emberek érdeke és ezt tartja 
szem előtt a kormány. Két és fél millió magyar ember 
aláírásával egyértelműen kifejezte, hogy szükség 
van a közszolgáltatások árának csökkentésére, ezért 
a Fidesz semmilyen külső vagy belső nyomásnak 
nem kíván engedni – hangsúlyozta Witzmann  
Mihály, a megyei közgyűlés alelnöke a rezsicsökken-
tés harmadik ütemének megkezdése kapcsán.  
November 1-jétől további 11,1 százalékkal csökkent 
a gáz, a távhő, és az áram ára. – A 2014-es  
költségvetés és a nonprofit közműszolgáltatókról 

szóló törvény a rezsicsökkentés szellemiségében,  
a magyar családok védelmében lesz elfogadva a  
közeljövőben. Ha ezek az intézkedések sem lenné-
nek elegendőek, akkor a Fidesz támogatni fogja a  
rezsicsökkentés védelmének alaptörvénybe történő 
beemelését is – mondta Witzmann Mihály azzal ösz-
szefüggésben, hogy az EU kifogásolja a rezsicsök-
kentést, mert az szerintük sérti a versenypiacot és a 
diszkriminációmentesség elvét. Pedig az Unió  
közösségi jogrendszere nem tiltja a közszolgáltatá-
sok árával kapcsolatos hatósági ármegállapítást.  
A megyei alelnök kiemelte: az eddigi intézkedések 
egy átlagos fogyasztású családnak közel 100 ezer  
forintos megtakarítást jelentenek éves szinten.

2013. október 24-én a 12.B osztály diákjai - Baánné  
Gerbely Bernadett osztályfőnök segítségével - tanter-
müket, a 13. termet dekorálták. 
Az ötlet a siófoki aluljáró festése közben fogalmazódott 
meg, a tervet Molnár Laura és Bakó Richárd készítette. 
A rajzolást a 12.B osztály tagjai, a festést Bakó Richárd, 
Baráth Dávid, Bogdándy Bence, Molnár Laura, Lőrinczy 
Viktória, Kappel Erik, Szabó László, valamint Lőrinczy-
né Zsiga Éva (Viktória édesanyja) és Baánné Gerbely  
Bernadett tanárnő végezte.

Nyílt nap a barossban
 
Interaktív szakmabemutató, kincskereső verseny, szeny-
nyezésvadászat az ökopoliszban, kockák a Mátrixban, 
avar korral foglalkozó történelemóra – pár hívogató 
programcím a Somogyi TISZK székhelyintézményének 
november 11-én tartott rendezvényéről.
A Tedd meg az első lépést! mottójú pályaválasztási ese-
mény megnyitóján az integrált szakképző vezetője, Sza-
mosi Lóránt főigazgató köszöntötte a szép számú érdek-
lődőt, majd Ferencziné Becske Ibolya, Kispéter Sándor 
és Keszthelyi László főigazgató-helyettesek tartottak 
szakközépiskolai és szakmai képzéseket bemutató elő-
adásokat.
Az iskola tornatermében - a Mesterségem címere prog-
ramon - a szakmák standjainál próbálhatták ki a pályavá-
lasztás előtt állók az adott foglalkozás eszközeit. Bemu-
tatkozott az Aranypart Kollégium, a Budoka Kyokushin 
Karate Klub, a Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség és 
a Járási Munkaügyi Kirendeltség is a nyílt napon.

A szaktantermekben, laborokban a szakközépiskolai 
szakokról, a nyelvi és informatikai képzésről tudhattak 
meg bővebb információt a diákok, majd - érdeklődésük-
nek megfelelően - a Csodaszarvas Népe Hagyomány-
őrző Egyesület különleges történelemóráján, az iskolai 
hagyományokat bemutató előadáson, kézműves foglal-
kozáson, természettudományos gyakorlaton, illetve mű-
veltségi és számítástechnikai versenyen is részt vehettek 
a nyolcadikosok. A kincskereső verseny segítségével 
- mely során tíz, az iskolával foglalkozó kérdésre kellett 
válaszolniuk a nebulóknak - bejárták az épület minden 
zegét-zugát, hogy aztán a sorsoláson ajándékokra vált-
sák a nyílt napon megszerzett tudásukat.
Az iskola külön buszjáratot indított a Központi Képző-
helyre, hogy a 370 millió Ft értékű beruházás során 
csúcstechnológiás eszközökkel felszerelt hét tanmű-
helyt is megtekinthessék a tanulók, és kipróbálhassák 
például a CNC gépeket is.
A most felvételizők 2014 februárjáig gondolkodhatnak 
a második lépésükön, akkor azonban mindenképpen 
dönteniük kell arról, hogy melyik iskolában és milyen 
képzési formában folytatják tovább tanulmányaikat.
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Talentum és intellektus – 90 
éves varga Imre
90 éves Siófok első díszpolgára. Varga Imre novem-
ber 1-jén ünnepelte születésnapját. Óbudán, Lakta-
nya utcai múzeumában barátai, hozzátartozói mel-
lett szülővárosának vezetése is köszöntötte Siófok 
szülöttét. A szobrászművész születésnapja alkalmá-
ból Vivát Varga! címmel könyv jelent meg, amely-
ben a mesterhez közel álló pályatársak, barátok kö-
szöntőit gyűjtötték össze értékes gondolatokkal, 
amelyek között számos emlékírás Varga Imre egye-
di talentumát, lenyűgöző intellektusát méltatja.

„Varga Imre szobrászművész 90 éves. Ilyenkor szoktuk 
mondani közhelyszerűen, hogy hihetetlen! A közhely 
azonban ezúttal különleges igazsággá nemesedik.  
Hihetetlen, mert Varga Imre energikussága, vitalitása, 
világlátásának elevensége, szobrászi – mit szobrászi: 
képzőművészi – munkásságának frissessége és  
mozgalmassága rácáfol e tekintélyes korra. Hihetetlen, 
hogy Varga Imre doyenné vált. Ő ugyanis nem nagy 
öreg, hanem nagy művész”. – olvasható a könyv  
előszavában. Ebben áll az is: szobrai három dimenzió-
ban tették láthatóvá a magyar történelmet,  
művelődést és kultúrát. „Nem akarja túlszárnyalni  
az utolérhetetlent, hanem megmutatni, hogy érti az is-
teni mesterség ember által űzöttségének korlátait.”  
Ezt már dr. Balázs Árpád polgármester írja, ahogy azt is: 
mély humanizmussal jelzi, hogy az ember nemcsak 
anyag, a lélek is benne van.
A kötetben a tudományos élet olyan szaktekintélyei 
osztják meg Varga Imréhez fűződő élményeiket,  
emlékeiket, mint Glatz Ferenc történész, a Magyar  
Tudományos Akadémia volt elnöke, vagy éppen  
Melocco Miklós szobrászművész, aki 55 éves barátsá-
got ápol az ünnepelttel. Melocco szerint Varga Imrét  
a kommunista korszak szinte készen kapta, levegőnek 
nézni nem tudta, és különösen 1956 után kénytelen 
volt elismerni. Elismerni és használni. Dicsekedni azzal, 
hogy kinek, mifélének parancsol. 
Pedig 1956-ban még ellenforradalmárként próbálták 
feltüntetni. Röplapterjesztéssel és fegyverviseléssel  
vádolták meg, mert ’56 októberében egy barátjával le-
lakatolták az Iparművészeti Múzeum feltört kapuját. 
Mindeközben a fiatalok hátán egy-egy géppisztoly  
lógott, önvédelmi célból. Letartóztatták, bár bizonyíté-
kok híján elítélésére nem került sor. A retorzió persze 

