www.siofoki-hirek.hu Az önkormányzat havi magazinja XXXIII. évf. 3. szám 2020. március

A balatoni vendégfogadók,
fesztiválszervezők
még bíznak a nyárban…
Veszélyhelyzet! „A turisztikai szezon idén kampó”
– mondta Orbán Viktor miniszterelnök, ám a balatoni, siófoki vendégfogadók és rendezvényszervezők még bíznak az idei nyárban, a belföldi turizmusban, a járványhelyzet lecsengésében...
3. oldal

A siófoki önkormányzat
képviselő-testülete pályázatot
hirdet a helyi civil szervezetek
számára, az idei támogatási
keretre.
16-17. oldal

Törölve!
A veszélyhelyzet március 11-i elrendelése miatt elmaradnak a Kálmán Imre Kulturális Központ,
valamint a BRTK Könyvtár márciusra és áprilisra meghirdetett programjai.
Friss hírekről tájékozódni az intézmények honlapján (www.kikksiofok.hu,
illetve www.konyvtar-siofok.hu), valamint Facebook- és Instagram-oldalain lehet.
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AZ OLVASÓ OLDALA

HARMADIK OLDAL

Ismét irtják a kilátást zavaró fákat

A balatoni vendégfogadók
még bíznak a szezonban

Olvasóink kérdései, észrevétei

Veszélyhelyzet!

Ismét irtják a panorámát kitakaró
fákat az apartmanházak és a Balaton között – jelezte olvasónk, Barna
Tamás. Ő az Ezüstparton fedezte fel:
ott nem gázolajjal, mint például Zamárdiban, hanem római módra sóval
vagy sóhoz hasonlító szerrel akarják
elpusztítani a hatalmasra nőtt nyírfákat. Olvasónk jelezte már a problémát több helyen, majd maga vette
kézbe a dolgokat: amit reggelre a fák
tövébe szórnak, azt ő módszeresen
összelapátolja…
Jánoshalmi György az Aranypartról
jelezte többek észrevételét: a móló
és a Divinus lakópark között is sokan
strandolnak, még ha nem is kijelölt
strandról van szó. Elhasználtak, rossz
állapotúak a lépcsőbejárók és a szeméttárolók.
Olvasónk kérdezte: a Petőfi sétány
Európa Szálló környéki szakaszán esőzés után bokáig járnak a vízben, idén
lesz-e pénz a probléma megoldására?
A városháza válasza: ez a beruházás
nem szerepel az idei költségvetésben.
Többek kérdése: mit tud tenni az önkormányzat a kiliti városrész két emblematikus épülete, a beomló tetejű
egykori magtár, valamint a hajdani
tiszttartó ház érdekében? (Utóbbi
felvetés már nem aktuális, hiszen idő
közben tulajdonosa elbontotta az
épületet).
A városháza válasza: Mindkét ingatlan
magántulajdonban van, egyik sincs
védettség alá helyezve. A Béke téri
volt tiszttartó ház műemléki védettséget élvezett anno, de nem az épületére, hanem kizárólag a római kori kőtáblájára vonatkozóan. Ezt a táblát a
kaposvári Rippl-Rónai Múzeum munkatársai évekig vizsgálták és restaurálták is, majd a város megmentette, és
2006 óta a Galérius fürdő dísze. Így a
tábla áthelyezését követően a műemléki védettség megszűnt, a következő
új értékvédelmi rendeletekbe nem
került be.
A régi magtár sem szerepel már az értékvédelmi rendeletben. Ennek az az
oka, hogy a tartószerkezeti szakértő

korábban életveszélyesnek minősítette. A polgármester a településképi
törvény erre vonatkozó rendelkezései
alapján, hatósági eljárás során még
2019 közepén kötelezte a tulajdonost
az ingatlan egyes részeinek helyrehozatalára. A korábbi mintegy 20 feletti
siófoki védett épületszám egyébként
a legutóbbi rendeletmódosítással
jelentősen megnövekedett, a lista kibővült: 120 helyi egyedi építészeti értékvédelemmel védett épülete van a
városnak, közülük 6 található Kilitiben.
Összesen 4 műemléki épületünk van,
melyből 2 a kiliti városrész területén.

A víztorony és
a foki török vár

Nemhogy 45, de még 43 méter magas sincs a Víztorony. Legutóbbi lapszámunkban írtuk meg, hogy az írásokban 45 méter magasnak tüntetik
fel Siófok jelképét, de a felújítás tervezőjének állítása szerint valójában 43.
E cikkünk kapcsán jelentkezett Tóth
Lajos, a városháza korábbi főépítésze,
és azt írta: a pontos tervrajz szerint a
torony legfelső pontja 41,30 méterre
van a Fő tér szintjétől.
„A foki török vár természetesen Fokon állott, és nem Királturkyban”
– írta a Siófoki Híreknek Faragó Sándor geográfus, térképész, múlt havi
cikkünk kapcsán, melyben feltettük
a kérdést: hol állt a foki török vár?
Januárban azt írtuk Faragó Sándor
nyomán, hogy a mai ipartelep legmagasabb pontján; amire Erdei Ferenc

utcai olvasónk így reagált: a granáriumnak nevezett területen, valahol
ott, ahol ma a Pláza Hotel (évszázadokkal ezelőtt Királturky nevű település létezett azon a helyen). Faragó
Sándor most azt írta levelében: „...Fok
falu a honfoglalás után a mai ipartelep magasabbik, déli részén feküdt,
a Fok-folyó partján. Vele szemben, a
folyó jobb partján pedig Lusta falu,
a mai Szigeti dűlő területén. A két
kis falu között, a Fok-folyón volt a foki-rév. Lusta 1350 táján beolvadt Fok
faluba, 1449-től a régebbi Fok falut
Fokszabadynak nevezték. A törökök
által feldúlt Fokszabady helyén épült
a török vár, erődítmény. A foki várat
a török hajóflotta védelmére hozták
létre. A török kikötő pedig itt terült el
a Fok-folyó öblében. A Sió-patakon
soha nem lehetett hajóval közlekedni, kikötőnek alkalmas öble sem volt.”
F. I.

Elmaradnak a közösségi rendezvények, fesztiválok, színházi előadások
és egyéb programok, a civil szervezetek is lemondták közeljövőben tervezett rendezvényeiket – a koronavírus
terjedése miatt március 11-én elrendelt országos veszélyhelyzet természetesen Siófokon is érezteti hatását.
A március 15-i ünnepi programok
elmaradását követően a Nyuladalom
lett volna a következő nagy rendezvény, de természetesen a húsvéti
fesztivált sem tartják meg.

„A turisztikai szezon idén kampó” – fogalmazott Orbán Viktor az iparkamara
konferenciáján. Nem látják ennyire borúsan a helyzetet a balatoni vendégvárók – derült ki a Népszava közvetlenül
lapzártánk előtt megjelent cikkéből.
Még bíznak a nyárban, a belföldi turizmusban, a járvány lecsengésében.
Szentpéteri Ildikó, a siófoki Tourinform
vezetője azt mondta a lapnak: „partnereink már jelezték, hogy folyamatosan
törlik a csoportos rendezvényeket,
konferenciákat, esküvőket, egyelőre
nagyjából júniusig...”

Nincs ügyfélfogadás
és látogatás,
kézfertőtlenítő pont
a Fő téren

Kézfertőtlenítő pontot állítottak fel a Fő téren. A sátorban hétköznapokon
10-től 16-ig a lakosságot informáló szórólapokat osztanak, és egyúttal fertőtlenítő kézmosási lehetőséget is biztosítanak. Ebben városi civil szervezetek
aktivistái segítenek.
Látogatási tilalom van érvényben a siófoki kórházban is, valamint a gondozási központban. A futball- és kézilabda-mérkőzéseket zárt kapuk mögött kell
lejátszani.
A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal visszavonásig szünetelteti a személyes ügyfélfogadást, és kéri a tisztelt lakosságot, hogy vegyék igénybe a telefonos vagy elektronikus ügyintézés lehetőségét.
A könyvtárat a látogató közönség előtt bezárták, a Kálmán Imre Kulturális
Központ „kis létszámú” rendezvénynek sem adhat helyet.
„Most józanságra, nyugalomra, belátásra és összefogásra van szüksége
az országnak és városunknak is”
– hívta fel a figyelmet közleményében dr. Lengyel Róbert polgármester.

Továbbra is várjuk olvasóink kérdéseit, észrevételeit, a második oldal minden lapszámban az Önöké,
olvasóké.

A koronavírussal kapcsolatban folyamatosan frissülő információkat az alábbi
oldalakon olvashatnak:
- az önkormányzat részéről:
• Siófok város honlapja: www.siofok.hu
• Siófoki Hírek weboldal: www.siofoki-hirek.hu
• Siófoki Hírek Facebook-oldal: https://www.facebook.com/Siófoki-Hírek.hu
- a kormány részéről: koronavirus.gov.hu

3

Reményhal
”Jót fog tenni Balatonunknak az idei
szezon” – ilyet is hallani arról, hogy
sokak félelme szerint idén „erősen
visszafogott” lesz a nyár a Balatonnál a koronavírus miatt. Ez is egy vélemény (aligha igaz, hogy jót tenne,
hiszen nagy tavunknak bőven van
ideje „regenerálódni” szeptembertől
júniusig), mint ahogy az is, hogy a
járvány kikényszerítette veszélyhelyzet helyben és országosan is jót tehet
a politikának, lehűtheti a ma már két
választás között sem csillapodó, mesterségesen felkorbácsolt kedélyeket.
Ez utóbbira talán helyi, kisvárosi szinten van nagyobb esély. Legalábbis
bízzunk ebben, mint ahogyan a jelek
szerint egyelőre a balatoni vendégvárók, programszervezők sem hajlandók temetni a szezont (kampót még
véletlenül sem emlegetnek...). Alighanem belegondolni sem mernek, mi
volna, ha valóban elmaradnának a
turisták…
Legyünk hát egyelőre optimisták
mindahányan, s ha már Balaton, akkor a 2020-as esztendő hala legyen
a reményhal… Mert ugye, a remény
hal meg utoljára…
F. I.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLET

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Tízmilliárdos a költségvetés

hogy ő csak 4 hónapja képviselő... Lengyel Róbert a civiltámogatás növelésére pedig azt mondta: „Tavaly a fideszes
többség uralta bizottság 47 egyesületnek osztott támogatást, de az összeg
csaknem kétharmadát 12-en vitték el,
a „privilegizáltak”. Ha most nem lesz
egy-két olyan szervezet, mint tavaly,
amelyik 1,2-1,4 milliós támogatáshoz is
hozzájuthatott, akkor meglehet, idén
összességében a tavalyinál még töb-

Meg lehet ülni egy fenékkel két
lovat, egy hegyre pedig többféle
módon is fel lehet menni – derült
ki a siófoki képviselő-testület februári ülésén, ahol azért nem mellesleg a város idei költségvetését
is elfogadták – egyhangúlag, az
éles vita ellenére is.
Siófok idei költségvetésének a nagyságrendje is tízmilliárd forintos. Helyi
adóból 7,9 százalékos növekedéssel
számolnak, a növekmény forrása elsősorban az építményadó emelése
egy új, közvetlen Balaton-parti sávban. Új adónem az óriásplakátadó,
iparűzési adóból is 200 milliós többletet vár a város, ugyanakkor idegenforgalmi adóból 10 millióval kevesebbet, mert nem tudni, hányan adják
vissza magánszálláshely-engedélyüket az elektronikus adatszolgáltatási
kötelezettség bevezetése miatt. Mivel Siófok jelentős iparűzésiadó-bevétellel bír, nagy a város úgynevezett
adóerőképessége, ezért például hiába jár elvileg a helyben beszedett
minden kurtaxaforint után egy forint
állami támogatás, ami 355 millió forint lenne; emiatt valójában csak 210et kap meg a város.
A pr-marketing keret csökken 200
millió forintra, kevesebb jut idén a
civil szervezetek támogatására is (18
helyett 15 millió), mint ahogy sporttámogatásra is. Az orvosi ügyeletre
viszont a működtető vállalkozás díjemelése miatt 28 helyett 41 milliót
kell költeni; nem változik ugyanakkor
a Petőfi sétány biztonsági feladataira
szánt 50 milliós összeg.
A legnagyobb beruházások idén a
déli városrész csapadékvíz-elvezetése és az ipari park kialakítása, az
összes fejlesztés 1,8 milliárd forint.
Intézményeire közel 3 milliárdot költ
Siófok 2020-ban.

Takarékos, átgondolt
„Takarékos, átgondolt – minősítette a
büdzsét Lengyel Róbert polgármester (Becsülettel Siófokért Egyesület)
a képviselő-testületi ülésen. – Rengeteg jogos igény nem tudott bekerülni, de a költségvetés is úgy működik,
mint otthon a konyha: addig vásáro-

bet is kaphat a legtöbb egyesület...”
A fideszes képviselők indítványainak
szavazása így alakult:
Civil szervezeteknek 5 millióval több: 4
igen, 7 nem, 1 tartózkodás.
Jókai téri parkoló: 5 igen, 7 nem.
Bláthy Ottó utca: 4 igen, 7 nem, 1 tartózkodás.
Sportra és társasház-felújításra több
pénz: 4 igen, 8 nem.
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A végszavazás aztán már egyhangú
volt: 12 igennel ment át Siófok 2020.
évi költségvetése. Lengyel Róbert polgármester megköszönte, amiért nem
szakadt meg a hagyomány, miszerint
Siófokon a rendszerváltás óta mindenféle vita ellenére egyhangú a szavazás
a városi büdzsé elfogadásakor.
F. I.

