
www.siofok.hu  /  Az önkormányzat lapja  /  XXXIV. évf. 6. szám  /  2021. június

FOROG  
A KERÉK

Most indul be a szezon: újra  
lehetnek koncertek, előadások.  

4., 20-23. oldal

ELBONTOTTÁK  
A KERÍTÉST
Szabad a széplaki sétány. 

5. oldal



Impresszum
Siófoki Hírek
Az önkormányzat lapja
Főszerkesztő: Fónai Imre
Kiadó: Siófok Város  
Önkormányzata, Siófok, Fő tér 1.
Facebook: „Siófoki Hírek,  
az önkormányzat lapja”
Cikkeinket megtalálja  
a város honlapján is:  
www.siofok.hu/hu/siofoki-hirek-1
E-mail: siofokihirek@siofok.hu
Levélcím: Siófoki Önkormányzati 
Hivatal, 8600 Siófok, Fő tér 1., 
Sajtó, Siófoki Hírek.
HU ISSN 0238-8588

VIRÁGOSÍTÁS
Idén nem tartják meg sem a hagyo-
mányos, sem az online virágosítási 
versenyt – tájékoztatott a városháza. 
Ahogyan a Siófoki Hírek megírta, 
tavaly az országos versenyben a sió-
foki Németh család különdíjat nyert.

SIÓKOM
A Siókom Nonprofit Kft. újranyitotta 
személyes ügyfélszolgálatát, ismét a 
szokásos rend szerint tart nyitva a 
Siófok, Papfődi u. 3. szám alatti ügy-
félszolgálati iroda (Kiliti városrész 
déli végénél). A lapzártakor érvé-
nyes rend értelmében az ügyfélszol-
gálati helyiségben egy időben egy 
személy tartózkodhat.

PÁLYÁZATOT ÍRT KI
A SIÓPART
A SiópArt folyóirat irodalmi pályáza-
tot ír ki vers és próza kategóriában. 
Az írásművek témája kötetlen. Pá-
lyázni csak máshol nem publikált 
művekkel lehet. Terjedelem: vers   – 
legfeljebb 2 db, egyenként legfeljebb 
50 sor hosszúságú; próza – legfel-
jebb 1 db, legfeljebb 10 ezer karakter 
hosszúságú, szóközökkel. A kézira-
tokat augusztus 8-ig kell beküldeni 
a siopart@gmail.com  címre, külön 
dokumentumban a szerző elérhető-
ségeivel (név, születési év, lakcím, 
mail, telefonszám). Díjak a két kate-
góriában: 100 ezer, 50 ezer és 25 ezer 
forint. A bírálók különdíjban része-
síthetik a 20 év alatti szerzők közül 
kiemelkedő művet beküldőket. A dí-
jazottak pályaműveit és az erre érde-
mes írásokat a SiópArt közli. Részle-
tek a SiópArt Facebook-oldalán.

Változott az ügyfélfogadási rend!Változott az ügyfélfogadási rend!
A járványhelyzet enyhülésének 

köszönhetően a Siófoki Közös Ön-
kormányzati Hivatal ügyfélfogadási 
rendje megváltozott. Részletek az 
alábbi táblázatban. 

Anyakönyvi ügyek intézése során 
továbbra is ajánlott időpontot foglal-
ni, mert az időpontra érkező ügyfelek 
elsőbbséget élveznek, és ellenkező 
esetben az ügyek intézésének hosszú 
időtartama miatt jelentős várakozásra 
lehet számítani. Anyakönyvi ügyek-

ben az alábbi elérhetőségeken van 
lehetőség időpontfoglalásra: anya-
konyvvezeto1@siofok.hu és anya-
konyvvezeto2@siofok.hu, http://be-
jelentkezes.hu/sntime/siofok/

A maszkviselés a hivatal épüle-
tén belül továbbra is kötelező, és a 
tömörülés elkerülése miatt kérjük, 
hogy az ügyintézésre - amennyiben  
megoldható - egyedül érkezzen!

 Köszönjük szépen türelmüket!
 Siófok Város Önkormányzata

a) Szociális ügyek:

hétfő, szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:00
pénteken 800-1200  
Tel.: 06 84/504-117

E-mail: szocialis@siofok.hu

b) Kereskedelmi igazgatás 
(kereskedelem, szállás, rendezvény) 

ügyek:

hétfő, szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:00
pénteken 8:00-12:00    

Tel.: 06 84/504-200, 06 84/504-289
E-mail: igazgatas@siofok.hu

c) Anyakönyvi ügyek:

hétfő, szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:00
pénteken 8:00-12:00  

Tel.: 06 84/504-126, 06 84/504-128
E-mail: anyakonyvvezeto1@siofok.hu

anyakonyvvezeto2@siofok.hu

d) Siófok-kártya:

hétfő, szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:00
pénteken 8:00-12:00  
Tel.: 06 84/504-278

E-mail: siofokkartya@siofok.hu

e) Személyesen hozott hivatalos
iratok átvétele az ügyfélszolgálaton:

hétfőtől csütörtökig 8:00-12:00 és 13:00-16:00
 pénteken 8:00-12:00  
Tel.: 06 84/501-101

f) Birtokvédelmi és  
társasház-felügyeleti ügyek:

 hétfő, szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:00
  pénteken 8:00-12:00    

Tel.: 06 84/504-231
E-mail: janckar.boglarka@siofok.hu

g) Városőrség (parkolási ügyek):

hétfő, szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:00
pénteken 8:00-12:00  

Tel.: 06 84/504-104, 06 84/504-125
E-mail: varosorseg@siofok.hu

h) Hagyatéki ügyintézés:

hétfő, szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:00
pénteken 8:00-12:00 
Tel.: 06 84/504-278

E-mail: hagyatek@siofok.hu

i) Lakásügyekkel kapcsolatos 
ügyintézés:

kedd 8:00-12:00 között
csütörtök 13:00-16:00 között

Tel.: 06 84/504-244
E-mail: deli.orsolya@siofok.hu

j) Adózással kapcsolatos ügyintézés:

hétfő, szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16:00
péntek: 8:00-12:00 
Tel.: 06 84/504-140

E-mail: adohivatal@siofok.hu

k) Városüzemeltetéssel, beruházással 
kapcsolatos ügyintézés:

hétfő, szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:00
pénteken 8:00-12:00 között

Tel.: 06 84/504-251 
E-mail: varosuzem@siofok.hu

beruhazas@siofok.hu

l) Főépítészi ügyintézés:

kedd, csütörtök: 8:00-12:00 és 13:00-16:00 óra
Tel: 06 84/504 149, 06 84/504 176 

06 84/504 172, 06 84/504 267
E-mail: foepitesz@siofok.hu
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Siófok 272 milliót kap visszaSiófok 272 milliót kap vissza
A Rózsakert felújítására költheti a 
város az államtól érkező pénzt.

Siófok a számítások szerint 7-800 
millió forint bevételtől esik el ami-
att, hogy központi döntéssel erre 
az évre felére csökkentették azt az 
összeget, amit a vállalkozások ipa-
rűzési adó (hipa) címén fizetnek az 
önkormányzatoknak. Emellett, mint 
ismert, ugyancsak a járványhelyzet-
re hivatkozva elvonták a települések-
től a gépjárműadót, nem 
egészíti ki az állam az 
idegenforgalmi adót, el-
törölte a közterülethasz-
nálati díjat és a fizetőpar-
kolást. 

A bevételkieséseket 
számos 25 ezer fő feletti 
lakosságszámmal bíró 
város esetében egyetlen 
forinttal sem kompenzál-
ja az állam, Siófok azon-
ban 272 millió forintot 
kap a Rózsakert felújítá-
sának második és harma-
dik ütemére. Dr. Lengyel 
Róbert siófoki polgár-
mester az egyeztetések 
során erre a fejlesztésre 
kért állami támogatást, 
miután világossá vált 
számára: a kormányzat 
teljes egészében nem 
pótolja a bevételkiesést. 

„Első körben hitel-
felvételhez való hozzá-
járulást ajánlottak, ezt 
azonban nem fogadtam 
el – emlékeztetett a vá-
rosvezető. – Azt mond-
tam, ha nincs másra 
lehetőség, legalább egy 
városi beruházásun-
kat támogassák célzott 
pénzeszközzel, ezzel 
enyhítendő a várható 
pénzszűkét. A Rózsa-
kertünk és a hajóállo-
más környékének fel-
újítását idén már saját 
forrásból megkezdtük, 
így a folytatáshoz szük-
séges mintegy 270 mil-
lió forintot  jelöltem 
meg igényként.”

Lengyel Róbert ehhez a térség 
kormánypárti országgyűlési képvise-
lőjének, Witzmann Mihálynak a tá-
mogatását is megszerezte. Ezek után 
született meg a májusi kormányzati 
döntés, mely Siófoknak 272 millió 
forintot biztosít a Rózsakert-felújítás 
2. és 3. üteméhez. Ezzel a pénzzel is 
Siófok lesz gazdagabb – így a polgár-
mester. – Nyilvánvalóan kevesebb, 
mint amennyit buktunk, bukunk, de 
még így is pont 272 millióval több, 

mint a nulla, tehát örülnünk kell 
neki. De persze ezzel együtt sem te-
kintjük „adománynak”, hiszen abból 
a pénzből kapjuk vissza, amit elvont 
tőlünk a kormány a járványhelyzetre 
hivatkozva, holott számos ország-
ban, például a szomszédban, Auszt-
riában az állam ebben a helyzetben 
éppen hogy többletforrásokkal segí-
tette az önkormányzatokat.”

A 25 ezer lakosúnál nagyobb 64 
város közül csak 32 juthat segítség-

hez ebben a formában. A 
25 ezer lakosúnál kisebb 
városok épp annyit kap-
nak, mint amennyit vesz-
tettek: 50 milliárdot. A 64 
nagyobb város elvesztett 
100 milliárdjából viszont 
mindössze 23,6 milliár-
dot térít meg a kormány. 
Működési támogatást 27, 
míg fejlesztési pluszfor-
rást csak 5 városnak – 
Ajkának, Dunakeszinek, 
Gyöngyösnek, Siófoknak 
és Vácnak – ítéltek meg 
a miniszterek. Egyetlen 
fillért sem kap például 
Szombathely, Gödöllő, 
Budaörs vagy Budapest.

KOMMENTÁR

Néhány tucat
Néhány tucatnyi lako-

son múlik, meg a külön-
böző (állami) nyilván-
tartásokon… Az egyik 
szerint 25 ezer fő alatti 
város vagyunk, ez alap-
ján választottunk 2019 
októberében (25 ezer la-
kos fölött nem 12, hanem 
15 tagú képviselő-testü-
letet választottunk vol-
na), a másik alapján pár 
tucattal 25 ezer fölötti. 
Ez utóbbi számítás ered-
ményezi, hogy Siófoknak 
nem jár automatikusan a 
kieső 7-800 millió forint, 
hanem még a 272 millió-
nak is örülni kell…Vagy-
is néhány tucat lakoson 
múlt 4-500 millió forint...
 (fi)

Elkészült a Rózsakert-felújítás első üteme, lapzártakor már csak a  
műszaki átadás-átvétel, valamint az ünnepélyes avató volt hátra.

Bízunk az önkormányzatokban
A lakosság bízik az önkormányzatokban – derült ki egy fel-

mérésből. A válaszadók többsége szinte minden közszolgálta-
tást az önkormányzatokra bízna inkább, mint az államra. Még 
a helyi tömegközlekedést, valamint az általános- és középisko-
lák fenntartását, működtetését is. Kivéve a kórházakét.
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Lánykérés az óriáskeréken
Újabban a romantikus lánykéré-

sek színhelye a pünkösd óta újra for-
gó siófoki óriáskerék. A téli időszak-
ban Pécsen forgott, onnan költözött 
a siófoki Nagystrandra 15 kamion se-
gítségével az 50 méter magas kerék. 
Az ország első magyar tulajdonú, 
hazánkban gyártott alapanyagokból 

készült mobil óriáskerekének első 
példányát 2018-ban Siófokon állítot-
ták fel a vidámparkos tulajdonosok, 
egy évvel később készült el a máso-
dik, és Keszthelyre került. Az óriás-
kerék legnagyobb ellensége a szél, 
a vendégek biztonsága érdekében 
nagy szélben leállítják.

Republic ingyen
Június 5-én, szombaton ingye-

nes szezonindító koncerttel ajándé-
kozza meg a siófokiakat a Plázs. A 
Republic lép fel, a belépéshez lak-
címkártyára van szükség, valamint 
védettségi igazolványra. Előzete-
sen regisztrálni is kell a Plázs Face-
book-oldalán.   

Új alapokon a turizmusÚj alapokon a turizmus
2010-ben a Siófoki Fürdőegylet Tu-

risztikai Egyesületet jelölte ki a város 
vezetése a turisztikai és marketingfel-
adatok ellátására. 

