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VÁROSNAP HELYETT… 
Siófok születésnapjának tiszteletére 
számos cikkünk, korabeli fotónk 
kalauzol a múltba (5., 14., 16-18. oldal).

SZEGÉNYGONDOZÓ NŐVÉREK,  
MAJDNEM 30 ÉVE 

Négyen szolgálnak mostanság Siófokon, és azt mondják,  
„ma a lelki szegénység az ínség” (12-13. oldal).



Így segít a város az időseknekÍgy segít a város az időseknek
Gyógyszer- és élelmiszer-vásárlás-
ban segédkezik az önkormányzat 
által szervezett csapat a 65 év 
felettieknek.

„A koronavírus-járvány minden-
ki életét megnehezíti. A központi 
elvonások ellenére Siófok Város Ön-
kormányzata szívén viseli a város-
ban élő idősek sorsát is, a magunk 
eszközeivel próbálunk minél haté-

konyabban segíteni. Ezért hoztuk 
létre az önkormányzati intézmények 
dolgozóiból álló csapatot, akik a ké-
rések bejelentését és egyeztetését 
követően vállalják a beszerzéseket a 
rászorulók részére” – nyilatkozta dr. 
Lengyel Róbert polgármester.

Az igényeiket hétfőtől pénte-
kig, 08:00 és 12:00 óra között a 06-
20/402-4738-as telefonszámon je-
lezhetik az arra rászorulók.

Siófok Város Önkormányzata kéri, 
hogy az otthonukban maradó 65 év 
feletti lakosok közül azok jelentkez-
zenek, akiknek nincs segítő hozzátar-
tozójuk, ismerősük, és a gyógyszer- és 
élelmiszer- beszerzésük nem megol-
dott, hisz a kapacitásaink végesek.

A házi segítségnyújtásban érde-
kelteket továbbra is a megszokott 
módon látják el a szociális intéz-
mény dolgozói.

Fokozódott a vírushelyzet, nem lesz Jégkikötő
Fokozódott a vírushelyzet Sió-

fokon is az elmúlt hetekben. Nem 
csak a gondozási központ vagy az 
óvodák, iskolák dolgozói fertőződ-
tek meg, hanem sokan az idősott-
hon lakói közül is, és sajnos több 
idős, beteg gondozott elhunyt kö-
zülük.

A város a karanténból visszatérő 
dolgozóit saját költségén tesztelteti, 
és csak negatív eredmény birtoká-
ban engedik vissza őket a munka-
helyükre. 

A műjégpályát közben lemond-
ta az önkormányzat, nem építik fel 
tehát a hajóállomásnál idén a Jég-
kikötőt. Lapzártakor egy rövidebb 
adventi vásárra még mutatkozott 
némi esély, de csak abban az eset-
ben, ha a december 10-én lejáró 30 
napos veszélyhelyzeti intézkedése-
ken enyhít a kormány az akkori ví-
rushelyzet ismeretében. Ellenkező 
esetben a vásár is elmarad. 

Bezárt a veszélyhelyzet kihirde-
tése után a könyvtár és az emlékház 

(a könyvtár vállalja könyvcsomagok 
összekészítését), a kulturális köz-
pont (a már megvásárolt belépőket 
visszaváltják), a Galérius fürdő, a 
Tourinform iroda. Részletek az in-
tézmények weboldalán.

A képviselő-testület sem ül ösz-
sze, jogait a törvény értelmében a 
polgármester gyakorolja egy sze-
mélyben, de Lengyel Róbert a dön-
tések előtt kikéri a testületi tagok 
véleményét, legalább a fajsúlyosabb 
kérdésekben.
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Karácsony…Karácsony…
Ha e szó eszembe jut, óhatatla-

nul gyerekkori képek tolulnak fel 
bennem. Havas télesti táj, sűrűn 
szálldogáló hópelyhek, a kis családi 
fészek konyhájában terjengő ételek 
illatának keveredése a mindent be-
töltő, átható, igazi fenyő illatával. 
A szentestei várakozás a Jézuskára, 
az apró ajándékok kicsomagolásá-
nak izgalma…

Hol van az már, mondhatják 
most erre mindazok, akik hasonló 
élményekkel gazdagodva lettek túl 
a gyerekkoron. Hol vannak már a 
havas karácsonyi tájak, a végtelen 
örömet okozni tudó apró ajándé-
kok, hol az igazi fenyő illata? Ezek 
helyett mostanság az őszt idéző táj, 
műfenyő meg ezüst, meg ki tudja 
még milyen, az igazi fenyő illatát 
nélkülöző divatfák. Ja és persze 
az ajándék: az egyiknek semmi, a 
másiknak meg milliós értékű, füg-
gően attól, hogy épp hova született. 
Én, aki megéltem azt a korszakot 
is, és élem a jelenlegit is, azt mon-
dom, hogy akkor karácsonykor 
jobb volt. De ez nyilván szubjektív 
és egyébként is, meg kell találni 
mostanság is az ünnep szépségét, 
élményét.

És akkor itt a 
következő prob-
léma: a vírus. 
Kijárási tilalom-
mal, egyéb korlá-
tozásokkal, egyre 
több beteggel és 
egyre több halot-
tal. Most, amikor 
e sorokat papírra 
vetem, azaz alig 
egy hónappal ka-
rácsony előtt, így 
kell készülnünk az 
ünnepekre. Nehéz 
ilyen körülmények 
között szépeket, biztatókat, a Krisztus 
Urunk születésnapjához méltó gondo-
latokat megfogalmazni. De! Ne feled-
jük egyetlen pillanatra sem: a szeretet 
ünnepére készülünk. A szeretet, a 
családokon belüli szeretet ereje sok-
szorosa holmi vírusénak. Ha családon 
belül vigyázunk egymásra, ha tartjuk 
az erőt egymásban, ha azt érezzük, 
történjen bármi is, ott vagyunk egy-
másnak, akkor nagyon megnehezít-
jük Lucifer dolgát. Ha pedig egy egész 
nemzet családjainak a döntő többsége 
így éli meg a mindennapokat, akkor 
hiszek a legyőzhetetlenségünkben.

Kívánom hát, hogy minél több 
ilyen család legyen most Magyaror-
szágon. Kívánom, hogy a Jóisten vi-
gyázó tekintete ezekben a hetekben, 
az ünnep napjaiban még inkább for-
duljon felénk, és dacára időjárásnak, 
az elanyagiasodott világunknak, a 
műfenyőnek, vírusnak, legyen na-
gyon sok siófoki polgárnak és nagyon 
sok honfitársunknak itthon és szerte 
a világban békés, csendes, egészség-
ben és szeretetben érkező karácso-
nya. És persze legyen egy jobb új esz-
tendőnk is…

 Dr. Lengyel Róbert polgármester

Balaton-parti Kft:  
vezetőcsere

Szendrődi Tamást átmenetileg dr. Horváth Gyula vál-
totta a Balaton-parti Kft. élén. Dr. Lengyel Róbert siófo-
ki polgármester tájékoztatása szerint a kft. ügyvezetője, 
Szendrődi Tamás kezdeményezte igazgatói pozíciójáról 
való lemondását, az önkormányzati tulajdonú társaságot 
egyelőre dr. Horváth Gyula, a Bahart korábbi vezérigaz-
gatója vezeti. Lengyel hozzátette: a nyár elején kineve-
zett kft.-vezető munkájával elégedett, egy korábbi, nem 
a Balaton-parti Kft. ügyvezetése időszakában elkövetett 
mulasztása miatt nem tölthet be ügyvezetői tisztséget. 
Jogi procedúra indult ugyan az ügyben, de annak vég-
kimenetelét nem várhatta meg, az önkormányzati cég 
további jogszerű működését nem kockáztathatta a vá-
rosvezető. Szendrődi Tamás a Balaton-parti Kft. máso-
dik számú vezetőjeként, pénzügyi vezetőként dolgozik 
tovább.

Szendrődi még lemondása előtt közös megegyezés-
sel megvált a Galérius Fürdő eddigi vezetőjétől, Balogh  
Renátától, aki tagja a képviselő-testületnek.

Lengyel-Witzmann: 
havonta egyeztetnek

A siófoki városházán tartott megbeszélést Witzmann 
Mihály országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP) dr. Len-
gyel Róbert polgármesterrel. „Az elmúlt években gya-
korlatilag semmilyen kapcsolat nem volt közöttünk – írta 
Facebook-oldalán a városvezető. – Sok mindenben nem 
vagyunk azonos politikai nézeteken, és vélhetően sosem 
leszünk, de ettől még Siófok fejlődésének elősegítése óha-
tatlanul közös pontunk, érdekünk. Ezért hívtam meg kép-
viselő urat, nyújtottam neki kezet, és folytattam vele több 
mint 2 órás négyszemközti megbeszélést.

Sok más mellett esett szó nagy- és várospolitikáról, du-
gába dőlt és folyamatban lévő esetleges későbbi siófoki 
fejlesztésekről is. Abban maradtunk, hogy a jövőben havi 
szinten ülünk le, és beszélünk közös dolgainkról. Mert 
együttműködni hajlandó vagyok, de csak egyenes gerinccel 
és alapvető elvek feladása nélkül.” Witzmann Mihály pedig 
egyebek között azt írta: „Elmondtam, hogy minden olyan 
kidolgozott, pályázatképes projektet támogatok, amely a 
városlakók érdekeit és a város fejlődését szolgálja.”
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Egyre többen választjákEgyre többen választják
a magánszálláshelyeta magánszálláshelyet
Az augusztusi után a szeptemberi 
vendégforgalom is felülmúlta a 
tavalyi évit Siófokon.

Az önkormányzat lapzártánkig 
az első kilenc hónap vendégforgal-
mi adatait tudta összesíteni, esze-
rint januártól szeptemberig 880 ezer 
vendégéjszakát „produkált” Siófok, 
ami a tavalyi első 9 hónap 86,5 szá-
zaléka. Az elmaradás egyértelműen 
a koronavírus számlájára írható: áp-
rilisban például mindössze 945(!) 
vendégéjszakát regisztráltak a sió-
foki szállásadók. Az év jól indult, 
a február még két és félszer több 
vendégéjszakát hozott, mint a tava-
lyi második hónap, márciusban már 
kevesebb, mint a felére esett ez, má-
jusban a tavalyinak majdnem a tize-
dére. Júniusban lassan „éledezett” 
a turizmus, de még mindig csak a 
2019-es adatok egyharmadáig, a jú-
lius azonban már majdnem elérte, 
míg az augusztus meg is haladta az 
elmúlt évet. Szeptemberben is foly-
tatódott ez a tendencia, az év utolsó 
két hónapja azonban megint negatív 
rekordot ígér…

Siófok a legnépszerűbb
a Balaton partján

A Siófoki Fürdőegylet-Tourin-
form szezonértékelőjében olvastuk: 
a Balaton-régióban a 2020. augusz-
tus 31-i adatok alapján 68 461 kiad-
ható kereskedelmi szállásférőhely 
található, ami az országos kapaci-
tás 25 százaléka. Ez Magyarország 
turisztikai régiói között a legmaga-
sabb értéket képviseli. Magánszál-
láshelyek tekintetében az arány még 
magasabb, az ország magánszállás-
hely-kapacitásának 39,6 százaléka 
található a Balatonnál. A belföldi 
vendégéjszakák 31, a külföldi ven-
dégéjszakák 16 százalékát a Balaton 
régió kereskedelmi szálláshelyein 
regisztrálták 2020. januárjától au-
gusztusáig.

A kereskedelmi szálláshelyeken 

eltöltött vendégéjszakák alapján ja-
nuár és augusztus között Budapest, 
Balatonfüred és Hajdúszoboszló 
volt a három legnépszerűbb tele-
pülés, Siófok a 4. helyen található a 
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
összegzése szerint. A kereskedelmi 
szálláshelyeken belföldiek által elöl-
tött vendégéjszakák alapján Siófok a 
3. helyre került (Budapest, Balaton-
füred, Siófok).

Budapest után Siófokon található 
Magyarország legnagyobb magán-
szálláshely-kapacitása (az ország 
ilyen férőhelyének 5,2 százaléka), 
így ez a települések népszerűségé-
nek rangsorát még befolyásolhatja, 
hiszen ezekről országos vendégéj-
szakaszám-adatok még nincsenek, 
a KSH ezeket nem veszi figyelem-
be, amikor összesíti a kereskedel-
mi szálláshelyek számait. 2019-ben 
Siófokon a vendégéjszakák 64 szá-
zalékát magánszálláshelyeken töl-
tötték a városba érkező vendégek. 
A 2019-es év során magánszállás-
helyeken eltöltött vendégéjszakák 
száma alapján a legnépszerűbb ma-
gyarországi városok: Budapest, Sze-
ged, Siófok. Míg 2013-ban az összes 
siófoki vendégéjszakaszám 17,8 
százaléka keletkezett magánszál-
láshelyeken, addig 2019-ben ez már 

36,4 százalék volt. 2020-ban várha-
tóan az arány még magasabb lesz, 
mivel a járványhelyzet miatt a ven-
dégek előnyben részesítik a kisebb 
szálláshelyeket. A belföldi utazók 
átlagosan 3 főre, 3 éjszakára foglal-
tak idén nyáron a régióban, Siófok 
pedig a legnépszerűbb település lett 
ezúttal is a Balaton partján.

Plázs és Bahart:
nagy visszaesés

A Siófoki Fürdőegylet megkér-
dezte tagságát az idei nyár tapasz-
talatairól. Augusztusra már a várt-
nál jobb telítettséggel működtek, a 
hétvégékre óriási volt a kereslet. A 
nagyobb szállodák kihasználtsága 
júniusban még 24 százalékos volt, 
júliusban már 75, augusztus első 
két hetében 87 százalékos. A nyá-
ri foglalások 90 százaléka érkezett 
idén belföldi vendégektől. A kem-
pingek is csak augusztusra közelí-
tették meg a tavalyi forgalmukat, a 
Plázs jelentős forgalomvisszaesést 
szenvedett el (főként a koncertek te-
kintetében), a Bahart is komoly visz-
szaesésről számolt be, a Nagystrand 
forgalma kisebb mértékben esett 
vissza, a Galérius fürdőé a tavalyi 
körül alakult.

