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SIÓFOK KINYIT
Ha pünkösd, akkor siófoki szezonnyitás - mint „rendesen”, csakhogy ezúttal 
ünnepélyes szavak és felvonulás nélkül, csendben, de annál nagyobb 
megkönnyebbüléssel. Nemrég még úgy volt, hogy „az idei szezonnak kampó”, 
ehhez képest nyitnak a szállodák és panziók, vendéget várnak a  
magánszálláshelyek és éttermek, a nagystrand, a Plázs és  indulnak a hajók is…

2-3. oldal

MI LESZ VELED, BALATONI HAJÓZÁS?
Vélemények a 8-9. oldalon

MILLIÁRDOS MÍNUSZ
Súlyos bevételkiesés az elvonások miatt: 

 az ipari park csak késik, de nem múlik

7. oldal
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Virágos Siófok
Nem a hagyományos módon lehet 

pályázni a 2020-as helyi és országos 
virágosítási versenyre. Online fotópá-
lyázatot hirdetnek a Virágos Magyaror-
szág verseny szervezői és a siófoki ön-
kormányzat is. A város lakói egyszerre 
két legyet is üthetnek egy csapásra, fo-
tóikkal mindkét helyre pályázhatnak.

Siófoki virágosítás: az idei meg-
változott körülmények ellenére sze-
retnénk megőrizni a siófoki virágo-
sítás hagyományát, amely felhívja a 
figyelmet környezetünk szebbé, ren-
dezettebbé, élhetőbbé tételére, amely 
turisztikai érdek is. Fotóikat beküld-
hetik siófoki kertjükről, előkertjükről, 
vagy egy kertrészletről, kreatív meg-
oldásról, különleges növényről, egy 
balkonról. Társasházi lakóközösségek 
jelentkezését is várjuk, a nyertesek ju-
talmazása a városnapon. Részletek a 
következő lapszámban.

Az országos versenyre is fotókkal 
lehet jelentkezni július 1-ig: www. 
palyazat.viragosmagyarorszag.hu.

A tisztaságért

A lakosság, a nyaralótulajdonosok 
és városunkba érkező turisták számá-
ra új honlap jött létre: Szép, tiszta Sió-
fokért.hu. Siófok fontos ügyként kezeli 
környezetünk megóvását, ezt célozza 
környezetvédelmi programja és klí-
mastratégiája is. Az oldal egyik célja, 
hogy fellépjen az illegális szemétle-
rakás ellen, s hogy minden hasznos 
hulladékelhelyezést és klímaváltozást 
érintő információ egy helyen elérhető 
legyen: www.szeptisztasiofokert.hu.

Ha pünkösd, akkor Siófok kinyit
Több lejáró a strandon, nagyobb 
biztonság és higiénia a szállás- és 
vendéglátóhelyeken – Siófok pün-
kösd hétvégéjén nyit!

Természetesen minden bizton-
sági előírásnak megfelelve, óva-
tosan, de már mindenki készen 
áll arra, hogy visszatérjen az élet 
Siófokra. Idén tavasszal sok ne-
hézséggel kellett szembenéznünk, 
de a nyári szezonra már Siófokon 
is mindenkinek olyan felhőtlen ki-
kapcsolódásban lehet része, mint a 
korábbi években.

A siófoki Balaton-part 17 kilo-
méterén található a legtöbb szabad-
strand, a városban 800 helyen van 
lehetőség SZÉP-kártyával fizetni, 
széles a szálláshely- és gasztrokí-
nálat. Siófok ezer arca vár minden-
kit – idén kifejezetten ügyelve a 
biztonságra, hogy az idelátogatók 
elengedhessék magukat, és az itt 
élőknek se legyen oka a félelemre.

A nagyobb siófoki szállodák 
többsége május végére, a pün-
kösdi hétvégére tervezi a nyitást 
a hosszú üzemszünet után. A 
kempingek május közepétől tar-
tanak nyitva, a magánszálláshe-
lyek többsége pedig többnyire a 
június-augusztus közötti időszak-
ban. A város rengeteg magánszál-
láshellyel rendelkezik, így bőven 
lesz miből válogatniuk a szálláske-
resőknek. A siófoki szálláshelyek 

visszajelzései alapján egyre több 
foglalás érkezik a nyárra és az őszi 
időszakra. Minden szálláshely kü-
lönleges higiéniai intézkedéseket, 
esetenként létszámkorlátozást ve-
zet be, hogy vendégeik teljes biz-
tonságban tölthessék pihenésüket. 
Ugyanilyen szigorú biztonsági in-
tézkedéseket alkalmaznak a város 
attrakciói és vendéglátóegységei 
is. A Petőfi sétány is „éledezik”, a 
legtöbb egység ugyancsak kinyit 
pünkösdig.

Bár idén nem lesz pünkösdi 
szezonnyitó rendezvény, pünkösd 
hétvégéjén azért ismét beindul Sió-
fokon a nyári szezon, ekkor nyit a 
nagystrand, ahol idén is lesz óriás-
kerék, és a Plázs fehér homokja is 
várja a strandolókat. A nagystran-
don a biztonságos strandolás érde-
kében 40 százalékkal több lépcsőt 
helyeznek le, ezzel is elkerülve a 
zsúfoltságot. A nyitás hétvégéjén 
a 14 év alattiak ingyenesen stran-
dolhatnak, sőt az óriáskerékre is 
kedvezményes jegyet válthatnak. 
A Balatoni Hajózási Zrt. május 30-
án indítja a 174. hajózási szezont. 
A Víztorony újra fogadja a látoga-
tókat. A rendezvények közül jó né-
hány elmarad idén, ám reméljük, 
hogy augusztus 15. után minden 
kisebb és nagyobb esemény visz-
szatérhet. Újra aktuálisak régi-új 
szlogenjeink: Itt kezdődik a Bala-
ton! Siófok visszavár!

71 százalék tervez  
siófoki pihenést

A Siófoki Fürdőegylet és Tourin-
form az elmúlt hetekben kérdőíven 
tudakolta az utazást tervező magya-
rokat: több, mint 3000 válasz érkezett. 

A válaszadók 71 százaléka tervez 
idén siófoki pihenést, ami a lakhelyet il-
leti: Budapest, Pest megye és Kelet-Ma-
gyarország számára népszerű úti cél 
Siófok, illetve a környező (Fejér, Tol-
na, Baranya) megyék lakói körében is. 
Augusztusban jönnének a legtöbben, 
majd július következik a sorban. A Sió-
fokra utazók több, mint fele pár napot 
töltene itt, de 36 százalékuk egy hétre 
tervez. A biztonsági intézkedéseket 
kiemelten fontosnak tartják a válasz-
adók, ezek közül is a legfontosabbak 
a fertőtlenítők a szobákban és közös 
helyiségekben, a kötelező maszk- és 
kesztyűhasználat a személyzet szá-
mára, a távolságmegtartás lehetősége, 
létszámkorlátozások és az alacsonyabb 
kapacitással működő szálláshelyek, 
vendéglátóegységek. Van egy kisebb, 
de jelentős csoport, akik számára fon-
tosabb, hogy pihenése során ne emlé-
keztessék a vírushelyzetre. Az apart-
man a legnépszerűbb szálláshelytípus, 
a szálláshelyen a medence 60 százalék, 
a korábbinál kevesebb vendég pedig 
50 százalék számára fontos. De sokan 
jelölték meg a strandot, az éttermet, a 
hajózást és a wellnesst is.

