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TÍZ NEHÉZ NAP VÍZ NÉLKÜL
Egy egész városrész maradt fogyasztható  
vezetékes ivóvíz nélkül, szerencsére csak  
másfél hétre.    3. oldal

CIVILEK TÁMOGATÁSA
Új pályázatokat vár az önkormányzat.

26-27. oldal

DÉS, BALÁZS, DEMJÉN
Programajánló a

 11-17. oldalon

Február óta  
július 16-án 

 ülésezett először  
a siófoki képviselő- 
testület, és rögtön a  
közepébe vágtak…

4-5. oldal

ALKOHOLSTOP!
… a közterületeken és éjszaka a boltokban.



Siófoki értéktár
Várják a lakosság javaslatait is!

Megalakult a Siófoki Értéktár Bi-
zottság, melynek legutóbbi ülésén 
nyolc települési értéket vett fel a város 
új értéktárába. Ezek: Kálmán Imre 
életműve, Együd Árpád életműve, 
Tarr Lajos akvarellfestő életműve, az 
evangélikus templom épülete, a Sió-
foki Férfi Dalkör, a Siófoki Női Kar, a 
Thanhoffer-villa és a Víztorony.

„Szívesen várjuk a lakosság javas-
latait is – mondta dr. Horváth Gyula 
alelnök. – Személyek, épített környe-
zet, védett épületek, műalkotások, kö-
zösségek kerülhetnek az értéktárba, 
vagy a hajózás és halászat mint intéz-
mény, továbbá az eszközeik vagy a 
kőolajbányászat múltja. Vannak, illet-
ve lesznek olyan pályázatok, melye-
ken csak az értéktárban szereplők ve-
hetnek részt. De segítheti az értéktár 

létrejötte a helyi kutatómunkát, akár 
egy leendő helytörténeti gyűjtemény 
létrehozását, akár egy épület védet-
té nyilvánítását egy esetleges bontás 
előtt. A következő ülésünkön többek 
között a helyi cserkészcsapat, a hajó-
zás és a hajók, az egykori jégvermek, 
vagy Dudás Károly és Gárdonyi Máté 
Balatonkilitiről írt műveinek értéktár-
ba vételét fogjuk megvizsgálni.”

Az Ezüstparton nézték ki
a kutyabarát strand helyét

Július közepén meghaladta az 
ezer aláírást a siófoki kutyabarát 
strandért indított online petíció. 

Eddig csak online lehetett csat-
lakozni, de immár Siófok számos 
üzletébe s az állatorvosi rendelőkbe 
is kikerültek aláírásgyűjtő ívek. A 
kezdeményezők azt szeretnék, ha a 
város képviselő-testülete a közeljövő-
ben napirendjére venné a kutyabarát 
fürdőhely kijelölését, a déli parton 
Fonyód és Balatonföldvár után har-
madikként. 

Ez már nem az első kezdemé-
nyezésük a siófoki kutyabarátoknak, 
három éve Havasi Gábor írta alá el-
sőként az online aláírásgyűjtő ívet, 
akkor azonban nem jártak sikerrel. 
A szervezők most azt tervezik, hogy 
rövidesen megkeresik a képvise-
lő-testület tagjait, azt remélve, hogy 
támogatják a kutyabarát fürdőhely 
létesítését. Havasi Gábortól tudjuk: 
már a helyét is kinézték az Ezüstpar-
ton. További részletek: http://www.
kutyabarat-siofok.hu/

Szúnyogirtás: zárják be az ablakokat!
Ahogyan már megírtuk, idéntől 

csak földi szúnyogirtás lehetséges, 
légi nem. A szakemberek azt java-
solják: a gyérítéssel érintett terüle-
tek lakói a kezelés idejére és az azt 
követő egy órában zárják ablakaikat. 
A kezeléssel egy időben mellőzzék 
a szabadban történő ruhaszárítást, 
valamint a kezelés után a szabad-
ban tárolt gyermekjátékokat, illetve 
zöldségeket és gyümölcsöket mos-
sák le! A Balatoni Szövetség júniusi 
ülésén a tóparti polgármesterek ag-

gályaikat fejezték ki, hogy mi törté-
nik, ha az új módszer nem lenne ha-
tásos a vérszívók ellen. Azt a választ 
kapták: ha nem lesz hatékony, más 
módszert vetnek be… Július köze-
pén egyébként Siófokon a vasút és a 
Balaton-part között, valamint Sóstó 
területén nem a „szokásos” állami-
lag elrendelt gyérítés történt, hanem 
az önkormányzat által megrendelt 
akció a város pénzén, a vérszívók 
elszaporodása, a számos lakossági 
panasz miatt.

A Thanhoffer-villa a Petőfi sétányon

Önök kérdezték
Hétvégén, délutánonként is fű-

nyíróznak, zajjal járó kerti tevékeny-
séget végeznek sokfelé. Siófokon ezt 
nem tiltja helyi rendelet, mint példá-
ul Balatonfüreden és Keszthelyen? 

A városháza válasza: Siófokon 
nincs ezt tiltó helyi rendelet, de kérjük, 
hogy a felelősségteljes állampolgárok 
legyenek tekintettel egymásra. Egyben 
felhívjuk a figyelmet, hogy a város bel-
területén a nyílt téri égetés egész éven 
át tilos. 

Pótolják-e az áprilisban, a jár-
ványhelyzet miatt elmaradt szerve-
zett kutyaoltást?

A városháza válasza: a tavaszi 
elmaradt alkalom nem lesz pótolva, 
szervezett oltás legközelebb jövő ta-
vasszal lesz. A veszélyhelyzet ugyan 
véget ért, de elkerülendő a csoporto-
sulást idén már nem szerveznek ilyen 
alkalmakat, az állatorvosok azonban 
vakcinákkal bőven felkészülve várják 
a kutyákat és gazdáikat.

Erdei Ferenc utca:
marad a név

Nem változik az Erdei Ferenc utca 
elnevezése, így döntött a siófoki kép-
viselő-testület. A város figyelmét a 
megyei kormányhivatal közérdekű 
bejelentésre hivatkozva hívta fel: Erdei 
Ferenc hajdani agrárközgazdász, poli-
tikus, falukutató (1910-1971) a „nem 
javasolt” kategóriában szerepel az aka-
démiai iránymutatás szerint, mint köz-
terület-névadó. Az érintett lakosság 
véleményének kikérése után mondott 
nemet az utcanévváltozásra a testület.

Szenes Iván egykori neves zene-
szerző nevét kapja ugyanakkor a Tátra 
utca északi része. A közelben áll a csa-
lád által birtokolt ingatlan.

(A képviselő-testület július 16-i ülé-
sének további döntéseiről lapunk 4. és 
5. oldalán számolunk be)

Tisztelt Olvasóink! 
Elérhetőségeink: e-mail:  
szerkesztoseg@siofoki-hirek.hu, 
de üzenhet a Siófoki-hírek.hu 
Facebook-oldalon is. Levélben 
ide írhat: Siófoki Önkormány-
zati Hivatal, 8600 Siófok, Fő tér 
1., Sajtó, Siófoki Hírek.
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Tíz nehéz nap víz nélkül
Pontosabban csak forralás után 
fogyasztható ivóvízzel Kiliti egész 
városrészében. Ez idő alatt a 
lajtoskocsik rendületlenül járták 
az utcákat. Vírus után baktérium, 
ráadásul a nyár kellős közepén...

Július 5., vasárnap délelőtt. Alig 
folyik a víz a csapból, ellenben höm-
pölyög a víz az úton, lefelé a kiliti sző-
lőhegyről…

Július 6., hétfő délután. A DRV 
Zrt. rendkívüli közleménye: az ivóvíz 
egész Kiliti területén csak forralás után 
fogyasztható Pseudomonas aerugino-
sa baktérium szennyezettség mutat-
ható ki az ivóvízmintában. Az érintett 
lakosságot estig szórólapokon is tájé-
koztatják.

Július 7.: Lajtoskocsik kezdik járni 
Kiliti utcáit.

Július 9.: A DRV arról tájékoztat, 
hogy gyanújuk szerint valahol egy in-
gatlanon rákötötték a saját, fúrt kutat 
az ingatlan belső ivóvízhálózatán ke-
resztül a közüzemi ivóvízhálózatra. Ez 
– írja a vízmű – jogszabályilag tiltott, 
és komoly közegészségügyi kockáza-
ta van. „Jelenleg Magyarországon az 
ásott vagy fúrt kutak döntő többsége 
nincs engedélyeztetve, belső szerkeze-
tük nem ismert, ráadásul nagy részük 

talajvizet termel ki. Magyarországon 
a talajvizek 90 százaléka szennyezett 
műtrágya- és növényvédőszer-ma-
radványokkal (nitrát, ammónium, 
peszticidek stb.), valamint a bakteri-
ális szennyezés is gyakori (coliform, 
Pseudomonas, Enterococcus stb.). A 
vezetékek összekötésének rendkívül 
komoly vízbiztonsági kockázata van, 
ugyanis ilyen esetben a közüzemi há-
lózatra kijuthat a minőségileg nem 
megfelelően vagy egyáltalán nem el-
lenőrzött saját kút vize.” A DRV beje-
lenti: szigorúan ellenőrzi az esetleges 
illegális bekötéseket.

Közben folyamatos a vízhálózat 
fertőtlenítése is „munkaerő-átcsopor-
tosításokkal és rendkívüli munkavég-
zés elrendelésével”.   

 Július 14.: Már menetrendjük is 
van a városrészt járó ivóvízszállító 
tartályoskocsiknak. Lakossági kérés-
re, illetve a DRV Zrt. vezérigazgatója 
és a siófoki polgármester megbeszé-
lése után nem csak az utcákat járják, 
hanem Kiliti több pontján is ugyan-
abban az időben megállnak és fél 
órát ott tartózkodnak a könnyebb 
vízhez jutás érdekében.

Július 15.: délelőtt még járnak 
a lajtosautók, délután azonban jó 
hírt közöl a DRV, amivel egy időben 
a postaládákba is eljuttatják szóró-
lapokon, hogy - „a vízmintavételi 
vizsgálatok eredményei alapján a 
vízminőség helyreállt, ezért a csap-
víz forralására a továbbiakban nincs 
szükség”. A vízszolgáltató közlemé-
nye szerint „a lehetséges okok közül 
egy illegális hálózatra kötés tűnt a 
legvalószínűbbnek, ezért a szolgál-
tató szakemberei ellenőrizték Kiliti 
városrész nagyobb átmérőjű bekö-
téseit, és ivóvízmintákat vettek azon 
jelentősebb közületi felhasználók be-
kötéseiről is, ahol ismert saját vízel-
látás. Vélhetően az illegális rátáplálás 
megszűnt, de a szennyezés forrását 
egyelőre nem sikerült azonosítani, 
ezért az ellenőrzéseket folytatják a 
szakemberek.” F. I.

Négy csillag a nagystrandnak
A Balatoni Szövetség idén is meg-

hirdette a Kék Hullám Zászló strand-
minősítést. Pontozta, végül 1-5 csil-
laggal értékelte a zsűri a balatoni 
strandokat északon és délen. Tizenhét 
strand kapott 5 csillagot (ebből 4 déli 
parti), tizennégy érdemelt ki 4 csilla-
got, három kapott három csillagot, egy 
pedig kettőt. A siófoki nagystrand a 
négycsillagos kategóriába került.

A fenntartó Balaton-parti Kft.-nek 
ilyentájt sokrétűek a feladatai, 17 ki-
lométernyi Balaton-partot „kezel”, 
csak érzékeltetésül: július első felé-
ben egyetlen bő hét alatt 60 tonnányi 
szemetet szedett össze e partszakasz-
ról és szállíttatott el; ebből 15,5 tonna 
nádtörmelék és haltetem volt, ezek 
eltávolítása eredetileg állami szervek 
feladata volna…

Ugyanekkor 
szedtek ki a kft. 
munkatársai ti-
zenkét, eredeti-
leg lebetonozott, 
de vízbe hajigált 
parti szemetest is 
a Balatonból...S 
például felvál-
lalják a Szent 
István sétány 
(közkeletűbb nevén a fövenystrand) 
öblének takarítását is, ugyancsak an-
nak ellenére, hogy nem a kft. feladata 
a Balaton medrének tisztán tartása…

Az önkormányzati társaság júni-
usban kinevezett vezetője, Szend-
rődi Tamás nagy lendülettel látott 
munkához. Máris felfedezett számos 
furcsaságot a vállalkozók bérleti szer-

ződéseiben (van, aki továbbadhatta a 
bérleményét és van, aki nem), nem 
járult hozzá bérlők családtagi-isme-
rősi köreinek kedvezményes strand-
belépő biztosításához (ez a korábbi 
években szokás volt), valamint szer-
ződést bontott illemhelyet üzemel-
tető vállalkozóval, aki lemeszelte az 
„ingyenes” feliratot...

3AKTUÁLIS



„A vírushelyzet után eddig nem 
tapasztalt agresszivitással enge-
dik ki a gőzt sokan...Elszaporod-
tak a garázda jellegű cselekmé-
nyek; jellemző az ittasság, sok 
a sérüléssel járó cselekmény” 
(Bene Zsolt alezredes, városi 
rendőrkapitány).
„Helyzet van Siófokon, és ad-
dig kell reagálnunk, amíg még 
tudunk. Csak egy hétvégén hat 
garázda, verekedéses bűncse-
lekmény történt. A közterületi 
alkoholfogyasztás és az éjszakai 
alkoholárusítás stopja, a sétány 
őrzése – sokkal élhetőbbé válhat 
a város a nyáréjszakákon is” (dr. 
Lengyel Róbert polgármester).

