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VOLT KONCERT!
A szabadtéri színpad augusztus 22-én,
a járványhelyzet után először
koncertező Demjén Rózsival.
Volt tehát koncert is a nyáron…

ÉS MÁRIS VÉGE…
Víziszezonvég a Nagystrandon: az első siófoki Sup-kupa a
helyi kajak-kenu egyesület szervezésében augusztus 23-án.

KIKK: ÚJ SZÍNHÁZBÉRLETEK
„MEGMENEKÜLT” A SZEZON

Programajánló a 10-19. oldalon

7. oldal

„MILLIÁRDOS” SIÓFOKI ZIMMER FERIK

8. oldal
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AZ OLVASÓ OLDALA

Siófok a jó példa
Siófokon magas a műanyag hulladék újrahasznosítási aránya
– tudtuk meg a Greenpeace hazai
szakembereitől a Nagystrandon.

Nagy hal szemétszobrot lehetett
„építeni” Siófokon is: a fémhulladékból készült alkotást a járókelők
építhették, azaz tölthették fel tiszta,
műanyag palackokkal, poharakkal,
gyümölcstálcákkal, szívószálakkal,
nejlonzacskókkal.
A Greenpeace szeretné felhívni a
figyelmet a szelektív hulladék helyes
gyűjtésére, arra, hogy mit lehet és
mit nem lehet újrahasznosítani. Erre
Simon Gergelytől, a Greenpeace regionális vegyianyag-szakértőjétől kaptunk választ.
- Jól hasznosítható műanyag a PET
palack és ennek kupakja, valamint a
nejlonként ismert polietilén csomagolóanyag. A joghurtos poharaknak,
szívószálaknak, műanyag gyümölcsös
dobozoknak nem mindig megoldott
az újrahasznosítása. A műanyagon túl
jól újrahasznosítható még az alumíniumdoboz. Siófok és környéke jó példa,
mert itt magas a műanyag újrahasznosítási aránya. Amit betesznek az embe-

rek a szelektív hulladékgyűjtőkbe, az
Siófokon jó arányban hasznosul, Budapesten ugyanez az arány rosszabb.
Figyelni kell arra, hogy a szelektív
gyűjtőkbe dobott műanyag ne legyen
szennyezett, például az olajos flakon
nem hasznosítható. Magyarországon
még mindig alacsony az újrahasznosítás aránya, Európában a legrosszabbak
között vagyunk. Sok megelőző intézkedésre lenne szükség, a betétdíjas
rendszer visszavezetése például radikálisan megnövelné az újrahasznosítás
arányát. Emellett a lakosság tudatossága is fontos: egyrészt, hogy minél kevesebb hulladékot termeljen; másrészt,
hogy az újrahasznosítható anyagokat
juttassa el megfelelő módon a szelektív
gyűjtőkbe.
M. B.

Tetten érték a szemetelőket
Jutalmat kaptak a városőrök.

„Szabadifürdő városrészben a városőrségünk egyik járőrpárja, Barkóczi Márk és Barna Tibor tetten értek
két Balatonszabadi faluból érkezett
fiatalembert, akik épp az egyik erdős területünkön borítottak le egy
traktorkocsinyi bontási hulladékot
és egyéb szemetet – tájékoztatott dr.
Lengyel Róbert polgármester. – Az illegális szemétlerakás országosan, de
itt nálunk is óriási probléma, az erdőkbe kihordott mocsok pedig még
ennek az egésznek is a legalja. A tettenérés pedig ritka...”
A két intézkedő városőr jutalomban részesült. A polgármester
hozzátette: sem a traktoron, sem
pedig annak kocsiján nem voltak
hatósági jelzések, így ez rendőrségi
szabálysértési ügy is lehet. „Semmit sem úszhatnak meg. A két elkövető a leömlesztett hulladékot

egyébként jegyzői felszólításra, a
szabott határidőre nem volt hajlandó
elszállítani a helyszínről, így a bírságcsekkek mellé az elszállíttatási költségeink visszafizetését elrendelő határozatunkat is küldeni fogjuk. Nincs
apelláta, nem a siófoki polgárok fogják helyettük a költségeket viselni!”
– így a városvezető.

Önök kérdezték
Olvasónk kérdése: Minden településen más és más műanyag hulladék
helyezhető el a a sárga kukákban
vagy zsákokban. A különféle termékeken jelzések igazítanak el arról,
hogy a szelektív gyűjtőbe dobható-e.
Siófokon a sárga zsákba dobhatók-e
a PE, HDPE, LDPE és PP jelzésű
műanyagok?
Jámbor Tímea cégvezető, DBR
Nonprofit Kft.: „Az elkülönített gyűjtéshez rendszeresített, felirattal és a
hulladékfajta piktogramjával ellátott
hulladékgyűjtő zsákban csak a feliraton szereplő hulladéktípus helyezhető el. Szolgáltatási területünkön a
sárga szelektív gyűjtőzsákba ásványvizes és üdítős PET palack; tusfürdős, mosószeres, öblítős PET alapú
flakon; tejfölös vagy joghurtos pohár
és műanyag szatyor, zacskó (PE,LDPE), legfeljebb 1 liter nagyságú fém
(alu) italosdoboz, tej és italos Tetrapack kartondoboz kerülhet. Fontos,
hogy ezek is minden alkalommal
tisztára mosva kerüljenek a szelektív
gyűjtőzsákba.”

Sóstó drága,
a vonat hangos
„A sóstóiak és az oda látogató turisták számára három lehetőség van.
Vagy iszonyú nagy szerencséjük van
és tudnak fürödni és parkolni a falatnyi szabadstrandon vagy fizetniük kell a fizetős sóstói strandon. A
harmadik lehetőség, hogy elmennek
4-5 kilométerrel távolabb, hogy szabadstrandhoz juthassanak – írta olvasónk. – De ha valaki a családjával
a sóstói strandot választja, akkor ott
horror árakkal találkozik”.
Olvasónk elektronikus levele szerint a strandbelépő is sokba kerül,
és drága a strandbüfében a gírosz, a
lángos, a hamburger is. Azt írja: erre
megoldást kell találni…
Másik olvasónk szerint feltűnően
sok tehervonat robog át ezen a nyáron a városon. Ezek most is hangosak, még akkor is, ha annál csendesebbek, mint a vasúti pálya felújítása
előtt. Ő sem érti, amit sokan nem
értenek: legalább a nyári balatoni
szezonban miért nem lehet másfelé
irányítani a teherszerelvényeket?

ÜNNEP

„Egy az Isten, egy a nemzet”
A polgármester ünnepi beszédét és
az új kenyér megáldását március
15-höz hasonlóan élőben a Facebookon lehetett követni augusztus
20-án. Kihirdették azt is, melyek
lesznek Siófok város borai 2021ben.
„A mai ünnep egész nemzetünk
ünnepe, nem a külsőségektől lesz
magasztos, nem a hangos tűzijátékoktól, koncertektől méltó – kezdte dr.
Lengyel Róbert. – Sokkal inkább attól, hogy a nemzet bárhol is élő tagjai
átélik, átérzik-e annak jelentőségét, és
akár magukban is tisztelegnek-e azok
előtt, akik az évszázadok során, akár
véráldozatokkal is, de kitaposták számunkra a megmaradás ösvényét.
1083. augusztus 20-án avatták
szentté Árpád-házi I. István királyunkat. Azt a királyt, akinek vélhetően e
kereszténnyé vált nemzetünk fennmaradását köszönhetjük. Ha István
bölcsessége és vasmarka nem siet a
magyarság segítségére anno, ha nem
veszi fel a kesztyűt a belső és külső
ellenséggel szemben, nem vívja meg
sikerrel a csatáit, a Kárpát-medence
lakóit immár évszázadok óta biztosan
nem magyaroknak hívnák. De több
mint ezer éve, önálló európai nemzetként, immár egy hatalmas európai
közösség teljes jogú tagjaként él, lélegzik, sokasodik a magyarság. Bár a
történelem viharaiban meggyötörve,
szétszaggatva, megalázva, sok-sok
terhet cipelve, de továbbra is alapvetően keresztény nemzetként létezünk.”
Manapság is viharok közepette kell
élnünk, hangsúlyozta a polgármester. „A modernkori népvándorlások,

a világ egyes részein a keresztények
üldözése, gyilkolása, a sorozatos világjárványok be-becsapó lángnyelvei
mellett a belső széthúzással, nemzetünk kettészakadásával, megosztottságával, pontosabban megosztásával,
gazdasági kiszolgáltatottságunkkal és
még sorolhatnám, mi mindennel kell
e népnek nap-nap után szembenéznie. Sokszor már magunk sem tudjuk, hol az igazság, mi az igazság, ki
mond valót, ki pedig aljas hazugságot.
A napi politika beeszi, -rágja magát
mindenhova, és mérgezi a magyarság
testét-lelkét. De a mi népünk mindig
is nyughatatlan volt, és sajnos évszázadokra visszamenve is jelen volt köztünk a széthúzás….
Ma, amikor Szent Istvánra emlékezünk, jusson eszünkbe az ő szellemi öröksége: egy az Isten és egy a
magyar nemzet is. Legyen ez a mi
lámpafényünk e sötét világban. Adjunk ma hálát nagy királyunknak és a
Jóistennek, hogy itt vagyunk, élünk,
köszönhetjük és köszönthetjük az új
kenyeret és a bort az asztalunkon.”
A polgármester beszéde után Tomanek Péter katolikus plébános, valamint Lampért Gábor evangélikus és
Bartha Béla református lelkész szentelte, illetve áldotta meg a helyi pékségek által sütött új kenyeret.

Top 50-es borszakértő
segített kóstolni

Herczeg Ágnes neves borszakértőt hívta az önkormányzat az idei
borbírálatra. Hat fehér és négy vörös
borral neveztek a régió pincészetei,
ezek közül választotta ki a városvezetés nyolc tagja (a polgármester, a
két alpolgármester és öt képviselő)
Siófok Város Borát az augusztus 20-i
hagyományoknak megfelelően.
„Nem egyszerűen borokat fogunk
bírálni, fontos, hogy Siófok város borát fogjuk kiválasztani – mondta a kezdés előtt a Siófoki Híreknek Herczeg
Ágnes, akit legutóbb a világ legjobb
50 borszakértője közé választottak. –
A következő egy évben ez lesz a város
„zászlós” bora, ez fogja Siófok üzenetét közvetíteni a világnak, a bor nyelvén a fogyasztóknak. Kinek mi fejezi
ki a siófokiságot? Ki mit gondol, mit
üzen Siófok a világnak? Ehhez fogunk
itt és most bort „passzítani”...”
Az első kóstolás előtt az egybegyűltek megegyeztek abban: a pezsgő,
lendületes, vidám, játékos kifejezések
illenek a legjobban a nyári Siófokra, így
ehhez kerestek fehér bort, míg Siófok
téli békés bársonyosságához vöröset.
Siófok Város Bora, 2021: fehér:
Garamvári pincészet: Cserszegi fűszeres, Balatonlelle, 2019; vörös:
Ikon pincészet: Genezis, Balatonboglár, 2018.
F. I.