 Szentpéteri Ildikó, Tourinform

ÍGY STRANDOLUNK... Ez lesz az idei módi? Önkéntes távolságtartás az ezüstparti  
szabadstrandon, az idei első „szabad, nyitott” és nyárias hétvégén, május elején.

Karinthy, Krúdy, Rejtő nyomában
Balatoni lelkünk nem vágyik arra, 
hogy a tavaszhoz hasonlóan a nyár 
is tovatűnjön. 

Maradandó és szép emlékek 
születését képzeljük el mindannyi-
unk, idelátogatók és itt élők számá-

ra egyformán Nemcsak azért, mert 
a turizmusból élünk, hanem mert 
vendégszeretőek vagyunk, és jó len-
ne már ott tartani, hogy adhassunk. 
Ugyanolyan nem lesz az idei nyár, 
mint eddig bármikor volt. Arra ké-
szülhetünk, hogy a távolságtartás 

miatt a sorok majd jóval hosszabb-
nak tűnnek, a félig maszkkal takart 
arcokon csak a tekinteteket fürkész-
hetjük, vajon mosolyog-e a száj, a 
kézmosás és fertőtlenítés pedig ru-
tinná válik. Mindezekkel együtt kell 
élnünk még, és mindezektől függet-

lenül lehet pont különleges, akár fe-
lejthetetlen élmény az idei.

Siófokon az érkezőt csodás kör-
nyezetben meghatározó élmények 
várják már a pünkösdi hétvégétől. 
A város partszakaszán megannyi, 
zöldbe borult szabad strand terül 
el. A balatoni csobbanásra vágyók-
nak nem kell tartaniuk a bejáró 
lépcsők előtti tolongástól, hiszen 
azt elkerülendő majdnem kétszer 
többet telepítenek belőlük. Szállo-
dák, nagystrand, Plázs, óriáskerék...
megannyi híres művész lábnyomait 
követve, gyönyörű villák sorai közt 
sétálva érkezünk a hajóállomásra; 
s ha már hódoltunk hajózási szen-
vedélyünknek, a kikötő felé vezető 
úton a szabadság jóleső érzésével 
csodálhatjuk a lemenő nap első su-
garait, az aranyhíd utolsó fénycsíkját 
pedig a siófoki móló felé bandukolva 
kaphatjuk el. Ha már ott vagyunk, az 
út végén büszkén, a béke, a barátság 
és az egyetértés nemzetközi szim-
bólumaként álló Béke jóságos an-
gyalának mondhatunk köszönetet, 
hogy itt lakunk, vagy eljutottunk ide 
pihenni. Az éppen megújuló, köze-
li Rózsakert szobrai is megérnek jó 
pár perc figyelmet, egy nyugodt sétát 

köztük, de emlékeinket megörökít-
hetjük a pár méterre található „Helló 
Siófok” szelfipontnál is.

Utunkat folytathatjuk kulináris 
élmények szerzésével valamely re-
mek vendéglátóhely teraszán, de a 
város legnagyobb és legpatinásabb 
parkjának, a 4,6 hektáros Jókai 
parknak árnyas fái közt is megpi-
henhetünk. A romantikus angolkert 
intenzív látványát fokozza a renge-
teg virág, a kis tó látványa és a park 
egyik csücskében megbújó, távol-ke-
leti hangulatot árasztó japánkert. A 
városközpont felé tartva a zenepa-
vilonra feltétlenül szánjunk időt. Itt 
Siófok szülötte, Kálmán Imre zene-
szerző dalai csendülnek fel, köztük 
a jól ismert Csárdáskirálynő is. Kor-
ban nem, csak térben pár száz lépést 
megtéve Kálmán Imre szülőházához 
érünk. Az operett királya városunk-
ban gyerekeskedett, s a látogatha-
tó emlékház örök főhajtásként áll  
munkássága előtt.

A vasút melletti utcácskát elhagy-
va lábunk a virágokkal teli Európa- 
és Hild-díjas Fő térre lép, miközben 
szemünk elé tárul a város emblema-
tikus jelképe, a több mint százéves 
Víztorony. A tekintélyt sugárzó 

monumentum kupolája látogatha-
tó, a liftből kiszállva újabb, később 
emlékké váló látnivaló vár ránk. 
Igéző, ahogy a város és a Balaton 
panorámája előttünk hever. A Fő té-
ren a Balatoni Gőzhajózási Társaság 
alapítójának és örökös elnökének, 
gróf Széchenyi Istvánnak, a legna-
gyobb magyarnak állít emléket a vá-
ros szülötte, Varga Imre alkotása; a 
szobrászművész keze nyoma Siófok 
számos pontján megtalálható. Ha az 
aktív kikapcsolódás mellett tennénk 
le a voksunkat, a vízisportok mellett 
a szárazföldön, gyalog vagy kerék-
párral emlékezetes túrát tehetünk 
a töreki természetvédelmi területen 
vagy a közeli állatparkban. És ha 
már az utóbbi hónapokban ennyire 
feje tetejére állt a világ, otthon érez-
hetjük magunkat a fordított házban.

Siófokot már a fürdőtelep kiala-
kítását követően is számos művész, 
köztük színészek, írók kedvelték: 
Kabos Gyula, Latabár Kálmán, Ka-
rinthy Frigyes, Krúdy Gyula, Rejtő 
Jenő és a többiek. Reméljük, hogy 
legkésőbb május 29-től minél többe-
ket üdvözölhetünk a múlt emlékei-
vel teli, számos élményt ígérő Siófo-
kon!
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Koncertre, versenyre, rendezvényre várva
KARANTÉNKÖR
Milyen világ jön, milyen változások 
várnak ránk, milyen lesz Siófok a 
járvány lecsengése után?

Bati Zoltán, a művészeti iskola 
tanára: „A mostani időszakban igyek-
szünk új ötleteket kipróbálni, meg-
valósítani. A siófoki művészeti iskola 
Facebook-oldalán naponta új növen-
dékfellépők mutathatják meg hang-
szertudásukat „házi növendékhangver-
senyünk” keretein belül. Kollégáinkkal 
és a kórusainkkal a karantén idején is 
aktívan töltjük az időnket. A szokásos 
hagyományos hangversenyeink hiányá-
ban videó formában mutatkozunk be 
több formációval is. Völgyi Lajos kez-
deményezésére közösen létrehoztuk a 
Siófoki Kultúrpercek oldalt, szintén a 
Facebookon: végre egy olyan platform, 
ami a kultúrán belül szeretett városunk, 
Siófok művészeire koncentrál. Remé-
nyeim szerint ez még jobban összehoz-
za a város kultúrakedvelő közösségét, 
és a veszélyhelyzet után még több él-
ménnyel ajándékozhatjuk meg egy-
mást. Ezt kívánom mindannyiunknak!

Kardos László, a Siófoki Kajak-Ke-
nu Sportegyesület elnöke: „Remény-
kedünk, hogy június közepétől már 
teljes intenzitással tudunk működni; 
az elmúlt időszakban is készültünk a 
versenyszezonra, hiszen augusztus kö-
zepére már hirdették az első regionális, 
illetve területi versenyeket, szeptem-
berben pedig megtartják az országos 
bajnokságokat is, ezeken szeretnénk 
minél jobb eredményeket elérni. A 
járványhelyzet lehet, hogy ilyen mér-
tékben az első, de talán nem az utol-
só. A most rögzült óvintézkedésekkel 
legközelebb könnyebben tudunk majd 
alkalmazkodni. Egyesületünk számára 
kiemelten fontos az egészséges élet-
módra nevelés, ami talán most még 
jobban felértékelődik, hiszen a jól mű-
ködő, erős immunrendszer az egyetlen 
mentsvárunk, ha már az orvostudo-
mány sem tud megoldást….”