Két idézet a siófoki képviselő-tes-
tület február óta első, júliusi rend-
kívüli üléséről. Ennek legfontosabb 
döntései, ahogyan a polgármester is 
sorolta: a közterületi alkoholfogyasz-
tás megtiltásának a kiterjesztése az 
egész város területére augusztus 
1-től (kivéve például a strandokat és 
a vendéglátó egységeket), az éjszaka 
nyitva tartó üzletekben az alkoho-
lárusítás betiltása 22 és 6 óra között 
ugyancsak augusztustól (a vendéglá-
tó egységek itt is kivételt jelentenek), 
valamint az, hogy július 17-től au-
gusztus 30-ig újra rendezvényterü-
letté nyilvánították a Petőfi sétányt, 
ezáltal lehetővé vált a biztonsági 
őrszemélyzet alkalmazása áteresztő 
pontokkal.

„Erzsike, meggyőztél”  
„Újra megjelentek a részegen, 

csordában vonuló bulituristák a vá-
rosban, akik tonnaszám hagyják a 
szemetet maguk után – mondta a 
polgármester. – Feltankolnak az üz-
letekben, aztán mire a partra érnek, 
már dülöngélnek – rájuk nincs szük-
sége a városnak. Bírom a rendőrka-
pitány ígéretét a rendelet szigorú be-
tartatására.”

Balogh Renáta (Fidesz-KDNP) 
egyetértve a rendrakás szándékával, 
az „alkoholrendeletek” jogszerűsége 
felől érdeklődött, amivel dr. Sárközy 
László jegyző szerint minden rend-
ben van, „egy üzlet a kérdés igazából, 
a Tesco, mely szintén nyitva tarthat 
22 és 6 óra között, de csak ha vállal-
ja, hogy nem árusít ekkor alkoholt.” 
Lengyel Róbert szerint „az éjszakai 
nyitvatartás szabályozására van le-
hetőségük az önkormányzatoknak”. 
Az ülésen az illetékes hivatali osz-
tályvezető számba vette: néhány 
éjjel-nappali üzletet érint ez még a 
városban, „meg a magukat vendég-
látó egységnek álcázó éjjel-nappali 
boltokat a sétányon”.

Safar Ahmed (Fidesz) ellenvé-
leménye így szólt: „Rövid a szezon, 
bírjuk ki, el kell viselni, hogy néhány 
fiatal hangoskodik. A lakosság és a 
vállalkozók se nagyon értenek egyet 
a tiltással, ez komoly megélhetési 
kérdés is, a fiatal költ, a nyugdíjas 
nem, a lakosság egy része ebből él”.

A polgármester azt felelte, szo-
morú volna, ha a vállalkozók az éj-
szakai duhajkodó részegekből élné-
nek, és szerinte a város nagyobbik 
része igenis egyetért a tiltással. Gen-
csi Attila (Fidesz) szerint délután 
kettőkor is „fel lehet tankolni” az 
estére alkoholból, „de mi van azzal, 
aki szerelmi bánatát akarná hirtelen 
alkoholba fojtani 22 és 6 óra között? 
Vagy ha egy buliban késő este elfogy 
az ital?”

Virág Erzsébet (Becsülettel Siófo-
kért Egyesület) válaszolt: „Gondatlan 
háziasszony, aki előre nem vásárol 
be egy buli előtt. De egy réteget ezzel 
a rendelettel biztosan kiszűrünk, és 
már nagyobb rend lesz…”

Gencsi felelete: „Erzsike, megy-
győztél, támogatni fogom.”

A testület végül 9 igen szavazat-
tal, 3 tartózkodás mellett fogadta el 
az üzletek éjszakai alkoholstopját, a 
közterületi szeszfogyasztás esetében 
8-4 volt ugyanez az arány. A város 
óriásplakátokon és kisebb hirdető-
táblákon is propagálja az új rendet, 
az internetes eszközök mellett.

Őrök a korzón
A július 16-i ülés másnapjától újra, 

az elmúlt évekhez hasonlóan, rendez-
vényterület a Petőfi sétány, ahol egy-
egy hétvégi nyáréjszakán akár 12-15 
ezer ember is megfordul. Míg 2015-
ben még 345 bűncselekmény történt 
a korzón a polgármester által kidol-
gozott új rend (kamerarendszer, elle-
nőrző pontok, őrszemélyzet, mindez 
a városi büdzséből) bevezetése, 2016 

Alkoholstop augusztustól:
4 KÉPVISELŐ-TESTÜLET



óta a bűnesetek száma így alakult: 92, 
59, 44, 33.

Idén a vírushelyzet bizonytalan-
ná tette a biztonsági őrszemélyzet 
alkalmazását, e feladatra már május-
ban aláírták a szerződést a pályáza-
ton nyertes vállalkozással, de csak 
július 17-én tudták elkezdeni a mun-
kát a sétányon. A sétány őrzés-védel-
méhez ismét csak arra volt szükség, 
hogy a szezon végéig a képviselő-tes-
tület nyilvánítsa rendezvényterület-
té. A sétány biztonsági feladataira az 
idei költségvetésben is, a tavalyihoz 
hasonlóan, 50 millió forint szerepel, 
ebből 5 millió jut a rendőrségnek tú-
lórapénzre, hogy minél gyakrabban 
tudjanak arra járőrözni, különös te-
kintettel a hétvégékre. Továbbfejlesz-
tették az idei nyárra a „mindent látó” 
kamerarendszert, de – hangzott el 
a testületi ülésen – az őrszemélyzet 
későbbi munkába állása miatt az 50 
millióból jelentős megtakarítás vár-
ható.

Vécsey, Korányi
A képviselőknek, elsősorban is 

Gencsi Attilának rögtön volt ötle-
tük arra, hogy mire költse a város a 
megtakarítást. A siófoki 2-es válasz-
tókerület fideszes képviselője ugyan-
is például a széplaki Vécsey utca 
rendbetételéért lobbizott már annál 
a napirendi pontnál, amikor arról 
volt szó, hogy mely beruházásokról 
kell lemondani a központi elvoná-
sok miatt (Kocsisné Várnagy Tünde 
a Becsülettel Siófokért oldaláról a 
Korányi utcai parkolóépítésben látta 

lelki szemei előtt a sétányon megspó-
rolandó milliókat…).

Balogh Gábor, a hivatal pénz-
ügyekért felelős osztályvezetője 
ismertette a képviselőkkel, hogy a 
járványhelyzetre hivatkozva mely 
összegekkel csappantotta meg eddig 
a kormány a siófoki önkormányzat 
idénre tervezett költségvetését. Ami 
„biztos kiesés”, az elkerüli a félmil-
liárd forintot, bizonytalan, hogy a 
fizetőparkolás júliustól érvényes  
díjemelése behozza-e három és fél 
hónap kiesését, iparűzési adóból pe-
dig a tervezetthez képest 400 milliós 
mínusszal számolnak, ez összesen 
már egymilliárd forintra rúg.

Amikor Safar Ahmed a Petőfi 
sétány - Szent István sétány kör-
nyékének felújítását említette mint 
ugyancsak elmaradó beruházást, 
Lengyel Róbert így reagált: „A fide-
szes képviselők, akik most sorra elő-
állnak javaslatokkal, nem gondolnak 
esetleg arra, hogy levélben kérjék a 
Fidesz-kormányt: szíveskedjen visz-
szaadni az elvett pénzt az önkor-
mányzatoknak? Most egy kis önmér-
sékletre van szükség, nem tudjuk, 
lesz-e második hullám, lesznek-e 
újabb elvonások, a pénzügyi szak-
emberek óvatosságra intenek, és én 
hallgatok rájuk.”

Gencsi Attila úgy vélte, egy kép-
viselőnek az a dolga, hogy lobbizzon 
a területéért, meg aztán a városnak 
azért fejlődnie is kéne, de megint 
„meghajolt” Virág Erzsébet érvei 
előtt (a szavazás aránya, a 9 igen és a 
3 nem legalábbis erre utalt…), utób-
bi ugyanis most azt javasolta, hogy 

októberben tekintsék át újra a város 
pénzügyi helyzetét, és döntsék el ak-
kor, hogy mely beruházást tud mégis 
megvalósítani az önkormányzat.

Sok a mentés
A júliusi rendkívüli ülésen meg-

tudhatták a képviselők azt is, hogy 
a rendőrség igen eredményes évet 
zárt 2019-ben, Siófokon 32 száza-
lékkal csökkent tavaly a bűncse-
lekmények száma 2018-hoz képest. 
Horváth László, a balatoni víziren-
dészet parancsnoka arról is beszélt: 
a vízirendőrök is részt vettek a jár-
ványidőszakban a hatósági házi ka-
ranténosok ellenőrzésében, az idei 
nyári szezonban pedig eddig már jó-
val több mentésük volt (100 esetben 
217 személy), mint tavaly ugyaneb-
ben az időszakban. A polgármester 
firtatta, hogy sok a szóbeszéd, most 
akkor van-e engedélye a Balatonon 
tavaly feltűnt vízi attrakciónak, a hy-
perjet kishajónak vagy sem, amire 
Horváth ezredes diplomatikusan azt 
felelte: a hyperjetről nem illetékes 
nyilatkozni, ám „a Balatonon egyet-
len vállalkozás se működhet úgy, 
hogy a vízirendészet ne ellenőriz-
né…”

Klímavészhelyzeti intézkedési 
tervet is elfogadott a siófoki képvise-
lő-testület (8 igen, 4 tartózkodás), s 
egyhangúlag szavazott meg 10 millió 
forintot a siófoki női kézilabdacsapat 
EHF-kupa-szereplésének támogatá-
sára, de a teljes összeghez csak dön-
tőbe jutás esetén juthat a klub.

 F. I.

a cél a város élhetőbbé tétele
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Változások a fizetőparkolásban: 
Fontos változások a fizetőparko-
lásban Siófokon! Az első díjöve-
zethez tartoznak a Balaton-part 
frekventált területei és a leg-
forgalmasabb belvárosi részek. 
Egész éven át fizetős a Sorház-Sió 
utcai parkoló.

Változtak a korábbi parkolási-
díj-tarifák, és július elsejétől a fize-
tőparkolókat két övezetbe sorolta a 
siófoki önkormányzat.

A járványhelyzet idején Siófok 
már az országos rendelkezések előtt 
ingyenessé tette a parkolást, mely a 
veszélyhelyzet országos feloldását 
követően, július 1-től szűnt meg

.
„A parkolási díjakhoz Siófok az 

előző ciklusban gyakorlatilag nem 
nyúlt hozzá, a jelentősebb balatoni 
települések között így az alacsony 
díjszabású városok közé tartoz-
tunk – mondta dr. Lengyel Róbert 
polgármester. – A pénzügyi kény-
szerhelyzetre is figyelemmel ugyan-
akkor a többi település díjszabásait 
is megvizsgálva, figyelembe véve 
és az arany középutat keresve álla-
pítottuk meg az új díjtarifákat, és 
alakítottuk ki az új díjövezeteket. 
A város frekventált területein a par-
kolók fenntartása költségesebb, és 
a különböző tarifájú díjövezetek a 
parkolók zsúfoltságát is csökkentik, 

különösképp az idegenforgalmi sze-
zonban.”

Ezért alakítottak ki tehát két  
díjövezetet; a parkolási díj összege az 
övezetek szerint változik. A fizetőpar-
kolókat igénybe vevők a díjövezetek 
számáról, illetve a parkolási díjakról 
a város parkolóiban kihelyezett táblá-
kon is találhatnak információkat.

A „kiemelt” I. díjövezethez tar-
tozik a belvárosi részen a Városház 
tér, Kele utca, Fő utca a Sió-hídtól a 
vasútállomásig, valamint a Millenni-
um park. A Balaton-part frekventált 
részén fekvő parkolók közül pedig 
a hajóállomás, Porecs tér, Petőfi sé-
tány vége (Hullám büfé). Az ezeken 
kívüli fizetőparkolók a II. díjövezet 
részei.

Szezonban a II. díjövezetben fi-
zetőssé válik továbbá a Beszédes 
sétány és a Balaton-part közötti sza-
kaszon a Tamási Áron utca, a Ga-
ray János utca, a Lóczy Lajos utca, 
a Vass Gereben utca és a Berzsenyi 
Dániel utca. Ezek a Balaton-partra 
vezető kis utcák korábbi években 
már voltak fizetősek, de most oda is 
automatákat helyeztek ki.  

A parkolási díjakat Siófok Város 
Önkormányzata az alábbiak szerint 
határozta meg:

Az I. díjövezetben szezonban 
(05.15-től 09.15-ig) a parkolás díja 
480 Ft/óra.

A II. díjövezetben szezonban 
(05.15-től 09.15-ig) a parkolás díja 
360 Ft/óra.

Az I. díjövezetben szezonon kívül 
a parkolás díja 360 Ft/óra.

A II. díjövezetben szezonon kívül 
a parkolás díja 200 Ft/óra.

A Sió-Sorház utcai parkoló a jö-
vőben éves üzemeltetési idejű, a 
II. díjövezetben meghatározottak 
szerint (szezonban 360 Ft/óra, 
szezonon kívül 200 Ft/óra).

A teljes árú, valamint a Siófok- 
kártya kedvezménnyel váltható par-
kolóbérletek éves díja  változatlan 
marad.

TÉRKÉPEKEN A VÁLTOZÁSOK:
I. Balaton-parti díjövezetek

II. Belvárosi díjövezetek
III. Ismét fizetősek a Beszédes 

sétány és a Balaton-part  
közötti kis utcák

JELMAGYARÁZAT:
piros: I. díjövezet
kék: II. díjövezet
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új díjtarifák és díjövezetek
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Vírus, elvonás: a déli városrészre szánt
százmilliókat is meg kell felezni
Válaszol: dr. Lengyel Róbert pol-
gármester

Siófoki Hírek: Július 1-től új-
raindult a fizetőparkolás, tehát 
„csak” három és félhavi bevételki-
eséssel kell számolni ebből. Ezzel 
mennyit javulnak a város anyagi 
lehetőségei?