A költségvetésről közérthetően
lunk, amíg van pénzünk. Hitelfelvétellel nem számolunk, nem akarjuk,
hogy eladósodjon a város.” „A hegyre
is többféleképpen fel lehet menni,
egy költségvetés is lehet sokféle, ez
a miénk egy jó költségvetés – tette
hozzá Völgyi Lajos pénzügyi bizottsági elnök (Becsülettel Siófokért). –
A bevétel és a kiadás egyensúlyban
van, elegendő, 300 milliós tartalék is
van benne.”

Jókai tér, Bláthy utca
A négy fideszes képviselő is előbb
dicsérte a város idei költségvetését
(„jól kiszámított, kiegyensúlyozott”),
majd sorra álltak elő módosítási javaslataikkal. Kecskésné Gigler Anikó
a civil szervezetek támogatási ös�szegét emelte volna 15-ről 20 millióra (a SiópArt kulturális folyóirat
támogatását elvéve), Safar Ahmed
a Jókai téren (egykori Marx tér) a
„hajléktalantanya helyett parkolót”
sürgetett 20 millióért (fedezetet az
ingatlanértékesítésben vélt találni
rá), Gencsi Attila szerint a Bláthy Ottó
utca felső része annyira kátyús, hogy
szinte lehetetlen közlekedni, ezért
lobbizott érte, 15 millióra taksálva
a bekerülés költségét (megjelölve
forrásul a Varga Imre-szoborra szánt
ugyanekkora összeget). Balogh Renáta megjegyezte, hogy több, mint
egymilliárd forintnyi fejlesztést még
az előző testület készített elő, s nehezményezte, hogy „a civilekre és a
sportegyesületekben sportoló gyerekre kevés figyelem irányul”. Javasolta: a tavalyihoz hasonlóak legyenek a sporttámogatások, csökkenjen

ellenben a marketingkeret. Sőt a társasház-felújításokra szánt összeget
is megtoldotta volna 28 millióval, a
„közutak, hidak, járdák” fejezet terhére.

„A kamerának szól”
Völgyi Lajos nem értette, képviselőtársai miért nem az elmúlt hetek többkörös egyeztetései során álltak elő
javaslataikkal, a költségvetés témájában a testületi ülés előtt összehívott
összbizottsági ülésen például senkinek nem volt kérdése, új indítványa.
Egyesületbéli társa, Juhász Attila sem
értette, hogy „ha mindenki szerint jó,
egyensúlyban lévő a büdzsé, akkor miért kellene mégis fölborítani ezekkel a
javaslatokkal”. Kocsisné Várnagy Tünde
(Becsülettel Siófokért) úgy vélte, a fideszes képviselők most azt szeretnék,
hogy az új testület egy fenékkel üljön
meg két lovat (ami egyébként lehetséges, vetette közbe Gencsi Attila úgy is,
mint lovasember…). „Önök a pénz egy
jó részét sportra költötték az előző ciklusban, épp a Bláthy utca vagy a Jókai
tér rendbetétele helyett – így Kocsisné.
– Most azt akarják, hogy az új testület is
hasonló mértékben támogassa a sportot, és a kátyús utcákat is „oldja meg”.
Sportoló gyerekekre hivatkozni, ez
biztosan jól hangzik majd valamelyik
médiában, de nem biztos, hogy tisztességes az előző öt év után”.
A polgármester is úgy vélte, a fideszes
képviselők javaslatözöne „demagógia,
a kamerának szól”. Gencsi Attila ezt cáfolta, úgy vélte, minden képviselőnek
joga van lobbiznia a saját körzetéért,
sőt, épp ez a dolga – és megjegyezte,

Amikor azt mondjuk, hogy elfogadtuk az éves költségvetést, akkor
tulajdonképpen hét fontos döntés
született meg. Az egyik Siófok Város
Önkormányzatának költségvetéséről:
működéséről és a fejlesztésekről.
A második a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséről,
gyakorlatiasan megfogalmazva a
polgármesteri hivatalok kiadásairól.
(Többes számot kell használni, mert
ebből a szempontból Siófok, Siójut
és Balatonvilágos együvé tartoznak.)
Továbbá „egyúttal” megszületett a
döntés Siófok öt önálló intézményének, az óvodáknak, a bölcsődének,
a BRTK Könyvtárnak, a KIKK-nek és
a Gondozási Központnak a költségvetéséről is. Ezek közül a legfontosabb, a legnagyobb összegű az ön-

kormányzat költségvetése, itt jelenik
meg a város működtetési és fejlesztési kiadásainak jelentős része, valamint az önkormányzat fent említett
öt intézményének kiadásai is. Nézzük
tehát az összevont, a minden elemet
tartalmazó táblázatot (nem a pontos,
hivatalos megnevezéseket használva,
hanem kicsit köznyelvre átfogalmazva). Láthatjuk, a bevételek két helyről
származnak, egyrészt állami támogatásokból, másrészt saját bevételekből, legjelentősebb tétel ezek közül
az adó „közhatalmi”, azaz adóbevételek. Azt is láthatjuk, lényegesen magasabb a saját bevételek aránya. A
kiadások működésre és beruházásokra fordítódnak, de jelentős tartalékot
is képez a város. Mintegy 30 % az
önkormányzati kiadások aránya (leg-

jelentősebb tételek: zöld területek,
utak, járdák fenntartása, közvilágítás,
hulladékszállítás, tömegközlekedés,
pr, marketing költségek, civil szervezetek és a sport támogatása). A polgármesteri hivatalok működtetésére
a kiadások 11 %-a megy el, az öt intézmény működésére pedig mintegy
21 %. Nem egészen 20-20 % a fejlesztések, ill. a tartalék aránya.
Végezetül két lényeges, összefoglaló szám: Siófok város és intézményei
az idei évben 10,3 milliárd forinttal
gazdálkodhatnak, és munkatársi létszáma az önkormányzatban, a hivatalban és az öt intézményben együttesen 470 fő.
Völgyi Lajos közgazdász, a Pénzügyi és
Tulajdonosi Bizottság elnöke

Siófok Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege 2020, terv
Bevételek
Önkormányzat állami támogatása
Egyéb működési támogatások
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök

M Ft
1 476
269
3 717
865
75

Kiadások
Siófok Város Önkormányzata
Polgármesteri hivatalok
Siófok város intézményei
Általános tartalék
Céltartalék

M Ft
3 076
1 121
2 195
300
1 690

Működési célú bevételek

6 402

Működési célú kiadások

8 382

Beruházások
Felújítások
Felhalmozási támogatások
Felhalmozási célú kiadások

1 439
235
202
1 876

Felhalmozási támogatások
Ingatlanértékesítés bevétele
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú bevételek

16
200
23
239

Finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)

3 676

Finanszírozási kiadás

Bevétel mind:

10 317

Kiadás mind:

59
10 317
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INTERJÚ

Többet kértek az orvosok és a menzáztatók is
Többet kell fizetni a város kasszájából a közétkeztetésre, jóval többet az orvosi ügyeletre. Egy fővel
nőhet az adóellenőrök létszáma.
A képviselő-testület februári ülésén a költségvetés elfogadásán
kívül más döntéseket is hozott.

Nemcsak a költségvetést tárgyalta február végén a siófoki képviselő-testület, hanem még számos más
napirendi pontot is. Új rendeletet
fogadott például el „a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati
támogatásokról”. Az egyik legfontosabb változás a korábbiakhoz képest,
hogy a támogatási keret felosztására
ugyan egy előkészítő bizottság tesz
javaslatot, ám a pályázatokat a képviselő-testület bírálja el, és dönt a
támogatások mértékéről, tehát nem
egy ad-hoc bizottság, mint az előző
ciklusban.
Városmarketingre 117 millió forintot
fordít idén a város; 36,3 milliót kap

feladatai ellátásához a Siófoki Fürdőegylet-Turisztikai Egyesület, továbbá
80,9 millió jut a marketingstratégia
2020. évi megvalósítására.
A társasházak energiahatékonyságot
növelő felújításainak támogatására
71,9 millió forintot szavazott meg
a testület, az orvosi ügyeletet ellátó kft. kérelmére pedig elfogadta a
doktorok 44 százalékos díjemelési
kérelmét (még 2015-ben bízta meg
a budapesti székhelyű Emergency
Service Kft.-t az ügyeleti feladatok ellátásával, megszervezésével Siófok és
kilenc környékbeli település). A szolgáltató társaság vezetője ezt azzal
indokolta, hogy az ügyeletben részt
vevő orvosok díja és a szakdolgozók
bére 2016 és 2019 között több, mint
50 százalékkal emelkedett. Idén a siófoki önkormányzat 40,9 millió forintot
fordít erre a célra, s a kitételek között
szerepel, hogy 2021 végéig további
díjemelést már nem kér a kft.
Hétszázalékos közétkeztetési díjemelést javasolt ugyanakkor a várossal
2014-ben szerződő S-Food Kft., a képviselők erre is rábólintottak, így a város idén 198,7 millió forintot biztosít
erre. Kocsisné Várnagy Tünde tanácsnok (Becsülettel Siófokért Egyesület)
azt javasolta: kerüljön rögzítésre az a
szándék, hogy ez az emelés egyben a
minőség javítását is szolgálja. Lengyel

Róbert polgármester ezzel egyetértve megjegyezte: a menza minőségére valóban hallani lehet panaszokat,
de ha valakinek valóban érdemi kifogása van, azt az adott intézményben
kell jelezni és jegyzőkönyvezni, hogy
legyen a megrendelő önkormányzatnak mire hivatkozni a szolgáltató felé.
Kilenc igennel és három tartózkodással szavazta meg a képviselő-testület
egy új adóellenőr felvételét. Kovácsné Pomucz Barbara, a városháza illetékes osztályvezetője arról tájékoztatott az ülésen: ötévente minden
magánszálláshelyet ellenőrizniük kell
(2200 van ilyenből Siófokon), ráadásul
az új elektronikus adatszolgáltatási
rendszer is jókora adminisztrációs
terhet rótt a hivatalra.
Döntöttek a Petőfi sétányon álló Hotel Holiday hosszú távú bérbeadásáról is. Nettó 20 milliós éves bérleti díjról szólt a pályázati felhívás, de csak
15 milliós ajánlat érkezett, amit végül
elfogadtak, egyhangú szavazással.
Tíz év után akkor lehet újabb öt évvel meghosszabbítani a bérlő siófoki
Sió-Írisz Kft. szerződését (a bérbeadó
a Balaton-parti Kft.), amennyiben addigra nettó 50 millió forint összegű
beruházási, felújítási munkát végez el
az ingatlanon.
F. I.

Közmeghallgatás
„Ez kirekesztés! Vagy talán a drága hotelekbe akarják
beterelni a vendégeket?” – tette fel a költői kérdést Tegzes József a közmeghallgatáson. Az ellen emelte fel a
szavát, hogy januártól a magán szálláskiadóknak is kötelező az elektronikus (számítógépes) vendégbejelentés. „Megfenyegettek: ha nem teljesítem ezt az előírást,
első körben 400 ezer forintra büntetnek, második körben bevonják az engedélyem – folytatta a nyugdíjas. –
80 éves korára lehet valakit ilyesmire kényszeríteni? Én
ezt nem tudom teljesíteni. Negyven-ötven éve visszajáró vendégeim vannak, eresszem el őket? Az utcánkban
négyből hárman már visszaadták az engedélyüket...”
(Lengyel Róbert polgármester: „Adóhivatalunk létszámát is emelnünk kell, mert az ellenőrzést az önkormányzati hivatalhoz „telepíti” a jogszabály. Írásban tá-

jékoztatom az illetékes minisztert arról, hogy ez sokak
problémája, ráadásul várhatóan negatív hatással lesz ez
az adóbevételeinkre is. Tartok tőle, hogy az új rendszer
bevezetésével a fekete nyaraltatás nő meg. Véleményünk szerint finomításra szorul a rendelkezés, azzal
természetesen egyetértek, hogy legyen szabályozottabb a korábbinál. ”)
Egyedi László a közvetlen partmenti sávban megemelt
építményadó miatt emelte fel szavát, szerinte a szemétdíj kivetése is igazságtalan; a nyaralóterületen hét hónapig kell fizetni, holott a legtöbben nem tartózkodnak
ott olyan hosszú ideig, így a városlakó szerint a szolgáltató jogtalanul beszedett bevételhez jut.

„A régi pénzcsapokat szép sorban elzárjuk.”
hivatali osztályvezető és egy titkársági
dolgozó. Ez 1 százalék sincs… S csak
zárójelben jegyezném meg: az, hogy
az eltávozottak közül többen is azóta az
„ellenoldali térfélen játszó” településen
kaptak állást, számomra a döntésem
helyességét igazolja...

