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Az önkormányzat havi magazinja

Jégkikötő, helyieknek féláron    4. o.

Új jegyző, új alpolgármesterek   7., 12., 13. o.

Többet fizetnek a parti sávban  8-9. o.

Digitálisan érett Zimmer Ferik  15. o.

Megjelent az új SiópArt   23. o.

Áldott karácsonyt és 
boldog új esztendőt kívánunk!



3

DECEMBER

„Meg kell védenünk, amit elődeink ránk hagytak.”
Faragó Sándor, Kovács Péter és az EHF-kupagyőztes 
női kézilabdacsapat kapott Siófokért Érmet az idei 
városnapi ünnepségen.

Az 51 éves várost köszöntő beszédében dr. Lengyel Ró-
bert polgármester azt mondta: alig néhány évszázada 
nádasok és mocsarak ölelésében csupán néhány, egy-
más mellett sorakozó kis halászkunyhó jelentette Sió-
fokot, helyesebben akkortájt „Fuk” falut. Aztán jöttek a 
Balaton és a Sió-csatorna szabályozási munkái, megje-
lentek az első fürdőzők, majd fürdőházak, sokasodtak a 
lakó-, később a nyaralóépületek, megépült a vasút, fejlő-
désnek indult a hajózás, az idelátogató turisták számával 
arányosan sokasodtak a szállodák, éttermek.
„A kis Fuktól indulva, a környező településekkel történt 
összeolvadásoknak is köszönhetően megépült, kiépült a 
mai Siófok, amely 51 éve városi rangra is emelkedett – 
így a városvezető. – Onnantól pedig egészen szédületes, 
ami itt végbement, javarészt elődeinknek köszönhető-
en. Manapság Siófok járási székhely, de egyúttal a Bala-
ton-part legjelentősebb és leglátogatottabb turisztikai 
célpontja, az ország egyik legismertebb nyaralóhelye, 
de egész Európában ismerősen cseng, helyesebben a 
Balatonnal összecseng a neve... A közös felelősségünk 
nekünk, siófoki polgároknak mérhetetlen. Ajándékba 

kaptuk a természettől a Balaton partját és annak vizét, 
örököltük elődeinktől a vért izzadva, de gyönyörűen 
felépített településünket. Nekünk, a jelenlegi utódok-
nak pedig tovább kell éltetni a lokálpatrióta hagyomá-
nyokat, tovább kell fejleszteni a városunkat, mégpedig 
mindent a józan és tervszerű városfejlesztési munkának 
alázatosan alárendelve, egyebek mellett a nagypolitikai 
befolyásolási szándékokat, az egyéni meggazdagodáso-
kat célzó külső törekvéseket határozottan visszautasítva. 
Meg kell védenünk az elődeink által ránk hagyott szabad 
strandjainkat, a Balaton vizét, medrét, a még megment-
hető vízparti panorámánkat, és meg kell tennünk min-
dent az egészséges klíma fenntartásáért. Hogy 50 vagy 
100 év múlva a leszármazóink ne kárhoztassanak, ha-
nem elismerően emlegessenek majd bennünket, amiért 
megtettük, amit meg kellett tennünk, megmentettük, 
amit meg lehetett mentenünk...”
 A városnapi ünnepségen a siófoki C&M Dance Stúdió 
fiatal táncosai adtak műsort.

 F.I.

VÁROSNAP

A városnapi kitüntetettek 2019-ben: 

Siófokért Érem kitüntetés:
- Faragó Sándor kutató, geográfus, térképész
-   dr. Kovács Péter Balázs nyugalmazott főiskolai 

adjunktus, a Sió Televízió egykori főszerkesztője
- az EHF-kupagyőztes női kézilabdacsapat

Siófok Barátja kitüntetés:
- dr. Zentai Gabriella alkotó, művész
-  dr. Horváth Gyula,a  Bahart korábbi  

vezérigazgatója
 
Elismerő oklevél, tárgyjutalom:
-  Kelemen István, kiemelkedő közéleti  

tevékenységének elismeréséül.

Polgármesteri elismerő oklevél:
Barta Pál, Bogdán Ottó, Fehérvári György, Glázer 
Györgyné, Gyöngyösi Cecília, dr. Mekis Gábor, 
Nagyné Balassa Ildikó, Rákossi Jenő, Ráncsik 
László, Skerlecz Tamás és a 466. Számú Magyar 
Tenger Cserkészcsapat.
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Jégkikötő, a siófoki lakosoknak féláron
A műkorcsolya sportág világhírű képviselője, 
Regőczy Krisztina is ott volt a siófoki Jégkikötő 
megnyitóján.

A több mint 600 négyzetméteres, két jégfolyosóval 
kibővített jégpálya február 2-ig várja a korcsolyázás 
szerelmeseit a siófoki hajóállomáson, idén a tava-
lyinál nagyobb alapterületen. A jégpálya városnapi 
megnyitóján Lengyel Róbert siófoki polgármester 
köszöntötte az érdeklődőket.
– Tavaly népszerű volt és kinőtte Siófok azt a pályát. 
Meg kell, hogy jegyezzem, nem minden kockázat 
nélküli a Balaton partjára műjégpályát telepíteni, 
mert ha éppen olyan a tél, csikorgó a hideg, beáll 
a Balaton jege, s kellően vastag is, nyilván a kor-
csolyázás szerelmesei inkább a nyílt területet vá-
lasztják. Viszont, ha visszatekintünk az elmúlt évek 
teleinek időjárására, azt gondolom, hogy ez egy 
vállalható kockázat.
A siófoki Jégkikötő átadójának sztárvendége, Re-
gőczy Krisztina olimpiai ezüstérmes, világbajnok 
műkorcsolyázó Siófokhoz és a Balatonhoz való kö-
tődéséről, műkorcsolya pályafutásának kezdetéről, 

történetéről mesélt. – Én már a család negyedik ge-
nerációja vagyok, akik itt töltjük életünk felét Siófo-
kon, több szálon kötődik ez a szerelem a Balatonhoz 
és Siófok környékéhez. Életem mottója, hogy moz-
gás az élet. Azt hiszem, hogy a téli mozgási lehető-
ségek közül, ami a leginkább adott Magyarországon, 
az a korcsolyázás. Ez a környezet, ez a helyszín és ez a 
pálya fantasztikus, élvezzétek ki, ameddig csak lehet! 
– így a világbajnok műkorcsolyázó.

Regőczy Krisztina egy jó tanáccsal is szolgált a 
megnyitóra összesereglett gyerekeknek, akik az 
ünnepség után ki is próbálták a jégpályát: – Ha 
úgy érzitek, hogy el fogtok esni, akkor gombóccá 
kell válni, nem megfeszülni, hanem gurulni! A jég-
pályán a tavalyi évhez hasonlóan a siófoki iskolák 
diákjai és az óvodások is ingyenesen korcsolyázhat-
nak, hétköznaponként 10-15 óra között. A siófoki 
lakosok 50 százalékos kedvezménnyel válthatnak 
jegyet lakcímkártyájuk felmutatásával. A pálya mel-
lett egyebek között korcsolyabérlési lehetőség is 
várja a Jégkikötő látogatóit.

 M. B.

Mézeskalács víztorony, vasútállomás
Idén is elkészült mézeskalácsból a siófoki vasút-
állomás, a templomok, az iskolák, a pláza és más 
épületek. Mézeskalácsváros, 2019 – a december 
13-án véget érő licit kedvezményezettje az 5 
éves Andrási Dominik és családja.

A negyven mézeskalácsalkotást magánszemélyek, 
iskolai, óvodai csoportok készítették el, s a városnapi 
kiállításmegnyitó óta lehet licitálni rájuk a Mézeskalács-
város 2018-2019 Facebook-oldalon. A befolyt összeggel 
idén az 5 éves Andrási Dominikot és családját támogat-
ják. A kisfiúnak egy éve szinte pár nap alatt romlott 
le az egészségi állapota, gondot jelentett az állás, az 
ülés, az evés. A kivizsgálások sorozata Giullain-Barré-
szindrómát (GBS) mutatott ki, de az orvosok újabban 
CIDP, vagy Miller Fischer-szindrómára gyanakszanak. 
Állapotát a heti többszöri gyógykezeléssel sikerült 
stabilizálni; ennek szinten tartására szükség van folya-

matos gyógytornára, kezelésekre, gyógymasszázsra, 
gyógyúszásra. Dominik gyógyulásának elősegítésé-
hez szeretne idén hozzájárulni a Mézeskalácsváros 
Siófok. Ezúttal már a negyedik kiállítás nyílt a kulturális 
központban, az ötletgazdák Kótiné Molnár Szilvia és 
Herencsár Tünde.
A licitnyertesek a mézeskalácsépületeket december 
19-én 16.30-kor vehetik át a Kálmán Imre Kulturális 
Központban.
A karácsonyi vásárt megelőzően a városnapon idén is 
a helyi civil szervezetek tartottak jótékonysági vásárt a 
Víztorony körül. Ezúttal is jó néhány egyesület, alapít-
vány árulta zömmel saját kézzel készített portékáját, s a 
bevétel fele idén a Pöttyös Óvodát illette meg.
A városnapi ünnepségsorozat nyitánya idén is a jó ta-
nuló, jó sportoló fiatalok jutalmazása volt. A díjkiosz-
tón, a Kálmán Imre Kulturális Központban 128 általános 
és középiskolás diák, valamint 67 pedagógus részére 
adott át oklevelet dr. Lengyel Róbert polgármester és 
dr. Sárközy László jegyző.

F. I.- M.B.

Több évtizedes hagyománya van annak, hogy 
városunk versenyt hirdet a legvirágosabb porta, 
intézmény és egyéb kategóriákban. Ugyancsak a 
városnapon volt a verseny díjkiosztója.

A díjazottak:
Családi ház: 1. Stocker József Attila, 
2. Orsós Györgyné, 3. Németh Zoltán.
Üdülő: 1. Vatiné Séfel Teréz
Erkély: 1. Vörös Ferenc
Különdíj: Hajléktalanszálló, római katolikus plé-
bánia, Béndek Ottóné, Szabó Károlyné, 
Barabás Ildikó.
Siófok idén Arany Rózsa díjat nyert a Virágos 
Magyarország verseny szervezőitől az elmúlt 
években végzett tevékenység elismeréseként. A 
közterületek gondozásáért a következők munká-
ját köszönte meg a város: Margaréta Flóra Kft., 
Náray 2005 Kft., Sió Gardener Stúdió Kft., Sió 
Mabe Kft., Telgarten Plusz Kft., Siókom Kft., Ba-
laton-parti Kft.
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Új képviselőket jelölt a Fidesz-KDNP Új jegyző, új osztályvezetők

Akinek előnyt jelentett, hogy nem siófoki

Gruber Attila után Szajcz Adrián helyére is új kép-
viselő jelölését jelentette be Witzmann Mihály, a 
Fidesz-KDNP választókerületi elnöke.