Vendégéjszakák  
Siófok kereskedelmi-  

és magánszálláshelyein
2019 2020

június 147 248 48 845

július 338 928 293 057

augusztus 343 568 372 622

szeptember 60 683 95 089
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Így áll a 19 milliárd forintos Sió projekt.

Győrffy Árpád (Balatontipp.hu) fotóján jól látható: bal 
oldalon újjáépítik a hajózózsilipet ugyanott, ahol állt, jobb 
oldalon pedig már megkezdődött az új vízleeresztő zsilip 
alapozása – utóbbi néhány méterrel lejjebb kerül a mosta-
nihoz képest. De zajlanak a munkálatok Kilitinél is: az új 
mederduzzasztó 7-800 méterrel délebbre kerül, a Dózsa 

György utca végébe – ez a zsilip szolgálhat majd alapjául 
egy leendő új Sió-hídnak is (kis képünkön).

Januári számunkban már megírtuk: a három nagy 
műtárgy átépítése mellett mederkotrást, mederrendezést, 
töltésáthelyezést, mederrézsű-helyreállítást is terveznek, 
valamint a keresztező műtárgyak és üzemi hidak felújí-
tását, vizes élőhelyek kialakítását. A projekt befejezési 
határideje 2022. december 31-e. A lakosság és a turisták 
számára is megközelíthető lesz az új Sió-zsilip, valóságos 
új közösségi tér alakul majd ki körülötte. A Krúdy sétány 
igénybevétele a leeresztő zsilip építése kapcsán a jövő év-
ben várható, ez a munka a nyári szezonban is zajlik majd.

1863-ban készült el az első vízleeresztő zsilip fából, de 
ez nem volt elégséges, rendre víz alá kerültek parti terüle-
tek, és a víz a vasúti töltésekben is kárt tett. Új, nagyobb 
zsilipre volt szükség, és újjá kellett építeni a megfelelő ví-
zeresztés céljából a Sió-csatornát. Ez volt a Sió első szabá-
lyozása 1892-93-ban. A nagyszabású munkát számos ku-

bikos (köztük nők, sőt, gyerekek…) végezte a testi erejével, 
és gőzgépeket is bevetettek.

Jobb oldali képünk: Sió-részlet 1910 körül. Jobbról a köz-
úti Sió-híd, a fövenyes partot (ahol később a Beszédes Múze-
um állt, ma bank) ruhamosásra és állatok itatására használ-
ták. Mindkét kép Ábrahám Gábor gyűjteményéből való.

Új zsilipek épülnekÚj zsilipek épülnek
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Foki-hegy, Kiliti: adventi
díszek az ablakokban

Hagyományt teremtenek a foki-hegyi és a kiliti városrész-
ben. Több településhez hasonlóan Balogh Veronika ötletére 
idén adventkor a Foki-hegy két utcájának valamelyikében, a 
Bláthyban vagy a Koch Róbertben december 23-ig minden 
este 5 és 7 között valamelyik ablak az adott nap dátumával 
megjelölve fényárban úszik, díszbe öltözik. Ki-ki egy esti 
séta keretében megkeresheti „a nap ablakát”, és akár le is 
fotózhatja. A Kiliti Íjász és Szabadidő Egyesület Élő adventi 
naptár elnevezésű kezdeményezése kissé eltér ettől: decem-
ber 24-ig a Facebookra teszik fel az adott napon feldíszített 
kiliti ablak fotóját, és itt a képekre szavazni is lehet, mert a 
legjobban sikerültek díjazásban részesülnek.

Sérelemdíj: Nagy Gábor
felajánlja a Covid-alapba

600 ezer forint sérelemdíjat ítélt meg a bíróság dr. 
Nagy Gábor alpolgármesternek, akinek egy éve szüntet-
te meg munkaviszonyát a siófoki kórház. Nagy Gábor 
azt írta Facebook-oldalán: orvosi hivatása mellett poli-
tikusnak szegődött, s kénytelen volt elköszönni kórházi 
betegeitől, kollégáitól. Most, egy évvel a történtek után, 
megítélt sérelemdíját (amennyiben a munkaügyi bíróság 
által elmarasztalt kórház elfogadja ezt a döntést) a városi 
Covid-alap számára ajánlja fel. „Egy évvel a történtek után 
úgy érzem: túl vagyok a csalódásokon, a sérelmeken. To-
vábbléptem, nincs már bennem keserűség, sőt, örömömre 
visszatértem a műtőbe is” – írta Nagy Gábor.

Bóka Zoltán

Temetők: a város cége szolgáltatTemetők: a város cége szolgáltat
A temető-fenntartás után 
januártól a temetkezési 
szolgáltatásokat is a három 
éve alakult önkormányzati 
tulajdonú Siófoki Temet-
kezési Kft. biztosítja az öt 
siófoki köztemetőben. E 
temetőkön belül januártól 
csak a kft. szakszemélyzete 
dolgozhat.

A siófoki képviselő-testü-
let októberi döntése nyomán 
kapja meg a jelenleg 10 főt 
foglalkoztató kft. a temetke-
zési szolgáltatási feladatokat. 
– A temetők üzemeltetése kötelező 
önkormányzati feladat, de az döntés 
kérdése, hogy egy település ezt saját 
cégre, vagy külső vállalkozásra bíz-
za – mondta a Siófoki Híreknek Bóka 
Zoltán, a Siófoki Temetkezési Kft. 
ügyvezetője. – Három évvel ezelőtti 
megalakulásunk előtt Siófokon a te-
mető-fenntartást és a temetkezést is 
vállalkozó végezte, három éve üze-
meltet a kft., és most januártól kerül 
a kettő újra egy kézbe, de immár az 
önkormányzati kft. kezébe. A fenn-
tartás önmagában mindig vesztesé-
ges, jelentős önkormányzati forrást 
igényel; attól, hogy teljes körű szol-
gáltatást végzünk, az várható, hogy 
csökken a temetőkre fordítandó váro-
si hozzájárulás. A temetkezési szol-
gáltatásból befolyó bevételt ugyanis 
a temetőkre kell fordítani. S fontos az 
is, hogy a szolgáltatások immár nem 
szabadárasak, hanem szabott árúak 

lesznek, a díjakat az önkormányzat 
rendeletben állapítja meg.

Bóka Zoltán hozzátette: térsé-
günkben is több településen bevált 
az üzemeltetés és szolgáltatás egy 
kézbe vétele, saját cég általi ellátása. 
– A temetőn belül végzett szolgálta-
tások (sírásás, ravatalozás, hantolás, 
stb.) ára tehát jövő évtől szabályoz-
va lesz, s a temetőkön belül csak a 
kft. dolgozói végezhetnek ilyen te-
vékenységet – magyarázta az ügy-
vezető. – A hozzátartozó más szol-
gáltatótól is rendelhet szolgáltatást, 
a temetőkapun belül viszont csak a 
kft. munkatársai dolgozhatnak. A 
Siófoki Temetkezési Kft.-nél január 
1-től teljes körű ügyintézés lesz (el-
hunyt szállítása a nap 24 órájában, 
szükséges iratok intézése, stb.), a 
Fő utca 200. alatt várjuk a hozzánk 
fordulókat; a vírushelyzet ideje alatt 

telefonon előre egyeztetett idő-
pontban egyszerre maximum 
két személyt fogadunk. Korrekt 
árakon kegyeletteljes munkát 
igyekszünk végezni, a hozzá-
tartozókra minél kevesebb ter-
het róva; reméljük, a lakosság 
megelégedettségére.

Siófoki Temetkezési Kft. 
Fő utca 200. Tel: 84/310-529
web: siofok-temetkezes.hu

e-mail:  
iroda@siofok-temetkezes.hu

Nem a profit a cél
2017. január 1-jétől a polgármes-

teri hivatal szervezeti egységeként 
működő Temetőüzemeltetési cso-
port végezte a kötelező önkormány-
zati feladatot, majd 2017. júliusától a 
Siófoki Temetkezési Kft. Az októberi 
testületi előterjesztésben olvasha-
tó: általánosságban megállapítha-
tó, hogy ahol az önkormányzatok 
kötelező jelleggel írták elő a helyi 
köztemetőkben a közszolgáltató 
szakszemélyzetének és berendezési 
tárgyainak igénybevételét, ott e gaz-
dasági társaságok jelentős mérleg 
szerinti eredménnyel nem számol-
nak. Alapvető feladatuk ugyanis az, 
hogy a közszolgáltatást és a temet-
kezési szolgáltatást minél magasabb 
színvonalon lássák el, ennek érde-
kében folyamatosan fejlesztenek és 
visszaforgatják az eredményüket a 
köztemetőkre.
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Épülhet az apartmanház...Épülhet az apartmanház...
… mert vannak már olyan 
szakvélemények is, melyek 
cáfolják a leginkább érintett 
meteorológusok álláspontját, 
tudását, tapasztalatát.  

Elkezdődött az építkezés a 
siófoki viharjelző obszervató-
rium mellett. Amint ismert, a 
meteorológusok már évek óta 
bizonygatják, hogy veszélybe 
sodorja a balatoni viharjelzést, 
ha megépülhet az ötszintes 
társasház az obszervatórium 
mellé. Emlékezetes, hogy Potocská-
né Kőrösi Anita parlamenti képvise-
lő (Jobbik) a nyáron figyelemfelhí-
vó éhségsztrájkot tartott a balatoni 
viharjelzésért. Nem sokkal ezután 
Witzmann Mihály kormánypárti par-
lamenti képviselő azt jelentette be: 
egyeztetett az illetékes miniszterrel, 
s ennek nyomán a műszaki egyetem 
szakemberei készítenek szakvéle-
ményt arról, hogy a szomszédos 
telek beépítése valóban zavarja-e a 
viharjelzést.

A siófoki városvezetés is ellenzi 
az építkezést – írja az Index –, annak 
ellenére, hogy mégis hozzá kellett 
járulnia, mert „bizonyos építésjogi, 

településképi szempontból megfelelt 
az elvárásoknak”. Lengyel Róbert 
polgármester erről júniusban azt 
mondta, éveken át próbálták meg-
akadályozni az építkezést. „Siófok 
önmaga nem tud érvényt szerezni 
a magasabb rendű szempontoknak, 
nincs több száz millió forintja egy 
kártérítési perre vagy a megoldást 
jelentő kártalanításra” – nyilatkozta 
a városvezető, hozzáfűzve: reméli, 
hogy az állam a balatoni turizmus 
és az emberek biztonsága érdekében 
beavatkozik az ügybe.

Számos balatoni szervezet mel-
lett a Magyar Tudományos Akadémia 

akkori elnöke, Lovász László 
is lobbizott az építkezés ellen 
– emlékeztet közleményében 
a Nők a Balatonért Egyesület 
(NABE). A hirbalaton.hu-nak 
Bartholy Judit, az ELTE Me-
teorológiai Tanszékének nyu-
galmazott vezetője óriási ér-
téknek nevezte a létesítményt 
mind a klímakutatásban, mind 
a balatoni viharjelzésben és az 
életvédelemben. Emlékezte-
tett, hogy az obszervatórium 
egy 65 éves, egyedülállóan 

homogén adatsorral rendelkezik, 
amely megszakad, ha engednek 
felépíteni a közvetlen közelében 
egy ötszintes házat. A hirbalaton.
hu megszólaltatta Witzmann Mi-
hályt is. A képviselő azt mondta: 
„Legutóbbi érdeklődésemre a Mi-
niszterelnökség azt a tájékoztatást 
adta, hogy a közelmúltban két, a 
Vituki Hungary Kft. és a Környezet 
Műszertechnika Kft. által elkészített 
szakvélemény is született. Mindket-
tő arra a megállapításra jutott, hogy 
a felépítendő ház nem befolyásolja 
az obszervatórium melletti áramlási 
viszonyokat, sem a meglévő eszkö-
zök mérési eredményeit”.

Megvenné a város a Dísz teretMegvenné a város a Dísz teret
Ingyen adta, most 84 millióért 
visszaveheti.

Elkelt a rendezvényeknek helyet adó 
Dísz tér a hajóállomásnál – siófoki ingat-
lanoktól is szabadul(na) a Balatoni Ha-
józási Zrt., és a Balatontipp.hu a minap 
azt gyűjtötte ki: hogy áll pillanatnyilag a 
Bahart-ingatlanok dobra verése. A por-
tál cikkéből: „...eredményesen zárult a 
siófoki móló mellett lévő Dísz tér tulaj-
donjogára kiírt árverés is. Az október 
7-én elindult licitálás egészen az utolsó 
előtti napig eseménytelenül zajlott, de 
november 6-án reggel érkezett egy aján-
lat a 84 millió forintos kikiáltási árra. Vé-
gül ez is maradt az egyetlen.

A siófoki önkormányzat ingyene-
sen szerette volna megkapni ezt, a vá-
ros számára rendkívül fontos területet. 
Júniusban írta dr. Lengyel Róbert pol-

gármester, hogy „a siófoki hajóállomás 
jelenleg Bahart-tulajdonban lévő Dísz 
terét – valamikor még a szocializmus 
időszakában – Siófok városa ingyen 
ruházta át a hajózási cégre, viszont a 
jelenlegi helyzetben korrekt lépésnek 
tekinteném, ha a város most ugyan-
csak ingyen visszakapná ezen ősi sió-
foki területet”. Az ingyenesség a jelek 
szerint már nem jön össze, de a város 

élhet elővásárlási jogával, és 84 millió 
forintért visszavásárolhatja. Ami talán 
azért is időszerű lenne, mert most zaj-
lik a szomszédos Rózsakert felújítása” 
– így a Balatontipp.hu cikke.

Lengyel Róbert polgármester arról 
tájékoztatott: mivel továbbra is úgy 
gondolják, hogy a rendezvényeknek 
is helyet adó kikötői térnek a városnál 
a helye, az önkormányzat élni kíván 
az elővásárlási jogával. További licit-
információk: egy 13 ezer négyzetmé-
teres ipartelepi ingatlanra nem volt 
érdeklődés, a Vitorlás utca 2. alatti 
szolgálati lakások azonban elkeltek 
az árverésen. Nem zárult még le a 
licit a Móló Szállóra, az árverés itt 1 
milliárd 568 millió forintról indult. Az 
üzemeltetésre egyben meghirdetett 
11 balatoni vitorláskikötőre sem érke-
zett érvényes ajánlat.