Költségvetés, „tisztogatás”, építményadó, síkfutás – interjú öt hónap eltelte és a költségvetés elfogadása után dr. Lengyel Róbert
polgármesterrel.
Van költségvetése Siófoknak, méghozzá egyhangúlag megszavazott. Elégedett? Elégedett
az eltelt öt hónappal? Milyen a „síkfutás”? A
kampányban többször is hangsúlyozta, hogy öt
év „akadályfutás” után „síkfutásra” vágyik…
– Elégedett vagyok, mert alapvetően
takarékos, mégis előremutató és új
szemléletű költségvetése van a városnak. A nyáron indult a kampány java,
azóta nem volt megállás, pihenő. Komoly döntéseket kellett meghozni,
komoly konfliktusokat felvállalni, az új
csapatot építgetni, a város jövőjének
irányvonalait megszabni.
Az új ciklus személyi változásokkal, az ellenoldal
szerint „tisztogatással” indult…
– Politikai ellenfeleim évek óta beszélnek megalapozatlan sületlenséget,
csak hogy indulatokat gerjesszenek, és
igyekezzenek lejáratni. Az önkormányzatnak az intézményeket is figyelembe
véve több, mint 500 dolgozója van.
Ebből fel lett állítva egy jegyző, két

Nagy port kavart a ciklus elején az építményadó
megemelése a parti sávban. A téma máig előjön,
legutóbb a közmeghallgatáson is…
– Nem új adónemet vetettünk ki, ezt
fontos tisztázni. Úgy gondoltuk, hogy
azok, akik abban a kiváltságban részesülnek, hogy ott lakhatnak, nyaralhatnak a parti sávban, fizessenek kicsit
többet a közösbe, mint mi, a többi 24
és félezer siófoki. Ha már szinte teljesen
beépítették - főképp luxus apartmanokkal - a partjainkat, a balatoni panorámánk egy jó része ezzel máris odaveszett, meg a városlakók többségének
partra való lejutása is egyre nehezebb,
így lesz igazságosabb a rendszer. S ha
már az óriásplakátok tengerét is el kell
viselnünk városszerte, azokra is adót
vetettünk ki, hogy valami közvetlen közös hasznunk is legyen ezekből.
A kisebbségi Fidesz képviselői szerint – bár ők is
megszavazták végül – a költségvetés vesztesei a
civil szervezetek és a sport… Ön szerint vannak
vesztesei és nagy nyertesei?
– Komoly pénzeket fordítunk a déli
városrész
csapadékvíz-elvezetési
rendszerére, valamint a tervezett ipari
parkra. E kettő közel milliárdos kiadást
jelent 2020-ban, ami be is határolja a lehetőségeinket. Saját forrásból
megkezdjük idén a Rózsakert és környezetének rendbetételét, s forrásaink jelentős része az útjaink, járdáink
karbantartására, újak építésére megy.

Ahol tudunk, spórolunk, észszerűsítünk. Ahol kell – az előző városvezetési
többség bizalmát élvező haszonlesők
irányában – a korábbi csapokat szép
sorban elzárjuk, és az így megmaradó
pénzeket is városfejlesztésre fordítjuk.
Mindenre nem lesz elég, de sok mindenre fog telni belőle. A profi sportra
szinte semmi, alig valami jut, de nekik
megvan a szponzoráció lehetősége, az utánpótlásra és tömegsportra
ugyan kevesebb, mint korábban, de
így is jelentős összegek maradnak. A
civil szervezeteknél kevesebb ugyan a
végösszeg, de az elosztást szeretnénk
arányosabbá tenni. Én örülnék a legjobban, ha még több pénzből tudnánk
gazdálkodni, és többet tudnánk belőle
hasznos célokra fordítani.
Be lehet vállalni egyszerre két ilyen jelentős, a
lehetőségeket behatároló fejlesztést, mint a vízlvezetés és az ipari park?
– A déli városrész legfőbb problémájának megoldása évtizedes elmaradást
pótol, költenünk kell rá, sajnos elég
költséges, viszont némi pályázati pénzmag is adott hozzá. Az ipari parkkal
pedig évtizedekre meghatározhatjuk
városunk jövőjét. A cél, hogy „két lábon” álljon a város, a turizmusén és az
iparén. Továbbra is fontosnak tartjuk a
turizmust, de tudni kell, hogy iparűzésiadó-bevételeink lényegesen magasabbak az idegenforgalmi adónál. Már
körvonalazódik az ipari park jövője: környezetbarát, energiahatékony iparágak
betelepítését tervezzük. Ha évek alatt
ezt az oldalt is meg tudjuk erősíteni,
akkor az észszerűség mentén újragondolhatjuk, mire mennyit adunk majd a
költségvetésből.
F. I.

Március 15.
Lengyel Róbert polgármester ünnepi beszédét ezúttal a
Facebookon lehetett nyomon követni, miután elhelyezte a város és a helyi polgárok koszorúját az emlékműnél. Arra emlékeztetett: az osztrák császárra és magyar
királyra felesküdött kiváló magyar és más nemzetbéli
tábornokok, tisztek százai gyűrték össze esküokmányaikat, s adták tudásukat, becsületüket sokan a szabad Magyarország ügyéért. „A gyülevész lázadókból
ugyanis ők faragtak nemzeti hadsereget. Ha volt, van
üzenete a hősöknek az utókor számára, számunkra,
akkor, az nem más, mint hogy csakis együtt lehetünk

erősek. Ha félrevezetik, megosztják, megfélemlítik a népet bármilyen színekben is pompázó politikusok vagy
akár keletről, akár nyugatról érkező külföldi befolyásoló
tényezők, akkor az egymás torkát harapdáló magyarok
jövője nem lehet fényes. S ha mindez igaz, a feladat is
adott. Legyünk büszkék eleinkre, a magyarságunkra, a
hazánkra. Ne hagyjuk, hogy ellenségeket csináljanak
belőlünk, és ne hagyjuk, hogy zsarnokok valaha is újra
ellopják gyerekeink, unokáink jövőjét. Egyszerűen csak
legyünk magyarok. A nagy elődökhöz méltó, nagybetűs
magyarok!”
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Bemutatkoznak a képviselők

Újabb négy képviselővel készített lapunk egy-egy villáminterjút.
get, mert biztos voltam benne, hogy a
Becsülettel Siófokért Egyesület színeiben ezen alapelv mentén dolgozhatok.
Bizottsági elnökként fontosnak tartom,
hogy mielőbb etikai kódexet fogadjon
el a képviselő-testület.

Etikai kódexet fogadtatna el
Kenyér Anikó (Becsülettel Siófokért
Egyesület) 1999 óta él Siófokon, orvosi asszisztens. Egy lánya van. A
Siófok Városért Egyesület alapító
tagja, a vasárnaponkénti ebédosztás, az Egy tál program aktivistája. A
képviselő-testület etikai és összeférhetetlenségi bizottságának elnöke.
Etikai bizottságnak akárki nem lehet az
elnöke…
– Mottóm: tisztán, őszintén – és nem
csak a képviselői munkában, hanem a
mindennapi életben is. Azért vállaltam
el a tavaly nyáron a képviselőjelöltsé-

Indul a kórházparkoló-projekt
Kocsisné Várnagy Tünde (Becsülettel Siófokért Egyesület) pedagógus, 33 éve tanít első munkahelyén, a kiliti városrész általános
iskolájában. Három gyermeke van.
A képviselő-testület humán bizottságának elnöke.
Sikerült már összehangolnia a képviselői feladatait a hivatásával, a tanítással?
– Nagy kihívás ez számomra, de szép
feladat is egyben. Három bizottságban vagyok benne, egynek az elnöke
vagyok, leginkább úgy tudom a kettőt

Orvosi asszisztensként és a civil szervezetben is a
rászorulókon segít, képviselőként is sokat tehet
az emberekért…
– Igen, mindig is a szívemen viseltem
az emberek, különösen a nehéz élethelyzetűek sorsát. Ötödik éve osztunk
ingyenebédet a helyi rászorulóknak,
segítjük őket ruhával, bútorral. Több
mint egy éve töltjük fel naponta az
„Enni adok” ételdobozt, hogy ne csak
vasárnap juthasson élelemhez az, aki
éhes. Szociálisan érzékeny embernek
tartom magam, így, noha újoncként
rengeteg tanulnivalóm van még, képviselőként is erre a területre koncentrálok. Havonta tartok fogadóórát, de
ezenkívül is nagyon sokan megkeresnek, és igyekszem a lehetőségeimhez
mérten segíteni, minden helyi lakossal
jó kapcsolatot kialakítani.
összeegyeztetni, hogy engem a tanítványaim doppingolnak; szerencsés vagyok, remek osztályom van most. Azt
az elvemet képviselőként sem adom
fel, hogy számomra a család az első. A
kampányidőszakban is elsősorban a
családom segített, az volt a fontos számomra, hogy eredménytől függetlenül tegyek meg mindent, legyen tiszta
a lelkiismeretem. Nem volt könnyű felvenni a versenyt ellenfeleinkkel kampánycsapat és számottevő pénzösszeg
nélkül, nekünk nem volt lehetőségünk
ingyenpörköltosztásra, annál nagyobb
öröm, hogy így is sikerült győzni, többségbe kerülni a testületben.
Ráadásként a többségi Becsülettel Siófokért
Egyesület frakciója nemrég még frakcióvezető-helyettessé is megválasztotta…
– Ez azért megtisztelő, mert képviselőtársaim bizalmát jelzi. Én mindig olyan
voltam, hogy „ami a szívemen, az a
számon”, a kritikai látásmódom és az,
hogy ennek hangot is adok, nem mindig vált előnyömre… Együtt, közösen

Választókerületében mit tart elérendő célnak?
– A futballstadion környékének parkosítását, a Bányász és Rózsa utcai járda
felújítását. A tinédzser korosztályra
gondolva egy Poket könyvautomatát
szeretnék felállítani, ezzel is népszerűsítve az olvasást. Jó volna elérni, hogy
békés, nyugodt légkör alakuljon ki
Siófokon. Ehhez elengedhetetlennek
tartom közösségek kialakítását. Magad
uram, ha szolgád nincs alapon olyan
közösségek kiépítésén dolgozom, ahol
a segíteni szándékozók megtalálják a
számukra megfelelő elfoglaltságot: szemétszedés, környezetrendezés, idősek,
egyedül élők felkarolása egy beszélgetés, bevásárlás, takarítás, egy mosoly
erejéig. Együtt, csapatban, egyesületi
és városi szinten is olyan dolgokat tudunk megvalósítani, ami nem pénz,
hanem csupán lelkesedés, cselekvés,
idő kérdése. Aki belekóstol mások segítésébe, a közösségi életbe, az megtapasztalja, hogy elsősorban önmagán
segít. Várom a tennivágyó siófokiak jelentkezését!
M. B.
dolgozni, a képviselői körzethatárokon
is átlépve jóval könnyebb, és milyen
jó, hogy különbözőek vagyunk, mert
a frakcióban akad, akinek az optimizmusa, másnak a profizmusa, megint
másnak a higgadtsága hat rám. Hat
évig karatéztam, és azt tanultam meg,
hogy mindig szemtől szembe, korrekten. A helyi politizálásban is ezt tartom
szem előtt; tisztességesen, tisztelve a
másikat, még ha kritizálva is, de mindig
egyenesen, nem pedig sunyin, hátulról.
Én ilyen helyi politikát szeretnék, ezt
szeretném látni minden oldalról…
A választási kampány egyik fontos témája volt
körzetében a parkolási gondok enyhítése a kórház hátsó bejáratánál. Hogy áll a projekt?
– Jól, hiszen idén elkezdődhet a beruházás. Azt minden képviselőnek tudomásul kell vennie, hogy fejlesztési pénzeink jó részét idén elviszi a két nagy
beruházás, a déli városrész vízelvezetése és az ipari park. Mind a kettő nagyon
fontos összvárosi szinten.
F. I.

Tervezik a kiállítóhelyet
Gencsi Attila (Fidesz) 58 éves, 33
évet töltött el az üzleti világban,
közben a 2002-2006-os ciklusban
alpolgármestere volt Siófoknak.
Négy éve hagyott fel a vállalkozásával. Egy nagylánya van, valamint
négy lova és két kutyája.
Harapni lehet a csendet, a jó levegőt a töreki
tanyáján…
– 2016-ban, amikor kiszálltam az üzleti
világból, azt mondtam: innentől kezdve élni szeretnék ezen a bolygón, nem
lakni, dolgozni. Imádom a természetet,
minden napom egy nagy sétával indul
a területemen.