Nagy Ágoston énektanár, a Magyar 
Kultúra Lovagja: „Ebben a szörnyű 
helyzetben is kell találni pozitívumot: 
jó, hogy tisztább lett a környezetünk, 
többet lehetünk a családdal, és észre-

vehetjük, hogy régebben fontosnak hitt 
dolgok is lényegtelenné válnak. Ami 
nem tetszik (a vírus és körülményei 
mellett), hogy ebből is politikát csinál-
nak sokan. Összefogás kellene, hiszen 
ez lenne mindannyiunk érdeke. Az em-
berek bizonytalanok, bizalmatlanok, 
kétségbeesettek. A jövő? Bizakodó va-
gyok; az emberiség mindent átvészelt 
eddig. A magyar dolgos nép, pár hónap 
alatt utoléri a lemaradást. Jó lenne kö-
zönség előtt zenélni, sportolni, hisz ez 
a lényege…Minden siófokinak a legjob-
bat kívánom!”

Bartha Béla lelkész: „Egy Istentől 
rám bízott gyülekezeti közösség veze-
tőjeként úgy látom, hogy úgy Siófokon, 
mint a világ bármelyik részén a járvány 
lecsengése után már sok minden nem 
lesz ugyanaz, mint előtte. Beférkőzött 
a köztudatba a távolságtartás, a gyanak-
vás, a félelem és megannyi negatív gon-
dolat. A másik ember most a potenciális 
vírushordozó, így inkább elzárkózunk 
tőle, hogy idős szeretteinket óvjuk. A 
társadalmi kapcsolatok átalakulóban 
vannak. Mivel a járvány az idősebb 
korosztályra nézve veszélyesebb, így 
érthetően ők vannak inkább kiszolgál-
tatva. Nehéz lesz ezzel együtt élni. Ám 
hiszem, hogy az egyház és benne a hívő 
emberek számára ez az időszak az „új-
raépítkezés” ideje. Annyi csapást átélt 
már a világ s vele együtt Isten népe, ám 
mindig megerősödve, megújulva, meg-
tisztulva jött ki belőle. Úgy hiszem, most 
sem lesz ez másképp. A kezdeti nehéz-
ségek után még közelebb kerülünk az 
Élet Urához. Ehhez viszont az szüksé-
ges, hogy legyünk vele kapcsolatban. 
Törekedjünk a mindennapokban megél-
ni hitünket, keresni Isten akaratát, hogy 
belesimulhassunk az ő atyai kezébe és 
akaratába. Nehezebb, egy merőben új, 
ám mégis reménnyel teli jövőt várok.”

Teleki Miklós orgonaművész: „Szá-
mos koncertemet mondták már le, még 
több a „levegőben lóg”, vagyis szakma-
ilag és egzisztenciálisan nehéz helyzet-
be kerültem. De „cserében” olyan sokat 
lehetek a családommal, amire máskü-
lönben nem lett volna lehetőség. Ilyen 
szempontból tehát ezt az időszakot 
egyfajta „kegyelmi állapotként” fogom 
fel. Kertünk van, zongora, de még or-
gona is odahaza, csak éppen rengeteg 
kérdés merül fel bennem. Siófok is a 
turizmusra épít, vajon mikor fog visz-
szaállni a régi utazási kedv? Visszaáll-e 
egyáltalán? Hogyan fog átrendeződni 
az életünk? Jobban odafigyelünk ezen-
túl a közvetlen emberi érintkezésekre, a 
higiéniára? Elgondolkodunk, hogy mit 
kéne másként csinálni, mint eddig? És 
még „csak” annyi: mikor lehetnek leg-
közelebb hangversenyek?…

Horváth Dániel kürtőskalács-készí-
tő vállalkozó: „Mi, akik rendezvénye-
ken dolgozunk, most nehéz időszakon 
megyünk keresztül; a rendezvények 
voltak az elsők, amiket betiltottak, és 
valószínűleg azok lesznek az utolsók, 
amiket újra engedélyeznek. Siófoknak 
mint javarészt turizmusból élő városnak 
fontos lenne, hogy ez minél előbb meg-
történjen. A járványhelyzet minden-
kitől lemondásokat követel, nemcsak 
Siófokon, de az egész világon, főleg, 
ha csak sokára találják meg a vírus el-
lenszerét. Én ha nyaralni mennék, nagy 
szálloda helyett családias apartmant vá-
lasztanék, ahol kevesebb emberrel lehet 
találkozni, persze, érdekes kérdés, hogy 
miként lehet majd a nyáron a strandon 
megoldani a másfél méteres távolságtar-
tást...Azt jó kezdeményezésnek tartom, 
hogy a vírus lecsengése után a kikap-
csolódni, kirándulni, nyaralni vágyók 
válasszanak hazai célpontot, költsék a 
pénzt hazai vállalkozásoknál.”

A Sió-parton tekerő öregember, akinek beszólnak
„Utoljára akkor voltam moz-

gásomban így korlátozva, mikor 
katonaként nem hagyhattam el a 
laktanyát… Megkönnyítették a hely-
zetemet a kertes családi ház kínálta 
előnyök. Kilépve az ajtón máris a 
természetben találtam magamat, kis 
unokám a tágas kertben kergethette 
a nagyapát…

Miután életkorom miatt a kór-
házat is el kell kerülnöm, a műtő 
megszokott légköre is a hiánylistára 
került, de legalább az évtizedeken 
át viselt maszkot nem kell nélkülöz-
nöm. Sőt!

Szerencsére a korlátozások lehe-
tőséget adnak az egyéni sporttevé-
kenységre, így aztán nincs akadálya 
annak, hogy a Sió-parti kerékpárút 
megépülése óta megszokott napi 25 
kilométeremet megtegyem. Ebben 
a tevékenységemben az sem jelent 
akadályt – bár nem tagadom, hogy 
zavar – hogy nem mindenkinek tet-
szik a csatorna partján sebesen teke-
rő öregember, különösen, ha még azt 
a bátorságot is veszi magának, hogy 

rácsengessen egy, az utat teljes szé-
lességében elfoglaló, összeölelkezett 
társaságra, akik aztán természetesen 
(?) „beszólnak”. Sötét gondolataimat 
vidám irányba billentik az olyan igaz 
emberi megnyilvánulások, mint a 
maszkok varrása vagy az ételosztás. 
Nagyon tetszenek a napok egyhan-
gúságát enyhítendő, szervezett ak-
ciók, mint a „Siófoki Kultúrpercek”.

Mi vár ránk az elkövetkező hó-
napokban? Nagyon nehéz megvála-
szolni. Mindenekelőtt nem ismerjük 

sem a kórokozó, sem a járvány igazi 
természetét. A csökkenés, lecsengés 
után majd újra fellobban? Az, hogy 
a kór áldozatait elsősorban az idősek 
közül szedi, egyáltalán nem megle-
pő. Sebészként minden műtétjaval-
latánál mérlegelnem kellett az adott 
beteg teherbíró képességét, hiszen az 
a beavatkozás, amin egy fiatal játsz-
va átesett, az öregembert már átlökte 
a borotvaél túlsó oldalára, és jóllehet 
„a műtét sikerült, a beteg meghalt”.

