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Mikor indulhat be  
a város turizmusa?  
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Egy optimista vendéglátós a Petőfi sétányon

500 milliós  
bevételkiesésnél tartunk  
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Példás rend az idősotthonban 
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Díszpolgárainktól búcsúzunk  
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Fertőtlenítik a
közterületeket
A Siókom Nonprofit Kft. az ön-
kormányzat megrendelésére fer-
tőtleníti a közterületeket, gépi és 
kézi erővel egyaránt. Siófok Város 
Önkormányzata, gondolva a lakos-
ság effajta védelmére is, rendsze-
resen takaríttatja a közterületeket. 
A Siókom munkatársai megfelelő 
védőfelszereléssel ellátva, hetente 
tisztítják a nagyobb átmenő for-
galmat bonyolító területeket. A 
kórház, a gyógyszertárak, a posták 
előtti, valamint a buszmegállókban 
található padokat hetente egy alka-
lommal fertőtlenítik kézi erővel. A 
seprőkocsi a járdákat és a Fő tér kö-
vezetét permetezi környezetbarát 
vegyszerrel hetente kétszer.

Akiknek ingyenes
a buszközlekedés
Siófok városa az egészségügyi dol-
gozók, illetve a város szociális mun-
kakörben foglalkoztatott dolgozói 
(gondozási központ) számára is 
ingyenessé tette a városi tömegköz-
lekedési eszközök használatát.

Tisztelt Olvasóink!
Ígéretünkhöz híven ezen április 
végi - május elejei lapszámunkkal 
is igyekszünk a lehető legaktuá-
lisabbak lenni, már amennyire a 
nyomdai és postai terjesztési kapa-
citások ezt lehetővé teszik ebben 
a rendkívüli helyzetben; melynek 
már nagyon várja mindenki a végét. 
E számunkban is körbejárjuk, hogy 
vajon mikor lehet vége, és vajon ho-
gyan változik az életünk a járvány-
helyzet lecsengése után. Terveink 
szerint még május hónapban újabb 
lapszámmal jelentkezünk.

 Jó informálódást kívánunk! 
 Vigyázzanak magukra!

Védőfelszerelést kértek  
és kaptak a háziorvosok
A helyi háziorvosoknak adott át 
védőfelszereléseket dr. Lengyel 
Róbert siófoki polgármester. 

Az előzetesen megbeszélt igénylések 
alapján (központi ellátmány híján) a 
rendelők részére a háziorvosi szolgálat 
ellátásának elősegítése céljából átadott 
felszerelés: 15 darab plexi arcvédőpajzs, 
30 darab FFP 2-es légzésvédő maszk, 
100 darab 3 rétegű orvosi szájmaszk, 
200 darab latex orvosi vizsgálókesztyű. 
A siófoki háziorvosok megbízottja, dr. 
Nemes Levente vette át az eszközöket.

Két Suzukit kapott a gondozási központ
A paksi Suzuki Barta Kft. által 
felajánlott gépjárműveket vett át a 
gondozási központ. 

A veszélyhelyzet idejére egy Suzuki 
Vitara és egy Suzuki S-cross segíti a 

családsegítő szolgálatnál dolgozók 
munkáját. A felajánlásnak köszön-
hetően könnyebben tudják teljesíteni 
az étel- és gyógyszerkiszállításokat, 
mely különösen fontos a veszély-
helyzetben és a rászorulóknak.

Szúnyogirtás: idén már csak a földről
Idén is lesz szúnyogirtás, az első 
védekezés már meg is történt, de 
változás, hogy légi permetezés már 
nem lehetséges. 

A kezelés során olyan biológi-
ai készítményt szórnak szét a te-
nyészőhelyeken, amely meggátolja 
a szúnyog lárváinak kifejlődését. 
Kizárólag földi eljárással van mód a 
védekezésre, így idén a kémiai gyé-
rítés gépjárművekre rögzített speci-

ális berendezésekkel történik, nap-
nyugta után. A vegyszer emberekre, 
melegvérű állatokra és növényekre 
ártalmatlan.

Plázs-adomány, házhoz szállítva
200 tartós élelmiszert tartalma-
zó csomagot szállítottak házhoz 
rászoruló családoknak a siófoki 
városőrség és a gondozási központ 
munkatársai. 

A csomagokat a Plázs ajánlotta fel. 
A gondozási és a kulturális központ 
járműveihez egy magánszemély is 
csatlakozott felajánlásból, így tud-
tak a város minden részébe eljutni 
a csomagokkal. Azt a családsegítő 
központ jelölte ki (Németh Zsoltnak, 

a helyi cigány nemzetiségi önkor-
mányzat elnökének bevonásával), 
hogy mely családok kaphatnak az 
élelmiszeradományból.

Közel 500 millió a bevételkiesés
Válaszol dr. Lengyel Róbert pol-
gármester.  

– Hogyan értékeli, beváltak-e a 
húsvétkor és az azt követő hétvégé-
ken érvényes korlátozó intézkedések 
Siófokon? 

– Alapvetően azt gondolom, igen. 
Bíztam abban, hogy mivel a regiszt-
rált megbetegedések túlnyomó több-
sége Budapest és Pest megye területén 
van, bevállalja a kormány legalább ott 
a lakhelyelhagyási tilalom kihirdeté-
sét, de aztán ez elmaradt. Sokan jöt-
tek le, épp ezért is gondolom, hogy az 
itteni rezsimszabályokat még időben 
vezettük be, és így segítettek abban, 
hogy Siófok jelenleg is jól áll a „ví-
rustérképen”. Renitensek, hőbörgők 
mindig vannak, de képtelenség olyan 
korlátozásokat bevezetni, amivel 
mindenki egyetért.

– Hogyan fogadta, hogy Siófok 
egyaránt az országos médiaérdeklő-
dés középpontjába került, amikor 
elsőként szólította fel a nyaralótu-
lajdonosokat az otthon maradásra, 
illetve kötelező maszkviselést írt elő 
a helyi üzletekben? 

– Valóban az első balatoni polgár-
mester voltam, aki kellő tisztelettel, de 
azt kérte, hogy ebben a veszélyhely-
zetben inkább maradjanak otthon, ne 
jöjjenek le a nyaralóikba. Ekkor még 
a sajtó és az érintett nyaralótulajdo-
nosok egy része nekem támadt, aztán 
eltelt egy hónap, és szép lassan, de so-
kan belátták, hogy nem volt ördögtől 
való ez a kérés, és egyre-másra csatla-
koztak polgármester kollégáim is. De 
hát úttörők mindig kellettek, most én 
voltam az…

– Hogyan működik a rendkívüli 
jogrendben érvényes egyszemélyi dön-
téshozatal a gyakorlatban? Döntés 
előtt kikkel beszéli meg a teendőket? 
Siófokon is létezik „operatív törzs”?