Zöld város program
Juhász Attila (Becsülettel Siófokért
Egyesület) 67 éves, vállalkozó. 1959
óta él Siófokon, dolgozott a kőolajnál, majd vállalkozóként dohányés hírlapüzletet vittek (a 2013-as
„trafikállamosításig”), jelenleg étkezdét működtetnek feleségével.
Hogyan élte meg újonc képviselőként az elmúlt
5 hónapot?
– Tudtam, hogy komoly munka vár
rám, de a vártnál is több a teendő, napi
feladatot ad a választók ügyes-bajos
dolgainak intézése, a felkészülés a bizottsági és testületi ülésekre s ennek

Mégis újból politizálásra adta a fejét…
– Igen, mert idővel hiányozni kezdett
valami az életemből. A politika mindig
érdekelt, szeretem ezt a várost, ahol 9
éves korom óta élek, és tenni szeretnék a közért. Sokan ismernek Kilitiben
is, ott is éltem korábban, Törekiről nem
is beszélve. Végül mégis úgy alakult,
hogy nem ebben, hanem a 2-es választókerületben indultam a választáson.
Mondhatni, nagyobb falatot kaptam,
hiszen egyszerre van a körzetemnek
hosszú, ritkán lakott Balaton-partja,
valamint társasházi és fokihegyi kertvárosi területe. Korábban, 2002 és 2006
között a széplaki rész a törekivel egy
választókerülethez tartozott, ismerem
tehát azt is, abban a ciklusban például a
Május 1. utcát sikerült tehermentesítenünk a kamionforgalomtól egy új úttal.
Nemcsak indult, hanem nyert is október 13-án,
de kisebbségben kell politizálnia a képviselő-testületben. Ez mennyire zavarja?
– Több, mint 700 választópolgár tisztelt meg a bizalmával, elsősorban nekik tartozom felelősséggel. A választók
akaratát elfogadva állok a feladat elébe.
Én mindig előre néztem, sohasem hát-

az összehangolása a munkámmal.
Az azonban nem új számomra, hogy
segítsek az emberek problémáinak a
megoldásában, lévén, hogy 1959 óta
élek Siófokon, nagyon sok mindenkit
ismerek, sokan ismernek. Korábban
is elmondták gondjaikat-örömeiket,
most még inkább megállítanak az utcán. És nem csak választókerületem, a
belváros ügyeivel. Hanem például az
illegális szemétlerakással, a varjúproblémával, a parkolási nehézségekkel,
vagy az is lakossági felvetés volt, hogy
karácsony után a gyökeres fenyőfákat
lehessen leadni. A személyes kapcsolattartás híve vagyok, gyakran járok a
hivatalba ezekben az ügyekben.
Elnöke a városfejlesztési és környezetvédelmi
bizottságnak, mit szeretne elérni ebben a tisztségében?
– Mindig is szívügyem volt a város
tisztasága, s most nemcsak bizottsági
elnökként, hanem a Siókom Nonprofit
Kft. felügyelő-bizottsági elnökeként is
szeretném, ha együttes gondolkodással javítani tudnánk ezen. Az ötéves

ra, építeni szeretnék, nem politizálni, a
város fejlődését kell mindenkinek szem
előtt tartani, mert erre vállalkoztunk.
Szerintem a jóakarat vezérel mindenkit,
én ebből indulok ki. Amit szeretnék: ne
azt halljam, hogy „bezzeg Füred”, sőt,
azt, hogy „bezzeg Zamárdi”, hanem
azt, hogy „bezzeg Siófok”; vagyis városunk kerüljön jól kiérdemelt helyére.
Komoly lehetőséget látok például az
önkormányzat több száz millió forintos
kintlévőségének a hatékonyabb behajtásában; több juthatna fejlesztésre, civileknek, sportegyesületek fiataljainak.
Hogy áll a Széplakra tervezett vadászati kiállítóhelyének az előkészítése?
– Elkezdődött a tervezése. Szeretek világot látni, a nagy szerelmem Afrika,
évente egy szafarira eljutok, és mára
annyi trófeám gyűlt össze, hogy megfogalmazódott bennem: méltó helyet
kellene építeni ezeknek és bemutatni
a széles közvéleménynek, egyfajta téli-nyári turisztikai attrakcióként. 2023
nyarára nyithat meg.
F. I.

ciklus alatt feltétlenül rendbe kell tennünk a Kálmán Imre sétány és a Kinizsi
utca közötti, siralmas állapotban lévő
szakaszt, ideértve a Fő utcát is. Az egykori Csárdás étterem például pusztul,
lenne rá befektető, de helyi védettség
alatt áll. Tennünk kell a parkolási lehetőségek bővítéséért és a zöld város
program mentén kell gondolkodnunk
a következő években.
Mi az, ami ön szerint elsőbbséget élvez a fejlesztések sorában?
– Az ipari park mindenképpen, még ha
komoly összegeket is kell áldozni rá a
város költségvetéséből. Ez a sikeres jövő
egyik záloga, az előkészületek megtörténtek. Fontos, hogy olcsó energia
biztosításával tudjuk odacsalogatni a
vállalkozásokat. De a nyáron legforgalmasabb, legnépszerűbb területeink folyamatos fejlesztésének is elsőbbséget
kell élveznie (Petőfi sétány, Rózsakert,
stb.), továbbá útjainknak, járdáinknak,
különös tekintettel arra, ahol még nincs
kiépített szilárd burkolat.
F. I.
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Széplaki kikötőbővítés:
a város megfellebbezte

Avarégetés: gyilkosság vagy
éppen hogy: környezetbarát?

Komoly lakossági tiltakozást váltott ki tavaly a terv.

Vitaindító

A tervezett széplaki vitorláskikötő-bővítés ügyében tavaly nyáron
két lakossági fórumot is tartottak, a
„nép” egyértelműen ellenezte egy
„mega” vitorláskikötő kialakítását,
majd az új siófoki képviselő-testület már az októberi alakuló ülésén
visszavonta a korábbi önkormányzati hozzájárulást a kikötőhöz
szükséges parkolók kialakítására
(egyéb jogosítványa nincs a helyhatóságnak a tervbe vett beruházás kapcsán). Akkor úgy tűnt, hogy
mivel a tulajdonosok visszavonták
a hajózási hatósághoz benyújtott
engedélykérelmüket, esetleg elálltak a kikötőbővítéstől…

Jön a tavasz, Siófok egyes belterületein is nyilván újra fel-fellobbannak az avartüzek. Csakhogy,
ahogyan egyre több településen,
ez Siófokon is tilos…

Az új fejlemény azonban nem erről
tanúskodik. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya ugyanis nemrég vízjogi létesítési
engedélyt adott a beruházáshoz a kérelmezőnek, azaz a siófoki székhelyű
Yolle Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.nek (178 kikötői férőhely, 358 és 253
méteres mólószárak).
Siófok Város Önkormányzata megfellebbezte a széplaki kikötő vízjogi
engedélyére vonatkozó döntést – közölte ezek után a városháza. „Jogsze-

rűtlennek véli az Országos Katasztrófavédelmi Hatóság határozatát Siófok
Város Önkormányzata... 2019-ben
konkretizálódott, hogy Siófok széplaki városrészén található, mintegy
40 férőhelyes kis kikötőt milyen módon tervezi bővíteni a jelenlegi tulajdonosa. A Balaton védelmében,
az építkezés ellen tiltakozó lakossági
fórumot is tartottak. A beruházó Yolle Kft.-nek az építkezés megkezdése
előtt szükséges különböző hatósági
engedélyeket beszereznie és előírásoknak megfelelnie. Egyik ilyen kötelezettsége, hogy parkolóhelyeket
kell biztosítania ahhoz, hogy a kikötő
használatát engedélyezzék számára. Siófok Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete azonban a 2019.
októberi alakuló ülésén visszavonta a
korábbi testület határozatát, amely a
parkolóhelyek önkormányzati területen való kialakítására vonatkozott.
Ezenfelül megjegyzendő, hogy Siófok Város Önkormányzatának képviselő-testülete anno még 2011-ben
határozatban járult hozzá, hogy
cége, a Balaton-parti Kft., a Yolle Kft.
részére, a kikötő működtetéséhez
szükséges ingatlan vonatkozásában
bérleti szerződést kössön. Ez a ki-

kötő megközelíthetőségét biztosító
szerződés 10 éves, határozott időtartamra köttetett, és 2021-ben jár le.
Az önkormányzat a vízjogi engedély
ellen fellebbezéssel élt, melyben kéri
az engedélykérelem elutasítását és az
eljárás megszüntetését.”
„Olyan mértékű lakossági felháborodás kísérte ezt a tervezetet, amit meg
kellett hallanunk – kommentálta a történteket Lengyel Róbert polgármester. – Számomra is érthetetlen, itt-ott
értelmezhetetlen a friss hatósági határozat. Mivel a városlakók többsége
érzékelhetően ellenérzésekkel viseltetik e projekt kapcsán, kutya kötelességünk megtenni mindent, hogy védjük
a Balatont, és megakadályozzuk a kikötőbővítést.”
F. I.

Megtorpedózta a Bahart a jelölteket
A siófoki önkormányzatnak sem
az igazgatóságba, sem a felügyelő
bizottságba delegált jelöltjét nem
fogadta el a Bahart, pontosabban a
többségi állami tulajdonost képviselő turisztikai ügynökség.
Mint ismert, tavaly az állam tőkeinjekcióval többségi tulajdonrészt szerzett a
Balatoni Hajózási Zrt.-ben. Pillanatnyilag a korábbi tulajdonos települések
részvényhányada elhanyagolható, a
legnagyobb önkormányzati tulajdonos, Siófok is csak mintegy 10 százalékát birtokolja a részvényeknek.
Az állami tulajdonszerzés előtt az előző képviselő-testület döntése nyomán
Siófokot a pénzügyi bizottság elnöke

képviselte a Bahart döntéshozó testületében (a többi tulajdonos települést a
polgármester...), a társaság igazgatóságában előbb Balázs Árpád, majd Szalai
István, felügyelőbizottságában pedig
évek óta folyamatosan Szajcz Adrián.
Az október 13-i választás után az új siófoki képviselő-testület javaslatot tett az
új tagok személyére: a cég volt vezérigazgatóját, dr. Horváth Gyulát, illetve
egy másik jogászt, dr. Horváth Gábort
jelölte. „Az immár állami többségi tulajdonú cég fittyet hányt Siófok jogos
igényére, nem fogadta el a jelöltjeinket
sem az igazgatóságba, sem pedig a felügyelő bizottságba – tájékoztatott Lengyel Róbert. – S bár az igazgatóságból a
korábbi siófoki delegáltat, Szalai Istvánt

visszahívták, Szajcz Adriánt (az előző
városvezetés fideszes frakciójának vezetőjét) a felügyelőbizottságból vis�szahívni sem voltak hajlandóak. Vagyis
az a faramuci helyzet állt elő, hogy bár
személyére a siófokiak az ősszel nemet
mondtak, Siófokot továbbra is Szajcz úr
képviseli a hajózási társaságban. Ezek
a példák is jól tükrözik Magyarország
jelenlegi politikai viszonyait. Aki nincs
velünk, az ellenünk…”
Korábban a szintén állami többségi
tulajdonúvá lett NHSZ Zöldfok Zrt. közgyűlése nem fogadta el az ott 25 százalékban tulajdonos Siófok jelöltjeit a
hasonló tisztségekre.
F. I.

„A város belterületén egész évben tilos
nyílt téri égetés útján megsemmisíteni
a települési hulladékot, mezőgazdasági termelés során keletkező növényi
hulladékot, különösen avart, falevelet,
gallyat” – áll a siófoki képviselő-testület által februárban elfogadott rendeletben.
„A légszennyezés gyilkosság” című
interjújában Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke azt mondta
a minap a Népszavának: „…további
gond a szemétégetés. Bár ez tilos, a
nyílt tüzeléseket is beleértve a lakosság
harmada kisebb-nagyobb rendszerességgel elköveti. Budapest jó példáján
felbuzdulva küzdünk az avarégetés or-

szágos betiltásáért...hazánkban mintegy 13 ezer ember élete rövidül meg
átlag tíz évvel, és százezrek betegszenek meg évente...”
Eközben érdekes írásra bukkantunk a
Hírmondóban, Balatonszemes és Balatonőszöd közös újságjában. „A mai
„zöldek” ezt valami szörnyűséges dolognak tartják, mert „füst, szállópor,
meg büdös, és legyünk környezetbarátok”, meg hasonló érvekkel jönnek
– írja Boór Miklós. – Miért nem volt komoly aknázómoly fertőzés 1990-ig, ha
maga a moly már 1910-ben Magyarországon is mindenhol jelen volt? (Amerikából került Európába 1890 körül. 20
év alatt mindenhol elterjedt.) Azért,
mert addig a leveleket mindenhol elégették, és vele együtt az aknázómoly
bábokat is, ugyanis a levelekben, báb
alakban telelnek át! Csak aztán kezdett
az égetés sarlatán dolog lenni! Tudom,
hogy világszerte égetésellenes a han-

gulat. De gondolkodjunk el! Tényleg
szennyező? A szálló pernye nem! Amint
egy eső lemossa a pernyét a talajra, az
ott trágyaként hasznosul. A hamuja
szintén komplex hatóanyagtartalmú
műtrágyaként működve hasznosul. A
füst többi része vízpára. Szén-dioxid
keletkezik az égetéskor? Igen, de nem
több, mint a szállítóautók által termelt
mennyiség. Büdös, amikor égetünk?
Igen, az! És a teherautó meg a markoló
kipufogógázai, amivel elszállítjuk, nem
azok? Azok mennyi mérgező anyagot
tartalmaznak? És ha elvisszük onnan a
lehullott leveleket, akkor az azokban
lévő szervetlen anyagok, amiket a fa
a talajból kivont, hogyan pótlódnak?
Nos, aki akar, kövezzen meg érte, de
én a száraz leveles elégetésénél még
környezetbarátabb módszerrel nem
találkoztam...”
Önök szerint?
F. I.

Lakossági felhívás!
Környezetünk tisztaságának megóvása céljából felhívjuk a figyelmét a tisztelt lakosságnak, hogy Siófok város közterületein a szelektív hulladékgyűjtők
mellé és közterületen TILOS bármilyen jellegű hulladékot elhelyezni.
A szabályszerű hulladékkihelyezés elősegíti városunk tisztaságának megóvását; a hulladékgyűjtők környezetének
tisztán tartását; megakadályozni a nagymértékű hulladék
felhalmozását, mely rontja a városképet, vonzza a rágcsálókat, bűzhatást eredményez, és a szél tovább terítheti
azokat a közterületen. Felhívjuk a figyelmét a társasházak
lakóinak, hogy a nagyobb méretű hulladékokat (pl. nagy
kartondobozok) feldarabolva, a megfelelő szelektív hulla-

dékgyűjtőbe helyezzék el. Amennyiben az tele van, akkor
kérnénk, hogy a hulladék elszállítása után az üres gyűjtőbe
tegyék ki megfelelően a kartondobozokat. Kérjük továbbá a tisztelt lakosságot, hogy a társasházak számára fenntartott hulladékgyűjtőket kizárólag a társasházak lakói
vegyék igénybe, a város többi lakói a saját hulladékgyűjtőjüket használják, és a szelektív hulladékszállítást vegyék
igénybe.A város lakói és az üdülőtulajdonosok (megfelelő
azonosítás után) a nagyobb mennyiségben felhalmozódott hulladékot beszállíthatják a hulladékudvarba is. Aki
hulladékgyűjtők mellett és közterületen hulladékot helyez
el, hulladékgazdálkodási bírság kiszabására számíthat.
Nem a bírság kiszabása a célunk, hanem városunk szépségének megóvása!