A képviselő-testület összetétele a novemberi ülésen 
lett végleges, hiszen a négytagú kormánypárti frakci-
óban Gruber Attila helyét Balogh Renáta, Szajcz Adriá-
nét pedig Kecskésné Gigler Anikó foglalta el.  

Még az októberi alakuló ülésről:

Megszűnt a korábban Szajcz Adrián által betöltött be-
ruházási tanácsnoki pozíció, és helyette (feltehetően 
országosan is egyedülállóan) Jánossy Gábor képviselőt 
a testület a nyugdíjasok és fogyatékkal élők tanácsno-
kává választotta.

A vezető tisztségviselők havi illetménye:
A polgármesteré a törvényi rendelkezéseknek meg-
felelően bruttó 698 000 forint fizetés és 104 700 fo-
rint költségtérítés. Ezen felül évi bruttó 200 000 forint 
cafetériajuttatásra jogosult.
Dr. Nagy Gábor társadalmi megbízatású alpolgár-
mesternek a korábbi alpolgármesteri járandósággal 
egyező, azaz 230 000 forint tiszteletdíjat és 34 500 Ft 
költségtérítést szavazott meg a testület; Nagy Gábor 
bejelentette: havi tiszteletdíját civil szervezet javára 
ajánlja fel.

A főállású alpolgármester, Bardócziné dr. Molnár Anita 
járandósága a törvényben meghatározott alsó és felső 
limit számtani közepe, azaz 558 400 Ft illetmény és 83 
760 Ft költségtérítés.

Új döntést hozott az új képviselő-testület a tervezett, 
nagy vihart kavart széplaki kikötőbővítés ügyében is. 
Visszavonták a korábban hozott elvi döntést, miszerint 
az önkormányzat saját tulajdonú parkolóhelyek bizto-
sításával segítené a projekt kivitelezését. A polgármes-
ter megjegyezte: az említett területeket értékesíteni 
sem kívánja a város.

Az új képviselő-testület ugyancsak még októberben ki-
nyilvánította: a következő öt évben egyetlen jelenlegi 
szabad strandot sem tesz fizetőssé.

Újra a testület elé került a kézilabdaklub kérelme, melyben 
a tavalyi 25 millióval szemben 50 milliós támogatást kért az 
EHF-kupa költségeire. Az előző testület az 50 milliós támo-
gatás megszavazta, az új azonban ezt a döntést visszavonta, 
és csak a tavalyi szezonnal megegyező városi támogatást, 
azaz 25 millió forintot szavazott meg a Siófok KC-nek. Ezt 
ütemezetten fizeti ki a város a nemzetközi kupaszereplés 
függvényében, onnantól kezdve, hogy a klub törlesztette a 
város felé a döntéskor még fennálló tartozását.

(Az új képviselő-testület tehát minden ellenkező híresz-
teléssel szemben nem vont el egyetlen fillér támogatást 
sem az EHF-kupát legutóbb elnyerő siófoki kézilabdacsa-
pattól. Az új városvezetésnek nem az az álláspontja, hogy 
„profi sportra egy fillért sem”. Emlékeztetnénk, hogy ilyet 
korábbi városvezetések hangoztattak, például amikor 
a siófoki futballcsapat a 2003/2004-es NB I-es bajnok-
ságban az első helyen állt, erre az elvre hivatkozva nem 
szavaztak meg támogatást a csapatnak. A jelenlegi város-
vezetés álláspontja: profi klubok utánpótlását támogassa 
az önkormányzat, a profi klubokat alapvetően tartsák el a 
szponzorok, ám ha egy profi csapat a város hírnevét öreg-
bítő eredményt ér el, az támogatásra érdemes.)

F. I.

Új jegyzője van november második felétől Siófok-
nak, s két új osztályvezető állt munkába a Siófoki 
Közös Önkormányzati Hivatalban.

Dr. Lengyel Róbert polgármester az október 13-i válasz-
tásokat követően az önkormányzati hivatal első számú 
vezetője, Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyzői megbí-
zását visszavonta. Pályázat útján november hónapban 
Siófok, Balatonvilágos és Siójut polgármesterei dr. Sár-
közy Lászlót választották új jegyzőnek.
A hatósági osztály új vezetője Kovácsné Pomucz Barba-
ra, aki Gyulai Lászlót váltja. Az új vezető eddig az osztály 
igazgatási csoportjának vezetői feladatait látta el. Jogi 
szakokleveles közgazdász és nemzetközi kapcsolatok 
szakos közgazdász, mérlegképes könyvelő, pályázatíró, 
rendelkezik orosz felsőfokú, francia középfokú és angol 
alapfokú nyelvvizsgákkal, hat éve az önkormányzati hi-
vatal dolgozója.

A városfejlesztési és üzemeltetési osztály irányítását 
Papp László vette át, aki magaspítő építészmérnök, 
mérnök-közgazdász. Még a 90-es években 5 esztende-
ig a siófoki hivatalban dolgozott, aztán 6 évig volt ügy-
vezetője egy helyi építő cégnek, majd 2007-től a siófoki 
FGSZ Zrt. munkatársa volt.
Lengyel Róbert polgármester azt mondta a változások-
ról: „Most így a ciklus elején, egy olyan 5 esztendővel a 
hátam mögött, mint amilyen kijutott 2014 és 2019 kö-
zött, óhatatlanul újra kell gombolnom a kabátot, el 
kell döntenem, kikkel is képzelem el az elkövetkezendő 
éveket. Kik maradnak és kik lehetnek azok, akik helyett 
mások kell, hogy bizalmat kapjanak…Csapatot építek. 
Olyan csapatot, amellyel együtt kormányzom tovább a 
város hivatalának hajóját, és akik velem egy ütemre és 
egyfelé húzzák az evezőket. Ugyanez lesz igaz az önkor-
mányzat intézményeire és cégeire is.”

F. I.

Dr. Sárközy László a pécsi egyetem jogi karán szer-
zett jogi diplomát. 10 évnyi ügyvédkedés után 9 
évig a Magyar Államkincstár jogtanácsosa volt. 2018 
szeptembere óta a siófoki hivatal dolgozója, jogta-
nácsosi munkakörben tevékenykedett. Kaposvári 
állandó lakos.

„A diploma megszerzése után a családi ügyvédi irodá-
ban bojtárkodtam, majd ügyvédkedtem; nagynéném 
ügyvédi irodája közös volt dr. Fekete Lászlóéval, aki a 
Somogy Megyei Ügyvédi Kamarát vezette. Főleg pol-

gári és gazdasági, de büntető ügyekkel is foglalkoztunk, 
szép emlékeim vannak abból az időszakból – mondta 
dr. Sárközy László a Siófoki Híreknek. – Ezt követően át-
nyergeltem a közigazgatásba, a Magyar Államkincstár-
hoz, s 2018 nyarán pályázat útján nyertem el a siófoki 
városháza jogtanácsosi állását. Sosem zavart, hogy na-
ponta ingázom Kaposvár és Siófok között; ezt ellensú-
lyozta, hogy jól együtt tudtam dolgozni a kollégákkal, 
a vezetőkkel, s közben megismertem a hivatal működé-
sét. A polgármester javasolta, hogy pályázzam meg én 
is a jegyzői állást. Megbeszéltem a családdal, de érezve 
a bizalmat, nem mondhattam nemet. ”
Sárközy László szerint kifejezetten előnyt jelent, hogy 
nincs kiépített kapcsolatrendszere Siófokon. „Siófoki 
kötődésem egyre erősebb, elköteleződésem azonban 
nincs és nem is lesz. Ma már nem csak a bizalmat érzem, 
hanem a feladat súlyát is, aminek meg kell felelni; a hi-
vatal hatékony, részrehajlás nélküli működtetése a cél. 
  

F. I.
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III. Övezet: a lila vonnallal jelölt 
utcák északi oldala és a Balaton 
közötti sáv 

Magasabb lesz az építményadó a parti sávban
Ha a szállodások és vendéglátósok, sőt, a Siófoki 
Üdülőtulajdonosok Egyesülete (SÜDE) is egyetért, 
akkor ki van ellene? – vetődhetett fel a kérdés a 
vitát hallva a képviselő-testület novemberi ülésén, 
amikor egy harmadik, közvetlen Balaton-parti 
adóövezet bevezetéséről döntöttek.

Az építményadó szempontjából eddig a várost két öve-
zetre osztotta a vasút, januártól egy harmadik is létezik, 
a Balatonnal párhuzamos utcák északi oldala, valamint 
a Balaton közötti terület. Ezen utcák közül a nagyobbak, 
nyugatról kelet felé haladva: Bimbó utca, Liszt Ferenc 
sétány, Deák Ferenc sétány, Szigliget utca, Erkel Ferenc 
utca, Petőfi sétány, Beszédes sétány, Baross Gábor utca. 
Az itt ingatlannal rendelkezők januártól magasabb adó-
tételt fizetnek.  
„Akiknek a balatoni látkép jut, nem pedig a szomszéd 
fala vagy épp a vasút látványa és zaja, tehát akiknek az 
ingatlanjai a part jelentős részét elfoglalják (beleértve 
ebbe azokat is, akik a százmilliós apartmanházaikban 
egész nyáron nyaraltatnak, mégpedig jó néhányan felte-
hetően a jogszabályi hézagokat kijátszva anélkül, hogy 
egy fillér idegenforgalmi adót is fizetnének), járuljanak 
többel a városi költségvetéshez! – mondta el vélemé-
nyét a Siófoki Híreknek dr. Lengyel Róbert polgármester. 