– A veszélyhelyzetre tekintettel a 
polgármesterek egyszemélyben hoz-
nak felelős döntéseket. A napi operatív 
ügyekben a döntéseket ugyan magam 
hozom, de megbeszélem a hivatali 
munkatársaimmal, fontosabb kérdé-
sekben egyeztetek a bizottsági elnö-
kökkel, ők meg eldöntik, hogy a saját 

bizottságukat bevonják-e és milyen 
formában ebbe az előkészítő mun-
kába. Megjegyzem, akadnak olyan 
fideszes képviselők, akik a bizottsági 
elnököknek jelezték, hogy kivonják 
magukat a véleményező szakaszból, 
nem vesznek részt ilyen módon a 
döntés-előkészítésben sem. Ezenkívül 
vannak és lesznek olyan, eldöntésre 
váró kérdések, melyek halasztást tűr-
nek, ezekkel megvárom a veszélyhely-
zet elmúltát, hogy az újra teljes kép-
viselő-testület dönthessen; ilyen volt 
például eddig az óvodák átszervezése, 
a Balaton-parti Kft. átvilágítása, a Sió-
foki Hírek főszerkesztőjének hosszabb 
távú kinevezése vagy a pályázati dön-
tés a civil szervezetek támogatásáról.

– Európa több országában köz-
ponti anyagi segítséget is kapnak 
az önkormányzatok a védekezés-
hez, nálunk ellenkezőleg, elvonják 
a bevételeiket. Ezzel együtt Siófo-
kon mekkora bevételkieséssel lehet 
számolni a járvány következménye-
ként? Milyen lépésekre kényszerül 
emiatt a város, kell-e majd új költ-
ségvetést készíteni?

– Őszintén szólva reménykedtem, 
hogy ez a hatalmas nyomás, ami az 
országra és így a településekre is ne-
hezedik, egyfajta egységet kovácsol, és 
a politikai revansok, villongások idő-
legesen megszűnnek. De sajnos nem. 
A kormány az ellenzéket, az ellenzék 
a kormányt szapulja, a települések 
meg egyelőre együtt nyögik ezt. Ezi-
dáig nem anyagi segítséget kaptunk, 

hanem elvonásokat. Elvitték az ez 
évi gépjárműadó-bevételünket, amit 
eddig beszedtünk, az már nincs is a 
számlánkon. Eltűnt az idegenforgalmi-
adó-bevétel kalkulált összege is a költ-
ségvetésből, és ha ehhez hozzávesz-
szük a parkolási bevételek kiesését (az 
ingyenes parkolást Siófokon magunk 
vezettük be, s az idő megint csak ben-
nünket igazolt, hiszen egy hónapra rá 
a kormány is erre a döntésre jutott), 
Siófok közel 500 millió forint elvonás-
nál, bevételkiesésnél tart. Minimum 
ennyivel jut kevesebb beruházásokra, 
járdákra, utakra, egyéb fejlesztések-
re. A tervezett bevétel csökkenése és 
a védekezéshez szükséges kiadások 
növekedése nyilván átírja a költség-
vetésünket is idén. Realistaként nem, 
de optimistaként remélem, hogy nem 
marad ez így, mert például hozzájut-
hatunk majd uniós pluszforrásokhoz. 
A hivatali bérekhez azonban máris 
hozzá kell nyúlnunk; a részletszabá-
lyok kidolgozása után, mérlegelve a 
gazdasági helyzetet és a munkatársak 
biztonságát bizonyos munkakörök-
ben, a munkaidővel arányosan, akár 
állásidő bevezetésével maximum 30 
százalékkal csökkenhetnek a bérek. 
Célunk, hogy egy elhúzódó veszély-
helyzet esetén is meg tudjuk őrizni a 
munkahelyeket. A képviselői tisztelet-
díjakat pedig 50 százalékkal csökken-
tettem.
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Röviden
MASZK. 
Siófok maszkban jól teljesít. Az 
április 2-i maszkrendelet beve-
zetése óta ma már az üzletekben 
gyakorlatilag csak szájmaszkot vi-
selő vásárlót látni. A város ezt 10 
ezer maszk vásárlásával segítette. 
Közben újabb szájmaszkokat sza-
bó-varró önkéntes csapat kezdte 
meg segítő tevékenységét – tudatta 
Facebook-oldalán Virág Erzsébet 
önkormányzati képviselő.

SPORTPARKOK. 
A fitneszparkok lezárását április 
utolsó hétvégéje előtt feloldotta a 
polgármester, azok látogathatók, a 
játszóterek azonban továbbra sem. 
Plakátok hívják fel a figyelmet a 
sportparkoknál: tartsák be a más-
fél méter távolságot, használjanak 
kesztyűt, használat előtt és után is 
fertőtlenítsék a sporteszközöket, 
melyeket 14 év alattiak nem hasz-
nálhatnak.

FELAJÁNLÁS. 
A siófoki képviselő-testület fide-
szes képviselői a helyi kórháznak, 
mentőknek ajánlották fel tiszte-
letdíjukat. A Becsülettel Siófokért 
Egyesület frakciója együttesen fél-
millió forinttal gyarapította a város 
járványügyi alapját.

SZAVAZÁS. 
Május 19-ig lehet szavazni az in-
terneten annak érdekében, hogy a 
Siófoki Állatvédő Alapítvány (vagy-
is az állatmenhely) támogatáshoz 
jusson egy országos akció kereté-
ben. Jelenleg is 180 kutyát gondoz-
nak, a költségeik mostanában sem 
kisebbek, amikor megcsappant az 
emberek adakozó kedve. Itt lehet 
szavazni: www.foresto.hu/hu/
menhely-palyazat/

„Türelemmel ki kell várni a kedvező szelet”
KARANTÉNKÖR
Körkérdéssorozatunkkal már 
előretekintünk; azt kérdeztük, 
kérdezzük: Milyen világ jön, mi-
lyen változások várnak ránk, ezen 
belül milyen lesz Siófok a járvány 
lecsengése után?

Cserjési Judit nyugdíjas pedagó-
gus: „Az a tenniakarás, segítőkészség, 
összefogás, amit a siófoki civil embe-
rektől látni a bajban, az optimizmust 
erősíti bennem: sokak gondolkodását, 
magatartását pozitív irányban változ-
tatja meg ez a járványidőszak; talán 
jobb világ vesz majd körül bennün-
ket…Ugyanakkor kétség, pesszimiz-
mus is van bennem, ha hosszú távra 
tekintek előre, hiszen elég idős vagyok 
ahhoz, hogy vissza tudjak gondolni, 
és a történelmünk is azt mondatja, 
hogy az emberiség nem nagyon haj-
landó tanulni a múlt rossz példáiból. 
Talán ezzel a járvánnyal is most épp 
a tanulópénzt fizetjük… Tanulnak-e 
belőle az európai és a hazai vezetők? 
Több figyelem jut például ezentúl az 
egészségügyre?...”