Lengyel Róbert: Nem sokat. A 
járványhelyzeti állami elvonások 
miatt még mindig úgy kell kalku-
lálnunk, hogy akár az egymilliárd 
forintot is megközelítheti az az ösz-
szeg, amennyivel kevesebb bevétel-
lel leszünk kénytelenek számolni a 
februárban elfogadott költségvetés-
hez képest. A helyi utak karbantar-
tására szolgáló gépjárműadó-be-
vételt beszedetik velünk, majd a 
teljes összeget át kell utalnunk az 
államnak, a jövő évtől pedig ez már 
állandósulni fog. Az idegenforgalmi 
adó beszedését év végéig megtiltot-
ták az önkormányzatoknak, emiatt 
290 millió forintunk válik köddé; a 
kurtaxához kapcsolódó általános 
központi támogatást sem kapjuk, 
ami újabb 137 milliós mínusz a 
siófoki kasszából. Számolunk 400 
millió forintnyi iparűzésiadó-bevé-
telkieséssel, a közterülethasználati 
díjak eltörlése miatt ehhez képest 
elenyésző, 15 milliós mínusszal, a 
parkolódíjbevétel-elmaradás követ-
keztében pedig néhány tízmillió-
val. A vírushelyzet kezelése is mil-
liókat vitt el, állami kompenzáció 
arra sem érkezett még…

SH: Mi az, ami idén már bizto-
san elmarad az eredetileg beterve-
zett fejlesztések közül?

L. R.: Amennyiben eladósodni 
továbbra sem akarunk, nincs más 
választásunk, mint az eredeti ter-
veinkhez képest bizonyos fejlesz-
tésekről lemondani. Amik a jelen-
legi költségvetési helyzetben idén 
már biztosan nem valósulhatnak 
meg az eddigi „lefaragásokon” kí-
vül az állami elvonások következ-
tében: a Korányi utca felújítása 
és parkolókialakítása (65 millió); 

Vécsey utca járdafelújítása (37 
millió); Déli utca felújítás 1. ütem 
(5,5 millió); a kórház előtti parko-
ló felújítása (1,5 millió). Ezen felül 
csökkentettük a déli városrész csa-
padékvíz-elvezetésének megoldá-
sára szánt saját forrásunk összegét 
az eredeti 360 millióról 180 milli-
óra. Ami marad, abból tudunk és 
fogunk is gazdálkodni. Abban vi-
szont ne legyen kétség, hogy egy-
részt nem hagyok semmit ellopni, 
másrészt, amit ebből a helyzetből 
ki lehet hozni, azt ki is hozzuk. 
Természetesen én leszek a legbol-
dogabb, és örömmel fogok beszá-
molni arról is, ha a kormány vala-
milyen módon, például a kiesett 
kurtaxa visszapótlásával kompen-
zálja az önkormányzatokat. Mivel 
a járványhelyzetet magam is ko-
molyan vettem és veszem, talán 
nem is reklamálnék az állami el-
vonások miatt, ha nem látnám nap 
mint nap, hogy az úgynevezett 
gazdaságvédelmi alapból (ebbe 
csatornázták az önkormányzatok-
tól elvont pénzeket) mire folynak 
el a milliárdok; a legkülönfélébb 
sportberuházásokra, a Semjén-féle 
vadászati kiállításra, kormányzati 
propagandára, határon túli gazda-
ság- és sportfejlesztésekre, sok tíz-
milliárd a Belgrád-Budapest vasút-
vonalra, ezeknek ugyan mi közük 
a vírushelyzethez?

SH: Nehéz anyagi helyzet ide 
vagy oda, a gondozási központ dol-
gozóinak szerény anyagi elismerésé-
re azért futotta…

L. R.: Sajnálattal értesültem arról, 
hogy a vírushelyzet időszakában tör-
tént helytállás elismeréseként kiosztott 
bruttó 500 ezer forintos egyösszegű ál-
lami jutalomból a szociális szféra (így 
a siófoki gondozási központ érintett 
dolgozói) nem részesülhetett. Pedig 
ők valóban a „frontvonalban” tény-
kedtek. A 65 év felettieknek kérésre a 
napi bevásárlást, illetve gyógyszerbe-
szerzést az önkormányzatoknak kel-
lett felvállalniuk. A gondozási központ 
dolgozói (a KIKK néhány munkatársá-
val kiegészülve) megoldották ezt. Ők 
voltak azok is, akik a majdhogynem 
üresen kongó kórházból hazaküldött 
és otthoni ápolásra szoruló betegek 
ellátását végezték. Ők gondoskodtak 
a fertőzésveszély miatt hatósági ka-
ranténba kényszerültek ellátásáról is, 
no és persze az idősotthonunk tekin-
tetében szintén hatalmas nyomás alatt 
dolgoztak, s a méltatlan, aljas támadá-
sok sem kerülték el őket. A város nincs 
abban a helyzetben, hogy szemé-
lyenként félmilliós jutalmat osszon. 
A járvány kitörésekor a központ első 
vonalban dolgozóinak egy része már 
kapott bruttó 50 ezer forint jutalmat, 
majd nemrég az akkor kimaradtak is 
megkapták ugyanezt, az egyébként 
jelképes összeget.

Az idősotthon dolgozói katonákkal, a ház fertőtlenítésekor
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SH: A gondozási központban 
ugyanakkor egy vizsgálat is zajlik, 
hol tart ez?

L. R.: Az idősotthon 2016 előtt 
megkötött szerződéseinek áttekinté-
se során derült ki, hogy két bentlakó 
idős ember a 2012-ben, illetve 2013-
ban a „normál” ellátás igénybe véte-
lére megkötött szerződése ellenére 
„emelt szintű” ellátással járó ked-
vezményeket kap. Az időközben ál-
talam elrendelt belső vizsgálat meg-
állapítása szerint az apartmandíj az 
egyik bentlakó esetében 3,8 millió, 
a másikéban pedig 3,2 millió forint 
lett volna. De csak lett volna, mert 
anno „normál” ellátásra szóló szer-
ződést írtak alá, valójában viszont 
külön, önálló apartmanokat kaptak. 
Ezen felül pedig az emelt szintű el-
látásért a fizeten-
dő magasabb napi 
térítési díjat sem 
kellett fizetniük, 
ami miatt az egyik 
esetben további 
3,6 millió, a má-
sikban 2,9 millió 
b e v é t e l k i e s é s e 
keletkezett az ön-
kor mányzatnak 
az évek során, ösz-
szesen tehát 13,5 
millió. Termé-
szetesen felajánl-
juk a két érintett 
családnak, hogy 
az idős családtagok maradhatnak 
a helyükön, amennyiben legalább 
most megváltják azt, de dönthetnek 
úgy is, hogy nem, és abban az est-
ben sem kerülnek utcára, viszont 
nem egyszemélyes lesz a további 
elhelyezésük, hanem az élő szer-
ződésük szerinti „normál”. Gondo-
lom, ez így korrekt…Személyiségi 
jogokat nyilván nem fogok sérteni, 
de annyit elárulhatok, hogy az egyik 
család „emblematikus figurája” egy, 
a városban sokak által ismert, ám 
immár itt ritkábban látható fideszes 
politikus, a másik pedig egy helyi 
orvos családja. Megjegyezném azt 
is: mindketten rajta voltak az elhí-
resült szemetes VIP-listán, melyen 
azokat tüntették fel, akiknek a 2014 
októbere előtti időszakban nem kel-
lett szemétdíjat fizetniük…Még csak 
annyit: a rendőrségi eljárás e leg-
újabb ügyben sem marad el…

SH: A város nemcsak saját intéz-
ményét, hanem az állami fenntartá-
sú kórházat is támogatta a járvány-
helyzet idején is…

L. R.: Az elmúlt két évben a város 
összesen közel húszmillió forinttal 
támogatta a kórház különböző beru-
házásait, a járványhelyzet elején pe-
dig a kórházvezetés kávéautomatát 
kért tőlünk a dolgozóknak, tízezer 
adag kávét fizettünk így. Ehhez ké-
pest régi és szép hagyományt szakí-
tott meg idén a városi kórház veze-
tése. Minden esztendőben hivatalos 
voltam a Semmelweis-napi ünnepsé-
gükre, ahol településünk lakói nevé-
ben városi elismeréseket is átadhat-
tam. Idei rendezvényükre már nem 
kaptam invitálást, sőt, a COVID-vál-
ság idején a kórházat támogatók 

kifüggesztett listájáról is lehagyták 
Siófok városát, holott a városháza az 
elsők között ajánlott fel támogatást. 
Persze nem azért tettem és tettük 
sosem, hogy holmi listákon viríthas-
sunk, de sajnálom, hogy a politikát 
ilyen szinten hagyják betolakodni a 
kórház kapuján. Nem helyeslem, sőt 
elítélem, de tudomásul veszem, mert 
ez most (még) egy ilyen ország… 
A kórház dolgozóinak (és az intéz-
mény kapuin belül nem politizáló 
vezetőinek) városunk lakói nevében 
ezúton is megköszönöm fáradozásu-
kat, helytállásukat.

SH: Személyesen is találkozott 
ellenben nemrég Nemes Ferenccel, a 
futballklub régi-új tulajdonosával. 
Miben maradtak, különös tekintet-
tel a stadionfejlesztésre, mely már 
lassan egy évtizede húzódik?

L. R.: Nemes úr korábban már 
bizonyított Siófokon, sok sikert a 
munkájához! A profi sportot ille-
tően nem változott az álláspon-
tom: csak a város hírnevét öregbítő 
eredmény esetén adjunk támoga-
tást! Valóban hosszú évek óta hú-
zódik a stadionfelújítás ügye, ezt 
igyekszünk közösen felpörgetni.

SH: Kapott-e már választ a vá-
ros a Magyar Turizmus Ügynök-
ségtől a turisztikai fejlesztéseket, 
közte a Rózsakert-beruházás tá-
mogatását kérő levelekre?

L. R.: Sokszor vádolnak ben-
nünket azzal, hogy nincsenek 
fejlesztési elképzeléseink. Nos, a 
Magyar Turizmus Ügynökség felé 
kétmilliárd forintra rúgó turisz-

tikai fejlesztési 
elképzeléseinket 
továbbítottuk tá-
m o g a t á s - k é r e -
lemmel, abban 
bízva, hogy pozi-
tívan bírálják el. 
Ebből az egyik a 
Rózsakert meg-
újítása, melyet 
egyelőre önerő-
ből kezdtünk 
el, noha tavaly 
ősszel, igaz, a 
választási kam-
pányban konkrét 
ígéret hangzott el 

a támogatására. Még nem kaptunk 
választ.

SH: Támadja a kormánymédia 
azért, mert a veszélyhelyzet alatt 
testületi döntés nélkül 15 millióra 
emelte annak a határát, amekko-
ra értékű beszerzésekről egysze-
mélyben dönthet. Mi indokolja 
ezt a döntést?

L. R.: Soha nem loptam, nem 
híresültem el, mint „akárhány 
százalékos” polgármester. A vá-
lasz egyszerű: a fideszes hátszelű, 
korábbi közbeszerző céget „le-
cseréltük”, az új közbeszerzési 
szakjogász ügyvéd javasolta a hi-
vatalnak, hogy többek között ezen 
összeghatár felemelésével egysze-
rűsítsünk a folyamatokon. Ez ne-
kem csak többletmunkát jelent, 
nem én kértem, de a szakemberek 
kérését akceptáltam.

Megkezdődött a Rózsakert megújítása
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Böbi néni 100 éves, Béla bácsi 101
Böbi néni 100, Béla bácsi 101 éves. 
Az országban sem sok hasonló 
korú pár élhet; nemrég ünnepelték 
a siófoki családi nyaralóban Böbi 
néni 100. születésnapját, a város 
nevében Bardócziné dr. Molnár 
Anita alpolgármester köszöntötte 
fel a házaspárt.

„Mindjárt átmegyünk a régi nya-
ralónkba, ott van a falon az esküvői 
képünk, 1948-ból, vagy amikor apám 
8 évesen, a nyaraló építésekor a talics-
kát tolja” – mondja a ritka szép kort 
megélt házaspár lánya a siófoki Beszé-
des sétányon. Néhány ház választja 
el csupán a két épületet, az 1927-ben 
épült régi nyaraló még közvetlenül a 
Balaton partjára épült (az elsők kö-
zött a környéken), de ma már az út 
és szemben a szállodák is elválaszt-
ják azt is és a jóval később épültet is a 
vízparttól. Mondja is Böbi néni, hogy 
„azt ígérték, kárpótolva leszünk, ami-
ért elvették a vízpartunkat, de azóta is 
kárpótolnak bennünket”…

Böbi néni, azaz Szepesvári Béláné 
néhány éve még maga főzött az egész 
családra, az se volt rég, amikor férje is, 
ő is biciklire pattanva kerekezték be 
Siófok aranyparti részét. Férje, Béla 
bácsi ma már állandó gondozásra 
szorul kerekesszékben; Böbi néni el 
tudja látni magát, szellemileg is fitt, 
de nagyon rosszul lát – ennek elle-
nére, hogy „karbantartsa” az agyát, 
naponta keresztrejtvényt fejt, és tévét 
is néz, leginkább ismeretterjesztő ter-

mészetfilmeket.
„Pestiek va-

gyunk, de a hat-
vanas évek óta 
amíg csak jó idő 
van, tavasztól 
őszig Siófokon 
lakunk, az egész 
család, nagyon 
összetar tóak , 
ápolják-gondoz-
zák a férjemet, és 
nekem is bevásá-
rolnak, főznek rám – mondja az ünne-
pelt. Béla bácsi, azaz a frontot megjárt 
vitéz Szepesvári Béla nyugállományú 
alezredes ma már egész éven át a helyi 
gondozási központ lakója (csak a jár-
ványhelyzet idejére vették ki onnan, 
alsó képünkön a 100. születésnapján, 
egyenruhában), lánya, vagy „téli-nyári 
siófokivá lett” unokája naponta bejár 
hozzá.