E-busz: körjárat a város széleitől a központig
A siófoki képviselő-testület decemberi ülésén döntött egy, a klímaváltozás hatásait mérséklő uniós
projekthez csatlakozásról. Ennek főbb elemei: párásítás-árnyékolás két elektromos locsolóautó beszerzésével; elektromos hulladékgyűjtő beszerzése;
parkoló kiváltása a strandokhoz vezető utcákban és

az újhelyi strandon zöld növényzettel, 100 db parkoló megépítése a város külső részén, városi forrásból
2023. évben, ebben az esetben két elektromos autóbusz beszerzésével körjárat a város két szélétől a
központig. Továbbá csapadékvíz megtartása, elvezetése és felhasználása.
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Siófok is bejelentkezett a terveivel

Zseblámpával a KIKK-ben

Az önkormányzat saját forrásból
82 millió forintot fordít idén a Rózsakert felújításának az elkezdésére, de a központi támogatásról
sem mondott le…

A pincétől a padlásig olyan helyeken jártunk, amelyek máskor el
vannak zárva a látogatók elől.

„Levélben fordultam a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatójához, dr. Guller Zoltánhoz. Pár napja olvastam, hogy mostanság több
balatoni település is kapott egyes

projektjeinek egyedi (tehát pályázaton kívüli) támogatásához MTÜ-s
pénzeket, nem is keveset, s mivel nekünk is vannak – álláspontom szerint
egészen jó – elképezéseink és terveink, leírtuk és benyújtottuk ezeket –
adta hírül Facebook-oldalán Lengyel
Róbert polgármester. – Ezenkívül
pedig épp Guller úr járt Siófokon
még szeptemberben, és jelentette be
tényként a sajtó nyilvánossága előtt,
hogy városunk a Rózsakert és környékének rendbetételére mintegy félmilliárd forint támogatást fog kapni,
így hát az erre vonatkozó elképzeléseinket is papírra vetettük. Korábban
– alapvetően alaptalanul – többször
kaptuk meg, hogy „aki nem kér, nem
is kap”…
A siófoki városvezető levelet írt körzetünk országgyűlési képviselőinek,

Witzmann Mihálynak (Fidesz-KDNP),
valamint Potocskáné Kőrösi Anitának
(Jobbik) is, és kérte, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák ők is az elképzelések megvalósulását, az MTÜ-s
forrásokhoz való hozzájutást.
„Még mindig bízom abban is, amit
anno a miniszterelnök ígért, miszerint együttműködik az állam azokkal
a településekkel is, amelyeknek lakói
nem a szájuk íze szerint döntöttek
október 13-án – mondta a Siófoki
Híreknek a polgármester. – Ősszel,
még a kampányban a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatójának
oldalán egyebek mellett Witzmann
Mihály is elmondta, hogy a Rózsakert megújítása már nagyon időszerű. Egyetértünk, így hát eljött az idő,
hogy a szavakat ez alkalommal végre
tettek is kövessék. Várjuk. ”

Mitől volt piros a Sió vize?
Vagy lilás-rózsaszínes...
Olvasói jelzést kaptunk: piros színű
a Sió vize! Fényképet is kaptunk
hozzá, melyen az is látszik, hogy a
rendőrség is kiszállt a helyszínre.
Azon ugyan lehet vitatkozni, hogy
piros vagy lila valami folyt-e be a
Penny áruház alatt a csatornába,
ám a jelenség megtörténtén nem,
kérdésünkre a vízügy azt válaszolta, hogy első fokú vízminőségvédelmi kárelhárítást rendeltek el.
Érdeklődtünk a vízügyi hatóságtól is,
a válaszuk: „Rózsaszínes elszíneződést
tapasztaltak a csapadékvíz-elvezető
csatornában február 27-én Siófokon. A
kisebb mennyiségű oldat a városi ren-

A „Kultúrházak éjjel-nappal” rendezvény zseblámpás körbevezetésén a
Kálmán Imre Kulturális Központ múltja
is elénk tárult. 1976. június 5-én adták
át, három éven keresztül építették,
ugyanis ingoványos területre épült,
alapzatát betonoszlopokkal támasztották alá, erősítették meg. A városi
tanács ajánlotta fel akkor a telket a
városnak a kultúra javára, és a Kőolajvezeték-építő Vállalat nyújtott hozzá
anyagi támogatást. A kultúrház a MÁV
Tervező Iroda tervei alapján épült. Az
újkori névadóval, Kálmán Imrével lépten-nyomon találkozni a házban, a galériára vezető lépcsőn például a mester
19 operettjét idéző matricák láthatók,
az operettek közül a legutolsót már
Kálmán Imre fia, Charles Kálmán zeneszerző fejezte be. Egy nyíláson keresztül be lehet jutni a nézőtéri székek alá,
ahol komoly alagútrendszer létezik.
Amikor 2015-ben kicserélték a színházi zsöllyét, a mesterembereknek olyan

Rendőrség. Van pályázati forrás a
siófoki rendőrkapitányság épületének a felújítására – válaszolta a
megyei közgyűlés ülésén Molnár
Gábor somogyi főkapitány Balla Péter képviselő (Momentum)
kérdésére. Közben – tette hozzá
a kapitány – több helyiséget, így
a panaszirodát saját forrásból újították fel.

vékony és szűk alagutakon keresztül
kellett ezt a munkát megoldaniuk,
mint az egyiptomi piramisok járatai. A
12. sornál még állva csavarták alulról
a székeket, az első sornál ezt már csak
hasalva tudták megtenni. A nézőtéren
át a színpad kulisszái mögé haladva kiderült, hová vezet a Fő térről nyíló hatalmas vasajtó. Az óriási belmagasságú
belső tér díszletraktárként funkcionál,
ahová sokszor szinte egész nagy darabokban viszik be az elemeket, hogy
minél gyorsabban össze tudják állítani
a díszletet az előadáshoz.
M. B.

Bál az autistákért
delőintézet ivóvízkezelő-technológiájának karbantartása során került a csapadékvíz-elvezető rendszerbe. A Fejér
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósági osztályának szakemberei
helyszíni szemlét tartottak, a vízügyi
igazgatóság szakemberei a meder

duzzasztózsilip tábláját megemelték a
szennyeződés hígítása érdekében. További intézkedésre nem volt szükség.
Az intézmény az ivóvízkezelő-technológiáját felülvizsgálja a hasonló esetek
megelőzése érdekében.”
F. I.

Virágosítás

Számítógép-álom

Siófok Város Önkormányzata idén májusban is megszervezi virágosítási akcióját. A virágosítás részletei a
Siófoki Hírek áprilisi számában és a város honlapján:
www.siofok.hu

Hátrányos helyzetű, de tehetséges gyerekek igényelhetnek 2020-ban
is tanulást segítő számítógépet vagy okos eszközt. A Mátrix Közhasznú
Alapítvány programja által hátrányos helyzetű családban élő, 10-14 év
közötti gyerekek kaphatnak komplett (használt, de még jó állapotú)
számítógépet vagy laptopot vagy tábla pc-t vagy más okos készüléket.
A támogatásra jelentkezhet az osztályfőnök által minden olyan 10-14
év közötti gyermek, akinek 2 vagy több kiskorú testvére van, legutóbbi félévben a tanulmányi átlaga a 4-est eléri, s otthonában nincs megfelelő minőségű számítógép.

A Nők Együtt Egyesület az autizmussal és pervazív fejlődési zavarral érintett személyek s családjaik
részére ajánlotta fel jótékonysági
báljának bevételét; 424 ezer forint
gyűlt össze.
Az Autisták Rehabilitációjáért, Oktatásáért és Neveléséért Siófoki Egyesületet (ARON) autizmusban érintett
gyermeket nevelő szülők alapították
2015-ben azzal a céllal, hogy a Siófokon és annak vonzáskörzetében élő,
az autizmussal és pervazív fejlődési
zavarral érintett személyek, családjaik, hozzátartozóik részére segítséget
nyújtson. Az autizmussal élő gyermekek fejlődése eltér a többi gyermekétől, ami megnehezíti a társas kapcsolataikat. A befogadó közösségekben
is kevés a róluk való ismeret, tudás.
Az egyesületünkhöz tartozó, 21 autizmussal élő gyermek élethelyzetét,
esélyegyenlőségét javító, a társada-

Röviden

lom be- és elfogadó-képességét növelő tevékenységeket, programokat
kívánunk nyújtani, amely megismerteti az autista emberek életét a szűkebb, tágabb környezetükkel.
Tavaszi programunk: április 2-a az
autizmus világnapja, s mint országszerte sok településen, szabadtéri
programot tervezünk. Szeretnénk
csatlakozni a „Ragyogj kéken!” országos kampányhoz, a helyszín a Kálmán
Imre Kulturális központ, jó idő esetén
a központ előtti tér. A gyerekeknek
kézműves programok, kék szélforgó, mécsesek készítése, az épület
kék színnel történő megvilágítása. A
térről felvonulva mennénk át a Millennium parkba, ahol közösen ültetnénk virágokat, melyek egész évben
az autizmusra hívnák fel figyelmet.
Továbbá: Kiskondás együttes rövid
előadása, csendes zenélés autistákra
tekintettel. (ARON Egyesület)

Krúdy. Gyulán az Implom József
Középiskolai Helyesírási Verseny
Kárpát-medencei döntőjén a siófoki Krúdy Gyula Szakgimnázium
és Szakközépiskola diákja, Simon
Rita Dorina (9. V, cukrász) szakközépiskolai kategóriában 9. helyezést ért el.
Gulág. A kommunista diktatúra
áldozatainak emléknapján nyílt
meg a Terror Háza Múzeum Rabszolgasorsra ítélve című kiállítása
a Kálmán Imre Kulturális Központban.
A Szovjetunió kényszermunkatáborainak világát a legátfogóbban
talán a Lévai Kálmán hadifogolytól származó idézet fejezi ki: „A
lágerben már az élet is fájt”. Ezt
a szenvedéssel, rettegéssel, félelemmel teli hangulatot idézte fel
a tárlat, melynek sorait olvasva,
képeit látva átélhettük az egykori
Gulágokon embertelen körülmények közt tengődők sorsát.
Dalcsokor. A Siófoki Férfi Dalkör dalcsokorral köszöntötte a
hölgyeket a nőnapon, az önkormányzat Zenél a város című
klasszikus és komolyzenei koncertsorozatának keretében. A Sió
Pláza női látogatói pedig a zene
mellett tánccal is fűszerezhették
estéjüket a nőnapi salsa bálon.
Partneriskola. A Siófoki Szakképzési Centrum együttműködési
szerződést kötött a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, s a Ludovika Partneriskola címet viselheti
a jövőben. Az egyetem oktatói és
hallgatói pedig e megállapodás
által bekapcsolódhatnak a Siófoki Szakképzési Centrum szakmai
programjaiba.
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SIÓFOKI HÍREK

Röviden
Adóhivatal. Változott a siófoki
önkormányzati adóhivatal ügyfélfogadási rendje, íme az új:
hétfő, szerda 7.30-12, 13-16 óra,
péntek 7.30-12 ó.
Kutyahalál. Egy siófoki panziós
vascsővel ütötte agyon egy vendégének a kiskutyáját tavaly nyáron – adta hírül a sajtó a vendég
panasza nyomán. Az esetet követően állatvédők tüntetést is szerveztek Siófokon. Friss hír az ügyben: a Siófoki Járási Ügyészség
a gyanúsítottal szemben megszüntette az eljárást súlyos testi
sértés bűntettének kísérlete és
állatkínzás vétsége miatt, mivel a
rendelkezésre álló adatok, illetve
bizonyítási eszközök alapján nem
volt megállapítható bűncselekmény elkövetése.

KULTÚRA/CIVILEK
CIVILEK

„Mink is idevalók vagyunk!”

Eboltás
Tájékoztatjuk a siófoki ebtartókat, hogy az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását, féregtelenítését az alábbi időpontokban és helyszíneken biztosítja a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal:
Április 21., kedd 07.30-10.00 Klapka Gy. u. 51.,
15.00-18.00 Kiliti sportpálya (Szabadság u.),
18.30-19.00 Töreki (Vegyesbolt mögött).
Április 22., szerda 08.00-08.30 Marci pékség előtt (Május 1. u.),
09.00-10.30 Koch R. u., 16.00-18.00 Klapka Gy u. 51.
Április 23., csütörtök 08.00-10.00 Kiliti sportpálya (Szabadság u.),
16.00-17.00 Koch R. u.

Mezítlábas
cigányforradalmat
hirdetett Siófokon Bogdán László, a 420 fős, 80-90 százalékban
romák lakta Baranya megyei
Cserdi polgármestere, aki a Civil Akadémia ötletgazdája, Lengyel Róbert siófoki polgármester meghívására tartott előadást
a könyvtár zsúfolásig megtelt
nagytermében.