Pomucz Tamás Európa-bajnok 
vitorlázó: „A rosszat is el kell tudni 
viselni, nem csak a jót!” Azt várom, 
hogy a világ nem fog megváltozni, 
de kicsit más lesz. Megváltoznak az 
értékrendek, emberibb, nyugodtabb 
életet választanak majd sokan, de lesz-
nek, akik visszatérnek a pergős, zajos, 
legek világába, ahol minden cuki, hi-
per, extra, mega, stb. A munkámban? 
Általános vélemény, hogy a vitorlázás 
az egy menő, pénzes foglalatosság.  
Az oktatásnak, hajóbérbeadásnak év-
ről évre romlik a jövedelmezősége az 
aránytalanul növekvő költségek miatt, 
közel sem akkora üzlet, mint azt sokan 
gondolják, és jelentős a „sötétszürke” 
konkurencia is… Minden bizonyta-
lanná válik, ha a nyár közepétől nem 
tudom elkezdeni az oktatást, hajózta-
tást. Csaknem minden költséget ki kell 
fizetnünk az év első negyedévében, 
elmaradó éves bevétel esetén áldoza-
tok nélkül nem fog menni. Mindenre 
fel kell készülni! Egészség legyen, és 
megoldjuk! Most rossz irányból fúj, 
de türelemmel ki kell várni, míg ismét 
kedvező lesz a széljárás. Jó szelet!”

Dóra Tibor nyelvtanár, idegenve-
zető: „Az általános anyagi visszaesés 
miatt azt gondolom, hogy a siófoki tu-
rizmus korábbi szintjét hosszabb ideig 
nem fogjuk tudni elérni. A megcsap-
pant kereslet miatt a helyi turisztikai 
vállalkozásoknak is ki kell valamit ta-
lálniuk: új szolgáltatásokat vezethetnek 
be, csökkenhet egyes szolgáltatások 
ára - mindenki a túlélésre fog beren-
dezkedni. Az emberek közti jelenlegi 
bizalmatlanság és tapintható feszültség 
reményeim szerint hamar helyre fog 
állni, hiszen többhétnyi bezártság és a 
családtagoktól, barátoktól való távollét 
után mindenki igényli majd a társasá-
got, a többség talán az eddigieknél is 
többre fogja értékelni ezeket a kapcso-
latokat. Jómagam nyelvtanításból és 
idegenvezetésből élek. A nyelvtanítást 
átalakítottam digitális, webkamerás 
oktatássá, és szerintem lesz olyan diá-
kom, aki a későbbiekben is így fog majd 
tanulni. Kényszerhelyzetként indult, de 
próbálom benne megtalálni a pozitívu-
mot. Ami pedig az idegenvezetést ille-
ti: a vírus utáni világban az utasaim az 
eddigieknél is jobban fogják értékelni 
azokat a csodálatos helyeket, amelyek-
re hosszú idő után eljuthatnak.”

Ságodi Zoltán környezetvédelmi 
szakértő, vállalkozó: „Én abban bí-
zom, hogy a karanténos időszak rádöb-
bentett bennünket arra, hogy jobban 
kellene értékelnünk az alapértékeket 
az életben; amik eddig természetesnek 
tűntek, azok hirtelen elvétettek vagy 
korlátozódtak. A Föld bolygó részei va-
gyunk, nem állunk a természet felett. 
Tapasztalhattuk, hogy milyen hatással 
van ránk a média, hogy mennyire tu-
dunk tudatosak maradni nyomás alatt 

is. A környezetvédelem egyre fontosab-
bá fog válni. Kizsákmányoltuk a boly-
gónkat. A kapitalista túltermelés telje-
sen haszontalan; a GDP helyett váljon 
inkább a jólét társadalmi mutatóvá! A 
járványos időszak után majd merjük 
levenni az összes maszkunkat, és fed-
jük fel az igaz lényünket! Siófok lakói 
számtalan alkalommal bizonyították 
az összefogást; összetartani nem csak 
a járvány ideje alatt szükséges, viszont 
a remény erősödni fog:  kicsit kibillen-
tünk a megszokott rutinjainkból, már 
semmi sem lesz olyan, mint azelőtt, 
hanem sokkal jobb lesz! Ezt kívánom 
mindannyiunknak!”

Molnár Éva, a Balatuning Egye-
sület elnöke: „Optimistán tekintek a 
jövőbe, s bízom benne, hogy az V. To-
jás- és Nyúlfutam elmaradása után az 
őszi és téli futamokat, a Tökös futást 
és a Mikulás-futást meg tudjuk tarta-
ni biztonságos körülmények között. 
Véleményem szerint a világjárvány 
enyhülésével párhuzamosan a futás és 
a szabadtéri egyéb aktív sportok (pl. 
kerékpározás, görkorcsolyázás, nordic 
walking) soha nem látott népszerűsé-
ge várható. Többen munkanélkülivé 
váltak, s a jövőben nem biztos, hogy 
finanszírozni tudnak egy edzőtermi 
bérletet. A futáshoz nem kell túl sok: 
egy megfelelő futócipő és szabad idő – 
amiből jelen helyzetben bővelkedünk a 
karantén miatt. Előkerültek a szekrény 
mélyéről a futócipők, a garázsból a ret-
ró kerékpárok, a rollerek, görkorik...
Siófok több kilométeres partszakasza 
lehetővé teszi a biztonságos szabadté-
ri sportolást a helyes távolság betartá-
sával. Karanténban is: vigyázz, kész, 
sport!”

Jó szélre várva (Pomucz Tamás)

Ez nem a vég, csak egy jel
KARANTÉNKÖR
Jövőbe tekintő körkérdéssoro-
zatunk (Milyen világ vár ránk a 
járvány lecsengése után?) felveze-
téseképpen Bozsoki-Sólyom János 
kiliti református lelkésszel beszél-
gettünk.

Miért fordulnak többen a lelkipász-
torhoz a nehéz időkben? Mivel tudja 
biztatni a pap a hívőket és mivel a nem 
hívőket? Miközben üresek a templo-
mok, toboroz-e az egyháznak új híve-
ket a Facebook-istentisztelet? Megvál-
toztat-e bennünket ez a járványhelyzeti 
elcsendesedés?

- Valóban az érdeklődő tekintetek 
kereszttüzébe kerültünk, és nem is 
feltétlenül a hívek 
körében, hanem a 
világ szemében – 
mondta Bozsoki-Só-
lyom János (a kiliti 
református templom 
223 éves, az első 
kiliti prédikátorról 
1618-as feljegyzés 
a legrégebbi). – Az 
érdeklődés annak 
szól, hogy mi az egy-
ház víziója ebben a 
helyzetben. Az egyik 
válasz, hogy ez Isten 
csapása azért, hogy 
megváltozzunk, jobbak legyünk, meg-
térjünk. Én a másik változatot monda-
nám inkább: a csendnek van itt az ide-
je, amikor magunkba szállunk kicsit, 
és megtanulunk hálát adni azért is, 
amit máskor természetesnek veszünk. 
Mélységes önvizsgálatot tartunk? Való-
színűleg nem, bár ez is lehetne a cél, le-
hetne megtérés, de legalábbis ébredés, 
hogy ráeszméljünk: hoppá, ha elmegy 
az internet, a  víz, a gáz, akkor sincs itt 
a vég, nem muszáj kétségbe esnünk.