„Hivatásos tiszt volt, főhadnagy, 
amikor véget ért a háború – mondja 
férjéről Böbi néni. – Akkor azonban 
szomorú idők jöttek. Lefokozták, 
katona sem lehetett, nemkívánatos 
elemként nem volt könnyű munkát 
találnia, bármit el kellett vállalnia. 
Szegényesen éltünk, leggyakrabban 
kelkáposzta meg Hitler-szalonna ke-
rült az asztalra. Én pénzügyi admi-
nisztrátor voltam, de elhelyezkedni 
én is csak úgy tudtam, hogy papíron 
segédmunkás voltam ennek megfele-
lő fizetésért, de valójában adminiszt-
rátorkodtam. Féltünk a kitelepítéstől, 
de aztán a Kádár-időkben már jobb 
lett, igaz, Bélát csak az új rendszer 
rehabilitálta: 1990 után kapta vissza 
rangját, sőt őrnaggyá, majd miután 
háborús naplójából könyvet írt, alez-
redessé léptették elő. Az Antall-kor-
szak már nyugodt éveket hozott. De 
az máig nem hagy nyugodni, hogy 
tisztek, katonák az életüket kockáz-
tatták a fronton a hazáért, aztán még 
ezért meg is büntették őket – hát mi-
lyen világ volt az?…”

A Ludovika után határvadász 
zászlóaljban szolgált és parancsno-
koskodott az akkori határvidéken, 
Erdélyben (Csíkszereda, Gyimesfel-
sőlok, Kolozsvár), majd a legendás 
Szent László hadosztály kötelékében 
egészen a háború végéig, az angol fog-

ságba esésig – derül ki Szepesvári Béla 
könyvéből, aminek A hazáért mindha-
lálig a címe, az alcíme pedig: Háborús 
napló. Csak egyetlen jellemző idézet 
a 101 éves, 2000-ben vitézzé avatott 
katonatiszt gondolataiból: „A kom-
munista igazolóbizottság kérdését, 
hogy miért harcoltam a végsőkig, nem 
értettem. Hát, mert mint hivatásos 
tiszt, hazám védelmére felesküdtem 
(„A hazáért mindhalálig”) és mert pa-
rancsnokaim parancsait teljesítettem. 
Hogyan lehet a katonaságot másképp 
elképzelni? Milyen lehet egy politizáló 
hadsereg, ahol egy kapott parancsot 
a beosztottak politikai szempontból 
ítélnek meg? A szovjetek is agyonlőt-
ték a parancsot nem teljesítőket…”

Böbi néni marad a dédunokák-
kal, mi a lányunkkal és az unokával, 
Zoltánnal, no meg Béla bácsival a ke-
rekesszékében, átmegyünk megnéz-
ni a régi nyaralót (ahol a régi nyarak 
emléke még érintetlen, a hintaágy a 
kertben, vagy a kis pavilon, ami alatt 
Béla bácsi zenét hallgatott meg sakko-
zott), de előtte még búcsúzóul nosz-
talgiázunk egyet az ünnepelttel: „Egy-
szer egy jósnő azt jövendölte nekem, 
hogy gyönyörű öregkorom lesz… 
Hogy eltalálta-e? Így már, hogy alig lá-
tok, rosszul hallok, hosszú távra nem 
tervezek, amíg bírtam erővel, addig 
jobb volt. Meg szebb is volt minden 
régebben. Emlékszem a régi siófoki 
nyarakra: nyugodt, csendes falusias 
hangulata volt a könyéknek, össze-
jártunk a környékbeliekkel, először 
még tévézni is, aztán meg elcseréltük, 
amit termeltünk, gyümölcsöt, zöld-
séget. Vizet kezdetben a vasút mellől 
bödönökben, kerekes kocsival húz-
tunk, mosni, mosogatni a Balatonra 
jártunk…” F. I.
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Programoktól színes siófoki nyár
Bár tavasszal ezt még 
gondolni sem mertük, 
júliusra enyhült a járvány 
okozta helyzet, és végre 
lesz lehetőségünk kikap-
csolódni az üdítő siófoki 
nyári programoknak 
köszönhetően. A Kálmán 
Imre Kulturális Központ, 
a könyvtár és a Kálmán 
Imre Emlékház, a Szín-
Part, a Plázs, a Siófoki 
Kajak-Kenu Sportegyesü-
let, a Balatoni Hajózás és 
minden egyes turisztikai 
szereplő azért dolgo-
zik, hogy minél eseménydúsabb 
legyen a siófoki nyár 2020-ban is, 
a várostól megszokott, minden 
korosztályt megszólító kínálattal.

Színpart és Plázs
A Kálmán Imre Kulturális Köz-

pont szervezésében csütörtökönként 
ismét vár ránk a Belvárosi zenei estek, 
az irodalomkedvelők péntekenként a 
KulTeraszon kapcsolódhatnak ki, a 
kedd estéket a Belvárosi estek operett 
előadásai fűszerezik, a hétfő pedig a 
gyermekeké. Természetesen nem ma-
rad el vasárnaponként a Zene a Zöld-
ben sem, ahol a Jókai park kellemes 
környezete kedveskedik a tökéletes 
hangulattal a komolyzenei, acapella 
és népzenei koncertek alatt. A ko-
molyzene kedvelőinek Teleki Miklós 
orgonaművész és neves vendégei az 
idei évben is igényes programot és 
minőségi élményt kínálnak a Majestic 
Sounds orgonakoncert-sorozat ke-
retében. A SzínPart, vagyis a Siófoki 
Szabadtéri Színpad műsora július vé-
gétől egy hónapig vár idén is: Legény-
búcsú, Menopauza, Dumaszínház, 
Dés László, Demjén Ferenc, Balázs 
Fecó – az idei évad is sok-sok izgal-
mas előadást ígér. 

A nyári ellazulás központja, a sió-
foki nagystrandon található Plázs is 
rengeteg élményt kínál a napfény és a 
programok szerelmeseinek. Megúju-
ló külsővel, minőségi szolgáltatások-
kal, holdfényes partikkal és a hazai 
zenei élet krémjének koncertjeivel 
varázsolja felejthetetlenné a balato-
ni nyarat. Napközben a napfürdőző 

édes semmittevés vagy az aktív ki-
kapcsolódás színtere, a programna-
pokon pedig könnyűzenei élménye-
ket kínál. Az idei nyár kínálatában a 
teljesség igénye nélkül megtalálható 
a Rakonczai Piano, a Republic, Fenyő 
Miklós, az Edda, a We Love Balaton 
Festival és az Ultra Color Festival is. A 
2020-as év szigorításai különlegessé 
teszik a Plázs idei szezonját, hiszen 
így szeptember végéig koncertek szí-
nesítik majd a nagystrandot (július 
29-én dönt a kormány arról, hogy eze-
ket meg lehet-e tartani). A rossz idő 
sem szegheti kedvünk, hiszen a szau-
naszeánszairól híres Galerius fürdő is 
mindennap vár. Július 25-én strandok 
éjszakája is lesz, ahol hosszabbított 
nyitvatartással és különleges progra-
mokkal várnak mindenkit.

A Siófoki Szabadtéri Vendéglátók 
és Kézművesek Egyesülete júliusban 
is vásárral várja minden hétvégén a 
siófoki hajóállomáson a gasztronó-
mia és a kézműves termékek iránt 
érdeklődőket. Szombat esténként pe-
dig élőzene is színesíti a programot: 
Siófok kedvencei, a Blokk Együttes, 
a The Freakend és a Hawaii Együttes 
lépnek színpadra.

Városi séták
Az idei évben a Kálmán Imre Em-

lékház elindítja különleges városi 
sétáit, melyeken helyiek és az idelá-
togatók is ingyenesen részt vehetnek. 
A tematikus városnéző sétákon a sió-
foki születésű Kálmán Imre emlékét 
és Varga Imre szobrait és jobban meg-
ismerhetjük. A szobrászművésznek 

emléket állító séta során a 
Fő téren és környékén elhe-
lyezett szobrok jellemzését, 
keletkezésük és elhelyezé-
sük részleteit, érdekességeit 
hallhatják, míg az operett-
szerző kultuszát bemutató 
programon a róla elnevezett 
helyeket látogathatjuk meg. 
Kálmán Imre kalandos élete, 
valamint világszerte ismert 
és közkedvelt muzsikájának 
néhány kevésbé ismert titka 
tárul a résztvevők elé. Jelent-
kezni a siófoki Tourinform 
irodában lehet személyesen, 

telefonon vagy e-mailben az info@
hellosiofok.hu címen.

A kisebbeknek múzeumpeda-
gógiai foglalkozást is indítanak au-
gusztusban „Az operettkirályfi” 
címmel. A játékos, rejtvényekkel 
tarkított program keretében Kálmán 
Imre titkait és életének kalandjait is-
merhetik meg a gyermekek. Az em-
lékház Csiszár Elek, Varga Imre és 
Muzsinszki Nagy Endre siófoki alko-
tóművészek életéről is készül kiállí-
tással. Az I. Inaurem – Siófok ékkövei 
kiállítás augusztus végétől december 
végéig várja az érdeklődőket.

Sup-kupa
Augusztus 23-án a Siófoki Ka-

jak-Kenu Sportegyesület és a SióSUP 
szervezésében kerül megrendezésre 
az I. Siófoki Sup-kupa a siófoki nagy-
strandon. Az 1 kilométer hosszan 
húzódó versenypályára amatőröket 
és profikat is várnak, lesznek családi 
futamok is, illetve azok is kipróbál-
hatják magukat, akik a helyszínen 
kedvet kapnak. Jelentkezni a sporte-
gyesület weboldalán lehet. Amellett, 
hogy egy eseménydús nyárnak né-
zünk elébe, természetesen nem ma-
radhatnak ki a programlistáról a Ba-
latoni Hajózás hajói sem. A népszerű 
bulihajók is útra kelnek egészen au-
gusztus 29-ig minden pénteken és 
szombaton.

A programokról részletes infor-
mációt a www.hellosiofok.hu és a 
facebook.com/hellosiofok oldala-
kon is találnak.
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	 július	2.	 	Sárik	Péter	Trió	-		
Falusi	Mariann

	 július	9.	 Dallos	Bogi

	 július	23.	 	László	Attila	-		
Azok	a	régi	szép	dalok

	 július	30.	 	Balázsovits	Edit	és	a	
NőComment!	band

	 augusztus	6.	 	Molnár	Dixieland	Band
	 	 Vendég:		
	 	 Szulák	Andrea

	augusztus	13.	 Group	‚n’	Swing

	augusztus	27.	 	Vörös	Tamás	Project	-	
„Black	Friday”
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ORGONAKONCERTEK
2020-ban már hatodik alkalommal hallgathat a siófoki közönség színvonalas 
és sokszínû orgonakoncerteket a Majestic Sounds hangverseny-sorozat 
keretében, melynek megálmodója és mûvészeti vezetôje Teleki Miklós, a 
városunkban élô Artisjus-díjas orgona- és zongoramûvész. Bár az orgonazene 
nem sorolható a populáris kategóriába, mûsorainkat úgy állítjuk össze, hogy 
érthetôek és élvezhetôek legyenek mindazok számára, akik a nyári melegben 
egy kis megpihenésre, feltöltôdésre vágynak.

Idén nyáron ismét hétfônként, 20 órakor kezdôdnek a körülbelül egy órás, változatos 
orgona- és kamarazenei hangversenyek a Sarlós Boldogasszony Plébániatemplomban 
(Siófok, Fô utca 57.). A koncertek dátumai és fellépôi:

•  Július 27. Szotyori Nagy Gábor (Budapest) 
közremûködik: Koloss Krisztina (cselló)

• Augusztus 3. Ella István (Veresegyház)
• Augusztus 10. Kiss Zsolt (Pannonhalma)
• Augusztus 17. Teleki Miklós (Siófok)

 
Jegyek koncertek elôtt egy órával a helyszínen, illetve elôvételben a siófoki Tourinform 
Irodában válthatók 1500 forintos áron. A koncerteken CD felvételek vásárolhatók 
2500 Ft- ért. Estjeinken az orgonamûvészek játékát kivetítôn is láthatják, az elhangzó 
mûveket pedig a belépéskor kapott nyomtatott mûsoron követhetik.

Szeretettel várjuk Önöket siófoki és hévízi hangversenyeinken!
Bôvebb információ szórólapjainkon és a www.orgona-koncertek.hu honlapon.

AUGUSZTUS 20-ÁN  
SIÓFOKON SEM LESZ  
TŰZIJÁTÉK
A lapzártánk idején érvényes jogszabályok, a Kormány és az 
Operatív Törzs ajánlásainak ismeretében július 17-én az a 
döntés született: augusztus 20-án a fővároshoz hasonlóan 
Siófokon is elmarad a nyilvános ünnepség és az esti tűzijáték.

A hagyományos kenyérszentelés és a Város bora 
választás eredményhirdetése idén sem marad el, de zárt 
körben lesz megtartva, azt az érdeklődők Facebook-on 
követhetik nyomon.

További részletek és friss információk: 
www.siofoki-hirek.hu, www.siofok.hu
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Kálmán Imre Szabadtéri Színpad
88660000  SSiióóffookk,,  JJóókkaaii  ppaarrkk  55..

22002200

LAJKÓ
Create by:

A helyszínen az elõadás elõtt 2 órával,
vagy jegyértékesítõ partnereinknél:KIKK Siófok,
Tourinform Siófok, IBUSZ, Jegy.hu és az Interticket országos
hálózatán Keresztül.

Jegyértékesítés
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Az Ön Volkswagen márkakereskedője: 

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

 Az új Golf  
Életre terveztük

Az új Golf kifinomult digitális megoldásokkal és Car2X rendszerrel. 
Az új Golf modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,3-5,9 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 113-134 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 többletfelsze reltségek, tartozékok, 
valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek is befolyásolják. A képen látható gépkocsi illusztráció, extra felszereltséget tartalmazhat.