Átadta a Víztorony használati le-
hetőségét bérleti díj ellenében, illetve 
a Tourinform névhasználatát is áten-
gedte. A szervezet indult TDM-pályá-
zatokon, melyhez az önkormányzat 
nyújtott anyagi segítséget, valamint 
feladatellátási szerződés keretében 
a bérekre és a marketingfeladatokra 
is biztosított minden évben jelentős 
összegeket. „A város működési támo-
gatást adott a fürdőegyletnek, például 
a Víztorony alatti Tourinform-iroda 
fenntartásához és egyéb jogcímeken is 
– így dr. Lengyel Róbert polgármester. 
– Például a Tourinform-iroda bérkölt-
ségeire évente átlag 30-40 millió forin-
tot fizettünk ki. De 2016-ban például 
további mintegy 47 milliót az egylet 
támogatására, 2017-ben rendezvény-
támogatásra és turizmusfejlesztésre 
újabb plusz 47,5 milliót. 2018-ban az-
tán már további 101, 2019-ben pedig 
104,5 milliót városmarketingre.”

A fürdőegylet legutolsó desztiná-
ciós pályázatának lejáratát követően, 
2021. január 1-jétől az önkormányzat 
visszavette kötelező feladatát, a turiz-
mus ellátását. A város hivatalán belül 
létrehozta a Kommunikációs és Tu-

risztikai Irodát, hogy üzemeltesse a 
Tourinform-irodát, és ellássa a város-
marketinggel kapcsolatos feladatokat, 
mindezt kisebb létszámkerettel.

Az új szervezet létrehozásának 
célja, hogy tegyen az összehangol-
tabb városi kommunikációért, hatéko-
nyabb kapcsolattartás jöhessen létre 
az önkormányzati intézményekkel, 
gazdasági társaságokkal, civil szerve-
zetekkel. Így eredményesebben lehet 
összehangolni a turizmus-, a marke-
ting- és a városfejlesztési feladatokat, 
stratégiákat. A város turizmusának 
fenntarthatóbbá tétele, mind társadal-
mi, mind gazdasági, mind pedig kör-
nyezetvédelmi szempontból kiemelt 
területként kezelendő. Ezáltal Siófok 
a helyi lakosok és az idelátogató ven-
dégek számára egyaránt élhetőbb, ma-
radandóbb élményeket nyújtó, a ter-
mészeti környezettel is harmóniában 
létező Balaton-parti település lehet.

Jöhetnek a koncertek, előadásokJöhetnek a koncertek, előadások
Fontos döntés a siófoki nyári 

rendezvények szempontjából is: 
ismét lehet koncerteket, előadáso-
kat tartani. Zárt téri rendezvény is 
megtartható, de ezen csak védettsé-
gi igazolvánnyal lehet részt venni. 
Egyéb szabadtéri rendezvény – akár 
politikai gyűlés – legfeljebb 500 fő 
részvételével tartható korlátozás nél-

kül,  500 fő felett csak védettségi iga-
zolvánnyal rendelkezőkkel tartható 
meg. Zenés-táncos rendezvényeket 
védettségi igazolvánnyal lehet láto-
gatni. A 16-18 évesek védett felnőtt 
nélkül is látogathatnak rendezvénye-
ket, vendéglátóhelyeket, stb., ameny-
nyiben rendelkeznek védettségi iga-
zolvánnyal.

GALERIUS
Várhatóan több tízmillió forintba 
kerül csak a tetőszigetelés, amíg ez 
nem készül el, nem lehet kinyitni a 
medenceteret a Galerius fürdőben 
– tájékoztatott a polgármester a 
közösségi médiában. A legfrissebb 
szakértői vélemény több más hiá-
nyosságot is felsorol. A 2006-ban 
átadott fürdő kivitelezőjével szem-
ben a város már 2016-ban kártérí-
tési igénnyel lépett fel. A Galerius 
jelenleg részlegesen tart nyitva: 
hétvégente és csak a szoláriumok, 
valamint a szaunák használhatók.

ÚJ IGAZGATÓ
Várkonyi Csabát nevezte ki a pol-
gármester június elsejei hatállyal 
a Balaton-parti Kft. igazgatójának. 
Huszonhárman pályáztak az ön-
kormányzati társaság vezetésére.

HOSSZABBÍTÁS
Siófokon is újra fizetni kell a parkolá-
sért az éves és szezonális fizetőpar-
kolókban, az éves parkolóbérletek 
érvényessége azonban 60 nappal 
meghosszabbodik. Azoknak az éves 
parkolóbérleteknek, melyek az in-
gyenes parkolóhasználat időszaka 
alatt jártak le, július 23-ig hosszab-
bodik meg az érvényessége. Azok a 
korábban megvásárolt éves parko-
lóbérletek, melyek 2021. május 25-e 
után járnak le, a lejárati dátumot 
követő 60 napig maradnak érvé-
nyesek. A folyamat automatikus, a 
parkolóórák ez alapján kerülnek át-
állításra, és a városőrök is ez alapján 
járnak el az ellenőrzés során. Így a 
lakosságnak további teendője nincs. 
A városháza kéri, hogy ügyintézésre 
csak az jelentkezzen, aki a fentiek 
alapján nem rendelkezik érvényes 
bérlettel, és most váltja ki. Akik az 
említett hatvan napon túlnyúlóan 
szenvedtek el hátrányt, azoknak 
lehetősége lesz egyedi kérelemmel 
további kompenzációt igényelni. A 
városháza eközben új parkolási kon-
cepciót készít, idén 50 millió forint-
ból szerez be új parkolóórákat.
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Szabaddá vált az ezüstparti sétánySzabaddá vált az ezüstparti sétány
Dr. Lengyel Róbert és Witzmann 
Mihály ragadott drótvágót.

A polgármester és a kormánypárti 
országgyűlési képviselő, mintegy jel-
képesen, közösen szabadították fel az 
ezüstparti sétányt az egykori állami 
üdülő kerítésének átvágásával. Ezzel 
szabadon bejárható immár a széplaki 
partszakasz, és nincs már olyan parti 
területe Siófoknak, amelynek megkö-
zelítését állami vagy önkormányzati 
ingatlan akadályozná.

Vadonatúj, piros nyelű drótvágó-
kat szerzett be Szira István, a város-
háza osztályvezetője ezen „ünnepi” 
alkalomra, ami persze nem volt ak-
kora jelentőségű, mint Horn Gyula 
és Alois Mock magyar és osztrák kül-
ügyminiszter 32 évvel ezelőtti, 1989. 
júniusi soproni drótvágása, ám a sió-
fokiak, ezen belül is a Széplakon élők 
és nyaralók számára jeles dátum. 
Akadt, aki azt mondta a kerítésbon-
tás hírére összegyűlt helyi érdeklő-

dők közül, hogy több évtizede várt 
erre a pillanatra. A város nyolc éve, 
2013 óta állt levelezésben az állami 
illetékesekkel, mire sikerült egyez-
ségre jutni: a nemzeti vagyonkezelő 
szervezet a siófoki önkormányzat 
ingyenes használatába adta a hajda-
ni állami üdülő előtti partszakaszt. 
Ezért omolhatott le a kerítés, miköz-
ben a közmunkás brigád máris hoz-

zálátott markoló segítségével a part-
szakasz rendbetételéhez. Kiépítik 
majd ott is a parti sétányt – tett ígé-
retet a jelenlévőknek Lengyel Róbert 
polgármester, hozzátéve: ahogyan 
lesz rá anyagi forrása a városnak. 
Ugyanezt tudta válaszolni azoknak a 
széplakiaknak is, akik útfelújításokat 
hiányoltak. Mások a „rögtönzött la-
kossági fórumon” a biciklisek kitiltá-
sát szorgalmazták a strandi területről 
vagy épen új lépcsőbejárókat kértek a 
most megnyitott partszakaszra.

Közben nem csak a közmunká-
sokat láttuk serénykedni, dolgoztak 
az öreg üdülőépületen is (az egyik 
jelenlévő széplakitól megtudtuk, a 
parti sáv feltöltése után ez az üdülő 
épült fel elsőként a 60-as években), 
Witzmann Mihály arról tájékozta-
tott: rekreációs sportközpont lesz.

A siófoki polgármester arra is 
kitért, miért a közös kerítésbontás. 
„Mert politikai háttérmunka, Witz-
mann Mihály lobbija nélkül ebben 
a mai világban esélytelen lett volna 
eredményre jutni – így Lengyel Ró-
bert. – Ezzel a városunk gyarapodott, 
s a politikai korrektség jegyében in-
vitáltam képviselő urat a közös fellé-
pésre. Mert a városérdek alkalman-
ként felülírja az esetleges politikai 
vitákat, nézetkülönbségeket…Ami 
jó, az jó, ami érték, az pedig érték. 
Használják ki majd minél többen an-
nak lehetőségét, hogy ott is átjárha-
tóvá vált végre a parti sávunk!”

 F. I.
 (Széplakról továbbiak  

 a 14-16. oldalon)

Nyitva a Petőfi sétány is
„Kinyitott” a Petőfi sétány is, a vendégek biztonságát ezen 

a nyáron is őrszemélyzet és továbbfejlesztett kamerarendszer 
óvja. Május 15-én lépett életbe a közterületi behajtási rende-
let azon része, mely szabályozza a Petőfi sétányon történő 
közlekedést. A sétány területére behajtani kizárólag engedély 
birtokában lehet, ez alól csak néhány kivétel van, például 
áruszállítás címén 6 és 9, valamint 13 és 16 óra között. Este 
8 és reggel 6 óra között senki nem közlekedhet ott gépjár-
művel. Ha valaki a behajtási tilalmat megszegi, az szabály-
szegésnek minősül. Felhívjuk a helyiek és az üdülővendégek 
figyelmét, hogy idén is érvényes a tavaly augusztusban beve-
zetett rendelet, mely tiltja a közterületi alkoholfogyasztást és 
az éjszakai alkoholárusítást az egész városban.

Így állnak a fejlesztések
Fejlesztések, beruházások zajlanak, kezdődnek, illet-

ve fejeződtek be a közelmúltban. Elkészült a Munkácsy 
és Vas Gereben utcák között az aranyparti sétány új köz-
világítása, 14 millió forintért. Kész a Rózsakert-fejlesztés 
első üteme. 

A déli városrész csapadékvíz-elvezetésének kivitele-
zési munkáira vonatkozó szerződést a polgármester alá-
írta, indulhat a munka. Elkezdődött az Újpiac téri gép-
járműparkolók felújításának második üteme is. A Koch 
Róbert utcában két parkoló kialakítása indult, valamint 
ugyanott a játszótér felújítása. Megújul a Gyöngyike ut-
cai játszótér is, a kiliti körforgalom újjáépítésén pedig a 
Siókom dolgozói serénykednek.
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Fizetnek és bocsánatot kérnek a várostólFizetnek és bocsánatot kérnek a várostól
Fizet a kormánypárti sajtóter-

mék, a Ripost a városnak, mert va-
lótlanságokat állított Siófokról. Első 
fokon már korábban így döntött a 
bíróság az önkormányzat által indí-
tott kártérítési perben. A 2019. ok-
tóberi önkormányzati választások 
előtt a Ripost és Pesti Srácok is azt 
írta, „Siófok a fertő városa lett, ahol 
már a gyerekeket se merik kiengedni 
az utcára”. A város a sajtóhelyreiga-
zítási pert már megnyerte, a kárté-
rítési perben pedig 600 ezer forint 
sérelemdíj és a kamatok megfizeté-

sére kötelezték a Ripostot – az ítélet a 
kormánypárti bulvárlap fellebbezése 
nyomán másodfokon most vált jog-
erőssé (emlékezetes: a siófoki kép-
viselő-testület akkori fideszes több-
sége is megszavazta a per indítását a 
kormánylapok ellen).

Dr. Lengyel Róbert polgármes-
ter arról tájékoztatott: a sérelemdíj 
megfizetése mellett a laptulajdonos 
Mediaworksnek levélben kell bocsá-
natot kérnie a jogerős ítélet szerint. 
„Amikor a pénzt megkapjuk, azt jó-
tékony célra fogjuk felajánlani, mely-

ről természetesen a közvélemény is 
értesülni fog. A bocsánatkérő levelet 
pedig nyilvánosságra hozzuk, mert 
a bocsánatkéréssel minden tisztes-
séges siófoki polgárnak tartoznak” – 
tette hozzá a siófoki városvezető.

KOMMENTÁR

Tus
A vívósport szakkifejezéseivel: ri-

poszt, parádriposzt, tus.Támadás, vé-
dés-visszavágás, találat.