nem maradt el, 5 év szilenciumra ítélték. Varga Imre  
középiskolai tanulmányai után katonai akadémiát vég-
zett, a második világháborúban repülőtisztként szolgált. 
Ezért is sütötték rá a kommunizmus bélyegét, és nevez-
ték horthysta katonatisztnek. Mégis úgy alakult, a Kádár 
kormány idején is kapott megbízásokat, mert ahogy 
Melocco Miklós megfogalmazta: vele dicsekedni  
lehetett. Megformázhatta Lenint és Wallenberget vagy 
éppen Prometheust, aminek 1965-ös bemutatása vihart 
kavart többek között a modern kifejezésmód miatt. 
„A művészvilágban szerencsére akadnak, akik a társa-
dalmi élet útvesztőiben sem adnak esélyt a szellemi 
öncsonkításnak” – fogalmazta meg születésnapi  
köszöntőjében professzor emeritus Fekete György, aki 
szerint Varga Imre életműve sok-sok évtized értő vagy 
ellenséges közegének különös tükrévé érett.  
A Kossuth- és még számos díjjal kitüntetett szobrász-
művész termékeny alkotó, az európai kultúra egyik  
komoly letéteményese, aki 1923. november 1-jén szüle-
tett Siófokon. Elismerései közül legnagyobb 
büszkeséggel a Brit Portrészobrászok Szövetsége által 
adományozott Jean Masson – Davidson díj tölti el,  
hiszen azt szakmabeliek ítélték a művésznek, aki úgy 
vélekedik: az alkotótársak kitüntetésénél nagyobbat 
szobrász nem kaphat.
Siófokkal való kapcsolata ma is élő, aktív, a közélettől 
sem tartja távol magát. 
Születésnapja alkalmából nemcsak a könyv, hanem egy 
portréfilm képkockái is Varga Imre munkássága előtt 
tisztelegnek. Róka Ildikó és Móczár István alkotásában  
a mester azt vallja: „Siófokon születtem, tehát ide  
tartozom”. A Siófoki szobortörténetek című portréban 
Varga Imre a tőle megszokott őszinteséggel így vall:  
„az ember visszatekintve mérlegre teheti munkásságát, 
mentegetheti magát, bár semmi értelme.  
Nincs mentség.”

Ünnepre készülődik Siófok
Az advent első vasárnapjára eső hétvége mindig kivételes 
Siófok számára, hiszen ekkor ünnepeljük a városi rangra 
emelkedés évfordulóját. A 2013-as esztendő különleges 
év volt, hiszen ahogy arról már többször beszámoltunk, 
jubileumok egész soráról emlékeztünk meg.
Az ünnepi évet a 150 év fürdőmúltra való megemlékezés, 
a 120 évvel ezelőtt megatartott első szezonnyitó  
jegyében indítottuk. E kiemelkedő esztendő rendezvény-
sorozatának méltó zárása lesz a hagyományos városnapi 
ünnepség, ami mindig különleges alkalom, hiszen évről 
évre áthatja az adventi lecsendesedés, a karácsonyra való 
készülődés melegsége. Siófok 1968-ban, éppen 45 évvel 
ezelőtt kapta meg a városi rangot, az elmúlt négy és fél 
évtizedben a megye második legmeghatározóbb telepü-
léseként, a belföldi turisztikai célpontok első számú  
kedvenceként tartják számon. A siófokiak sok mindenre 
lehetnek büszkék, hiszen elég csak arra gondolni, hogy 
olyan helyen élünk, amire sokan irigykedve gondolnak. 
Az elmúlt másfél században, de szűkebben véve a városi 

rangra emelkedés óta sokan, sokat tettek azért, hogy  
Siófok olyanná váljon, amilyennek ma ismerjük. Egyesek 
hivatali minőségükben, mások civilként, de számos  
területen alkottak maradandót. Ők azok a lokálpatrióta 
városlakók, akiknek a város vezetése hagyományosan  
a városnapi ünnepségen ismeri el munkáját, törődését. 
Nem lesz másként november 29-én sem, amikor nemcsak 
a már ismert kitüntetéseket adja át dr. Balázs Árpád  
polgármester, hanem egyedi, csak az idei, jubileumi  
évben adományozható díjjal is megköszöni mindazok  
tevékenységét, akik azon dolgoztak, dolgoznak, hogy  
Siófok ismert és elismert legyen.
A ceremóniát követően gyúlnak fel ezúttal is a díszkivi-
lágítás fényei, de a Fő téren megnyíló adventi  
vásárra látogatók meglepetés műsornak is részesei  
lehetnek majd. 
A városnap estéje az az alkalom, amikor még ha  
fogvacogtató is a hideg, érdemes kinézni a Fő térre  
az első adventi gyertya meggyújtására, egy illatos  
forralt bor vagy tea elfogyasztására, hiszen ezek azok  
az alkalmak, amikor egy város lakossága összetartozó 
közösségnek érezheti magát.

Különdíjat nyert Siófok 
az országos virágosítási 

versenyben
Különdíjas elismerésben, az Arany Rózsa-díjban ré-
szesült Siófok a 2013-as Virágos Magyarországért 
versenyen, amelynek díjátadó ünnepségét októ-
ber 25-én tartották Gyulán. Siófok közterületein 
idén közel 4500 négyzetméter felületet díszítettek 
egynyári virágok. A lakosság virágosítási kedvének 
növelésére 9 millió forintot költött a város.