Felvonulás a viharjelzővel szomszédos telken

Toros Fesztivál a Dísz téren
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Tapintható Fő térTapintható Fő tér
A város történetét bemutató film 
és háromdimenziós terepasztal 
készült a város születésnapjára az 
esélyegyenlőség jegyében.

 
„Az odafigyelés és a törődés min-

dig fontos, de most, a veszélyhelyzet-
ben talán még inkább felértékelődött 
az egymás felé fordulás és segítés. 
Szerettük volna, ha a városban élő 
és a városba érkező, fogyatékkal élő 
embertársaink is megismerik a Fő 
teret, a páratlan Víztornyot, középü-
leteinket, illetve ízelítőt kapnak te-
lepülésünk színes és régmúltra visz-
szanyúló történelméből”- mondta dr. 
Lengyel Róbert polgármester.

A város karácsonyfája „alá” érkezett 
ajándékként a bronzból készült terep- 
asztal, mely segít a vak és gyengénlátó 
érdeklődőknek megismerni a teret, a 
középületeket, a Víztornyot, és váro-
sunk címerét. A Braille-írással kiegészí-
tett, részletes alkotást Farkas Pál szob-
rászművész készítette. A szekszárdi 
művész elsősorban a bronzszobrászat 
terén alkotott kiemelkedő munkáiról, 
az ország számos városában kiállított, 
mintegy 70 köztéri alkotásáról vált is-
mertté. Megkapta a Magyar Köztársa-
ság Arany Érdemkeresztjét is. 

Az új siófoki alkotás – mely gránit- 
talapzatával harmonizál a tér egyéb 
burkolataival – a várakozások szerint 
méltó része lesz a város központjá-
nak, és nemcsak a fogyatékkal élők-
nek, hanem ép társaiknak is élményt 

nyújt, idővel pedig Siófok szimbólu-
mai közé emelkedhet. 

Az esélyegyenlőség jegyében a 
siket társainkra is gondolva elkészült 
egy kisfilm, mely Siófok város törté-
netét meséli el jeltolmács segítségé-
vel. A film a Víztoronyban, a lift be-
járata melletti televízión tekinthető 
meg. A városba látogató külföldi tu-
risták számára angol és német nyel-
ven is olvasható a szöveg.

Képeinken a tapintható Fő tér, va-
lamint Lengyel Róbert polgármester 
az alkotóval, Farkas Pállal. 

A vírushelyzet ellenére is szépültek a siófoki kertek és erkélyek. A több évtizedes hagyomány szerint Siófok Város Önkormányzata 2020-ban is  
meghirdette a virágosítási versenyt. A járványhelyzet ellenére többen jelentkeztek idén is megmérettetésre mind családi ház, mind erkély, mind 

egyéb kategóriában. A nehéz időkben is kitartó kertészek fáradozásait elismerve az önkormányzat a résztvevőket könyvvel és emléklappal díjazta.
Reméljük, hogy nem szakad meg ennek a szép hagyománynak a menete, és jövőre is szebbnél szebb kerteket, erkélyeket csodálhatunk városszerte.

Röviden
GÁRDONYI-SÍR
A Kilitiért Egyesület korábbi vál-
lalásának eleget téve Minden-
szentek napján megkoszorúzta a 
Gárdonyi-féle sírt. Az írások fel-
jegyezték: Ziegler Géza, a később 
Gárdonyi Géza néven ismertté lett 
író egy és hároméves kora között 
Balatonkilitiben élt, s az idő alatt 
veszítette el két kistestvérét, Zieg-
ler Terézt és Ziegler Bélát.

SIÓPART
Ízelítő a siófoki irodalmi-kulturális 
folyóirat decemberi számából: In-
terjú Bényei Tamással, az idén 35 
éves Hot Jazz Band alapítójával, és 
Kőrössi P. József íróval. História: 
„Zsidófok Siófokon”, a szalonzsi-
dózástól az antiszemitizmusig. 
Kritika Kiss Noémi „Balaton” című 
elbeszéléskötetéről, és Ungváry 
Rudolf „Balatoni nyaraló” című re-
gényéről.

VÉRADÁS
A Vöröskereszt területi szerveze-
tének decemberi véradásai: 8-án 
15-18 óra között a balatonendrédi 
művelődési házban, 14-én 16-tól 
18-ig a nyimi közösségi házban, 
21-én és 28-án pedig a siófoki kór-
ház vérellátójában, 14 és 18, illetve 
14 és 17 óra között.
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SétányfelszabadításSétányfelszabadítás
Folyamatos lehet végre az ezüst-
parti sétány a Balaton partján, 
feltéve, ha a szabad parti sávba ma 
egyetlenként beékelődő hajdani 
állami üdülő előtti parti területet a 
város valóban használatba kapja.

A környékben élők és nyaralók 
régóta szorgalmazzák, hogy nyíljon 
meg a hosszú évek óta használaton 
kívüli, pusztuló állami üdülő keríté-
se a Deák Ferenc sétányon. A város 
2013 óta áll tárgyalásban a nemzeti 
vagyonkezelő szervezettel, mely leg-
utóbb néhány hete küldött levelet a 
siófoki polgármesternek, arról tájé-
koztatva: az ingyenes önkormány-
zati tulajdonba adás nem lehetséges, 
ellenben a parti sáv ingyenes hasz-
nálata igen, amennyiben ezt kéri a 
város.

A képviselő-testület utoljára júli-
usban foglalkozott a témával, akkor 
a terület képviselője, Gencsi Attila 
(Fidesz) és a polgármester közös 
előterjesztése nyomán. Gencsi Attila 
most azt mondta a Siófoki Híreknek: 
a vagyonkezelő legutóbbi levelét 
biztatónak ítéli, szerinte végre elér-
hető közelségbe került az ezüstparti 
sétány átjárhatósága, melynek érde-
kében többekkel is sokat egyeztetett 
megválasztása óta. Facebook-oldalán 
Witzmann Mihály, a térség kormány-
párti országgyűlési képviselője azt 
írta: legutóbbi megbeszélésükön a 
volt nehézipari minisztériumi üdülő 
vízpartjának ingyenes önkormány-
zati használatba adásával kapcso-
latos tárgyalásairól is tájékoztatta a 
siófoki polgármestert.

Kronológia
2013. szeptember 26.: A siófoki 

képviselő-testület döntése: a város 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt. előtt kezdeményezi és kérel-
mezi a magyar állam tulajdonában 
álló, Siófok, Deák Ferenc sétány 4. 
szám alatt található ingatlan ingye-
nes önkormányzati tulajdonba adá-
sát. Továbbá vállalja a tulajdonba 
adás érdekében felmerülő költségek 
megtérítését.

2013. november 4.: az MNV 
Zrt. írásos tájékoztatása: nyilvános 

árverésen akarják értékesíteni az 
ingatlant, az önkormányzat ezen él-
het elővásárlási jogával. Az árverés 
sikertelensége esetén nyílhat elvi 
lehetőség az ingyenes tulajdonba 
adásra.

2014. január 29.: a polgármester 
újból kéri az ingatlan vagy legalább 
az ahhoz kapcsolódó parti sétány 
ingyenes tulajdonba adását.

2016. március 8.: a telekalakítási 
engedély jogerőre emelkedik.

2016. szeptember 9.: a telekala-
kítás/megosztás megtörténik.

2017. február 15.: az MNV Zrt. 
arról tájékoztatja a várost, hogy 
„közpark” megjelölésű ingatlan 
nem adható ingyenesen tulajdonba, 
de amennyiben nem közparkként 
funkcionál, kivehető a kizárólagos 
állami tulajdon köréből.

2018. július 26.: elkészül az in-
gatlan értékbecslése.

2020. május 28.: az MNV Zrt. új 
képviselő-testületi döntés meghoza-
talát kéri.

2020. július 16: a testület to-
vábbra is kezdeményezi az ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adást. 
Az MNV a kormány döntését, hoz-
zájárulását követően kérelmezni 
fogja az ingyenes tulajdonba adás 
ingatlan-nyilvántartási átvezetését.

2020. november 2.: Az MNV ar-
ról tájékoztatja az önkormányzatot, 
hogy a parti sáv tulajdonba adása 
nem lehetséges, mert a jogszabály 
értelmében „...a természetes vizek 
partját a tulajdonos állam, illetve a 
tulajdonos helyi önkormányzat kö-
zérdekű célokra tartja fenn, ezért 
az államtól, illetőleg az önkormány-
zattól beépítetlen ingatlantulajdon 
természetes vizek partján nem sze-
rezhető.”

A nemzeti vagyonkezelő ebben 
a levélben azt javasolja a siófoki 
polgármesternek: ha az ingyenes 
tulajdonba adás nem is lehetséges, 
a város kezdeményezze a parti sáv 
ingyenes használatba adását.

A városháza jogi álláspontja: a 
tulajdonba adás sem lehetetlen, hi-
szen az MNV Zrt. által idézett jog-
szabályban az is szerepel, hogy a 
kormány különösen indokolt eset-
ben felmentést adhat a tiltás alól…

Röviden
ÚJ SPORTPARK

Elkészült a Darnay téri sportpark. 
Az eszközpark telepítése a Nemze-
ti Szabadidős - Egészség Sportpark 
Program támogatásának köszön-
hetően 20,5 millió forintos támo-
gatásból történt, a környezet rend-
betétele pedig a város kasszájából, 
mintegy 7 millió forintból. A pálya 
50 négyzetméter alapterületű, 15 
darab, különböző sportolási lehe-
tőségeket biztosító eszköz kapott 
rajta helyet. Talajburkolata gumi-
ból készült. Fontos tudni: kültéren, 
egyénileg továbbra is, a veszély-
helyzet idején is lehet sportolni.

FELAJÁNLÁS
A CE Plaza Hotel is részt vesz a 
védekezésben. A koronavírus-jár-
vány elleni védekezéshez csatla-
kozva, a CE Plaza Hotel térítés-
mentesen felajánlotta szállodai 
kapacitásait azon egészségügyi, 
illetve rendvédelmi dolgozók szá-
mára, akiknek a szolgálatteljesíté-
séhez siófoki elszállásolás szüksé-
ges a veszélyhelyzeti időszakban.

Impresszum
Siófoki Hírek
Az önkormányzat lapja
Főszerkesztő: Fónai Imre
Kiadó: Balaton-parti Kft.,
8600 Siófok, Petőfi stny. 3.
Web: siofoki-hirek.hu
Facebook: Siófoki-hírek.hu
Email: szerkesztoseg@siofoki-hirek.hu 
Levélcím: Siófoki Önkormányzati 
Hivatal, 8600 Siófok, Főtér 1., Sajtó, 
Siófoki Hírek.

Hirdetési ügyekben: 
tel.: +36 30 322-0174, 
email: servus.erzsebet@gmail.com
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Mosolyka: majd helyett most tegyünkMosolyka: majd helyett most tegyünk
az álmainkért, a jövőnkért!az álmainkért, a jövőnkért!
Csuja Imre az apukáját, Udvaros 
Dorottya az anyukáját játssza.

Tóth-Hozleiter Fanny, vagy ahogy 
egyre többen ismerik, Mosolyka mos-
tanában a diagnózis és az orvosi jósla-
tok helyett a pillanatnak él. Erről szól 
premier előtt álló filmje is, a „Mosoly-
ka - Majd helyett MOST”, melynek be-
mutatása újszerű és különleges lesz.

„A betegség egy vasmacska”

– Ki is az a Mosolyka?
– Sokan 10 évvel ezelőtt ismertek 

meg internetes blogomnak köszönhe-
tően, aminek akkor még a „Mosolyka, 
kerekes székkel a világ” volt a címe, 
de ma már nem szeretném, hogy a 
kerekes székkel azonosítsanak az em-
berek. Én nem a kerekes székes lány 
vagyok, hanem a nő, aki folyamato-
san fejlődik, és Siófokon él a férjével. 
Ma már szándékosan nem használok 
diagnózis és betegség szavakat, mert 
évekkel ezelőtt eldöntöttem, hogy ezt 
kitörlöm a fejemből, hiszen ezek is le-
hetnek vasmacskák az életben, amik 
odakötnek valamihez. Sokkal inkább 
a fejlődésre és a jelen állapotra fóku-
szálok, mint arra, hogy mit jósoltak 
az orvosok.

– Mivel foglalkozol mostanában?
– Nagyon jellemző rám az „ötlet- 

zsák” kifejezés, imádok mindenfélét 
csinálni. Elkészítettük a „Mosolyka 

- Majd helyett MOST” című filmet, 
amit újszerű módon forgalmazunk. 
Mozi helyett online fogjuk levetíteni. 
A film előzetese már elérhető, és ki-
tűztünk egy célt: amikor elérjük a 25 
ezer előre lefoglalt jegyet, akkor lesz a 
bemutató. Emellett a magam testi-lel-
ki fejlődésén dolgozom, valamint van 
egy vállalkozásunk, a Mosolyka Flow, 
ahol mentes és egyéb finom ételeket, 
italokat gyártunk, forgalmazunk. Ez 
egy szerelemvállalkozás nekem, mert 
imádok főzni, és úgy gondoltam, 
hogy a konyhai alkotásaimat össze-
kötöm azzal, hogy valami egészséges 
és jó dolgot tudjak átadni az emberek-
nek.

– Mit jelent számodra az, hogy 
„majd helyett most”? Mi az, amit 
szeretnél átadni a filmmel a nézők-
nek?