 (fi)

Könyveket hozott az észt nagykövetKönyveket hozott az észt nagykövet
Kristi Karelsohn, Észtország bu-

dapesti nagykövete volt Siófok vendé-
ge; dr. Lengyel Róbert polgármester 
fogadta. Siófok egyik testvérvárosa 
az észtországi Pärnu, s a nagykövet 
asszony egyik célja, hogy a magyar 
és észt testvérvárosok közötti kap-
csolatokat felfrissítse, újra élővé te-

gye. Lengyel Róbert arról biztosítot-
ta, hogy Siófok továbbra is nyitott az 
együttműködésre. Kristi Karelsohn 
Siófokkal ismerkedő körsétája végén 
a városi könyvtárban észt témájú, 
magyar nyelvű könyvadományokkal 
kedveskedett az intézmény látogatói-
nak, városunk lakóinak.

PÁLYÁZAT ÚTJÁN ELADÁSRA KIJELÖLT INGATLANOK
1.  Fonyód, Kopaszdomb lakóház, udvar, erdő, rét 033 hrsz. 29500 m2 

Vételár: 29.000.000 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: 19.900.000 Ft

3.  Siófok-Töreki, 0179/21 hrsz. 5744 m2 (4270/5775-öd tulajdoni hányad) 
kivett szántó, legelő Vételár: az önkormányzat 4270/5775-öd tulajdoni 
illetőségének értéke: 7.024.240 Ft

4.  Siófok, Alsó utca 2. 5433/1 hrsz. 379 m2 beépítetlen terület  
Vételár: 5.000.000 Ft

5.  Siófok, Töreki utca 30-32. 12177/3 hrsz. 4.378 m2 gazdasági épület, udvar  
Vételár: 34.000.000 Ft. Az ingatlan villany közművel ellátott, egyéb közmű-
vek az utcában vannak, az ingatlanra nincsenek rácsatlakoztatva.   

6.  Siófok, (Töreki városrészben, a Jódi-hegyen) 0184/35 hrsz. 3920 m2 legelő 
Vételár: 6.000.000 Ft

7.  Siófok, Sándor u. 40. beépített terület 5515 hrsz.596 m2 Vételár: 7.000.000 Ft 
Az ingatlanon harmadik személyek tulajdonában álló családi ház  
(5515/A. hrsz.), valamint gazdasági épület (5515/B. hrsz.) felépítmény található.  
A tulajdonosokat a földterületre vonatkozóan elővásárlási jog illeti meg. 

8.  Fonyód, Niklai utcában található legelő 10068 hrsz. 83469 m2 
Vételár: 174.000.000 Ft

9.  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

10.  Balatonboglár, a 7-es úttól délre, az Ordacsehibe vezető úttól keletre 
található kivett rét 0100/2 hrsz. 130472 m2 Vételár: 40.000.000 Ft 

11.  Siófok, Zamárdi utca mentén húzódó kivett beépítetlen terület 
8744/31 hrsz. 1294 m2 Vételár: 22.500.000 Ft

12.  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. 15622 m2 Vételár: 132.000.000 Ft

13.  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. 11073 m2 Vételár: az önkormányzat 
6597/11388-ad tulajdoni illetőségének értéke: 234.000.000 Ft

14.  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 
vonatkozásában telekalakítási eljárás van folyamatban.) 
Vételár: 93.000.000 Ft 

15.  Bánd, Aranyos köz 3. kivett, beépítetlen terület, 335 hrsz. 450 m2 
Vételár: 3.800.000 Ft

16.  Siófok, Kálmán Imre sétány 13. filmszínház 6620 hrsz. 548 m2 
Vételár: 77.600.000 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: 2021. június 25. (péntek) 9:00 óra
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Civilpénzosztás akkor és mostCivilpénzosztás akkor és most
Civilpénzosztás uniós pályázatból 
Siófokon, 2019-ben, az önkor-
mányzati választások évében – er-
ről közölt cikket nemrég a Magyar 
Narancs, ebből szemezgettünk az 
alábbiakban.

„Az Európai Unióban, ha közös-
ségfejlesztésről van szó, bevett gyakor-
lat, hogy azokról a pályázati támogatá-
sokról, amelyeket civil szervezeteknek 
szánnak, helyben döntenek – mondta 
a lapnak Potocskáné Kőrösi Anita el-
lenzéki parlamenti képviselő. – Szük-
ség van egy ernyőszervezetre helyi 
civil szervezetekből, helyi vállalkozók-
ból, s abban a helyi önkormányzatnak 
is alapító tagnak kell lennie. Siófokon 
minden klappolt. Csakhogy itt ezt úgy 
sikerült összerakni, hogy mindenki fi-
deszes vagy »közeli« legyen: az alapí-
tók, a bírálók, a nyertesek.”

A Siófok Holnap Egyesület 2016-
ban alakult azzal a fő céllal, hogy épül-
jön új civil közösségi ház Siófokon; e 
beruházásra 135 millió forintot nyert 
a város, a CLLD-program pénzeinek 
fennmaradó 60 százaléka azonban 
nem e beruházásra, hanem helyi egye-
sületek támogatására ment – ennek a 
2019-es szétosztását bírálta az ellenzé-
ki parlamenti képviselő.

A Siófok Holnap bírálóbizottsága a 
2019-es támogatásosztás idején: Szajcz 
Adrián, korábbi siófoki Fidesz-frakció-
vezető, Szalai István, korábbi helyi Fi-

desz-elnök és korábbi önkormányzati 
képviselő, Takács Józsefné, a Foki-he-
gyi Egyesület delegáltja (ezen egyesü-
let ügyvivője az imént említett Szalai 
István volt a kérdéses időszakban), 
Zsolnay Csaba vállalkozó, aki a Fidesz 
képviselőjelöltje volt 2019 októberé-
ben, továbbá Varga Tamás vállalkozó.

2019-ben a mindössze tucatnyi kü-
lönböző nyertes közül négy a bírálóbi-
zottság egyik tagjához, a korábbi váro-
si Fidesz-elnökhöz, Szalai Istvánhoz 
volt köthető, összesen 29 millió forin-
tos támogatás jutott ezeknek. Két to-
vábbi egyesületi tisztségviselőhöz köt-
hető egyesület közel 14 millió forintot 
nyert el összesen. Ez így már csaknem 
43 millió – a kiosztott 70 millióból.

Takács Józsefné egyesületi elnök 
azt írta a Magyar Narancsnak: a pályá-
zatok közül egyet sem utasítottak el, 
„versenyhelyzet legnagyobb sajnála-
tunkra nem alakult ki”.

„A 2016–2017-es előkészületek so-
rán még bevontak számos helyi civil 
szervezetet, különféle munkacsopor-
tok alakultak, aztán abbamaradtak 
a tájékoztatók” – nyilatkozta Havasi 
Gábor, a Siófok Városért Egyesület el-
nöke. A siófoki civil kerekasztal tagjai 
csak a 2020 nyári összejövetelükön 
szembesültek a Siófok Holnap-féle 
pénzosztással, azzal, hogy míg 2019-
ben 18 millió városi forintra 51 szerve-
zet pályázott, a 70 millió uniós forintot 
tucatnyi egyesület nyerte el.

„Véget vetettünk...”
Dr. Lengyel Róbert polgármester 

így reagált a Magyar Narancs cikké-
ben írtakra: „Az önkormányzat is 
tagja a Siófok Holnap Egyesületnek, 
melyben 2019 októbere előtt ez a 
pénzosztási gyakorlat dívott (amikor 
még ugye a fideszesek úgy érezték, 
„mindent megtehetnek”), de a vá-
lasztások után a többségi városveze-
tés ennek is véget vetett, Szajcz Adri-
án helyére dr. Nagy Gábort delegálva 
az egyesületbe, s az alpolgármester 
személye a biztosíték arra, hogy im-
már rálátás nyílik az egyesület ber-
kein belül történtekre, a döntéseire. 
Az egész egyesület a civil ház kiala-
kítása érdekében jött létre, s az új 
testület azonnal leállította a sok száz 
millió forintot igénylő teremmozi-át-
építést, és a civil szervezetek vélemé-
nyét is meghallgatva a régi könyvtár 
épületére sikerült átvinni az uniós 
támogatást. Ez a beruházás lényege-
sen kevesebb saját erőt igényel, és a 
közeljövőben meg is kezdődhet az 
épület felújítása. Új alapokra helyez-
tük tehát a civiltémát is, a korábban 
történtek nem fordulhatnak elő töb-
bé, különösen akkor, amikor minden 
forintot meg kell fognunk, idén pél-
dául csupán 10 milliós önkormány-
zati támogatást tudunk szétosztani a 
helyi civilek között – de átláthatóan, 
nyíltan, tisztességesen.”

Varjak: vágjunk ki
minden fát?

Miután korábban a kormányhiva-
tal szakemberei nem tudtak előállni 
érdemi megoldással a varjúkérdés-
re, a siófoki polgármester most a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz 
fordult. Válaszuk szerint a varjak lét-
száma a 80-as évektől kezdve drasz-
tikusan lecsökkent, a mezőgazdasági 
területeken üldözték őket, így a vá-
rosokba menekültek, s védeni kell 
az állományt. Javasolják azonban, 
hogy vágja ki a város – persze csak 
a fészkelésen kívüli időszakban – a 
fészkelésre alkalmas koros fákat és 
ültessen helyettük alacsonyakat…

Eladta a Bahart
a Móló Szállót

Elkelt a Móló Hotel, sikeres volt 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő  
Zrt. árverése, ahol 1,5 milliárd fo-
rintért vitte el egy egyelőre ismeret-
len licitáló a többségi állami tulaj-
donban lévő Balatoni Hajózási Zrt. 
(Bahart) által eladásra meghirdetett 
Balaton-parti szállodát. 

Az utolsó pillanatokban befutott 
ajánlat a kikiáltási árat, 1,5 milliárd 
forintot kínálta a Móló Hotelért. Ez 
már a második kísérlet volt a szál-
loda eladására, mert az őszi forduló 
nem járt sikerrel. 

Megújul végre
 a rendőrség

Hosszú évek óta megoldat-
lan probléma a siófoki rendőrség 
épületének egyre romló állapota. 
Witzmann Mihály kormánypárti or-
szággyűlési képviselő nemrég azt 
írta Facebook-oldalán: a kormány 
határozata értelmében 460 és plusz 
még 78 millió, összesen tehát 538 
millió forint támogatást kap a siófoki  
rendőrkapitányság korszerűsítését 
segítő projekt. Ebből az összegből 
sor kerülhet az épület külső felújítá-
sára, vagyis a hőszigetelésre, a nyí-
lászárók cseréjére, a tetőszigetelésre, 
valamint a fűtés korszerűsítésére.
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Tűzoltókat jutalmazott a város. Két tűzoltó munkáját ismerte el oklevéllel és 
tárgyjutalommal dr. Lengyel Róbert polgármester. A városi katasztrófavédelmi 
kirendeltség vezetője, Oláh László alezredes javaslatára, a megyei parancsnok 
egyetértésével idén Szipola Éva tűzoltó őrnagy, hatósági kiemelt főelőadó, vala-
mint Györgyi Gyula zászlós, különlegesszer-kezelő kiemelkedő szakmai mun-
káját ismerte el a város. Most először csatlakozott Siófokhoz Balatonszabadi 
is, Hosszú-Kanász Eszter polgármester a saját települése nevében Mocsonaki 
Attila törzsőrmestert és Homoki Ákos főtörzsőrmestert jutalmazta meg a siófoki 
városházán.

Baross-híd: egyelőre  Baross-híd: egyelőre  
egy sávot nyitnakegy sávot nyitnak

Június 15-ig kellett volna befejezni 
a Baross-híd hónapokkal ezelőtt el-
kezdődött felújítását, ám a kivitelező 
addigra nem készül el vele teljes egé-
szében – erről tájékoztatott dr. Lengyel 
Róbert siófoki polgármester. Az álla-
mi beruházás részeként kerékpárút 
is épül a híd mellé. A kerékpáros és 
a gyalogos forgalom várhatóan június 
15-ig megindulhat, a járműforgalom 

azonban csak egy irányban, várhatóan 
Széplak irányában – erről informálta a 
várost a kivitelező. S arról is, hogy az 
építkezés közben előre nem látható 
műszaki problémák sorával szembe-
sültek, így valószínűleg csúszni fog a 
befejezés. A polgármester szerint arra 
kell felkészülni: a nyári főszezon kez-
detén még folytatódnak a munkálatok, 
de már részleges megnyitás mellett.

OLTÁS: SIÓFOK  
AZ ÁTLAG FELETT
A május 25-i adatok alapján Siófo-

kon 13 300 oltást adtak be a házi-

orvosok, körzetenként 1100-1800-

at – tájékoztatta a Siófoki Híreket 

dr. Nemes Levente, a háziorvosok 

kollegiális vezetője. Ezzel átoltott-

ság tekintetében Siófok továbbra 

is lépést tart az országos átlaggal, 

sőt az áprilisi adatokhoz hasonlóan 

valamelyest felül is múlja azt. „Ma 

már néhány nap várakozás után 

szinte bármelyik oltóanyag elérhe-

tő, ugyanakkor kezd érzékelhetővé 

válni az oltási kedv csökkenése – 

így Nemes Levente, aki ezúton is 

felhívja a siófokiak figyelmét az ol-

tás fontosságára. – Továbbra is azt 

kérjük, hogy regisztráljon, aki még 

nem tette, és vegye fel az oltást, 

mert csak az oltás által megnövelt 

immunitás ad nagyobb biztonságot 

és szabadságot egyéni és társadal-

mi szinten egyaránt.”