Tartok attól, hogy ez a világjárvány 
csak egy jel, és nem vagyok benne 
biztos, hogy tanul belőle az emberi-
ség. Egy idézet a Szentírásból, Jézus 
egy példabeszédéből: „A bolond gaz-
dagnak Isten azt mondja: még ez éjjel 
elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor 
mindaz, amit felhalmoztál?” Nincs 
bennünk a felelősség, hogy egyszer 
mindenről számot kell adnunk, nincs 
bennünk a hála, hogy de jó, hogy a 

szüleimmel most sokkal többet be-
szélhetek, ha telefonon is, vagy a csa-
ládommal többet lehetek együtt. Talán 
ha kihalna a fél bolygó, és szembesül-
nöm kéne vele, hogy nekem kell ára-
mot termelnem, akkor rádöbbennék? 
Finom jel ez szerintem, amiből jól is 
ki lehetne jönni, okulni belőle, hogy 
most még csak ennyi baj történt, most 
még nem kell túl sokat megváltoztatni 
az életünkben… Fontos, hogy tapsol-
junk most az értünk szolgálóknak, 
de később is tapsolunk-e nekik, vagy 
hálával vesszük-e el a meleg zsemlét 
hajnalban?…

Én sokáig nem tudtam azonosulni 
azzal, hogy üres templomban, palást-
ban tartsak „videós” istentiszteletet, 

mintha mi sem tör-
tént volna, holott ez 
egy tragikus helyzet, 
amiben vagyunk. 
V i rágvasár napon 
azonban a fiammal 
elkezdtünk rövid vi-
deókat, kisfilmeket 
készíteni és feltenni 
az internetre, felkér-
tünk közreműködő 
igehirdetőket is, hogy 
ne csak én beszéljek. 
És be kell lássam azt 
is: arra is igény van, 
hogy elkezdjük az is-

tentiszteleteket is ilyen formában, per-
sze csak rövidítettet, maximum 20 per-
ceset, és nem feltétlenül élőben. Ez a 
rendkívüli helyzet kikényszeríti, hogy 
szinte évtizednyit ugorjon az egyház 
az időben; régebben megmosolyogtató 
volt, ma már természetes a papok meg-
jelenése az internetes közösségi oldala-
kon. Be kell látni azt is, hogy sokakhoz 
ez az egyetlen út, hogy eljussunk. A 
jövő az lehet, hogy ha visszatérhetnek 
a hívek is a templomokba, és a megje-
lenéseinknek ez a képernyős-okostele-
fonos formája is megmarad…

Az élet azonban nem áll meg addig 
sem, számos hittanos csoport oktatá-
sa zajlik például, természetesen digi-
tálisan. Egy kollégám mondta erre az 
időszakra, én meg feljegyeztem, mert 
olyan szép: „Azért imádkozom, hogy 
adjon Isten bölcsességet, hogy tudjuk, 
mikor, mit és mennyit kell szólnunk, s 
mikor kell csendben maradnunk.”
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Új csarnokrendelet: idősek 9-10:30-ig
Több más városhoz hasonlóan Siófokon is változott 
a piac (vásárcsarnok) vásárlási rendje.

A polgármesterek felhatalmazást kaptak arra, hogy a 
saját városaikban, kizárólag a piacok (vásárcsarnokok) te-
kintetében felülvizsgálják a nyitvatartási időket, valamint 
a 65 év felettiek részére biztosított vásárlási időszakot, és 
szükség esetén helyben módosítsanak is azokon. Ezzel a 
felhatalmazással dr. Lengyel Róbert is élt az árusok véle-
ményének megkérdezése után, és április 20-tól így hatá-
rozta meg a siófoki vásárcsarnok (és csak a csarnok, más 
üzletre nem vonatkozik) nyitvatartási és vásárlási rendjét:

Nyitvatartási idő munkanapokon 07:00-15:00-ig, 
szombatonként 07:00-13:00 óráig. A 65 év feletti vásárlók 
esetében a kizárólagos vásárlási idő: a nyitvatartási időn 
belül mindennap 09:00 órától 10:30 óráig.

Példás rend az idősotthonban 
Fertőzött nincs, védőfelszereléssel 
ellátták a gondozottakat, a lezárá-
sok, elkülönítések, fertőtlenítések 
megtörténtek – a siófoki idősott-
honban elvégzett kormányhivatali 
vizsgálat megállapításaiból. 

A fővárosi, Pesti úti idősotthonban 
történt fertőzéssorozat nyomán ország-
szerte ellenőrzi a hatóság az idősottho-
nokat. A siófoki gondozási központ idő-
sotthonának ellenőrzése is megtörtént, 
az illetékes kormányhivatali szerv elvé-
gezte a teljes körű ellenőrzést, és min-
dent rendben talált az intézményben.

Néhány idézet az ellenőrzési jelen-
tésből: 

„Jelenleg az intézményben nincs 
COVID 19 gyanús vagy fertőzött sze-
mély, az ellátottak között COVID 19 
megerősített eset a mai napig nem volt.” 
„A dolgozók felkészítése, a rendkívüli 
járványügyi helyzetben védőfelszerelé-
sekkel történő ellátása megtörtént.”

További megállapítások: az épület-, 
épületrész-lezárások előírások szerint 
megtörténtek, a dolgozók és bent la-
kók fertőtlenítése, a fertőtlenítő tisztítá-
sok feltételei megoldottak, a szükséges 
dokumentációkat előírásszerűen elké-
szítették, a járványhelyzettel kapcsola-
tos oktatásokat elvégezték. A kórházi 
ellátásban részesülő bentlakók 2 hetes 
elkülönítése a többiektől szintén kifo-
gástalanul megoldott.

Összességében a hatóság semmi-
lyen negatív megállapítást sem tett.

- Amikor a koronavírus megjelent 
Magyarországon, első dolgunk volt, 
hogy a gondozási központunk idős 
lakóiról és dolgozóiról gondoskod-
junk, ellássuk őket megfelelő védőfel-
szerelésekkel, fertőtlenítőszerekkel 
– mondta dr. Lengyel Róbert polgár-
mester. – Az illetékes kormányhiva-
tali szerv április 17-én végezte el in-
tézményünk teljes körű ellenőrzését. 
Elmondhatom, hogy az ott dolgozók 

kiváló munkát végeztek és végeznek 
most is, ugyanis a hatóság az ellenőr-
zés során negatívumot, hiányosságot 
nem talált. Ez ékes cáfolata egyes 
rosszindulatú, minden alapot nélkü-
löző, „pártszimpátia alapú” sajtótá-
madásoknak, melyek az intézmény 
lelkiismeretes dolgozóit érték.” 

Az áprilisi ellenőrzés idején az idő-
sek otthonában 88 ellátott tartózkodott. 
Siófok Város Gondozási Központjában 
a látogatási tilalmat már március elején 
bevezették, és természetesen a higié-
niára fokozottabban és folyamatosan 
figyelnek azóta is, így rendszeresek a 
szigorú szabályok szerinti fertőtleníté-
sek. A feladatot immár fertőtlenítő-gép-
pel végzik, melyet Siófok Város Önkor-
mányzata a beérkezett felajánlásokból 
juttatott el a gondozási központ számá-
ra. Április 27-én újabb, komplex fertőt-
lenítésre került sor, melyet ezúttal köz-
pontilag szerveztek, és a honvédségtől 
érkező két raj (6 fő) végzett el.

A szálláshelyek startra készek
… de mikor indulhat be a város tu-
rizmusa? Új foglalások is érkeznek 
július-augusztusra.