P173_GOLF8_kereskedoi_202x135_Sio-CAR.indd   1 2020. 06. 23.   17:23:29

PÁLYÁZAT ÚTJÁN ELADÁSRA  
KIJELÖLT INGATLANOK
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. 

2.  Siófok, a 7-es főút (Zamárdi utca, Málna utca) mellett 
9030/6. hrsz. 701 m2 beépítetlen terület 
Az ingatlan víz- és csatorna bekötéssel rendelkezik, egyéb közművek az utcában.  
9030/1. hrsz. 322 m2 közforgalom elől elzárt magánút 
(az értékesítés tárgya az ingatlan 39/322 önkormányzati tulajdonú illetősége)   
9060/8. hrsz. 1003 m2 közforgalom elől el nem zárt magánút  
(az értékesítés tárgya az ingatlan 120/1003 önkormányzati tulajdonú illetősége)   
Az ingatlanok kizárólag együttesen értékesíthetők, együttes vételáruk: 12.800.000 Ft

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

4. Siófok, Alsó utca 2. 5433/1 hrsz. 379 m2 beépítetlen terület. Vételár: 3.800.000 Ft

5.  Siófok, Sándor utca 42. 5514 hrsz. 596 m2 beépítetlen terület. Vételár: 5.300.000 Ft 
Víz, villany bekötve, gáz, csatorna az utcában.

6.  Siófok, Töreki utca 12177/2 hrsz. 3.783 m2 beépítetlen terület Vételár: 12.000.000 Ft              
A közművek az utcában vannak, a beépítetlen területre nincsenek rácsatlakoztatva.

7.  Siófok, Töreki utca 30-32. 12177/3 hrsz. 4.378 m2 gazdasági épület, udvar  
Vételár: 21.000.000 Ft Az ingatlan villany közművel ellátott, egyéb közművek az utcában 
vannak, az ingatlanra nincsenek rácsatlakoztatva.    

8.  Siófok, (Töreki városrészben, a Jódi-hegyen) 0184/35 hrsz. 3920 m2 legelő 
Vételár: 2.900.000.- Ft

9.  Siófok, Sándor u. 40. beépített terület 5515 hrsz.596 m2 Vételár: 2.500.000 Ft 
Az ingatlanon harmadik személyek tulajdonában álló családi ház (5515/A. hrsz.), valamint 
gazdasági épület (5515/B. hrsz.) felépítmény található. A tulajdonosokat a földterületre 
vonatkozóan elővásárlási jog illeti meg.    

10. Siófok, Fő u. 162. üzlethelyiség 6273/A/7 hrsz. 33 m2 Vételár: 1.700.000 Ft

A pályázatban szereplő ingatlanok kikiáltási ára nettó értéken szerepel, azt áfa terheli. 
Érdeklődni lehet, ill. a részletes pályázati kiírás átvehető az alábbi címen: Siófoki Közös Önkor-
mányzati Hivatal Jogi és Szervezési Osztálya (Siófok, Fő tér 1. I. emelet 108.)

Pályázatok beadásának határideje: 2020. augusztus 31. (hétfő) 9:00 óra



Siófok Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a  

közalkalmazottak jogállásáról szóló  
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a 

alapján pályázatot hirdet
Kálmán Imre Kulturális Központ 

INTÉZMÉNYVEZETŐI 
(magasabb vezető)  

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony  
időtartama: határozott idejű,  

2020. október 15-től 2025. október 
14-ig tartó munkajogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott  

időtartamra, 2020. október 15-től  
2025. október 14-ig szól.

A munkavégzés helye:
Somogy megye,  

8600 Siófok, Fő tér 2.  
Kálmán Imre Kulturális Központ

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. szeptember 01.

Részletek: www.siofok.hu,  
www.kozigallas.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS

Röviden
VÁLTOZÁS!
A helyi rendőrség javaslatával egyet-
értve július 14-én forgalmirend-vál-
tozás lépett életbe a Koch Róbert 
utca és a Küszhegyi út kereszte-
ződésében. Az új forgalmi rend 
elsőbbséget biztosít a Koch Róbert 
utcán közlekedők számára, és „Állj, 
elsőbbségadás kötelező!” utasítást 
ad a Küszhegyi út irányából köz-
lekedőknek. A kereszteződés kör-
nyezetében több figyelemfelhívó és 
előjelző táblát is kihelyeztek a bal-
esetmentes közlekedés érdekében.

KIADÓ
A Kálmán Imre Kulturális Központ 
pályázatot írt ki a Siófok Város Ön-
kormányzata tulajdonát képező 
Teátrum kávéház és étterem bérle-
tére (üzemeltetésére), 6 éves hatá-
rozott időtartamra. További részle-
tek a város és a kulturális központ 
weboldalán.

Volt egyszer egy színkör
Előbb a Balaton Szálloda 
kertjében játszottak, majd a 
Jókai parkban.

Már 1875-től élénk színházi 
élet folyt a településen a nyári 
hónapokban. A Fő téren álló 
Balaton Szálloda kertjében volt 
az első játszóhely, melyet fel-
váltott Karpelesz Lipót, a szál-
loda tulajdonosa által építtetett 
ideiglenes színház. A Bokodi 
Antal vezette társulat vendé-
geskedett Siófokon, amikor 
Kálmán Imre kisgyerekként 
ismerkedett a színházzal. Min-
den próbára pontosan érkezve, 
a díszletek közé elbújva figyelte 
a később világhírű zeneszerző 
a színpadi csoda születését. A 
kor ünnepelt színművésznője, 
Blaha Lujza is több alkalom-
mal színpadra lépett, hatalmas 
sikerrel. Siófoknak, a békeidők 
népszerű fürdőhelye lévén a 
vendégek szórakozásáról is 
gondoskodnia kellett, így a Jó-
kai parkban színház épült, me-
lyet 1905. július 16-án, Kacsóh 
Pongrác János vitéz című daljá-
tékával nyitottak meg. A század elején 
32.000 korona volt az építési költség. 
440 számozott ülőhely, 12 páholy, ka-
kasülő és állóhely lett kialakítva ben-
ne, és 1907-ben már a villanyvilágítást 
is bevezették. A színkör első igazgató-
ja, Kövessy Albert számos, a korban 
elismert színészt szerződtetett a nyári 
évadokra, mint Latabár Árpád, Szik-
lai Kornél, Fehér Gyula, Fedák Sári. A 
korabeli újságcikkek elmondásai alap-
ján a repertoár gerincét a budapesti 
színházak előadásai adták, melyek 
bemutatói mindig zsúfolt telt házak 
előtt zajlódtak. A nagy színpadon 
többek között Kálmán Imre A tatárjá-
rás című operettje is színre került, de 
mozgókép-előadásokat is rendeztek 
1907-től. Színházi előadások nyáron 
naponta voltak, vasárnap délutánon-
ként is. A közönség tisztviselőkből, 
mérnökökből, kereskedőcsaládok tag-
jaiból állt. 1915-ben, a háború kitöré-
sekor beszüntették az előadásokat. A 
vészterhes idők után vendégszerepelt 
itt Törzs Jenő, Somlay Artúr, Kosá-
ry Emma is többek között. 1925 után 

nem tartottak előadásokat az épület-
ben, és állagromlás miatt 1928-ban 
lebontották. Fontos színtere volt a szá-
zad első évtizedeiben a település kul-
turális életének a színkör.

Soli Deo Gloria  
(Egyedül Istené a dicsőség) 

Az egykori színkör azonban nem 
tűnt el nyomtalanul. 1921. július 10-
én a színkör épületében alakult meg 
a Soli Deo Gloria Szövetség, melynek 
emlékére az egykori épület helyén 
emeltek szobrot, mely ma is látható a 
Jókai parkban. A konferencián részt 
vevők közül 30 fiatal teológiai hall-
gató írt alá egy nyilatkozatot azzal a 
szándékkal, hogy az első világháború 
utáni világ problémáira az evangéli-
umban keressék a válaszokat és az 
evangélium által segítsenek a hozzá-
juk forduló embereknek. A reformá-
tus diákmozgalom megalakulásának 
tekinthető a fenti dátum, mely azóta 
is él, és igyekszik továbbvinni az elő-
dök misszióját. 
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Röviden
KISMAMABÉRLET
Siófokon a helyi tömegközlekedési 
eszköz igénybevételéhez utazási tá-
mogatást kérhet az a siófoki lakóhely-
lyel rendelkező anya vagy apa, aki 
saját háztartásában 3. életévét még 
be nem töltött gyermeket nevel. Az 
ingyenes bérletek átvehetők a siófoki 
városházán. További információk a 
város honlapján: www. Siofok.hu.

MELBA
A kormány a veszélyhelyzetre tekin-
tettel 2020. május 4-e és szeptember 
1-je között eltörölte a közterület-hasz-
nálati díjak befizetését. A Fő utcai 
Café Melba tulajdonosai és egyben 
üzemeltetői azonban úgy döntöttek, 
hogy a negyedévre esedékes 150 ezer 
forint közterület-használati díjuk-
nak megfelelő összeg befizetésével 
szeretnék kimutatni köszönetüket 
a veszélyhelyzetben végzett hivatali 
munkáért és a határozott polgármes-
teri döntésekért.

POLGÁRŐRVÁROS
A siófoki polgárőrség munkáját és a 
várossal fennálló kiváló együttműkö-
dést elismerve az Országos Polgárőr 
Szövetség elnöksége „Polgárőrváros” 
kitüntető címet adományozott Sió-
foknak. Az önkormányzat évről évre 
szorosabbra fűzi a kapcsolatot, az 
együttműködést a szabadidejüket fel-
áldozó helyi polgárőrökkel, támogat-
ja is a város a szervezetet, melynek 
vezetője Gazdag Ferenc.
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Apartmanház épülhet
a viharjelző tövébe?

Ötvenéves adatsort lehet a kukába 
dobni, veszélybe kerülhet a balato-
ni viharjelzés pontossága, beválása 
– helyezte kilátásba Horváth Ákos 
obszervatóriumvezető egy korábbi 
siófoki konferencián –, ha magas 
házzal épül be a balatoni viharjel-
ző állomás melletti telek.

Márpedig az ötszintes társasház 
megkapta az építési engedélyt a kor-
mányhivataltól – de korábban a siófoki 
építési hatóság is megadta az engedélyt 
ugyanoda egy családi házra (az végül 
nem épült fel), a jogszabályok alapján.

  „Nem gondolom, hogy a 21. szá-
zadban bárhol a világon megengednék, 
hogy egy meteorológiai obszervatórium 
közvetlen szomszédságába és közelé-
be magas épületet építsenek – mondta 
Lengyel Róbert siófoki polgármester. 
– Siófok reménykedik abban, hogy az 
obszervatórium ügyében az állam be-
avatkozik a balatoni turizmus és az 
emberek biztonsága érdekében. Siófok 
az elmúlt években mindent megtett 
az építkezés megakadályozásáért, jó-
magam többször is tárgyaltam állam-
titkárokkal az ügyben. Ugyanakkor a 
városnak a vonatkozó jogszabályok ér-
telmében hozzá kellett járulnia az épít-
kezéshez, hiszen bizonyos építésjogi, 
településképi szempontból megfelelt az 
eljárásoknak. Ez meg is történt, de nem 
jelenti a beruházás támogatását.”

Potocskáné Kőrösi Anita országy-
gyűlési képviselő (Jobbik) azt mondta a 
Vitorlás utcai obszervatórium előtt tar-

tott sajtótájékoztatón: írásbeli kérdést 
nyújtott be Gulyás Gergely miniszter-
nek, s arra vár választ, hogy az állam 
nemzetstratégiai okokból hajlandó-e 
közbeavatkozni, azaz a hajózók, fürdő-
zők, horgászok, vagyis a balatoni turiz-
mus biztonsága a fontosabb, vagy hogy 
beépülhessen ez az 1200 négyzetmé-
ternyi, még szabad, zöld Balaton-parti 
terület is. A képviselő emlékeztetett: a 
kormány szándékai is megegyeznek a 
tiltakozókéival, hiszen 2019-ben ren-
deletet alkotott, miszerint viharjelzők 
60 méteres körzetében építmény nem 
emelhető. A tervezett apartmanház 
mindössze 13 méterre állna az obszer-
vatóriumtól, de az építtető már e rende-
let hatályba lépése előtt jogot szerzett 
az építkezésre.

A sajtótájékoztatón megszólaltak 
helyi ellenzéki pártok tisztségviselői, 
önkormányzati képviselő és balatoni 
civil szervezet aktivistája is. Hallatta 
hangját korábban a témában a Balatoni 
Szövetség, balatoni civil szervezetek, 
a vízimentők szervezetének vezetője, 
Bóka István balatonfüredi polgármester 
(Fidesz-KDNP), a Balaton Fejlesztési 
Tanács elnöke pedig azt mondta: embe-
réleteknél semmi sem lehet fontosabb…

A hirbalaton.hu megszólaltatta az 
építtető telektulajdonosok egyikét, aki 
szerint nekik pedig arról van szakvéle-
ményük, hogy a balatoni meteorológu-
sok aggályai alaptalanok, továbbá erős a 
gyanújuk, hogy a meteorológusok csak 
strandolni akarnak a telken, ezért tilta-
koznak…

Fotó: Népszava, Röhrig Dániel
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Mi lesz veled, balatoni hajózás? 3.Mi lesz veled, balatoni hajózás? 3.
Siófok nem kaphat tulajdont a ki-
kötőből és a Dísz teret sem kaphat-
ja meg ingyenesen.

Júniusi számunkban azt ígértük, 
folytatjuk a májusban elkezdett Ba-
hart-történetet, amennyiben friss in-
formációk lesznek a témában. Íme 
tehát a friss információk.

Lengyel Róbert siófoki polgármes-
ter elutasító levelet kapott a felveté-
seire Szabadics Zoltántól, az immár 
állami többségi tulajdonú Balatoni 
Hajózási Zrt. igazgatósági elnökétől.