– A film a pillanat értékéről szól, 
hogy mennyire fontos az itt és most, 
és mennyi lehetőség van a jelenben. 
Azt tapasztaltam, hogy az életben egy-
szer minden elmúlik, azok a bizonyos 
fontos pillanatok is. A kérdés, hogy 
amikor ott vannak, észrevesszük-e 
őket. Élünk-e a lehetőségeinkkel. 
Csak ülünk a szobában, és sajnálko-
zunk, vagy kilépünk - akár képletesen 
is, vagy fizikálisan is - a világba. Az-
által, hogy elindítjuk a gondolatot és 
a tetteket, azok idővel nagyon szépen 
beérnek. Régen varázsbabokat küld-
tem az embereknek, amikkel pont azt 
akartam bebizonyítani, hogy ha van 
egy babszemünk, amit ha elültetünk, 
napi szinten gondozunk, az elég ha-
mar elkezd nőni, és egyre közelebb 
kerül a kivirágzáshoz. Ilyenek az ál-
mok is, el kell őket ültetni, tenni kell 
értük, és napról napra egyre köze-
lebb kerülünk hozzájuk. Mosolyka-
ként azt közvetítem optimistán, hogy 
mennyire szeretek élni, és mennyi 
csoda jó dolog van a világban, de én is 
szoktam sírni, vannak mélypontjaim. 
Senkivel sem szeretném azt elhitetni, 
hogy az élet mindig könnyű, viszont a 
pozitív hozzáállás nagyon sokat segít 
minden helyzetben. A film által pedig 

Férj és feleség, Sankó és Fanny
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szeretném felhívni a figyelmet a jelen 
adta ajándékra, hogy most mennyi 
mindent tudunk csinálni és átélni. A 
film többek között erről is szól, hogy 
majd helyett most cselekedjünk, te-
gyünk magunkért, másokért, az ál-
munkért, a jövőnkért.

Csuja Imre pont a piacon volt

– Honnan a film ötlete?
– Öt évvel ezelőtt azt terveztem, 

hogy megírom a következő könyvem, 
de aztán a férjem, Sankó és egy ba-
rátunk felvetette, hogy mi, lenne, ha 
filmet készítenénk. Könnyelműen 
rávágtam, hogy jó, igazából könyvet 
már írtam többet is, ez nekem is ki-
hívás. Nem gondoltam volna, hogy 
ennyire összetett dolog, és nem egy-
szerűen megvalósítható, de ha már 
beleálltam, akkor elhatároztam, hogy 
végig fogjuk csinálni. Ez egy csapat-
munka, és bár lehet, hogy sok min-
denben én vagyok az előtérben, de a 
csapat nélkül ez nem működne. Csu-
ja Imre, Udvaros Dorottya, Kiss Tibi 
(Quimby), és még sok neves színész 
szerepel a stáblistán. Megérzésre vá-
lasztottunk szereplőket. Jött egy meg-
érzés, megkerestük az adott színészt, 
aki igent mondott, és minden egyes 
alkalommal beigazolódott, hogy a 
legjobb választás volt.

– Siófokon is forgattatok; melyek 
voltak a legemlékezetesebb pillana-
tok?

– Egy Siófokhoz köthető történet, 
hogy két-két és fél évvel ezelőtt Csuja 
Imréék itt a közelben vettek egy nya-
ralót, az Öreg-hegy környékén, ahol 

mi is lakunk. Gyerekkorom sok idő-
szaka a medencéhez, a vízhez köthe-
tő, ahol könnyedén tudtam mozogni. 
Ezért a Galérius fürdőben is forgat-
tunk, ahol egy emlékezetes születés-
napomat elevenítettük fel. Úgy volt, 
hogy Csuja Imre, aki az apukámat 
játssza, aznap nem tud eljönni, mert 
egy másik helyen forgat, az anyuká-
mat játszó Udvaros Dorottya viszont 
csak ekkor ért rá. Sankó azonban fel-
vetette, hogy hívjam fel az Imrét, hát-
ha mégis ráér. Én nem hittem, hogy 
a Nemzet Színésze csak így épp ráér, 
de felhívtam. Szia, Apcus! – köszön-
töttem a filmbeli apukámat azzal a 
megszólítással, ahogy édesapámat is 
hívtam. - Milyen jó lenne, ha itt lennél 
a születésnapomon, nem érsz rá még-
is? – tettem fel neki a nagy kérdést. 
És annyira meseszerű volt az egész, 
mert azt felelte, hogy éppen Siófokon, 
a piacon van, pont ráér. És tényleg ott 
volt fél óra múlva, teljesen majd he-
lyett MOST, és benn volt a szerepben. 
Pont, ahogy az apukám, aki a lénye-
ges pillanatoknál mindig odaért, min-
dig ott volt velem.

– Mikorra várható a film premi-
erje?

– Különleges premier lesz, mert 
mozi helyett online fogjuk bemutat-
ni, már csak a járványhelyzet miatt 
is. Csak akkor lesz a premier, amikor 
a lefoglalt jegyek száma eléri a 25 ez-
ret. Ennek többek között az az oka, 
hogy 5 éve dolgozunk ezen a filmen, 
és szeretnénk elkerülni azt, hogy na-
gyon hamar felkerüljön a letöltő olda-
lakra, ezért addig nem tesszük közzé, 
amíg el nem érjük ezt a számot. A 25 
ezer egy nagyon reális szám, mert 
ha megnézzük a mozik nézőszáma-

it, akkor ez ahhoz képest a töredéke. 
Elsőre lehet, hogy soknak tűnik, de 
elérhető cél.

– Miért Siófokot választottátok 
otthonotoknak?

– Apukám Siófokon dolgozott, Ki-
litiben van egy nyaralónk, ami pont 
annyi idős, mint én. Még anyukám 
pocakjában voltam, amikor megvette 
a család ezt a kis nyaralót, és minden 
nyarat itt töltöttem. A város meghatá-
rozó része volt az életemnek, nagyon 
szerettem. Amikor találkoztam a 
férjemmel, akkor nagyon meglepőd-
tem, mert az első randink alkalmával 
Siófokra hozott el. Ő akkor még nem 
tudta, hogy mennyi emlékem köt ide! 
Ő Nyíregyházán született, és anyu-
kájával költöztek át Siófokra. Olyan, 
mintha a szüleink varázsoltak volna 
ide minket. Ez a lenyugodott, harmo-
nikus közeg adja most a mi otthonun-
kat, és itt is szeretnénk megöregedni, 
boldogan.

– Nyilván számos ötleted van 
még…

– Vagy 15 ötlet van itt előttem, de a 
közeljövőben a következő könyvemet 
szeretném megírni. Ahogy elképze-
lem, azt már abban a lakásban sze-
retném megalkotni, ahová majd az al-
bérlet után költöznénk. Nagy célunk 
és vágyunk, hogy legyen egy kis kuc-
kónk, ami csak a miénk, és ami telje-
sen akadálymentesített. Egy olyan kis 
otthon, ami biztonságot ad, és ahol 
egy kis gyerkőc is csatlakozhatna a 
mi kis családunkhoz. Mindenképpen 
Siófokon tervezzük ezt, ennél szebb 
helyet nem is találhatnánk a világon, 
mert ez itt a földi mennyország a mi 
számunkra.

 Milei Barbara
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„Ma a lelki szegénység az ínség”„Ma a lelki szegénység az ínség”

 „Míg régen társadalmi szegénység, 
nyomor volt, ma a lelki szegénység 
sokkal nagyobb ínség…”

Magyarországon 70 éve, az 1950. 
évi 34. számú törvényerejű rendelettel 
a rendházak kapui bezárultak, a szer-
zetes rendek működését megszüntet-
ték. A szétszóratáskor az országban 
72 helyen végeztek szerzetesrendek 
szegénygondozást, ebből 43 házban 
dolgoztak ferences szegénygondozó 
nővérek.

Az újrarendeződés után Siófokra 
1991-ben az akkori városvezetés hív-
ta meg a ferences nővéreket; ketten 
kezdték meg a munkát, Mária Manf-
réda és Mária Ilona, akik kezdetben 
még a plébánián laktak. Feladatuk 
környezettanulmány-készítés, házi 
gondozás és 1992-től a városi in-
gyenkonyha ellátása volt. Jelenlegi 
házukat két és fél év után kapták az 
önkormányzattól, mellyel máig na-
gyon jó a kapcsolatuk. Szerződésben 
foglaltak szerint végzik apostoli mun-
kájukat, amit közösségi szinten szol-
gálatként végeznek akár itt Siófokon, 
akár máshol csendes jelenlétükkel a 
rászorulók, szegények, betegek, elha-
gyatottak között. 1993 decemberében 
költöztek a nővérek a Kele utcába, a 
létszám változó, néha hárman, néha 
négyen dolgoztak együtt. Engedélyt 
kaptak az oltáriszentség őrzésére, ká-

polnájukat 1995-ben szentelte Balás 
Béla megyéspüspök, ugyanebben az 
évben készült el a lourdes-i barlang, 
történt meg a keresztfa megáldása, 
majd ekkoriban adományozta a ha-
rangot a Bakonyi házaspár. Jelenleg 
négyen teljesítenek szolgálatot Siófo-
kon. „A rendelkezésre állás, az ítél-
kezés nélküli meghallgatás, az észre-
vétlen segítség mind arra szolgálnak, 
hogy terjedhessen Isten országa” – 
mondták a Siófoki Híreknek.

...mint Teréz anya
Ivácson Mária Rita nővér gyer-

gyóremetei születésű, és közel 30 éve 
szolgál a rendben. „A 70-es években az 
idős nővéreknek civil ruhában kellett 
dolgozniuk a megélhetésükért, sokan 
kimentek Ausztriába, hogy tudjanak 
közösségi életet élni, hiszen ott nem 
volt diktatúra. Az én képzésem Esz-
tergomban indult, majd Ausztriában 
folytatódott. Első fogadalmam után 
onnan helyeztek át Magyarországra, 
ahol a 90-es években indult újra a fe-
rences szegénygondozó nővérek tevé-
kenysége. Az újraindulás küszöbén, 
alig, hogy az idősek újra felöltötték a 
szerzetesi ruhát, a szerzetesi életet új-
rakezdték, fogadtak engem mint friss 
jelentkezőt. Mindenképpen ferences 
szerettem volna lenni, olyan közös-
séget kerestem, akik a szegényekkel 

foglalkoznak, mint Teréz anya. 1996-
ban az örökfogadalmam után kerül-
tem ide először”. Siófokon kezdetben 
a családsegítővel szoros együttmű-
ködésben dolgoztak a nővérek, és az 
elsődleges feladat az volt, hogy felis-
merjék, ki az, aki valóban rászoruló, 
és miben szenved hiányt. Napjainkra 
mások lettek a társadalmi, szociális 
körülmények, más igények vannak. 
„Ma az elmagányosodott, magára ma-
radt, lelki ínségben szenvedő embe-
rekről alig tud valaki – folytatta Mária 
Rita. – Sokkal nehezebb ezt felderíte-
ni, mint amikor valaki pusztán anyagi 
segítségre szorul. Míg régen a nővé-
rek meszeltek, poloskát irtottak a sze-
gényeknél, társadalmi szegénység, 
nyomor volt; ma a lelki szegénység 
sokkal nagyobb ínség. Napjainkban 
gyakoribbak a gyerekeket egyedül ne-
velő szülők is, és segítünk akkor is, ha 
valaki elveszíti a munkahelyét, nem 
tudja fizetni a számláit, és kikapcsol-
ják a gázt vagy a villanyt”.

Idén a járványhelyzet a nővérek 
számára is több új feladatot hozott. 
Sokan hirtelen elvesztették az állá-
sukat, és napi szinten fordultak hoz-
zájuk tartós élelmiszerért, tisztasági 
csomagért. Idősek, betegek is segít-
ségre szorultak akár a bevásárlás, 
akár a gyógyszerek kiváltása terén. A 
tavaszi időszakban megmozdultak, 
összefogtak az emberek, vállalkozá-
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sok: több önkéntes felajánlás érke-
zett. A nővérek hetente háromszor 
kapnak például kenyeret és pékárut 
a Royal pékségből, ezt is a rászoruló 
embereknek osztják ki. A járvány mi-
att szüneteltetniük kellett a kórházi 
beteglátogatást, melyet önkéntesek-
ből álló kis csoportjukkal karöltve 
végeznek. Rendházukban működik 
azonban a hetente ingyenesen igény-
be vehető jogi segítségnyújtás, helyet 
adnak az Anonim Alkoholistáknak és 
a hozzátartozóiknak, a Házas Hétvé-
ge mozgalom csoportnak, a plébáni-
ai családos közösségnek, a Katolikus 
Karitász önkénteseinek. Ugyanakkor 
időt szentelnek a lelki segítségnyúj-
tásnak, az imádságnak is.

Körbejárnak
A ferences szegénygondozó nő-

vérek közösségének egésze egymást 
segíti, a nővérek szolgálatukat a há-
rom rendház (az esztergomi központ 
mellett a Szécsényben és Siófokon 
található rendház, valamint a Nagyve- 
nyimben működő szeretetotthon) kö-
zött néhány évente vándorolva töltik. 
Segítségük felekezettől, vallástól füg-
getlen, bárki fordulhat a nővérekhez, 
számukra a segítségnyújtás az elsőd-
leges, és minden nővérnek megvan a 
maga „szakterülete”. Míg Mária Rita 
a helyi közösséget mint házfőnöknő 
vezeti, Lúcia nővér az idősekkel, be-
tegekkel, Kinga nővér a fiatalokkal, 
Anna nővér a házaspárokkal foglalko-
zik. Petrovics Mária Lúcia nővér Nóg-
rád megyéből származik, 5 éve tett 
örök fogadalmat, és több alkalommal 
is szolgált Siófokon, jelenleg 2 éve él 
itt. Számára a legnagyobb ajándék ki-

járni idősekhez, betegekhez, a saját 
környezetükben találkozni velük, a 
közösségük ereje által megpróbálni se-
gíteni számukra.

A rend legfiatalabb örökfogadalmas 
tagja, a 33 éves Lócskai Mária Kinga nő-
vér esztergomi születésű, 6 éve tagja a 
közösségnek, idén januárban költözött 
Siófokra, októberben tett örökfogadal-
mat. „Számomra fontos, hogy a fizi-
kai segítség mellett lelki támogatást is 
tudjunk nyújtani. Az idős, beteg vagy 
éppen nehéz helyzetben lévő személy 
felé szeretettel fordulok, jelen tudok 
lenni a számára, meg tudom hallgatni, 
majd az imában hordozom, közösségi-
leg imádkozom a nehéz helyzetéért.” A 
„ház mamája”, Érsek Mária Anna nővér 
Ózdon született, 1998-ban lépett be a 
rendbe, és 2003-ban tett örökfogadal-
mat. 2004-ben diplomázott a Sapientia 
Szerzetesi Hittudományi Főiskolán. 
Mindhárom rendházban szolgált már, 
Siófokon több alkalommal is, idén már-
ciusban a járványhelyzet miatt ismét 
áthelyezték ide. Számára a kinti szolgá-
lat és a rendbeli tevékenység egyaránt 
kedves. A házas hétvégés közösséggel 
ő tartja a kapcsolatot.