A koronavírus-járványból fakadó 
turisztikai sokk alól sajnos Siófok sem 
kivétel, a foglalások egyik napról a má-
sikra július-augusztusig bezárólag visz-
szamondásra kerültek, kiürült a város, 
a siófoki szállodák egytől egyig üzem-
szünetre kényszerültek, a vendéglátó- 
egységek és turisztikai szolgáltatók 
korlátozott nyitva tartással működnek.

A vállalkozásoktól megkérdeztük, 
hogy állnak a nyári foglalások, érkez-
nek-e esetleg újak a nyári időszakra, 
milyen intézkedéseket vezetnek be a 
vendégek biztonsága érdekében, és 
mennyi időre lenne szükségük a nyi-
táshoz egy esetleges kormánybejelen-
tést követően.

Akár azonnal
A megkérdezett szállodák között 

vannak, akik akár az azonnali nyitást 
is meg tudnák valósítani, de a többség-
nek szüksége lenne egy, maximum két 
hétre. A panziók és magánszálláshe-
lyek közül néhány nem tervez nyitást 
a szezonra, de többségük az azonnali 
nyitást vagy az egy-két hetes felkészü-
lési időt említette. A vendégek foglalá-
sát tekintve van példa arra is, hogy az 
időpontokat megtartják, de átfoglalá-
sok és lemondások is előfordulnak, sőt 
örömmel értesültünk róla, hogy valahol 
újabb foglalások is érkeztek már be a 
júliusi-augusztusi időszakra is. Termé-
szetesen a szállodák többsége biztosítja 
a vendégeknek az utalványok későbbi 
felhasználását is. A kisebb szálláshe-
lyeken sokkal ritkább az új foglalás az 
elmúlt hetekben, viszont július-augusz-
tust tekintve kevés volt eddig a lemon-
dás is, itt tartják a törzsvendégek a fog-
lalásaikat. Fontos, hogy a nyári szezon 
két fő hónapján kívül az őszi - szeptem-
ber-októberi foglalásokat is tartják a 
vendégek.

Összességében minden szállás-
helytípusnál érthetően nagy a visz-
szaesés a tavalyi számokhoz képest, 
és ettől persze borúlátóak a szállás-
hely-üzemeltetők, de kitartanak, és 
mindenki különleges intézkedésekkel 
készül az újranyitásra. Az intézkedé-
sek közül néhány: fertőtlenítős szap-

panadagolók, kéztisztítók, fokozott 
fertőtlenítés a közös helyiségekben (ki-
lincsek, kapcsolók, pultok, mosdók, re-
cepció, étterem, wellness részleg, stb.), 
fokozott ügyelés a higiéniára, kézfertőt-
lenítők kihelyezése, sűrűbb takarítás, 
létszámkorlát a wellnessrészlegben, il-
letve valahol az is felmerült, hogy a ven-
dégeknek nyilatkozniuk kell egészségi 
állapotukról. Akad olyan szállásadó, 
aki azt tervezi: fokozatosan nyitja meg 
házát, eleinte fél házzal üzemel majd, 
hogy például a reggeliztetést biztonsá-
gosan meg tudja oldani, és kezdetben 
a vendégek félelmei okán biztosítsa 
számukra a pihenés alatt is a megfelelő 
kontakttávolságot.

Siófok mindenkit megvár!
Siófok jelenleg az élmények helyett 

a csend otthona, de az üres utcák, te-
rek és parkok is sok emléket idéznek 
fel az itt élőkben és a látogatókban 
egyaránt. A Tourinform iroda csapa-
ta ezekre az alapokra helyezte Siófok 
válságkommunikációját is, melynek 
fő pillére, hogy kifejezetten az embe-
rek érzelmeire hassunk. Megragadva 
a kialakult helyzet „szépségét” készült 
egy kis imázsvideó az üres városról, 
amellyel az országos kampányhoz 
csatlakozva üzenjünk mindenkinek, 
hogy bár most otthon kell maradni, de 
tartsanak ki, hiszen Siófok mindenkit 
megvár! A nyáron általában forgalmas 
és nyüzsgő Siófokot újra kell pozício-
nálnunk, hiszen az emberek félelme 
miatt a következő hónapokban felérté-
kelődnek majd a nyugodtabb, kisebb, 
csendesebb települések, melyek nem a 
tömeges turizmusra építenek. Fontos, 
hogy a magánszálláshelyek is ugyan-
úgy felkészüljenek a megváltozott 
helyzetre, hiszen a sokszobás szállo-
dákkal szemben felértékelődhetnek a 
kisebb, kevesebb szobával és férőhely-
lyel rendelkező, szeparáltabb szállás-
helyek, ahol az emberek nagyobb biz-
tonságban érezhetik magukat.

 Szentpéteri Ildikó (Tourinform)

A „Zimmer Ferik” aranykora?
Oláh Lajos is elkezdte szálláshelyé-

nek felkészítését a szezonra az Erkel 
utcában. Azt mondta: ő optimista, azt 
várja, hogy a nyáron jöhetnek a turis-
ták, akik a reményei szerint idén a tö-

meget elkerülve a szállodák helyett is a 
magánszálláshelyeket részesítik majd 
előnyben. „Kristálytiszta a Balaton 
vize, a levegő tisztaságát meg mi sem 
jelzi jobban, hogy megjelent a zuzmó 
a fenyőfáimon” – tette hozzá.

Törölve!
A jelenlegi szabályokat és is-
mereteket figyelembe véve 
elmaradnak a májusra és vár-
hatóan a júniusra tervezett 
rendezvények is Siófokon – 
kaptuk a tájékoztatást lapzár-
takor a siófoki városházáról.

Civil pályázatok: döntés később
Egyelőre nem bírálja el az önkor-
mányzat a helyi civil szervezetek 
támogatási igénnyel beadott pályáza-
tait. A civil szervezeteknek nyújtható 
önkormányzati támogatásokról szó-
ló 2020. február 28-i rendelet alapján 
április 7-ig adhatták be támogatási 

igényeiket a helyi civil szervezetek. 
Dr. Lengyel Róbert polgármester a 
pályázatok elbírálását felfüggesztet-
te. A beérkezett és nyilvántartásba 
vett pályázatokról a képviselő-tes-
tület a veszélyhelyzet megszűnését 
követő első ülésén fog döntést hozni.

SZÁLLÁSADÓK FIGYELMÉBE:

Kormányrendelet alapján az ide-
genforgalmi adó fizetési kötele-
zettségét április 26. és december 
31. között felfüggesztették. 

A szálláshely-üzemeltetőnek nem 
kell idegenforgalmi adót beszed-
nie, így azt továbbfizetnie sem 
kell az önkormányzat felé. Fontos 
azonban tudni, hogy az egyéb-
ként megállapított, de be nem sze-
dett adót a szálláshely-üzemelte-
tőknek havonta továbbra is be kell 
vallaniuk, elektronikusan vagy 
papír alapon, az erre rendszere-
sített nyomtatványon minden hó-
nap 15. napjáig, az önkormányza-
ti adóhatóság felé. A bevallásban 
továbbra is fel kell tüntetni az 
adóköteles és adómentes vendé-
géjszakák számát.