Tisztelt Olvasóink!

Az első okoszebra

Februári számunkban ígértük, hogy a Siófoki Hírek megújításával együtt úgy 40 százalékot spórolunk a nyomdai és bérköltségen. Azóta a járványhelyzeti önkormányzati bevételkiesés miatt
is megnőtt a jelentőségük a számoknak, annak,
hogy miképpen teljesülnek az ígéretek... Nos, íme
az elszámolás: az év első 7 hónapjában Siófoki Hírek címszóval (újság és weboldal) 10,2 millió forint volt a város kiadása. Összehasonlításképpen:
2019-ben január és július között ugyanez a szám
21,2 millió volt.

Elkészült az első okoszebra Siófokon, a Bajcsy-Kele
utcai kereszteződésben, amely az úttestre lépő gyalogost érzékeli, és erőteljes fényjelekkel jelzi a járművezetőknek, hogy valaki épp áthalad. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság, valamint a Generali
Biztosító támogatta a beruházást. A következő a Beszédes iskolánál, a Bláthy és Szépvölgyi utcák sarkán
lesz, Generali-pályázatból, illetve városi forrásból.
Elkezdődött a forgalmasabb gyalogátkelők éjszakai
megvilágításának a korszerűsítése, az útburkolati jelek láthatóságának erősítése is.
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SZEZON

Tiszta lapot nyitna, a kft.
Hétvégente több tíz tonna szemetet
szednek össze a 17 kilométeres
partszakaszon, a főszezonban
ennek több, mint felét a 700 méternyi Nagystrandról és a 600 méter
hosszú Petőfi sétányról. 122 millió
forintot fordítanak éves szinten a
szabadstrandokra. A szezon végeztével tiszta lapot szeretne nyitni,
új alapokra helyezné a társaság
működését a Balaton-parti Kft. két
hónapja munkába állt ügyvezető
igazgatója, még az önkormányzati
tulajdonú cég nevét is lecserélné...

– Átlátható viszonyokat, felelős
gazdálkodást kért öntől júniusi kinevezésekor dr. Lengyel Róbert, továbbá, hogy „semmi se maradjon a
szőnyeg alatt”. Ennek a jegyében esnek ki sorban a „csontvázak” a Balaton-parti Kft. szekrényéből, ahogyan
azt a polgármester Facebook-bejegyzéseiben olvasni lehet az elmúlt hetekben? – kérdeztük Szendrődi Tamás ügyvezető igazgatótól.
– Nem feladatom azzal foglalkozni, hogy mi történt a múltban a
Balaton-parti Kft.-nél, nem is „tisztogatni” jöttem (június óta egyetlen
régi dolgozótól váltunk meg), számos
olyan szerződéssel találkoztam azonban, ami befolyásolja a napi munkát,
méginkább a társaság jövőjét. Ha az
önkormányzat gazdálkodását, érdekeit sértő dolgokra bukkanok, esetleg
ami még jogszabályba is ütközik, akkor amellett nem megyek el szó nélkül. A felelős önkormányzati vagyongazdálkodást törvény szabályozza.
Az egyik legfontosabb, hogy gazdaságosabbá, észszerűbbé tegyük a kft.
működését. Megoldandó például az
érthetetlenül hosszú távú, esetenként
99 évre (!) kötött bérleti szerződések
kérdése. Mindenképpen megszüntetendő, hogy egyeseknek előjogai legyenek. Vannak, akiknek lehetőségük
volt a bérleményüket továbbadni, egy
esetben például a kft.-nek fizetendő
bérleti díj harmincszorosáért! Ez a bevétel vajon miért nem a kft. kasszáját
gyarapítja? Egyáltalán, miért állunk
szerződésben olyannal, akinek esze
ágában sincs itt üzletet működtetni,
csak és kizárólag az ingatlan továbba-

Szendrődi Tamás

dásából származó haszonért jön ide?
Ezek persze csak költői kérdések, én
azt nem akarom vizsgálni, hogy miért
jöttek létre az önkormányzat szempontjából (akár jogilag, akár bevétel
szempontjából) előnytelen szerződések, én csak ki akarom ezeket javítani, túllépni rajtuk, mert másként nem
lehet tiszta lapot nyitni.
– Mit jelent a „tiszta lap”? Meg
lehet változtatni 99 évre kötött szerződéseket?
– Igen, ezeket is felül lehet vizsgálni. Az önkormányzati vagyon hasznosítása nem szolgálhatja azt a célt,
hogy magánemberek gazdagodjanak
az önkormányzati vagyonon. Ha vége
a szezonnak, szeptemberben tiszta
lapot szeretnék nyitni, amihez kelleni
fog a városvezetés, a képviselő-testület támogatása is. A rendrakást a saját házunk táján kell kezdeni, azután
kezdhetjük el tervezni a sétány jövőjét, újragondolni a vállalkozási szerződéseket. Elsőként is új alapokra
kell helyezni a város és a kft. közötti
vagyonkezelési megállapodást. Sokan
kérdik, hogy miért nem nyereséges a
társaság (voltak a múltban több százmilliós éves mínuszok is...), de látni
kell, hogy 17 kilométernyi partszakaszt tartunk fenn egy kilométernyi
fizetős strand bevételéből. Csak a
szabadstrandokra évi 122 millió forintot költünk máshonnan származó
bevételből. Ma egy kalapba öntünk
mindent, a társaság teljes gazdálko-

dását, a fűnyírástól (meg a nád- és
döglötthal-kiszedéstől, holott utóbbi
nem is önkormányzati feladat...) a bevételt termelő vagyon hasznosításáig
(fürdő, szabadtéri színpad, bérlemények), a jövőben ezt külön kell választani. Talán kevesen tudják, hogy
cégünknek több mint 100 dolgozója
van, és ilyenkor nyáron hajnali 4-kor
lát neki a csapat a rendrakásnak a siófoki partszakaszon, amit sosem lehet
tökéletesen végezni, de törekszünk
rá.
– Volt olyan érzése az elmúlt két
hónapban, hogy „ezt azért nem gondoltam volna”?...
– Persze, hiszen „hirtelen”, szinte
egyik napról a másikra kellett átvennem a cég vezetését, ráadásul már
indult is a szezon, menet közben
kellett ismerkednem a kft. működésével. De kihívásnak érzem a feladatot,
jelenleg budapesti létemre hétből hét
napot tartózkodom itt. Az pedig nem
csak városi legenda, hogy senkit sem
ismertem Siófokon, ez valóban így
volt. Ajánlás után, felkérésre jöttem
először tárgyalni a városvezetéssel.
Önkormányzati pénzügyi-vagyongazdálkodási tapasztalatok birtokában,
hiszen szakközgazdászként önkormányzati pénzügyekkel foglalkozom
2003 óta. A Raiffeisen Bankban voltam vezető ezen a területen, illetve
vezettem az óbudai önkormányzat
vagyonkezelő cégét, amely persze
alapvetően más jellegű volt (parkolás,

SZEZON

nevét is megváltoztatná
Óbuda-kártya, bérlakások, piacok,
intézmények, nyugdíjasházak, stb.),
mint a Balaton-parti Kft. Jó néhány
önkormányzati projektet is levezényeltem, ezenkívül egy pénzügyi vállalkozás igazgatósági tagja is vagyok
mind a mai napig.
– Ismerte a „híres-hírhedt” Petőfi
sétányt? Hogy látja ma a korzót, különös tekintettel az augusztustól érvényes új rendelkezésekre? Van már
látszata ezeknek?
– Talán két alkalommal jártam
még főiskolásként a sétányon, ami
nem ma volt. Az alkoholstopot és a
sétány valódi lezárását (hogy valóban
sétálóutcaként működjön) nemhogy
üdvözöltem, hanem volt, amit ezek
közül én javasoltam. Óbudán például remekül működik már régóta az
éjszakai alkoholárusítási tilalom. Itt
is láttam már biztató jeleket, de persze gyors eredményt senki se várt,
a rendőrség és a városőrség gyakoribb ellenőrzései, valamint az alkoholstop bevezetését kísérő, minden
várakozásunkat felülmúló országos
médiavisszhang már önmagában elrettentő, visszatartó erő. A cél hosszú
távon az, hogy kerüljön le a buliváros
stigma Siófokról. Egyre több a családos, a minőségibb turista. Ennek
jegyében tervezzük már most a jövő
évi programokat, szolgáltatásaink bővítését. A Nagystrand, a szabadstrandok sokat fejlődtek az elmúlt években

Sípos őr (Kálecz József) vigyázott a Rózsakertre az idei szezonban is

(még akkor is, ha az értékmegőrző
például csak két napig tudott működni, mert vandálok szétverték..), jó
volna a térfigyelő kamerahálózatot az
Arany- és az Ezüstparton is kibővíteni
a közvilágítással együtt, mert jó azt
olvasni, hogy Siófok az első számú
belföldi úti cél, jó látni a vállalkozók
szerint a „régi szép időket” idéző augusztusi vendégforgalmat, de amondó vagyok, hogy még többet ki lehet
hozni a lehetőségeinkből... Jó volna
elérni azt is, hogy a sétány vállalkozói
együtt, a korzóért is hajlandók legyenek tenni, ne csak a saját üzletükért;
jól tudom, hogy sokan vannak, akiknek komoly, több évtizedes érdemeik
vannak, akiknek sokat köszönhet a
város. Rájuk is számítunk.

Pillanatkép a Nagystrandról, augusztus 20-a környékén

– A sokat emlegetett alkoholstop
másik célja, ugye, hogy kevesebb
szemetet kelljen összegyűjteni reggelente...
– Igen, határozottan ezt is várjuk. A számok jelenleg elborzasztóak. Csak példaként: július 5-e
és 31-e között 158 tonna szemetet
gyűjtöttünk össze a 17 kilométernyi partszakaszon, ebből 88-at a
Nagystrandon és a sétányon. Vagy
az augusztusi első hétvége: szombat és vasárnap hajnalban összesen
22,8 tonna jött össze 17 kilométerről (plusz 1-1 tonna nád), ebből 12
tonna a 700 méter hosszú központi
strandról és 600 méternyi a korzóról… Jövőre bevezetjük a sétányon a
visszaváltható poharat.
– És mi lesz a Balaton-parti Kft.
új neve?
– Semmi különösre nem gondoltam, a vagyonkezelésre lehetne utalni
a névben, mert a régi szerintem már
kissé „elhasználódott”, meg első hallásra akár valamiféle partiszervezésre, rendezvényszervezésre is gondolhat az ember...