A városvezető azt kezdeményezte, 
hogy a siófoki vitorláskikötő forgalmi 
értékét igazságügyi szakértővel álla-
píttassák meg, ennek ismeretében, a 
részvények értéke arányában és azo-
kért cserébe Siófok város kapjon tulaj-
dont a kikötőből és a hozzá tartozó ki-
szolgáló létesítményekből. Igényként 
fogalmazta meg azt is, hogy a siófoki 
közforgalmú személyhajó-kikötőben 
egy személyszállító hajó kikötésére 
alkalmas kikötőrész is kerülhessen a 
város kizárólagos használatába. To-
vábbá: a siófoki hajóállomás jelenleg 
Bahart-tulajdonban lévő Dísz terét va-
lamikor még a szocializmus időszaká-
ban Siófok városa ingyen ruházta át a 
hajózási cégre, s ezt a városi rendez-
vényekre (is) használt teret a siófoki 
önkormányzat most ingyenesen sze-
rette volna visszakapni.

„A korábbi 44-ről alig 10 százalék-
ra csökkent Siófok város részesedése 
– mondta Lengyel Róbert. – Az elmúlt 
hetek, hónapok tapasztalatai is azt 
mutatják (reorganizációs terv elfoga-
dása a balatoni polgármesterek elle-

nében, Siófok jelöltjeinek elutasítása 
az igazgatósági és felügyelőbizottsági 
helyekre), hogy 10 százalékkal ér-
demben nehéz beleszólni a cég dolga-
iba, ám tény az is, hogy a részvények 
piaci értéke így is jelentős. Úgy vélem, 
legalább azt el kellene érnünk, hogy 
a vagyonelemek minél jelentősebb 
része legyen önkormányzati, jelen 
esetben siófoki hasznosításban, sem 
mint szerencselovagok, balatoni fel-
vásárlási lázban égő nagybefektetők 
martaléka”.

A Balatontipp.hu számítása szerint 
a jelenleg 10,7 milliárd forint jegyzett 
tőkével rendelkező Bahart részvé-
nyeinek 10 százalékát, tehát közel 1,1 
milliárdos részét birtokolja a siófoki 
önkormányzat az állami többség meg-
szerzése óta.

A polgármesteri levélre a válasz 
sem sokat késett: nincs lehetőség a 
város kéréseinek teljesítésére. Az épí-
tőipari cégben érdekelt Bahart-igaz-
gatósági elnök, Szabadics Zoltán arra 
emlékeztet: az állam vállalta át a tőke-
emelést az önkormányzatoktól, me-
lyeknek szintén lehetőségük lett volna 
– további vagyoni hozzájárulással – a 
tőkeemelésben részt venni, de e joguk-
kal nem éltek. Szabadics szerint egy 
gazdasági társaságban a részvényes 
csupán osztalékra tarthat igényt. Sió-
fok korlátozottan forgalomképes rész-
vényeinek elcserélése kikötői helyekre 
– ez az alaptőke csorbítását jelentené, 
ami a törvény alapján kifejezetten ti-
los. A Dísz tér ingyenes átadása pedig 
„súlyosan sértené a felelős gazdálko-
dás elveit” – de, teszi hozzá az igaz-
gatósági elnök, hamarosan eladó lesz, 
így az önkormányzat megveheti…

A siófoki polgármester az államot 
képviselő Magyar Turizmus Ügynök-
ség vezetőjének amiatt írt: Siófok 
igazgatóságba és felügyelőbizottság-
ba delegált jelöltjeit annak ellenére 
szavazza le a 75 százalékos állami 
többséget képviselő MTÜ, hogy erre 
Siófoknak szerződésben foglalt joga 
van. Ahogyan júniusi számunkban 
megírtuk: a balatoni hajózást a leg-
hosszabb ideig vezető dr. Horváth 
Gyulát korábban „szakmai okokból” 
utasította el az ügynökség. Guller 
Zoltán, az MTÜ vezetője most azt 
írta Lengyel Róbertnek: az MTÜ 
természetesen eleget tesz a szerző-
désben foglaltaknak ,és tiszteletben 
tartja Siófok város jogát a jelölésre, 
éppen ezért „az MTÜ várja Siófok vá-
ros jelöltjeit”…

Nem volt törvénytelen a reorga-
nizációs terv elfogadása – ezt már 
Dömötör Csaba államtitkár vála-
szolta Potocskáné Kőrösi Anita 
kérdésére. A siófoki jobbikos or-
szággyűlési képviselő (ahogyan 
júniusban szintén megírtuk) azt 
állította: a jogszabály szerint a Ba-
hart felügyelőbizottságának is tár-
gyalni kellett volna előzetesen a 
május 6-án elfogadott reorganizáci-
ós tervet, ám ez nem történt meg, 
amit Szajcz Adriánnak, a felügye-
lőbizottság akkori tagjának Face-
book-posztjából lehetett tudni. Nem 
történt-e törvénysértés? – vetette fel 
Potocskáné Kőrösi Anita, a kérdésre 
válaszolva Dömötör államtitkár azt 
írta: bár valóban nem került a terv a 
felügyelőbizottság elé, de álláspont-
ja alapján a törvény szerint nem is 
kellett volna.
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Röviden
5 G SIÓFOKON IS
Júliustól elérhető az 5 G Siófokon 
is. Ezenkívül még négy másik ba-
latoni településen indította el a 
Telekom az új, 21. századi szol-
gáltatást. Siófokon nem csak a 
központban, hanem Balatonszaba-
di-Sóstón is van 5G-s lefedettséget 
biztosító állomás.

ÚJPIAC TÉR
Elkészült az Újpiac téri, még 1998-
ban készült gyeprácsos parkolók 
felújítása. Ebben az ütemben most 
13 beálló hely és közvetlen környé-
ke (mintegy 155 m2) kapott új szi-
lárd burkolatot, arculatot.

IDŐKAPSZULA
Trianon 100. évfordulója alkalmá-
ból megemlékezési beszédének 
írásos formáját Lengyel Róbert sió-
foki polgármester elküldte erdélyi 
testvérvárosunk, Gyergyószent-
miklós polgármesterének. Cserébe 
ő is hasonlóképpen tett, levelének 
szövegét a Siófoki Hírek júniusi 
számában közöltük. Nagy Zoltán 
gyergyói polgármester tájékozta-
tása szerint településük trianoni 
megemlékezése során időkapszu-
lát helyeztek el, melybe a siófoki 
polgármesteri levél is belekerült.

PINGPONGTÁBOR
A Siófoki Asztalitenisz Klub ha-
todik alkalommal szervezte meg 
nyári táborát. A helyieken kívül 
Budapestről, Dombóvárról, Szek-
szárdról is érkeztek gyerekek. A 
tábor Vitsek Iván volt magyar válo-
gatott, jelenleg is még extra ligában 
játszó edző irányításával zajlott, 27 
fő részvételével. Szekszárdról jött 
Siófokra Nikosz Kizakisz magyar 
serdülő válogatott játékos, vala-
mint édesapja, Yorgosz Kizakisz, 
aki edzőként tevékenykedett a tá-
borban.

Új koncerthelyszín:
a KIKK belső udvara
Megnéztük az első alkalmat, ami 
valójában nem is az első volt.

Régi idők koncertélményeit eleveníti 
fel a Kálmán Imre Kulturális Központ új 
programhelyszíne, a belső udvar, mely-
nek múltja is jelentős, és a vírushelyzet 
után biztonságos hely is egyben.

– Az idei évben történt változások az 
emberek lelkében is mély nyomot hagy-
tak, sokkal fontosabbá váltak az értéket 
adó pillanatok, az élménnyel megélt ta-
lálkozások – mondta Gyulainé Isó Edi-
na, a KIKK igazgatója. – Ehhez a belső 
megnyugváshoz kívánunk hozzájárulni 
barátságos környezetünkkel, csende-
sebb hangvételű estjeinkkel. A régmúlt 
koncertélményeinek visszaidézése ta-
valy nyáron a KulTerasszal indult, mely 
már a 70-es, 80-as években is komoly-
zenei koncerteknek adott helyet. Idén 
pedig a belső udvar „debütál”. – Első-
ként az épület átadásának évében, 1976 
nyarán rendeztek egy komolyzenei 
koncertsorozatot az udvarban. Akkor 
még nem a mai modern technikai felté-
telekkel, színpaddal, hangtechnikával, 

hanem akusztikus stílusban, dobogón 
adtak elő szimfonikus zenekarok nívós 
komolyzenei koncerteket – folytatta a 
KIKK-vezető. – Az eseményről több idő-
sebb siófoki lakos is kellemes emlékeket 
őriz, ezért úgy döntöttünk, felelevenít-
jük ezt az élményt. A KIKK belső udva-
rában a Fő téri koncertekhez hasonló a 
színpad, illetve a hang- és fénytechnika. 
Az udvar akusztikája is kiváló.

A színpad előtti nézőtér kialakítása 
lehetőséget nyújt az ajánlott távolság-
tartás betartására, és a rendezvényhely-
szín maximum 500 fő befogadására 
alkalmas. A Kálmán Imre Kulturális 
Központ ingyenes programsorozatai 
a nyár végéig, minden héten hat estén 
át várják a látogatókat. Gyulainé Isó 
Edinától megtudtuk azt is: a Vakációs 
gyermekkoncertek kapcsán lesz egy ki-
sebb változás. A szülők és a gyermekek 
egészségügyi biztonságát, valamint a 
jogszabályi előírások megfelelő betar-
tását szem előtt tartva hozták meg azt 
a döntést, hogy a kézműves foglalkozá-
sok idén elmaradnak. Újdonság ezen a 
nyáron a szerda esti filmvetítés. M. B.

Lázár-Horváth Zsuzsa emlékére
„Egy költő olyan dolgokat is meg-

ismerhet, melyek csupán a valóság-
gal kialakított költői kapcsolaton ke-
resztül tárulnak fel, és néha, bizony 
csak neki. Költőnek lenni - életmód. 
Az élet szeretete, az élet tisztelete, bi-
zalmas kapcsolat magával az élettel”. 
Ezekkel a sorokkal köszöntött min-
denkit és búcsúzott  a tragikus hir-
telenséggel elhunyt Lázár-Horváth 
Zsuzsától a Siófoki Kortárs Költők 
Klubja nevében Gróf Tamás Ákos, a 
klub alapítója.

Ötvenéves korától az önkifejezés 
új lehetőségével élve, versek írásába 
kezdett Zsuzsa. Témáját főképp a ter-
mészetből merítette, egy kis lélekkel 
átszőve. A Balaton szerelmese volt. 
Mára húszévnyi írás eredménye öt 
verseskötet. A Logó Üveg Kult Kocs-
mában idézték fel a közös emléke-
ket, Lázár-Horváth Zsuzsa verseiből 
összeállított műsorral búcsúztak köl-
tőtársuktól.

Lázár-Horváth Zsuzsa: Balaton
Balaton, én csodás tengerem
vonz hozzád különös delej,

sodorjon bárhová az élet
hozzád újra s újra visszatérek.

Mint anyaöl sejtelmes csendje
ölel körül hullámaid selyme,

ha enyhet keresve merülök alá
s parttalan békéd magába zár.

Rezzenetlen tükröt feszítsz a Nap elé,
hogy csodálhassa benned önmagát,

ezernyi alakban vered vissza
sugarainak törékeny aranyát.

S ha hullámaidat csipkével
tarajosra díszíti fel a szél,
felhőfátylát lebbenti az ég

a víz fölött vihar sóhaja kél.

Szeretem ezt is, e partot ostromló
tajtékzó, vad erőt,

ahogy hideg permetet szór
és szele hajamba tép.

S szeretem azt a másik arcodat
az alkonyi, szelíd ringatót,

a hullámaid felett remegő aranyhidat,
mielőtt búcsúzik a Nap.

Bíbor-ezüstbe játszik az alkonyat
a fodrozódó víz zenéje kél,

ébresztve andalító álmokat.
Kikötődbe visszatérek én.
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Siófok két Imrével üzen a nagyvilágnak

Lesz Varga Imre-szobor és Varga 
Imre sétány a Rózsakertnél, továb-
bá Varga Imre-díjat alapít a város 
fiatal helyi művészek támogatásá-
ra. „Az önkormányzat nehezedő 
anyagi lehetőségei ellenére sem 
merült fel, hogy lemondjunk a 
szoborról” – jelentette be Lengyel 
Róbert polgármester a SiópArt 
bemutatóján; a kulturális folyóirat 
teljes idei első számát Varga Imre 
emlékének szentelte.

A folyóirat-bemutatóra eljött a de-
cemberben elhunyt szobrászművész 
szintén szobrász fia, Tamás is; ő ké-
szíti édesapja szobrát a szülővárosnak, 
Siófoknak.

Két Imrével tud üzenni Siófok a 
nagyvilágnak: Kálmán Imre és Varga 
Imre műveivel – ezt már Balázs Árpád, 
Siófok korábbi polgármestere mond-
ta, aki Varga Imre barátjának vallhatta 
magát. A korábbi városvezető a Sió-
pArtban arra emlékezik: egymás mel-
lett feküdt a kilencvenes évek elején a 
városi közüzemi cég raktárában Lenin 
és Jézus Krisztus – mindkettő kap-

csolódott Siófok első díszpolgárához, 
hogy hogyan, kiderül az írásból.

Lengyel Róbert, Siófok jelenlegi 
polgármestere a bemutatón és a folyó-
iratban is azt idézte fel: a Lengyel- és 
a Varga-ősök 110 éve egyazon szekér-
karavánnal keltek útra a Délvidékről, 
Bácskából, hogy végül Siójuton találja-
nak birtokot maguknak.