35 COVID-HALOTT
A K-Monitor internetes blog kö-
zérdekű adatigényléssel korábban 
már hozzájutott a koronavírus-fer-
tőzöttek számához településen-
kénti bontásban (ahogyan a Siófo-
ki Hírek is megírta, 2020 márciusa 
és 2021 februárja között Siófokon 
847 fertőzöttet regisztráltak), most 
hasonló módon a településenkénti 
Covid-halálozási adatokat is meg-
szerezte. A Nemzeti Népegészség-
ügyi Központ tájékoztatása alapján 
a járvány kezdetétől idén március 
4-ig Siófokon 35-en hunytak el a 
nyilvántartások szerint koronaví-
rusban. Ez a 25 ezres lakosság 0,14 
százaléka. A hazai megyei jogú vá-
rosok közül lakosságarányosan Ka-
posváron haltak meg a legtöbben, 
142-en, ami 0,22 százalékot jelent.

VÉRADÁS
A helyi Vöröskereszt-szervezet 
által szervezett véradás június hó-
napban, Siófokon: 13-án 9 és 12 óra 
között a Kálmán Imre Művelődési 
Központban.

Május végi pillanatfelvétel: sokan és serényen dolgoztak a hídon, de sok munka volt még hátra...
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A Termofok adja a vizet és a melegetA Termofok adja a vizet és a meleget
A város távhőszolgáltatója, 
a Termofok-Sió Kft. a fűtés 
és melegvíz előállításán túl 
Siófok közvilágításának kar-
bantartását és több ingatlan 
(fecskelakások, egészségház) 
üzemeltetését végzi.

A társaság a 2000-es évek 
elején még a Zöldfok Zrt. tulaj-
donában állt, 2005-ben a város 
kivásárolta a kft.-t a Zöldfokból. 
Később a Balaton-parti Kft.-vel 
egyesült, s 2018-tól önálló gazdasági 
társaság. Fő tevékenységén túl – tud-
tuk meg Gerencsér Szabolcs ügyve-
zetőtől – ma már több területen is 
együttműködik az önkormányzattal, 
mint például a csapadékvíz-áteme-
lők, szökőkutak, ivókutak üzemelte-
tése. Folyamatos felújításokkal (egy-
egy fűtés- vagy melegvíz-csőszakasz 
cseréjével) előzik meg a hibákat, az 

esetleges csőtöréseket, illetve a hő-
központok felújításával növelik az 
üzembiztonságot és hatékonyságot.

A Termofok-Sió Szolgáltató Kft. 
üzemeltetésében dolgozik a város két 
nagy tömbfűtője, ezek látják el a táv-
hőszolgáltatást igénybe vevő intéz-
ményeket, közületeket és magánsze-
mélyeket. „Két körzetünk van, melyet 
egy-egy tömbfűtő lát el, ezek nagy-

jából egyforma teljesítmény-
nyel üzemelnek, és a körzetek 
hőfelhasználása és hőigénye is 
hasonló – így az ügyvezető. – 
A kórházi tömbfűtő a Foki-he-
gyen 17 társasházat, valamint 
a kórházat látja el távhővel és 
melegvízzel. A Városház téri  
tömbfűtőmű több intézményt 
lát el, így az önkormányzatot, 
a rendőrséget, a művelődési 
házat, a könyvtárt, valamint a 
környező iskolákat és tízemele-

teseket. A tömbfűtőművekben is folya-
matosak a fejlesztések, s ütemezetten 
zajlik az ingatlanok hőközpontjainak 
felújítása is. Az energiahatékonyságot 
növelő társasházi beruházások (szige-
telések, ablakcserék, kétcsöves fűtési 
rendszerek kiépítése) lehetőséget te-
remtenek 21. századi rendszerek, pél-
dául okosmérések kialakítására is.” 
 M. B.

Szenior Kuckó: idősek napközijeSzenior Kuckó: idősek napközije
Szenior Kuckó – időskorúak, 
fogyatékkal élők klubja nyílhat az 
ősszel Siófokon, a Széchenyi utcai 
egykori iskolaépületben. Erről 
Jánossy Gábor idős- és fogyaté-
kosügyi tanácsnok (Becsülettel 
Siófokért Egyesület) tájékoztatta a 
Siófoki Híreket.

– A város idei költségvetésében 8 
millió forint szerepel a 90 négyzet-
méteres épületrész felújítására; már 
zajlanak a munkálatok – így Jánossy 
Gábor. – A legnagyobb taglétszámú, 
110 fős helyi civil szervezet, a nyug-
díjas egyesület korábbi elnökeként is 
kerestem már a helyét, ahol össze-
jöhetnének a javarészt egyedül élő 
időskorúak napközben. Régi igény 
a körükben, hogy beszélgethesse-
nek, programot, elfoglaltságot szer-
vezzenek nekik. A Szenior Kuckó 
reményeim szerint ilyen lesz; kere-
sünk egy szakképzett mediátort, aki 
felügyelné, koordinálná, szervezné 
a klub mindennapi életét. Létezett 
egyébként elődje is a kuckónak, vagy 
harminc éve, a nyugdíjasok napközi-
otthona, amely azonban megszűnt. 

Az elképzelések szerint minimális 
tagsági díjhoz lenne kötve, és min-
denki naponta annyi időre vehetné 
igénybe, amennyire akarja. Huszon-
öt-harminc fő kiszolgálására lehet al-
kalmas, ha elkészül a felújítás.

A képviselő hozzátette: a pandé-
mia időszaka alatt különösen sokan 
igényelték az idősek közül, hogy va-
laki meghallgassa őket. A kuckó-fog-
lalkozások, kötetlen beszélgetések a 
magány, a betegség okozta feszültség 
oldására is alkalmat adhatnak. Az 
épületrész akadálymentes lesz, és 
Jánossy Gábor szerint fontos, hogy 
a városközpontban található, tehát 
jól megközelíthető. A tágas udvar 
rendbetétele is benne van a 8 millió 
forintban, itt később akár termelői 
piacot is lehetne tartani. Az igények 
növekedésével bővülhet, fejlődhet 
majd a Szenior Kuckó, mely szerve-
zetileg a gondozási központhoz tar-
tozna.

Kisebb egyesületek átmeneti he-
lyiséggondjaira is megoldás lehet a 
Széchenyi utcai épületrész, főleg ha 
megkezdődik a volt könyvtár civil 
házzá alakítása.

A város egyötöde
Magyarországon a 65 év 

feletti lakosság aránya 2009 és 
2019 között 16-ról 19 százalékra 
nőtt. A szociális ellátórendszer 
nem követte a folyamatosan 
növekvő igényeket, bár minden 
települési önkormányzatnak 
kötelező házi segítségnyújtást 
és szociális étkeztetést biztosí-
tania, nem minden rászorulót 
ér el a szolgáltatás.

Siófokon 4-5 ezer nyugdíjas 
él, tehát a lakosság egyötöde 
időskorú. A legfrissebb nyug-
díj-statisztika szerint Magyar-
országon a legtöbben, 800 ez-
ren 100-150 ezer forint közötti 
nyugdíjat kapnak, több mint 
500 ezren 50-100 ezer forint 
közöttit. A legalacsonyabb ka-
tegóriában (28 500 forint alatt) 
közel 18 ezren vannak, a leg-
magasabbakban 32-en, nekik 
1 millió forintnál több a nyug-
díjuk. F. I.
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A dalai láma gyermekotthonátólA dalai láma gyermekotthonától
Marianna siófoki kuckójáigMarianna siófoki kuckójáig
Terápiás foglalkozást tartott a 
szegedi fegyházban és a veszpré-
mi pszichiátrián, tanított a dalai 
láma és Böjte atya gyermekottho-
nában.

Bajczi Marianna terápiás mű-
vészeti tevékenységével bejárta 
Indiát, Vietnámot, Malajziát, Thai-
földet, míg mostanra Siófokon ta-
lált otthonra, itt megálmodta és 
létrehozta a MariannaArt Kuckót. 
Siófoki alkotóműhelyét az elmúlt 
évek színes munkái díszítik: fest-
mények, festett falapok, ékszer-tök-
lámpások.

A koponyadaganat
„Életem mottója: tanulni, fej-

lődni, inspirálni – mondja Marian-
na. – Az embereknek ritkán van a 
környezetükben olyan, aki őszinte 
hitet ad, pedig fontos, hogy legyen 
valaki, aki folyamatosan hisz ben-
nünk. Ezt a hitet adom át a tanfo-
lyamokon. Nem tanítok, hanem 
inspirálok, felkarolom a résztvevő-
ket, és végigvezetem őket a fejlődés 
útján.”

Bajczi Marianna üzletasszony-
ként kezdte. „Be akartam bizonyí-
tani apámnak, hogy érek valamit, 
és úgy gondoltam akkor, hogy a 
pénz az érték. 27 évesen már volt 3 

üzletem, 10 alkalmazottam, viszont 
egyenes út vezetett a váláshoz. 19 
évesen mentem férjhez, 20 évesen 
szültem, hét évvel később el is vál-
tam. Egyedül maradtam a lányom-
mal, így még többet dolgoztam, 38 
évesen állított meg a koponyada-
ganat. Aztán jött a „nagy bumm”. 
Észhez kellett térnem, hogy mit is 
csinálok az életemmel. Addig haj-
tottam, még azt is kiszámoltam, 
mennyit keresek egy perc alatt, ám 
megkaptam a figyelmeztetést. Csak 

pár hónapot jósoltak az orvosok, 
de elhatároztam, ha kapok még egy 
esélyt, teljesen másképp fogok élni. 
Mindent eladtam, mindent felszá-
moltam, és a műtét után Siófokra 
költöztem, a Balaton partjára.”

A városban akkor még nem is-
mert senkit, magányra vágyott, így 
a vízparti ház tökéletes volt számá-
ra. Órákig lent ült a parton, ahol 
azon merengett, hogyan működik 
az ember, milyen a lelkünk, hogyan 
lehet öngyógyítani, mi az életünk 
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értelme, ki is ő valójában. „Akkor 
kezdtem el magamra ébredni. Sió-
fok lett az otthon, a bázis, ahol a lá-
nyom is él. Tanfolyamokat, képzé-
seket végeztem el, a kineziológiától 
az arcolvasáson át az energiagyó-
gyászatig, a művészetterápiáig. Ah-
hoz, hogy tudjam, az általam össze-
állított program biztosan működik, 
a lányommal közösen, szélsőséges 
környezetben próbáltuk ki a terápi-
ás művészeti tevékenységet.”

Párizs, Tibet
A veszprémi pszichiátrián az 

alkotópáros azt próbálta ki, ho-
gyan működik a módszerük egy 
skizofrén csoportban. „A skizofrén 
emberekre azt mondják, hogy nincs 
meg a képességük ahhoz, hogy 
csoportban tevékenykedjenek, a 
saját világukban élnek – folytatja 
Marianna. – És ezek az emberek 
a rajztanfolyam során kiürítették 
egymásnak a hegyezőt, dicsérték, 
biztatták egymást. Volt velünk 
orvos, ápoló és külsős, hogy lás-
sák a különbségeket, de később is 
kaptam visszajelzést, hogy milyen 
hatékony volt a rajzterápiánk. A 
mai napig kapcsolatban vagyok az 
egyik fiúval, akinek könyve jelent 
meg, és festőművész lett.”

Anya és lánya bejárták a világot. 
„Ötször voltunk Indiában, a legsze-
gényebb részeken is, és tanítottunk 
északon a dalai láma gyermekott-
honában. A tibeti kultúra házában 
befogadta programunkat egy tibeti 
hölgy és látva a sikert, megszervez-
te, hogy eljuthassunk a dalai láma 
gyermekotthonába. Alkottunk haiti 
közösséggel Párizsban, aztán jött 
Vietnám, Malajzia, Thaiföld. A sze-
gedi fegyházban megtapasztaltuk, 
hogy amikor megszűnik minden 

külsőség, megszűnik a külvilág, és 
valaki tudja, hogy 20-30 évre be van 
zárva, akkor elkezd befelé keresg-
élni. Ezek a férfiak a terápiás prog-
ram minden oldalát hasznosították, 
az időtlenséget, a fejlődést, feltöltő-
dést, de még az ajándékkészítést is. 
Az utóbbi egy évemet pedig Böjte 
Csaba gyermekotthonában töltöt-
tem, ahol korábban már több alka-
lommal tartottunk tanfolyamokat, 

tréningeket. Csaba testvér ötlete 
volt például, hogy egy kivágott fát 
kisebb falapokra vágjanak, és ezek 
szolgáltak az egyik festés alapjául. 
A gyerekekkel és az ott felnőtt fiatal 
anyukákkal festettünk falapokat, 
készítettünk belőlük órát, kulcstar-
tót.”