F. I.
Ingyenjegyek a strandra
százszám; a bérbeadott Thanhoffer-villa udvargondozása –
a polgármester a Facebook-oldalán folyamatosan beszámol
a Szendrődi Tamás által feltárt ügyekről a Balaton-parti
Kft. közelmúltjából.
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Ifjúságvédelmi razziák a sétányon
A közterületi kamerarendszer
továbbfejlesztése, a rendőrség
számára biztosított túlórapénz, a
sétány élőerős őrzése, valamint
az alkoholstop bevezetése mellett ifjúság- és gyermekvédelmi
ellenőrzéssorozatot is tartottak az
illetékes szervek augusztusban a
siófoki Petőfi sétányon.
A Siófokon regisztrált bűncselekmények száma 2019-ben 32,4 százalékkal csökkent az előző évhez képest
(866-ról 585-re) – derül ki a siófoki
rendőrkapitányság elmúlt évet ös�szegző beszámolójából. A tendencia
évek óta tart, 2017-ben még 964 bűncselekményt regisztrált a rendőrség
Siófokon. A közterületen elkövetett
bűncselekmények száma a 2018-as
310-ről 216-ra csökkent, a lopásoké
(a betöréses lopásokkal együtt) 494ről 303-ra, a rablásoké 4-ről 1-re, az
év során gépkocsilopás nem történt,
gépkocsifeltörés pedig 5 esetben.
Különösen szembeötlő a kedvező
változás a város országszerte ismert
szórakozónegyedében, a Petőfi sétányon elkövetett bűncselekmények
számában. A sétányon és a strandon
elkövetett bűncselekmények száma
90 százalékkal, egytizedére csökkent
a 2016 előtti állapotokhoz képest a
rendőrség adatai alapján. Míg 2015ben még 345 bűnesetet jegyzett a
rendőrség ezen a 600 méter hosszú
területen, addig 2016-ban már csak
92-t, 2017-ben 59-et, 2018-ban 44-et,
2019-ben pedig 33-at.

Túlórapénz,
alkoholstop
A Pénzcentrum augusztus közepén közzétett összegzése szerint idén
május és július között a Balaton-parti
települések közül Siófokon követték el a legtöbb bűncselekményt: 9
lopást, 2 rablást, 40 tulajdon elleni
szabálysértést, 8 gépkocsifeltörést,
összesen tehát 59-et.
„Nagyon örültünk volna olyan
adatoknak tíz-tizenöt évvel ezelőtt,
mint amilyeneket most a Pénzcentrum kigyűjtött Siófok vonatkozásában
– mondta dr. Lengyel Róbert siófoki

polgármester, aki
korábban a város
rendőrkapitánya
volt. – Amikor
rendőrkapitányként leültem az
akkori
polgármesterrel, azt a
választ kaptam:
a városnak nem
feladata hozzájárulni a közbiztonság
erősítéséhez, az a
rendőrség dolga.
Amikor polgármester lettem, letettem
egy koncepciót a testület asztalára
a Petőfi sétány rendezvényterületté
nyilvánításáról, őrzés felállításáról,
a belépők szűréséről, térfigyelő kamerarendszer telepítéséről. 2016 óta
sokat költöttünk a városi büdzséből
minderre, de megérte. A képviselő-testület mindenben támogatott.”
A siófoki önkormányzat a járványhelyzeti elvonások ellenére idén először járult hozzá anyagilag a rendőrök
túlórapénzéhez, hogy azok a lehető
legtöbbször felügyelhessék a Petőfi
sétányt és környékét, különösen a
hétvégi napokon. A képviselő-testület
júliusban egyhangú szavazással nyilvánította rendezvényterületté a sétányt, lehetővé téve ezen a nyáron is
a biztonsági őrszemélyzet alkalmazását. Továbbfejlesztette a város a korzó
közterületi kamerarendszerét, mely
ma már megfelel minden 21. századi
technikai követelménynek. Augusztus elsejétől az egész város területén
tilos a közterületi alkoholfogyasztás,
illetve az üzletek 22 és 6 óra között
nem árusíthatnak alkoholt. A városvezetés célja ezzel az, hogy Siófok
biztonságosabb, élhetőbb, ezáltal a
családos turisták kedvelt üdülővárosa
legyen.

Fiatal árusok az
éjszakában
Ugyanezzel a céllal ifjúság- és
gyermekvédelmi ellenőrzéssorozat is
folyt a Petőfi sétányon s környékén,
„Gyermekek és tinik az éjszakában
– prevenciós összefogás a gyerme-

kek védelmében” címszóval. A közterületen, szórakozóhelyen éjszaka,
felügyelet nélkül eltöltött időben sok
gyermek válik bűncselekmény áldozatává, esetleg maga követ el olyat,
ami jogszabályba ütközik. Ennek
megelőzése érdekében tartott a szezonban több alkalommal közös ellenőrzést a helyi rendőrség, a családés gyermekvédelmi szolgálat, a helyi
kábítószer-ellenes fórum, valamint a
strandot és a sétányt üzemeltető Balaton-parti Kft.
„Ezeket az ellenőrző akciókat legalább olyan fontosnak tartom, mint
a nagy rendőrségi razziákat – fogalmazott Szendrődi Tamás, az önkormányzati tulajdonú kft. ügyvezető
igazgatója. – Tapasztalatom szerint
gyermekkorúnak látszó fiatalokkal
adatnak el különböző portékákat az
éjszakában, szülői felügyelet nélkül.
Tizenévesek különböző éjszakai
szórakozóhelyekre járnak, ahol alkoholt fogyasztanak, akár egyéb bódító
szereket használhatnak.” A rendszeres ellenőrzések során a társszervek
képviselői a 18 éven aluli személyek
szeszesitallal történő kiszolgálására és alkoholfogyasztására, drog és
egyéb bódító szerek fogyasztásának
megakadályozására, valamint kiskorú veszélyeztetettségének megszüntetésére figyeltek. Szeptember elsején
pedig iskolai drogprevenciós vándorkiállítás érkezik Siófokra; a „Köztes
Átmenetek - a drog” című interaktív
kiállítás a droghasználat sokdimenziós problémáját igyekszik átélhető
módon bemutatni főként 13 éven felüli diákoknak, szülőknek és pedagógusoknak.
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A szezon végül „megmenekült”
A tavaszi aggódás után
mostanra fellélegeztek a
siófoki vendégfogadók is.

Az utazási szokások változása már
2020. február végén borítékolható
volt, a lemondások, szerencsésebb
esetben átfoglalások súlyos hatással bírtak a tavaszi időszakra, nem
kímélve a belföldi turizmust, így a
Balatonnál Siófokot sem. A májusi
nyitáskor azonban már felcsillant
a remény, hogy a nyár megmenekülhet, és bár a júniusi előrejelzések, majd eredmények még nem
voltak teljesen pozitívak, mostanra
sok turisztikai szereplő fellélegezhet, hogy nem a legrosszabbal
kellett szembesülnie.
A Magyar Turisztikai Ügynökség
megbízásából készített kutatás alapján mind a családosok, mind pedig a
párban utazók a belföldi úti célokat
részesítik előnyben, így a Balaton és a
régión belül Siófok turizmusa is szép
eredményeket tudhat magáénak a
nyári hónapokban. A helyi attrakciók,
programlehetőségek, kisebb, korlátozott látogatószámot engedő rendezvények mellett Siófok óriási előnye
többek között a 17 kilométeres partszakasz, az ingyenes és fizetős strandok. A júliusi adatok alapján 430 ezer
ember közel másfél millió vendégéjszakát töltött el a balatoni strandok
környékén.
A Szállás.hu adatai szerint a belföldi foglalások 34 százaléka a régióba szólt, mellyel 12 százalékpontot
nőtt a foglalások száma. A belföldi
utazók átlagosan 3 főre, 3 éjszakára
foglaltak idén nyáron a régióban.
A Siófoki Fürdőegylet-Turisztikai
Egyesület májusi felmérésének eredményeként már beszámoltunk róla,
hogy a szállodákkal szemben az idei
nyáron előreláthatólag az apartmanok, vendégházak népszerűbbnek bizonyulnak majd az utazók körében.
A Szállás.hu júniusi és júliusi adatai
alapján az apartmanokban 0,8 százalékponttal, a vendégházakban 1,5
százalékponttal, a panziókban 2,3
százalékponttal nőtt az eltöltött vendégéjszakák aránya a tavalyi évhez

képest a Balatonnál, míg a hotelek
esetében ugyanez a szám 5 százalékponttal csökkent. A siófoki átlagár
8314 Ft/fő/éj volt idén nyáron, amely
Tihany, Badacsony és Balatonfüred
átlagárával van azonos kategóriában.
A Siófoki Fürdőegylet-Turisztikai
Egyesület tagságát is megkérdeztük
az idei nyár tapasztalatairól. Vincze
János, a Janus Boutique Hotel & Spa
tulajdonosa arról számolt be, hogy
lassan indult a nyári szezon, de augusztusra jó telítettséget értek el, a
hétvégékre óriási a kereslet, és szeptemberre is érkeznek foglalások. A
négycsillagos Hotel Azúr és ötcsillagos Hotel Azúr Premium értékesítési
és marketingigazgatója, Sternóczky
Balázs elmondása alapján a szálloda
kihasználtsága júniusban még 24 százalékos volt, júliusban 75, augusztus
első két hetében már 87. A nyári foglalások 90 százaléka belföldi vendégektől érkezett, kétharmaduk családdal
jött. A szeptember-októberi időszakra
jó esetben 46-50 százalékos kihasználtságot várnak.
Egry Dóra, az Aranypart kemping
vezetője arról tájékoztatott: a tavalyi
évhez képest júniusban 70 százalékkal kevesebben jöttek, de a július és
augusztus már sokkal kedvezőbben
alakult. A foglalások tekintetében az
a tapasztalat, hogy elsősorban hétvégére érkeznek a vendégek, és szinte
mindenki pár nappal az utazás előtt
foglal, a foglalási hajlandóságot pedig
nagymértékben befolyásolja az időjárás. Magas a SZÉP kártyás fizetések