Siófok nyitott város
Minden város különböző, ezt a 

nővérek már megtapasztalták, és úgy 
vélik, Siófok – talán a vendégfogadás, 
a vendégszeretet miatt is – igazán 
nyitott város, a nővéreket a helyiek 
tisztelik és szeretik. Gyakran becsen-
getnek, telefonon hívják, vagy egy-
szerűen csak megállítják az utcán, vá-
sárlás közben a nővéreket a segítségre 
szorulók és a támogatásukat felaján-
lók egyaránt. Milei Barbara

Röviden
HARDI, A BAJNOK

Hardi Balázs ötödször lett magyar 
bajnok. A siófoki fiú a közelmúltban 
az országos bajnokságon, Budapes-
ten kyokushin karate kumite (küz-
delem) versenyszámban állhatott 
fel a dobogó legmagasabb fokára; 
címvédőként érkezett, és immáron 
ötödszörre is aranyérmet szerzett. 
Balázs utánpótlás korú versenyző 
(U14), a Baross iskola 9.osztályos 
tanulója. Edzői: Shihan Kálóczi Jó-
zsef és Shihan Tamás László.

ÖT ÚJ ÉRTÉK
Az értéktár bizottság legutóbbi ülé-
sén a következőkkel bővítette Sió-
fok Város Települési Értéktárát: a 
Balaton Táncegyüttes; a fogas hal; a 
Kelén csavargőzös; dr. Dudás Károly 
írói, helytörténészi munkássága; 
Daday Kálmán (1904-1990) művész-
tanár, festőművész művei, életműve.

KILITI HONLAP
Elindult a kiliti városrész weboldala. 
A Balatonkiliti.hu várja helyi szolgál-
tatók jelentkezését, feliratkozását, to-
vábbá véleményeket s minden egyéb 
segítséget a frissesség érdekében.

PINTÉR AZ ELNÖK
Új vezetőséget választott a Nyug-
díjasok Siófoki Egyesülete. Az új 
elnök Pintér János lett.
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Új posta a régi zsinagóga helyénÚj posta a régi zsinagóga helyén

A zsinagóga kicsivel arrébb épült 
újjá, az Átrium üzletház pedig 
a hajdani Gizella udvarra hajaz. 
Siófoki épületmesék.

Az év elején előadás és fotók for-
májában bemutatott Épület-mesék 
az ősszel városnéző séták formájá-
ban elevenedett meg. Széles Ágota, 
a Kálmán Imre Emlékház muzeoló-
gusa kalauzolt végig a belvárosban, 
és tárta fel az ismerős, nap mint nap 
látott épületek múltját.

Sétánk a Víztoronytól indult, 
melynek épülete ad otthont 1992 
óta az ország első vidéken megnyílt 
Tourinform irodájának. Utunk során 
hallhattuk az Átrium üzletház, vagy-
is az egykori Gizella udvar történe-
tét, melyet 1905-ben építettek, föld-
szintjén üzletek, emeletén 28 szoba 
kapott helyet. Az épületet Siófok vá-
rossá válásának évében bontották el, 
helyére parkoló, majd a mai üzletház 
került, ami stílusában az egykori Gi-
zella udvarra emlékeztet.

A siófoki posta a város fejlődésé-
vel kinőtte egykori, a Fogas étterem 
mellett álló épületét, és a régi zsina-
góga helyére települt át. A zsinagóga 
a második világháború idején meg-
rongálódott, és az épület felújítására 
nem került sor, mert a zsidóüldözé-
sek miatt lecsökkent a siófoki zsidó 
közösség létszáma. A zsinagógát így 
lebontották, és egy kisebbet építettek 
az eredeti mögötti telekre.

A Makovecz Imre által tervezett 
evangélikus templom erdei fenyő 
faanyaga Finnországból, egymázsás 

harangja Szarvasról érkezett Siófok-
ra, a padokat és az oltárt az oului 
gyülekezet készíttette – tudtuk meg 
túravezetőnktől. „Szokatlan, ugye? 
Lásd, a művész négy templomajtót 
tervezett, mert négy égtáj küldi ide 
nyaranta az ezreket, Siófokra, és 
ilyenkor mi itt százezren lakunk. A 
négy ajtó a négy kitárt kar, s mi min-
den testvért fogadunk nyitott szívvel 
és szeretettel, kiket a hitünk hoz ide, 
mindenkié lesz a templom, kinek 
drága a Szentige” – írta Jakus Imre 
lelkész a Makovecz-templom alap-
kőletételére alkotott versében, 1987-
ben.

Siófok a középkorban a Fok ne-
vet viselte, és első templomáról, a 
mai Sarlós Boldogasszony plébánia-
templom elődjéről 1488-ból maradt 
fenn az első írásos említés. A közép-
kori templom helyén kis fatemplom, 
majd az 1700-as évek első felében 
új, barokk stílusú hajlék épült. En-
nek bejárata a piactér (mai Fő tér) 
felé nézett, hajója párhuzamos volt 
a Fő utcával, az akkori főbejárat és a 
mostani plébánia között út vezetett 
le a Balaton-partra. A templomot a 
lakosság számának emelkedésével 
az 1900-as évek elején építették újjá 
és bővítették ki. A neoromán stílusú 
épületet báró Hornig Károly veszp-
rémi püspök szentelte fel Sarlós Bol-
dogasszony tiszteletére. A templom-
ban található a Balaton környékének 
legnagyobb orgonája 3 manuállal, 36 
regiszterrel, 2432 síppal – Paulus Fri-
gyes orgonaépítő mester munkája.
 M.B.

Adománygyűjtés
a kapuban

Az állatok idei világnapja alkalmá-
ból Bardócziné dr. Molnár Anita 
alpolgármester az önkormányza-
ti intézmények és cégek körében 
adománygyűjtést szervezett (ku-
tya- és macskaeledel, kiselejtezett, 
nagy méretű rongyok, ruhák, lepe-
dők) az állatmenhelyet működtető 
alapítvány javára. Molnár Anita 
minden hónapban támogatja az 
alapítványt, és több, utcán kóborló 
kutyát is mentett már. Képünkön 
Vörös Zsuzsával, a Siófoki Állatvé-
dő Alapítvány vezetőjével.
A veszélyhelyzet kezdete után a 
siófoki menhely kapuja mellé ki-
került az adománygyűjtő doboz. 
Amíg a látogatási korlátozás tart, 
addig ebbe lehet az adományokat 
elhelyezni. Jelenleg különöskép-
pen ezeket várják:

• kutya-jutalomfalat
•  kölyökmacska-alutasakos- és 

száraztáp
• macskaalom
•  csirkehús (húsosabb részek: 

mell, comb - akár fagyasztva is)

Önök kérdezték
Újra ingyenes a parkolás, kompen-
zálják-e azokat, akik éves parkoló-
bérletet váltottak? – tették fel a kér-
dést többen is.
– Tavasszal is volt egy időszak, 
amikor nem szedtünk parkolódí-
jat a városban, és most újra ez a 
helyzet állt elő – válaszolta Lengyel 
Róbert polgármester. – Ez a város-
nak újabb bevételkiesés, viszont 
inkorrekt helyzetet teremt azokkal 
szemben, akik éves parkolókártyát 
vásároltak 2020-ra. Arra kértem 
jegyző urat, hogy készítsék elő 
azon döntésünket, hogy a kiesett 
és az elkövetkezendőben kieső 
időszakok egybeszámolt hosszával 
a jövő esztendőben hosszabbítsuk 
meg az idei bérletek érvényessé-
gét azon időponttól kezdődően, 
amikor majd újra fizetőssé válik a 
rendszer. A város újabb bevételki-
esését meg benyeljük…
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Amíg fagy: a madáretetés idejeAmíg fagy: a madáretetés ideje
Itatókat, etetőket, költőodúkat fel!

A nyár elmúltával és az ősz bekö-
szöntével a madárvilág egyik leglát-
ványosabb jelensége figyelhető meg: 
a madárvonulás. Ugyanakkor ahogy 
köztudott, vannak madárfajok, amik 
egész évben megtalálhatók itthon. 
Viszont az már kevésbé ismert tény, 
hogy a télen itt található madárfajok 
egyedeinek jelentős része tőlünk 
északabbról vonul délre, mert a Kár-
pát-medencében a téli viszonyok jó-
val kedvezőbbek.

Magyarország környezeti álla-
pota ma még lehetővé teszi, hogy a 
ház körül gyakori madarak emberi 
segítség nélkül is átvészeljék a telet. 
A téli etetés viszont nagy könnyebb-
séget és biztonságot jelenthet a kör-
nyék madarai számára. Ennek egyik 
mellékterméke lehet, hogy rengeteg 
megfigyelési élménnyel lehetünk 
gazdagabbak. Ezt össze lehet kap-
csolni azzal is, ha itatót is kihelye-

zünk, illetve ház körüli fákra költőo-
dúkat.

Az etetési időszak megkezdését 
érdemes az első komolyabb fagyok 
beköszöntétől elkezdeni és a fagyok 
tartós megszűnéséig végezni. Ez 
akár április közepe is lehet! A mada-
rak könnyen megszokják a könnyen 
elérhető táplálékot. Az etetőanyago-
kat három fő csoportba sorolhatjuk. 
Olajos magvak: a legelterjedtebb a 
sótlan, nem pirított fekete naprafor-
gómag. Ha van közte tört szemű és 
törmelék, az nem baj, sok madár 
csőre nem elég erős, hogy fel tudja 

nyitni. Érdemes mellé keverni kölest 
és muhart. Állatkereskedésekben 
kapható madaraknak összeállított 
magkeverékek is teljesen megfe-
lelnek. Ezek mellett nyugodtan ki-
tehető a dió, fekete dió, mogyoró, 
földimogyoró, kesudió és pisztácia 
is, amennyiben nem sózott vagy pör-
költ. Arra mindenképpen ügyeljünk, 
hogy megavasodott vagy penészes 
terményt ne helyezzünk ki!

Állati zsiradék: liba-, kacsa- és 
sertésháj, sertés zsírszalonna, fagy-
gyú, főzéssel sótlanított étkezési sza-
lonna, a boltok polcain megtalálható 
cinkegolyó, lágysajt és vajtégla szin-
tén kirakható. A margarint nem szí-
vesen fogyasztják, így ez kerülendő. 

Alma: az almákat célszerű felszúr-
ni bokrok és fák ágcsonkjaira, de tehe-
tünk a talajra is. Kerülendő 
a kenyér kihelyezése is az 
etetőbe. Itatót is érdemes 
télen az etető mellé tenni.

 www.szeptisztasiofokert.hu

Fellépésre várva...

Balaton: elhalasztott ünnepBalaton: elhalasztott ünnep
Nem elmarad a Balaton Tánc-
együttes szokásos év végi, ünnepi 
bemutatója, csak későbbre tolódik, 
ahogyan Csuti Péter művészeti ve-
zető mondta: amikor majd újra telt 
ház előtt lehet előadni, akkor is 
lesz ok az ünneplésre, ilyen lehet 
például a járványhelyzet vége…

– Az idei évünk amúgy is egyedi, 
csalódásokkal teli, hiszen elmaradt a 
március 15-re, majd az augusztus 20-ra 
tervezett műsorunk is, de lehet úgy is 
mondani, hogy valamennyi fellépésünk 
– tette hozzá az ifjú művészeti vezető. 
– Éppen akkor, amikor pedig a fiatalok 
nagyon várták, hogy színpadra léphes-
senek, és sokat is készültek rá; lezajlott 
ugyanis egy generációváltás, a tánckar 
60 százaléka kicserélődött, sokan jöttek 
fel az utánpótlásból a „nagy” Balaton-
ba. A Szakajtó a legidősebb művészeti 
iskolás csapat, ők alkotják a Balaton 
közvetlen utánpótlását, őket építjük be 
fokozatosan az együttesbe. S az újak 
felkerülése jó példa arra is, hogy a nép-
táncban igenis van perspektíva: elkez-
dik óvodás korban vagy kis elsősként, 

és akár még 40 éves korukban is táncol-
hatnak, színpadon.

Néhány hete még úgy készültek, 
hogy előadják év végi, ünnepi műsoru-
kat szűkített közönség előtt, online-köz-
vetítéssel kiegészítve, de a járványhely-
zet ezt felülírta, semmilyen nyilvános 
műsor nem lehetséges, de még ennek 
ellenére sem akarják program nélkül 
hagyni azokat, akik várják a fellépése-
iket. Csuti Péter elárulta: ugyanaz nap, 
amikor a bemutatójuk lett volna, vagyis 
december 18-án levetítik egy online-fe-
lületen a tavaly ilyenkori műsorukat; 

ehhez egy jelképes összeg befizetésé-
vel tudnak majd hozzáférni a nézők. 
Részleteket a Facebook-oldalukon és a 
weboldalukon közölnek. - A bennün-
ket mostanában körülvevő sok rossz 
helyébe egy kis kikapcsolódást, örömöt 
szeretnénk csempészni a minket szere-
tő és követő emberek mindennapjaiba, 
főleg így karácsony előtt. Amint pedig 
a járványhelyzet lehetővé teszi, elkezd-
jük újra gyakorolni az idei karácsonyra 
szánt műsorunkat és amint lehet, be-
mutatjuk – tett ígéretet a művészeti ve-
zető-táncos. F. I.

15KULTÚRA/KÖRNYEZETVÉDELEM



Mi történt Siófokon 1956-ban?Mi történt Siófokon 1956-ban?
„Édesapám leírta visszaemlékezé-
seit, számos dokumentum tá-
masztja alá az akkori történéseket, 
ellenben a Kelemen István által 64 
év után „újdonságként” előadotta-
kat semmi ilyesmi” – állítja ifjabb 
Pintér Lajos, aki „a történelmi 
hűség kedvéért”, az édesapja által 
ráhagyott dokumentumok, iratok 
alapján kérte, hogy a Siófoki Hírek 
közölje 1956 siófoki történéseinek 
idősebb Pintér Lajos nemzetőrpa-
rancsnok által leírt változatát is, 
azok után, hogy novemberi szá-
munkban leírtuk Kelemen István 
visszaemlékezését.