Terápia és élmény
Az alkotó lánya ma már külön 

úton folytatja művészeti tevékeny-
ségét, de a kreatív alkotás és a jó 
kapcsolat máig összeköti őket. „A 
gyerekotthonban lakott egy 18 éves 
fiú, akivel nagyon sok problémája 
volt a házvezetőnek – idézi fel Mari-
anna az egyik történetet. – Amikor 
odaértem, nagyon rossz állapotban 
volt ez a fiú, nagyon ki volt borulva, 

és azt mondta, már bármire képes, 
csak változni tudjon. Érti, hogy azt 
kérik, legyen alázatosabb, de nem 
tudja, hogyan kell alázatosnak len-
ni. A pár hétig tartó foglalkozás 
alatt egyik alkalommal egy olyan 
fiúra bíztam rá bekötött szemmel, 
akit ő bántalmazott, és ez a fiú nem 
élt vissza a helyzettel. Így értette 
meg, mi az az alázat. Ráadásul elju-
tott oda, hogy megírta a hálalevelet 
elhunyt édesanyjának, valamint az 
édesapjának, akikre addig gyűlö-
lettel tekintett, és ellátogatott ap-
jához, meghallgatta őt. 18 év után 
megtudta, hogy édesanyja már a 
várandósság alatt rákos betegség-
ben szenvedett, és ő intézte el az ál-
lami otthonba fogadását, nem íratta 
az édesapa nevére a fiút, így az apa 
nem is tudott tenni érte semmit.”

Az utazások során megismert 
emberi történetek, sorsok, önisme-
reti áttörések után Bajczi Marianna 
a közelmúltban Siófokon telepedett 
le, létrehozta a Siófoki MariannaArt 
Kuckót. Rajz- és festőtanfolyam, 
színes tanfolyam, élményfestés, 
babakészítő- és önismereti prog-
ramok, ékszer-töklámpás készítés, 
tréningek, nyári alkotótábor gye-
rekeknek, ezek szinte mindegyike 
pároknak kapcsolatépítés jelleggel, 
vagy akár legény- és leánybúcsúk-
ra, születésnapi partykra – sorolja, 
hogy mi mindent kínál alkotómű-
helye. „Ne azért rajzolj, hogy bár-
kinek bizonyíts! A benned vég-
bemenő folyamat, az út a lényeg, 
amit megélsz alkotás közben, ami 
egyszerre terápia és élmény” – vall-
ja Bajczi Marianna, aki szerint az 
alkotás során a kreativitás, a meg-
oldókészség, az elfogadás és a türe-
lem egyaránt fejlődik.

 Milei Barbara
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Tanuljunk napórát olvasni!Tanuljunk napórát olvasni!
... az Öreg Halász napórájáról. Ön 
tudta, hogy nemcsak az órát és 
a percet mutatja meg, hanem a 
dátumot is?

 
Girbegurba, majdnem vízszintes 

és majdnem függőleges vonalakkal 
tarkított két kőtábla – dr. Molnár Já-
nos legújabb napórája, a siófoki Öreg 
Halász étterem kerítésénél. A siófoki 
villamosmérnök, tervgazdász a ’80-
as évek óta tanulmányozza a napórá-
kat, ám nem csak elméleti szinten 
foglalkoztatja ez a hazánkban szin-
te kihalófélben lévő tudományág. 
Ő készítette a móló végében látható 
különleges napórát, ami a napnyugta 
időpontját jelzi, valamint a könyvtár 
falán találhatót, melynél maga az 
épület veti saját magára az idő leol-
vasásához szükséges árnyékot.

Legújabb alkotásán elsőre a tu-
lipán és a szőlőfürt tűnhet szembe, 
melyek az év első (januártól júniu-
sig), illetve második felére (július-
tól decemberig) osztják a napórát. 
Az árnyékvető pálca árnyékának 
csúcspontja jelzi az időt, a 9 és 16 
óra közötti skálán a függőleges vona-
lak az egész és fél órákat jelölik. A 
vízszintes vonalakról a hónap, illetve 
a körülbelüli nap olvasható le. A be-
jelölt tavaszi és őszi napéjegyenlőség 
(március 21-e és szeptember 21-e) a 
kiindulópont, így a vízszintes vona-
lak minden hónap 21-ét jelölik.

Így olvassuk le az óra-percet és 
a dátumot az Öreg Halász napórá-
járól, a mellékelt fotóról: a képen 
az árnyékvető pálca végpontjának 
árnyéka a feliratozott 12 órás vonal 
és tőle jobbra lefelé kanyargó, de 
nem jelölt 12.30 vonala között van. 
A vonalak és az árnyékpont egymás 
közti vízszintes távolságának ará-
nyából becsülhető, hogy a kép ké-
szítésekor az idő 12 óra 21 perc volt. 
Az árnyékpont feletti és alatti, víz-
szintes vonalszakaszok távolságá-
nak arányából a „pontos” dátumra 
következtethetünk. Az árnyékpont 
feletti vízszintes április 21-ét jelöli, 
az alsó május 21-ét, a kettő közötti 
különbség alapján valószínűsíthet-
jük, hogy a kép körülbelül május 
10-én készülhetett...

Molnár Jánostól megtudtuk: ré-
gen kifejezetten kézzel, vonalzókkal 
szerkesztettek, ma már számítógép 
segítségével, digitálisan készül egy-
egy napóra. A koordináták nyomvo-
nalát kinyomtatják, és a papírsablon 
mentén a kőbe vagy speciális eszköz 
segítségével egyből az adott kőtáb-
lába karcolják. Ezután a kőfaragó 
kivési, lefesti a végleges felületet. A 
kerámialap anyagú táblák gondos 
kivitelezése, így az új napóra is a 
balatonszemesi Tari József kőszob-
rász mester szakértelmét dicséri. „A 

csillagászat és a matematika meg 
az ábrázoló geometria ötvöződik a 
napórák tudományában, ezek együtt 
fejlődtek az évszázadok során – így 
a siófoki napórakészítő, akinek ezzel 
kapcsolatos könyve is megjelent. – A 
napórának azonban ma már csak jel-
képes jelentősége van. Hagyomány, 
történelem, esztétika, filozófia, ma-
tematika – ezeket jelképezi. A Nap 
évszakos mozgásának megfigyelésé-
re még használható, ezáltal összekö-
ti az embert a természettel.”

 Milei Barbara

Az első időmérő
A Nap többé-kevésbé egyen-

letesnek tekinthető kelet-nyugat 
irányú látszólagos mozgása alap-
ján, egy célszerűen megválasztott 
tárgy árnyékának hossza, illetve 
iránya számszerűsíthetően mu-
tatja az idő napi múlását. A Nap 
e mozgását kihasználó elrendezés 
a napóra. Használatának kezdete 
a Krisztus előtti második évezred 
homályába vész, de írásos emlé-
kek igazolják létét. A találmány 
nemcsak az időmérés első eszkö-
ze volt, de a legegyszerűbb csilla-
gászati mérőműszer is egyben.

Siófokon sok évtized óta 
két napóra volt látható. Egyik a  

vasútállomás előtt, a másik a 
strandon. Molnár János napórái: 
a könyvtár falán, a móló végén, 
újabban az Öreg Halásznál. A ki-
liti iskolához is készített, de azt 
féltette és hazavitte. A plázára is 
akart egyet, de az nem jött össze. 
És természetesen saját háza falán 
is van egy napórája.

Napóra a könyvtár falán
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Németh Nándi 48 másodpercen belülNémeth Nándi 48 másodpercen belül
Negyedik helyen végzett a fővárosi úszó Európa-bajnokságon 100 gyorson 

Németh Nándor, Siófok olimpiai reménysége, a BVSC versenyzője. Nándi új 
országos csúcsot úszott, először került 48 másodpercen belülre. Ahogyan a 
Siófoki Hírek februári számában elmondta a 21 éves siófoki úszó: ha sikerült 
áttörnie a 48 másodperces „álomhatárt”, akkor már bármi lehet a tokiói 
olimpián is... Nándi számára tehát most már a figyelem középpontjában 
Tokió, jó előre jelezzük: július 29-én, magyar idő szerint 11 óra 37 perckor 
kezdődik a 100 gyors olimpiai döntője.

A 4. siófoki ovisportpálya, gyermeknapra. A Napsugár Óvodáé a városban a negyedik, Somogyban a 19., országo-
san a 461. hasonló sportlétesítmény. Tíz éve alapította az Ovisport Közhasznú Alapítványt Buzánszky Jenő, a legendás 
Aranycsapat hátvédje. A szervezet és a siófoki önkormányzat egyaránt 4,5 millió forinttal járult hozzá a beruházáshoz, 
de ebből a pénzből eszközbeszerzés is történt, sőt, az óvodapedagógusok képzésére is jutott belőle. Dr. Lengyel Róbert 
polgármester ígéretet tett: amennyiben lehetőség lesz rá, pályázni fog még a város újabb ovisportpálya létesítésére.

Tour de Hongrie: kórházasok tánca. A a siófoki kórház hölgy munkatársai adták elő a mostanában világszerte 
népszerű táncot (Jerusalema), amely az egészségügyi dolgozók mindennapos kemény küzdelmére hívja fel a figyel-
met. Ezt követően indult el az 5 napos Tour de Hongrie 130 fős nemzetközi mezőnye a Víztoronytól. A legnagyobb ha-
zai kerékpáros körversenyen rangot jelent, ha egy település rajt- vagy célhelyszín. A csapatokat a házigazda nevében 
dr. Nagy Gábor alpolgármester köszöntötte.
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Csibetelepből BalatonszéplakCsibetelepből Balatonszéplak
Ami akár Balatonlidó is lehetett 
volna…

 
„Annyi virág volt itt anno, hogy 

parkőr vigyázott a rendre” – mond-
ja dr. Bozsik Józsefné Éva a tavaly 
nyárra megújult széplakfelsői Jubi-
leum téren, s mutatja, hol állt édes-
anyja trafikja; három fa őrzi ma a 
helyét az állomásépület mögött, ott 
meg a nagyapja volt valaha   a bak-
ter. „Gyerekként én is tekerhettem a 
sorompót”.

Feleki, Bilicsi
Széplak megváltozott, valaha tel-

jesen más, emberibb, családiasabb 
volt – nosztalgiázik. „Én ide szület-
tem. Az állomás mögött tejbolt is állt 
alumíniumból, a trafik mellett lán-
gossütő. Mindenki ismert minden-
kit, szüreti és más alkalmakkor ösz-
szejártunk. Aztán elkezdtek épülni 
az üdülők, az Interpress és a többi, 
s az Orion bár. Nagyon sok ismert 
embert láttunk itt nyaranta: Grosi-
csék, Hidegkútiék, Bozsikék, Vitray, 
Alfonzó...Feleki Kamillnak volt itt 
nyaralója, meg Bilicsi Tivadarnak, 
aki itt is halt meg. Anyukám volt 
ugye a trafikos, a fél ötös vonat hoz-
ta az Esti Hírlapot, amit kislányként, 
„rikkancsként” én adtam el estig. 

Apukám Siófok főterén a Népboltot 
vezette, ott ismerkedett meg Grosics 
Gyulával, az Aranycsapat kapusá-
val, végül barátok lettek, és a helyi 
építőipari szövetkezet, Pomucz Jani 
bácsiék építették fel a kapus családi 
nyaralóját a Hungária utcában. Hi-
degkútiék már ennek nyomán vettek 
itt nyaralót. ”

 Az egyre inkább beépülő, apart-
manházakkal agyonzsúfolt Széplak 
ma már nem annyira a szíve csücs-
ke Éva asszonynak (holott ma is ott 
élnek, a „város felőli” szélén férjé-
vel, az egykori gyógyszertárveze-
tő-önkormányzati képviselővel), 
a leginkább az bosszantja, hogy 
egyre kevésbé érzik magukénak az 
ingatlantulajdonosok, ami szerinte 
nagyon meglátszik az utcák képén, 
rendjén is…

Királynők utcája
Míg Bozsikné Éva a felsői, N. Kósa 

Judit az alsói állomás környékének 
visszaidézésével kezdte („büfé állt 
mögötte, közért, ahová szerdánként 
jött a hús, ilyenkor az asszonyok sor-
baálltak érte, s a fagyizó, ahol min-
dennap az volt kiírva: mai fagylaltkü-
lönlegességeink: csokoládé, vanília; 
egy utca volt leaszfaltozva, a többi 
homokos”), lévén, nagyapja alsón 

vásárolta a családi nyaralót, amit 17 
év után adtak el, majd Judit és párja 
csak hat éve talált rá újra Széplakra, 
de már nem alsón, hanem a kettő kö-
zött, a Cinege-patak mellett. „Ahol a 
nyaralónk áll, ide tervezte Balaton-
széplak, pontosabban akkor még 
Balatonlidó központi vasútállomását 
Szűcs Zsigmond a 20-as évék végén” 
– mondja Judit párja, Tibor, aki nem-
rég akadt rá az interneten a lassan 
százéves parcellázási tervre. S ez az, 
ami Juditot, az újságírót arra indí-
totta, hogy megismerje-összegyűjtse 
Széplak történetét, mely igencsak 
vázlatosan szerepel a várostörténeti 
írásokban.