aránya. Foglalásaik 65 százaléka magyar vendégektől érkezik, július közepétől német, cseh, lengyel, szlovák és
holland vendégeik is voltak.
A magánszálláshely-üzemeltető
tagjaink között vannak, akik idén nyáron csökkentett kapacitással vágtak
bele a szezonba, de akadnak olyanok
is, akik 80-90 százalékos kihasználtságról számoltak be egyesületünknek. Egy 2-3 hónapon át nyitva tartó
tagunk elmondása alapján júniusban
ugyan foglalások már érkeztek a következő két hónapra, vendégek sajnos
egyáltalán nem, teljes kihasználtsággal csak július második hetében kezdett működni a szálláshely. Ugyan
időközben érkeztek lemondások
(főleg a sárga besorolású országokból), és az augusztus végi fesztiválok
lemondásakor augusztus utolsó két
hete sem tűnt felhőtlennek, ám utána
egy-két napon belül rögtön érkezett
új foglalás, s így egészen augusztus
utolsó hétvégéjéig telt házzal tudnak
üzemelni. A 16 fős szálláshelyre főleg
családos társaságok érkeztek, jellemzően 5-6 éjszakára.
Fürdőegylet/Tourinform
A Szállás.hu és a Magyar
Turisztikai Ügynökség adatai szerint is Siófok a legnépszerűbb belföldi úti cél a járványhelyzet feloldása óta, és
ugyanez volt a helyzet a Szállás,hu szerint az augusztus
20-i hosszú hétvégén is.
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Siófoki Zimmer Ferik 2 milliárdja
683 siófoki magánszálláshely
részesült 1-8 millió forint pályázati támogatásban, összesen 2,2
milliárd forint értékben.
A Kisfaludy magánszállás-fejlesztési program volt az a pályázat, ahol
csak az a szálláskiadó nem nyert, aki
nem pályázott. Szobánként 1 millió
forintot lehetett nyerni, egy szállás
esetében maximum nyolc szobáig.
Míg országos összevetésben Siófok
a 2. helyen végzett Hajdúszoboszló
mögött, addig a Balatontipp.hu ös�szesítése szerint a balatoni régióban
toronymagasan első a helyi szobakiadók által összesen elnyert 2,2 milliárd forint támogatással, még úgy is,
hogy a siófoki szálláskiadóknak csak
a 33 százaléka pályázott és nyert.
„Külön öröm számunkra, hogy a
június 4. és július 15. közötti pályázatleadási időszakban sokan szavaztak bizalmat munkatársainknak – írta
a hellosiofok.hu, a Siófoki Fürdőegylet-Tourinform weboldala. – A híradásunkra és egyéb forrásokból értesülve rengetegen betértek hozzánk a
siófoki Tourinform irodába, hogy segítsünk leadni a pályázatot, melynek
eredményeképpen irodánk munkatársai mintegy 63 millió forint elnyerésében játszottak közre. A vidéki magánszálláshelyek szobánként 1 millió
forint vissza nem térítendő támogatást igényelhettek, melyet külső-belső felújításra, eszközbeszerzésre,
akadálymentesítésre és energiahatékonysági fejlesztésekre fordíthatnak
2020. december 31-ig. Siófok turisztikai sikereiben hatalmas szerepe van
a magánszálláshelyeknek. Az ország
magánszálláshely kapacitásának 42
százaléka található a Balatonnál, a
tó körül pedig Siófokon található a
legtöbb szálláshely a kategóriában. A
2083 magánszálláshely-üzemeltetéssel foglalkozó siófoki vállalkozó ös�szesen 14 119 férőhellyel járul hozzá
Siófok éves vendégéjszakaszámához,
ami az utóbb években sorra érte el az
évi egymilliós számot.”
(Szerkesztőségünknek több magánszálláshely-kiadó is azt állította:
pályázatírók csengettek be hozzájuk
a szálláshelykiadók városi nyilvántartásával a kezükben, azzal az aján-

lattal, hogy 50
ezer forintért elkészítik helyettük
a pályázatot. A
K-Monitor pedig
azt hasonlította
össze: egy korábbi körben csak
Mészáros Lőrinc
Hunguest-szállodalánca több
pénzt kapott a
Kisfaludy-programból,
mint
Magánszálláshely-fejlesztés, 1975 (fotó: Fortepan)
Hajdúszoboszló,
Siófok, Balatonfüred, Eger, Gyula,
turistacélpont több ezer magánszálHarkány, Zalakaros, Miskolc, Kesztláshelye összesen).
hely, Hévíz és további 15 kedvelt

Hasznos információk a nyerteseknek
A támogatottak legkésőbb augusztus 31-ig pénzhez kell jussanak.
A további teendőiket a Siófoki Fürdőegylet-Tourinform a hellosiofok.hu-n
foglalta össze, ebből néhány részlet,
segítségképpen.
Tudnivalók a fejlesztésekről:
A szobaszám és a férőhelyek száma nem módosulhat a támogatási
összegből megvalósított fejlesztések
keretében. A forgóeszközök és a nettó
20.000 Ft érték alatti tárgyi eszközök
nem számolhatóak el. Sokan lapra
szerelt, elemeiben variálható bútorok
beszerzését is tervezik, ezért rákérdeztünk: ha a bútorok elemei külön
kerülnek feltüntetésre a számlán, de
az elemek fizikailag egyértelműen
egy bútorhoz kapcsolódnak, úgy az
összeszerelt bútor teljes ára képzi a
termék értékét. Akadálymentesítés:
engedélyeztetni kell az illetékes építésügyi hatóságnál, képesített szakember bevonásával. Megújuló energiarendszerek: a dokumentációban
egyértelműsíteni, hogy a rendszer a
szálláshely fejlesztését szolgálja. Kültéri beruházások: csak a telekhatáron
belül elszámolható. Minden megjelölt
fejlesztési területre fel kell használni
a támogatást, az arányról a pályázó
dönthet. Egymillió forintos értékhatár
alatt elég 1 árajánlatot csatolni a dokumentációhoz, 1 millió forint fölött
3 ajánlatra van szükség.

Pénzügyi elszámolás:
A számlán szerepeljen: a támogatott neve, a kiállítás dátuma (legkorábban a pályázat benyújtásának
napja lehet), a teljesítés (legkésőbb
2020.12.31.), a pályázat kódja, továbbá hogy „a teljesítést igazolom”
és aláírás. Amennyiben a támogatási
összegnél kevesebb pénzt használnak fel, a különbözetet, vagyis az el
nem költött támogatási összeget vis�sza kell fizetni a támogató részére,
ügyleti kamattal együtt. A számlák
kifizetését igazoló dokumentációt
meg kell őrizni (pl. banki kivonat, bizonylat, számla). Mindent dokumentálni kell fotókkal: a kivitelezés előtti
állapotokat, a fontosabb kivitelezési
szakaszokat, az elkészült és befejezett munkafázist, a vásárolt eszközöket is. Záróbeszámoló (árajánlatok,
számlák, fotók): elektronikus úton
kell benyújtani az utolsó projekt fizikai befejezését követő 90 napon belül
(tehát legkésőbb 2021.03.31-ig). A
záróbeszámoló benyújtásának napját
követő 3. év végéig fenn kell tartani
a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet, a megvalósított fejlesztéseket,
meg kell őrizni a beszerzett eszközöket, hiszen a támogató ellenőrizheti.
A teljes dokumentációt meg kell őrizni 10 éven keresztül. A támogatottnak
a pályázat által érintett szálláshelyen
tájékoztató táblát kell kihelyeznie.
További részletek: www.hellosiofok.hu

AKTUÁLIS

260 térfigyelő kamera
Új operátorszoba a rendőrségen: a
kapitányság és a város közös projektje. Következik az Irinyi, Alsó és
Rét utcák bekamerázása.
Már mintegy 260 biztonsági kamera pásztázza Siófok utcáit, tereit,
a Petőfi sétány lefedettsége teljes
– tájékoztatott dr. Lengyel Róbert
polgármester. – Most megint egy
nagyot léptünk előre – így a siófoki
városvezető. – Minden kameránk
szünet nélkül, a nap 24 órájában
rögzít, a felvételek a város és a rendőrség közös projektjeként elkészült,
a kapitányság épületében kialakított
operátorszobában jelennek meg.
A technika már 21. századi, a kiváló minőségben rögzített képeket a
rendőrség azonnal visszanézheti,
kimentheti, de bármikor élőképeken
is tájékozódhatnak a közterületek
történéseiről.
A polgármester arra is felhívta a
figyelmet: a rendőrség alkalmanként
kifejezetten a járműközlekedést is
figyeli, és ily módon szűri ki a szabálysértőket, például a piroson áthajtókat. A következő lépés a város három délkeleti utcájának (Irinyi, Alsó,
Rét) bekamerázása. Ősszel állhatnak
„hadrendbe” ezek az új kamerák, e
fejlesztés önmagában nagyjából 6
millió forint.
Úgynevezett mesterséges intelligenciatesztje is egyben a siófoki térfigyelőkamera-fejlesztési
program,
melyet a siófoki önkormányzat a
Dahua Technology Hungary Kft.-vel
partnerségben valósít meg. A beruházás keretében megtízszereződik a

kamerákat összekötő optikai kábeles adatátviteli hálózat kapacitása.
A rendszer a rögzítés pillanatában
értékeli a látottakat, és a tárolt képhez úgynevezett metaadatokat párosít. Ennek segítségével, ha olyat lát,
azonnal figyelmeztetés ad az operátorszemélyzetnek, valamint percek
alatt megkereshető az adott személy
vagy jármű a felvételeken. Mivel a
vezérlő szerver képes összevontan
elemezni a város több pontján elhelyezett okoskamerák adatait, a keresett személy vagy jármű mozgása is
követhető, visszakereshető. Képes
felismerni a járművek színét, típusát,
elolvassa és tárolja a rendszámokat.
Meg tudja különböztetni a tehergépkocsit, a személygépkocsit, a biciklist
és a gyalogost. Elemezi a járművek
mozgását, kanyarodási szabályok
megsértését, tilosban várakozókat,
de képes elemezni a szabad parkolóhelyek számát is.
A Magyarországon is szinte még
egyedi rendszer felismeri az emberi
arckifejezéseket (haragos, indulatos), automatikusan megbecsüli az
életkort, megkülönbözteti a nemeket, képes tömegmozgás analizálására (pl.: tömegszámlálás), vagy
riasztani tud a tömeg mozgásának
hirtelen megváltozására, illetve kiszúrja a tömegben furcsán viselkedő,
emberi alakot. Ha a próbaüzem pozitív tapasztalatokkal zárul, a későbbiekben további funkciókkal bővül
a rendszer, például összekapcsolható lesz a BM bűnügyi adatbázisával
vagy a körözött gépjárművek adatbázisával.

Következnek a délkeleti utcák...