A gazdasági következmények 
máris itt vannak. Úgy gondolom, 
hogy a város vezetőinek talán legfon-
tosabb feladata lesz az önhibájukon 
kívül reménytelen helyzetbe csú-
szott családok valamilyen úton-mó-
don történő megsegítése. Az elmúlt 
években a Balaton felértékelődött a 
belföldi turizmus számára, és ez az 
érték a járvány elmúltával is megma-
rad. A járvány fokozott terhelést és 
nem kevés veszélyt jelent az egész-
ségügy számára. Üzenem volt mun-
katársaimnak, hogy „Veletek szá-
guld, vív, ujjong a lelkem”…

A szépre érzékenység vagy a félelem erősödik bennünk?
„Valamikor az 1980-as évek végén, 

90-es évek elején egy hétvégén szü-
leimhez utaztunk haza Balatonföld-
várra, s én az ebéd utáni beszélge-
téskor nagy lelkesedéssel ecseteltem 
édesapámnak, hogy „na végre, ránk 
köszöntött a demokrácia, nem diktál-
nak már nekünk többet a szovjetek, s 
végre elindulhatunk egy olyan úton, 
amelyben a nemzet kiteljesedhet, 
az értékes emberek energiái felsza-
badulhatnak, s szabadon megvaló-
síthatják álmaikat. Nos, akkor apám 
fejét ingatva ennyit mondott: „Csak 
vissza ne sírjuk a régi időket…”

Azóta számtalanszor jut eszembe 
ez a mondat. Olyannyira, hogy hosz-
szú évek óta gyűjtöm az anyagot a 
„nagyregényemhez”, aminek a címe 
adott: „Csak vissza ne sírjuk…” Most, 
a koronavírusnak köszönhetően neki 
is lendültem a regénynek, amelyben 
egy családregény „ürügyén” sze-
retném bemutatni az ország elmúlt 
évtizedeit egészen napjainkig. Mi-
ért tartom fontosnak a dolgot? Mert 
a mindenkori hatalom sorra átfesti, 
megmásítja a történelmünket, az ese-

ményeket hol így, hol úgy értékeli. 
Nap mint nap látom, hogy a mi gyer-
mekeink sem tudják igazából, milye-
nek is voltak az elmúlt évtizedek, kü-
lönösképpen az 1970-80-as évek, az 
én ifjúságom évtizedei, majd a rend-
szerváltás és az országunk kirablása, 
amely miatt a mi korosztályunknak 
bocsánatot illene kérnie gyermeke-
inktől, unokáinktól, jövendő déduno-
káinktól, hogy a Nagy Lehetőséggel 

nem éltünk, s képtelenek voltunk 
megvalósítani egy emberséges, de-
mokratikus társadalmat...

Hogy milyen világ jön? Szeretném 
hinni, hogy egy jobb világ! Sajnos 
azonban az előjelek mást mutatnak. 
Félek, hogy ez a járvány leginkább 
arra jó, hogy megtanuljunk folyama-
tosan félni, rettegni, s megtanuljuk 
elfogadni az egyre gyakoribb korláto-
zásokat, kijárási és egyéb tilalmakat. 
Félek, hogy igazuk lesz az „új világ-
rendről” szóló összeesküvés-elméle-
teknek…

Ugyanakkor abban is remény-
kedem, hogy a vírusinvázió egyben 
rá is döbbenti az emberek tömegeit 
arra, hogy a legfontosabb értékünk 
az egészség, a család, az összefogás! 
A szépre érzékeny emberekben meg-
erősödhet a hit, hogy nem a pénz, 
az anyagiak a legfontosabbak az éle-
tünkben. Mi, a Balatonnál élők sokkal 
jobb helyzetben vagyunk, mint az or-
szág más tájainak lakói, mert a nyár 
és az idegenforgalom – akár csökken-
tett intenzitással is, de – anyagilag ki-
csit stabilabbá tehet bennünket.”

dr. Farkas Sándor,  
nyugalmazott sebész főorvos, egykori  

önkormányzati képviselő, Siófok díszpolgára

Gyarmati László, író, újságíró,  
egykori önkormányzati képviselő,  

a Siófoki Hírek korábbi főszerkesztője
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Összefogott a város
Siófok város járványügyi veszély-
helyzeti alapjába érkezett adomá-
nyok összesítése: Gumikesztyű, 
védőmaszk (FFP2, FFP3, textil, 
orvosi), védőfelszerelés, fertőtlení-
tő: 4055 darab (14 ezer maszkot az 
önkormányzat osztott ki). 
Pénzbeli utalás: 600 ezer forint. 
Élelmiszer (tojás, gyümölcslé, stb.): 
9515 darab. Textil: 100 darab.

Komoly kihívást jelent a járvány-
helyzet a Siófoki Gondozási Központ 
Család-és Gyermekjóléti központjá-
nak. Moher Istvánnétól, a család- és 
gyermekjóléti központ vezetőjétől 
megtudtuk: szokásos napi munkáju-
kon felül a 70 év feletti idős szemé-
lyek és krónikus betegségben szen-
vedők részére elvégzik a bevásárlást, 
gyógyszerkiváltást, csekkfeladást az 
önkormányzat megbízásából.

A járványhelyzet elején jelentős 
számú telefonos jelzés, segítségké-
rés érkezett a munkájukat elvesztők 
részéről, egy hónap elteltével ezek 
megszűntek. Sokszor név nélkül kér-
tek segítséget, ezért nehézkesnek bi-
zonyult a támogatások nyújtása. Ne-
hézséget okozott, hogy meg kellett 
őrizni a másfél méteres távolságot a 
segítő és ügyfelei között. Dolgozóik 
védőfelszereléssel ellátottak (maszk, 
kesztyű, fertőtlenítő, stb.)

Sokan segítették, segítik járvány-
helyzeti tevékenységüket. Fehérvári 
György és fia saját gépkocsiját és 
munkaerejét ajánlotta fel az idős 
személyeknek történő bevásárlás-
hoz. Az adományosztásban és az 
adományban részesülők listájának 
összeállításában segítségünkre vol-
tak különböző civil szervezetek, a 
Ferences Szegénygondozó Nővérek, 
a helyi Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat, a Magyar Vöröskereszt 
helyi szervezete, valamint az ön-
kormányzat részéről Ressinka Imre 
adománygyűjtésért felelős koordi-
nátor.

Nagyobb mennyiségű adományt 
a Plázstól, az önkormányzattól, va-
lamint a Sió Eckestől kaptak. A pak-
si Suzuki Bartától két Suzuki autót, 
ezek nagy segítséget jelentenek az 
adományosztásban s a napi bevásár-
lásban.

Számos siófoki lakostól kaptak 
tisztító, fertőtlenítő és tisztálkodá-
si szereket, varrott szájmaszkokat.  
Volt, aki tehergépkocsiját ajánlotta fel 
sofőrrel együtt. Rendelkezésükre állt 
a gondozási központ és a KIKK teher-
gépjárműve is, segítettek kollégáik és 
városőrök is. „Mind a civil szerveze-
tek, mind pedig a lakosság részéről 
nagymértékű összefogás volt jellem-
ző. Köszönet érte mindenkinek!” – 
tette hozzá Moher Istvánné.

A város az elmúlt időszakban a há-
ziorvosoknak is ismét juttatott védőfel-
szerelést, ezúttal dr. Házas József nyug-
díjas háziorvos, korábbi képviselő és 

fia, Házas Gábor jóvoltából (képünkön 
adományukat dr. Sárközy László jegyző 
veszi át). A doktorok 60 darab FFP2-es 
maszkot és 30 kezeslábas védőruhát 
kaptak. (Állami ellátmányból az el-
múlt 1 hónapban a 15 siófoki háziorvos 
két alkalommal kapott összesen 50-50  
szájmaszkot és 50-50 pár kesztyűt).