„Már gyerekkoromban is fur-
csálltam, hogy a sok virágnevű 
utca között megmaradt, sőt, máig 
megmaradt három utca elnevezése: 
Zsigmond, Klára és Hungária – így 
N. Kósa Judit. – Nos, kiderült, hogy 
a Zsigmond a Széplakot egykoron 
„felfedező” pesti pénzember, Szűcs 
Zsigmond nevét viseli, a Klára a 
feleségéét, a Hungáriát pedig a ma-
gyar szépségkirálynők utcájaként 
hozta létre Szűcs. Először az 1931-
es szépségverseny győztese kapott 
ott telket és a tervek szerint a kö-
vetkező évek győztesei is ugyanab-
ban az utcában kaptak volna telket, 
házat. ”

Ez a patinás nyaraló még áll, 
mutatja N. Kósa Judit
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Sínautó, kaszinó
„Szűcs Zsigmond a húszas évek 

végén meglátta a lehetőséget a Sió-
fok és Zamárdi közötti homokbuc-
kás pusztaságban – idézünk N. Kósa 
Judit írásából; elmondása szerint 
lassan összeáll kötetté az internet-
ről és a régi széplakiak elmondásá-
ból gyűjtött anyaga, s mivel a siófo-
ki könyvtárban is kutakodott, meg 
kellett ígérnie, hogy ott tartja majd 
a bemutatóját. –  A veszprémi szé-
kes-káptalan tulajdonában lévő, Ki-
litihez tartozó Csibetelep akkor már 
idegen testként ékelődött be a somo-
gyi Balaton-partot lassan elfoglaló 
fürdőtelepek hosszú sorába. Szűcs 
1929-ben megvásárolta a Siótól dél-
nyugatra eső 220 ezer négyszögöles 
területet, és kettéosztva nekifogott a 
siófoki villatelep, Balatonlidó parcel-
lázásának.”

Balatonlidó végül mégsem lett 
Csibetelepből, Herzog József or-
szágos levéltári főigazgató ugyanis 
„mint nem magyar elnevezést” eluta-
sította, és csak Balatonszéplakhoz 
járult hozzá. A telkek ennek ellené-
re tempósan fogytak, úgy is, hogy a 
Balaton-Lidó Fürdőtelep Parcellázási 
Vállalat reklámakciókban ajánlott fel 
jó néhányat. De Szűcs Zsigmond te-
lepének volt a „reklámarca” Albrecht 
királyi főherceg is, természetesen ő 
is kapott nyaralót. Szűcs a pesti kö-
zéposztályt arra bátorította, hogy 
négyszögölenként egy pengő kezdő- részlettel csak vigye a házhelyeket, 

és építkezzék. Ez volt a reménybeli 
vásárlók számára megfogalmazott 
mottó: „A jó hazafi pénzét külföldi 
nyaralóhelyekre nem viszi, ha itthon 
éppen olyan olcsón, de sajátjában 
üdülhet!” 1935-ben már Siófokról 
sínautó szállította a nyaralókat a 
124-es őrházhoz, kezdtek nőni a fák, 
épültek a házak, lett kaszinó és für-
dőegyesület…

Eltűnő fák, villák
„Kikötő, virágos főtér, kaszinó, 

parti nagyvendéglő és szabadstrand 
végül sosem lett Széplakon – foly-
tatja Judit. – A kaszinónak épült tor-
nyos ház ma is áll, a felsői állomástól 
a part felé futó Vécsey utca nyugati 
oldalán. Rövid idő telt el a harmin-
cas évektől a háborúig,  ami mindent 
megváltoztatott itt is. Megszakadt a 

hagyomány, a tulajdonosok kicse-
rélődtek.  

1945 után attól is megnőtt az 
itt élők száma, hogy sokan kitele-
pítettek lettek, és úgy gondolták, 
nem mennek vissza Pestre, hanem 
inkább itt maradnak. Az 1930-ban 
Szűcs Zsigmondék által elültetett 25 
ezer fa jelentős részéből ekkor lett 
tüzelő. A házakban jobbára petróle-
umlámpák égtek, a főzéshez közku-
takból hordták az artézi vizet. Míg 
a 30-as években a környező falvak  
parasztasszonyai hordták a széplaki-
aknak a tojást, húst, zöldséget, gyü-
mölcsöt, a halászati központból ren-
delésre szállították a friss halat, az 
50-es évekre ez megszűnt. 1952-ben 
azonban a megyei sajtóban a me-
gyei pártbizottság titkára örömmel 
számolt be arról Rákosi elvtárs 60. 
születésnapján, hogy Balatonszéplak 
is iskolát kapott (a kisiskoláról a Sió-

A kikötőtől nyugatra a mai Ezüstpart a 20-as évek végén, parcellázás és feltöltés előtt

1959, a jobb alsó sarokban a Fogaskerékgyár üdülője, a későbbi Palace diszkó, akkor még a vízparton

Így hirdették Balatonlidót
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Egy ősújpesti dózsás Széplakon, Grosicsék nyomában
Bozsikék családja a „fél Arany-

csapattal” baráti kapcsolatot alakí-
tott ki (mondhatnánk, hogy ezzel 
a névvel ez csak természetes, de a 
siófoki Bozsikék csak távoli rokon-
ságban állnak Bozsik „Cucu” család-
jával – a szerk.), de akad a későbbi 
korok jeles futballistái között is egy 
mai széplaki, és persze hozzá is Éva 
asszony kalauzol el bennünket. „Ez 
itt pont az a hely, ahol a hí-
res-nevezetes, űrhajót formá-
zó Orion bár állt” – mondja, 
mielőtt belépünk a néhány 
éve épült társasházba, ahol 
Harsányi Lászlót keressük 
fel, az Újpesti Dózsa legen-
dás (egymást követően hét 
bajnoki címet nyerő és 1974-
ben a Bayern München ellen 
BEK-elődöntőt játszó) csapa-
tának válogatott hátvédjét.

„Nekem is lehetne kilenc 
bajnoki címem, mint Tóth 
Andráséknak, de csak négy 
van, mert 1975-ben elhagy-
tam az országot – mondja a 
Siófoki Híreknek a hajdan 
vékonydongájú, mégis sziklakemény 
hátvéd. – Negyvenkét évet éltem 
nyugaton, 2016-ban már minden-
képpen haza akartunk jönni Svájc-
ból, és a feleségem ötlete volt, hogy 
a Balaton partján keressünk helyet 
magunknak. Nekem, a született új-
pestinek ez eszembe sem jutott, de 
amikor megláttam itt az úszóme-
dencét a készülő társasház udvarán, 
azt mondtam: ez megfelel, ez svájci 
színvonal…”

Huszonnégy éves volt, amikor a 
hazai futballsikerek dacára disszi-
dált és azt mondja, nem bánta meg. 
„Tudtam, hogy jó focista vagyok és 
bárhol meg fogok tudni élni belőle – 
így Harsányi László. – Így is lett, de 
megjártam Németországot, Ameri-
kát, Belgiumot, míg végül Svájcban, 
Zürichben végleges otthonra leltem. 
Amikor én kikerültem, már nagyon 

sok világsztár tűnt fel az amerikai 
bajnokságban, San Diegóban példá-
ul együtt játszottam a mexikói Hugo 
Sanchezzel. A New York Comos, Pelé 
korábbi csapata pedig európai túrá-
ra hívott, Beckenbauer is ott játszott 
akkor, akinek a búcsúmeccsén, a 
New York-i Giants-stadionban Pelé 
is pályára lépett 15 perc erejéig, és 
természetesen „engedni kellett” gólt 
rúgni, hogy tombolhasson a 82 ezer 
néző. A bankettet a később „ledőlt” 

World Trade Center 107. emeletén 
tartották a meccs után. Játszottam és 
bajnok lettem Amerikában a terem-
bajnokságban is; jéghokipályákra 
tettek műfüvet, azon futballoztunk. 
A Cosmos hároméves szerződést 
ajánlott, de éppen egy hosszú világ 
körüli turnéval kezdtünk volna. Bár-
mily kecsegtető volt, nem írtam alá, 
mert a feleségem hetedik hónapos 

terhes volt, nem hagyhattam 
magára… Amúgy pedig sok 
csapatban megfordultam, 
de olyan kiváló együttes-
ben egyszer sem játszottam, 
mint amilyen az Újpesti Dó-
zsa volt, Fazekassal, Benével, 
Zámbóval.”

És persze Harsányival, 
tesszük már mi hozzá. A 
hajdani védő azt mondja, 
„a jó magyar foci hagyomá-
nya megszakadt a hetvenes 
évekkel, utána még Nyilasi-
ék egy jó korosztály volt, de 
azzal vége. Szerintem sokkal 
több tehetség futballozott ré-
gebben a magyar pályákon, 

nem véletlenül, hiszen nem nagyon 
volt más kitörési lehetősége akkor az 
ifjúságnak, így tudtunk például rend-
szeresen eljutni nyugati országokba. 
Ma egy-egy felbukkanó tehetség 
akad csak, most például Szoboszlai, 
akiből ma még nem tudni, mi lesz, 
de nagyon kéne vigyázni rá” – figyel-
meztet Harsányi László, aki azért ma 
is megnézi a magyar meccseket is, 
néhanapján még a siófoki stadionba 
is kilátogat…

foki Hírek márciusi számában írtunk 
– a szerk.). Sok villát államosítottak, 
vállalati üdülő lett belőlük. 1956 után, 
a kádári konszolidáció idején pedig az 
lett a jelszó, hogy minden magyar em-
bernek lehessen egy kis vityillója. Így 
lett az 50-es években még zsombék-
ból az Ezüstpart; nagy parcellázás, 
partfeltöltés vette kezdetét.”

1959-ben a Fogaskerékgyár üdü-
lője (később ebből lett a Palace disz-
kó) még közvetlenül a Balaton-part-
ján állt, híre-hamva sem volt a mai 
Liszt Ferenc sétánynak – ez meg egy 
korabeli légifelvételből látszik jól, 

mely kinagyítva egy egész falat elfog-
lal Judit és Tibor nyaralójában.  „Pár 
éve még nagyon sok nyaralón kint 
volt az eladó felirat, mostanra ezek 
eltűntek – állapítja meg Judit. – Mind 
elkelt, mert sokan rájöttek: ha beüt 
egy krach, mint a mostani járvány, 
jó, ha van egy hely, ahová el lehet 
„menekülni”, Pesten én is a hatodi-
kon élek, de csak ha muszáj… Fáj, 
hogy ez együtt jár azzal, hogy a régi 
romantikus villák, a gyönyörű fák 
sorra eltűnnek és a helyüket a rideg 
tömegházak, az apartmanlakás-töm-
bök veszik át.” F. I.A bal szélső pályaőr dr. Bozsik Józsefné nagyapja
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Amikor a postarablók is Siófokra jöttekAmikor a postarablók is Siófokra jöttek
Ezt írta a Siófoki Hírek har-
minc éve.

Sorozatunk harmadik részé-
ben az 1991 szeptemberében és 
októberében megjelent cikkek 
között tallózunk.

Siófokon fogták el a nyír-
egyházi fegyveres postarablás 
tetteseit – számolt be a városi 
lap a sikeres rendőrségi akció-
ról, melynek előzménye az volt, 
hogy egy helybéli, szórakozóhe-
lyet üzemeltető házaspár bement 
a rendőrségre, azzal: a Népszabad-
ságban látták a postarablók körözési 
fotóját, és felismerték őket, minden 
este náluk költik a pénzt. A rendőrök 
le is csaptak rájuk a következő este, 
a 19 és 24 éves férfiak szálláshelyén 
tartott házkutatáson a Siófoki Hírek 
riportere is jelen lehetett, ahol még 
interjút is készített egyikükkel. A 
hatmilliós zsákmányból félmilliót 
vertek el Siófokon.

(Az újság közölte a postarabló 
páros teljes nevét, a házkutatáson 
készült fotójukat, és még gyorsinterjú 
is készült azon nyomban egyikükkel 
– ma ez a három nemhogy így együtt, 
de külön-külön is elképzelhetetlen 
volna...Régi szép idők!…)

Etikai bizottságot alakítottak a 
képviselő-testületben dr. Zsolnay 
László vezetésével, a családsegítő 
központ kezdeményezésére pedig 
szoba-konyhás, 8 férőhelyes átmene-
ti szállást alakítottak ki „elsősorban 
hajléktalan és munkanélküli férfiak 
számára”. Elkészült közben az in-
gyenkonyha is, 50 főre, aminek a fel-
ügyeletét a ferences szegénygondozó 
nővérekre bízta a város.