Most pótolják
a majálist
A legnagyobb probléma továbbra
is a civil ház hiánya – mondta a
járványhelyzet utáni első siófoki
civil kerekasztalon Juhász Attláné (Siófok Városért Egyesület).
Több civil szervezeti vezető is arról
beszélt: azért is egyre nagyobb gondot okoz, hogy hol tartsák a rendezvényeiket, mert az iskolák helyiségeit már nem adják ki nekik. Győri
Jánosné (mint az egyik legrégebbi
siófoki egyesület, a Nőklub vezetője) azt mondta: az egyik helyütt azt
a választ kapta, hogy eddig ugyan
ingyen kapták az iskolai termet,
s most is csupán a rezsiköltséget
kérik tőlük, ami viszont óránként
3600 forint lenne... Mátrainé Horváth Beatrix (a mozgáskorlátozottak helyi egyesületének vezetője)
is arról beszélt, hogy a kettes iskola
ebédlője ideális helyszín volt a kerekesszékeseknek az összejöveteleikhez, de meglehet, új helyet kell
keresniük. Elhangzott: a városháza
földszinti házasságkötő terme minden civil egyesület rendelkezésére
áll évi egyszeri alkalommal.
Az egyesületi vezetők azt is elmondták a fórumon: programot
csak nagyon óvatosan mernek tervezni. De megtudtuk például, hogy
a Rádióklub fiataljai előbb pölét
irtottak, aztán rendbetették ságvári
versenyállomásukat, mert a siófoki
központjuk, Turjányi József klubelnök házának felső szintje leégett, és
még zajlik a helyreállítása. A kiliti
íjászok szeptember 5-én főzőversenyes családi nappal pótolják az
elmaradt majálist a Kersák-tanyán.
A Rákellenes liga vénaszkennerre
gyűjt, a HÉ! kisebb kiállítóhelyet
keres gyűjtemények bemutatására,
a Balatonkiliti Kör és a Civilek a
Nemzetért a téli napfordulókor Kilitiben egy óriási máglyát gyújt. Az
Autisták Egyesülete október 15-re
konferenciát szervez.
Augusztus 7-ig pályázhattak a helyi
civil szervezetek önkormányzati
támogatásra (az idei keret 15 millió
forint). Több egyesületi vezető is jelezte: a „vírushelyzetes” időszakra
való tekintettel idén nem pályáznak, nem kérnek pénzt a várostól.
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Éhségsztrájkja közben írt
kérdéseket Orbán Viktornak
48 órán át éhségsztrájkolt a balatoni viharjelzés megmentéséért Potocskáné Kőrösi Anita országgyűlési képviselő (Jobbik) a siófoki
obszervatórium kerítésénél.

A Kiliti Íjász és Szabadidő Egyesület
második töreki örömíjász versenyén
121-en lőttek; a Csallóközből és Németországból is érkezett versenyző.
Virág Erzsébet önkormányzati képviselő elismerő oklevéllel és kupával
díjazta a legeredményesebb siófoki
íjászokat. Bőséges harapnivaló várta
a résztvevőket a verseny után, a DRV
Zrt. egy lajtoskocsi vizet biztosított.

ZARÁNDOKOK

Gyalogosan, kerékpárral és autóbusszal vágtak neki a siófoki zarándokok az andocsi útnak, az augusztus 15-i nemzetközi zarándoknapon.
Részt vettek a hagyományos andocsi
Mária-napi szentmisén is.

VÍZITÚRA-MEGÁLLÓHELY

Apartmanház épülhet a viharjelző
tövében? – tettük fel a kérdést előző
lapszámunkban. Arról is írtunk, hogy
a jobbikos honanya Gulyás Gergely
minisztertől kérdezte írásban: az állam közbelép-e, megakadályozva az
obszervatórium melletti ingatlan beépítését, mely veszélybe sodorná a
viharjelzés pontosságát? Nagy István
agrárminiszter válaszolt végül, s azt
írta, hogy a szaktárca mint az Országos
Meteorológiai Szolgálat felettes szerve,
rábízza az ügyet a hatóságokra. Potocskáné ezután döntött a figyelemfelhívó éhségsztrájkról. A nagy médiafigyelemmel kísért akciója alatt újabb

írásbeli kérdéseket fogalmazott meg,
ezúttal már Orbán Viktor miniszterelnöknek címezve. „A balatoni viharjelzés megmentése (a horgászok, fürdőzők, hajózók biztonsága) állami érdek
– írta a képviselő. – Miért hagyják,
hogy ne a szakmai érvek kerüljenek
előtérbe? Mi a fontosabb, a viharjelzés
biztonsága vagy az obszervatórium
melletti ingatlan beépítése? Szándékozik-e a kormány kisajátítani a telket a
fürdőzők, horgászok és hajózók biztonsága érdekében?”

CupCup és víztoronytorta
Nemrég a siófoki Rózsás biobolttal közösen szervezett kóstolópartit, ahol a bioboltban kapható
termékekből készítettek házias
jellegű különlegességeket.

Kajak-kenu pont nyílt a siófoki
Ezüstparton, a Baross iskola melletti szabadstrand szomszédságában. Az uniós forrásból, állami
kiegészítéssel elkészült kajak-kenu- és vízitúra-megállóhely a verseny- és a szabadidősportot egyaránt szolgálja. A Balatonon több
hasonló megállóhely is létesült; a
sportolni vágyókat SUP-deszkák,
sárkányhajók, túrakajakok és túrakenuk várják.

PÁLYÁZAT

Siófok Város Önkormányzata pályázatot írt ki az önkormányzat
lapja, a Siófoki Hírek főszerkesztői feladatainak ellátására. A feladat ellátásának időtartama: 2020.
október 1.- 2022. december 31.
Pályázatot benyújtani 2020. szeptember 7-ig lehet. A pályázatról
részletek a város, illetve a Siófoki
Hírek honlapján: www.siofok.hu,
www.siofoki-hirek.hu

„Ilyen például a kölesgolyó, a vegán
hortobágyi palacsinta, a hajdinasaláta
vagy a cowboy kaviár, ami grillhúsok
mellé is tökéletes – magyarázta Leányvári Krisztina, ki jelenleg a Siófoki Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Technikum
és Gimnázium cukrász szakoktatója.
Tanítványai is gyakran elkísérik a
rendezvényekre és kóstolókra. „A Halfesztiválon minden évben indulunk tanítványaimmal a street food versenyen.
Tavalyelőtt például egy túrós, kapros
lángostésztába töltött harcsapaprikást
készítettünk el, ezt a HarCSAVARázst
frissen, helyben sütöttük. Tavaly pedig
fagylalt formában kínált halasrétessel
indultunk.” Leányvári Krisztina a torták terén szintén különlegességet alkotott Siófok számára, ő álmodta meg
az 50 éves város születésnapi tortáját.
A 2 méter 10 centi magas, 350 szeletes, a Víztornyot formázó tortacsodát
a felnőttoktatásban résztvevő cukrász
tanulók segítségével készítette el.

Néhány éve egy 1 négyzetméteres, Balatont formázó tortát sütött,
melyre egy kerékpár és a Nyitott Balaton akció programjainak jelképei
is felkerültek. „Az ilyen különleges
torták elkészítése közel áll a szívemhez, ahogyan a főzés is. A sütés, főzés lételemem. Amint megengedték,
hogy gyerekkoromban begyújtsam
a gáztűzhelyt, egyedül készítettem
el a süteményeket.” Saját terméket is
létrehozott, melynek logóját szabadalmaztatta. „A CupCup egyszerűsége a
nagyszerűsége” – vallja a gasztroblogger-szakoktató. Ez egy házi piskótából
készülő krémes, tejszínes sütemény,
mely idénygyümölcsökkel keverve
kerül a kis poharakba. A pohárdes�szert cukormentes, gluténmentes változata is elérhető.
Milei Barbara

AKTUÁLIS

Szünetelő szakrendelések
Koronavírus!

Július közepe. A polgármester
nyílt levélben tesz fel kérdéseket dr.
Inczeffy Istvánnak, a siófoki kórház
főigazgatójának az egyre szaporodó
városlakói megkeresések, panaszok
nyomán. Arról számolnak be neki
a betegek – nyilatkozza Lengyel
Róbert az egyik országos tévének
–, hogy a kórházban csak a sürgős
műtéteket végzik el, orvosok távoznak, szakrendelések szűnnek meg.
A kórház ugyan nem városi, hanem
állami intézmény – teszi hozzá a városvezető –, de a lakosság tájékoztatását nagyon fontosnak érzi.
Szinte minden panaszos említi,
a Facebookon is ez a leggyakoribb
észrevétel: a labor „takaréklángon”
működik, a háziorvosok is csak naponta egy-két vérvizsgálatot kérhetnek.
Július vége, a főigazgató válaszol. „A nyári időszakban jelentős
mértékben megnő az akut betegforgalom. Az akut betegellátás biztosítása érdekében az elektív ellátás
bizonyos szintű csökkentése szükséges, hasonlóan az előző évekhez,
ez azonban nem jelenti azt, hogy kizárólag sürgősségi ellátás folyna. A
betegek a szükséges és indokolt beavatkozás elvégzésére nem kerülnek

átirányításra más
intézménybe... A
működési engedéllyel és finanszírozott kapacitással rendelkező
valamennyi szakrendelés és járóbetegellátó egység
az érvényben lévő
eljárásrendeknek
megfelelően működik, nem került megszüntetésre.”
A városlakók tapasztalata nem
egészen ugyanez – derül ki a Facebook-hozzászólásokból. Márciusról
januárra áttett beavatkozásról, orvos híján szünetelő rendelésekről
írnak többek között.
Augusztus 5., a kórház-főigazgató közleménye: „A Siófoki Kórház-Rendelőintézet valamennyi osztályán és részlegén 2020. augusztus
5. napjától visszavonásig látogatási
tilalmat rendelek el.”
Másnap: „Tegnap a késő esti
órákban derült ki, hogy Intézményünk belgyógyászati osztályán
egy beteg és egy ápoló koronavírus
tesztje pozitív lett. Az időskorú betegünket átszállíttattuk a Kaposvári
Infektológiai Osztályra, dolgozónkat pedig otthonába küldtük, továbbá elkezdtük a kontaktkutatást.”

Három illegális rákötés
Július 29. és augusztus 5. között
bő egy hónapon belül másodszor
bizonyult fogyasztásra alkalmatlannak a kiliti városrész ivóvize.

A DRV Zrt. arról tájékoztatott: a
szennyezés forrásának felderítését
szolgáló rendkívüli vízmérő-leolvasások alkalmával eddig 3 illegális hálózatra táplálási helyet azonosítottak.
A vízfogyasztásra vonatkozó korlátozást 2020. július 29-én rendelte el
a hatóság a városrész ivóvízhálózatában kimutatott Pseudomonas-baktérium szennyezettség miatt. A DRV
szakemberei rendkívüli ellenőrző
vízmérő-leolvasásokat végeztek a
településrészen, emellett megkezdték a saját tulajdonú kutak vizének

közüzemi hálózatra jutását és így
a vezetékes ivóvíz elszennyezését
megakadályozó visszacsapó szerelvények beépítését valamennyi bekötési helyen.
A három illegális rákötés mellett
29 szorult további kivizsgálásra. A
társaság ügyfélszolgálata felszólítja az érintett felhasználókat, hogy
szüntessék meg ezt az állapotot: valamennyi olyan esetben, ahol illegális rátáplálásra derül fény, rendőrségi
feljelentést tesznek. A DRV Zrt. továbbra is arra kéri a felhasználókat,
hogy felelősen, szakszerűen és a jogszabályi előírásoknak megfelelően
üzemeltessék a házi vízellátó rendszerüket, hogy ne veszélyeztessék
mások egészségét.