Veszélyhelyzeti ügyelet az  
óvodákban és a bölcsődében
Az óvodák és a bölcsőde lapzár-
takor még ügyeleti rendszerben 
működött, a kormány rendelkezé-
seinek megfelelve egy csoportban 
maximum öt gyermekkel. Mivel 
egyre nagyobb rá az igény a szülők 
körében, a Katicabogár és a Nyolc-
színvirág után a Napsugár óvodát 
is megnyitották május közepén, 
egyelőre ügyeleti rendben.

A vírushelyzetben működő óvodai 
és bölcsődei ügyeleti rendszerről Siófok 
Város Óvodájának vezetőjét, Oláhné 
Kálmán Viktóriát, és Siófok Város Csi-
csergő Bölcsődéjének vezetőjét, Hava-
si-Horváth Krisztinát kérdeztük.

Az óvodai ügyelet március közepén 
egészen kis létszámmal kezdett, azu-
tán egyre többen igényelték a szülők 
közül, ahogyan visszaálltak a munká-
ba. Május közepén két óvodai ügyelet 
40 gyermekkel működött. A járvány 
kitörésekor 3-5 gyermek családja igé-
nyelte a bölcsődei elhelyezést, ezeknél 
a családoknál a szülők a járványüggyel 
kapcsolatos feladatokat láttak el. Ebben 
az intézményben is fokozatosan nőtt a 
létszám, május közepén három csoport 
volt nyitva.

Lapzártakor a helyzet: amíg egy 
csoportban csak öt gyermek lehet, fo-
lyamatosan nyitják a csoportszobákat. 
A gyermekek felügyelete az óvodákban 

még megoldható volt ekkor a fiatalabb 
munkatársakkal, bár az idősebb korosz-
tály munkába állását sem korlátozták. 
A bölcsődében is azt tervezték, hogy a 
szülői igényekhez igazodva újabb cso-
portokat nyitnak. Ott is jellemzően a fi-
atalabb munkatársak dolgoztak, ugyan-
akkor az idősebbeket is szívesen látták. 
Mindkét intézménynek Siófok Város 
Önkormányzata biztosított szájmaszko-
kat, illetve kaptak felajánlásokat is. Ren-
delkezésükre állnak kézfertőtlenítők, 
fertőtlenítő szerek. A szülők az óvodai  
csoportszobákba nem léphetnek be, a 
kézmosásra vírushelyzettől függetle-
nül is tanítják az apróságokat, sokszor 
felhívják a figyelmüket a személyes hi-
giéniára. Erre most még nagyobb hang-
súlyt fektetnek. A felületeket, tárgyakat 
folyamatosan fertőtlenítik a bölcsiben 
is, a délutános kollégák a gyerekek távo-
zása után a játékokat is. Étkezéskor fi-
gyelnek arra, hogy a lehető legtávolabb 
üljenek a gyerekek, alváskor szintén 
ügyelnek a távolságra. A kicsik fogadása 
zsiliprendszerrel történik, azaz a szülők 
nem lépnek be az intézménybe. Ők is 
tanítják a kézmosást a legkisebbeknek 
is. Gyakran szellőztetnek, amennyiben 
az időjárás engedi, a legtöbb időt a sza-
badban töltik a gyerekek. Ebben az idő-
szakban fokozottabban betartják azt a 
szabályt, hogy beteg gyermek a közös-
ségben nem tartózkodhat.

Milliárdra rúghat a bevételkiesés
Legutóbbi számunk megjelenése-
kor 500 milliónál tartottunk, most 
legalább 650 milliónál, de inkább 
egymilliárdnál…

A járványügyi helyzetre hivatkozva a 
kormány elvonta az önkormányzatok-
tól az idei évre eső gépjárműadó-be-
vételüket, eltörölte az idegenforgalmi 
adó fizetési kötelezettségét, megszün-
tette a fizetőparkolást, továbbá döntött 
arról, hogy az önkormányzatok nem 
kérhetnek közterületbérleti díjat. A sió-
foki városháza május közepi számítása 

alapján ez Siófok városa esetében ennyi 
bevételkiesést jelent az idei évre terve-
zetthez képest:
Gépjárműadó: 110 millió Ft,
Idegenforgalmi adó: 290 millió Ft,
Üdülőhelyi támogatás: 140 millió Ft,
Parkolás: 110 millió Ft.
E 650 milliós bevételkiesést tovább 
növelhetik az ugyancsak be nem folyó 
közterületbérleti díjak, valamint az, 
hogy várhatóan az iparűzési adóból is 
kevesebb kerül végül a város kasszájá-
ba a tervezettnél. Ezzel együtt a kiesés 
akár az egymilliárd forintot is megha-

ladhatja – így számolt lapzártakor a 
városháza. Emiatt rövidesen áttekintik 
a város költségvetését: néhány tervezett 
beruházás biztosan elmarad idén, és 
2020-as évre rendkívüli gazdálkodási 
terv készül az önkormányzat működő-
képességének a fenntartása érdekében. 
Az önkormányzat járványhelyzeti ki-
adásai: 
Járványügyi veszélyhelyzeti alap ki-
adásai: tartósélelmiszer-vásárlás (élel-
miszercsomag): 1,9 millió Ft. Saját 
forrásból: 7,2 millió Ft (maszkok, fer-
tőtlenítőszerek, egyéb kiadások).

Ipari park: késik, de nem múlik
„Nem engedtük el az iparipark-be-
ruházást minden ellenkező híresz-
teléssel szemben” – mondta dr. 
Lengyel Róbert polgármester.

A kormánypárti média és or- 
szággyűlési képviselő a járványhelyzet 
ideje alatt több ízben is kérdőre vonta 
a városvezetést, a polgármestert: miért 
nem szorgalmazza az iparipark-fejlesz-
tést a 65-ös út mentén? A beruházásra 

2017-ben nyert pályázati pénzt Siófok, 
eredetileg 2020-as befejezéssel, de már 
a januári képviselő-testületi ülésen 
szóba került: kérni fogja a város ennek 
módosítását 2022-re. Megtörténtek a 
szükséges ingatlanvásárlások, készek 
a körforgalom tervei, lezajlottak a ható-
sági eljárások, kész a terület kiviteli ter-
ve. A város idei költségvetéséről döntő 
februári ülésen megszavazták: idén is 
és jövőre is 763 millió forintot biztosít 

Siófok az ipari park kiépítésére. „Ami-
kor nem látjuk még pontosan sem 
bevételeink csökkenését, sem a jár-
ványhelyzet miatti kiadásnövekedést, 
éppen az lenne a felelőtlen döntés, ha 
egy ekkora kiadással járó beruházásba 
belevágnánk – így a polgármester. – 
Óvatosak vagyunk. Szavakkal bárki do-
bálózhat, felelősség nélkül, nekünk vi-
szont felelős döntéseket kell hoznunk 
ebben a kritikus helyzetben.”

Kálmán Imre és a
káposztás kocka

A város kulturális élete az online 
térben is mozgalmas. A Vak Bottyán 
iskola művészeti iskolai tagintézménye 
az órák mellett házi növendékhangver-
senyt is hirdetett, a tanulók a közösségi 
oldalon mutathatják meg tehetségüket. 