– Az új sávban érintett siófoki állandó lakosok viszont 
jelentős adókedvezményt kapnak. Ezenfelül az onnan 
befolyó összeget kizárólag a parti területek, célzottan 
a szabad strandjaink fenntartására, fejlesztésére fordít-
juk. A szállodák esetében mintegy 10 százalékos nö-
vekedéssel számoltunk. Siófok százmilliókat költött az 
elmúlt években programokra, amelyekkel vendégeket 
csábítottunk a városba, ezzel jótékonyan hozzájárulva 
a szállodai bevételek növekedéséhez is. Most egy kicsit 
visszakérünk ebből a befektetésünkből.”
A képviselő-testületi vitában Gencsi Attila (Fidesz) arról 
beszélt: az érintetteknek bizonyára nem jelent problé-
mát a plusz adó befizetése, de a ez megkülönbözteti, 
diszkriminálja az embereket. Az új adóövezetről várt 
többletbevétel, a 80 millió forint szerinte nem jelentős 
összeg a városi fejlesztések szempontjából. Úgy vélte, 
inkább a több százmilliós adótartozást kéne hatéko-
nyabban behajtani a hivatalnak.
„Két adóövezet most is van, az nem diszkriminatív, ha há-
rom van, az már az? – kérdezett vissza a polgármester. – 
Igazságos adórendszer nincs, de az mennyire igazságos, 
hogy fillérre ugyanannyit fizet, aki egész nap a vonatok 
dübörgését hallja és az, aki a reggeli kávéját úgy szür-
csölheti, hogy közben a balatoni panorámát nézegeti?”
 Safar Ahmed (Fidesz) az érintettek által már most is 

megfizetett, valamiféle luxusadót emlegetett, és azt 
mondta: ezen ingatlanoknak drága a fenntartása, magas 
a rezsije, egy vécédugulás 50 ezer forint…
„Sok a rezsijük? – reagált Lengyel Róbert, megjegyezve, 
hogy luxusadóról nincs tudomása. – És aki másutt lakik a 
városban, vagy egyik napról a másikra él, azoknak nincs 
rezsijük?”
Gencsi Attila szerint az az érv sem állja meg a helyét, 
hogy az apartmanházak tulajdonosai zömmel nem sió-
fokiak, hiszen idehozzák a pénzüket, itt fogyasztanak, 
adóznak és ez tiszteletre méltó. Jánossy Gábor (Becsü-
lettel Siófokért) ellenben megjegyezte: ezekbe a há-
zakba be sem jut az önkormányzati adóellenőr, hiszen 
kerítés, kód, esetenként őr védi…
Nagy Gábor alpolgármester tolmácsolta a szállodások és 
vendéglátósok véleményét, akik egy fórumon egyetér-
tettek az új adósávval. Völgyi Lajos, a pénzügyi bizottság 
elnöke (BSE) pedig arra hívta fel a figyelmet: meglepő, 
de még a Siófoki Üdülőtulajdonosok Egyesülete (SÜDE) 
is támogatta, több más helyi civil szervezet mellett.
A képviselő-testület végül 7 igen szavazattal, 1 ellené-
ben, 4 tartózkodás mellett támogatta a harmadik adó-
övezetet magasabb építményadóval.
„A törvényben maximalizált építményadó mértéke 1.850 
Ft/m2, városunkban a legmagasabb hatályos adómérték 
1.310 Ft/m² – áll az indoklásban. – Adómérték-emelés 
utoljára 2012-ben történt. Különösen a közvetlen Bala-
ton-partra felhúzott többemeletes, több lakóegységes 

lakások, valamint apartmanházak miatt a Balaton-part 
nemcsak elvesztette múlt századi hangulatát, de egyes 
esetekben korlátozza annak szabad megközelíthetősé-
gét. Jelenleg nem teljesülnek az arányos közteherviselés 
feltételei; piaci felmérések szerint a közvetlen vízparti in-
gatlanok értékesebbek, keresettebbek. A parti területek 
fenntartása az önkormányzat költségvetésében jelentős 
költséget képvisel.” 

F. I.

Az adó mértéke a III. övezet parti sávban: 

a)  80 m2 -ig a lakás céljára szolgáló épület,  
épületrész után 1.235 Ft/m2

b)  80 m2 felett a lakás céljára szolgáló épület,  
épületrész után 1.850 Ft/m2

c)  nem lakás céljára szolgáló épület,  
épületrész után 1.170 Ft/m2

d)  kereskedelmi egység,  
szállásépület után 1.290 Ft/m2

e) üdülő 1.850 Ft/m2

Amennyiben a III. övezet parti sávban található la-
kás céljára szolgáló épület, épületrész tulajdonosa, 
vagyoni értékű jog jogosultja igazolja, hogy életvi-
telszerűen ott lakik, az épület, épületrész 80 m2-ig a 
megállapított adó 60 %-ának, 80 m2 felett pedig a 
megállapított építményadó 50 %-ának megfizetési 
kötelezettsége alól mentesül.
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Tovább csökkent a bűncselekmények száma

Az idei nyári szezont értékelte a novemberi kép-
viselő-testületi ülésen a rendőség, a fürdőegylet, 
a kulturális központ, a Balaton-parti Kft. és a vá-
rosőrség.  

A 2019. évi idegenforgalmi szezonban a Siófoki Rend-
őrkapitányság illetékességi területén az ismertté vált 
bűncselekmények száma 671 (2018. év 712), mely az 
előző évhez viszonyítva 5,8%-os csökkenést mutat – 
állt Bene Zsolt alezredes, városi rendőrkapitány ösz-
szegzésében. A Petőfi sétányon – ahol esetenként, 
esténként akár 15-25 ezer ember is megfordul – is 
negatív rekord bűncselekményszámot regisztráltak. 
Ez így alakult 2016, a polgármester által kidolgozott új 
rend (kamerarendszer, ellenőrző pontok, őrszemély-
zet a városi büdzséből) bevezetése óta: 92, 59, 44, 33.
Lengyel Róbert az ülésen megjegyezte: „Csattanós 
válasz, egyértelmű cáfolat ez azokra a nyári, rosszin-
dulatú sajtómegnyilvánulásokra, miszerint Siófokon 
már a gyerekeket se merik kiengedni az utcára...”
 
Tavaly 228 136, idén 271 248 fizető vendéget regiszt-
rált a nagystrand – tájékoztatta a testületet Pintér 
Tamás, a Balaton-parti Kft. ügyvezetője. Vagyis a 
látogatottsága 18,9 %-kal emelkedett. A Magyar Tu-
risztikai Ügynökség pályázatán elnyert 305 millió fo-
rintból újultak meg a szabad strandok, azóta további 
194 millió forint támogatást nyert el a kft.

A szabadtéri színpadon (Színpart) 2017-ben átlag-
ban 364 néző tekintett meg egy előadást, tavaly 557, 
idén 849.

Az összes siófoki vendégéjszakaszám (kereskedelmi és 
magánszálláshelyek) 2019. januártól augusztusig 956 
806, mely 1,5 %-os növekedést mutat a 2018. évi hasonló 
időszakhoz viszonyítva – ezt már a Siófoki Fürdőegylet 
Turisztikai Egyesület elnöke,  Balogh Renáta összesítet-
te. Úgy vélte, a növekedéshez a színvonalas programok 
jelentős mértékben hozzájárultak, például a Jégkikö-
tőnek köszönhetően a januári vendégéjszakaszámok 
eddig soha nem látott értéket mutattak. A cél továbbra 
is az: Siófokon minden korosztály és érdeklődő találjon 
magának programot, egész éven át.
 
A hétvégéket követő „romeltakarítás”, letaposott zöld-
területek, „vadkempingezés” a parkokban, közlekedési 
dugók nem csak a nyári szezonban – a városőrség ér-
tékelése a negatívumokra is rámutatott. Kiderült az is: 
több, mint 90 millió forint folyt be csak a nyáron a par-
kolási bevételekből. Az is világossá vált: bővíteni kell a 
városőrség létszámát és járműparkját.
 
Átvilágíttatja a város egy külső, pályázati úton kivá-
lasztandó profi céggel saját társaságát, a Balaton-parti 
Kft.-t – erről is döntött a képviselő-testület november-
ben. Különösen arra kíváncsi a városvezetés, hogy (erre 
ugyanis az előző ciklusban megejtett átvilágítás nem 
terjedt ki) a hatályban lévő, sok esetben igen hosszú 
távra kötött szerződéseik összhangban vannak-e a 
tulajdonos felhatalmazásával, érdekeivel, mennyiben 
segítik vagy akadályozzák az önkormányzati vagyon 
hasznosítását, a vagyonnal való felelős gazdálkodást. 
A társaság a tulajdonos által biztosított vagyon és for-
rások működtetését az elvárható gondossággal vé-
gezte-e, a létesítő okiratban foglaltaknak, a tulajdonos 
érdekeinek szem előtt tartásával biztosította-e a fel-
adatok ellátását?

F. I.

Városházi jutalmak és illetményemelés
Visszahívták a különböző gazdasági társaságok-
ból az előző ötéves ciklusban delegált felügyelő 
bizottsági és igazgatósági tagokat. Ülésezett a 
képviselő-testület.

Siófokon jövőre is nő a köztisztviselők illetményalap-
ja – a város saját költségvetéséből, egyhangú testületi 
döntés által, hiszen a költségvetési törvény alapján a 
köztisztviselői illetményalap 2008. óta (!) változatlan, 
jövőre is 38.650 forint marad. Siófokon 2020-ben ez 60 
ezer forint lesz. A testület elé került beszámolóból kide-
rült: 2019-ben 9 városházi köztisztviselő közszolgálati 
jogviszonya szűnt meg közös megegyezéssel, lemon-
dással vagy végleges áthelyezéssel (szó sincs tehát a 
kormánypárti sajtó dezinformációjában szereplő több 
tucatnyi távozóról). A munkahelyváltás elsődleges oka 
továbbra is a magasabb kereseti lehetőség.

A polgármesternek kéthavi, a főállású, nem képviselő 
alpolgármesternek egyhavi jutalmat szavazott meg 
a testület (utóbbit 12 igennel, tehát egyhangú szava-
zással, a polgármester jutalmazása 11 igent kapott, az 
érintett tartózkodott), s Lengyel Róbert kénytelen volt 
kitérni arra: nem igazak azok a „hangulatkeltő sajtó-
közlések”, miszerint Bardócziné dr. Molnár Anitát már 
egy hónapnyi alpolgármesterkedés után jutalom illeti 
meg. A városháza többi dolgozójához hasonlóan el-
múlt egyévi hivatali munkája után kapja. „Mert öt éve 
az a gyakorlat, hogy karácsony előtt mindenki kap, az 
ezt megelőzően volt, hogy ilyentájt egyesek 2-10 mil-
lió forint jutalmat vettek fel, a többi dolgozó meg jut 
is, marad is alapon kapott...”– így a városvezető.
 