Ugyanekkor a városháza tájékoztatása: a Gondozási Központban is
látogatási tilalom lép érvénybe.
Egy újságcikkből: „Egy Balaton-parti hotelben tartottak szakmai
továbbképzést a siófoki és környékbeli háziorvosoknak. Aki ezen részt
vett, azt azonnali hatállyal karanténba küldték, és koronavírusra tesztelték őket.”
Augusztus 10., a kórház közleménye: „Az elmúlt napokban kórházunkban is voltak olyan dolgozók,
akiknek a koronavírus tesztje pozitív lett, ezért egyes szakrendelések,
mint diabetológia, gyógytorna, fizioterápia, átmenetileg szünetelnek.”
És ugyaninnen még egy mondat,
biztató hírként a végére: „A laborvizsgálatokra történő előjegyzési
időt lehetőségeinkhez mérten igyekszünk csökkenteni.”

Irtó jó?

Furcsa zajjal és bűzzel érkezett.
Nyitva voltak az ablakok, hallottuk
és éreztük. Este tíz felé járt. A zaj
miatt lettünk rá figyelmesek, mert a
bűzt megszoktuk, máskor vagy enyhe hígtrágyalészag terjeng, vagy a
füst, mert a szomszédok megint tüzelnek… Az utcai lámpák fényében
jól látszott: mintha köd ülte volna
meg az utcát. Az ám, permeteznek
a szúnyogok ellen, de hisz olvastuk
a Siófoki Hírek weboldalán: most
már földről, nem a levegőből… Mást
– olvassuk a Facebookon – álmában,
egy óra tájt ért az akció. Előre szóltak: csukjuk be az ablakot, ha jönnek. Jó, jó, de mikor? Hol, mikor?
Szúnyogirtás, 2020. Irtó jó.

F. I.

21

22

KÖRNYEZETVÉDELEM,

Röviden
ÓVODÁK

27 millió forint önerőből újult meg
a Kossuth Lajos utcai Micimackó
Óvoda. A felújítás alatt sor került
többek közt a padlóburkolat cseréjére, festésre, vizesblokkok átalakítására, nyílászárócserére és a külső
homlokzatok utólagos hőszigetelésére is. A 2019-es adventi vásáron
a civil szervezetek a bevételeik egy
részét ezúttal a Pöttyös Óvodának
ajánlották fel, így az intézmény
404 000 forint értékben kültéri játszó- és sporteszközöket kapott.

EZÜSTMISE

Huszonöt évvel ezelőtti pappá szentelésének ünnepét, ezüstmiséjét a kiliti katolikus templomban tartotta dr.
Gárdonyi Máté; a plébános a legtöbb
időt ott szolgálta, két évtizeden át.
Tavaly ősz óta a Pázmány egyetem
egyháztörténeti tanszékét vezeti.

ÚJPIAC TÉR

Elkészült az Újpiac tér parkolóhelyeinek felújítása. A 3,6 millió
forint értékű, önerőből megvalósult beruházást dr. Lengyel Róbert
polgármester és Juhász Attila, a
körzet képviselője adta át.
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Millennium parki békamentők
Környezetvédelmi témájú cikksorozatunk 3. része, ezúttal arról,
hogyan zajlik Siófokon a békamentés.
Mint minden tavasszal, idén is a
jó idő beköszöntével megkezdődött
a kétéltűek vándorlása a szaporodóhelyekhez. A békákra ilyenkor sok
veszély leselkedik, például forgalmas közutak mentén az autók áldozatává válhatnak. Országszerte sok
helyütt békamentő akciókat szerveznek, ilyenkor terelőkerítésekkel
és önkéntesek bevonásával segítik
a békákat a szaporodóhelyeikre jutásban. A tavaszi terelőkerítéses
békamentés szerencsére minden
évben szerepel a médiában, viszont
városunkban a békamentésnek egy
másik formája zajlik már évek óta.
Magyarországon 12 őshonos békafaj
található meg. Mindegyik faj esetében elmondható, hogy a természetes
vizes élőhelyek eltűnése veszélyezteti állományaikat, a szárazodási
folyamat és a tápanyagfelhalmozódás következtében a kis kiterjedésű
sekély időszakos vízterek – amiket
szaporodási céllal használnak – eltűnnek.
Egyikük a zöld varangy (Bufo
viridis) amely Magyarország területén sík- és dombvidéken sokfelé
megtalálható, a magasabb hegyvidékeket nem kedveli. Gyakran
lehet vele emberi környezetben találkozni, településeken, kertekben
és a szántóföldek szegélyzónáiban.
A természetes előfordulási helyeihez képest az emberi környezetben
megfigyelhető gyakorisága jóval
magasabb lehet. Igen jól tolerálja a
magas hőmérsékletet, a számára elviselhető legmagasabb hőmérséklet
megközelíti a +40 fokot. Jól viselik
a kiszáradást is, azonban, ha elveszítik testük víztartalmának mintegy 50 százalékát, elpusztulnak.
A száraz területeken éjszakánként
felkeresik a vizes helyeket, hogy pótolják az elvesztett vízmennyiséget.
Elsősorban szürkületben és éjjel aktív, napközben általában elrejtőzik,
de alkalmanként a nappali órákban
is megfigyelhető. Olykor maga ásott
kis mélyedésekbe rejtőzik, de felhasználja a rágcsálók föld alatti já-

ratait vagy a farönkök, kövek alatti
üregeket is. A szaporodási időszakban nappal aktív. A szaporodóhelytől messzire, akár 2-5 kilométerre
is eltávolodhat. Lakott területeken
elfoglalhatja a pincéket, fatárolókat,
vízóraaknákat. Hazánkban általában április-május hónapban szaporodik.
A hímek sötétedést követően pirregő hangon énekelnek (de gyakran
hallani őket nappal is). Ivarérettségüket 4-5 éves korukban érik el, 14
évig is élhetnek. Peterakáshoz fél
méternél ritkán mélyebb víztereket: pocsolyákat, tócsákat, állandó
és időszakos vízállásokat választ. A
nőstény által lerakott 2-7 méter hos�szú petezsinórok akár 10000-12000
petét is tartalmaznak.
A zöld varangyok évek óta a Millennium parkban található szökőkutat választják szaporodóhelyüknek.
Minden évben jelentős mennyiségben kelnek ki a petékből az ebihalak. Az ebihalakból a frissen átalakult kis varangyok tömegesen
jelennek meg a természetes vizek
partján, gyakran látni, hogy távolodásuk során is együtt maradnak.
Ez jól megfigyelhető a vasútállomás
előtti parkban is július közepén. A
kifejlett zöld varangyok nagyrészt
hangyákkal táplálkoznak, de emellett pókokat, más rovarokat is elfogyasztanak. De városi környezetben
nem biztos, hogy teljesülnek a túléléshez szükséges feltételek ennyi
ivadék számára. A Dél-balatoni Természetvédelmi Csoport tagjai ezért
önkéntesek bevonásával kimeregetik a fiatal állatokat, és elszállítják a
város környékén még megtalálható
természetes vizek környékére, s ott
szabadon engedik őket.
www.szeptisztasiofokert.hu
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E-buszok és több zöld
Klímavészhelyzetet állapított meg
és cselekvési terv megalkotásáról
döntött legutóbbi ülésén a siófoki
képviselő-testület, így készülve az
éghajlatváltozás várható következményeire. LED lámpák, megújuló
energiaforrások, kerékpárutak,
elektromos buszok, zöldfelületek…
Bár Balogh Renáta (Fidesz) azt
mondta, nem tudja értelmezni a
klímavészhelyzetet, Virág Erzsébet
(Becsülettel Siófokért Egyesület) szerint világszinten nagy a baj, s végül
a testület 8 igen szavazattal és 4 tartózkodással fogadta el az akciótervet,
mely szerint „az éghajlatváltozás az
élet számos területét érinti, amire a
társadalomnak és városunknak is
fel kell készülnie. A hőmérsékletemelkedés és az időjárási szélsőségek
gyakoriságának növekedése komoly
hatást gyakorol mindennapi életünkre. Napjainkra az is bizonyossá vált,
hogy változások már egy emberöltőn
belül is drámaiak lehetnek.”
Az elfogadott program szerint Siófokon is kívánatos LED lámpák alkalmazása a villamosenergia-fogyasztás
csökkentése céljából, a közintézmények energetikai hatékonyságának
növelése (szigetelés, nyílászárócsere,
fűtéskorszerűsítés, megújuló energiaforrások alkalmazása), a jelenleg
futó buszok elektromosra cserélése,
ezzel együtt a gyalogos és kerékpáros
közlekedés népszerűsítése járdákkal,
bicikliutakkal, kerékpártárolókkalés- kölcsönzőkkel. Távlati terv lehet
az okos város (Smart City) koncepció
kidolgozása; parkolóhely-számlálók,
térképek, kamerák telepítése. Fontos
a hulladéklerakótól történő eltérítése
a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésével, a szemléletformálás már
óvodás kortól, vagy például az önkormányzat PET-mentesítése.
Szükséges a várható mind szélsőségesebb időjárás miatt a csapadékvíz-elvezető hálózatok karbantartása, kapacitásnövelése, az esetleg
extrém mennyiségben lehulló csapadék lehető legnagyobb mennyiségének megtartása, a talajban történő
hasznosulása érdekében, a csapadékvíztárolás és újrafelhasználás
elősegítése a lakosság körében. A

Összeálltak
Apátiék és
Bényeiék
Idén egy estén át, két zenekarral
zajlott a hagyományos New Orleans Jazz fesztivál Siófokon. A
KIKK belső udvarában adott koncertet a siófoki díszpolgár, Apáti
János zenekara, valamint tanítványa, Bényei Tamás Kossuth-díjas
együttese.

csapadékvíz használata a parkfenntartásban és öntözésben, zöldfelületek – melyek javítják a levegő minőségét, nyári forróságban kevésbé
melegszenek fel, mint a szilárd burkolatok, továbbá a csapadékvizet is
helyben tartják - növelése, zöldtetők
alkalmazása, lakossági komposztálás elősegítése. További kívánatos
teendők: középületek, homokozók,
játszóterek, strandok árnyékolása,
menedéket nyújtó buszvárók, közparkok kialakítása, fásítás, közterületeken ivókutak, párakapuk telepítése
vagy éppen a fecskék védelme, vis�szatelepítése és a parlagfűmentesítés. Továbbá a lakosság tájékoztatása
a betegségeket hordozó új szúnyogfajok, kullancsok megjelenéséről, a
szükséges teendőkről.
Az önkormányzat kiemelt figyelemmel követi a klímaváltozással
kapcsolatos pályázati lehetőségeket,
azért, hogy minél több hazai és uniós
forrást szerezzen meg a leírtak megvalósítása érdekében.
„Ha bárki is még kételkedne az
emberiség klímánkra gyakorolt hatásában, csak tekintse meg a járványhelyzet miatti globális gazdasági-ipari leállás következtében a tisztuló
légkörünket, a gyógyuló ózonréteget.
Hatással vagyunk a bolygónkra, és
felelősséggel tartozunk az élőhelyünkért. Spóroljunk a környezeti
erőforrásainkkal! Üdvözlöm a siófoki
testület előrelátó bölcsességét” – reagált Ságodi Zoltán, az előterjesztés
ötletgazdája, az LMP Somogy megyei
elnökségi tagja.