A Kálmán Imre Kulturális Köz-
pont többek között szeretetfát állított, 
a civil szervezetek fotóiból fénykép-
kiállítást készített, és a virtuális tér-
ben megtekinthető koncerttel hívta 
fel a figyelmet a közösségekben rej-
lő értékekre. A siófoki könyvtárosok 
mesefelolvasás vagy papírszínház 
formájában érik el a legkisebbeket, a 
könyvtár és emlékház karanténkony-
hájában Kálmán Imre kedvenc ételét 
ismertették meg az érdeklődőkkel, 
vagyis a káposztás kockát. A Siófoki 
Kultúrpercek oldal minden este ze-
nei, képzőművészeti produkciókkal, 
irodalmi alkotásokkal jelentkezik.

Csarnok: megszűnt az idősek sávja

A polgármester rendelete értelmé-
ben május közepétől a siófoki vásár-
csarnokban megszűnt a 65 év felettiek-
nek addig 9 és 10.30 között biztosított 
vásárlási idősáv, vagyis minden korosz-
tály bármely időpontban vásárolhat és a 
csarnok nyitvatartása is újra a régi. 

A forgalomvisszaesés miatt ko-
rábban bezárt csarnoki húsüzlet is 
újra kinyitott. A szájmaszk vagy ar-

cot eltakaró textília viselése azonban 
az ott dolgozóknak és a vásárlóknak 
továbbra is kötelező, illetve erősen 
ajánlott sorbanálláskor a másfél mé-
teres távolság tartása.

Ugyancsak május közepétől újra 
nyitva vannak a siófoki játszóterek 
is, a város ez esetben is a távolságtar-
tási, higiéniai szabályok betartására 
kéri a gyermekek szüleit.
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Röviden
HULLADÉKUDVAR
Újra nyitva a siófoki hulladékudvar 
az ipartelepen, a Kertész utca 2. 
alatt. Nyitvatartás: szerda, péntek, 
vasárnap 10-től 18-ig. A hulladé-
kudvart használhatja: • siófoki ál-
landó lakcímmel rendelkező lakos; 
• üdülőingatlan-használó, aki sze-
repel a közszolgáltató nyilvántar-
tásában; • gazdálkodó szervezet 
képviselője által adott szabálysze-
rű maghatalmazással rendelkező
személy, abban az esetben, ha a 
gazdálkodó nyilvántartásában sze-
repel. Minden esetben igazolni kell 
a személyazonosságot. További 
részletek, így például a beszállítha-
tó hulladékfajták listája a Siókom 
Nonprofit Kft. weboldalán.

RÓZSAKERT

Megkezdődött közben a Rózsakert 
megújítása önkormányzati önerő-
ből. A pergolák elbontása megtör-
tént, a Zsilip sétánnyal párhuza-
mosan futó elkorhadt fapergolák 
és betontalapzatai helyét termő-
földdel töltötték fel, valamint be-
füvesítették. A Rózsakert-felújítás 
első ütemében megújul a parti sé-
tány, mely át lesz helyezve, továb-
bá térkövezés készül padokkal és 
közvilágítással. Ez a tervek szerint 
ősszel valósul meg.

ŐZMENTÉS
Egy őzgidát mentettek a tűzoltók 
Siófokon, a Szépvölgyi utcában. Az 
őz beszorult egy kerítésbe, és se-
hogy sem tudott önmaga kiszaba-
dulni. A tűzoltók feszítő-vágó be-
rendezéssel kiszabadították a riadt 
állatot a kerítés fogságából, majd 
átadták a vadásztársaság munka-
társának, aki szabadon engedte a 
jószágot.

SPORT
Sport, járványhelyzet idején. A sió-
foki kézilabdázók és futballisták 
számára is véget ért a bajnokság 
a márciusi leállással. Az SKC játé-
kosainak bérét 30, a labdarúgókét 
sajtóhírek szerint 70 százalékkal 
csökkentette klubjuk a járvány-
helyzetre való tekintettel.

Oda Széchenyi álma…
...avagy, kaphat-e Siófok is bahartos 
ingatlanokat?    

Megszünteti az idén közel 1 mil-
liárd forintos bevételt hozó vitorlás-
kikötői üzletágát (mind a tizenegy 
vitorláskikötőt, így a siófokit is bérbe 
adja), ingatlanokat ad el (négy hajóki-
kötőt, két kempinget és egyebek kö-
zött a siófoki Móló Hotelt) a Balatoni 
Hajózási Zrt. A cég átalakítása 65 fős 
létszámleépítéssel is jár. Az erről dön-
tő közgyűlésen csak a cégben immár 
75 százaléknál is több részvényt bir-
tokló magyar állam képviselője szava-
zott minderre igennel, egyetlen bala-
toni polgármester sem mondott igent; 
nemmel voksoltak vagy tartózkodtak.

Balatoni hajósok: távol
a döntések közeléből

A siófoki székhelyű, 173 éve Szé-
chenyi István alapította Balatoni 
Hajózási Társaságot a leghosszabb 
ideig dr. Horváth Gyula vezette, aki 
matrózként kezdte, onnan jutott el a 
vezérigazgatói tisztségig. „Úgy tűnik, 
oda Széchenyi álma, vagyis nem ma-
rad egyben a Balatoni Hajózási Társa-
ság – mondta, amikor a Siófoki Hírek 
a véleményét kérte a május 6-i dön-
tésről. – A kikötőkre már a 90-es évek 
második felében is szemet vetett egy 
bizonyos üzleti kör, addigra készültek 
el ugyanis az első jelentős fejlesztések 
Balatonföldváron, Balatonbogláron. 
Csakhogy akkor éppen kormányzati 
segítséggel sikerült ezt megakadá-

lyozni. Előbb az első Orbán-kormány 
idején a társaság 51 százalékát kap-
ták meg az önkormányzatok, majd 
a Gyurcsány-kormány a másik felét 
is a településeknek adta. S az önkor-
mányzatok úgy működtették a céget, 
hogy nem elsősorban a pénzügyi nye-
reséget tartották szem előtt, ahhoz 
végig tartották magukat: nem engedik 
egyenként, kikötőnként „kimazsoláz-
ni” a legértékesebb vagyonelemeket 
külső személyeknek. Hibáztak is az 
önkormányzatok, amikor nem telje-
sítették a tulajdonukba adás fejében 
előírt tőkeemelési kötelezettségüket. 
Ezt pótolva „tette be a lábát” a magyar 
állam, és szerzett mára akkora tulaj-
doni hányadot (75 százalék felettit), 
hogy a polgármesterek ma a szavukat 

felemelhetik ugyan, de beleszólásuk 
valójában nincs a döntésekbe, aho-
gyan ezt láttuk május 6-án is...”

Horváth Gyula szerint tevékeny-
ségei szűkítésével, egyebek közt a 
gyorshajók értékesítésével is, a cég 
saját magának teremt konkurenciát; 
másrészt pedig „lenullázza” a jeles ki-
kötőépítő, -fejlesztő elődök tevékeny-
ségét. „Igaz, a valódi balatoni hajósok 
mára nagyon messze kerültek a dön-
tések közeléből...” – jegyezte meg a 
ma már nyugdíjas exvezér, majd úgy 
folytatta: „Mind a négy, eladni terve-
zett hajókikötő stratégiai jelentőségű 
ingatlan, az érintett települések „vízi 
kapuja”, van, ahol a vízpart egyetlen 
szabad megközelítési lehetősége. A 
kenesei ráadásul muzeális jellegű, az 
volt a első balatoni kikötő, 1846-ban 
Széchenyi idejében oda vitték az új 
közönséget Pestről. A csopakihoz és 
az akalihoz is több ezer négyzetmé-
teres vízparti ingatlan tartozik. Az 
ugyancsak dobra vert boglári Sellő 
kemping is páratlan érték; egy félszi-
get a vitorláskikötővel részben egybe-
épült, feltehető tehát, hogy egy kézbe 
kerül… A Balatonhoz való hozzáférés 
is csorbát szenvedhet például Szeme-
sen is, ahol a Bahart biztosított stran-
dolási lehetőséget a kikötő közelében, 
a kempingjén keresztül. Ha a cégnek 
nem éri meg a kikötők fenntartása, 
bizton fordulhattak volna az önkor-
mányzatokhoz; ki- és behajózni egy 
kikötőbe nem költség, pénztár sem 