Pótoltások:
Május 5. kedd 16.00-18.00 Kiliti sportpálya (Szabadság u.)
Május 6. szerda 16.00-18.00 Klapka Gy. u. 51.
Május 7. csütörtök 16.00-17.00 Koch R. u.
A kötelező védőoltás csak mikrochippel ellátott ebeken végezhető el.
A kötelező védőoltás díja féregtelenítéssel együtt 5.000 Ft. A sorszámozott
oltási könyv hozatala kötelező, amennyiben nincs, úgy új sorszámozott oltási
könyv kiállítása 600 Ft. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kötelező védőoltásra csak
egészséges ebeket hozzanak a kutyatartók.
A védőoltást dr. Benedek Pál és dr. Kovács Péter állatorvosok végzik.

Tisztelt Ebtartó!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.évi XXVIII. törvény
42/b.§ (1) bekezdése alapján a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2020.04.21-től 2020.06.30-ig a
település közigazgatási területén
ebösszeírást végez.

25 év. Negyed évszázada tesz a
cukorbetegségben szenvedőkért és a megelőzésért a Magyar
Cukorbetegek Siófoki Egyesülete. A könyvtárban egy mini kiállításon mutattak be emlékezetes
pillanatokat a szervezet elmúlt
25 évéből.
Panasziroda. Antidiszkriminációs
iroda működését indította el a
siófoki cigány nemzetiségi önkormányzat. Ügyfélfogadás minden hét szerdáján, 10-től 14-óráig, a nemzetiségi önkormányzat
irodájában: Semmelweis u. 2., 1.
emelet.

A települési önkormányzat az ebös�szeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus
nyilvántartást köteles vezetni, az állat
tulajdonosai, tartója és más személyek
jogainak, személyes biztonságának
és tulajdonosának és tulajdonának
védelme, valamint az ebrendészeti és
állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa vagy
az eb tartója az ebösszeíráskor köteles
az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére
bocsátani. Az ebösszeírás önbevallásos
módszerrel történik. Siófok Város Önkormányzati Hivatala lehetőséget biztosít az ebek veszettség elleni kötelező
védőoltása során a nyomtatvány helyszínen történő kitöltésére és leadására. Az ebösszeíró lapok beszerezhetők
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Siófok város honlapjáról (www.siofok.
hu) is, személyesen kérhető a Siófoki
KÖH Városüzemeltetés ügyfélszolgálati
irodáján (Siófok, Fő tér 1.).
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell
kitölteni és eljuttatni a Hivatal részére
az alábbi módokon:
személyesen: Siófoki KÖH Siófok, Fő tér
1.; postai úton a 8600 Siófok, Fő tér 1.
címre, elektronikus úton (aláírva, majd
szkennelt formában) ebosszeirás@siofok.hu e-mail címre.
Az ebösszeíró adatlapok leadásának
határideje: 2020.06.30. Tájékoztatjuk
továbbá az ebtartókat, hogy a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható,
ezért szíveskedjenek a transzponderrel
meg nem jelölt ebeket a szolgáltató
állatorvossal megjelöltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben
2020.06.30-át követően az ebösszeíró
adatlapon szereplő adatokban változás
állna be, továbbá amennyiben ezen
időpont után kerül az eb a felügyelete
alá, azt be kell jelenteni a Siófoki Közös
Önkormányzati Hivatal részére, a változást követő 15 napon belül.

Bogdán László „erős mondatai”:
„Amikor a pécsi mechanikai laborba
mentem munkáért, a cigány portás
először elküldött… csikket szedtem az udvaron… kiszámoltam,
hogy a munkaidőmbe nem fér bele
az összes csikk összeszedése, egy
csikk 8-15 másodperc a lehajolással
együtt… azt mondták, ha ilyen jól
számolok, dolgozzak a csomagolósoron... három év alatt részlegvezető lettem, húsz év után küldtek el,
rámfogták, hogy loptam...”
„2006-ban beültem a neobarokk
fotelbe a polgármesteri irodában,
néztem ki az ablakon, azt hittem, én
vagyok a király...”
„Az órámat vittem hitelbe, 50 mázsa

krumplit akartam, de elzavartak, egy
hét után mégis megkaptam… 350
mázsa lett belőle. Eddig úgy loptuk
a krumplit, mondták a romák. Hogyan vettem rá őket, hogy dolgozzanak? Megkértem őket, és jöttek. ”
„Elvittem a gyerekeket börtönlátogatásra, megmutattam nekik, hogy
belül nincs kilincs… Húsz éve évente 600 bűncselekmény történt a faluban, ma 2-3… Anno az élő disznó
combját is kikerekítették.. A nagybátyám szokta mondani, egy almát
ellopni nem bűn, az isten adta. De
megkérdeztem tőle: és a kerítést
miért vágtad ki? Nincs kis bűn, vagy
nagy bűn, csak bűn van. ”
„Ha elkésett valaki a munkából, annak Micimackót kellett olvasnia. Elloptam a kukájukat, és kielemeztem,
aztán megbeszéltük...”
„Ha tudtam, hogy egy cigány gyerek
jól futja a 60 métert, de nincs cipője,
szereztem neki.”
„Én egy asztalhoz ültem Vona Gáborral! Kutya világ jöhet! Egy a háromhoz a születési arány a romák javára! Ha nem fogadjuk el a cigányt,
a migránst, akkor kit? Aki nem ítélkezik, nem követ el bűnt. Bűn azt
gondolni, hogy minden cigány bűnöző, lapáttámasztó. Baj lesz, mert
most is élesítik a cigánygyűlöletet,
az új nemzeti konzultációval. Ma
rosszabb a cigányság megítélése,
mint amikor azt mondták ránk, hogy
olaszliszkai gyilkosok vagyunk.
Meghirdetem a mezítlábas cigányforradalmat; lehajtott fejjel álljunk
sorba és mondjuk el: „mink is idevalók vagyunk!”.
„A nemzetiségi önkormányzati rendszer árt a legtöbbet nekünk. Nagyon
fertőző, feszültségi pont a többségi

társadalom körében. Gyűjtsük ös�sze magunkat, a képviselőinket, és
akasszuk le magunkról ezt a címkét!
Menjünk el a köztársasági elnökhöz,
és mondjuk el neki: az elmúlt 30 év
lenézett, kitaszított népe nem kíván
lopni tovább ebből a kevésből!”
„Ha minden roma így gondolkodna, vagy ilyen cigány vezetők lennének, mint ő, akkor az ország is
előbbre tartana, meg az országban
élő cigányság is” – vélekedett a fórum házigazdája, Lengyel Róbert.
Bogdán László a jelenlévő helyi
roma vezetőhöz, Németh Zsolthoz
intézte szavait, amikor azt mondta:
„A ti felelősségetek, hogy a helyi
romák semmiféle ártalmat ne szenvedjenek. Le kell ülnötök a polgármesterrel, és tiszta vizet önteni a
pohárba. Haragból még egy híd se
épült. Jogos vagy jogtalan sérelmek
sorolása a siófoki cigányokon nem
segít, nem kell Siófokra a Mi Hazánk,
a Betyársereg vonulása. Ha leülünk
egymással beszélni, csak úgy javulhat a helyzet!”
A fórum után a helyi roma vezetők
a siófoki és cserdi polgármesterrel,
valamint a jobbikos országgyűlési képviselővel ültek asztalhoz egy
kávéra, beszélgetésre, később Lengyel Róbert a hivatalban fogadta
Németh Zsoltot. A polgármester ez
alkalommal elmondta: az eddigiekkel ellentétben a jövőben a roma
nemzetiségi önkormányzat is csak
értelmes, a nehéz sorsú romákat, a
gyerekeket segítő programok, elképzelések megléte esetén részesülhet városi támogatásban.

Csak ügyelet

Véradások áprilisban

Az óvodák és a bölcsőde ügyeleti rendszerre állt át március
17-től, a közétkeztetés megoldott, a nyílt napok elmaradnak. Siófokon két óvoda működik ügyeleti rendszerben: a
Pitypang Tagóvoda (Kiliti) és a Katicabogár Tagóvoda (Siófok), a többit ideiglenesen bezárták. A bölcsőde kisebb
létszámú csoportbontásban üzemel. Azok a szülők vihetik
a kijelölt intézményekbe a gyermekeiket, akiket munkáltatójuk nem mentesít a munkavégzés alól.

Április 6. Siófok, Kórház Vérellátó, Semmelweis u. 1. 9.00-12.00
Április 7. Balatonszemes, Művelődési Ház, Szabadság u. 1. 15.00-18.00
Április 14. Balatonszárszó, Művelődési Ház, Szóládi u. 20. 15.00-18.00
Április 20. Zamárdi, Művelődési Ház, Honvéd u. 6. 15.30-18.00
Április 21. Siófok, Marci Pékség, Május 1. u. 26. 16.00-18.00
Április 28. Siófok, Bahart Zrt., Krúdy sétány 2. 10.00-12.00

F. I.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a civil szervezeteknek nyújtható
önkormányzati támogatásokról szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete
(a továbbiakban: Rendelet) alapján.
Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a pályázható összeget a „Civil szervezetek támogatása” elnevezésű önkormányzati pénzügyi keretből biztosítja
Pályázat célja:
Siófok város érdekében végzett tevékenység támogatás nyújtása, különösen a kulturális, közművelődési,
tudományos, művészeti, településfejlesztő, hagyományápoló, egészségmegőrző, állatvédelmet célzó, a
helyi közösségek nem profi sportolását elősegítő tevékenységet folytató civil szervezetek részére.
Pályázók köre:
Siófok város közigazgatási területén bejegyzett székhellyel rendelkeznek, vagy olyan bejegyzett országos
vagy regionális civil szervezetek, melyek siófoki szervezeti egységgel rendelkeznek, és Siófok város közigazgatási területén vagy annak meghatározott részén
működnek, feltéve, hogy az önkormányzati támogatást
a siófoki szervezeti egység használja fel és számolja el.
Önkormányzati támogatást nem kaphatnak azok a civil
szervezetek, amelyek a tárgyévi költségvetésből címzett vagy céltámogatásban részesülnek.
Nem nyújtható önkormányzati támogatás olyan civil
szervezet részére, amely visszafizetési kötelezettségét
nem teljesítette.
Pályázati támogatás típusai:
A civil szervezet alapító, létesítő okiratban meghatározott tevékenységi körével, céljával kapcsolatos tevékenységgel összefüggő működés, rendezvény költségéhez vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra.
A támogatási időszak: tárgyév január 1-jétől december
31-éig tart.
Pályázati pénzügyi keret:
Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020.
(II.28.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak szerint a rendelkezésre álló pénzügyi keret 15.000.000 Ft.
Pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:
A pályázatokat kizárólag a „PÁLYÁZATI ADATLAP egyesületek, civil szervezetek támogatására” című pályázati
adatlap kitöltésével, valamint
- a civil szervezet létesítő okiratában meghatározott
célok megvalósítását közvetlenül szolgáló működési
kiadásokra,

- a Siófokon megvalósuló saját rendezvényre (rendezvényenkénti bontásban) vonatkozó részletes költségvetés csatolásával (feltüntetve a kiadásokat és bevételeket) lehet.
Amennyiben a Pályázó a tárgyévet megelőző évben
nem pályázott, a pályázati adatlaphoz csatolandó továbbá:
• A szervezet létesítő okirata
•A bírósági/cégbírósági nyilvántartásba történő
bejegyzés
• Átláthatósági nyilatkozat
Pályázat benyújtásának részletszabályait a Rendelet
tartalmazza, mely Siófok város honlapjáról (www.siofok.hu) letölthető.
A pályázati adatlapot lehet letölteni, vagy személyesen
a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán lehet átvenni.
A pályázatokat 1 példányban kell benyújtani.
A pályázatot zárt borítékban Siófok Város Önkormányzata (8600 Siófok, Fő tér 1.) címére kell eljuttatni.
Személyes benyújtás esetén:
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
8600 Siófok, Fő tér 1.
Hatósági Osztály Igazgatási és Ügyfélszolgálati Csoport
hétfő-csütörtök: 7.30-12.00 h-ig, 13.00-16.00 h-ig
péntek: 7.30-12.00 h-ig
Ügyfélhívó kód: Civil egyesületek pályázatai
Kérjük a borítékra írják rá:
„CIVIL PÁLYÁZAT 2020”
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. április 07. 12.00 óra, mely határidő jogvesztő.
A pályázati felhívásban meghatározott jogvesztő benyújtási határidőt követően érkezett pályázat alapján
támogatás nem adható.
A pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidőt követően érkezett pályázatok a pályázati eljárásban nem vesznek részt.
A pályázatok elbírálás nélkül visszaküldésre kerülnek,
személyes benyújtás esetén átvételre nem kerülnek.

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

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a Támogatott, a támogatási szerződés megszegéséből fakadó
fizetési kötelezettségeinek biztosítására, a támogatás
összegének megfelelő azonnali beszedési megbízást
(inkasszó jogot) biztosítson az Önkormányzat javára
valamennyi bankszámlájára vonatkozóan.
A Támogatottnak a támogatási szerződésben vállalnia
kell, hogy a tevékenység folytatásának helyén, a nyilvánosság előtt megjelenő eseményein, a támogatott
rendezvényen, programon, valamint annak eredményeképpen létrejövő elektronikus vagy nyomtatott
kiadványokon az Önkormányzat megnevezésével a
nyilvánosság tudomására hozza az önkormányzati támogatás tényét.

A beadott pályázat módosítására a beadási határidőn
túl nincs lehetőség.