Farkas Sándor nyugalmazott se-
bész főorvos ezúttal mint a Siófoki 
Alkotók Körének alapító alelnöke em-
lékezett; Varga Imre volt a kör alapí-
tó elnöke, és első összejövetelüket a 
szobrász siófoki villájában tartották. 
Marton Mária, aki könyvet írt a mű-
vészről, arról beszélt: Siófokot és Pá-
rizst emlegette leggyakrabban, amikor 
készült a könyv, elhozta őt Siófokra is, 
és már akkor azt mondta, hogy egyszer 
majd itt szeretne örökre megpihenni.

Az azóta már szintén elhunyt sió-
foki díszpolgár, Csiszár Elek festőmű-
vész arról írt a folyóiratnak: 1976-ban 
közös kiállításukkal nyílt meg a Siófoki 
Művelődési Központ. 1997-ben aztán 
az izraeli testvérvárosban, Netanyában 
volt közös kiállításuk, egy hetet töltöt-
tek együtt a Szentföldön.

És egy újabb, ma már nem élő  
díszpolgár a sorban: Matyikó Sebestyén 
József költő, etnográfus, múzeumigaz-
gató (akivel még rokonok is voltak, a 
Csepeliek révén) Varga Imrének írta:

„A teraszon ülsz. Nézed a vizet,
a part öblén egykor kikötésre
használt, évgyűrűktől glóriás

parti fűzfát… előtte tüzes föveny.
Itt fürdünk nyaranta,

gyermekkorom óta a Szigetből
feltöltött „negyvenhódas” és

vízszűrő közti szabad partszakaszon…”
(A teljes vers a SiópArtban).

Az emlékkötet egyik érdekessége, 
hogy Varga Imre szavaival mutatja be 
Siófokon látható alkotásait. Ebből tud-
ható, hogy „amikor Párizsban jártam, 
a nagykövet egyik nap a prostituáltak 
utcáját mutatta meg, valami szívszo-
rító látvány volt, ahogyan ezeket a 
félmeztelen lányokat láttam neccharis-
nyában álldogálni a kapuk előtt, a ka-
puk alatt, miközben esett a havas eső”. 
Ebből született a Fő téren látható négy 
alak, a Várakozók (Esernyősök).

Az ugyanott látható Hősi emlék-
műről (avagy Mementó a II. magyar 
hadseregért) pedig ezt mondta az alko-
tója, aki 1943 és 45 között a légierőnél 
szolgált pilótaként: „A második magyar 
hadsereg nyomait 1944 kora telén re-
pülőgépről láttam…Először azt próbál-
tam kimondani, amit ott kint láttam. 
A sírokat, a földbe szúrt ócska, 36-os 
puskákat és a rájuk helyezett rohamsi-
sakokat. Hát erre emlékeztem, amikor 
megcsináltam a fej, láb és kar nélküli 
katonákat, akik menetelnek hazafelé. 
Egy értelmetlenül felkurblizott álöntu-
dat, hazug jelszavak, hamis nemzeti 
tudat kísérte őket. 180 ezer halott emlé-
kére készült ez a szobor…” F. I.

A képen balról Völgyi Lajos szerkesztő,  
Balázs Árpád, Lengyel Róbert és Varga Tamás.

Csiszár Elek és Varga Imre Izraelben  
(fotó: SiópArt)

Irodalmi pályázat
A SiópArt folyóirat irodalmi 
pályázatot írt ki vers és próza 
kategóriákban. Az írásművek 
témája kötetlen. A beküldési 
határidő: szeptember 20-a. Dí-
jazás: 100, 50, illetve 25 ezer 
forint, mindkét kategóriában. A 
SiópArt a díjazott és az arra ér-
demesnek talált pályaműveket 
közölni fogja.

Részletek a pályázatról  
a SiópArt Facebook-oldalán.
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Család- és gyermekvédők
A nevében család- és gyermekjólé-
ti a szolgálat, de valójában éppen 
azok az esetek tartoznak hozzá-
juk, ahol hiányzik a család-, vagy 
a gyermekjólét...

„Nem kell elfutni a valóság elől, 
hanem meg kell állni és szembenézni 
vele.”

Számos ingyenesen igénybe ve-
hető, speciális szolgáltatással segíti 
a siófoki járásban élőket a Család- és 
Gyermekjóléti Központ. Az intéz-
ményhálózat működéséről a központ 
vezetőjét, Moher Istvánnét kérdeztük.

 – Hogyan működik Siófok Város 
Gondozási Központ Család-és Gyer-
mekjóléti Központja? Kik és milyen 
esetekben fordulhatnak önökhöz?

– A központ alá tartozik a szol-
gálat, mint prevenciós tevékenysé-
get ellátó intézmény. A központ és a 
szolgálat minden egyes tevékenysége 
ingyenesen igénybe vehető. A szolgá-
lathoz Siófok, Balatonvilágos és Siójut 
tartozik, fő célunk a megelőzés, és a 
jelzőrendszer bármely tagja fordulhat 
hozzánk (a hatóságok, az egészség-
ügyi ellátók, a pedagógusok, oktatási 
intézmények, de akár a szomszéd is, 
aki szem- vagy fültanúja a problémás 
eseteknek). A szolgálat nemcsak gye-
rekekkel, hanem felnőttekkel, idősek-
kel is foglalkozik, és szolgáltatásaik 
önkéntesen vehetőek igénybe. A köz-
pont a siófoki járás mind a 24 telepü-
lésén hatósági jellegű feladatokat lát 
el. Gyermekkiemelésre, védelembe 
vételre, ideiglenes elhelyezésre, csa-
ládba fogadásra teszünk javaslatot, 
a gyámhivatal pedig ez alapján hoz 
döntést. Amikor valaki panaszt tesz a 
gyámhivatalnál, a rendőrségnél vagy 
a szolgálatnál, például családon belüli 
bántalmazásról vagy gyermekveszé-
lyeztetésről (ennek minősül az is, ha 
a két szülő veszekszik, és ennek fülta-
núja a gyermek), mi végzést kapunk a 
gyámhivataltól és ez alapján járunk el.

– Melyek a leggyakrabban előfor-
duló esetek?

– A veszélyeztetettség fogalma elég 
tág kör, de a legismertebb, hogy „olyan 
- a gyermek vagy más személy által ta-
núsított - magatartás, mulasztás vagy 
körülmény következtében kialakult 

állapot, amely a gyermek testi, értelmi, 
érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátol-
ja vagy akadályozza”. A leggyakoribb 
eset, amikor nem jár a gyermek isko-
lába, óvodába. Iskolában 50 óra igazo-
latlan hiányzás után, óvodában több 
mint 5 nap óvodai nevelési nap folya-
matos hiányzás után, az intézmény jel-
zése alapján elindul a védelembe vételi 
eljárás. Gyakori még az elhanyagolás, 
amikor például tetves a gyerek vagy 
egészségügyi elhanyagolás, amikor 
nem viszik időben a gyereket orvos-
hoz, nem adatja be a szülő a kötelező 
oltásokat. Ami még nagyon jellemző 
az a gyerekek magatartási problémája, 
óvodában, iskolában a deviáns visel-
kedés. Mindezen túl az utóbbi időben 
jelentőssé vált az iskolai bulling, azaz 
a kirekesztés, és új jelenség az isko-
lákban a falcolás, amivel általában a 
serdülők jelzik, hogy valami nincs 
rendben. Ennek okai lehetnek: családi 
problémák, válás

előtt álló szülők, elhanyagolt gye-
rek, tinédzser kori szerelem. Családon 
belül jellemző még a kapcsolattar-
tás nem megfelelő működése elvált 
szülők esetében, a gyerek eltiltása, 
befolyásolása. Ez általában az értel-
miségi szülők esetében jelenik meg. 
Napjainkban jellemző, hogy külföldön 
dolgoznak a fiatalok, így az idős csa-
ládtag egyedül marad. A szolgálatnál 

jeleznek sokszor olyan idős, demens 
személyről, akinek a felügyeletét nem 
tudják megoldani, vagy olyan személy 
áldozatává válik, aki a házára ráteszi 
a kezét. Ilyen esetben jelezhetnek a 
szomszédok, a háziorvos és a szol-
gálat kérheti a gyámhivataltól az idős 
személy gondnokság alá vételét, aki 
ezáltal idősotthonba kerülhet.

– A bajba jutott személy gyakran 
fél segítséget kérni. Biztosítják-e az 
anonimitást?

– Az anonimitást mi mindig meg-
őrizzük, a gyermekbántalmazást a 
törvény által előírtan zártan kezeljük. 
Ezeket a jelzéseket csak hatóság kér-
heti ki, és ők is zártan kezelik. Sajnos 
azonban nagyon sok látens, rejtett ügy 
van, melyeket nem tudunk feltárni.

– Milyen ingyenes, speciális szol-
gáltatásokat nyújt a család- és gyer-
mekjóléti központ?

– Ilyen például a mediáció; konflik-
tuskezelési módszer, ezt serdülők 
és szülők közti problémák esetén is 
ajánljuk. Pszichológus szolgáltatá-
sunk előzetes időpont-egyeztetéssel 
szintén ingyenesen igénybe vehető, 
és központunknál működik pár- és 
családterápia mint pszichoterápiás 
módszer, melyet válás előtt is javasol-
nék. Az addiktológiai ellátás keretében 
a szenvedélybetegekkel foglalkozik 
egy pszichiáter, addiktológus kolléga, 
megbízás alapján, és igénybe vehető 
ingyenes jogi tanácsadásunk is. Szo-
ciális válsághelyzetben lévő anya ese-
tében az anyaotthoni elhelyezésében 
is segítünk. Speciális szolgáltatásaink 
közé tartozik még a kapcsolatügyelet, 
amikor a gyermektől külön élő szülő 
csak felügyelet mellett találkozhat a 
gyermekével, ez itt történik koordiná-
torunk segítségével az intézményben 
egy mediációt követően. Iskolai, óvo-
dai segítőink az óvodákban, általános  
és középiskolákban végzik feladata-
ikat. Őket iskolaidőben is felkeres-
hetik a diákok, az intézményekben 
kihirdetett időpontokban, akár egyéni 
beszélgetés, akár csoportfoglalkozás 
keretében. A prevenció részeként 
szakemberek számára, illetve felkérés-
re magánszemélyek, iskolák számára 
is tartunk előadásokat.

 Milei Barbara
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Kis töreki
mennyország

A törekiek adományaiból újítot-
ták fel a városrész kis kápolnáját.

Valóban olyan ez, mint egy kis 
mennyország, fák között egy kis 
kápolna, de akár Törekire is lehet 
érteni, rengeteg zöld, erdő, termé-
szetvédelmi terület és közvetlen 
közel a Balaton; ezt hangsúlyozta a 
plébános atya is a prédikációjában 
– mondta Réti Istvánné Piroska, a 
lakossági adománygyűjtés egyik 
szervezője. A másik Kizlingerné 
Erika volt. Az alapötlet: nagyon 
ráfért már egy belső felújítás az 
éppen harminc éve átadott kicsiny 
kápolnára. Gyűjtést szerveztek, 
s mivel igen gyorsan összejött a 
pénz, továbbgondolták: felújítanák 
a hajlékot kívül is, belül is.

„Két hónap alatt megvalósult, amit 
terveztünk, első szóra segítettek a 
helyiek, ki munkával, ki pénzzel 
– folytatta Réti Istvánné. – S nem 
csak az állandó lakosok, mert aki 
nyaralóingatlannal rendelkezik itt, 
az is magáénak érzi Törekit. Jó em-
berek élnek itt, ezt is bizonyította 
ez az összefogás. Most kívül is, be-
lül is olyan kápolnánk van, mint új 
korában; még a tetőt is lemosattuk. 
Közel egymillió forintba került a 
felújítás.”

Havonta tartanak szentmisét, de 
a keresztelők, temetések miatt is 
fontos ez a városrészben élőknek. 
Az újraszentelő szentmise után 
megvendégelték az érdeklődőket 
gulyással, vadpörkölttel, az ügyes 
kezű lányoknak, asszonyoknak 
köszönhetően süteményekkel, és 
még az íjászkodást is ki lehetett 
próbálni.

Őszapó és barátposzáta
Madármegfigyelő kutatási hely-
szín 2009 óta a töreki természet-
védelmi területen a Cinege-forrás 
környéke is.