Az önkormányzatok a beszedett 
adót eddig megtarthatták, illetve 
az állam azt ki is egészítette üdü-
lőhelyi feladataik támogatására. 
Várhatóan a mostantól be nem 
szedett, de bevallott adót is meg-
téríti az állam a településeknek, 
tehát a bevallás a szállásadók és a 
város közös érdeke is!

A szállásadók közül csak annak 
nem kell bevallást tennie, akinél 
az adott hónapban egyáltalán nem 
volt vendég. A vendégkönyv-veze-
tési és az NTAK lejelentési köte-
lezettség továbbra is változtatás 
nélkül fennáll!
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Díszpolgáraitól búcsúzik a város
A húsvéti ünnepek idején a város 
két díszpolgára is elhunyt: Csiszár 
Elek festőművész és dr. Oláh 
Vilmos sebész főorvos; Siófokon, 
illetve Győrben, szűk családi kör-
ben temették el őket. A város saját 
halottjának tekintette elhunyt  
díszpolgárait, és a veszélyhelyzet 
elmúltával, várhatóan a városnapon 
tart majd megemlékezést Csiszár 
Elek és Oláh Vilmos tiszteletére.

„Belépek egy képembe, és 
eltűnök egy domb mögött.”

„Egyszer majd fogom magam, és 
belelépek az egyik sokfigurás képem-
be, elvegyülök az általam teremtett 
figurák között, aztán szépen átsétá-
lok a vízen a túlsó partra, és eltűnök 
egy dombkanyar mögött. Senki nem 
tudja előre megmondani, meddig él, 
egy bizonyos koron túl már el kell gon-
dolkodni az életről, az élet értelméről. 
Absztrakciónak hangzik, de én szeret-
nék benne élni a képemben, amit fes-
tettem, mert ott valahogy jobb az élet...
még ha egy lepusztult tájat ábrázol is, 
egészen biztos, hogy ott jobban érez-
ném magam...” (Csiszár Elek 2002-es 
siófoki kiállításán mondta ezt Róka 
Ildikó és Móczár István kamerájába).

„Csiszár Elek Keszthelyen szü-
letett 1932-ben, és rövid budapesti 
megszakításokkal ott lakott 1959-ig, 
azóta Siófokon élt, tehát életét köz-
vetlen a Balaton közelében töltötte – 
áll a siofok.hu-n is olvasható életrajz-
ban. – Így a tó és annak környezete, 
tájképi és emberi világa folyamatosan 
megtalálható képein. 1954 óta vett 
részt kiállításokon, első egyéni tárlata 
1961-ben volt a kaposvári Ripp-Rónai 
Múzeumban. 1998-ban lett Siófok  
díszpolgára. ”

„Amikor idejöttem, egy földszin-
tes Siófokba szerettem bele, a barát-
ságos sétányaival, a villákkal, a pláza 
miatt elbontott gyönyörű Sörbárral, 
amiben a század elején színház mű-
ködött, állítólag még Fedák Sári is 
játszott ott – mondta évtizede a me-
gyei lapnak. – Ha kinézek a negyedik 
emeleti ablakon, azonnal rám tör a 
nosztalgia. Látom azt a házat, ahol 
Karinthy Frigyes meghalt; az egykori 

Vitéz-panziót, ahol a barátai: Rejtő, 
Kosztolányi is rendre fölkeresték. 
Ha a másik irányba tekintek, akkor a 
hajdani Délibáb Szállón akad meg a 
szemem; ott laktam a szolgálati laká-
sában dekoratőrként. Az volt az egyet-
len szálloda akkor (az idő tájt a szál-
lodasor helye még ingyenstrandként 
szolgált, Latabár Kálmán is odajárt 
fürdeni a közeli villájukból), Törőcsik 
Mari és Bodrogi Gyula ott töltötték a 
mézesheteiket, ott nyaralt Szendrő 
József, Fényes Szabolcs, Csákányi 
László és sorolhatnám. Salamon Béla 
bácsi reggelente mindig megkérdezte: 
Na, aranyoskám, milyen idő lesz ma? 
Én úgy tekintettem rá, mint akinek 
még barátja volt Karinthy Frigyes...”

A forradalom, majd a  
siófoki kórház sebésze

„Dr. Oláh Vilmos 1927. július 12-én 
született Budapesten. Orvosi diplomá-
ját 1951-ben vette át a Pázmány Péter 
Tudományegyetemen – olvashatjuk 

a város honlapján. – 1968-ban nyert 
másod főorvosi kinevezést dr. Viczián 
Antaltól, a siófoki kórház első igazga-
tójától. Dr. Oláh Vilmos ekkor, a város-
sá válás évében vetett végleg horgonyt 
Siófokon. Díszpolgári címet 2014-ben 
kapott. ”

„Még épült a siófoki kórház, de 
már állt a hatalmas kéménye, azt tűnt 
föl az 1968-as széplaki nyaralás során 
– emlékezett vissza néhány éve Oláh 
Vilmos a megyei lapban. – Megkér-
deztem Viczián Antal igazgatót, nem 
kell-e neki egy jó baleseti sebész. Kel-
lett. De, mondtam neki, 

‚
56-ból van 

nekem egy kicsi saram, mire azt fe-
lelte: 

‚
56 régen volt. Arisztokrata csa-

ládból származott, nem volt igazán jó 
káder, de én meg még párttag se vol-
tam, amire azt mondta: legalább nem 
lesz, aki fúrja. Később megtudtam, 
volt péterfys főnökömmel együtt vol-
tak frontsebészek a Don-kanyarban, 
tőle érdeklődött rólam, és csak utána 
vett fel.”

Oláh Vilmos később nemcsak a 
sebészet osztályvezetője lett, és Ba-
laton-rajongóként Siófokon telepe-
dett le végleg; hanem egyebek között 
elnöke lett a TIT-nek, értelmiségi és 
művészetkedvelői kört szervezett, 
meghonosította az orgonakoncert-so-
rozatot, tanított a gimnázium valaha 
létező egészségügyi képzésén is. A 
forradalom kórháza címmel írt köny-
vet a Péterfyben szerzett élményeiről, 
a forradalom egyik sebészeként. Élete 
utolsó éveit fiánál, Győrben töltötte.

A fotó Csiszár Elek utolsó siófoki kiállításán készült, 2017-ben

Az 1945-ben elesett magyar katonáknak  
Oláh Vilmos kezdeményezésére állítottak  

emléket a Kele utcai temetőben (2015)

Új kukásautók
380 millióért
A város, illetve cége, a szolgálta-
tást végző Siókom Nonprofit Kft. 
pályázati úton a szemétszállítás-
hoz szükséges modern járművek-
hez juthat. 

A támogatói döntés megszületett: 
önerő biztosítása nélkül, bruttó 380 
millió forintból öt jármű Siófokra 
kerülhet (az is pályázati döntés ered-
ménye, hogy önerő sem szükséges 
hozzá). A polgármester úgy tájékoz-
tatott: az optimista elképzelés sze-
rint év végére meg is érkezhetnek az 
új járművek. E projekt előkészítése 
még az előző városvezetés idején in-
dult, az akkori képviselőtársak mun-
káját, közbenjárását Lengyel Róbert 
megköszönte, akár csak a központi 
forrás biztosítását a város részére.