Bényei Tamás, a Hot Jazz Band zenekar vezetője és a fesztivál alapítója
évről évre kiváló hazai és külföldi
jazz együtteseket hív Siófokra, idén
nyáron azonban nem a sztárvendégek, hanem a Hot Jazz Band és a Kiváló Együttes minősítésű Apáti Dixieland Band közös produkciója adta
az est különlegességét. – Végre ös�szeálltunk újra a siófoki színpadon,
nemcsak a közönség, de a zenekaraink is nagyon élvezték a közös
előadást. Együtteseink számos tagját
tanítottam, köztük Bényei Tamást,
aki az egyik legtehetségesebb tanítványom volt, és most is élmény volt
velük játszani – mondta Apáti János,
aki közel 50 éve koncertezik zenekarával itthon és Európa számos városában, Siófok testvérvárosaiban.

Az alapító tagok közül Hegyi Jenő,
Tácsik Attila és Apáti János ma is
aktív tagja az együttesnek. A kezdetek után nem sokkal csatlakozott
hozzájuk dr. Arany Zoltán, Horváth
József és dr. Soós Tibor, akinek fia,
Soós Gergő ma a zenekar legfiatalabb tagja. – A hosszú siker titka,
hogy azokkal játszom együtt, akikkel szeretek zenélni. Nagyon szeretjük a zenét és Siófokot is – tette
hozzá a díszpolgár, a New Orleans-i
jazz egyik kiváló hazai képviselője,
a Bényei Tamás által vezetett Hungarian All Stars dixieland zenekar
zongoristája, aki jelenleg könyvének második kötetén dolgozik,
hogy zenei pályafutásának legjobb
történeteit is megismerhesse a közönség. 
M. B.
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Marhavásártelepből futballpálya
A húszas években még az Erzsébet
strandon (a mai Petőfi sétány vége
környékén) futballoztak földes-homokos pályán, a harmincas években költöztek fel a marhavásártelepre, ez a mai Révész Géza utca, a
jelenlegi futballstadion.
Első igazi sikerét 1967ben érte el a siófoki focicsapat: feljutott az akkor
harmadosztálynak számító
NB II-be. Rózsa Tibor már
a végén tart a siófoki labdarúgás 100 évét feldolgozó
Farkas Jenő és Rózsa Tibor
könyvének, mely, ha megFehér, Fejes, ez volt később a hátjelenik a jövő évi jubileelnökeként. – 10 éves
umra, még sok egyéb érdevédsor (akkor még csak három védő
lehettem, amikor beleAz 1921-es címer
kességet is feltár az elmúlt
játszott, ellenben öt csatár – más volt
szerettem a futballba,
évszázadból.
a futball, mint ma…), az osztályozó
a kilitiek ősi pályájára, a Sió-partra
A szerzővel és a 83 éves Farkas
jártunk drukkolni, ott mosták az as�előtti egyik legfontosabb meccsünk
Jenővel, az egyik legidősebb siófoszonyok is akkoriban a ruhákat. Én
1967-ben a Dunaújvárosi Építők elleki exfutballistával ültünk le egy kis
már a marhavásártéri pályán játszotni volt, amelyen 0-2-ről fordítottunk
kedvcsinálóra és nosztalgiázásra.
tam a Siófokban, ami a háború előtt
3-2-re. Egy összecsapásban eltört a
lábfejem, akkor még csere nem volt,
még észak-déli fekvésű volt, később
így előrementem, hogy inkább ott
elfordították úgy, ahogyan ma is áll.
Volt olyan is, hogy az egyik közeli
sántikáljak, mint hátul. Egy szöglet
házban öltöztek a csapatok, aztán a
után aztán elém került a labda, be„Vannak nálam idősebb egykori,
később elkészült öltözőépületben, a
lőttem, ezzel lett 3-2…”
még élő labdarúgók is, Pöle, vagyis
Fő utca felől, ahol több családos futNémeth Feri (akinek az édesapja is
tagja volt a 30-as évek siófoki csapaballistának lakrésze is volt. 1957 után
tának) vagy Maja Pali, ők már 90 évetíz év alatt jutottunk el az NB II-ig;
sek – bocsátja előre Farkas Jenő, aki
jó kis csapatunk volt, velük kezdtem:
Rózsa Tibor amatőr sporttörté33 éven át szolgálta a siófoki futballt,
Soós Ferenc (Zsugás), Gersei István,
nész és krónikás, még csak nem is
előbb játékosként, 1957 és ‘71 köLehota János, Szabó Lajos (Öcsi),
siófoki, hanem fővárosi, de a nyolczött, majd a labdarúgó szakosztály
Papp József (Kokas), Csepeli János
vanas évek nagy Bányász-sikerei óta
vezetőségi tagjaként 1972-től ‘90-ig,
(Döher), Vörös III. Vendel (Dike),
fanatikus Siófok-drukker. „2015 óta
közben a nyolcvanas években megVörös Kálmán (Kubi), Pálfy Gyula,
gyűjtöm az anyagot a könyvhöz, a
alakuló Baráti Kör titkáraként, majd
Szilágyi Sándor és a többiek. Farkas,
vége felé járok, jövőre, amikor 100
éves lesz a siófoki futball, meg fog
jelenni – árulja el. – Az egykori helyi
tudósító, dr. Ujvári István 600 dupla
oldalas kockás füzetét olvasva kaptam lendületet a siófoki futballtörténet megírásához; precízen lejegyzetelt mindent, meccsről meccsre,
csapatösszeállításokkal és bajnoki
tabellákkal (még a pályára lépett futballisták mezszámát is feljegyezte),
az ötvenestől a nyolcvanas évekig.
Az első siófoki klubcímer zöld-fehér
volt, a Siófoki SE-n belül 1921-ben
alakult labdarúgó szakosztály csapata először az 1930-31-es szezonban
indult hivatalos bajnokságban”.
Négy Gáspár testvér is játszott
A magyar válogatott és a Siófok, 1963-ban
abban a csapatban, s ahogyan Far-

Farkas, Fehér, Fejes

Az ellopott tabló

SPORT

kas Jenő felidézi, „a legidősebb, Kari
bácsi, aki később edzősködött is, 90
éves korában még korcsolyázásra oktatta a fiatalokat a téli Balaton jegén”.
Az első tablót, az 1929-41 közötti futballistákét, egy 2007-es Siófok-Videoton meccs alatt ellopták a klubházból, rózsafa kerete volt, sokat ért…
1959-ben két meccset Deák Bamba, azaz Deák Ferenc, az örökös magyar gólrekorder (66 gólt rúgott az
1945-46-os NB I-ben) is játszott Siófokon, s hogy miért csak kettőt, annak magyarázatát is meglelte Rózsa
Tibor dr. Ujvári István feljegyzései
között: „„Egyik vezetőnk kérésére
leigazoltuk a 38 éves Deák Ferencet,
a SZAC, FTC, Újpest gólrekorder csatárát. Nem is vele volt a hiba, mert
bizonyára eredményes lett volna, ha
kiszolgálják stb., de a csapat erősségei „nem vették” a lapot, így kettő
mérkőzés után eltávozott.” Két gólt
azért siófoki színekben is lőtt; a Somogyi Néplap 1959. augusztus 11-i
tudósítása szerint az egyiket tizenegyesből, a Kaposvári Honvéd ellen
5–2-re elveszített mérkőzésen.
Farkas Jenő is játszott a magyar
válogatott ellen 1961-ben és ‘63-ban;
jeles eseménynek számított ez a két
hírverő meccs a nyári időszakban, lelátó akkor még nem volt, csak három
sor beton, de ötezren voltak kíváncsiak a címeres mezesekre a helyiek
ellen. „Stolle Laci bácsinak, a szakosztály vezetőjének (aki egyébként
már a 30-as évek végi csapattablón is
szerepelt mint titkár) a jó kapcsolatai
révén jött el Siófokra Grosics, Tichy,
Mészöly, Albert és a többi kiválóság”
– emlékeztet Farkas Jenő.
És íme, az 1-11-es végeredményt
hozó ‘63-as meccs résztvevői: Magyar válogatott: Szentmihályi (Ilku)
– Novák, Mészöly, Sárosi (Marosi)
– Nagy I. (Palotai), Nógrádi – Sándor, Göröcs, Albert (Machos), Tichy,
Fenyvesi. Szövetségi kapitány: Baróti Lajos. Siófoki Bányász: Iszak (Istvándi) – Balogh I., Fehér, Farkas J.
– Peresztegi, Vörös – Erdei, Polreisz
(Buza), Tóth I., Papp, Kovács. Edző:
Harag Tibor.