A képviselő-testület visszahívta a Balaton-parti Kft. 
felügyelő bizottságából Csorba Ottót, Hamvas Pé-
tert, Nagy Sándor Tamásnét, valamint Völgyi Lajost, a 
Termofok-Sió Kft. felügyelő bizottságából Csorba Ot-
tót, Hamvas Pétert, Nagy Sándor Tamásnét, valamint 
Völgyi Lajost, a Siófoki Temetkezési Kft. felügyelő bi-
zottságából dr. Balassa Bélát, Frittman Jánost, vala-
mint Völgyi Lajost. A Siófoki Vízilabda Kft. felügyelő 

bizottságából Völgyi Lajost, Ujvári István Tamást, va-
lamint Lapos Gábort.
Kezdeményezi továbbá a Balatoni Hajózási Zrt. igaz-
gatósági tagságából Szalai István Attila visszahívását 
és a helyére dr. Horváth Gyulát, a társaság korábbi ve-
zérigazgatóját jelöli. A Bahart felügyelőbizottságából 
Szajcz Adrián visszahívását, helyére dr. Horváth Gábor 
Zénót jelöli. A Siókom Nkft. taggyűlési képviselőjének 
Ujvári István helyett dr. Lengyel Róbertet jelöli.

Két változás a bizottsági kültagok sorában; lemondott 
Milán Endre a humán, Kele Sándor a városfejlesztési 
bizottsági külső tagságáról, megválasztott utódjaik: 
dr. Horváth Gábor Zénó és Vajthó Ferenc.

A déli városrész vízelvezetési projektjébe egyelőre 
nem vág a város – ez a döntés született, hiszen az ere-
deti, több évvel ezelőtti pályázat során még 400 millió 
forintról, ebből 200 milliós támogatásról volt szó. Ma 
már a beruházás költsége 700 millió forintnál is több 
lenne, amihez több, mint 500 milliós önerő kellene. A 
hivatal utánajár: lehetséges-e a 200 milliós támogatás 
növelése?

A Landler Jenő utcát Jenő utcára változtatja a testület 
a kormányhivatal felhívása nyomán, ellenben a Tanács 
köz és a Tanácsház utca elnevezését (a felhívás ellené-
re) változatlanul hagyja.

F. I.
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Főállású alpolgármester: két év, két felkérés Rajta a sor, szeretné meghálálni, 
amit Siófoktól kapottBardócziné dr. Molnár Anita Budapesten született, 

a Rendőrtiszti Főiskolán 2004-ben végzett, nyolc 
éven át a BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitánysá-
gán dolgozott. 2009-ben szerzett jogi diplomát a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Állam-
tudományi Karán „cum laude” minősítéssel. 2018. 
júniusa óta köztisztviselőként dolgozott a Siófoki 
Közös Önkormányzati Hivatalban. Az október 29-i 
alakuló ülés óta Siófok főállású alpolgármestere.

Dolgozott rendőrként, majd jogászként, akárcsak a polgármester. 
Ezért esett Önre a választás?
Sokak szerint nyilván, de mielőtt 2018 nyarán jelent-
keztem a jogászi állásra meghirdetett pályázatra, so-
hasem találkoztam Lengyel Róberttel; tudtam persze 
róla, hogy a paksi Neutron Kommandó parancsnoka 
volt, majd siófoki rendőrkapitány. De az is igaz, hogy 
az egyenruhások vagy volt egyenruhások között (én 
2006-ban szereltem le) van egyfajta ősbizalom, össze-
tartás… Amikor másfél éve a jogi állásra jelentkeztem 
a siófoki hivatalban, a polgármester azt mondta, neki 
elsősorban alpolgármesterre van szüksége, vállaljam el 
azt, akkor lett ugyanis országgyűlési képviselő elődöm, 
Potocskáné Kőrösi Anita. Sokat nem gondolkodtam, 
úgy véltem, egyszer adódik ilyen ajánlat az életben, el 
kell vállalni…

Az akkori képviselő-testület ezt „megtorpedózta”, de aztán 
mégiscsak jött egy újabb hasonló felkérés, az október 13-i vá-
lasztások után…
Tisztában voltam az akkori politikai helyzettel, azzal, 
hogy nincs sok esélye a megválasztásomnak. De ta-
lán jobb is így, mert azóta megismerkedtem a város-
sal, a hivatal működésével.
Merthogy eredendően fővárosi, és csak nem régóta élnek  
Siófokon…
Anyósomnak és a szüleinek Siófokon volt nyaralója, 
s amikor az első gyerekünk született, akkor merült 
fel: költözzünk Szabadifürdőre, újítsuk fel a házat, itt 
nem akkora a nyüzsgés, és jobb a levegő, mint Buda-
pesten. Végül 2015-ben költöztünk ide, talán nem is 
gondoltuk ezt véglegesnek, de mára itt ragadtunk, 
és már nem is mennénk vissza. Nagyon megkedvel-
tük Siófokot, a gyerekeink is (7 és 5 évesek) szeret-
nek itt lakni.
Tudja már, milyen feladatok várják a főállású alpolgármesteri 
tisztségben? Politikai feladatnak érzi?
Továbbra is foglalkozom majd jogi témákkal, és per-
sze sok rendezvényen kell megjelennem. Debütálás-
ként a Lakásszövetkezetek Országos Szövetségének 
ülésén kellett rövid köszöntő beszédet mondanom. 
Izgultam, de talán nem sikerült rosszul, a nyilvános-
ság előtti beszédet már gyakorolhattam jogászként, 
ügyvédjelöltként a tárgyalóteremben. Nem vagyok 
képviselő, vagyis politikus, de mégsem lehet telje-
sen függetleníteni magam a politikától. Siófok nem 
Budapest, itt eleve közelebb van a helyi politika a 
polgárokhoz. S ha még én függetleníteni is tudnám 
a feladataimat a politikától, a közvélemény már ke-
vésbé… A polgármester sem a politikai hovatarto-
zásom (nem titkolom, hogy alapvetően jobboldali 
beállítottságú vagyok) miatt bízik bennem, és én sem 
azért vagyok hozzá lojális. Ez a bizalom és ez a lojali-
tás sokkal inkább emberi, erkölcsi tényezőből fakad, 
amely szerintem sokkal erősebb kötelék, mint a poli-
tikai értékrend.
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Dr. Nagy Gábor orvosi diplomáját Pécsett szerezte 
1994-ben, később traumatológiai és kézsebésze-
ti szakvizsgát tett. Jogász diplomáját 2009-ben 
kapta meg Szegeden. 1994-től dolgozott a siófoki 
kórházban, utoljára orvosigazgatóként. Társala-
pítója a Sió Medical Egészségügyi és Diagnoszti-
kai Központnak. Az október 29-i alakuló ülés óta 
Siófok társadalmi megbízatású alpolgármestere, 
egyben a kiliti 8-as választókerület független 
képviselője.

Újonc képviselő és rögtön alpolgármester is…Miért szánta el 
magát arra, hogy a helyi politika útjára lép?  
Eljött az ideje annak, hogy megháláljam azt, amit 
eddig kaptam a várostól. Én már nem várok semmit, 
amit a civil életben el akartam érni, azt elértem, most 
rajtam a sor, ezért indultam el a képviselő-választá-
son a kiliti 8-as választókerületben. Huszonöt éve 
élek Kilitiben, tehát az természetes volt, hogy éppen 
ott. Eddig fölhalmozott tudásomat a köz javára sze-
rettem volna fordítani, egyértelművé téve: én nem a 
politikából szeretnék megélni, nekem erre nincsen 
szükségem, a helyi politizálás tehát számomra nem 
anyagi, vagy más előnyök megszerzésének a kérdése. 
Ennek a jegyében ajánlom fel minden hónapban a 
tiszteletdíjamat az új Balatonkiliti Egyesületnek.
Kampánya merőben más volt, mint ami manapság megszokott. 
Intelligens, visszafogott...
Próbáltam visszafogottan kampányolni, bebizonyíta-
ni, hogy legyen bármilyen ma a politika, mégis lehet 
úgy is, hogy nem bántok senkit, nem gyűlölködöm, 
nem a gyerekekkel vagy kutyákkal fotóztatom ma-
gam, nem reklámozom magam óránként a Faceboo-
kon és hogy nem az én arcképembe botlik az ember, 
bármerre néz; még ötven darab plakátom sem volt, 
az is környezetbarát. Csak akkor szólaltam meg, ha 
közlendőm volt, és ehhez tartani fogom magam a 
jövőben is. Ha lehet, kerültem és kerülni is fogom a 
feltűnést…

Ez innentől kezdve nem lesz egyszerű…
Én mégis megpróbálom. Készen állok a feladatra, még 
ha váratlanul is ért a polgármester megtisztelő felké-
rése. Ötvenegy évesen az embernek már el kell tudni 
dönteni, megérett-e egy ilyen tisztségre. Ez egy vissza 
nem utasítható feladat. Jelzésértékűnek gondolom, 
hogy az alakuló ülés, amelyen az alpolgármesteri esküt 
letettem, éppen a születésnapomra esett. Alpolgár-
mesteri feladataim hatékonyabb ellátása érdekében 
mondtam le kórházi orvosigazgatói beosztásomról is.
Nem akármilyen választókörzetben győzött, a helyi „szakértők” ott 
várták a legnagyobb „csatát”...
Azt is mondták nekem, hogy azt a körzetet nem lehet 
megnyerni, aztán mégis sikerült. A választók úgy gon-
dolták, hogy mégiscsak ez a nem erőszakos és mocs-
kolódó, visszafogott stílus a nyerő. Talán hitelesebbnek 
is érezték azt, hogy én nem az ellenfelek lejáratására 
törekedtem, egyáltalán nem foglalkoztam velük, csak 
az előttem álló teendőkkel. Azt a mondást tartottam 
mindig szem előtt, hogy az ember ugyanazokkal fog 
találkozni felfelé menet, mint akikkel majd lefelé me-
net… Jó kapcsolatom maradt azokkal is, akik hozzám 
hasonlóan indultak a választáson a körzetben, és min-
denkinek a segítségére számítok innentől kezdve. Egy 
Kiliti van, éppen ezért például együtt tartjuk a fogadó-
órákat is a városrész másik képviselőjével, Virág Erzsé-
bettel, hiszen ugyanaz a célunk: „elkötelezve Kilitiért”.

F. I.
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Januártól: digitálisan érett Zimmer Ferik
Betör a 21. század technikája januártól a magán 
szálláshelykiadók világába is; tetszik, nem tetszik, 
számukra is kötelező lesz az elektronikus adatszol-
gáltatás. Erről tartottak tájékoztatót a siófoki város-
háza zsúfolásig telt házasságkötő termében.