Fontos információ még, hogy 
május 13-án újra kinyit a siófoki 
hulladékudvar!

Bérbe ad, elad,  
leépít a Bahart
A napokban döntenek róla a cég 
közgyűlésén, de várhatóan pályá-
zati úton üzemeltetésre bérbe adja 
a Bahart 2021-től az összes vitor-
láskikötőjét, így a siófokit is. 

A vitorláskikötői üzletágát 
ugyanis megszünteti a hajózási tár-
saság, melyben tavaly az állam 75 
százalékos tulajdonrészt szerzett, 
Siófoknak mintegy 10 százaléknyi 
részvényhányada maradt. Továbbá 
négy északi parti hajókikötő mellett 
értékesítik a siófoki Móló Hotelt, va-
lamint egyéb siófoki ingatlanokat. A 
személyhajózás és a komp megma-
rad, igaz, előbbi állami kompenzáci-
óra fog szorulni. A zrt. tevékenysé-
gének profiltisztításából következik 
az is, hogy várhatóan 65 dolgozójá-
tól kényszerül megválni a Balatoni 
Hajózási Zrt. A siófoki telephely, a 
hajózási sziget jövőjéről még nincs 
döntés.

Sikeres volt
a fellebbezés
Megsemmisítette a hatóság az 
ezüstparti kikötő bővítésének 
vízjogi engedélyét a siófoki ön-
kormányzat fellebbezése nyo-
mán. 

A Yolle Kft. az első fokon eljá-
ró Fejér megyei katasztrófavédelmi 
hatóságtól széplaki kikötőjének bő-
vítéséhez néhány hónapja vízjogi 
engedélyt kapott. E határozatot Sió-
fok városa törvénytelennek ítélte, s 
megfellebbezte. Ennek nyomán a 
másodfokon eljárt BM Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság az 
elsőfokú határozatot megsemmisí-
tette. Az indokolás szerint az elsőfo-
kon eljárt szervnek kötelessége lett 
volna eljárása során Siófok városától 
mint érintettől tulajdonosi hozzájá-
rulást kérni. E határozat ellen már 
csak bírósági pert kezdeményezhet 
a Yolle – áll a városháza közlemé-
nyében.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: 

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

A Golf motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,0-8,6 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 126-194 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás 
során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes 
járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet 
jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői  szokások és egyéb, nem 
technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Az akció a 2020. január 2.  és 2020. március 31. között megkötött szerződésekre 
vonatkozik. A hirdetésben jelzett, akciós ajánlott fogyasztói ár  a Porsche Finance Zrt. által kínált Porsche Bónusz finanszírozás igénybevétele esetén 
biztosított vételárkedvezményt is tartalmazza, és további akciós ajánlattal nem vonható össze. A Porsche Finance Zrt. finanszírozása sikeres bonitás-
vizsgálathoz kötött. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, részletes tájékoztatásért és ajánlatért forduljon márkakereskedéseinkhez! 
A képen látható gépkocsi illusztráció, extra felszereltséget tartalmazhat.

Golf már 5 620 000 Ft-tól 

Idén a kedvezmény  
nálunk szériafelszereltség

Golf modellek Porsche Bónusz 
finanszírozással már 5 620 000 Ft-tól

A Volkswagenek 
most Enterrel indulnak
Raktári modellek online  
rendeléssel, házhozszállítással!

200 000 Ft online bónusszal

Amint a fentiekből látható, nemcsak gyors, kényelmes, de a jelenlegi járványügyi helyzetben ügyfeleink egészségét maximálisan szem előtt tartó szolgáltatásról van szó,  
melyhez ráadásul extra kedvezményt is biztosítunk! Az online bónusz mértéke a kiválasztott raktári modelltől függetlenül 200 000 Ft.

Jól hangzik, igaz? És akkor még nem is említettük, hogy az akciós készlet folyamatosan frissül, így, ha az alábbi modellek között ma nem is találja meg álmai Volkswagen 
modelljét, érdemes újra ellátogatni oldalunkra holnap is!

Végezetül szeretnénk felhívni figyelmét arra, hogy az oldalon feltüntetett akciós online vételárból további 300 000 Ft (bizonyos Golf modellek esetén 500 000 Ft!)  
kedvezmény jár a Porsche Finance Zrt. által kínált Porsche Bónusz finanszírozás igénybevétele esetén.
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Közérdekű, nem önkormányzati elérhetőségek
06 84/795-039, hatosag@siofok.gov.hu: Somogy Megyei Kormányhiva-

tal Siófoki Járási Hivatala Hatósági, Gyámügyi és Igazgatási Osztály: rend-
szeres segélyek és nem önkormányzati hatósági ügyek.

Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala 06 84/519-310, 
foglalkoztatas@siofok.gov.hu: Foglalkoztatási Osztály (munkaügyi kp.) – fő-
ként munkanélküli segélyek.

Munkaidő alatt, telefonon keresztül elérhetőek az orvosi rendelők, az 
önkormányzat oldalán szereplő elérhetőségeken keresztül: 
https://www.siofok.hu/hu/kozeleti/hazi-gyermekorvos  
https://www.siofok.hu/hu/kozeleti/korzeti-orvosok

Volánbusz információ: 06/84/310-220 MÁV Direkt: 06/1/349-49-49; 
06/20/499-49-99; 06/30/499-49-99; 06/70/499-49-99

A koronavírussal kapcsolat-
ban 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

Egyéb közérdekű, önkormányzati elérhetőségek
Elektronikus ügyintézés a siofok.hu 
- ELÜGY.HU portálon keresztül 
Adó: adohivatal@siofok.hu 
Városüzemeltetés: varosuzem@siofok.hu  
telefonos ügyfélszolgálat: 06/84/504-251  
Hagyaték: hagyatek@siofok.hu. 
Ipar/kereskedelem/szállás:  
igazgatas@siofok.hu

Települési támogatás/ösztöndíjak: 
szocialis@siofok.hu.
Anyakönyv:  
anyakonyvvezeto1@siofok.hu és 
anyakonyvvezeto2@siofok.hu
Városőrség: varosorseg@siofok.hu
A hajléktalanszálló címe: 8600 
Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 224. 

Nyitva tartás: Nappali melegedő: 
08:00-18:00, Éjjeli menedék: 18:00-
08:00 Telefonszám, ahol a hajlék-
talanok segítséget, felvilágosítást 
kérhetnek: 06/84/310-103
Óvodai ügyek: Ügyeletes óvoda: 
Siófok Város Óvoda Katicabogár 
Tagóvoda : 06 84/311-961

Veszélyhelyzeti elérhetőségek
Emailcímek, telefonszámok: itt ér-
deklődhet, ha bármilyen ellátásra, 
segítségre van szüksége, esetleg 
felajánlást tenne.