Törekiben, a Fő téren és a Jókai parkban is jártak a Virágos 
Magyarországért Verseny zsűrijének tagjai, akik termé-
szetesen még a nyári időszakban látogattak el Siófokra, 
hogy szemügyre vegyék, mennyire „rózsás” a helyzet a 
városban. Ahogy a városba látogatóknak, úgy az ítészek-
nek sem kellett csalódniuk, hiszen városszerte színpompás 
virágágyások fogadták 2013-ban is a Siófokra érkezőket. 
Bukta Zsuzsanna, Siófok főkertésze elmondta: az idei egy-
nyári növények kiválasztásánál döntő szempont volt, hogy 
olyan magyar szakemberek által nemesített növényeket ül-
tessenek az ágyakba, amelyek a szélsőséges időjárási viszo-

nyokat is jól tűrik, a legnagyobb nyári hőségben is szépen 
pompáznak. Sokaknak feltűnhetett, hogy a virágok között 
egyre több a hosszú szárú, ez különösen tavasszal, a tulipá-
nok nyílásakor volt szembetűnő, de az egynyáriak között is 
sok, magasba szökő fajta jelent meg városszerte. Az eszté-
tikai szándék mellett ezzel a főkertész azt is szerette volna 
elérni, hogy kevésbé tapossák le a virágokat. Siófok hosszú 
évek óta állandó résztvevője a Virágos Magyarországért 
versenynek, ami csaknem két évtizede Magyarország leg-
sikeresebb környezetszépítő vetélkedése. A mozgalommá 
vált megmérettetést idén immár huszadik alkalommal hir-
dették meg, amelyhez 2013-ban közel 300 település csat-
lakozott.  A Virágos Magyarországért versenynek minden 
évben vannak kiemelt témái, melyek az idén a helyi termé-
szeti értékek, a tájérték, a növény- és állatvilág megőrzése 
voltak. Az országos versenyhez szervesen kapcsolódik a 
siófoki helyi virágosítási verseny, amellyel az önkormányzat 
a városban élők, a civilek, valamint a vállalkozások kedvét is 
igyekszik felkelteni, hiszen a településen élők közreműkö-
dése minden esetben része az országos verseny sikerének. 
Az idén tavasszal megtartott hagyományos kedvezményes 
virágvásáron a tavalyinál jóval többen éltek a lehetőséggel 
és vásároltak az önkormányzati támogatást felhasználva 
egynyári virágokat kertjeik, teraszaik díszítéséhez. 2012-hez 
képest Siófok önkormányzata idén 50 százalékkal többel, 9 
millió forinttal támogatta a helyi lakosság virágvásárlásait. 

Fotó: g.k.
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• Éjszakai menedék a hajléktalanoknak •

November 1-jétől újra nyitva áll a hajléktalanok éjjeli 
menedékhelye Siófokon, ahol a fedél nélkül élők át-
vészelhetik a téli krízisidőszakot. A szálló a következő 
év április 30-ig biztosít meleg éjszakákat a hajléktala-
noknak, akiknek akár az életet is jelentheti, hogy a hi-
deg éjszakákon van hol meghúzódniuk. Siófok hosszú 
évek óta önként vállalt feladatként gondoskodik a vá-
ros utcáin élő hajlaktalanok ellátásáról. A téli időszak-
ban rendszeresen mintegy 40-50 ember tartózkodik az 
éjszakai menedékhelyen, ahol adott a tisztálkodási és 
mosatási lehetőség. A nappali melegedővel kiegészül-
ve a siófoki hajléktalanok naponta háromszori étkezés-
hez is hozzájutnak, illetve szociális munkások segítik a 
fedél nélküliek mentálhigiénés gondozását. A segítők 
minden esetben foglalkoznak a hajléktalanokkal, meg-
próbálják olyan tanácsokkal ellátni őket, hogy vissza 
tudjanak illeszkedni a társadalomba, és akár munkát 
tudjanak vállalni. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy növekszik az utcára 
kerülő nők és idős emberek száma.

• rózsaszínű séta 
nem épp rózsaszínű témában •

Rózsaszín léggömbökkel a kezükben, rózsaszínű sál-
lal a nyakukban vonultak Siófok utcáin azok a siófoki 

hölgyek, akik a mellrák elleni küzdelem és a figye-
lemfelkeltés jegyében tették meg sétájukat a város  
utcáin, október közepén. A séta célja a szűrőprogra-
mok népszerűsítése volt, illetve annak tudatosítása, 
hogy a mellrák veszélyes kór, de időben felismerve 90 
százalékos eséllyel gyógyítható.  
A sétára induló szimpatizánsok, gyógyult betegek a 
szokások szerint ezúttal is megemlékeztek azokról az 
ismerősökről és szerettekről, akik a nem tudtak meg-
küzdeni a gyilkos kórral. 
–  A mellrák gyakorisága második helyen áll a rákos 
megbetegedések között, ami önmagáért beszél. Ezért 
is kell felhívni a figyelmét minden nőnek arra, hogy a 
mellrák kellő időben felfedezve teljesen gyógyítható, 
s lehetőleg mindenki menjen el vizsgálatra akkor is, 
ha éppen semmi panasza nincs. Ezért ismételjük e sé-
tát is minden évben, nem hagyva feledésbe merülni a 
mellrák okozta súlyos társadalmi problémát – mondta 
Csohánné dr. Kovács Anna, a Rákellenes Liga siófoki 
alapszervezetének elnöke.

• Ismét az FGSZ Zrt. 
a legjobb hazai munkahely •

Ötödik alkalommal állhatott fel a képzeletbeli do-
bogóra – s negyedszer annak legfelső fokára – a 
siófoki székhelyű FGSZ Földgázszállító Zrt. az Aon 
Hewitt Legjobb Munkahely Felmérés versenyében, 
s ezzel ismét kiérdemelte a Legjobb Munkahely cí-
met a 250-1000 főt foglalkoztató vállalatok kategó-
riájában. Az első helyezettnek járó díjat és oklevelet 
november 5-én vehette át Fehér János vezérigazga-
tó, aki az elismerés kapcsán azt mondta: egy válla-
lat igazi értékét az emberek jelentik. Azok, akik nap 
mint nap felelősséggel végzik munkájukat, munka-
helyüket életük részének tekintik, és hozzátesznek a 
vállalat sikeréhez. „Az FGSZ-nél ilyen emberek dol-
goznak, akiknek ezúton is köszönetemet fejezem ki, 
hisz mai sikerünk is közös teljesítmény. Országunk, 
régiónk és egész Európa stabilitása múlik azon, amit 
energiabiztonságnak hívunk, és melynek hazai biz-
tosításában az FGSZ kulcsszerepet játszik. Az FGSZ 
csapatának alkotó és felelős együttműködése az, 
amely szavatolja az ország energiabiztonságának fo-
lyamatos fenntartását és fejlesztését. Vállalati közös-
ségünk különleges értéket képvisel, melyet hiszem, 
hogy meg kell őrizni, s tovább örökíteni”.