A vidéki települések közül Siófokon található a leg-
nagyobb magánszálláshely-kapacitás, nem vélet-
len, hogy élénk érdeklődés kísérte a tájékoztató 
fórumot. Bardócziné dr. Molnár Anita alpolgármester 
arról beszélt: a szektor kifehérítése az egyik cél a digi-
tális adatszolgáltató rendszer kötelezővé tételével, s az 
önkormányzatok is hozzájuthatnak végre friss vendég-
forgalmi adatokhoz, ami az idegenforgalmi adó ellenőr-
zését is könnyebbé teszi.
Ma nincsenek naprakész, országos szintű adatok, nincs 
szálláshely-nyilvántartás, nem tudni, hogy például Siófo-
kon valójában ki az, aki vendégeket fogad – bocsátotta 
előre Szabó Áron, a Magyar Turisztikai Ügynökség igaz-
gatója. Arról például, hogy ebben az évben mi történt, 
milyen vendégforgalom volt eddig a magán szálláshe-
lyeken, semmilyen aktuális adatunk nincsen. Ezen is se-
gít az új, naprakész, szoftveralapú vendégnyilvántartás.
Ki használ jelenleg számítógépes szoftvert? – tette fel a 
kérdést és hárman-négyen tették fel a kezüket… Márpe-
dig januártól vége a papír alapú vendég-nyilvántartás-
nak. Az elektronikus rendszer – tette hozzá az igazgató 
– személyes adatokat nem gyűjt, a vendégek személyes 
adatai a szálláshelyen maradnak. A foglalást, érkezést, 
távozást tartja nyilván, s az adatokhoz a statisztikai hi-
vatal, az adóhivatal, a turisztikai ügynökség, valamint a 
helyi önkormányzat fér hozzá. Mivel országos felmérés 

is igazolja, hogy jelenleg még nagyon kevesen használ-
nak digitális rendszert e célra, kifejlesztettek egy ingye-
nes, egyszerű, bárki által bárhonnan elérhető szoftvert, 
amit még csak letölteni sem kell a számítógépekre, tele-
fonokra. Ez maximum 8 szoba, 16 férőhely esetén vehe-
tő igénybe, afölött a piaci szoftverekből kell vásárolnia 
a vendégfogadónak. Ahogyan Szabó Áron mondta:  
„Digitálisan érettebbek lesznek a vendégfogadók”.
No meg az eseményenkénti adatközlést látja a NAV és 
a helyi önkormányzat is, a remények szerint nehezebbé 
válik az adóelkerülés. „Napi adatot kap például Siófok 
is a vendégforgalomról, például azonnal látható lesz, 
hogy egy nagyobb rendezvény milyen vendégszám-
növekedést generál” – így az MTÜ igazgatója. 

Kérdések és válaszok
Ha nyitva a szálláshely, akkor is jelenteni kell, ha nincs vendég? 
Több nyitvatartási időszakot is meg lehet adni. Az au-
tomatikus zárás funkció arra az időszakra is vonatkozik, 
amikor teljesen üres a szállás, és arra is, amikor nincs se 
érkező, se távozó.
Több eszközről is be lehet lépni a rendszerbe? 
Felhő alapú a rendszer, mely azt jelenti, hogy bárhon-
nan, bármilyen eszközről elérhető, nem kell telepíteni az 
alkalmazást mindenre, a lényeg, hogy az ügyfélkapura 
be tudjanak lépni az adott eszközön.
Azt a vendéget, aki például egy héten keresztül igénybe veszi a 
szállást, minden este le kell jelenteni? 
Az automatikus zárás azokra a napokra is használható, 
amikor nincs változás, ugyanazok a vendégek. Ha ezt a 
funkciót beállítja, automatikusan addig zár a rendszer, 
amíg azt nem érzékeli, hogy van egy elutazó, vagy egy 
érkező vendége.
Az idegenforgalmi adót a régi módon kell bevallani? 
Az ingyenes szoftver képes elkészíteni a bevallási ívet, 
ugyanazokat a sorokat tartalmazza, mint a papír alapú. 
Generál egy digitális vendégkönyvet, hogy ne kelljen 
papír alapon vezetni. Még szükséges egy jogszabályvál-
tozás ahhoz, hogy ne kelljen a szálláskiadóknak dupla 
nyilvántartást vezetni. 

F. I., M. B.

Négy gyémánt díj Siófoknak a marketing szövetségtől

A Siófoki Fürdőegylet-Turisztikai Egyesület és Tou-
rinform iroda munkatársai 4 pályázattal nyertek el 
gyémánt díjat Siófok számára a Magyar Marketing 
Szövetség által szervezett versenyen.

A Marketing Diamond Awards díjátadóján a marketing-
kommunikációs szakma legsikeresebb marketing meg-
oldásait értékelte a szakmailag elismert emberekből álló 
zsűri, Siófok pedig első pályázóként rögtön 4 gyémánttal 
gazdagodott. A Marketing Diamond Awards pályázat 
azért is különleges, mert a marketingtevékenységet be-
mutató pályamunkákat a legnagyobb és legsikeresebb 
magyar marketingügynökségek és olyan versenyszférá-
ban tevékenykedő piacvezető vállalatok vezetői bírálták 
el, mint a Spar, a Szerencsejáték Zrt., a K&H Bank, a Coca-
Cola vagy a Nestlé, ezért az elnyert gyémántok óriási szak-
mai elismerést jelentenek a Siófoki Fürdőegylet-Turisztika 
Egyesület és Tourinform iroda, valamint Siófok marke-
tingkommunikációs stratégiája számára is. Díjazott lett 
a 2018-as siófoki Jégkikötő és a Halfesztivál marketing-
kommunikációs stratégiája, valamint a 2019-es városi 
marketingkommunikáció alapja, a Siófoki Élményígére-
tek kampány. Gyémánttal jutalmazták a Balatoni Hajózá-

si Zrt.-vel közösen beadott pályázatot is, amely a 2019-es 
Nemzeti Regatta marketingkommunikációs stratégiá-
ját mutatta be. „A Siófoki Élményígéretek kampányban 
az év során élményvideókkal és -fotókkal, kreatívokkal 
és PR-cikkekkel céloztuk meg a város célcsoportját, és 
ösztönöztük őket a Siófokra utazásra online és print fe-
lületeken egyaránt – mondta Stadler-Szentpéteri Ildikó, 
a siófoki Tourinform iroda vezetője. – Természetesen hi-
hetetlenül büszkék vagyunk az elért eredményekre, ami 
a Tourinform iroda csapatának kemény munkája mellett, 
a város turisztikai szereplőinek szoros együttműködé-
se nélkül nem valósulhatott volna meg. Hiszen a város 
marketingstratégiájáért a csapatunk felel, de a minősé-
gi turisztikai termékek és kínálat nélkül a kommuniká-
ciónk nem lenne ennyire eredményes. Köszönjük tehát 
mindenkinek, aki hozzájárult a nyertes kampányok és 
rendezvények sikeres és hatékony marketingkommuni-
kációjához! Nagyon örülünk, hogy 2018-ban és 2019-ben 
is elhoztuk Siófoknak a Marketing Fővárosa címet, most 
pedig egy újabb szakmai fórumon öregbíthettük Siófok 
hírnevét, és egyre szélesebb körben bizonyíthatjuk, hogy 
itt kezdődik a Balaton!”.

F. I.
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Erős lábakon áll a cserkészet

Keresztet hozott a kereszthez

A siófoki 466. számú Magyar Tenger Cserkészcsapat 
idén ünnepli fennállásának 90., egyik alapítójának, 
Zákonyi Ferenc születésének 110. évfordulóját. A jeles 
alkalomból a siófoki cserkészek koszorúzással, szentmi-
sével, kiállítással és ünnepi rendezvénnyel emlékeztek 
meg az eltelt kilenc évtizedről.
A Kálmán Imre Kulturális Központban nyílt kiállítás az 
elmúlt kilenc évtized programjain és táboraiban ké-

szült képekből, valamint használati tárgyakból. 
– Számos emléket és élményt újraélhettünk, és rácso-
dálkozhattunk a régi, megőrzött relikviákra – hangzott 
el a megnyitón a cserkészünnep főszervezőjétől, Ga-
lambos Annától, aki Meggyes Gábornak, az 1989 után 
újjáalakult cserkészcsapat első parancsnokának adta át 
a szót.
– Ez egy nagyon érdekes születésnap, mert megszü-
lettünk 1929-ben, majd éltünk 1948-ig, mert akkor 
Magyarországon eme tevékenység megszűnt, azután 
újjáéledtünk 1989-ben. Nagy öröm, hogy a cserkészet 
ma Siófokon sokkal erősebb lábakon áll, és reményt 
adóan él, mint más településeken. Itt a cserkészet nem-
hogy megszűnt, hanem tevékenységük változatlanul 
zajlik. 
A siófoki 466. számú Magyar Tenger Cserkészcsapat a 
Siófoki Beszédes József Általános Iskolában megrende-
zett ünnepséggel zárta évfordulós rendezvényét.

M. B.

A Siófoki Kereszt Közösség az Advent és a II. Rákóczi 
Ferenc emlékév alkalmából ünnepi megemlékezést 
tartott a Kórház-dombon.

A négy évvel ezelőtt felállított Apostoli kettős kereszt-
nél gyűlt össze az ünneplő sokaság, akiket a Siófoki 
Kereszt Közösség nevében Horváth János köszöntött. 
Az eseményen megszólalt a Rákóczi szabadságharcot 
jelképező tárogató hangja, és a Látássérültek Siófoki 
Egyesülete Víg Dalárdájának éneke. Az 1660 kilométer 
hosszú trianoni tiltakozó zarándokutat vezető Lendvai
József mérnök bemutatta az úton végigvitt keresztet 
és nemzetünkhöz szóló felhívást, szólt a zarándokút 
céljáról, s az út során tapasztaltakról. Az ünnepséget 
Holl József verse zárta, majd a Siófoki Kereszt Közösség 
vendégül látta az ünneplő közönséget.

M. B.

90 éves a siófoki 466. számú Magyar Tenger Cserkészcsapat.

FELHÍVÁS
a Siófokon 2020-ban rendezendő 

programok bejelentésére

A Siófoki Fürdőegylet-Turisztikai Egyesület a város 
önkormányzatának felkérése alapján azon dolgozik, 

hogy Siófok turizmusa a meghatározott stratégiának 
megfelelően évről-évre eredményesebb legyen. 