Drukkerhajó a Sión
Mecénások mindig feltűntek, a
negyvenes években például a helyi
fogorvos, Kertész Dezső, ő hozta ide

Pomucz Tamás
1957-2020

A Gáspár testvérek, balról Gáspár II.
Rudolf, Gáspár III. Imre, Gáspár IV. István,
Gáspár I. Károly (1931)

például a kitűnő képességű Zselyi
Istvánt – erről is mesél majd Rózsa
Tibor könyve. Vagy arról, amikor
1955-ben egy, akkoriban „szokásosan” sikertelen osztályozóra,
Simontornyára a zsúfolt Tünde
hajóval több száz siófoki drukker
„csorgott” le a Sión. Megörökítésre érdemesek a „testvércsapatok”
is, az újhelyi gazdaság együttese,
a Siófoki Medosz (1945 után három évig MADISZ, vagyis Magyar
Demokratikus Ifjúsági Szövetség),
a kilitieké, a Balatoni Vasas, amit
a háború után Molnár József, a
későbbi siófoki tudósító alakított
újjá.
Rózsa Tibor hosszan tudná
sorolni, ki mindenki segített neki
könyve megírásában: Farkas Jenőn
kívül, ugye (aki mindenkit ismer,
idős és fiatalabb egykori futballistát egyaránt), Szabó István és Oláh
Lajos drukkerek, Horváth Károly
(aki a fia ugyancsak e témával foglalkozó szakdolgozatát adta neki),
Pintér Károly, Gáspár László vagy
az 1984-es MNK-győztes csapat
tagjai…Dr. Ujvári István 600 dupla
oldalnyi, kézzel írt kockás füzeteit
a jubileumra elkészülő könyv szerzőjének fia segített digitalizálni.
(A siófoki futball 100 évére emlékező cikksorozatunk következő
részében Farkas Jenővel már mint
a szakosztályvezetés akkori tagjával elevenítjük fel azt, hogy miképpen jött össze a 80-as évek sikercsapata; amikor Siófokon lakás, telek
vagy üzlet várta az ide igazoló futballistákat, akik aztán nagyrészt
itt is telepedtek le…)

F. I.

Pomucz Tamás: élt 63 évet. Egy
siófoki ikonnal kevesebb. Egy
sportoló ikonnal, egy messzi földön ismert és elismert vitorlással. Az idei Kékszalag befutónapján hunyta le örökre a szemét.
Ki ne ismerte volna, ki ne ismerné Siófokon a családot? Nem csak
édesapja, anyukája is indult vitorlásversenyeken, így aztán nyilván
nevelőedzője, Dolesch Iván sem
csodálkozott, hogy a kis Tamás is
vitorlázni tanulni jelentkezett nála
a balatonföldvári Spartacus-telepen. Pomucz papa egyébként a legendás „Pempővel”, Szabó Imrével
nyert többször is magyar bajnokságot. Tamás 1989-ben a Balatonon
lett Európa-bajnok Argay Bélával,
három év múlva az 1992-es barcelonai olimpián aztán már Somogyi
Tamás volt a párja. A következő,
atlantai olimpián már a magyar válogatottat irányította szövetségi kapitányként. Bátyjával vitorlásboltot nyitottak, amivel együtt járt az
oktatás is. Anyai ágon a Gáspárok
„oltották belé” a Balaton szeretetét.
A Siófoki Hírek idén áprilisi körkérdésében többek között így beszélt
a vírushelyzetről és azt azt követő
kilátásokról: „A rosszat is el kell
tudni viselni, nem csak a jót! Azt
várom, hogy a világ nem fog megváltozni, de kicsit más lesz; emberibb, nyugodtabb életet választanak majd sokan...Mindenre fel kell
készülni! Egészség legyen és megoldjuk! Most rossz irányból fúj, de
türelemmel ki kell várni, míg ismét
kedvező lesz a széljárás. Jó szelet!”
Tamást már várták… Ez volt a
jelmondata
szezonkezdetekkor:
„Szél öcsénk, víz húgunk, nap bátyánk várnak ránk...”
Barátai és tisztelői augusztus 26-án
búcsúztak el Pomucz Tamástól a
siófoki vitorláskikötőben.
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RÖVIDEN

Öt új érték

Erős fiúk és lányok

A Siófok Települési Értéktár bizottság,
ahogyan arról júliusban beszámoltunk,
első ülésén nyolc helyi értéket vett nyilvántartásba. Második ülésükön újabb öt
helyi nevezetességgel, örökséggel bővült
a siófoki értéktár. A bizottság határozata
értelmében ezekkel: 466. Számú Magyar
Tenger Cserkészcsapat, Varga Imre szobrászművész életműve, Balaton tó, Kálmán
Imre-emlékplakett, Kálmán Imre-emléknapok. Következő ülésükön újabb értékek felvételét vizsgálják meg, így például
a Balaton Táncegyüttesét, a Kálmán Imre
Kulturális Központét vagy a keleti mólóét.
Várják a lakosság javaslatait is.

Rózsakert, Aranypart

A kivitelező kiválasztása után ősszel 63
millió forint saját erőből elkezdődik a Rózsakert megújítása. A sétálóutak térkövezését
új kandeláberek telepítése követi, tavasszal
pedig a kertészeti munkák kerülhetnek sorra. Hamarosan indul az aranyparti sétány
felújítása is a Csúszda és a Strand utcák között, a Balaton Fejlesztési Tanács 36,5 millió
forintos pályázati forrásából.

Véradás
A Magyar Vöröskereszt Siófoki Területi
Szervezete szeptemberben véradást szervez: 1-én 15 és 18 óra között a Balatonszabadi művelődési házban, 2-án 9 és 12 óra
között a Siófoki Rendőrkapitányságon, 7-én
13 és 15 óra között a siófoki Krúdy középiskolában, 4-én 10 és 12 óra között a Bahart
Zrt.-nél, 9-én 10 és 18 óra között a siófoki
McDonald’s-nál, 21-én 16 és 18 óra között az
ádándi művelődési házban, 29-én 13 és 15
óra között a siófoki Perczel gimnáziumban.

Iskolaőrök
Erőemelés, fekvenyomás, futás, tekerés, azaz Pum and Run Beach Kupa volt
a siófoki Plázson. Az Amerikában igen
népszerű erőfelmérő idehaza is egyre kedveltebb. A siófoki verseny női és férfi kategóriájának győztese, Kukucska Gergely
és Szűcs Réka lett a rendészeti kategória
nyertese is, egyben ők a különdíjasok is,
akiknek a díját dr. Lengyel Róbert siófoki
polgármester ajánlotta fel.

PÁLYÁZAT ÚTJÁN ELADÁSRA
KIJELÖLT INGATLANOK
1. F onyód, 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. S
 iófok, 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. S
 iófok-Töreki, 0179/21 hrsz. 5744 m2 (4270/5775-öd tulajdoni hányad)
kivett szántó, legelő. Vételár: 4.500.000 Ft

A kormany.hu-n megjelent lista alapján a siófoki általános iskolák közül a
Széchenyiben, a középiskolák közül a
Barossban és a Krúdyban lesznek iskolaőrök a hamarosan induló tanévtől.

Siófoki díjazott

Kihirdették a Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírt „Virágos balkonok, virágos kertek” verseny győzteseit. Díjat
nyert a siófoki Németh Zoltán az előkert
kategóriában, a „legszínesebb növénykavalkád” minősítéssel.

Hornyák János statikus tervező vállal

TARTÓSZERKEZET TERVEZÉST,
MŰSZAKI ELLENŐRZÉST,
MŰSZAKI SZAKÉRTÉST ÉS
IPARI CSARNOK TERVEZÉST

kompletten 30 éves tervezői és kivitelezői gyakorlattal.
Telefon 06-30/952-9640,
email: hornyak.janos1967@gmail.com,
web: www.hornyakjanos.hu

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. S
 iófok, 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. S
 iófok, 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. S
 iófok, (Töreki városrészben, a Jódi-hegyen) 0184/35 hrsz. 3920 m2 legelő
Vételár: 2.900.000 Ft
9. S
 iófok, 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.
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 Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Osztálya (Siófok, Fő tér 1. I. emelet 108.)
Pályázatok beadásának határideje: 2020. szeptember 30. (szerda) 9:00 óra

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

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 többletfelszereltségek, tartozékok,
valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek is befolyásolják. A képen látható gépkocsi illusztráció, extra felszereltséget tartalmazhat.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

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

S i ó f o k , Fő u t c a 4 7 - 5 3 .
nyitvatartás:

H-P: 9:00-17:00 • Szo: 9:00-12:00

telefon: 84/316-281

facebook.com/rozsasbiobolt

személyre szabott ingyenes szaktanácsadás
PI - víz

új termékcsalád a polcainkon

gyógyvizek
gyümölcslevek

A gyógyszer- és funkcionális élelmiszerfejlesztésre szakosodott Pharmacoidea Kft. célja a gyógyíthatatlannak tartott
kórképek ellenszereinek kifejlesztése és az életminőség javítása étrend - kiegészítők által.

ZS/E_KSZ!_i

több mint 25 év
gyógyteák
gyümölcsteák
ayurveda
termékek

Pharmacoidea Időskori egészség

zöldséglevek

Ez a készítmény mellékhatások nélkül szolgáltatja az életminőség
javítását, az ideg- és immunrendszer, a látás és a hallás normál
fenntartását. Segíti az emésztést és a vese működését, hozzájárul
a normál vércukorszint és vérnyomás szabályozásához, illetve támogatja az ízület és a csontok normál funkcióját.

olajok
ételízesítők

gyógygombák
méhtermékek

Pharmacoidea Változókori Komfort

lisztek

vitaminok

A termék fejlesztése során szem előtt tartották a menopausa
kellemetlen tüneteit, mely sok esetben a nőket az őrületbe kergeti: az állandó hirtelen jelentkező hőhullámok, a kedélyállapot
változás, az éjszakai ébrenlétek és sajnos a legtöbb esetben a
pajzsmirigy elégtelen működése.
A készítmény hatékonyan fellép a menopausa kellemetlen tüneteivel szemben, ezzel elősegítve a kiegyensúlyozott nappali és éjszakai órákat. Összetétele a bőr és a haj minőségét is javítja.

fűszerek
maglisztek
müzlik
pelyhek

algák
MATUZALEM
CBD termékek

3 rétegű
jó minőségű

csíra magvak
tészták

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák és a készlet erejéig érvényesek.

orvosi szájmaszk

175 Ft / db

Hübner Iron vital 500 ml

köretek
cukor helyettesítők
tejhelyettesítők
aszalványok

Folyékony étrend-kiegészítő vassal
és vitaminokkal. A vas hozzájárul a normál vörösvérsejtés hemoglobin-képződéshez, valamint részt vesz a normál oxigénszállításban, segítségre lehet a fáradtság és
kifáradás csökkentéséhez és elősegíti a gyermekek kognitív képességének fejlődését.
A kellemesen gyümölcsízű Iron VITAL® alkalmazható
nőknél a terhesség- szoptatás idején, vegetáriánusok9980 Ft / liter
nak, vegánoknak és
kisgyermekeknek négy
helyett
éves kortól.

6995 Ft

tejmentes
édességek

Fő utca

Beszédes híd

utca
Sió

növényi sajtok

SPAR

gluténmentes termékek

fülgyertyák
fogkrémek

4990 Ft

kenceficék
füstölők

enc köz
Zákonyi Fer

rágcsálni valók

masszázskrémek, olajok

os köz
Hock Ján

Sió Csatorna

szörpök

kozmetikumok

szappanok

tány
Kálmán Imre Sé

olajos magvak

illóolajok

hajfestékek

bioparfümök

Sió Pláza
48 lakásos
Lipóti Pékség

vegetáriánus finomságok

tisztítószerek

Fő tér

mosóparfümök
Víztorony

étrend - kiegészítők