kell, az adott település pedig biztosan 
vállalná a fenntartást. Csődveszélyt is 
emlegetnek most indokként, ez eset-
ben azonban az ügyvezetést kell „el-
csapni”, hiszen idén éppen a kiszer-
vezni tervezett vitorláskikötői üzletág 
menti meg ettől a Bahartot a biztos,  
1 milliárd közeli bevételével. Egészen 
elképesztő érvelés, hogy a vitorláski-
kötő-működtetés életidegen egy hajó-
zási cégtől… Más lehet itt a háttérben, 
hamarosan az is ki fog derülni, hogy 
mi, vagyis hogy kik, milyen üzleti kö-
rök…”

„Ha most Széchenyi
letekint fentről...”

Siófoknak alig 10 százaléknyi tulaj-
donrésze maradt a Bahartban, de így is 
messze a legnagyobb önkormányzati 
tulajdonos. „Évek óta hallani, hogy 
bizonyos üzleti köröknek fáj a foga 
egyes, igen értékes vízparti Bahart-in-
gatlanokra; amikor a cég reorganizá-
ciós terve elém került, az volt az első 
gondolatom: íme, itt van írásban előt-
tünk a Bahart széthordásának a terve 
– mondta lapunk érdeklődésére dr. 
Lengyel Róbert siófoki polgármester. – 
Az is rögtön eszembe jutott, hogy a ba-
latoni polgármesterek nem maradhat-
nak csendben, most egységesen kell 
tiltakoznunk, annak ellenére, hogy 
sok ráhatásunk nincs a döntésre. A 
Balatoni Szövetség elnökségi tagjaként 
kezdeményeztem a közös állásfogla-

lásunkat, ami ha többet nem is ért, de 
legalább megmutatta, hogy mi a bala-
toni településvezetők véleménye. Azt, 
hogy mi kiállunk a balatoni hajósokért, 
ezért a nagy múltú cégért. Aki ezt nem 
teszi, aki hallgat (kezdeményeztem 
azt is, hogy szólaljanak meg a balato-
ni kormánypárti országgyűlési kép-
viselők is, de ezt már hiába…), vagy 
aki asszisztált ehhez a döntéshez, az 
szégyellje magát! Ha most Széchenyi 
István letekint ránk fentről, akkor meg-
lehet, szégyelli magát mások helyett 
is, és talán felteszi azt a kérdést, hogy 
„tudjátok ti, mit tesztek, utódaim?”...
Bahartos ingatlanértékesítési próbál-
kozások az utóbbi időben is voltak, de 
ettől még az előző, fideszes többségű 
siófoki képviselő-testület is egységesen 
elhatárolódott, mint ahogyan az összes 
balatoni település; a legfontosabbnak 
a vagyon egyben tartását tekintettük, 
nem egyes más, gazdasági érdekeket. 
Melyek viszont félő, hogy mostantól 
előtérbe kerülnek, és egyre több vagyo-
nelem olyanok kezébe kerül, akik nem 
eddigi érdemeik, hanem valami egé-
szen más szempont alapján juthatnak 
majd hozzá ezekhez. Kezdeményez-
tem egyébként, hogy a döntéshozók 
fontolják meg: részvényeink értéke 
fejében kerüljenek Siófokhoz a Bahart-
nak nem kellő helyi ingatlanok...”

(Lapunk következő számában 
folytatjuk a témát).

... de mi lesz a hajózási sziget, vagyis a Bahart mai siófoki telephelyének, 
műszaki bázisának sorsa? A május 6-án elfogadott reorganizációs terv szerint 

közel annyiba (több milliárdba) kerülne a telep felújítása, mint az elköltöztetése 
a közeli, egykori halászati telekre. Ha a Bahart kiüríti a tulajdonában lévő 
szigetet, akkor ott az egész Balaton egyik legexkluzívabb, szabad ingatlana 

várhatná a reménybeli vevőjelöltet. Biztosan lenne rá jelentkező... 
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PÁLYÁZAT ÚTJÁN ELADÁSRA  
KIJELÖLT INGATLAN

1. Fonyód, Kopaszdomb lakóház, udvar, erdő, rét
033 hrsz. 29500 m2 • Vételár: 28.000.000 Ft

Az ingatlanon harmadik személy tulajdonában álló felépítmény  
(családi ház) található. 

A pályázatban szereplő ingatlan kikiáltási  
ára nettó értéken szerepel, azt áfa terheli. 

Érdeklődni lehet, ill. a részletes pályázati kiírás átvehető az alábbi címen: 

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési 
Osztálya (Siófok, Fő tér 1. I. emelet 108.)

Pályázatok beadásának határideje: 2020. június 15. (hétfő) 9:00 óra

Hirdessen a  
Siófoki Hírekben  
2020-ban is!
új hirdetési konstrukciók,  
személyre szabott ajánlatok, 
kedvezményes hirdetési  
csomagok

Röviden
E-TÖLTŐK
Leszerelték az elektromosau-
tó-villámtöltőt a siófoki városháza 
parkolójában. A városháza tájé-
koztatása alapján a a töltőállomás 
telepítőjével lejárt az 5 évre kötött 
együttműködési megállapodás, 
illetve ez a töltő nem felel meg 
a nyáron érvénybe lépő elektro-
mobilitási törvény előírásainak, 
mert nem rendelkezik CCS csatla-
kozóval. Az ingyenes villámtöltő 
üzemeltetése 2019-ben 1,3 millió 
forintba került a városnak. Jelen-
leg Siófok közigazgatási területén 
kilenc elektromos töltőállomás 
üzemel, és három áll építés alatt 
bevásárlóközpontok parkolójában. 
A siófoki önkormányzat három töl-
tőállomást üzemeltet, itt biztosít 
ingyenes töltési lehetőséget:
•  Siófok, Darnay Kálmán tér 9. 

szám előtt;
•  Siófok, Krúdy sétány 5/A szám 

előtt;
•  Siófok, Koch Róbert utca 14/A 

szám előtt.

MAGTÁRVÉG

A kiliti városrész két patinás épüle-
te közül az egykori tiszttartóházat 
nemrég elbontotta a tulajdonosa 
a Béke tér sarkán, lapzártakor a 
régóta bedőlt tetejű magtár volt 
soron, a 65-ös út mentén. Mind-
két épület magántulajdonban van, 
illetve volt, a városháza tájékoz-
tatása szerint egyik épület sem 
állt védettség alatt. A régi magtár 
a 2005-ös településképi rendelet 
megújítását követően a 2016-os 
értékvédelmi rendeletbe már nem 
került be. Ennek az az oka, hogy 
tartószerkezeti szakértő korábban 
életveszélyesnek minősítette. A 
város polgármestere a település-
képi törvény erre vonatkozó ren-
delkezései alapján, hatósági eljárás 
során még 2019 közepén kötelezte 
a tulajdonost az ingatlan egyes ré-
szeinek helyrehozatalára.

Katonák szkafanderben
...az idősotthonban.