Siófokiak a somogyi Primák
Somogy megye Príma-díjával tüntették ki a 136 éves 
Siófoki Férfi Dalkört, valamint Csiszár Elek festőmű-
vészt. A Csiky Gergely Színházban tartott októberi 
ceremónián 12 jelölt közül került ki a három  
Prima-díjas és a közönségszavazás nyertese.

Hetedszer adták át a Prima Primissima Díjakat Somogy-
ban, elismerésre méltó díjazottaknak. Csiszár Elek és  
a Siófoki Férfi Dalkör egyaránt számos díjat, kitüntetést 
zsebelt már be, tehetségüket nem először ismerték el. 
Csiszár Elek Rippl-Rónai és Balaton-díjas festőművész, 
Siófok díszpolgára, aki 81 éves kora ellenére ma is  
aktívan fest. Az átadási ceremónián a művész azt 
mondta: az egész munkássága arról szólt, hogy  
a szegények, a kiszolgáltatottak, az elnehezült életet 
élők problémáival foglalkozzon, és ezt próbálja  

a képeiben megjeleníteni. Festményein ennek  
megfelelően többnyire nem a vidámság jelenik meg.
Lexi bácsi ábrázolásmódjának kontrájaként a gálán a 
férfi dalkör azt énekelte: „Ma este mindenki víg legyen, 
koccints, hogy így legyen…” A dalos ajkú urak Lovrek 
Károly karnaggyal az élükön vehették át első megyei 
díjukat. A párját ritkító múlttal bíró Siófoki Férfi Dalkör 
Egylet aktivitása jól ismert, hiszen városi és országos 

rendezvények fellépőiként rendre szerepelnek. A kórus 
korábbi legnagyobb sikerét 2011-ben aratta  
a Budapesti Nemzetközi Kórusversenyen, ahol 11 or-
szág 58 csapata között Ezüst Diplomát kaptak. A feszti-
válkórus minősítéssel is rendelkező, az ország második, 
legrégebbi kórusát hazai pályán a közelgő karácsonyi 
ünnepek kapcsán hallhatja majd a közönség énekelni. 
Decemberben a siófoki református templomban adnak 
koncertet, majd a katolikus templomban is fellépnek a 
szokásos karácsonyi hangversenyükkel.

megjárta Székelyföldet 
a siófoki kék-arany zászló
Siófok ismét részese volt a székely szolidaritásnak.  
A városvezetést képviselve Démuth Pál alpolgármester 
vett részt a székelyek nagy menetelésén október 27-én. 
A siófoki településtábla a megmozduláson készült  
számos fotón fellelhető. Az alpolgármester abban a csa-
patban haladt az élőláncban, ahol Tőkés László, illetve az 
anyaországból érkezett önkormányzatok képviselete.  
Ez volt az a társaság, akik „az autonómia megoldás” szlo-
gennel ellátott molinóval hívták fel magukra a figyel-
met. Démuth Pál elmondta: felemelő érzés volt részese 
lenni a menetelésnek. Az alpolgármester a Sepsiszent-
györgyhöz közeli Maksa településen vendégeskedett, 

ahol volt alkalma elbeszélgetni a helybéliekkel. Ők arról 
számoltak be: azért harcolnak, hogy Székelyföldön  
szabadon élhessenek magyarként, és szabadon használ-
hassák anyanyelvüket az oktatásban vagy a hivatalos 
ügyeik intézése során. – Elindult egy folyamat, amit  
következetesen folytatni kell Székelyföld önállóságának 
megőrzése érdekében – mondta Démuth Pál, aki szerint 
az autonómia ügye mellett következetesen ki kell állniuk 
a székelyeknek, az anyaország lakosságának és minden 
magyarnak, aki a földgolyón él. 
Siófok nem először mutatta meg, hogy szolidaritást 
vállal Székelyföldért. Az év elején a város vidéken  
elsőként tűzte ki a székely lobogót a városháza hom-
lokzatára. Ugyanezt a zászlót október utolsó hétvég-
éjén azoknak az aláírásával hozta vissza Siófokra  
az alpolgármester, akikkel együtt menetelt a székelyek 
önállóságáért.

Fotó: g.k.
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Az onkológiában is jártas 
a kórház szülészeti, 
nőgyógyászati osztályának 
új vezetője 
Új vezetője van a siófoki kórház szülészeti és  
nőgyógyászati osztályának. Dr. Fenyőházi Jenő  
november 4. óta irányítja a részleget. Célja, hogy 
olyan korszerű műtéti megoldásokat honosít-
son meg Siófokon, amelyeknek köszönhetően  
az osztályra bekerülő hölgyek a lehető leghama-
rabb elhagyhatják a kórházat, egyúttal gyógyulási 
idejük is lerövidül.

A Telki Magánkórházból érkezett Siófokra dr. Fenyőhá-
zi Jenő, aki – nem csak a körülmények közötti különb-
ségek okán – tartja kihívásnak a Balaton-parti munkát. 
Célja, hogy egy olyan jó nevű osztályt vezessen, ahol 
a kivizsgálásokat ambulánsan végzik, ám ha műtétre 
van szükség, akkor is gyors legyen a gyógyulás. Mint 
mondta: manapság már az a fontos, hogy ne kelljen a 
hölgyeknek hosszú időre betegszabadságra menniük, 
ezért a kórházban töltött időt lehetőség szerint rövidre 
kell szabni. Ebben jelentenek megoldást a laparaszko-
piás eljárással végzett nőgyógyászati beavatkozások, 

amelyek között gyakoriak a mióma- vagy ciszta eltávo-
lítások. Mindezek az OEP által finanszírozottan a siófo-
ki kórházban is elérhetővé válnak, ami már csak azért 
is nagy előrelépés, mert a városban korábban csak  
ritkán alkalmazták a korszerű megoldást, így számos 
nő Budapesten kereste a műtéti lehetőséget. Fenyőhá-
zi doktor az intim plasztikai sebészet terén is tevékeny-
kedik és az onkológiai sebészet terén is van gyakorla-
ta, amire a fővárosi Szent István Kórházban a világhírű 
Ungár László professzor mellett tett szert. A szülésze-
ten alkalmazott eljárások terén úgy véli, nincs szükség  
jelentős átalakításokra, ugyanakkor az alternatív szülé-
si módszerek bővítését szükségesnek tartaná Siófokon.  
A főorvos nem tartja magát császármetszés ellenes-
nek, hiszen úgy véli: a társadalom és családok ér-
dekében jobb a műtéti megoldást választani annál,  
minthogy szülés közben károsodjon az újszülött.