Mi történt tehát Siófokon 1956. 
október 23-a és november 4-e között? 
– tesszük fel újra a kérdést. Az 1995-
ben elhunyt idősebb Pintér Lajos 
1991-ben 

‚
56-os emlékérmet vehetett 

át Göncz Árpád köztársasági elnök-
től. Fia bocsátotta rendelkezésünkre 
visszaemlékező írásait, dokumentu-
mait, s hívta fel a figyelmet a 2006-
ban a város támogatásával megje-
lent „Doku 

‚
56 Siófok” című kötetre, 

melyben többek között az akkor még 
élők emlékeztek vissza a siófoki ese-
ményekre.

A Siófoki Hírek 1989. novemberi 
számában közölte Pintér Lajos visz-
szaemlékezését, „A nemzetőrpa-
rancsnok visszatekint” címmel, az-
zal a megjegyzéssel, hogy aki nem 
így látta, vagy kiegészítendője van, 
az szóljon hozzá. Ilyen azonban nem 
akadt, pedig akkor még többen is él-
tek a résztvevők közül… „Október 
23-án Siófokon is érezhető volt már 
a nyugtalanság – írta Pintér Lajos. – 
A szervezkedést az Építőipari KTSZ 
dolgozói kezdték Pomucz Jánossal 
az élen. Az utcákon és a tanácsház 
előtt csoportokban gyülekeztek az 
iparosok és a fiatalság. Megalakult 
a Forradalmi Bizottság, amelynek 
elnökéül Farkas János építészmérnö-
köt választották. Megválasztották a 
nemzetőrséget, amelynek feladata a 
közrend és közbiztonság megőrzése 
lett volna. A parancsnok Jelinek Pál 
lett. Én, mint a helyi labdarúgócsa-
pat edzője, második helyettes lettem 
azért, hogy a fiatalságot megfékez-
zem. Kértek, lépjek érintkezésbe a 

rendőrséggel, segítsem megszervez-
ni a helyi közbiztonságot. De néhány 
lézengő rendőrön kívül senkit sem 
találtam, a tanácsterem nagy aszta-
lára oda volt szórva egy csomó ké-
zifegyver, a tulajdonosaik pedig, a  
rendőrök a nyitott ablakon át meglé-
ptek. A Forradalmi Bizottság beszá-
molómat elhűlve hallgatta, hívatták 
Pomucz Jánost, Jelinek Pált és Kene-
dy Ferencet, de egyikük sem jelent-
kezett. Ekkor Vértes Imre egy vastag, 
piros-fehér-zöld karszalagot kötött a 
bal karomra azzal, hogy vegyem át 
a nemzetőség parancsnokságát. Úgy 
akartam megszervezni a nemzetőr-
séget, hogy a kegyetlenkedésektől a 
falut sikerüljön megmenteni. A hó-
nap végén már sok magánszemély 
birtokában volt fegyver. Javasoltam, 
ezeket gyűjtsük be, nehogy fegyve-
res összetűzésekre kerülhessen sor.”

Idősebb Pintér Lajos így emlé-
kezett vissza a szovjetek bevonu-
lására: „... Felszerelték a katonákat 
és kimentek a régi temetőhöz, hogy 
fogadják a felénk tartó orosz páncé-
los egységeket. Tudtam, hogy kézi 
fegyverekkel páncélos egységet nem 
lehet feltartóztatni. Egy szolgálatos 
rendőrrel és egy nemzetőrrel gép-
kocsiba ültem (Pecséri törzsőrmes-
ter, Lehota Sándor nemzetőr, Seer 
Lajos sofőr), Ságváron találkoztunk 
az oroszokkal. Kiálltam az útra, és 
vastag nemzeti karszalaggal a keze-
men megállítottam őket. Én (mivel 
Oroszországban voltam hadifogoly) 
oroszul mondtam, hogy Siófok nem-

zetőrparancsnoka vagyok...Megje-
lent egy őrnagy, elmagyarázta, hogy 
nincs szándékukban senkit megtá-
madni, Keszthelyre kell eljutniuk, 
a reptérre. Mi gépkocsiba ültünk, a 
menet élére álltunk, hogy a többiek 
lássák: mi vezetjük az oroszokat. 
Féltem attól, hogy a régi temetőnél 
esetleg rájuk lőnek, s akkor ezek a 
tankok biztosan szétlövik Siófokot. 
A kiliti tanácsházáról sikerült telefo-
nálnom, hogy álljanak félre az útról a 
katonák…”

Pintér, akit egy év három hónap 
börtönre ítéltek 1956 után, arról is 
írt, hogy később sem rejtette véka alá 
a véleményét „s gyakran megkérdez-
tem azoktól, akik „szavalni” kezdtek: 
hát ti hol voltatok, amikor zajlott az 
élet?…Erre aztán összeesküdtek el-
lenem. Legfőképpen azok égtek a 
bosszúvágytól, akiken én a nehéz 
időszakban annyit segítettem: a párt-
titkárok, az ÁVH-sok. Egy januári éj-
szakán jöttek értem teherautóval a fa-
kabátosok...az ellenségeim mindent 
elkövettek, hogy internáltathassanak. 
Kistarcsa, Tököl, s a kaposvári börtön 
következett...Rendőri felügyelet alá 
helyeztettek, alkalmi munkákból él-
tem, figyeltek, zaklattak…”

A Doku 
‚
56 Siófok kötetben a kis-

tarcsai internálótáborban átélt „él-
ményeiről” mesélt Pécseli Sándor is, 
ő elevenítette fel azt is: a helyi taxisok 
aranyért szállították az embereket a 
határra. Zachemski Ferenc, a Kőolaj 
akkori főmérnöke, munkástanácsi 
elnöke, Siófok díszpolgára pedig 
egyebek között azt: a járási párttit-
kár vetett szemet a siófoki házukra, 
be is költöztek, de amikor pedagógus 
felesége megtudta, hogyan jutottak 
a lakáshoz, az asszony a két gyere-
két és önmagát is agyonlőtte a férje 
szolgálati pisztolyával. Guzslován 
Ferenc (1956 után 2 év 10 hónap bör-
tönt, 1990 után 56-os emlékérmet és 
érdemkeresztet kapott) szavalta el a 
Víztoronynál a „Talpra magyar!”-t, a 
könyvben lánya elbeszéléséből derül 
ki, hogy 1957 januárjában (ugyanak-
kor, mint Pintér Lajosért) tizenhatan 
jöttek érte, munkát még sokáig nem 
kapott helyben, de még ő, vagyis a 
lánya se mehetett édesapja múltja 
miatt orvosi egyetemre… F. I.
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„Üdvözlet Siofokról, 1908, Jóska”„Üdvözlet Siofokról, 1908, Jóska”
Szaloncukorpapírral, gyufacímké-
vel, szalvétával kezdte. Vagy 15-20 
ezer darabos ma már a képeslap-
gyűjteménye Tóth-Baranyi An-
talnak, aki szerint „ez is egyfajta 
rabság, tárgyfüggőség, megszál-
lottság” és lám, bár nemigen bővül 
már a képeslapkollekció, ő még 
mindig gyűjt, csak mostanában 
inkább levélzáró bélyeget.

– A levélzáró bélyegben is megta-
lálom az izgalmat – mondja Tóth-Ba-
ranyi Antal, akinek a képeslapgyűjte-
ményét nemrég ítélte a helyi bizottság 
arra méltónak, hogy helyet kapjon a 
Siófoki Értéktárban. – Gyerekkorom-
ban a szaloncukorpapírral indult, 
aztán mivel édesapám tagja volt a 
bélyeggyűjtő egyesületnek, amikor 
már elkezdtem dolgozni, és volt rá 
pénzem, én is áttértem a bélyegre. Az 
első képeslapomat, egy 1900-ból valót 
az Ecserin vettem. Elkezdtem képes-
lapárverésekre is járni, meg különbö-
ző cserealkalmakra, egy 19. század 
végi karácsonyi album tetszett meg 
annyira, hogy először azokat keres-
tem, majd a siófoki, később a balatoni 
témájúakat.

Dolgozószobájának egyik fala egy 
nagy szekrény, abban őrzi az elmúlt 
évtizedek alatt összegyűjtött képes-
lapjait. – Siófokiból van úgy 4000, 
összesen 15-20 ezer lehet – próbálja 
összesíteni. – Húsz éve egy könyvet is 
összehoztunk Matyikó Sebestyén Jó-
zseffel, abban 332 kép van. Jó néhány 
balatoni település adott ki képes-
lapalbumot, mindegyik megkeresett, 
tudtam nekik segíteni. 1869-ben en-
gedélyezték a képeslapot, addig csak 

zárt borítékban lehetett levelezni. 
Legféltettebb ritkaságaim a litográfi-
ák, vagyis a még kezdetleges, kőnyo-
matos eljárással készült képeslapok. 
Ahogyan fejlődött a fotózástechnika, 
úgy lettek egyre modernebbek a ké-
peslapok, 1900-tól, ahogyan egyre 
jobbak lettek a fotók, egyre több ki-
adó jelent meg, és árasztotta el az or-
szágot képeslapokkal.

Piacon ma már nemigen lehet ké-
peslaphoz jutni, s árveréseken sem 
vesz már részt Tóth-Baranyi Antal. 
– Az internetes árveréseken már leg-
inkább túllicitálás zajlik, pénz nem 
számít alapon, ez már nem ugyanaz, 
mint régen – magyarázza a gyűjtő, aki 
amúgy halászattal foglalkozik, és ter-
mészetesen ilyen témájú képeslapja 
is van szép számmal, a világ minden 
tájáról. – Negyvenezer forint volt a 
legtöbb, amit én egy képért kiadtam.

S hogy mi lesz a gyűjtemény sor-
sa, azon túl, hogy bekerült a város 

virtuális értéktárába? Ez ma még 
Tóth-Baranyi Antal számára is ta-
lány, lévén, hogy a családban senki 
sem örökölte a szenvedélyét…

xxx

Címlapunkon a siófoki főtér, az 
akkori piactér 1911-es fotója egy ko-
rabeli képeslapon (a Víztorony egy 
évvel később, 1912-ben épült fel). A 
képen látható Ellinger Ede „cs. és kir. 
udvari fényképész” fotóssátra; nyári, 
siófoki műterme a fürdőtelepen volt. 
Érdekes a képeslapra írt szöveg is, 
valaki anno ezt tudatta a címzettel, 
az 1911-es Siófokról: „Hoszbor kocs-
ma ép olyan, mint 8 év előtt, talán 
még a port se törülték le azóta; étlap 
mérsékelt áru.”

A lenti, karácsonyi üdvözlőlap 
melletti képeslapon a siófoki Sió 
Szálló, ahonnan Jóska 1908 nyarán 
küldte el sorait. F. I.
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„Ránk zárták az ajtót az ETO-stadionban”„Ránk zárták az ajtót az ETO-stadionban”
Jövőre lesz 100 éves a futballklub, 
ekkorra jelenik meg Rózsa Ti-
bor kötete is, mely a kezdetektől 
feldolgozza a siófoki labdarúgás 
történetét. Erre való ráhangoló-
dásként augusztusi számunkban 
Farkas Jenővel és a szerzővel 
zömmel a régebbi idők futball-
járól beszélgettünk, most Farkas 
Jenővel (aki akkor a labdarúgó 
szakosztály vezetőségi tagja volt, 
továbbá elnöke a Baráti Körnek) 
arról, hogy miképpen jött össze a 
80-as évek siófoki sikercsapata.

– A 70-es években együtt fociz-
tunk Szigeti Jánossal az öregfiúk-
ban, ő, mint szakosztályvezető hí-
vott, hogy segítsek neki, mert nagy 
tervei vannak – így a 83 éves Farkas 
Jenő, aki játékosként, majd vezető-
ként 1957 és 1990 között szolgálta 
a siófoki futballt. – Edzőcserékkel 
kezdtünk, idehoztuk dr. Puskás La-
jost is, Mathesz Imrét is, majd Nagy 
György alatt kezdtek jönni a sike-
rek,  de ekkor még elbuktuk az NB 
II-ért vívott osztályozókat; 1978-ban 
a szombathelyi Sabaria, 1980-ban a 
Sellye ellen. Már ezekben az időkben 
is jó csapatunk volt, sok új játékost 
igazoltunk (a Bőzsöny, Csépán-vo-
nulattól a Fürtös, Miskei, Rékási-féle 
társaságig), de az „első fecske” mégis 
Onhausz Tibor volt, aki már az NB 
I-ből érkezett fradista és győri múlt-
tal. Fehérvárról hoztunk új edzőt 
is, Szőke Miklóst. Ő úgy került ide, 
hogy eredetileg Németh Lajoshoz 
mentünk Fehérvárra, őt akartuk, de 
közben elígérkezett máshová; vajon 
ha Németh kerül ide, akkor is MNK-t 
nyerünk és NB I-be jutunk?…

Onhauszt aztán követték még so-
kan: Horváth II., Szabó József, Ola-
jos, Virág, Bódi, Brettner, majd Belé-
nyesi, Szajcz, Pardavi, Tieber és ki is 
alakult a későbbi kupagyőztes és NB 
I-be kerülő együttes. – Olajos Sanyi a 
pusztaszabolcsi presszó teraszán írt 
alá; hívta NB I-es csapat is, de ami-
kor megmutattuk neki Szigeti János-
sal, hogy a Bódi Zoli is aláírt, akkor 
azzal meggyőztük. Ugyanígy sokat 
számított Virág Ernőnél is Bódi sze-
mélye, aki akkoriban az NB I. egyik 
legjobb középpályása volt – folytatta 
Farkas Jenő. – Horváth II. László meg 

úgy került ide, hogy elmentünk Gu-
lyás igazolását intézni a győri MÁV 
DAC-hoz, mondtuk, hogy egy kapus 
kéne még nekünk, és ott ajánlották 
őt, mondván, nagyon jó kapus, de 
ők Győrben nem tudnak neki lakást 
adni. Mi tudtunk, és meg is egyez-
tünk vele. Szajcz a komlói áruház-
ban írt alá nekünk, Belényesiért 
Debrecenig mentünk, aztán visszafe-
lé, mivel Mezőtúron volt katona, be-
ugrottunk a laktanyába, hogy aláíras-
suk az átigazoló lapját. Pardavit még 
nehezebb volt megszerezni. Mege-
gyeztünk, hogy Verebes, a Rába ETO 
edzője lemond róla, Szániel János 
elnök is belement, de amikor elmen-
tünk Győrbe, Szániel váratott minket 
a stadionban, addig-addig, hogy ott 
maradtunk, ránk zárták az ajtókat, 
a takarítók engedtek ki bennünket. 
Felsrófolták az árát, de végül csak ide 
tudtuk hozni őt is.