Cikksorozatunk második állomá-
sához érkezett a kedves Olvasó, mely-
ben egy adott területen megtalálható 
madárfauna fajgazdagságról, illetve 
ennek a felmérésével, nyomon köve-
tésével kapcsolatos kutatási módsze-
rekkel ismerkedhetnek meg. Az élő-
világ állapotának nyomon követése, 
hosszú távú megőrzése közös felada-
tunk. Rachel Carlson „Néma tavasz” 
című könyve már az 1960-as években 
sokkolta a közvéleményt az emberi-
ség élővilág-pusztító tevékenységének 
tételes felsorolásával. Bizonyított tény, 
hogy az élővilág sokfélesége egyre 
gyorsuló ütemben csökken. A XX. szá-
zad második 
felének folya-
mán felgyor-
sultak azok 
a nagyrészt 
emberi erede-
tű, élővilágra 
nézve negatív 
folyamatok, 
amelyek kö-
vetkeztében 
drasztikus változás állt be a természe-
tes élőhelyek állapotában. Sok élőhely 
eltűnt, eltűnőben van, vagy átalakul. A 
madarak mint gyors helyváltoztatásra 
képes állatfajok sok ember szemében 
kitüntetett szerepet töltenek be. Sok 
természetvédelmi kezdeményezés és 
természetvédelmi szervezet megala-
kulása eredetileg madárvédelmi cé-
lokra vezethető vissza. A madarak fel-
mérését célzó munkák egy hatalmas 
előnyt tudhatnak maguknak: a többi 
állatcsoporthoz viszonyítva nagyszá-
mú, képzett, élőhelyeket, tájakat és 
régiókat jól ismerő hivatásosokból és 
amatőrökből álló megfigyelői hálózat 
áll rendelkezésre szerte a világon, és 
ez igaz Magyarország esetében is. 
Az ilyen formán keletkező adatsorok 
sokszor felbecsülhetetlen értékkel is 
bírhatnak. A madárfajok egy jelentős 
részének látványos természeti jelen-
sége a vonulás. A vonuló fajok, főleg 
a hosszú távú vonulók esetén ezért 
nemcsak a költőhelyeiken, hanem a 

vonulás során útba ejtett útvonalakon 
vagy akár a telelőhelyeiken bekövet-
kező negatív irányú behatásokkal is 
szembe kell nézniük. De ugyanez el-
mondható a költőterületeikről is. A 
függönyhálózás egy nagyon hatékony 
módszer olyan madárfajok megfogá-
sára, amelyek a talajtól számítva 2 és 
3 méter között mozognak. Az 1970-es 
évek óta ezen módszerrel végzett ku-
tatások kitüntetett szerepet játszottak 
a madarakhoz köthető természettu-
dományos ismeretek bővülésében. 
Ezen módszerek közül az egyik az 
1980-as években Nagy-Britanniából 
eredő állandó ráfordítású gyűrűzés. 
Ennek hatására Észak-Amerikában és 
Európa további számos országában, 
köztük Magyarországon is létrejöttek 
ugyanezen módszeren alapuló prog-
ramok. Hazánkban 2004-ben 14 hely-

színnel indult 
meg az ilyen 
irányú felmé-
rő munka. A 
Dél-balatoni 
Természetvé-
delmi Csoport 
(MME 35. 
számú helyi 
csoport) tagjai 
2009. év elején 

határozták el, hogy a Magyarországon 
2004-ben elindult CES programban 
egy új helyszín is szerepeljen. Az új 
kutatási helyszín kijelölése a töreki ter-
mészetvédelmi területen a Cinege-for-
rás környékén történt meg. A töreki 
helyszín bekapcsolódásával 2009-ben 
29, 2019-re 32 helyszínre nőtt a kutatá-
si helyszínek száma Magyarországon. 
Törekiben a program segítségével 2009 
és 2020 között 50 madárfaj jelenlétét 
sikerült kimutatni. Ebből 25 faj esetén 
fejlett és az évben kelt fiatal madarakat 
is sikerült regisztrálni. A leggyakoribb 
fajoknak a barátposzáta (Sylvia atri-
capilla), a széncinege (Parus major), 
a kékcinege (Parus caeruleus), a fü-
lemüle (Luscinia megarhynchos), az 
őszapó (Aegithalos 
caudatus), a vörös-
begy (Erithacus rube-
cula) és a fekete rigó 
(Turdus merula) bizo-
nyultak. 

 www.szeptisztasiofokert.hu

A barátposzáta
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a civil szervezeteknek nyújtható  

önkormányzati támogatásokról szóló 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete  
(a továbbiakban: Rendelet) alapján.

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázható összeget a „Civil szervezetek támogatása”  
elnevezésű önkormányzati pénzügyi keretből biztosítja.

A pályázat célja: 
Siófok város érdekében végzett tevékenység részére  tá-
mogatás nyújtása, különösen a kulturális, közművelődé-
si, tudományos, művészeti, településfejlesztő, hagyomá-
nyápoló, egészségmegőrző, állatvédelmet célzó, a helyi 
közösségek nem profi sportolását elősegítő tevékenysé-
get folytató civil szervezetek részére.

A pályázók köre:
Siófok város közigazgatási területén bejegyzett székhely-
lyel rendelkeznek, vagy olyan bejegyzett országos vagy 
regionális civil szervezetek, melyek siófoki szervezeti 
egységgel rendelkeznek, és Siófok város közigazgatási 
területén vagy annak meghatározott részén működnek, 
feltéve, hogy az önkormányzati támogatást a siófoki 
szervezeti egység használja fel és számolja el.

Önkormányzati támogatást nem kaphatnak azok a civil 
szervezetek, amelyek a tárgyévi költségvetésből címzett 
vagy céltámogatásban részesülnek.

Nem nyújtható önkormányzati támogatás olyan civil 
szervezet részére, amely visszafizetési kötelezettségét 
nem teljesítette. 

A pályázati támogatás típusai: 
A civil szervezet alapító, létesítő okiratban meghatá-
rozott tevékenységi körével, céljával kapcsolatos tevé-
kenységgel összefüggő működés-, rendezvényköltségé-
hez vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra.

A támogatási időszak: tárgyév január 1-jétől december 
31-éig tart. 

A pályázati pénzügyi keret:
Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020. 
(II.28.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak sze-
rint a rendelkezésre álló pénzügyi keret 15.000.000 Ft.   

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:
A pályázatokat kizárólag a „PÁLYÁZATI ADATLAP egye-
sületek, civil szervezetek támogatására” című pályázati 
adatlap kitöltésével, valamint 

- a civil szervezet létesítő okiratában meghatározott cé-
lok megvalósítását közvetlenül szolgáló működési ki-
adásokra, 
- a Siófokon megvalósuló saját rendezvényre (rendezvé-
nyenkénti bontásban) vonatkozó
részletes költségvetés csatolásával (feltüntetve a kiadá-
sokat és bevételeket) lehet.

Amennyiben a pályázó a tárgyévet megelőző évben nem 
pályázott, a pályázati adatlaphoz csatolandó továbbá:
• A szervezet létesítő okirata
• A bírósági/cégbírósági nyilvántartásba történő bejegyzés 
• Átláthatósági nyilatkozat

A pályázat benyújtásának részletszabályait a rendelet 
tartalmazza, mely Siófok város honlapjáról (www.siofok.
hu) letölthető. 
A pályázati adatlapot Siófok város honlapjáról lehet letöl-
teni, vagy személyesen a Siófoki Közös Önkormányzati 
Hivatal ügyfélszolgálatán lehet átvenni.

A pályázatot 1 példányban kell benyújtani. 

A pályázatot zárt borítékban Siófok Város Önkormányzata 
(8600 Siófok, Fő tér 1.) címére kell eljuttatni. 
Személyes benyújtás esetén: 
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
8600 Siófok, Fő tér 1. 
Hatósági Osztály Igazgatási és Ügyfélszolgálati Csoport 
hétfő-csütörtök: 7.30-12.00 h-ig, 13.00-16.00 h-ig           
péntek: 7.30-12.00 h-ig
Ügyfélhívó kód: Civil egyesületek pályázatai 

Kérjük, a borítékra írják rá:
 „CIVIL PÁLYÁZAT 2020”

A pályázatok benyújtásának határideje:  
2020. augusztus 7. 12.00 óra, mely határidő jogvesztő.

A pályázati felhívásban meghatározott jogvesztő be-
nyújtási határidőt követően érkezett pályázat alapján 
támogatás nem adható.
A pályázati felhívásban meghatározott benyújtási  
határidőt követően érkezett pályázatok a pályázati eljá-
rásban nem vesznek részt. 
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A pályázatok elbírálás nélkül visszaküldésre kerülnek, 
személyes benyújtás esetén átvételre nem kerülnek.

A pályázat hiánypótlása:
Amennyiben a pályázó a pályázatot hiányosan nyújtja 
be, a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal egy alkalom-
mal írásban, a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölé-
se mellett hiánypótlásra szólítja fel. A hiányt a felhívás 
kézbesítésétől számított 8 napon belül, jogvesztés terhe 
mellett pótolni kell. A felhívás kizárólag a pályázó hozzá-
járulásával küldhető a pályázatban megjelölt elektroni-
kus levélcímére (e-mail).
A hiányzó dokumentum benyújtására kizárólag szemé-
lyesen van lehetőség a Siófoki Közös Önkormányzati Hi-
vatal ügyfélszolgálatán (Siófok, Fő tér 1. fsz. 2.).

A beadott pályázat módosítására a beadási határidőn túl 
nincs lehetőség.

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

A támogatott pályázók esetén a megítélt támogatás té-
nye és a támogatott civil szervezetek adatai közérdekű 
adatok, ezért azok hozzáférhetőek a nyilvánosság szá-
mára.

A pályázatok elbírálása:
A benyújtott pályázatokat előkészítő bizottság vélemé-
nyezi és tesz javaslatot a támogatási összegre, a pályáza-
tok támogatásáról Siófok Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete dönt.  

A pályázati döntéseket Siófok Város Önkormányzat 
 Képviselő-testülete nem indokolja, és  

nem fogad el azokkal kapcsolatos panaszt.

Az önkormányzati támogatás adható összege,  
formája és igénybevétele:
A támogatás vissza nem térítendő támogatás. 
A támogatás összege a támogatott rendezvény megva-
lósításának részletes költségvetéssel alátámasztott költ-
ségeinek 50 %-áig terjedhet.
A működési célú támogatás összege az adott civil szer-
vezet részletes költségvetéssel alátámasztott éves mű-
ködési költségeinek 50 %-áig terjedhet.
Pályázónként a támogatás mértéke 20.000 Ft-tól 
1.500.000 Ft-ig terjedhet. 
A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt Siófok 
Város Önkormányzata. 

A támogató a támogatást kizárólag bankszámlára uta-
lással teljesíti.
A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támo-
gatott a támogatási szerződés megszegéséből fakadó 
fizetési kötelezettségeinek biztosítására, a támogatás 
összegének megfelelő azonnali beszedési megbízást 
(inkasszó jogot) biztosítson az önkormányzat javára va-
lamennyi bankszámlájára vonatkozóan. 
A támogatottnak a támogatási szerződésben vállalnia 
kell, hogy a tevékenység folytatásának helyén, a nyil-
vánosság előtt megjelenő eseményein, a támogatott 
rendezvényen, programon, valamint annak eredménye-
képpen létrejövő elektronikus vagy nyomtatott kiadvá-
nyokon az önkormányzat megnevezésével a nyilvános-
ság tudomására hozza az önkormányzati támogatás 
tényét.

Az önkormányzati támogatás elszámolásának 
módja, határideje, csatolandó dokumentumok:
A támogatott az önkormányzati támogatás összegének 
felhasználásáról, a pályázatban meghatározott rendez-
vény, program megvalósításáról, valamint a támogatási 
összeg felhasználásáról köteles elszámolni.
Az elszámolást az elszámolási adatlap kitöltésével a ha-
tályos jogszabályoknak megfelelő tartalmi és alaki köve-
telményeknek megfelelő, a támogatási összeg felhasz-
nálását igazoló számlák és kifizetést igazoló bizonylatok, 
valamint az elszámolásra kerülő számla felhasználási cél-
ját tartalmazó szöveges beszámoló csatolásával a Siófoki 
Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán (Siófok, 
Fő tér 1. fsz. 2.) lehet benyújtani. 

Az elszámolási határidő: 
a) működési támogatás esetén a támogatási időszakot 
követő év január 31. napja,
b) rendezvénytámogatás esetén a támogatott rendez-
vény időpontját, több támogatott rendezvény esetén 
az utolsó támogatott rendezvény időpontját követő 30. 
nap. 

Az önkormányzati támogatás terhére kizárólag a fel-
használási időszakra vonatkozó, a támogatás céljának 
megvalósulását szolgáló tevékenység költségeit lehet 
elszámolni. A felhasználási időszak a támogatási szerző-
désben meghatározott időintervallum. 

Értesítés a pályázat eredményéről:
A pályázókat a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal - a 
döntés meghozatalától számított 30 napon belül - érte-
síti a pályázat eredményéről, nyertes pályázat esetén a 
támogatási összeg megjelölésével és a támogatási szer-
ződéstervezet megküldésével.
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Siófok, Fő utca 47-53 .
nyitvatartás: 

H-P: 9:00-17:00 • Szo: 9:00-12:00
 telefon: 84/316-281

facebook.com/rozsasbiobo lt
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füstölők

szappanok
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MATUZALEM

étrend - kiegészítők

CBD termékek

kozmetikumok

vegetáriánus finomságok

rágcsálni valók

növényi sajtok

bioparfümök

mosóparfümök

PI - víz több mint 25 év

személyre szabott ingyenes szaktanácsadás 

gyümölcslevek

óstoló
risztával

július 27. 
hétfő

10:00 - 17:00

reform finomságok
kóstolója
Leányvári Kriszta 
segítségével a 
Rózsás biobolt előtt

Ősi Magnézium termékek:
fürdősók, koncentrátumok, testápolók, masszázskrém, sportkrém
• helyre állítja a sejtes magnéziumszintet

• enyhíti a fájdalmat és a görcsöket

• hangulatjavító és stressz esetén nyugtat   

• segíti a megfelelő izomműködést

• nyugtatja a túlaktivált idegsejteket   

• javítja az alvás minőségét

Natur Tanya Lipo +
Béltisztító koncentrá-
tum gyógynövények-
kel + bélflóra építő 
prebiotikummal.
Hatóanyagai hozzá-
járulnak a testtömeg 
csökkentő étrend 

eredményességéhez.

Natur Tanya Aeris
Bifidobaktérium ka-
millával, köménnyel 
és citromfűvel, hogy 
segítse a rendszeres 
bélmozgást és meg-
szüntesse a gázoso-
dást. Ideális gyere-
keknek és várandós kismamáknak is.

Biocom REG - ENOR
A Reg - Enor étrend- 
kiegészítő elősegíthe-
ti a emésztés megfele-
lő működését, segíthet 
a szervezet méregtele-
nítésben. Mivel a szerve-
zet a méreganyagokat 
a zsírszövetben tárolja, 
így a termék használata 
testtömegcsökkentést 

eredményezhet.

Innopharm 
Melatonin 1 mg
A melatonin segíthet csök-
kenteni az elalváshoz szüksé-
ges időt, és hozzájárulhat a 
pihentető alváshoz.

Lolo SNAP
Kíméletesen szárított, 
adalékanyagmentes 
gyümölcsök és zöld-
ségek,  tele ízzel és vi-
dámsággal!

találkozhatsz vele 
a kóstolón!

Éden Eritrit 1000 g
cukor helyett, befőzésre is

2490 Ft helyett
1995 Ft
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