Dr. Fenyőházi Jenő
1978-1984: Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
1988: Szülészet - nőgyógyászat szakvizsga  
1998: Szülészeti - nőgyógyászati UH diagnosztikai  
képesítés
1996: Főorvosi kinevezés a Szent István Kórházban
1998-től a Telki Magánkórházban dolgozott,  
az elmúlt 5 évben a szülészeti, nőgyógyászati osztály  
vezetőjeként
Tagja a Magyar Nőgyógyászati Társaságnak, kül- és  
belföldi kongresszusokon rendszeresen szerepel  
előadóként.

Kevesebb szemét 
a hulladékcsökkentési héten
Siófok is csatlakozott az Európai Hulladékcsökkentési 
Héthez, melynek lényege és feladata, hogy ráirányítsa 
a figyelmet a hulladék keletkezésének megelőzésére, 
azaz hogy mit lehet, és mit kell megtenni ahhoz, hogy 
egy termék szemétbe dobását megakadályozzuk,  
ezzel pedig csökkentsük a hulladék mennyiségét,  
valamint a keletkező hulladék káros hatásait. 
A túlfogyasztásból adódó, nagy mennyiségű hulladék 
keletkezése égető probléma. Az Európai Unió országai-
ban az elmúlt 40 évben megduplázódott a háztartási 
hulladék mennyisége, az egy főre jutó éves hulladék-
termelés meghaladja az 500 kilót. 

A november 16. és 24. között megvalósult hulladék-
csökkentési hét akciójában a városháza a környezet-
tudatosság jegyében többek között azt vállalta, 
hogy lehetőség szerint az elektronikus levelezést  
részesíti előnyben a papírfogyasztó megoldásokkal 
szemben, emellett a papírhulladék csökkentése  
érdekében csak a legszükségesebb iratok kerültek 
nyomtatásra. A hivatal munkatársai és vendégei 
emellett palackos víz helyett csapvizet ittak, és  
kidobásra szánt, használt ruhaneműt gyűjtöttek, 
amit jótékony célra ajánlottak fel. Az akció egyik  
legkreatívabb eleme egy verseny volt, amely során 
használt pólókból lehetett bevásárlószatyrot  
készíteni, amit a környezetszennyezésben élen járó, 
a használat után szinte rögvest a kukába kerülő  
műanyag tasakok helyett hosszú ideig lehet  
használni.

Jövőre is maradnak 
az idei horgászjegy árak
Jövőre sem emelkednek a három éve változatlan ba-
latoni horgászjegy árak. A mintegy 40 ezresre be-
csült balatoni horgásztársadalomnak azért akar a 
többlet haltelepítés mellett ezzel is kedvezni  
a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt., mert 
egyfelől lehetővé tette az angolnafogásokból  
fakadó bevétele, másfelől ellensúlyozni kívánja  
a november közepétől életbe lépő szigorításokat.

A szeptemberben megszületett halgazdálkodási  
törvény novemberben napvilágra kerülő végrehajtási 
rendeletének egyelőre csak a tervezete ismert, de  
abból már több minden kiderült. Füstös Gábor,  
a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazga-
tója a november eleji sajtótájékoztatóján úgy summáz-
ta a helyzetet, hogy „a horgászok várhatóan vissza fog-
ják sírni a 2012-ben bevezetett, túl szigorúnak tartott  
balatoni horgászrendet”. A tervek szerint például nem-
csak alsó, hanem felső méretkorlátozás is lesz a kifogott  
halaknál, illetve az eddiginél több halfaj horgászatában 
várható tilalmi időszak bevezetése. A társaság vezetője 
nem rejtette véka alá, hogy a változások közül többel 
nem ért egyet szakmailag, mivel azokat nem előzte 
meg tudományos kutatás, illetve befolyásolhatják a tó 
ökológiai rendszerét.
A jövő évi horgászjegyeknél egyetlen, leginkább  
a helyi horgászoknak kedvező változást vezetnek be: 
a Nyugati-övcsatorna területi engedélye érvényes 
lesz a Kis-Balaton horgászható területére és a  
Fonyódi-árokra is. Változás lesz az is, hogy a január vé-
géig kapható akciós jegyeket vásárlóknak az állam  
által kibocsátott fogási napló mellett a balatoni fogási 
naplót is vezetniük kell. Erre azért van szükség, hogy  
a fogási eredményekről a Balaton kezelője közvetle-
nül adatokhoz juthasson a sikeres halgazdálkodása 
érdekében.
A társaság stratégiai feladatai közé tartozik a lakosság 
halellátása is. Ennek jegyében szeretné felújítani jövő-
re a siófoki halboltját. A mintegy 80 millió forint  
összértékű beruházást részben önerőből, részben  
pályázati forrásból kívánják megvalósítani, aminek 
eredményeként korszerű, európai színvonalú halbolt 
nyílhat a halászkikötőnél.

D.T.

2014-ben érvényes jegyárak:

 Felnőtt 65 év feletti Ifjúsági

Általános balatoni
éves 60 000 48 000 22 000
éves akciós 55 000 44 500 20 000
10 napos 18 000 14 500 7 000
72 órás 7500 6 000 3 000
24 órás 4 000 3 000 2 000

Partközeli balatoni   
éves 26 000 21 000 10 000
éves akciós 23 000 18 500 9 000
10 napos 7 000 5 500 3 000
72 órás 4 500 3 500 2 000
24 órás 2 500 2 000 1 000

Fotó: g.k.
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Óriási károkat okoznak 
a kormoránok
„Nem vicc a kormoránkérdés” – fo-
galmazott Füstös Gábor, a Balatoni 
Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezér-
igazgatója, aki szerint a hivatalosan 
kárókatonának nevezett kormoránok 
számának folyamatos növekedése mi-
att szükség lenne egy közép-európai 
vagy európai stratégia kidolgozásra. 