S hogy mi volt a titka annak, 
hogy NB I-es futballisták szívesen 
választották Siófokot (miközben azt 
se felejtsük el: közben végre vívtak 
egy sikeres osztályozót is 1981-ben a 
Balmazújváros ellen, így került fel a 
csapat az NB II-be)? Farkas Jenő sze-
rint „azért, mert amit mi ígértünk, 
azt mindig be is tartottuk, és ennek a 
híre elterjedt a játékosok között. Szi-
geti János „kijárta” Tóth János párt- 
és Gáti István városvezetőnél, hogy 
az épülő tízemeletesekben legyen öt 
„focistalakás”. Vagy például többen 
Balaton közeli telket kaptak (és per-
sze a Balaton-part amiatt is csábító 
volt, mert néhányan büféhez, más 

egyéb üzlethez is hozzá tudtak jutni 
– a szerző). Széles körű városi össze-
fogás volt; a helyi cégek támogatták a 
futballt, Szigeti János Dédász-vezető 
céges irodája egyben sportiroda is 
volt, mert ott jöttünk össze, de Sza-
konyi Géza klubelnököt is meg kell 
említeni, aki GOV-vezérként segített 
sokat, például a villanyvilágítás ki-
építésénél. Mi, a Baráti Kör tagjai tár-
sadalmi munkában tettük lelkesen a 
dolgunkat; tagdíjat szedtünk és a rek-
lámtáblák bevétele is a miénk volt, 
így aztán még letelepedési segélyt 
is tudtunk adni, vagy amikor példá-
ul a Rákóczi volt az ellenfél (mert a 
Kaposvárt mindig muszáj volt meg-
verni…) megdobtuk a prémiumot. Ez 
amolyan félprofizmus volt, én 1990-
ben, éppen a „valódi profizmus” kez-
detén jöttem el a klubtól, egyre na-
gyobb pénzek forogtak, az meg már 
nem az én világom volt….”   F. I.

Itt telepedtek le
„Nem csak mi adtunk, az ered-

ményekkel (MNK-győzelem, NB 
I-be jutás) meg is hálálták ezt az 
ide szerződtetett futballisták, plusz 
még azzal is, amit én legalább ilyen 
sokra tartok: a nagy többségük itt 
telepedett le, máig Siófokon él – így 
Farkas Jenő. – Brettner, Olajos, Par-
davi, Virág, Szajcz, Bódi, Belénye-
si… A „kis” Szabó nem itt él, de ő 
sem tudott elszakadni Siófoktól, 
Horváth II. költözött vissza Győrbe, 
Tieber meg ugye mindig is pendli-
zett Fehérvárról...”

Ilyen volt a telt ház a siófoki stadionban (MNK-elődöntő, 1984: Siófok-Tatabánya 1-0).
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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 

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, 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.

6.  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.    

7.  Siófok, (Töreki városrészben, a Jódi-hegyen) 0184/35 hrsz. 3920 m2 legelő 

Vételár: 2.900.000 Ft

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

9.  Fonyód, Niklai utcában található  kivett legelő 10068 hrsz. 83 469 m2 
Vételár: 173.000.000 Ft

10.  Fonyód, 7-es főút mellett az Ordacsehibe vezető úttól nyugatra található  
kivett mocsár, kivett árok, erdő és út 10077/34 hrsz. 275 885 m2 
Vételár: 116.000.000 Ft

11.  Balatonboglár, a 7-es úttól délre, az Ordacsehibe vezető úttól keletre található  
kivett rét 0100/2 hrsz. 130472 m2 Vételár: 39.000.000 Ft 

12.  Siófok, Zamárdi utca mentén húzódó  kivett beépítetlen terület 
8744/31 hrsz. 1294 m2 Vételár: 21.900.000 Ft

13.  Siófok, a Zamárdi utca (7-es főút) és a 038/125. hrsz-ú termőföld között, a 
Piroska Csárda területével határosan helyezkedik el, kivett beépítetlen terület 
8744/22 hrsz. 15 622 m2 Vételár: 132.000.000 Ft

14.  Siófok, Erdei F. u. 2. kivett irodaház, udvar, gazdasági épület megjelölésű,  
11 073 m2 nagyságú ingatlan (6597/11388-ad önkormányzati tulajdoni 
illetőséggel) 9900/2 hrsz.  11 073 m2 Vételár: az önkormányzat 6597/11388-ad 
tulajdoni illetőségének értéke: 234.000.000 Ft

15.  Siófok, a 7-es főút és az Egres utca által határolt, kivett beépítetlen terület  
8744/28 hrsz.  2425 m2 (A 8744/28. hrsz-ú ingatlan helyrajzi száma változhat, 
tekintettel arra, hogy a 8744/27 és a 8744/28. hrsz-ú ingatlanok vonatkozásá-
ban telekalakítási eljárás van folyamatban.) Vételár: 93.000.000 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 Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Osztálya (Siófok, Fő tér 1. I. emelet 108.), valamint a www.siofok.hu oldalon  

(elérési útvonal: Ügyintézés/Jogi és Szervezési Osztály/Ingatlanhirdetések). Pályázatok beadásának határideje: 2020. december 18. (péntek) 9:00 óra

MI A TEENDŐ KORONAVÍRUS-GYANÚ ESETÉN?
Ha az új koronavírus okozta megbetegedés tüneteit tapasztalja és találkozott olyasvalaki-vel, akitől elkaphatta a fertőzést, minél hamarabb kérjen 
telefonos segítséget! Kitől? A há-ziorvos, az ügyeletes orvos vagy a mentőszolgálat szakembere feltett kérdései megerősít-hetik vagy kizárhatják a 
fertőzés gyanúját. 

A LEGGYAKORIBB TÜNETEK: a láz, a fáradtság és a száraz köhögés.  Egyes betegeknél je-lentkezhet izomfájdalom, orrdugulás,  
orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj. Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek. Emellett az új koronavírus-fertőzés egyik 
jellegzetes tünete az íz- és a szaglásérzékelés zavara, vagy elvesztése, amely sokszor az egyetlen tünet. Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul  
ki semmi-lyen tünet és nem érzik magukat betegnek.

Minden koronavírus-gyanús embernél rendelnek PCR-tesztet. Ezt a háziorvos, a járvány-ügy vagy a kórház rendeli meg, akkor teljesen ingyenes. 
Amennyiben a háziorvos rendeli meg a tesztet, akkor a mintavételt az Országos Mentőszolgálat végzi el, a mintavétel nem sürgősségi beavatkozás. 
Fizetnie csak annak kell a tesztért, aki saját maga úgy dönt, hogy szeretné magát leteszteltetni.

MIBŐL ÁLL A MINTAVÉTEL? A mentők kétféle módszerrel is dolgoznak. Egyik módszer, hogy torok- és orrgarat-váladékból vesznek mintát, ez 
esetben a beteget előzetesen telefonon időben értesítik, ezt követően érkeznek. A mintavétel előtt legalább két órával tilos bármit is enni, vagy inni, 
dohányozni, fogat mosni. A mentők a levett minta területileg illetékes la-borhoz való juttatását is megszervezik. A másik módszer, amikor vérmintát 
vesznek. Ez esetben nincs étkezési megkötés.

Ha a tünetei enyhék, és nem tartozik a betegség szempontjából kockázati csoportba, tehát nem igényel kórházi kezelést, akkor otthoni karanténba 
kerül. A háziorvos értesíti az Or-szágos Mentőszolgálatot (OMSZ) mintavétel céljából. Ennek eredményéről a háziorvos értesíti Önt. Az eredményről az 
illetékes hatóság is értesül, aki a házi karantént hatósági határozattal elrendeli.

Ha a tünetei súlyosak (pl. nehézlégzés, tüdőgyulladás) és kórházi ellátást igényel, akkor a mentő a területileg illetékes kórház infektológiai osztályára 
vagy járványkórházba, vagy kijelölt intézménybe szállítja Önt.

FONTOS TUDNI: a koronavírus leginkább cseppfertőzéssel terjed: köhögéssel, tüsszentés-sel, kilégzéssel kerül a környezetbe, majd a közelben 
tartózkodó másik emberre. Fertőzött felületek és tárgyak megérintésével a vírus a kézre kerülhet, az arc, a száj, az orr érintésé-vel bejuthat a szervezetbe.

A koronavírusok hatástalanításához virucid (vírusölő) hatású fertőtlenítőszerek alkalmaz-hatók. Megfelelő az alapos, legalább 20 másodpercig tartó, 
szappanos kézmosás, illetve alkoholos kézfertőtlenítők használata is.

További információk: +36/80/277-455  •  +36/80/277-456  •  koronavirus@1818.hu



A hulladékudvar használatához siófoki lakosnak igazolnia kell személyazonosságát és lakcímét, míg az 
üdülőingatlan-használónak személyazonosságát kell igazolni, illetve szerepelnie kell a közszolgáltató nyil-
vántartásában. A hulladékudvar csak nem szennyezett és különválogatott hulladékot vesz át.

További információ: szeptisztasiofokert.hu · siokom.hu

PAPÍR

·  vegyes papír, hullámkarton-papír  
(újság, könyv, csomagolópapír…)

MŰANYAG

·  műanyagok (PET palack, szatyrok, flakonok, fóliák…)
·  italos kartondobozok  

(tejes- és gyümölcsleves dobozok KIÖBLÍTVE) 
·  sörök és üdítős fémdobozok

FÉM

ÜVEG

· italos, befőttes, parfümös üvegek 
· boros, sörös és pezsgős üvegek

HASZNÁLT
OLAJ

·  használt sütőolaj, vagy használt fáradtolaj 
(max. 10 kg/hó)

LOM

·  veszélyes hulladékot nem tartalmazó lom  
(korlátlan mennyiség, 30 Ft/kg 
+ évente egyszer díjmenetesen lomtalanításkor)

ZÖLDHULLADÉK

·  lehullott lomb, levágott faág, lenyírt fű  
összekötegelve, maximum 1 méter x 0,5 méteres méretben, vagy 
a közszolgáltató által rendszeresített, felirattal ellátott, biológiailag 
lebomló zsákban lehet leadni 
(max. 1 m3/alkalom, max. 4 m3/hó))

VESZÉLYES 
HULLADÉK

· veszélyes anyagok csomagolásai (max. 20 kg) 
· növényvédő szerek (max. 10 kg/alk, max. 30 kg/hó)
· fénycsövek, egyéb higany tartalmú hulladék (max. 10 kg)
· festékek, tinták (max. 20 kg)
· elemek és akkumulátorok (max. 25 kg) 
· elektromos és elektronikus berendezések (max. 100 kg)

GYÓGYSZEREK

· lejárt szavatosságú gyógyszerek

MIT HOVA D   BJAK?
1

SZELEKTÍV ZSÁK
·  sárga: műanyag  

(elérhető a Siófokom ügyfélszolgálatán)
·  kék: papír  

(elérhető a Siófokom ügyfélszolgálatán)
·  áttetsző: zöld hulladék  

(elérhető boltokban, vagy a Siókom  
ügyfélszolgálatán)

2
HULLADÉKUDVAR 
A hulladékudvar címe:  
8600 Siófok-Ipartelep, Kertész u. 2.

A hulladékudvar nyitvatartási rendje: 
Szerda 10.00-18.00
Péntek 10.00-18.00
Vasárnap 10.00-18.00
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üdülőingatlan-használónak személyazonosságát kell igazolni, illetve szerepelnie kell a közszolgáltató nyil-
vántartásában. A hulladékudvar csak nem szennyezett és különválogatott hulladékot vesz át.

További információ: szeptisztasiofokert.hu · siokom.hu
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a közszolgáltató által rendszeresített, felirattal ellátott, biológiailag 
lebomló zsákban lehet leadni 
(max. 1 m3/alkalom, max. 4 m3/hó))

VESZÉLYES 
HULLADÉK

· veszélyes anyagok csomagolásai (max. 20 kg) 
· növényvédő szerek (max. 10 kg/alk, max. 30 kg/hó)
· fénycsövek, egyéb higany tartalmú hulladék (max. 10 kg)
· festékek, tinták (max. 20 kg)
· elemek és akkumulátorok (max. 25 kg) 
· elektromos és elektronikus berendezések (max. 100 kg)

GYÓGYSZEREK

· lejárt szavatosságú gyógyszerek
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A hulladékudvar használatához siófoki lakosnak igazolnia kell személyazonosságát és lakcímét, míg az 
üdülőingatlan-használónak személyazonosságát kell igazolni, illetve szerepelnie kell a közszolgáltató nyil-
vántartásában. A hulladékudvar csak nem szennyezett és különválogatott hulladékot vesz át.

További információ: szeptisztasiofokert.hu · siokom.hu
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Ilyen nehéz időszakban nehéz optimistának lenni, de nem szabad,  
hogy elfogyjon a lendület, a hitünk elhagyjon bennünket.  

Hangolódjunk az Adventre, készüljünk a Karácsonyra, a szeretet ünnepére.

Engedjék meg, hogy minden dolgozó nevében megköszönjük  
intézményünkkel szemben tanúsított türelmüket, kitartásukat,  
a biztató szavakat, amellyel kitartásra ösztönöznek bennünket!

Békés ünnepeket kívánunk, vigyázzunk egymásra!
Találkozunk 2021-ben.

„Karácsony ünnepén az a kivánságom
Legyen boldog mindenki ezen a világon.
Itt is, ott is mindenütt legyen olyan béke,

mint amilyen bent lakik az emberek szivében.”