Ennek elengedhetetlen része a rendezvényközpontú 
tevékenység, melyet többek között az 

„Itt kezdődik a Balaton” szlogen is támogat.

Az idén megvalósuló siófoki rendezvények sikere Az idén megvalósuló siófoki rendezvények sikere 
alapján bízunk benne, hogy a jövő évi események is 

hozzájárulnak a város hírnevének további 
terjesztéséhez, megújításához. Számítunk rá, hogy az 

Ön által szervezett program 2020-ban szintén a 
turisztikai kínálat, illetve 

a rendezvénynaptár része lehet. 
Ennek érdekében kérje e-mailben Ennek érdekében kérje e-mailben 

(marketing@hellosiofok.hu) a program bejelentéséhez 
szükséges űrlapot, majd küldje vissza kitöltve ugyanerre 

az e-mail címre.

A kora őszi összegzés, tudatos előre tervezés 
elengedhetetlen ahhoz, hogy Siófok városa már ősszel 

teljes körű programkínálattal várhassa jövő évi 
vendégeit, ezért elengedhetetlen, hogy a bejelentés vendégeit, ezért elengedhetetlen, hogy a bejelentés 

minél előbb beérkezzen.

Számítunk szíves közreműködésére, várjuk 
jelentkezését!

Üdvözlettel: 
Siófoki Fürdőegylet-Turisztikai Egyesület és 

Tourinform iroda Csapata

SZÁLLÁSADÓK, FIGYELEM!
2019 júniusától megkezdte működését a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban 
NTAK). Az NTAK rendszerben való adatszolgáltatás 2020. január 1-jétől minden szállásadó számára kötelező, 
melynek célja, hogy valós időben legyen látható az országban található összes szálláshely forgalmi, statisz-
tikai adata. A legfeljebb 8 szobával és 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek számára a Magyar Turisztikai 
Ügynökség létrehozott egy ingyenesen elérhető programot is, melyen keresztül könnyedén megvalósítható 
lesz az adatszolgáltatás.

További információt az info.ntak.hu és az info.azenvendegszobam.hu oldalakon találnak, illetve kérdés 
esetén forduljanak bizalommal a siófoki Tourinform iroda munkatársaihoz az alábbi elérhetőségek egyikén:

Cím: 8600 Siófok, Fő tér 11. (Víztorony)
Telefon: +36 84 310 117; +36 84 696 236; 
E-mail: info@hellosiofok.hu
Hivatalos weboldal: www.hellosiofok.hu

TURIZMUS
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Németh Zsolt elismerte: alaptalanul vádaskodott a választási kampányolás során.

Újra akcióban a fairtók

Bocsánatot kért a roma elnök a polgármestertől

Ismét fairtás a Balaton partján; ezúttal az Arany-
parton, öt kis platánfa törzsét vágták ketté, elpusz-
títva ezzel a csemetéket.

A városháza feljelentést tett az ügyben. „Ez már a soka-
dik hasonló cselekmény a Balaton siófoki partján. Vajon 
mi vihet rá embereket sokadszor is ilyen galádságra?” 
– kérdezte Facebook-oldalán Lengyel Róbert polgár-
mester.
Ez már valóban a sokadik hasonló siófoki, Balaton-parti 
történet. Korábban az első esetnél több évtizede a Bala-
ton partjára ültetett fák száradtak ki, akkor az Ezüstpar-
ton, tövük körül a fű sem zöldellt. Az elszáradt fák közös 
jellemzője volt, hogy újonnan épült apartmanházak la-
kásai elől takarták ki a balatoni panorámát…
Kisvártatva előbb vegyszeres fűzfapusztítást észleltek 
a városházi kertészek, majd az Aranyparton 5 új tele-
pítésű fűzfából 4-nek a tövét a talajszinten félig átfű-
részelték, majd, hogy az észlelést késleltessék, a vágást 
földdel befedték. Ezzel a növényeket halálra is ítélték. 

Akkor a siófoki polgármester, megelégelve a rendsze-
res fairtást, a rendőrségi feljelentést azzal egészítette 
ki: nyomravezetői díjat tűz ki annak a részére, aki a nyo-
mozást folytató Siófoki Rendőrkapitányságnak érdemi 
információval szolgál a tettesek kilétéről.

F. I.

Még a hivatalos kampány előtt, májusban szó-
rólapok és óriásplakátok tömegei árasztották el 
Siófokot. Azok kiadójaként a siófoki székhelyű 
Sió-Rom Cigány Egyesület volt feltüntetve. Rajtuk 
Czeglédy Csabáéval együtt helyezték el Lengyel 
Róbert polgármester fényképét, a szombathelyi 
ügyvéd-képviselőt bűnözőnek minősítve, a pol-
gármestert bűnpártolónak leírva, megkérdője-
lezve a becsületét és tisztességét.

Lengyel Róbert rágalmazás gyanújával tett büntető 
feljelentést ismeretlen tettes ellen. A bíróság nyo-
mozást rendelt el, melynek eredményeképpen Né-
meth Zsoltot, a kiadó egyesület és egyúttal a Siófoki 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökét idézte 

be a büntető bíró. A polgármester a tárgyaláson a 
bíró kérdésére előadta: amennyiben Németh a bíró-
ság előtt bocsánatot kér, és egyúttal elismeri, hogy 
alaptalan rágalmakkal és méltatlan vádakkal illette 
ezeken a kiadványokon, akkor ejti a vádat. A bocsá-
natkérés és elismerés megtörtént az elnök részéről, 
a bíróság előtt.
Az, hogy milyen pénzből finanszírozták ezeket a lejá-
rató szóróanyagokat, a mai napig sem derült ki, a pol-
gármester még nem talált olyan hatóságot, amelyik 
hajlandó lett volna e kérdéskörben érdemben eljárni.
Az ügyben egyébként polgári per is zajlik, ami még 
folyamatban van.

F. I.

Adventi és Mikulás-ünnepségek városszerte
Szabadifürdőn szabadtéri kemencét avattak, a 
képviselő-testület tagjai az óvodásoknak és a 
bölcsiseknek adtak át ajándékcsomagot.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is Mikulás-napi édesség-
csomagot kapott minden siófoki óvodás és bölcsődés a 
képviselő-testület döntése nyomán. A városi büdzséből 
kétmillió forintot szántak erre a célra; a siófoki bölcsődé-
be 95, az óvodákba 755 apróság jár. A csomagokat a kép-
viselők közreműködésével osztották ki, lapzártánk után.
A kiliti és a foki-hegyi városrészbe is megérkezett a 
Mikulás, ünnepség keretében; a Kilitiért Egyesület volt 
idén ebben a leggyorsabb, ők már december 1-jén 

megtartották hagyományos rendezvényüket. A bel-
városi Mikulás pedig, ugyancsak a hagyományokhoz 
hűen, a Nők Együtt Egyesület által látogatta meg a ki-
csiket, már ugyancsak lapzártánk után. Az első adventi 
gyertyát a Fő téren dr. Lengyel Róbert gyújtotta meg 
advent első vasárnapján. Karácsonyig a szokásos Arany-
csengő vásárban hétvégente ingyenes koncertek is 
várják az érdeklődőket. Törekiben is állítottak egy óriási 
karácsonyfát, a Szabadifürdőért és Sóstóért Alapítvány 
adventi ünnepségét pedig idén szabadtéri kemence 
avatása egészítette ki, a Sanyi Saroknál.

F. I.

A Siófok Városért Egyesület idén is megrendezi a 
Mindenki karácsonyát, ezúttal a siófoki városháza 
házasságkötő termében. Elsősorban azokat várják az 
ingyenes műsorra, akiknek egyébként nem lenne ün-
nep a karácsony, de persze minden érdeklődőt szere-
tettel fogadnak.
A Siófok Városért Egyesület négy éve, 2015 ősze óta 
oszt a nyári szezon kivételével minden vasárnap egy tál 
meleg ételt a rászorulóknak. Már túl vannak a 175. étel-
osztáson. Mintegy negyven városbéli üzletben, szol-
gáltatónál várják az adományokat, s az így összegyűlt 
pénzből minden héten más siófoki étterem, vendéglő 
főz. Ahogy krónikásuk írta az Egy tál Facebook-oldalán: 
„„Ez a vasárnap sem jöhetett volna létre, ha nem dobod 
azt a néhány felesleges forintod a kihelyezett perselye-
ink egyikébe. Ha nincs a sok támogató étterem közül 
egy, amelyik szakácsai megfőzik az ebédet. Ha nincs az 
a néhány önkéntes, aki a vasárnap délelőttjét annak ál-
dozza, hogy kis péksüteménnyel teli csomagokat porci-
ózzon, majd szomorú lélekkel, de mosolyogva kívánjon 
jó étvágyat a sorban várakozóknak.”

F. I.

Mindenki karácsonya
Hogy ne csak azoknak legyen ünnep, 
akiknek otthona, családja van...
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Csak a közútkezelő vitetheti el az elhagyott autót

Hotel rovaroknak, Törekiben két helyütt is

A 65-ös út mentén, az M7-es felüljárója előtti kör-
forgalomnál hónapok óta vesztegel egy elhagya-
tott, összetört bordó személyautó.

Mivel a Facebookon többen is a városvezetéstől, a polgár-
mestertől várják a megoldást, dr. Lengyel Róbert a közössé-
gi oldalán adott tájékoztatást a valós helyzetről. „A terület, 
ahova félrecsapták, nem az önkormányzaté, hanem az ál-
lami közútkezelőé – írta a polgármester. – Ez annyit jelent, 
hogy az önkormányzat ahhoz a járműhöz nemes egyszerű-
séggel NEM NYÚLHAT HOZZÁ. Alapvetően a közútkezelő, 
illetve a rendőrség lehet jogosult – megjegyzem, köteles 

is – eljárni. Mindkét szervet írásban is értesítettem, és kér-
tem az intézkedésüket.”  A rendőrkapitány válaszában az 
állt: a rendőrség akkor lenne jogosult a gépkocsit elszállí-
tani, amennyiben közveszély vagy elemi csapás elhárítása 
érdekében kerülne erre sor. Tekintettel arra, hogy a jármű 
forgalmi akadályt nem képez, balesetveszélyt nem jelent 
az adott útszakaszon közlekedőkre, azért a Magyar Közút 
Nzrt.-nek van lehetősége onnan eltávolítani. A közútkezelő 
megyei igazgatósága a jármű üzembentartóját levélben 
felszólította, hogy intézkedjen a jármű elszállításáról. A 
levelet azonban az üzemben tartó nem vette át. A Siófoki 
Rendőrkapitányságon folyamatban lévő büntetőeljárás-
ban a jármű üzembentartója idézésre nem jelent meg, a 
lakcímellenőrzés nem vezetett eredményre. A körözés el-
rendelését követően, amennyiben elfogják, akkor a felszó-
lító levél kézbesítésre kerül a részére. „A levél kézhezvételét 
követően, ha nem gondoskodik a jármű elszállításáról, ak-
kor a Magyar Közút Zrt. a járművet elszállítja.”