Önkormányzati támogatás elszámolásának
módja, határideje, csatolandó dokumentumok:

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

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

A támogatott pályázók esetén a megítélt támogatás ténye és a támogatott civil szervezetek adatai
közérdekű adatok, ezért azok hozzáférhetőek
a nyilvánosság számára.
Pályázatok elbírálása:
A benyújtott pályázatokat előkészítő bizottság véleményezi és tesz javaslatot a támogatási összegre, a
pályázatok támogatásáról Siófok Város Önkormányzat
Képviselő-testülete dönt.
A pályázati döntéseket Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem indokolja, és nem
fogad el azokkal kapcsolatos panaszt.
Önkormányzati támogatás adható összege, formája és igénybevétele:
A támogatás vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás összege a támogatott rendezvény megvalósításának részletes költségvetéssel alátámasztott
költségeinek 50 %-áig terjedhet.
A működési célú támogatás összege az adott civil szervezet részletes költségvetéssel alátámasztott éves működési költségeinek 50 %-áig terjedhet.
Pályázónként a támogatás mértéke 20.000.-Ft-tól
1.500.000.-Ft-ig terjedhet.
A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt Siófok Város Önkormányzata.
A támogató a támogatást kizárólag bankszámlára utalással teljesíti.

Az elszámolási határidő
a) működési támogatás esetén a támogatási időszakot
követő év január 31. napja,
b) rendezvény támogatás esetén a támogatott rendezvény időpontját, több támogatott rendezvény
esetén az utolsó támogatott rendezvény időpontját
követő 30. nap.
Az önkormányzati támogatás terhére kizárólag a felhasználási időszakra vonatkozó, a támogatás céljának
megvalósulását szolgáló tevékenység költségeit lehet
elszámolni. A felhasználási időszak a támogatási szerződésben meghatározott időintervallum.
Értesítés a pályázat eredményéről:
A pályázókat a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal - a
döntés meghozatalától számított 30 napon belül - értesíti a pályázat eredményéről, nyertes pályázat esetén
a támogatási összeg megjelölésével és a támogatási
szerződéstervezet megküldésével.
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SIÓFOKI HÍREK/HIRDETÉS

nyitvatartás:

H-P: 9:00-17:00 • Szo: 9:00-12:00

Sport
Kézilabda. Lapzártánkkor már az
elődöntőre készült a Siófok KC női
kézilabdacsapata az EHF Kupában.
Az elmúlt hetekben a siófoki lányok
a bajnokságban a Győrt hazai pályán,
a Fradit idegenben győzték le, így jó
esélyük van a 2. helyre, az indulásra a
Bajnokok Ligájában.
Íjászat. Népes mezőny gyűlt össze a
papkutai határban a Kiliti Íjász és Szabadidő Egyesület szezonnyitó távcéllövő versenyére. Négy felvidéki íjász
avatta nemzetközivé a rendezvényt.
Sárkányhajó. Új sportág debütált
a Galérius fürdőben: a sárkányhajózás, medencében. A helyi kajak-kenu
egyesület speciális „futamain” az győzött az egymással szemben evező két
csapat közül, amelyik előbb a kijelölt

telefon: 84/316-281

facebook.com/rozsasbioboltt

bóján túlra tudta mozdítani a hajót.
Rádióamatőr sport. Ismét a Siófoki
Rádióklub csapata nyerte meg a Puskás Tivadar Budapest távírászbajnokságot. Turjányi József, aki a klub vezetője 52. éve, 81 évesen szerzett érmet,
és Turjányiné Frankó Zsuzsanna szintén érmes lett a „veterán” kategóriában. Az ifjak, akik aranyérmet hoztak
haza: Szücs Bálint, Kapos Diána, Tóth
Patrik. Ezüst/ bronzérmesek: Surmanné Gorjanácz Éva, Buza Tamás. A nagy
múltú siófoki egyesület versenyzői
előbb az országos bajnokságra, majd
az idei mongóliai világbajnokságra készülnek – ezen nem tudni, hányan lehetnek ott, hiszen az utazáshoz önerő
is kell...
Torna. A siófoki Beszédes iskolában
rendezték a torna diákolimpia orszá-

TÉLI-TAVASZI IDŐSZAK BETEGSÉGEINEK MEGELŐZÉSÉRE AJÁNLJUK!
„ Az egészség nem minden, de az
egészség nélkül minden semmi. ”
Arthur Schopenhauer

gos elődöntőjét. A körzeti, megyei
döntők selejtezői után Siófokon négy
megye közel 200 versenyzője indult. A
rendező Piruett Közhasznú Sportegyesület négy csapattal és hat egyéni versenyzővel jutott tovább a torna diákolimpia országos döntőjébe. (Részletes
eredmények: www.siofoki-hirek.hu).

Csiszár Zsolt a római Colosseumot megformázó installációt készített számukra.
Leves: „Szelektáció és összevonás”
Szicíliai borjúragu leves, paradicsom,
paraj, gnocchi, zeller, chili
Meleg előétel: „Tiszta víz”
Rizlingben posírozott pisztrángfilé
fekete curryvel, sáfrányos puliszka

A négyévente megrendezésre kerülő szakácsolimpián (IKA Culinary
Olimpics 2020, Stuttgart) vett részt
első alkalommal a siófoki Bella Italia Étterem a Konyhaművészet/Culinary Art kategóriában.
Ezzel a menüsorral versenyzett
Somlyó László mesterszakács:

Hideg előétel: „Vegyes érzelmek”
Kagyló Cevich-sel töltött pácolt lazac
tapenade-del

Főétel: „Játszma az Arénában”
Bárány és nyúlfilé bacon, tészta sakktáblán, zöldségmáglya Nero d’Avola
mártás
Desszert: „Tokaj aranya”
Szamorodni krém, csokoládé, kókusztallér, aszúmártás

A versenyen a több száz, a világ minden
tájáról összesereglett egység közül a dobogóra nem sikerült odaérniük a siófokiaknak, viszont a Német Szakács Szövetség (VKD) és a nemzetközi zsűri elismerő
oklevéllel jutalmazta a munkájukat.
A Bella Italia Étterem köszönetet mond
főbb támogatóinak, akik segítették a csapatot:
• Szarvasi Mozzarella Kft.
• Húspláza
• Peresa Hűtőház, Siófok
• Hangya TopFruit Kft. Budapest
• Gastro Italy Kft.
• Benimtex Kft.
Az extrém szobrokat készítő siófoki művész, Csiszár Zsolt a római Colosseumot
megformáló installációjával járult hozzá az
eredményhez, Nótár László mesterszakács
a felkészítésben és az indulásban nyújtott
segítséget. Köszönet Bónayné Beusnak
(www.beabizsu.hu), külön köszönet a Bella Italia Étterem egész stábjának a háttérben nyújtott odaadó munkájáért, továbbá
Büksiné Kázik Arankának, Markovics Renátónak a felkészülésben nyújtott teljesítményéért!

Az idei tél nagyon változékonyan érkezett hozzánk. Szinte napi ingadozással van jó és rossz
idő. Szervezetünk sajnos nem tud ilyen gyorsan hozzászokni a változásokhoz, így egy idő
után kimerül, és képtelenné válik a normális
immunválaszra.
Ilyenkor a legfontosabb a helyes táplálkozás és
a megfelelő étrend - kiegészítők fogyasztása.
Az egészséges bélflóra megóvásának érdekében együnk naponta élőflórás joghurtot és
rostban gazdag zöldséget, gyümölcsöt (cékla,
retek, brokkoli, gránátalma). Ma már ezek az
élelmiszerek por illetve folyadék formájában
is elérhetőek. Szervezetünket ellenállóbbá tehetjük olyan étrendkiegészítőkkel, melyek hatalmas löketet adnak immunrendszerünknek.
Az elmúlt években több vizsgálat irányult a
macskakaromra, melyekből kiderült, hogy immunerősítő hatása fokozza a fehérvérsejtek
aktivitását, az ellenanyagok termelődését, az
idegen sejtek és kórokozók eltávolítását, így
csökkenti a vírusok, baktériumok és egyéb
mikroorganizmusok elszaporodását.
Másik hasznos segítség a béta-glükán. Fogyasztását követően a szervezet védekező
rendszere olyan "lökést" kap, melynek segítségével könnyebben győzhetjük le a betegségeket, illetve hatékonyabban állhatunk ellen a
fertőzéseknek.
További fontos és könnyen elérhető védekezés lehet az Apiterápia: méz, virágpor, méhpempő, méhkenyér és a propolisz. A téli időszakban használhatunk Grapefruit kivonatot
tartalmazó készítményeket, melyek mind
megelőző, mind gyógyulást segítő hatanyagot
tartalmaznak.
Megemlíteném a Homoktövist, mely erősíti az immunrendszert, növeli a szervezet
ellenállóképességét és megvéd különböző fertőzések ellen.
Sokan ismerik már az Echinacea gyógynövényünket. Másik nevén a kasvirág, igencsak
nagy hasznunkra lehet a megfázásos időszakban, rendszeres használatával sokféle betegség megelőzhető vagy kezelhető. Hasonló
hatást érhetünk el a kakukkfűvel is, melyet
teaként vagy más gyógynövény kivonatokkal
együtt egy készítményen belül használhatunk.
Bogárné H. Zsuzsanna szaktanácsadó

GAL D3 vitamin, 4000 NE x 240 adag 30 ml
A magasabb D - vitamin szinttel rendelkező emberek körében jelentősen csökken többek közt a daganatos betegségek, a szív - és érrendszeri betegségek, az idegrendszeri betegségek és a cukorbetegség
kialakulásának kockázata. A D3 - vitamin ezeken felül megelőzheti a
felső légúti fertőzések és influenza kialakulásának lehetőségét is.

Natur Tanya Echinacea szirup 200 ml
Gesztenyemézzel és gyógynövényekkel. Fogyasztását különösen javasoljuk immunrendszer erősítésére, felső légúti fertőzések, köhögés, influenza,
mandula - és torokgyulladás esetén.

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

Propur Propolisz csepp 50 ml
A propolisz hatásos lehet a felső légúti megbetegedések, láz, köhögés, tüdőgyulladás, torokgyulladás, gyomor - és vastagbélgyulladás, paraziták,
húgyúti fertőzések, valamint az ekcéma esetén. Nemcsak megelőzésre,
hanem egy kialakult betegség kiegészítő kezeléseként is alkalmazható.
Gyermekeknek az alkoholmentes propoliszt ajánljuk!

Fytofontana Citrovtal grapefruitmag csepp 30 ml
A Citrovital csepp grapefruit magvakból készült természetes készítmény, mely bioflavonoidokat tartalmaz. Széles hatékonyságú
sprektrummal rendelkezik, ennek köszönhetően megakadályozza a
baktériumok, vírusok és gombák szaporodását.
A természetes bioflavonoidok megkönnyítik az emésztést, tisztítják a
szervezetet, stimulálják az immunitást, megelőzik a megfázásokat és gyulladásokat,
javítják a vérkeringést, és növelik a nyálkahártya-immunitást.

Energy Grepofit 135 db
A Grepoﬁt grapefruitmag, Echinacea, szudáni Hibiszkusz kivonatát
és Orvosi zsálya illóolaját tartalmazó, bioinformációs készítmény. Az
Echinacea többféle gyógyhatással büszkélkedhet.
Külsőleg alkalmazva segít a gyorsabb sebgyógyulásban, ám belső
használata még jelentősebb, hiszen bizonyítottan erősíti a szervezet
nem speciﬁkus immunitását. Közismert a mikrobaellenes hatása; nemcsak a baktériumokkal, hanem a vírusokkal szemben is hatékony. Erősíti a szervezet természetes
védekezőképességét, segít fenntartani a szervezet mikrobiológiai egyensúlyát, erősíti
az immunrendszert. forrás: energy.sk/hu

Energy Vironal 30 ml
Kiválóan alkalmazható légzési nehézségek, nátha, influenza, garat- és
arcüreggyulladás, láz, köhögés, asztma, allergia, torokfájás, baktérium,
vírus vagy gomba okozta fertőző betegségek fellépésekor. Előnyös hatásúak lehetnek az emésztőrendszer különféle gyulladásai, a vékonybél és
a vastagbél gyulladása, gyomor- és nyombélfekély, székrekedés, Crohn betegség esetén. Támogatja a lép és a gyomor, az immunrendszer és a nyirokrendszer
működését. Antibiotikumkezeléssel egy időben is szedhető. forrás: energy.sk/hu

Aromax Antibacteria spray 20 ml
A kiváló minőségű illóolajokat tartalmazó termékek használatát
lakásokban, irodákban, közösségi terekben ajánljuk, elsősorban
a megfázásos, téli időszakban a levegő frissítésére.

G.S. GLADIÁTOR SECURITY KFT.

Új arculattal a Sió Wellness Medical Beauty
Arckezeléseiket számítógépes bőrdiagnosztikával követik végig, így a vendég látja a
valós változást a bőrképén. Bőrproblémákra megoldás nyújt az új hollywoodi carbon
peeling. Injekciómentes hyaluronplasztika
a fiatalodni vágyó, tűtől félő vendégeknek
egy új lehetőség, nem kell belenyugodni az
öregedés jeleibe.