Ez a madár annyi kárt okoz a Balaton és 
a halastavak halállományában - jelentő-
sen befolyásolva a horgászok zsákmány-
kilátásait –, hogy a társaság kérvényezni 
kívánja az illetékes hatóságnál, lehessen 
gyéríteni a kormoráncsapatokat a Bala-
tonnál is.
A környezetvédelmi felügyelőség jelen-
leg a cég két halastavánál engedélye-
zi telente 200-200 madár kilövését, ami 
aligha elegendő a több százas, olykor ez-
res rajokban is feltűnő kormoránok meg-
fékezésére. Erről az állatról annyi tud-
ható, hogy szívós, nagy röpképességű, 
roppant intelligens, ami miatt nehéz a 
riasztása, és napi 40-50 dkg halat, főként 
süllőt és gardát fogyaszt. Nagyon tanulé-
kony. A gyérítéskor tapasztaltak szerint 
nemcsak a vadászt ismerik fel, hanem azt 
is megjegyzik, hogy hány órakor kezdő-
dik a szolgálata. 
A legszerényebb becslések szerint is napi 500 kilo-
gramm halat fogyasztanak a Balatonból a kormorá-
nok. Mivel erős szélben és a fagyott tavon nem tudnak 
vadászni, éves szinten úgy lehet számolni, hogy mini-
mum 100 tonnányi hal esik a „szárnyas halászok” áldo-
zatául. Ha ezt a számot összevetjük azzal, hogy a 40 ez-
resre becsült balatoni horgásztársadalom éves szinten 
500 tonnányi halat fog ki legálisan a tóból (a halfogási 
naplók tanúsága szerint), akkor érzékelhető igazán a 
madarak ténykedésének hatása. 
A rapsicok zsákmányát és fogási naplókba be nem ke-
rült horgászfogások nagyságrendjét 100-200 tonnára 
becsülik évente a szakemberek a Balatonnál, vagyis 
több kárt okoznak a kormoránoknál. Havranek Mihály 
halőrzési és vagyonvédelmi vezető beszámolója sze-

rint a törvényi szigorításoknak is köszönhetően a cég 
halőrei a vízirendészekkel összefogva idén több orvha-
lászt fogtak el, mint a korábbi években, és nőtt a hor-
gászati szabályok megsértése miatt indított eljárások 
száma is. A halőrök eddig 207 feljelentést tettek a ha-
lászati, halgazdálkodási törvény megsértése miatt, a 
horgászrendi szabályok megsértése okán 82 esetben 
jártak el, orvhalászaton 26 embert értek tetten, és ösz-
szesen 5500 méternyi orvhalász hálót gyűjtöttek be.
Az orvhalászatot érintő törvények szigorodása meg-
követelte, hogy a halőrök mind eszközökben, mind fel-
készültségben fejlődjenek. Ezért felszerelték őket az ál-
taluk használható kényszerítő eszközökkel (rendőrségi 
könnygázszóró palackokkal és rendőrbotokkal), ame-
lyek használatát rendőrségi kiképzésen sajátították el. 

Siófoki úszók sprintje 
Szekszárdon

Szeptember 28-án került megrendezésre a Szekszárd 
Sprint 2013. úszóverseny, ahová siófoki úszóink is ellá-
togattak Király Johanna edzőjük kíséretében. A verseny 
érdekessége, hogy 33,1/3 m hosszúságú medencében 
került megrendezésre, és minden úszásnemben egy 
hosszt kellett teljesíteni a versenyzőknek. Itt tehát nem 
a kitartás és állóképesség határozta meg elsősorban a 
győztesek kilétét, inkább a jó rajt, jó technika és gyor-
saság volt a mérvadó. Ennek köszönhetően jóval több 
nevező volt, mint egy hasonló megmérettetésen, s 

nem csak hazánkból, hanem még Szerbiából is érkez-
tek úszók.
Városunkat Balogh Boglárka, Potocska Gergő, Potocska 
Bálint, Bóna Benedek és Kersák Kristóf képviselték.
A rendezők minden versenyszám első hat helyezettjét 
díjazták. Így oklevelet kapott: Balogh Boglárka háton 
4.; Potocska Bálint gyorson 5., mellen 6., pillangón 4.; 
Bóna Benedek gyorson 4. helyezéséért. Kersák Kristóf 
volt a legeredményesebb, ő gyorson 1., mellen 1, háton 
2., pillangón pedig 3. helyezést ért el, így a négy érem 
mellett az összetett 1. helyezésért járó kupát is haza-
hozhatta. 
Gratulálunk a versenyzőknek és edzőiknek az  
eredményekért, és jó felkészülést kívánunk a következő 
versenyre!

In memoriam Papp Dániel
November 7-én a Szépvölgyi úti temetőben kísérték 
utolsó útjára Papp Dánielt, a siófoki labdarúgás megke-
rülhetetlen figuráját, a mindenkori csapat tizenkettedik 
emberét, a klub klasszikus értelemben vett mecénását. 
Azt az embert, aki közel negyven éven keresztül állt a 
siófoki labdarúgás mellett, akiről szinte minden siófoki-
nak van valami emléke, aki egy olyan embertípust teste-
sített meg, ami már kihalófélben van napjainkban. Bár 
a közel négy évtized alatt rengetegszer kicserélődött a 
csapat, edzők jöttek és mentek, ő sosem hagyta cser-
ben szeretett klubját. Az állandóságot jelentette a helyi 
futballéletben. Temetésén a gyászoló sereg – barátok, 
munkatársak, egykori és mai labdarúgók – sok-sok emlé-
ket is eltemettek vele a sírba. Bár a labdarúgás állandóan 
változik, egy dologban a siófokiak valószínűleg azonos 
véleményen vannak most: egy korszak véget ért. Egy 
olyan korszak, amire szívesen emlékszik az ember. Papp 
Dánielnek köszönhetően.
Bohém volt, végtelenül becsületes és igazi úriember. A 
barátaiért tűzbe ment volna. Még akkor is, amikor ezt 
senki sem várta volna tőle. Ezt egy közvetlenül a halála 
előtt történt esemény példázza leginkább. A ’84-es ku-
pagyőztes csapat tagja, Takács László (a Töki), igen szo-
ros barátságot ápolt vele. Bár akkor már nagyon gyenge 
volt, a Dániel vendéglő névadójának mégis természetes 
volt, hogy barátja születésnapi partiját ő szervezze meg. 
A kórházból intézte a telefonokat: negyven embert hí-
vott össze, volt csapattársakat, jelenlegi játékosokat, 
sportvezetőket. Másfél órára kimenőt kapott orvosától, 
így személyesen is felköszönthette az ünnepeltet. Még 