Optimisták
A siófoki Napfény Optimista Klub 

szervezhette meg az első országos 
optimista-találkozót a Fő térre.

(Optimisták, hová lettetek?…)
Először rendezték vidéken a 

SZÚRT-t, azaz a színész-újságíró fut-
ballrangadót, a siófoki Bányász-sta-
dionban.

„Pedig hónapokkal ezelőtt még 
reménykedtünk” – kezdődött a 
főszerkesztői jegyzet a Siófoki Hírek 

szeptemberi második számában. 
Részletek az írásból: „Immár világo-
san látszik, hogy mégsem a gerincü-
ket az összeroppanástól megóvó 
oroszlánok ideje jött el, hanem újra 
a simulékony kígyóké, akik ha kell, 
percenként kibújnak a bőrükből, 
akik képesek a gyors átvedlésre an-
nak megfelelően, ahogy épp érdeke-
ik kívánják… Nem könnyű kiválasz-
tani a sziszegés közben az igazságot 
és félredobni a hazugságot… Ke-
mény idők ezek! Nem elég az ország 
adóssága, az emberek eladósodása, 
elszegényedése, anyagi ellehetetle-
nülése, még ráadásul ezek a kígyók 
is…”

(Vagyis „kemény idők” jártak 
már akkor is – mindössze egy évvel 
a rendszerváltás után!...)

Bölcsődeátszervezés várható – 
jelentette be dr. Házas József, a hu-
mán bizottság elnöke. „Igen maga-
sak a fenntartási költségek, az állam 
ezt már nem biztosítja – mondta. 
– Kénytelenek vagyunk felülvizsgál-
ni, szakmailag mennyire indokolt a 
bölcsődék léte. A cél, hogy megma-
radjanak a bölcsődék vagy legalább 
egy közülük.” Házas kilátásba he-
lyezte: gondozási díjat kell bevezet-
ni, a rászorulókat azonban támogat-
ja a város.

(Megint csak egy példa arra, 
hogy nincs új a nap alatt. Harminc 
év múltán óvodatémában hasonló a 
helyzet…)

Miközben a teremmoziban épp 
a Terminátor 2-t adták, az októberi 
első lap arról számolt be: „Többéves 
huzavona után végre átadták az új 
tűzoltólaktanyát”. 125 millió forint-
ból épült fel.

Zajlott közben a privatizá-
ció, „a Pannónia is bekerült a 
programba, első lépésként rész-
vénytársasággá alakult”, és Vida 
Kocsárd igazgató szavait idézve 
„szakmai befektetőkre várt”. Ez 
idő tájt Széchenyi István nevét 
vette fel a 2-es számú általános 
iskola, Krúdy Gyuláét pedig a ke-
reskedelmi iskola. Közben javá-
ban zajlott a Széchenyi új, Kele 
utcai iskolájának az építése.

Bordélyházak
És megint a prostik: dr. Szabó István 

rendőrkapitány értékelte a szezont, s 
amellett, hogy elmondta, 11 százalék-
kal nőtt a bűncselekmények száma 
Siófokon az 1990-es szezonhoz képest, 
szólt arról is: „A Kinizsi utcai kocsiso-
ron nemcsak a külföldi kuncsaftokat 
is vonzó prostituáltak és az agresszív 
stricik jelentek meg, hanem a hozzá-
juk tapadó „nehezebb” bűnözői réteg 
is, rövidesen számolnunk kell a kábí-
tószer megjelenésével is”… A kapitány 
arról is beszélt a városi újságnak, hogy 
„zavarja az embereket a masszázssza-
lonok megjelenése, szaporodása is, je-
len pillanatban a kapitányság területén 
nyolc ilyenről van tudomásunk. Egy-
néhányban nyilvánvalóan bordélyházi 
tevékenység folyik. ”

 Új intenzív osztály, endoszkópos 
vesekősebészet, CT-részleg – szá-
molt be a városi kórház újdonságai-
ról dr. Varga Ferenc orvosigazgató.

Olajos Sándor a sportrovatban ér-
tékelte a Ritter-éra új csapatának első 
nyolc mérkőzését. A Siófoki Bányász 
csupaszív futballistája türelmet kért, 
mondván, össze kell rázódniuk. „A 
csapattá érést az is gátolja, hogy 
nem igazán tapasztaljuk város- és 
megyeszerte az összefogást, amely-
re támaszkodhatnánk – így Olajos. 
– Nagyon sok irigyünk van Siófokon 
is, akik ártanak a csapatnak, talán 
nem is tudják, milyen sokat. A csa-
pat, ha lassan is, de alakulgat. Eköz-
ben rendkívül zavaró azt tapasztalni, 
hogy a kárörvendők ugrásra készen 
lesik, várják a kudarcokat. Mi szeret-
nénk nekik csattanós választ adni, de 
az igazi az lenne, ha sikerülne őket 
szurkolóvá változtatni”... F. I.

A szállodasor is a Pannóniáé volt /Rézkarc, Rippl-Rónai Múzeum
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Majdnem színház lett a DBKK-bólMajdnem színház lett a DBKK-ból
 Negyvenöt éve nyitott a siófoki 

kulturális központ.

„Az átadás előtti éjszakán még 
Kok Jenővel, a ház műszaki vezető-
jével reflektor fénye mellett mostuk 
le a könyvtár hatalmas ablakait” – 
emlékezett vissza Takács Sándor, a 
Dél-balatoni Kulturális Központ ak-
kori igazgatóhelyettese, később 1996-
ig igazgatója. Negyvenöt éve, 1976. 
június 6-án nyitott a ház a Balatoni 
Dalostalálkozóval (napra pontosan a 
Siófoki Dalkör megalakulásának 100. 
évfordulóján), s pár nap múlva már a 
kaposvári Csiky adta elő a színpadán 
Sütő András Csillag a máglyán című 
drámáját Koltay Róberttel, Rajhona 
Ádámmal.

 Operasiker
„A kőbányai Pata-

ky István Művelődési 
Központ és a szent-
endrei székhelyű Pest 
Megyei Művelődési 
Központ után az or-
szágban harmadikként 
kerültünk a nyilván-
tartásba úgy, mint in-
tegrált kulturális intéz-
mény – folytatta a múlt 
felidézését Takács Sán-
dor. – A siófoki járás 51 
településének népmű-
velési-könyvtári feladatai, valamint 
a Balaton déli partjának településein 
az idegenforgalmi célú rendezvények 
koordinációja – „csupán” ennyi volt a 
feladatkörünk, nem volt tehát véletlen 
a nevünk; a névadó egyébként az első 
igazgató, Troszt Tibor volt, az intéz-
mény „beindító motorja”

Aki 1977-ben már távozott is, Ta-
kács Sándorra „hagyva” az igazgatói 
pozíciót. Már az első évben tartot-
tak „kísérleti jelleggel” koncerteket 
a belső udvarban (most, a pandémia 
idején lett belőle ismét rendezvény-
helyszín), a színházi bérletezés ha-
mar népszerű lett. „Igaz, a ház első 
éve után még külső segítségre szorul-
tunk, a GOV és azon belül is Szakonyi 
Géza igazgató támogatására, később 
mi lettünk az ország legtöbb színhá-
zát fogadó intézmény, tehát társulat 

nélküli, úgynevezett szemléző szín-
házként működtünk – így az exigaz-
gató. – Sikerült elhozni a nagy szín-
házakat, még Szegedről a Nabucco 
operát is; elértük, hogy készítsenek 
hozzá egy kisebb színpadon is alkal-
mazható díszletet. Ezt tekintem a leg-
nagyobb sikernek abból a húsz évből, 
amit a házban tölthettem. Egyheti 
szállást kért a szegedi társulat, s hogy 
ezalatt a Dunántúlon még több he-
lyütt előadhassák az operát. Megszer-
veztük, óriási siker lett. Emlékezetes 
előadás volt, de más szempontból a 
veszprémiek Németh László-darabja 
is, ami jó, ha húsz előadást ért meg 
végül a miénkkel együtt. A 80-as évek 
első felét írtuk. A városi pártbizott-

ság „főideológusa” kifogásolta, hogy 
az általunk idehozott előadások nem 
eléggé ideológiavezéreltek. Erre fel 
hoztuk el a Németh-darabot, az volt 
a címe, hogy Harc a jólét ellen. A da-
rabban azért harcoltak a jólét ellen, 
mert a szocializmus már akkora jólé-
tet hozott létre, ami már ellustította az 
embereket…”

Tévé, kávéház
Amikor igazgató lett – árulta el 

a Siófoki Híreknek Takács Sándor – 
sokat jelentett számára, hogy ott volt 
„mellette”, segítség képpen Lengyelfi 
Miklós, az ismert televíziós; köz-
reműködésével élesztette fel a kul-
turális központ a Kálmán-kultuszt, 
Kálmán Imre születésének 100. év-
fordulóján nemcsak a tévés, hanem 

a siófoki gálaműsor szervezésében, 
rendezésében is főszerepet vállalt 
(Rátonyi Róbert vezette, a díszven-
dég Kálmán Imre özvegye, Kálmán 
Vera volt). Takács Sándor szívesen 
emlékezett vissza Antal Imre ko-
molyzenei témájú, fiatalok számá-
ra szervezett előadássorozatára (őt 
szintén Lengyelfi segítségével sike-
rült Siófokra „csábítani”), vagy arra, 
hogy Hofi Géza és a Mikroszkóp 
Színpad állandó visszajáró vendégük 
volt. Kevesen emlékeznek ma már, 
hogy a szövetkezeti néptáncegyüt-
tesek balatoni gálája után, annak 
„folytatásául” hívták életre az Arany-
kagyló nemzetközi folklórfesztivált, 
amit viszont máig sokan emleget-

nek nosztalgiával. S ha 
már nosztalgia, nemrég 
összehívta a DBKK régi 
csapatát egy sztorizós 
visszaemlékezésre, ahol 
előjöttek a régi emlékek, 
történetek. Csak egy 
a sok közül: egy diák-
színjátszó találkozón az 
egyik előadás közben a 
ház takarítónője nemes 
egyszerűséggel a színpa-
don vonult át felmosóvö-
dörrel a kezében…

Takács Sándor fájlal-
ja, hogy a népművelés, 
a közművelődés terüle-
tén jelentkező igénye-

ket nem igazán tudták kiszolgálni. 
„Hiszen a kulturális központ már az 
1976-os megnyitásakor is kicsi volt 
egy feleakkora népességű város szá-
mára is, mint a mai Siófok. Helyi kö-
zösségeket, csoportokat már csak a 
helyszűke miatt sem nagyon tudtunk 
szervezni, viszont „csináltunk” helyi 
tévét, irodalmi kávéházat. Már akkor 
nagyon kellett volna egy civil ház, 
amire most, 45 év múltán látszik re-
ális esély. Ennek egyébként nagyon 
örülök, annak is, hogy a volt könyv-
tárépület ad majd helyet az egyesü-
leteknek.”

Nem lett színház
Arra is kíváncsiak voltunk, hogy 

az egykori vezető hogyan éli meg: a 
Dél-balatoni Kulturális Központként 
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indult intézmény 45 év után már 
nemhogy kulturális, hanem csak 
művelődési központ. „Anno egyálta-
lán nem volt túlzó az elnevezésünk a 
sokrétű feladat miatt, de már akkor is 
látszott, hogy ez túlzott elvárás egy 
intézménytől – felelte. – Megjegy-
zem, ez, a „magyar közművelődés 
megváltására” létrehozott integrált 
intézménytípus sehol sem váltotta be 
a reményeket. Ami pedig a legutóbbi, 
friss névváltozást illeti: megértem, ha 
az önkormányzatok kényszerhely-
zetben ilyen döntéseket hoznak, hi-

szen lassan az lehet az ember érzése, 
hogy ugyanaz történik, mint abban 
a rendszerben, amit 1990-ben nagy 
nehezen sikerült megdönteni, csak 
éppen nem ugyanúgy nevezik…”

1996-os hirtelen távozásáról is 
kérdeztük, s Takács Sándor most 
először mondta el, a Siófoki Hírek 
olvasóinak szánva: döntésében nagy 
szerepet játszott, hogy 1994-ben 
nem sikerült befogadó színházzá 
alakítani a házat. „Már megvolt a 
megállapodás a leendő színházigaz-
gatóval is. Úgy terveztük, nyáron né-

met, ősztől tavaszig magyar nyelvű, 
a színészekkel az adott produkcióra 
szerződő színház lett volna, kicsi-
ben olyan, mint amit Jordán Tamás 
valósított meg nagyban, Szombathe-
lyen.” F. I.

Iskolát is 
igazgatott

Miután távozott a DBKK élé-
ről, produkciós irodát hozott 
létre Takács Sándor, mert még 
hasznosítani akarta a hazai és 
külföldi kapcsolatait. De a nép-
művelő-pedagógus „messziről 
jött”, és nem is elsősorban ki-
lométerben értve: amíg tanult, 
nyaranta szállodaportásnak állt 
Siófokon, dolgozott a tabi tégla-
gyárban is, majd Andocson taní-
tottak a feleségével, utána Bedeg-
kéren lett iskolaigazgató, s onnan 
került a siófoki járási művelődési 
osztályra.    