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakos-
ságot, hogy a veszélyhelyzetben az 
alábbi telefonszámokon tudnak se-
gítséget kérni ellátásukban vagy hi-
vatali ügyeikben:

• 06 84/311-013, 08:00-12:00: 70 
év feletti siófoki lakosok, akik nem 
hagyják el otthonukat, és ellátásuk-
hoz az önkormányzat segítségét ké-
rik.

• 06 20/375-4078, 08:00-16:00, 
karanten_info@siofok.hu: hatósági 
házi karanténban elhelyezett lako-
sok ellátása.

• 06 84/705-000, 06 84/705-004: 
a veszélyhelyzetben bajba került csa-
ládok segítése.

• 06 20/382-3454, 06 20/383-
2532, szocialis@siofok.hu: települési 
támogatási ügyekben

Siófok város járványügyi  
veszélyhelyzet alap:  

11600006-00000000-85847222
 

Azok a magánszemélyek és vállal-
kozások, akik a veszélyhelyzetben 
tárgyi felajánlásokkal tudnak segíteni 
(pl: tartós élelmiszer, fertőtlenítőszer, 
maszk, gumikesztyű…), az alábbi te-
lefonszámon jelezhetik munkaidőben, 
lehetőleg 8:00 és 12:00 óra között: 

06 20/384-4085, markus.timea@ 
siofok.hu 06 20/388-2991,  
siofokponthu@gmail.com

Bölcsődei, óvodai és az iskolai kö-
zétkeztetés: három kijelölt helyen, a 
bölcsődében (11.30-12.30), a Napsu-
gár Óvodában (óvodások, 12-13 ó.) 
és a Vak Bottyán Általános Iskolában 
(minden általános és középiskola, 
12-13 ó.) lehet átvenni a dobozolt ét-
keket.

Önkéntes házi karantén: Galérius vendégház, telefon: 06-70/371-3197

G.S. GlADIÁTOR SECURITY KFT.
Olyan vagyonvédelmi megoldások kidolgozására törekszünk, amely 
maximálisan alkalmazkodik az ügyfél igényeihez. Az élőerős vagyonvédelmi 
tevékenységünk keretén belül a legkorszerűbb eszközökkel vállaljuk a 
Megbízóink által meghatározott intézmények rendészeti, biztonsági 
feladatainak végrehajtását, a felügyeletünkre bízott terület, létesítmény 
őrzés-védelmét. A működési területeinken felállított kirendeltségek 
segítségével, szigorú és rendszeres ellenőrzéssel, a munkavégzéshez szükséges 
feltételek maximális biztosításával kívánjuk megteremteni a magas 
színvonalú szolgáltatás feltételeit.

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 ÉS PORTASZOLGÁLAT

TEL: +36 30 866 4428 • +36 70 409 8793
info@gladiatorsecurity.hu
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Siófok, Fő utca 47-53 .
nyitvatartás: 

H-P: 9:00-17:00 • Szo: 9:00-14:00
 telefon: 84/316-281

facebook.com/rozsasbiobo lt

müzlik

gyógyvizek

gyümölcslevek

tejhelyettesítők

olajok

pelyhek

cukor -
helyettesítők

csíra magvak

ételízesítők

tejmentes
édességek

maglisztek

zöldséglevek

fűszerek

lisztek

tészták

köretek

aszalványok

olajos magvak

gluténmentes termékek

szörpök

méhtermékek

gyógyteák

masszázs-
krémek, olajok

füstölők

szappanok

illóolajok

hajfestékek

fogkrémek

fülgyertyák

gyümölcsteák

gyógygombák

kenceficék

tisztítószerek

algák

vitaminok

ayurveda
termékek

MATUZALEM

étrend - kiegészítők

CBD termékek

kozmetikumok

ingyenes szaktanácsadás

rágcsálni valók

növényi sajtok

bioparfümök

mosóparfümök

PI - víz több mint 25 évEnergy Perlagin 120 db
A Peralgin egyik fő összetevője a 
feketecsalán (Perilla frutescens) levélkivonat és a növényből szárma-
zó magolaj. Antioxidáns és allergiaellenes tulajdonságainak köszön-
hetően a feketecsalánt nagyra értékelik a hagyományos kínai or-
voslásban. A készítményben megtalálható továbbá a kínai hernyó-
gomba (Cordyceps sinensis) kivonata. Ez a gyógygomba erősíti a 
szervezet ellenálló képességét. Ezeket a páratlan 
alkotórészeket kiegészíti a borágó magolaja, a 
macskagyökér és a szőlőmag kivonata, valamint 
a magnézium.
Kivételes összetételének köszönhetően a Peralgin 
harmonizálja az immunrendszert, erősíti a termé-
szetes immunitást, jótékonyan hat valamennyi al-
lergiás tünetre, és hozzájárul az allergiás rohamok 
megelőzéséhez. Csillapítja az asztmás köhögési rohamot, hatéko-
nyan alkalmazható szénanátha, nyálkahártya-viszketés és a bőr kipi-
rulása esetén. Segítségével megszüntethetők az olyan allergiás tüne-
tek, mint a csalánkiütés vagy az atipusos ekcéma. Igen előnyös lehet 
migrénes fejfájás és a változókorban jelentkező hőhullámok fellépé-
sekor. A szervezet energiatartalékainak növelésére alkalmas, erősítő 
(tonizáló) készítmény. Nem álmosít! forrás: energy.sk.hu

Natur Tanya 
Allergicum MED orrspray 
orvostechnikai eszköz, amely allergiák és szénanátha megelőzésé-

re szolgál. Hatékony védőgátat képez, amely kor-
látozza az orrnyálkahártya kapcsolatba kerülé-
sét külső tényezőkkel (virágporral, állati szőrrel…), 
amelyek irritációt és több, allergiákkal kapcsola-
tos rendellenességet, például orrdugulást okozhat-
nak. A benne levő hidratáló hatású növényi kivo-
natok lehetővé teszik az orrnyálkahártya nedvesen 
tartását, limitálva annak hiper-reaktivitását. Az illó-
olajok frissítő hatásúak és könnyítik a levegővételt.

Herbafulvo essencia 750 ml
A Herbafulvo essencia egy humán étrendkiegészítő 
ital, mely kizárólag természetes anyagokból készül. 
Fő alkotóelemei: fulvosav, védett arginin 
(argininfulvosav komplex), parajdi sóiszap elektro-
lit, almapektin és gyógynövények: máriatövis, fekete 
áfonya levél, mezei sóska, ánizs, édes kömény, orvosi 
székfű, csipkebogyó. 
A  gyógynövény összetevői több területen fejtik ki ha-
tásukat: támogatják a bélrendszer hasznos bélbakté-
riumait. A fekete áfonya levél főzete szerepet játszik a
vérkeringés, a vérnyomás és az inzulin rezisztencia szabályozásában. 
Az édeskömény és az ánizs termése fokozza a vizelet kiválasztást, il-
lóolajainak hatóanyagai a húgyutakban baktérium fejlődést gátló 
hatást fejtenek ki. A máriatövis mag vízben és olajban oldódó ható-
anyagai mind bekerültek az esszenciába, védelmet biztosítva a máj 
és vese számára. További számos jótékony hatása van a szervezetre.

allergia ellen

allergia ellen

személyre szabott ingyenes szaktanácsadás 