arra is volt gondja, hogy mielőtt visszament volna a kór-
házba, az ápolóknak csomagoltatott tatár bifszteket. 
Egészségi állapotával viszont nem foglalkozott sokat. 
Méltósággal várta az elkerülhetetlent. „A csatamezőn 
szeretnék elesni”- mondta. A buli másnapján hunyt el.
A nagy többség emlékezetében persze sokkal inkább a 
számos vicces és kalandos sztori miatt marad meg jel-
legzetes figurája. Ezekből szép számmal akad futball-
pályákon innen és túl is. Pszichológiai érzékére, sajátos 
problémamegoldó készségére jó példa az a történet, 
ami a ’84-es MNK menetelés során a Fradi elleni negyed-
döntő idejére nyúlik vissza. Szőke Miklós vezetőedző 
úgy döntött aznap, hogy kihagyja a kezdőből Szabó 
„Portugál” Józsefet. A játékos letörve ült az öltözőben, 
mire „Dani bácsi” odament hozzá – hisz szabad bejárá-
sa volt mindenhová –, hátba vágta, majd azt mondta 
neki: „Ne búsulj! Gyere, menjünk ki a benzinkútra egy 
konyak-kávéra!” Így is történt… Szőke Miklós mester az-
tán a 80. perc tájékán, 2:2-es állásnál becserélte a „Portu-
gált”, mire az gólt rúgott és kiharcolt egy 11-est. Ezzel a 
végeredmény 4:2-re módosult, a Siófok továbbjutott. A 
bohém mecénás a meccs után megelégedve nyugtázta: 
„Jó döntés volt.”
Ezekből a történetekből Dunát lehetne rekeszteni. Való-
színűleg főszereplőjük is annak örülne a legjobban, ha 
így emlékeznének rá. Na és persze annak, ha szeretett 
csapata úgy szerepelne a zöld gyepen, hogy azt még az 
égi lelátókról is érdemes legyen megnézni.
Papp Dániel rengeteget adott a siófoki labdarúgásnak, 
a városnak, a barátainak – akik így együtt a családját is 
jelentették. Csak remélni tudjuk, hogy kapott is legalább 
ugyanennyit!
Nyugodjék békében!

balaton    Közérdekű
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Pályázat útján eladásra kijelölt ingatlanok

Közérdekű

1. Fonyód, Niklai utca 
gyep (legelő)
10068 hrsz. 8 ha 3469 m2
Vételár: 75.000.000.-Ft

2. Fonyód, 7-es főút déli oldalán
kivett mocsár, árok, erdő és út
10077/23 hrsz. 27 ha 7351 m2
Vételár: 50.000.000.-Ft

3. Balatonboglár, 7-es főúttól délre 
rét
0100/2 hrsz. 13 ha 0472 m2
Vételár: 50.000.000.-Ft

4. Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 
110.  üzlethelyiség
5075/A/61 hrsz. 26,4 m2
Vételár: 5.500.000.-Ft

5. Siófok, Május 1. u. 
beépítetlen terület
8744/27 hrsz. 2755 m2
Vételár: 45.416.670.-Ft

6. Siófok, Lidó és Zamárdi u. 
beépítetlen terület
8744/28 hrsz. 2473 m2
Vételár: 39.568.000.-Ft

7. Siófok, Lidó és Zamárdi u. 
beépítetlen terület
8744/30 hrsz. 2338 m2
Vételár: 37.408.000.-Ft

8. Siófok, Zamárdi utca 
beépítetlen terület
8744/22 hrsz. 1 ha 5622 m2
Vételár: 117.165.000.-Ft

9. Siófok, Semmelweis utca 2. 
iroda
9672/1/A/46 hrsz. 165 m2
Vételár: 16.250.000.-Ft

10. Siófok, Fő utca 200.
6479 hrsz. 29,5 m2 ún. népkonyha
Vételár: 7.100.000.-Ft

11. Siófok, Szigliget utca 11. 
beépítetlen terület
6989 hrsz. 2094 m2
Vételár: 66.000.000.-Ft

12. Siófok, Szent László utca 214.
üdülőépület és udvar
2629/1 hrsz. 841 m2
Vételár: 29.000.000.-Ft

13. Siófok, Batthyány utca 10.
kivett lakóház és udvar
6646 hrsz. 2031 m2
Vételár: 104.000.000.-Ft
Helyi védelem alatt áll. A vételárból a 
vevőt helyi rendeletben szabályozott 
kedvezmény illeti meg, amennyiben 
két éven belül az előírások szerinti 
felújításokat elvégzi.

14. Siófok, Bláthy O. u.
beépítetlen terület
8985/3 hrsz. 701 m2
Vételár: 5.900.000.-Ft

15. Siófok, Szőlőhegy utca
beépítetlen terület
8985/12 hrsz. 940 m2 
(394/940-ed tulajdoni hányad)
Vételár: 3.600.000.-Ft

16. Siófok, Foki-hegy
(Szőlőhegy-Eperfa-Birs utca által 
határolt területen) beépítetlen terület
8988/33 hrsz. 716 m2
Vételár: 5.600.000.- Ft

17. Siófok, Foki-hegy 
(Szőlőhegy-Eperfa-Birs utca által 
határolt területen) beépítetlen terület
8988/34 hrsz. 741 m2
Vételár: 5.800.000.- Ft

18. Siófok, Kálmán Imre sétány 13. 
Teremmozi filmszínház
6620 hrsz. 548 m2
Vételár: 50.000.000.- Ft

19. Siófok, Fő tér 10/B.
garázs
6294/1/A/1 hrsz. 7. hely
Vételár: 1.500.000.- Ft

20. Siófok, Fő tér 10/B.
garázs
6294/1/A/1 hrsz. 8. hely
Vételár: 1.500.000.- Ft

21. Fonyód, Kopaszdomb
lakóház, udvar, erdő, rét, erdő
033 hrsz. 29500 m2
Vételár: 27.500.000.- Ft

22. Siófok, Szent László utca 13.
4077 hrsz. 3353 m2 kivett üzem és 
üzemi épület 4076/1 hrsz. 268 m2
kivett beépítetlen terület
Az ingatlanok együttes 
Vételára: 150.000.000,- Ft