F. I.

A hasznos rovarok védelmének érdekében Bala-
tonszabadiban, a töreki tóközi pihenőnél és a Ci-
nege pihenőnél rovarhoteleket alakítottak ki.

A rovarok az anyagok egyik részét csupán búvóhelynek, 
másik részét táplálkozó vagy szaporodó helynek fogják 
tekinteni. A rovarhotel egyben élettér is számukra. A 
hotel anyagának egy részét, mint táplálékot lassan fo-
gyasztják a növény- és korhadéklakók, s megjelennek 
a rájuk vadászó, ragadozó futóbogarak, pókok, melyek 
majd kordában tartják a szállóvendégeket.

M. B.

Decemberi véradások
A Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Siófoki Területi Szervezete december  
hónapban a következő helyszíneken és időpontokban szervez véradást:
December 16. Siófok, Semmelweis i. u. 2. Siófoki Kórház Vérellátó 15.00-18.00  
December 17. Nyim, Kossuth L. u. 72. Művelődési Ház 16.00-18.00
December 23. Siófok, Semmelweis i. u. 2. Siófoki Kórház Vérellátó 14.00-17.00
December 30. Siófok, Semmelweis i. u. 2. Siófoki Kórház Vérellátó 14.00-17.00

Mézga 50: rajzfilmünnep mesemaratonnal

Szakmai elismerés a szennyvíztisztító telepnek

Biopac és vásár: zöld városrész lesz a széplaki

A Mézga család bemutatásának 50. évfordulójára és 
a rajzfilm rendezője, Nepp József születésének 85. 
évfordulójára emlékeztek meg Siófokon a Kálmán 
Imre Kulturális Központban, az országos rajzfilmün-
nepen, az animáció világnapján. A színházteremben 
vetített rajzfilmeken túl kézműves foglalkozáson ve-
hettek részt a gyerekek, a háromnapos mesemaraton 
befejező napján pedig a jelmezben érkezők aján-
dékban részesültek.

Pintér Sándor belügyminiszter Lampl Hugó-emléktáb-
lát adományozott a siófoki szennyvíztisztító telepnek. A 
rangos szakmai elismerést a tervezésért, a kivitelezésért 
és a szakmai irányításért kapta a Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt. létesítménye.
A siófoki szennyvíztisztító telep 2014 és 2016 között 
épült közel hétmilliárd forintos összköltséggel. Az Eu-
rópai Unió irányelveinek megfelelő megoldást nyújt 
a térségi települések (Siófok, Balatonvilágos, Zamárdi, 
Balatonföldvár, Balatonszárszó, Szántód, Kőröshegy, Ba-
latonszabadi, Siójut és Balatonendréd) szennyvizeinek 
ártalommentes elhelyezésére és kezelésére, így bizto-
sítva a Balaton vízminőségének védelmét.
Lampl Hugó (1883-1976) vízépítő mérnök a magyar víz-
ügyi szolgálat kiemelkedő egyénisége volt.

A Zöld Város projekt részeként Siófok Ezüstpart vá-
rosrészben közösségi kert, biopiac és kirakodóvásár, 
valamint szabadtéri mobilszínpad is épül. Az elnyert 
200 millió forintos TOP-os pályázatból megújul-
nak az Ezüstpart zöldterületei, és új zöldfelületek, 
közösségi terek alakulnak ki. Járdák, gyaloghidak 
épülnek, és meglévő parkolóhelyek újulnak meg.

SIÓFOKI HÍREK SIÓFOKI HÍREK
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Libadalom: Charlie-ének az esőben

A Márton-naphoz kapcsolódó Libadalom zárta az őszi 
nagyrendezvények sorát Siófokon.
„Aki Márton napján libát nem eszik, egész éven át éhe-
zik” – tartja a mondás, és Siófok Fő terén nem is maradt 
senki liba nélkül. Három napon át a Libadalom gaszt-
ronómiai és kézműves vásárában a ludas különleges-
ségek kerültek terítékre. A gasztrofesztiválon fontos 
szerepet kaptak a gyerekkoncertek, és a kicsiket a téren 
libás játszóház is várta. A novemberi fesztivál színpa-
dán az esti ingyenes koncertek közt a legnagyobb si-
kert a legendás Charlie aratta, akinek nagykoncertjén 
az eső ellenére is megtelt a tér.

Szűrés az egészséges vesékért
A Vesebetegek Siófoki Egyesülete ingyenes veseszűrő 
napot szervezett, az Egészséges vesékért című ren-
dezvény célja elsősorban a megelőzés volt.
A vesebetegség a legtöbb esetben évekig tünetmen-
tes, de már a kezdeti időszakban a vérben és a vize-
letben megjelennek az eltérések, melyeket, ha időben 
észrevesznek, akkor a vesebetegség jól gyógyítható. 
– A legfontosabb a vérnyomásmérés, és a teljes körű 
vizeletvizsgálat, melynek során 11 féle összetevőt vizs-
gálunk – mondta Molnár Mária, a Vesebetegek Siófoki 
Egyesületének elnöke. – A vesebetegség kialakulásá-
hoz a magas vérnyomás, a túlsúly, a cukorbetegség 
nagyban hozzájárul, ezért a szűrés során egy csepp 
vérből megnéztük a koleszterin-, húgysav- és vércu-
korszintet, ezenkívül véroxigénszint- és testzsírmérést 
is végeztünk.

Amerikai diákok siófoki sárkányhajóban

Az immár hagyományosnak mondható testvérvárosi 
kapcsolat keretében amerikai diákok jártak az elmúlt hó-
napban Siófokon. Walnut Creek-ből 11 diákot és 3 kísérőt 
láttak vendégül a Széchenyi István Általános Iskola diák-
jai és családjaik. A vendégek megnézték többek között 
Budapesten a Parlamentet és a Sziklakórházat, Sümegen 
a várat, Keszthelyen a kastélyt, és Tihanyba is áthajóztak. 
Remek hangulatú sárkányhajózáson vettek rész a Sió-
csatornán, de a Galerius fürdőt is nagyon élvezték. Töre-
kiben lovagoltak, a tűzoltóságon pedig megismerkedtek 
a legmodernebb eszközökkel. Ezek a színvonalas progra-
mok a családok és a támogatók széleskörű összefogása 
és segítsége nélkül nem valósulhattak volna meg.

Apátiék a házasságkötő teremben
Telt ház előtt játszott az Apáti Dixieland Band Siófok 
klasszikus és komolyzenei koncertsorozatának ren-
dezvényén a Siófoki Önkormányzati Hivatal házas-
ságkötő termében. A Zenél a város koncertsorozat 
alkalmával ezúttal a jazz melódiák mellett Mizerák 
Beáta siófoki alkotó műveiből nyílt kiállítás.

Bécike karúszója, meg az a sok risza-cica

„Bécike, ide gyere, hol az a karúszó?” Lackfi János is 
indult a SiópArt irodalmi pályázatán. A siófoki iro-
dalmi folyóirat legfrissebb számát a díjazott és elis-
mert szerzők műveinek szentelte.

Kissé hányatott sorsú a SiópArt, hiszen az előző önkor-
mányzati ciklusban előbb támogatta, majd nem támo-
gatta a megjelentetését a város képviselő-testülete. 
Most a 2019. évi harmadik szám kiadását Lengyel Róbert 
támogatta a polgármesteri keretéből.
A tavasszal meghirdetett irodalmi pályázatra a várako-
zást jóval felülmúlva 301 szerző közel ezer alkotással 
jelentkezett – emlékeztet Völgyi Lajos szerkesztő a be-
köszöntőben.
A legfrissebb szám bemutatóján Völgyi Lajos főként 
helyi szerzőkkel beszélgetett a siófoki könyvtárban. 
Szabadi Eszter Lilla honnan máshonnan, mint Balaton-
szabadiból érkezett, a siófoki gimnázium 11. osztályos 
tanulója és először jelent meg verse, a különdíjas pá-
lyamű a SiópArtban. Az ugyancsak perczeles Porczió 
Luca megnyerte kategóriáját (próza, 20 év alattiak), ő 
a Szépezi hínár címmel a balatoni hínár legendáját írta 
meg. Burai Katalin már több évtizede alkot; ír és fest, 
amúgy gyógypedagógus és naponta ingázik székesfe-
hérvári munkahelyére, vonattal. Ez is versírásra ihleti, a 
magaspartról a Balaton, mely minden nap más. „Bárki 

lehet alkotó – mondta. – Sok műfaj létezik, mindenkinek 
meg kéne találni azt, amiben ki tudja fejezni az érzéseit. 
Én azért alkotok, hogy megőrizzem lelkiállapotom sta-
bilitását. Mindenkinek tudom tanácsolni!”

Lackfi János: Hol az a karúszó?
(részlet)
„Bécike, gyere ide, hol az a karúszó? Ne csináld, kincsem,
már öreg a nagyika, hej, pedig én is voltam olyan 
bombázó valaha, mint ez a sok risza-cica itten a 
strandon, kifigyel a valaguk a semmike tanga alól, 
eszem áll meg. Károlyom, a szegény, szívszélhűdést 
kapna, mindig leteperte a látvány, ó egek, hány lány, 
mit ki nem állhat az emberi szív, ragyogóm, vacakolsz 
itt, ülj meg a biliden, termelj!

Miért kened itten széjjel a lángost, toccsan a sajt meg 
a tejföl, ha nem köll, mondjad, nem azért takarít 
nagyanyód, hogy összekenje a lüke unoka meg a 
nyaralót, hogy a fene, gyere ide, karmol a z a cica, nem 
szabad, aranyom, a rusnya macseknak a nyakát szegem 
egyszer, csak kunyerál, ugyebár, mocsok egy állat, a kutya 
az hűséges, de a Károly nem bírta a szagát, nahát… “

(További versek, prózák az irodalmi folyóiratban). 
F. I.