A Magyar Honvédség alakulatai 
minden hazai idősotthont végigjár-
tak és fertőtlenítettek. Siófokra há-
rom autóval érkeztek a terepszínű 
ruhások Kaposvárról, addigra a gon-
dozási központ munkatársnői ösz-
szetolták és letakarták a bútorokat, 
a mozgásképes idős gondozottakat 
pedig a fertőtlenítés, majd a felszára-
dás és szellőztetés idejére az épület 
elé ültették. Jókedv uralkodott a la-
kók körében, volt úgy, hogy még egy 
nótára is rázendítettek a szájmasz-
kos idősek, a gondozónők bizonyos 
időközönként némi ülőtornára (kar-
nyújtás, karkörzés) is rávették őket.   

Egy váltásban két-két, védőfelsze-
relésbe öltözött katona ment be per-
metezővel a hátán, a csempézett épü-
letrészeket hipóval, a többi felületet a 
Mol által újonnan gyártott fertőtlení-

tővel fújták le. A végén a központ dol-
gozói egy közös képre is összeálltak a 
katonákkal, az egyik idős, látását ve-
szített lakó kézzel „nézte meg”, hogy 
milyen is egy védőfelszerelésbe öltö-
zött katona, s megállapította: „Mint a 
filmekben, az Orion űrhajóban...”.

Ahogyan már megírtuk, a 88 el-
látottat gondozó siófoki idősek ott-
honában az illetékes kormányhiva-
tali szerv által elvégzett vizsgálatok 
mindent rendben találtak, fertőzött 
nincs, a gondozottakat védőfelszere-
léssel ellátták, a lezárások, elkülöní-
tések, fertőtlenítések megtörténtek.

Bekamerázzák a déli utcákat
Szemétbiznisz tüzekkel.

A polgármester kezdeményezé-
sére vészmegbeszélést tartottak a 
városházán a hivatali illetékesek: a 
rendőrség, a tűzoltóság, a polgárőr-
ség, a cigány önkormányzat és a járási 
hivatal munkatársainak részvételével 
a délkeleti városrészben (Irinyi, Rét, 
Alsó utcák) kialakult szeméthelyzet 
miatt. Szinte naponta vonultak a tűz-
oltók az elmúlt hetekben szeméthe-
gyet oltani, egy ház is leégett. Az a ta-
pasztalat: szemetet fuvarozók öntik le 
rakományukat egy-egy udvarra (van, 
aki pénzért adja ki nekik a területét 
erre a célra), majd amikor a szemét-
hegy fölhalmozódik, meggyújtják.

A tűzoltóság összesítése szerint az 
elmúlt 1 évben 310 esetben vonultak a 
siófoki tűzoltók a város területén olta-
ni/menteni, ebből csak az Irinyi, Rét 
és Alsó utcákba, illetve azok környé-
kére 48 esetben.

A döntésekből: az említett utcákat 
rövidesen térfigyelő kamerarendszer-
rel helyezi megfigyelés alá a rendőr-
ség. Ennek mintegy hatmillió forintos 
költségét a városháza állja.

A rendőrség kérésére (a köny-
nyebb forgalomellenőrzés érdeké-
ben) egyirányúsítják ezen utcák 

gépjárműforgalmát.
Fokozzák a rendőri, városőri és 

polgárőri jelenlétet a területen. 
A sitt, egyéb hulladék elszállí-

tását lámpaoszlopokra illegálisan 
kihelyezett táblákkal hirdető vállal-
kozások reklámtábláit a városőrség 
és a polgárőrség eltávolítja, a NAV-
ot pedig értesítik az e tevékenységet 
hirdetők neveiről, elérhetőségeiről.

A területen ingatlantulajdonnal 
rendelkezőket felszólítják a ma-
gánterületeken felhalmozott sitt és 
egyéb hulladék haladéktalan eltá-
volítására.

Bizonyos szociális juttatások 
(egyszeri segélyek) folyósításának a 
lehetőségét a kérelmező udvarának, 
árkának rendben tartásához kötik.

Miközben beteget látott el egy 
mentős a siófoki Rét utcában, 
ellopták a mentőautóból a tab-
letjét és az övtáskáját. Nyomra-
vezetői díjat ajánlott fel a város 
és a helyi cigány nemzetiségi 
önkormányzat is. A rendőrség 
elfogta a lopással gyanúsítható 
helybéli, 35 éves J. Attilát, aki 
beismerő vallomást tett.
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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

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

vegetáriánus finomságok

rágcsálni valók

növényi sajtok

bioparfümök

mosóparfümök

PI - víz több mint 25 év

személyre szabott ingyenes szaktanácsadás 
GAL 
kollagén peptidek
Csökkenti az ízületi fájdalmakat. Csökkenti a nagyobb 
ráncok mélységét, és megállítja újabbak kialakulását, ki-
sebb ráncokat segít eltünteti. Fokozza a bőr hidratáltsá-
gát és feszességét. Fokozza a bőr kollagén- és elasztin-
tartalmát, így a rugalmasságát. Csökkenti az arcbőr zsíros-
ságát, így az akné előfordulását, súlyosságát. Vastagabb, 
sűrűbb hajhoz, gyorsabb hajnövekedéshez segít. Csök-

kenti a szeborreát (a hajzsírosodást és a korpásodást).Csökkenti a diffúz 
és férfias típusú hajhullást. forrás: gal.hu

gyümölcslevek

Natur Tanya 
beta - SOLAR
Vitamin, ásványi anyag, zöld tea és hialuronsav tar-
talmú étrend-kiegészítő kapszula a gyönyörű napbar-
nított bőrért! Napozáshoz és szoláriumhoz, barnulást 

elősegítő összetevőkkel és bőrvédő antioxidánssal.

HillVital Mesterbalzsam 250 ml
Az eredeti Mesterbalzsam, 
mely népszerűségét a hatékonyságának köszönheti. 
12 gyógynövény szakszerű felhasználásával, a termé-
szet színtiszta, valódi erejét tartalmazza.
Felhasználási terület: ízületi panaszok, derékfájás, reuma, 
izomfájdalmak.

izületre

6480 Ft helyett 5995 Ft23980 Ft / liter
Az ár az ÁFÁ-t tartalmazza és a készlet erejéig érvényes.

Hübner Iron vital 500 ml
Folyékony étrend-kiegészítő vassal és 
vitaminokkal. A vas hozzájárul a normál vörösvérsejt- és hemoglobin-
képződéshez, valamint részt vesz a normál oxigén-
szállításban, segítségre lehet a fáradtság és kifára-
dás csökkentéséhez és elősegíti a gyermekek kog-
nitív képességének fejlődését. 
A kellemesen gyümölcsízű Iron VITAL® alkalmaz-
ható nőknél a terhesség- szoptatás idején, vege-
táriánusoknak, vegánoknak és kisgyermekeknek  
négy éves kortól. Az Iron VITAL® nem 
tartalmaz mesterséges 
édesítőszert és színezéket.

vaspótlásra

6995 Ft helyett 4990 Ft
9980 Ft / liter

barnulás

izületre

Natur Tanya Diurerbe forte
Magnéziumot, káliumot, kloridot valamint 
titrált és standardizált növényi kivonatokat 
tartalmazó étrend-kiegészítő. A termék különösen 
olyan személyek számára ajánlott, akik anyagcsere ser-
kentő, salaktalanító-, vízhajtó, -cellulit elleni kúrát foly-
tatnak. A magnézium hozzájárul az elektrolit-egyensúly 
fenntartásához. A klorid a gyomorban termelődő só-
sav révén hozzájárul az egészséges emésztéshez. forrás: naturtanya.hu

vízhajtás