Pálfalvi Nándor
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Teátrum kávéház és étterem bérbeadására, üzemeltetésére

A Kálmán Imre Kulturális Központ továbbiakban, mint Pályázta-
tó/Bérbeadó (8600, Siófok, Fő tér 2.) Siófok Város Önkormányzata 
(8600 Siófok, Fő tér 1.) intézményeként pályázatot ír ki Siófok Vá-
ros Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező, Siófok belterület 6304 
hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő Teátrum kávéház és étterem (a 
továbbiakban: Bérlemény) 6 éves határozott időtartamra. 2021. 
február 1. napjától, 2027. január 31. napjáig tartó bérletére (üze-
meltetésére).

A pályázat célja 6304 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő Teátrum ká-
véház és étterem (8600 Siófok, Fő tér 2.) bérlőjének (üzemeltető-
jének) kiválasztása. 

A pályázat nyilvános, azon részt vehet bármely természetes sze-
mély és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben 
meghatározott „átlátható szervezet”, illetve egyéni vállalkozó, aki/
amely a jelen felhívásban megfogalmazott valamennyi feltétel-
nek megfelel, és a pályázatból jogszabályi rendelkezések, vagy 
hatósági döntés alapján nem kell kizárni.

A pályázat tárgyát képező ingatlanrész 280 m2, mely belső ven-
déglátótér, konyha, mosdók, iroda, személyzeti terekből áll. A Fő 
tér felől megközelíthető a bérlemény részét képező szezonálisan 
használható 20 m2 terasz. A bérlemény összes alapterülete 300 m2.

Bérleti díj: minimum 150.000 Ft/hó + áfa.

A bérleti díj évente az előző évi inflációs ráta mértékével növekszik.

A bérleti díj nem foglalja magában a közüzemi díjakat (villamos 
energia, fűtés, víz-és csatornahasználat költségei) és a szemétszál-
lítási díjat, melyeket a Bérlő a bérleti díjon felül köteles rendezni.

A bérlemény részben rendelkezik konyhai, illetve kávéházi bútor-
zattal. A Bérlő köteles saját költségén gondoskodni a bérlemény 
működtetéséhez szükséges gépek, berendezések beszerzéséről, 
karbantartásáról, javíttatásáról. A bérleményen bérbeadói enge-
dély nélkül átalakítást nem végezhet, harmadik személynek (al-
bérletbe, vagy ingyenes használatba) át nem adhatja. Egyéni vál-
lalkozás vagy cég székhelyéül nem jelölheti meg. A Bérlő köteles a 
működtetéshez előírt összes hatósági és szakhatósági engedélyt 
beszerezni, a hatósági szabályokat és törvényi előírásokat mara-
déktalanul betartani és alkalmazottaival, vendégeivel betartatni.

Nyitvatartási idő: a Bérlő belátása szerint naponta 8.00-tól 22.00 
óráig lehetséges, a nyitvatartási időn kívüli nyitva tartásra  a Bérlő 
és a Bérbeadó közötti külön megegyezés irányadó - pl. rendezvé-
nyek esetén. 

A pályázatot „Kávéház pályázat” felirattal ellátott zárt borítékban, 
egy példányban papír alapon kell beadni, más - különösen a pá-
lyázó személyének beazonosítására alkalmas adat - a borítékon 
nem szerepelhet. 

A kiíró a pályázatot az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig 
visszavonhatja. A kiíró ezt a döntését a pályázati hirdetmény köz-
zétételére vonatkozó szabályok szerint teszi közzé.

A pályázatra vonatkozó kérdések felvetésének, az esetleges 
további információszerzés helyének megjelölése: 
titkarsag@siofok.hu e-mail címen.

Helyszíni bejárás:
A Pályáztató az esélyegyenlőség biztosítása érdekében helyszíni 
bejárásra biztosít lehetőséget. 

A bejárás időpontja, csak egy alkalommal: 2020. december 15. 
(kedd) 9:00 óra 

Találkozás: Siófok, Fő tér 2.

A bejárást elmulasztó pályázók számoljanak azzal, hogy további 
bejárásra időpontot a Pályáztató nem biztosít.

A bejáráson – az esélyegyenlőségre is tekintettel – kérdés nem 
tehető fel, a kérdéseket a leendő pályázók a fent megadott e-mail 
címre, a bejárást követően írásban tehetik fel. 

A feltett kérdésekre a legrövidebb időn belül, de legfeljebb a 2. 
munkanapon 16:00 óráig a Pályáztató írásban ad választ, vala-
mennyi kérdés vonatkozásában valamennyi kérdezőnek, egyide-
jűleg. A kérdés felvetés határideje: 2020. december 18. 12:00 óra.

A pályázat kizárólag SZEMÉLYESEN nyújtható be „Kávéház pályá-
zat” felirattal ellátott zárt borítékban. Más, különösen a pályázó 
személyének beazonosítására alkalmas adat a borítékon nem sze-
repelhet.

A pályázatok BEADÁSI határideje: 2021. január 8. (péntek) 10.00 óra.

A pályázatok benyújtásának címe:
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
8600 Siófok, Fő tér 1.

A pályázat bontása: 2021. január 8. (péntek) 10.00 óra.

Helyszíne: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Szerve-
zési Osztály I. emelet 108. 

A pályázatok bontásán jelen lehetnek: a pályázó, vagy megbízott-
ja, Siófok Város Önkormányzata megbízott munkatársa, a Pályáz-
tató által kijelölt/megbízott személyek.

A pályázó meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy teljes bi-
zonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát és 
annak mértékét.

A Pályáztató a pályázatok bontásáról részletes jegyzőkönyvet 
készít, amelyet a következő munkanapon minden pályázatot be-
nyújtónak a pályázatban megadott elektronikus értesítési címre 
megküld.

Hiánypótlás lehetősége: 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra egy alkalom-
mal biztosít lehetőséget a Pályáztató. A hiánypótlásra nyitva álló 
határidő az esetleges hiányosság ésszerű pótolhatóságának várt 
időtartamában kerül meghatározásra.

A pályázat elbírálási határideje: 2021. január 31. 

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázat során aján-
latot tett egyik pályázóval sem köt szerződést, és a pályázatot in-
dokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítja.

A részletes pályázati kiírás megtekinthető a siofok.hu valamint a 
www.kulturkozpont-siofok.hu. Az ajánlatot a részletes pályázati 
kiírás alapján kell összeállítani.



Az Ön Volkswagen márkakereskedője: 

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

A T-Cross, T-Roc, T-Roc Cabriolet, Tiguan és Tiguan Allspace modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,5-7,5 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 110-171 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 is befolyásolják. Márkakereskedésünk a finanszírozás közvetítőjeként a Porsche 
Finance Zrt. képviseletében jár el. A Porsche Finance Zrt. referencia THM alapját adó reprezentatív példától eltérő, meghirdetett változó kamatozású, forint alapú, zártvégű utolsó eltérő összegű lízingdíjas pénzügyi lízing konstrukciójának ajánlata 
tájékoztató jellegű, a Lízingbeadó részéről kötelezettségvállalást nem jelent. A feltüntetett akciós finanszírozásra vonatkozó normál havi induló lízingdíj 5,5% induló ügylet kamatláb és 5,75% induló THM (referencia THM-el egyező), 2 117 817 Ft első 
lízingdíj, 3 281 693 Ft finanszírozott összeg, 2 700 000 Ft utolsó eltérő összegű lízingdíj és 36 hónapos futamidő figyelembevételével került megállapításra, az ügyfél által visszafizetendő teljes összeg 3 786 640 Ft az ajánlati értékek változása miatt 
módosulhat. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. Referencia THM meghatározása a hatályos jogszabályok figyelembevételével 
(változó kamatozású, egyenletes törlesztésű zártvégű pénzügyi lízing, ahol a finanszírozott összeg 3 000 000 Ft, a futamidő 60 hónap, az ügyleti kamatláb 5,5%, az első lízingdíj 2 400 000 Ft, havidíj 57 331 Ft) készült. A lízingdíj nagysága a referencia 
kamatláb (3 havi BUBOR) változásának függvényében módosulhat. A havi lízingdíj a 2020. évi LVIII. törvényben foglaltak szerinti THM változása miatt módosulhat. Érvényes CASCO biztosítás a szerződés hatálya alatt kötelező, költsége a Lízingbe vevőt 
terheli. A biztosítási díj mértéke az ajánlat kiadásakor nem ismert, az ajánlatban szereplő valamennyi THM számításakor a biztosítási díj nem került figyelembevételre. A THM-ek számításakor a szerződéskötési költség (HBNY díj) 7 000 Ft figyelembevételre 
került.  Az ajánlat 2020. szeptember 8-tól 100 db gépkocsi erejéig, a finanszírozás keretében igényelhető vételárkedvezménnyel együtt érvényes. A képen látható gépkocsik illusztrációk.

SUV-modellek
Már havi 29 990 Ft-tól, THM: 5,75%
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MEGNYITOTTUK  
“KISS” NASI-ZÓNKAT!

HÁZIAS SÜTEMÉNYEK ÉS TORTÁK.

Karácsonyi rendeléseket már most felveszünk:
Beigli, zserbó, mézes puszedli, habcsók,  

hókifli, mákos guba torta, krémes

Siófok, Fô utca 43. • süteményrendelés: 30/9695-980
Nyitva tartás: Csütörtök - péntek - szombat: 10:00-18:00 

Vasárnap: 10:00-16:00 • Hétfô - kedd - szerda: zárva
Keressetek minket a Facebookon és az instagramon is - Egy “KISS” nasi - néven!



Siófok, Fő utca 47-53 .
nyitvatartás: 

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

dec. 24; 31és jan. 2  ZÁRVA leszünk!

Áldott és nyugodt KarÁcsonyi Készülődést KívÁnunK!

Éden 
eritrit 
1000 g

2395 Ft helyett

1895 Ft
egységár:1895 Ft/kg

Éden 
kókuszolaj
1000 ml

1495 Ft helyett

1375 Ft
egységár:1375 Ft/l

Éden 
parajdi só
1000 g

475 Ft helyett

345 Ft
egységár: 345 Ft/kg

gluténmentes fagyasztott

             csokis/vaníliás/szilvás croissant 

kakaós csiga # túrós batyu # sajtos pogácsa 

mogyorókrémes batyú # kifli # zsemle # kenyér

Almitas cukormentes szaloncukrok
eritrittel és steviával édesítve
> málnazselés (glutén- és tejmentes)

> eperkrémes (gluténmentes)

> mogyorókrémes

Az akció 2020. december 23-ig tart. Az árak az áfát tartalmazzák. A termékekről bővebben a facebook oldalon olvashatnak.

Szafi Free expressz lisztkeverék 
kelesztés nélküli tésztákhoz 
gluténmentes, tejmentes, tojásmentes, szójamen-
tes, vegán, hozzáadott cukortól mentes, kukorica-
burgonya-rizsmentes és egyszerűen elkészíthető!
Válogasson a közel 20 fajta Szafi lisztekből kedvére!

GAL C - komplex 90 db
C-vitamin, szőlőmag és bioflavonoid tartal-
mú étrend - kiegészítő. Nagy dózisú C-vita-
min és annak felszívódását és újrahasznosu-
lását segítő növényi kivonatokat tartalmaz 
bioflavonoidokkal együtt. A C-vitamint a ter-
mészetben is megtalálható formájában tar-
talmazza, szinergikus hatású növényi kivona-
tok mátrixában. 

Superwell Flexiwell Forte 100 db
9 komponensű komplex formula, mely a jól ismert 
és kedvelt Glükózamin – Kondroitin – MSM trión kí-
vül tartalmaz cápaporcot, kollagént, hialuronsavat, 
C-vitamint, mangánt és rezet is. Hozzájárulhat az izü-
letek normál működésének fenntartásához, és erősí-
ti a kötőszöveteket. 

Pharmacoidea Időkori egészség
étrend - kiegészítő
A termék magába foglalja az időskorra jellemző 
főbb problémák megoldást. A kimerült ideg- , im-
mun- és keringési rendszernek támogatást nyújt. A 
károsodott látást és hallást kezeli. Segíti az emész-
tőrendszer és a vese egészséges működését. Hoz-

zájárul a normál vércukor és vérnyomás fenntartásához. Támo-
gatja az izomok, ízületek és csontok funkcióját.

Schlagfix mascarpone 
jellegű krém 250g
Vegán, ezáltal tejmentes!
Tiramisuhoz, sajttortához különleges desz-
szertekhez tökéletes alternatíva!

BioCo Fahéj kivonat 60 db
A készítmény két fontos hatóanyaga a fahéj és a 
króm hozzájárulhat a normális vércukorszint fenn-
tartásához. A fahéj elősegítheti az egészséges 
szénhidrát-cukor anyagcserét. A kapormag elő-
segítheti az emésztést, hozzájárulhat a normális 
májműködéshez.

Gere kékszőlőmag mikroőrlemény
Kedvező élettani hatásai - szív- és érrendszer támo-
gatása - mellett olyan hazai szőlőmag termék, mely 
100%-ban organikus szőlőskertek terméséből készült. 
Az őrlemény saját szabadalmú,  speciális mikro őrlési 
technikának köszönhetően az értékes bioaktív anya-
gok felszívódása a szervezetben rendkívül hatékony-
nyá válik.

Éden kölestészta 
szélesmetélt, orsó, penne, cérnametélt
Kiváló recept alapján készül. Élvezeti értéke ma-
gas, mivel íze hasonló a hagyományos tésztá-
kéhoz. A köles élettani hatásai igen jelentőssek. 
Könnyen emészthető, tápértéke mégis igen 
magas. Gluténmentes, így lisztérzékenyek is fo-
gyaszthatják.

Herbal Swiss forró italpor 
Közel 20 féle gyógynövényt tartalmazó,  
instant italpor, mely gyógyszerek (pl.: anti- 
biotikum) mellet is szedhető. Nyugtató 
hatása van a torokra és a hangszálakra 
is. A termék enyhítheti a megfázás és az 
influenza kellemetlen tüneteit. Terhesség és szoptatás ide-
je alatt is fogyasztható.  12 éves kor alatt nem javasolt.

Az étrend - kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensú-
lyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot!

facebook.com/rozsasbiobolt