FŐ TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK:
SZEMÉLYVÉDELEM,
RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÁS,
OBJEKTUMOK, ÉPÜLETEK, KERESKEDELMI
EGYSÉGEK ŐRZÉSE,
ÁRUHÁZ LÁNCOLAT ÉLŐERŐS ŐRZÉSE,
LÉTESÍTMÉNYEK ÉLŐERŐS ŐRZÉSE,
RENDÉSZETI FELADATOK ELLÁTÁSA,
ÉPÍTKEZÉSEK, MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK
FOLYAMATOS, ILLETVE IDŐSZAKOS ŐRZÉSE,
TAKARÍTÁS, PORTASZOLGÁLAT

MI VAGYUNK SZÁMODRA A LEGMEGFELELŐBB SZAKEMBEREK,
HA NINCS KIRE BÍZNOD A VAGYONTÁRGYAIDAT,
VAGY HA SZEMÉLY VÉDELEMRE VAN SZÜKSÉGED.
GAÁL ROLAND
tulajdonos
Tel: +36 30 866 4428

SÜMEGI SÁNDOR
tulajdonos, ügyvezető
Tel: +36 70 409 8793

info@gladiatorsecurity.hu

A mai rohanó világunkban rövid idő
alatt, mindenféleképpen eredményhez
jusson a vendég, legyen ez alakformálás,
arckezelés vagy épp fájdalomcsillapítás.
Ez vezérelte a Siófok szívében, a Fő terén
működő szépségszalont a megújulásra. 15
év és több, mint 25.000 kezelés tapasztalatával hátuk mögött megvalósították az
új arculatú Sió Wellness Medical Beautyt,
exkluzív környezetben:
• Már a legmodernebb orvos-kozmetikai gépekkel dolgoznak a biztos eredményekért.
• Orvosi háttérrel rendelkeznek (Dr.Katona
Ilona) a felmerülő rejtett problémák megoldásáért.
• Garanciát vállalnak kúráikra, így a vendégnek nincs vesztenivalója.

Az alakformálásban a jelentős előrelépést
az esztétikai lökéshullámterápia hozta meg,
miszerint a cellulit igenis eltüntethető. Az
amerikai zsírfagyasztás, a francia LPG kötőszöveti kezelés mellett, már a legújabb
fókuszált rádiófrekvencia és ultrahang gép
is helyet kapott. Így nem okoz gondot a bőrfeszesítés és alakkorekkció sem. Kiemelten
foglalkoznak a kismamákkal , a siófoki kórház újszülött osztályának támogatásával az
idei év januárjától fut Anyatest programjuk.
Ennek keretében az újdonsült kismamáknak
alakjuk visszanyeréséhez a szalon díjmentes
kezeléseket biztosít.
Masszázs részlegükön a legnagyobb megújulást a rehabilitáció bevezetése hozta.
Gerincnyújtó pad és lökéshullám kezelés segít a fájdalom és gyulladás csillapításában.
Lézeres körömgombaeltávolítást és tetováláseltávolítást új nagyobb teljesítményű

géppel, kevesebb kezelésszámmal végzik
sikeresen.
Az elmúlt évek alatt sokat fejlődött csapatunk - mondja Illyés Krisztina, a szalon vezetője - büszkék vagyunk arra, hogy a lézeres
kezeléseinkhez a szakmai tapasztalatot a
Budapesti Honvéd Kórházban sajátíthattuk
el. Anti - aging kezeléseket pedig dr. Kalmár
Miklós keze alatt tanulhattuk meg, aki a Magyar Mezoterápia Szövetség alapítója. Ezért
a bőrfiatalítás sokrétű lehetőségét alkalmazzuk vendégeink nagy örömére. Legyen
szó akár szemhéjemelésről, tokafeszesítésről, vagy kézfej-fiatalításról. Mindezt fájdalommentesen, műtét nélkül, hatékonyan.
Sokan látogatják a szalont a turisztikai szezonban a Siófokra érkező vidéki és külföldi vendégek, immáron ők is
exkluzív környezetben szépíthetik körmeiket, szempillájukat.
A Sió Wellness Medical Beauty 15. születésnapja alkalmából nyílt napot szervez, 2020.
04.03. pénteken 9:30 - 18:00 ig, Siófok, Fő
tér 8-ban. Nyílt napi csomagajánlat: 2000 Ft,
melynek tartalma: Acbőrdiagnosztika, testállapotfelmérés, hát- és nyaki gerincnyújtás, manikűr, kezelőink szaktanácsadásával.
Időpontfoglalás a sorban állás elkerülése
érdekében: + 36 30 682 0124

Transporter 6.1
Többet szállíthat.egy
Számos új digitális szolgáltatással a hatékonyabb és biztonságosabb szállításért.

Új digitális szolgáltatásaival a Transporter 6.1
a korábbiaknál is tökéletesebb munkakörülményeket kínál.

Az Ön Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedője:

Sió-Car Kft.

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

Telefon:

(+36) 70 / 60 - 25 -507

Tiger Agency Kft.
E-mail:

agency@tiger507.hu

Új üzletet nyitott az
Intersport

Szenvedélyünk a sport,
jövőnk a sport…

nyílászárók
https://www.facebook.com/tiger507.hu/
https://www.instagram.com/tigeragencyablakokesredonyok/

A polgármester is segédkezett az ünnepi torta felvágásában; új üzletet nyitott az Intersport Siófokon, a Park
Centerben.
„Behajóztunk a déli partra” – mondta a megnyitón Csilléry Balázs ügyvezető. Lengyel Róbert polgármester elárulta: törzsvásárlója az Intersportnak.
Az INTERSPORT az egész világot átölelő sportkereskedelmi
hálózat. A cég ma mintegy 6200 áruházat működtet 58 országban világszerte. A sportkereskedelmi piac világelsői szolgáltatásaiban igyekeznek a legjobbat nyújtani. Magyarországon az Intersport 2006 óta van jelen. Az Intersport és az SPG
Sportcikk Kereskedelmi Kft. 2006 óta egyre ismertebb lett a
magyar sportpiacon. Négy sikeresen működő üzlet mellé a
siófoki ötödik áruházként került a franchise vállalkozáshoz.
„Csak magas színvonalú kiszolgálással lehet a piaci versenyben helytállni és a lehető legnagyobb részesedést megcélozni. Ezért helyezzük előtérbe termékeink, szolgáltatásaink,
akcióink állandó fejlesztését és munkatársaink folyamatos
szakmai fejlesztését, melyet továbbképzésekkel és a belső
információáramlással támogatunk” – mondta Csilléry Balázs
ügyvezető.

Az Outdoor, futball, futás, fitnesz, csapat- és teremsportok,
a kerékpár, valamint téli sportok kategória mellett számos
más területen is jelen vannak, világszerte több, mint 6200
szakáruházban. A siófoki Intersportban nemcsak nemzetközi
sportmárkák találhatóak meg, hanem ismert divatmárkák is,
mint a Tom Tailor vagy a Heavy Tools is. Urban Outdoor kedvelőknek pedig számos modell található az új üzletben, mint
a Columbia és a Helly Hansen. Az áruházban kiemelt szerepet
kapott a futás és a kerékpár élményterület, hiszen ezek azok
a sportágak, melyeket kortól, nemtől függetlenül bármikor
űzhet az ember. Szakértő kollégák segítenek abban, hogy melyik cipőmodell a vásárló számára a legjobb, és melyik vázméretű kerékpár ajánlott a testmagassághoz képest. Az siófoki
Intersport üzletben a bringákat nem csak értékesítik, hanem
szervizelik is, legyen ez egy fék-, vagy váltóbeállítás, esetleg
defekt utáni gumicsere – mindenre van megoldás. A március
6-án nyílt Siófoki Intersport nem csak a nyári szezonra épít.
Célja az itt élő, itt sportoló emberek teljes körű kiszolgálása,
hogy ne kelljen sportszerért, sportruházatért sok-sok kilométert megtenni más városokba.

A sport mindenkié
„Nem számít, mit sportolunk vagy milyen gyorsak vagyunk, az
aktív életmód előnyei mindenki számára élvezhetők. Számos
kedvező hatása van a sportolásnak, legyen szó akár gyerekről,
felnőttről, bármely életszakaszban. Kezdők vagy versenysportolók - mindenki megtalálja a kihívást az életében. Az INTERSPORT-nál elkötelezettek vagyunk abban, hogy vásárlóinknak
a legjobb ár-érték arányú márkás termékeket kínáljuk. Szaktanácsadónk mindig készséggel segítenek abban, hogy megtalálják a tökéletes sportcipőt, megfelelő ruházatot és passzoló
kiegészítőt, legyen szó bármilyen vásárlói igényről” – emelte
ki Csilléry Balázs.

Az üzlet vezetői és dolgozói is nagy szeretettel várják a látogatókat!

Sorra adják vissza engedélyüket
a siófoki szálláskiadók
Lapzártánkig nem sikerült megoldást találni az idős,
számítógéppel nem rendelkező szálláskiadók problémájára. Siófokon csak január végéig már 10 százalékuk
visszaadta engedélyét, pedig hol van még a szezon…

Januártól kötelező a magán szálláskiadók napi, elektronikus
adatszolgáltatása. „A Balatoni Szövetség ülésén nemrégiben
több polgármester már jelezte, hogy az NTAK rendszer bevezetése során számolni lehet majd azzal, hogy több magánszállásadó vissza fogja adni engedélyét, mert gondot okoz
számukra a rendszer használata – áll a siófoki városháza közleményében. – Ezek a félelmek igazolódni látszanak. Az NTAK
rendszerbe ugyan január óta kell a magánszállásadóknak is
adatok szolgáltatni, de már novemberben elkezdődött egy
törlési hullám Siófokon is. Sajnos hiába nevezik egyszerűnek
az új informatikai rendszert, főként az idős korosztály nem
tud az előírt feltételeknek, feladatoknak megfelelni, ezért
sorra adják vissza az engedélyüket. Ez azért is szomorú,
mert a becsületes adózókról beszélünk, így a törekvéseknek pont az ellenkezőjét érik el, vagyis ezzel nem segítik elő
a turizmusból származó adó fehérítését, inkább csökkentik
az eddig befolyt összeget. A probléma egyértelműen regionális, a Balaton egészét érinti. A november és január közti
időszakban Siófokon mintegy 220-an töröltették magukat a
rendszerből, kifejezetten az NTAK bevezetése miatt, ami hozzávetőlegesen a magánszállásadók 10 százalékát jelenti. Ez
egészen biztosan érződni fog az idei idegenforgalmiadó-be-

vételekben is. Egyelőre nem lehet tudni, hol áll meg a mutató, de tekintve, hogy a vidéki települések közül Siófokon található a legnagyobb magánszálláshely-kapacitás, a negatív
hatás nem marad majd el.
Természetesen az önkormányzatnak is célja, hogy az adózás
nyomon követhető, ellenőrizhető legyen, valamint naprakész, elérhető vendégforgalmi adatok és nyilvántartás álljon
rendelkezésre, de sajnos a mai magyar társadalomnak még
nem minden csoportja tud megfelelni a digitalizáció kihívásainak, viszont az egyszerű adózásnak igen.”
Witzmann Mihály, térségünk kormánypárti országgyűlési
képviselője arról beszélt a megyei sajtóban: az irányt jónak
tartja, de a szabályozás néhány részlete lehet, hogy módosításra szorul. „Mi, itt élők pontosan tudjuk: sokan vannak, akik
életkoruknál fogva nem rendelkeznek informatikai ismeretekkel, nincs okostelefonjuk, számítógépük vagy táblagépük.
A napi online jelentés igazi próbatétel lenne számukra…”.
Witzmann Mihály azt mondta: már kérte ez ügyben Rogán
Antal illetékes miniszter közbenjárását akár úgy is, hogy halasszák el az új rendszer bevezetését.
Potocskáné Kőrösi Anita országgyűlési képviselő (Jobbik)
egyebek között azt kérdezte a parlamentben a magán szálláskiadók összbalatoni panaszáradata nyomán: mit kíván
tenni a kormányzat az idős, számítógéppel nem rendelkező
szobakiadók segítése érdekében?
Idézet Dömötör Csaba államtitkár válaszából:„…A versenyképesség megőrzéséhez fontos, hogy a szálláshely-szolgáltatók is megjelenjenek a digitális térben, ez egyébként
más ágazatokra is igaz. A kormány ettől függetlenül azokra
is gondolt, akik nem rendelkeznek az adatszolgáltatáshoz
szükséges szoftverrel, beleértve az ön által is említett magánszálláshely-kiadókat is. Nekik készült az úgynevezett „Én
vendégszobám” elnevezésű ingyenes szálláshelykezelő alkalmazás, ezen keresztül az adatszolgáltatás egyszerűen és
gyorsan teljesíthető. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató
Központ honlapján minden lényeges információ megtalálható a rendszer használatával kapcsolatban, az érdeklődők
ezenfelül a hét minden napján elérhetnek egy zöld számot,
és ott választ kaphatnak a kérdéseikre.”

Lapzárta: ingyenes a parkolás
Csak halaszthatatlan ügyben hagyjuk el a lakásunkat és rendszeresen mossunk kezet!
Lapzártakor érkezett:
A polgármester Siófok összes fizető parkolójában további intézkedésig felfüggesztette a díjfizetési kötelezettséget. „Akik tehetik, a
tömegközlekedési eszközök helyett válasszanak más közlekedési lehetőségeket (gyalog, kerékpár, személygépkocsi) az elkövetkezendő időszakban, ezzel is csökkentve a tömeges együtt utazás okozta kockázatokat – ajánlotta a városvezető. – A város költségvetéséből a PR-marketing (reklám) költségek fedezetére szolgáló összegből, 25 millió forint átcsoportosítást rendeltem el a veszélyhelyzet
kezelésével összefüggően felmerülő költségek fedezetére.
Ajánlást is szeretnék megfogalmazni: az iskoláktól, óvodáktól távol maradó gyerekeket a szülők lehetőleg ne engedjék, ne vigyék a
közterületi játszóterekre, mert ezzel az esetleges fertőzésveszély mértékét csak növelik. Most legyünk másokra is kiemelt tekintettel!”