23. Siófok, Fő utca 162.
6273/3/A/7 hrsz. 33,1 m2 üzlethe-
lyiség
Vételára: 8.500.000 Ft

24. Siófok, Bláthy Ottó utca 22.
9337/2/A/25 hrsz. 91 m2 egyéb 
helyiség 
Vételára: 14.000.000 Ft

25. Siófok, Fő tér 5. I/1.
6602/1/A/13 hrsz. 34,9 m2 lakás
Vételára: 8.000.000 Ft

26. Siófok, Kazinczy Ferenc utca 54.
1900/2 hrsz. 359 m2 kivett beépítetlen 
terület
Vételára: 3.360.000 Ft

27. Siófok, Madarász Viktor utca 
10-12.
1893/2 hrsz. 600 m2 kivett beépítetlen 
terület
Vételára: 5.900.000 Ft

28. Siófok, Diós tér 12.
83/2 hrsz. 402 m2 kivett beépítetlen 
terület 
Vételára: 2.800.000 Ft

29. Siófok, Diós tér 13.
83/3 hrsz. 400 m2 kivett beépítetlen 
terület
Vételára: 2.700.000 Ft

30. Siófok, Diós tér 14.
83/4 hrsz. 447 m2 kivett beépítetlen 
terület
Vételára: 3.000.000 Ft

31. Siófok, Diós tér 15.
83/5 hrsz. 494 m2 kivett beépítetlen 
terület
Vételára: 3.500.000 Ft

32. Siófok, Diós tér 16.
83/6 hrsz. 541 m2 kivett beépítetlen 
terület
Vételára: 4.000.000 Ft

33. Siófok, Diós tér 17.
83/7 hrsz. 588 m2 kivett beépítetlen 
terület
Vételára: 4.400.000 Ft

34. Siófok, Stromfeld Aurél utca 
13/B.
1914/1 hrsz. 627 m2 kivett beépítetlen 
terület
Vételára: 5.900.000 Ft

35. Siófok, Stromfeld Aurél utca 
13/A.
1914/2 hrsz. 446 m2 kivett beépítetlen 
terület
Vételára: 4.200.000 Ft

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

37. Siófok, Fő utca 200. 
6479 hrsz. 36,7 m2 lakás
Vételára: 4.200.000 Ft 

38. Siófok, Batthyány Lajos utca 46.
6668 hrsz. 1197 m2 irodaház és udvar 
és 
egyéb épület 2 db
Vételára: 114.000.000 Ft

39. Siófok, Alsó utca 2. 
5433 hrsz. 379 m2 kivett beépítetlen 
terület
Vételára: 3.800.000 Ft

40., Siófok, Ady Endre utca 70.
3787 hrsz. 834 m2 kivett beépítetlen 
terület
Vételára: 9.100.000 Ft

41. Siófok, Sándor utca 42.
5514 hrsz. 596 m2 kivett beépítetlen 
terület
Vételára: 5.300.000 Ft

A pályázatban szereplő ingatlanok kikiáltási árai nettó értéken szerepelnek. 

Érdeklődni lehet, ill. a részletes pályázati kiírás átvehető az alábbi címen:
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Kabinet
(Siófok, Fő tér 1. I. emelet 106.)
Pályázatok beadásának határideje: 2013. december 09. (hétfő) 900

Pályázat útján
bérbeadásra kijelölt
ingatlanok 
1. Siófok, Endrődy Sándor utca 
3778/88 hrsz., 
kivett közterület, 1097 m2
Éves bérleti díja: 500.000,- Ft + ÁFA

2. Siófok Fő téri önkormányzati 
nyilvános illemhely
6287 hrsz., 
az ingatlan alapterülete kb. 65 m2
Igényelt minimum bérleti díj 
összege: 35.000 Ft + ÁFA/hó

3. Siófok, Semmelweis utca 2. 
(Hernyósor Üzletház 1. emelet)
9672/A/46 hrsz., 1 db 28,98 m2, 
1 db 18,57 m2, 
valamint 1 db 42,61 m2 + 12,13 m2 
nagyságú helyiségek
- az egyes helyiségekre külön-külön 
is adható be pályázat
Induló bérleti díj a bérlet időtartamá-
ra helyiségenként: bruttó 30.000.- Ft 
+ rezsiköltség, közös költség

4. Siófok, Kálmán Imre sétány 12. 
6620 hrsz., 
2 db 12 m2 nagyságú üzlethelyiség
Induló bérleti díj a bérlet időtartamá-
ra: 2014. április 01. 
és szeptember 30. között 
277.000 Ft + ÁFA + rezsiköltség/
helyiség
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Több halat telepítenek 
a balatonba
A gazdálkodási tervben szereplő 300 tonna  
helyett 330 tonna két-három nyaras pontyot telepít  
a Balatonba a Balatoni Halgazdálkodási Nonpro-
fit Zrt. év végéig. Emellett 60 ezer egynyaras süllő,  
250 ezer előnevelt csuka, valamint kétezer növen-
dék compó is a vízbe kerül, aminek egy része már  
tavasszal megtörtént. Újdonságnak számít, hogy 
idén az őshonos ragadozóhalak állományát is  
gyarapítják balin, sügér és harcsa kihelyezésével.
Az őszi haltelepítést szeptember 30-án kezdték 

meg 19 helyszínen. Az akciók nyilvánosak, amelyek  
pontos időpontjairól a társaság honlapja nyújt  
tájékoztatást azon túl, hogy értesítik ezekről a helyi 
horgászegyesületek képviselőit is. Idén a halgazdál-
kodási cég azt is lehetővé tette a honlapján, hogy  
az érdeklődők „percről percre” nyomon kövessék  
a telepítéssel kapcsolatos munkálatokat a lehalá-
szástól kezdve a halak Balatonba helyezéséig.
Az őszi haltelepítések során a két- és háromnyaras 
pontyok mellett darabban számolva 10 000 előne-
velt és 400 egynyaras csuka, 3 702 egynyaras süllő, 
1 200 háromnyaras sügér és 4 000 kétnyaras compó 
került a vízbe.

D.T.

Tisztelt ebtartó!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.évi 
XXVIII. törvény 42/b.§ (1) bekezdése alapján, az önkor-
mányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdeké-
ben, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi  
vonatkozásaira való tekintettel a település közigazga-
tási területén tartott ebek vonatkozásában a Siófoki 
Közös Önkormányzati Hivatal ebösszeírást végez. 
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles 
a törvényben előírt adatokat a települési önkormány-
zat rendelkezésére bocsátani, melynek határideje 2013. 
november 30.
Az ebösszeíró lapok letölthetők Siófok város honlap-
járól (www.siofok.hu) vagy átvehetők a Siófoki Közös  
Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán. 
Az ebösszeíró bejelentő lapot szíveskedjenek kitölte-
ni és eljuttatni/benyújtani legkésőbb 2013. november  
30-ig a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalhoz  
(Siófok, Fő tér 1.)
Az eb összeíró bejelentő lapot ebenként kell kitölteni!

Interjú

Felhívás
Siófok Város Önkormányzata a Kálmán Imre Kulturális Központ lebonyolításában 2013. november 30-december 

23. között Siófok főterén adventi vásárt szervez. Várjuk olyan kézművesek és kereskedők jelentkezését,  
akik az ünnepkörhöz kapcsolódó termékekkel kívánnak részt venni ezen a vásáron.

 További információ: 84/311-855

Fotó: g.k.



MÁR MOST GONDOLJON
A SZILVESZTERRE!

MÁR MOST GONDOLJON

conference & wellness hotel

residence balaton

15.900 Ft/ fő
E G Y  Ü V E G  B O R R A L

Gyer m e kek n ek  ke d vez m é nyek !

Szilveszteri gála a Hotel Residence-ben!

FOGLALÁS ÉS INFORMÁCIÓ:

Tel.: 84/506-840, Fax: 84/506-839 | E-mail: reserve@hotel-residence.hu

Ínycsiklandó ételek, fergeteges buli élő zenével, 
színes programok, tűzijáték, felejthetetlen hangulat.