SIÓFOKI HÍREK KULTÚRA
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BÚÉK Siófok sportnapok és évzáró puncs parti

Az Aranycsengő adventi vásár alkalmából a Fő tér ün-
nepi díszben pompázik, és egészen december 22-ig 
válogathatunk a kedves kézműves termékek között 
Hétvégente nem maradhatnak el az ingyenes kon-
certek sem, és persze vasárnap esténként egy egész 
város gyújtja meg együtt az újabb gyertyát az adventi 
koszorún.
Természetesen a két ünnep között is garantált a jó han-
gulat Siófokon. December 28-tól 30-ig évzáró puncs 
party vár a Fő téren, ahol ingyenes esti koncertekkel 
tudunk hangolódni az év végére. A 2020-as évet pedig 
hatalmas szilveszteri bulival köszönti a város: a BÚÉK 

Siófok szilveszteri partin fellép a Bon-bon, Hevesi Tamás 
és Weisz Viktor is, majd egy fergeteges retrodiszkóban 
táncolhatunk át a következő évtizedbe.
Az idei évben is számtalan sporteseménynek adott 
otthont Siófok, így igazán kiérdemelte „A Balaton 
sportfővárosa” címet. Természetesen az évet is egy 
sportesemény zárja: a már hagyománynak tekinthető 
BUÉK Siófok sportnapok. A többnapos programban szá-
mos sportág képviselteti magát, és a profik mellett az 
amatőr sportolók is megmutathatják tudásukat.
Tökéletes kikapcsolódást kínálnak a hideg napokra 
a siófoki Galerius fürdő szaunaprogramjai is. A fürdő 
megújult és kibővített alagsori szaunavilágban minden 
szerdán és pénteken, illetve hétvégente napközben 
relaxáló szaunázásra, este pedig szaunashow-ra várják 
a vendégeket.
Nem fogunk tehát unatkozni decemberben sem, hiszen 
minden adott egy kellemes téli, családi kikapcsolódás-
hoz. Korizás a Jégkikötőben, séta a Balaton partján, pihe-
nés a Galerius fürdőben, adventi készülődés, karácsonyi 
fények, koncertek és fergeteges óévbúcsúztató hangu-
lat – mindez Siófokon, hiszen itt kezdődik a Balaton!

(Tourinform)

Téli élmények Siófokon

Feloszlik a siófoki Fidesz-alapszervezet
„A Siófoki Fidesz Csoport elnöksége 2019. november 
8-án hozott döntése értelmében – az elnökség döntését 
és indoklását elfogadva -, kezdeményeztem az Országos 
Választmány elnökénél a Siófoki Alapszervezet felosz-
latását" - erősítette meg kérésünkre Witzmann Mihály 
fideszes országgyűlési képviselő, választókerületi elnök.
...A képviselő szerint bevett szokássá vált az elmúlt évek-
ben, hogy a csoportüléseken született döntések, tervek, 
stratégiák, kitűzött célok és feladatok az alapszerveze-
ten kívülre is rendszeresen eljutottak. "Arra is volt példa, 
hogy a tagság még ülésezett, de az ott elhangzottak 
már a közösségi média felületein voltak olvashatók.  

A tagságon belül az is köztudott, hogy vannak a siófoki 
Fidesz-csoportban olyan tagok is, akik az utóbbi kam-
pányokban (2014, 2018, 2019) a Fidesz-KDNP jelöltjeivel 
szemben nyíltan támogatták politikai ellenfeleinket.”
Az elnökség ezeket a tényeket és az önkormányzati vá-
lasztás eredményét értékelve döntött a feloszlatásról. 
„Megújulásra, építkezésre van szükség, hogy tiszta lap-
pal kezdjünk egy új korszakot Siófokon” - írta Witzmann.
A csoport feloszlatása után egy "megfiatalított" új cso-
portot szeretnének alakítani.”

(index.hu)
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Futók a Balatonban, avagy őszi szezonzáró maraton

Családbarát tökös futás

Sportemberek a futók: november ide vagy oda, 
megmártóztak a Balatonban.

Több mint 6100 sportoló zárta az őszi futószezont Siófo-
kon a 16. K&H Mozdulj! Balaton maraton és félmaraton 
futóeseményen. A két nap során minden hobbifutó ta-
lált az edzettségi szintjének megfelelő vagy kedvére való 
távot. A Balaton maratonon a 42 ezer 195 méteres távot 
a kilométerek megosztásával egy vagy két nap alatt, de 
mindenképp több szakaszban lehetett teljesíteni. A rövi-
debb távok kedvelői egy-egy szakaszon is rajthoz állhat-
tak, félmaratoni megmérettetésre pedig mindkét napon 
lehetőség volt. A távok többségén másodmagával is rajt-
hoz állhatott az a futó. A futás négyévszakos sport, így 
az esős időjárás nem tántoríthatta el a nevezőket attól, 
hogy a választott távon rajthoz álljanak. Sőt immár ha-
gyománynak számít a futás utáni „strandolás”, a legbát-
rabbak a futás végén idén is megmártóztak a novemberi 

Balatonban. A siófoki verseny több meglepetést is tarto-
gatott. A rajtceremónia részeként Bódis Tamás ultrafutó, 
Spartathlon-győztes elismerése jeléül egy kupát adott 
át Bogár Jánosnak, akitől idén elhódította a 24 órás futás 
általa felállított és több mint 25 éven át tartott magyar 
országos csúcsát. A meglepetések ezzel még nem értek 
véget. A futók köszöntötték a magyar szabadidősport 
ikonikus alakját, Monspart Saroltát is, 75. születésnapján.

M. B.

Közel 400-an álltak rajthoz a Balatuning Egyesület 
által szervezett V. Tökös Futáson a siófoki hajóál-
lomáson.

Sokan jelmezbe bújva melegítettek be Molnár Attila 
segítségével a siófoki Balaton-parton. A rajt és a cél 
egy hatalmas tök mellett volt, s a rövid, 1000 méte-
res távot a kevésbé edzettek is könnyen teljesítették.  

A célba érőket tökös finomságok várták, a kiosztásban a 
Nők Együtt Egyesület tagjai segítettek, a futás útvona-
lát pedig a Siófoki Perczel Mór Gimnázium lelkes diákjai 
biztosították. A leggyorsabb versenyzők díjat nyertek, 
és az első 300 befutó egyedi, ez alkalomra készített 
éremben is részesült. A 4 éves Balatuning Egyesület 
születésnapi tortájából is kóstolhattak a futók.

M. B.



26SPORT

Pályázat útján eladásra kijelölt ingatlanok
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
10077/34 hrsz. 27 ha 5885 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, Zamárdi utca
beépítetlen terület
8744/22 hrsz. 1 ha 5622 m2

Vételár: 117.165.000.- Ft

5. Siófok, Zamárdi u.,  
Május 1. utca, Egres utca
beépítetlen terület
8744/27 hrsz. 2756 m2

Vételár: 90.000.000.- Ft

6. Siófok, Zamárdi u., 
Egres utca
beépítetlen terület
8744/28 hrsz.2473 m2

Vételár: 90.000.000.- Ft

7. Fonyód, Kopaszdomb
lakóház, udvar, erdő, rét, 
033 hrsz. 29500 m2

Vételár: 27.500.000.- Ft

8. Siófok,
Szent László utca 13.
4077 hrsz. 3353 m2 
4076/1 hrsz. 268 m2
üzem és üzemi épület
beépítetlen terület
220.000.000,- Ft

9. Siófok, a 7-es főút  
(Zamárdi út, Málna utca) mellett
9030/6. hrsz. 701 m2 beépítetlen 
terület
9030/1. hrsz. 322 m2  közforgalom 
elől elzárt magánút
(az értékesítés tárgya az ingatlan 
39/322 önkormányzati tulajdonú 
illetősége)  
9060/8. hrsz. 1003 m2 közforgalom 
elől el nem zárt magánút 
(az értékesítés tárgya az ingatlan 
120/1003 önkormányzati 
tulajdonú illetősége)
Az ingatlanok kizárólag együttesen 
értékesíthetők, együttes vételáruk: 
12.800.000,- Ft
10. Siófok-Töreki, 0179/21 hrsz. 
5744 m2 (4270/5775-öd tulajdoni 
hányad) szántó, legelő
Vételára: 4.500.000.- Ft
11. Siófok, Alsó utca 2. 
5433 hrsz. 379 m2

beépítetlen terület
Vételára: 3.800.000.- Ft

12. Siófok, Sándor utca 42.
5514 hrsz. 596 m2

beépítetlen terület
Vételára: 5.300.000.- Ft
Víz, villany bekötve, gáz, 
csatorna az utcában.

13. Siófok, Semmelweis utca 
9675/7 hrsz. 1211 m2

vételára: 21.600.000.- Ft
beépítetlen terület
Közművek az utcában vannak, 
a beépítetlen területre 
nincsenek rácsatlakoztatva.

14. Siófok, Töreki utca 
12177/2 hrsz. 3783 m2

beépítetlen terület 
Vételára: 12.000.000 Ft
(A közművek az ingatlan előtti utcá-
ban vannak, a beépítetlen területre 
nincsenek rácsatlakoztatva.)

15. Siófok, Töreki utca 30-32.
12177/3 hrsz. 4378 m2

gazdasági épület, udvar 
Vételára: 21.000.000 Ft
(Az ingatlan villany közművel 
ellátott, egyébként a közművek az 
ingatlan előtti utcában vannak, az in-
gatlanra nincsenek rácsatlakoztatva.)

16. Siófok (Töreki városrészben,  
a Jódi-hegyen)
legelő
0184/35 hrsz 3920 m2

Vételára: 2.900.000.- Ft

17. Siófok, Déli utca 2. 
9697/72 hrsz, 23.687 m2 
gazdasági épület, 
udvar és teniszpálya
Vételára: 140.000.000.-Ft  
Az ajánlattételre vonatkozó egyéb 
feltételeket a részletes pályázati 
kiírás tartalmazza.

18. Siófok, Sándor u. 40. 
5515 hrsz.596 m2 
beépített terület
Vételára: 2.500.000.-Ft  
Az ingatlanon harmadik szemé-
lyek tulajdonában 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 árai nettó értéken szerepelnek, azokat 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 109.)
Pályázatok beadásának határideje: 2020. január 7. (kedd) 9:00 óra

��telt Partnereink, 
Hirdetoink és kedves Olvasóink!

Megkö�önjük a 2019-es 
együttmuködés lehet�égét és 

várjuk Önöket a 2020-as évben is 
megújult külsovel, tartalommal.

Mindenkinek békés, boldog 
karácsonyi ünnepeket és sikeres, 

vidám új e�tendot 
kívánunk 2020-ra!

Találkozzunk jövore is!
 