Tizenöt éve a fogyatékkal élőkértTizenöt éve a fogyatékkal élőkért
Tizenöt éve nyílt meg Kilitiben a fo-
gyatékkal élők nappali intézménye.  

A sérült gyermekeikről gondos-
kodó szülők, 12 család akkor már 
évek óta küzdött azért, hogy ez az 
intézmény létrejöjjön. A Máltai Sze-
retetszolgálat erre a szükségletre felfi-
gyelve, a siófoki önkormányzattal 
együttműködve hozta létre. A katoli-
kus egyház tulajdonában álló épületet 
a szeretetszolgálat akadálymentesítet-
te, és tette alkalmassá az engedélyezett 
30 fő befogadására.

– A szociális alapellátást nyújtó 
intézmény a harmadik életévüket be-
töltött, önkiszolgálásra részben képes 
vagy önellátásra nem képes, felügye-
letre szoruló fogyatékkal élő, illetve 
autista személyek részére biztosít le-
hetőséget a napközbeni tartózkodásra, 
társas kapcsolatok kialakítására – tájé-
koztatta a Siófoki Híreket Hanyeczné 
Fülöp Szilvia intézményvezető.

Jól tükrözi, hogy mekkora szükség 
van egy ilyen intézményre: ellátási te-
rülete a térség 23 településére terjed 

ki, hiszen hasonló szolgáltatás azóta 
sincs a környéken. A kezdetektől ösz-
szesen 73 fő fogyatékkal élő fordult 
meg az intézmény falai között. Közü-
lük többen elköltöztek, illetve lakóott-
honokba, bentlakásos intézményekbe 
kerültek. Jelenleg 43 főről gondoskod-
nak. Tanköteles korú, fogyatékkal élő 
gyermekeket az iskolai szünetek ideje 
alatt fogadnak.

– Tekintettel az ellátotti igények-
re, valamint az igénylők életkorára, a 
megfelelő fejlesztés hiányára, 2009. 
szeptember 1-jei kezdéssel, nappali 
intézményi keretek között fejlesztő fel-
készítést szerveztünk. Napra pontosan 
5 évvel később pedig megkezdte mű-

ködését a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat Iskola Alapítványa által fenntar-
tott gyógypedagógiai nevelési-oktatási 
intézmény 12 fő tanulói létszámmal, 
amely jelenleg is működik – tette hoz-
zá az intézményvezető.

A gondozottak hetente katolikus 
és református hittan foglalkozásokon, 
zene- és állatasszisztált terápián, va-
lamint gyógytornán is részt vesznek. 
Önkéntesek is szép számmal segítik a 
közös munkát táborozások, kirándu-
lások alkalmával. A szeretetszolgálat 
évente több alkalommal is szervez 
egynapos kirándulásokat, illetve nyá-
ri tábort. A koronavírus-járvány ideje 
alatt a külső programok (gyógyúszás, 
könyvtárlátogatás, táborozás, kirándu-
lások) szünetelnek, illetve vendégmű-
vészek meghívására sincs lehetőség. 
Ezek helyett egyéni foglalkozások, 
készségfejlesztő játékok, kézműves 
foglalkozások, filmvetítések, konyha-
kert- és virágápolás, születésnapok 
megünneplése, jeles napokról, ünne-
pekről való megemlékezés színesíti a 
mindennapokat Kilitiben.
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Egyes hűtők 3 év garanciával!Egyes hűtők 3 év garanciával!
Díjmentes házhoz szállítással!Díjmentes házhoz szállítással!

KEDVEZŐ ÁRON!KEDVEZŐ ÁRON!
BEÉPÍTHETŐ KÉSZÜLÉKEKBEÉPÍTHETŐ KÉSZÜLÉKEK
SZÉLES VÁLASZTÉKBAN.SZÉLES VÁLASZTÉKBAN.

Siófok, Fő u. 142. • Tel.: 06/70/774-7227  
Nyitvatartás:  H-P.: 9-18 h, Szo.: 9-13 h

•  DÍJMENTES SZÁLLÍTÁS SIÓFOK  
ÉS 15 KM KÖRZETEN BELÜL!

•  Széles áruválaszték 300 m2-en
•  Kedvező áruhitel lehetőség,  

vegye meg részletre
•  Lecserélendő készülékét 

díjmentesen elszállítjuk!

Részletekről 
érdeklődjön  
a boltban.
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SPÓROLJONSPÓROLJON  új új készülékén készülékén most akár  most akár  

• • 5.0005.000 Ft Ft  • • 10.00010.000 Ft  Ft • • 15.00015.000 Ft Ft  • • 20.00020.000 Ft-ot! Ft-ot!

HŰTŐKHŰTŐK és és FAGYASZTÓK FAGYASZTÓK    
mindenféle méretben!mindenféle méretben!

TELEVÍZIÓK SZÉLES 
VÁLASZTÉKA
39.990 Ft-tól!

• KISGÉPEK • MOSÓGÉPEK  
• HŰTŐSZEKRÉNYEK  
• FAGYASZTÓ LÁDÁK
• • SZÁMÍTÓGÉP KIEGÉSZÍTŐKSZÁMÍTÓGÉP KIEGÉSZÍTŐK



PALATETŐS ÉS LAPOSTETŐS ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA!
PROFESSZIONÁLIS SZIGETELÉSI  
MEGOLDÁSOKKAL,TÖBB, MINT 25 ÉV  
SZAKMAI TAPASZTALATTAL,  
12 ÉV SZAVATOSSÁGGAL VÁLLALJUK:

KÉRJE DÍJTALAN HELYSZÍNI KONZULTÁCIÓNKAT! 

Tel.: 06 20/995-Tel.: 06 20/995-55325532
e-mail: haztetogroup@gmail.come-mail: haztetogroup@gmail.com

MÁR AZ ELSŐ MÁR AZ ELSŐ 
LÉPÉSTŐL ÖN LÉPÉSTŐL ÖN 
MELLETT ÁLLUNK  MELLETT ÁLLUNK  
A KORREKT A KORREKT 
KIVITELEZÉS KIVITELEZÉS 
MEGVALÓSÍTÁSÁBAN!MEGVALÓSÍTÁSÁBAN!

• Palatetők bontás nélküli felújítását 
•  Lapostetők szigetelését • Energiaszámla nullázása 

napelemrendszer kulcsrakész telepítésével

SZAKKÉPZETT FAVÁGÓ SZAKKÉPZETT FAVÁGÓ 
VÁLLALJA VESZÉLYES FÁK VÁLLALJA VESZÉLYES FÁK 

KIVÁGÁSÁT, VISSZAVÁGÁSÁT, KIVÁGÁSÁT, VISSZAVÁGÁSÁT, 
ELTAKARÍTÁSSAL,  ELTAKARÍTÁSSAL,  

SAJÁT EMELŐKOSÁRRAL.  
TEL.: 06/20/320-8485

kiralyfavago@gmail.com

Arthromed
Dr. Koreny Tamás Ph.D.
Private Orthopaedic surgeon

www.porcklinika.hu
ORTOPÉDIAI MAGÁN-RENDELÉSEMEN  
SZERETETTEL VÁROM PÁCIENSEIMET, 

Siófok, Semmelweis u. 1. +36-30/425-2664
Mozgásszervi betegségek és Sportsérülések 

gyógyítása, Gyermekszûrés
Bejelentkezés on-line, vagy telefonon.



Porsche Bónusz
finanszírozással

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: 

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

Touran már  
5 915 000 Ft-tól  
nagycsaládos  
állami támogatással

A Touran modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,3-6,5 l/100 km; CO₂-kibocsátása: 139-148 g/km. A megadott értékek a típusjóváha-
gyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes jármű-
vekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, 
tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők is befolyásolják. A kedvezmény 2,5 millió Ft vissza nem térítendő állami támo-
gatásból és 1,5 millió Ft extra kedvezményből tevődik össze. A Volkswagen által biztosított 1,5 millió Ft kedvezmény az extra nagycsaládos-felszereltség cso-
mag árából és további egyszeri árkedvezményből áll. Az akció csak a Touran Comfortline, Highline és IQ.DRIVE modellekre érvényes, és nem vonható össze más 
akcióval, használtautó beszámítással. Porsche Bónusz finanszírozás esetén további egyszeri 300 000 Ft árkedvezményt nyújtunk. Az állami támogatás igénybe-
vételének feltételeiről az allamitamogatas.vwh.hu oldalon tájékozódhat. Az akciós ajánlat 2021. február 04-től 2021. június 30-ig érvényes. Jelen hirdetés nem 
minősül ajánlattételnek, az akció részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben. A képen látható gépkocsi illusztráció.
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GDN ingatlan és könyvelôiroda
Munkatársakat keres

konyveles@hopsi.hu e-mail címre.

KÖNYVELÔ ÉS  
PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZÔ 

munkakörbe 
Elvárások:
•  Pénzügyi-, számviteli,  

mérlegképes könyvelôi végzettség
• Magas szintû MS Excel használat
• Kiváló elemzô képesség
•  3-5 év hasonló területen szerzett  

tapasztalat.
Elônyök:
• Felsôfokú gazdasági végzettség
•  SAP Business  

ONE felhasználói tapasztalat
• Adótanácsadói végzettség

Fényképes önéletrajzot várjuk a 



SIÓFOK

+36 84 313 836
www.PIZZAKARAVAN.hu

TÖLTSD LE 
mobilappunkat

MINŐSÉGI  
HASZNÁLTAUTÓK, 

MEGBÍZHATÓ  
FORRÁSBÓL 

Siófok, Vak Bottyán utca 27.  
(Az autókölcsönzővel egy telephelyen.)

www.sebesi.hu www.sebesi.hu 
Tel.: 06-20/335-9596Tel.: 06-20/335-9596

FONTOS LÁTOGATÁSI INFORMÁCIÓK:
A COVID-19-es vírushelyzet miatt, mindig az aktuális védelmi 

intézkedéseket kell betartani. A 18 év feletti vendégek  
csak védettségi igazolvány bemutatásával látogathatják a házat.  
A 6 és 18 év közötti látogatóknak kötelező a szájmaszk viselése.

Tel.: +36 30 715 1266
Csoportok részére akciós árak! Látogassanak meg minket!Csoportok részére akciós árak! Látogassanak meg minket!

 Fordított ház • NYITVATARTÁS: 10 és 18 óra között 
főszezonban: 10 és 20 óra között

KADUCEUS 
GYÓGYSZERTÁR
Siófok, Zamárdi u. 4. • Tel.: 06/84/310-935

NYÁRI NYITVATARTÁSNYÁRI NYITVATARTÁS
JÚNIUS 1-TŐL AUGUSZTUS 31-IG.  JÚNIUS 1-TŐL AUGUSZTUS 31-IG.  

Hétfőtől- Péntekig: 7.30-20.00Hétfőtől- Péntekig: 7.30-20.00
Szombat: 8.00-20.00 Vasárnap: 8.00-20.00Szombat: 8.00-20.00 Vasárnap: 8.00-20.00

A SIÓFOKI HÍREK ÚJSÁGBA  
HIRDETÉSFELVÉTEL A SZUPERINFÓ 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁJÁBAN:
Siófok Kele út 5 szám alatt.
Telefon: 84 317 922
Email: siofok@szuperinfo.hu

Valamint üzletkötőinknél, akik kérésére felkeresik.
Varga Tibor: +36 30 6324 722
Nagyné Horváth Mónika: + 36 20 519 8518

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS: JÚLIUS 1., LAPZÁRTA: JÚNIUS 25.



Naturmind 
tápiókagyöngy
A manióka vagy tápióka Kö-
zép- és Dél-Amerikából szárma-
zó növény. A tápiókagyöngyből 
általában  pudingot készítenek, 
amelyet nem csak magában fo-
gyaszthatunk, hanem sütemé-
nyekre, tortákra is tehetjük krémként, de díszí-
tőelem is lehet egy különlegesebb fogáshoz.

Siófok, Fő utca 47-53 .
nyitvatartás: 

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

facebook.com/rozsasbiobolt

Siófok központjában, a pláza mellett 50 méterre

gyógyvizek

tejhelyettesítők

sajtolt olajok

csíra magvak

ételízesítők

maglisztek

zöldséglevek

fűszerek

lisztek

tészták

aszalványok

gluténmentes

gyógyteák

füstölők

illóolajok

hajfestékek

fülgyertyák

tisztítószerek

vitaminok

ayurveda

vegetáriánus

növényi sajtok

bioparfümök

PI - víz gyártás

cukor helyett

Interherb 1000 g 

Eritrit - cukorhelyettesítő
Cukorbetegek is fogyaszthatják! 
Növényi eredetű édesítőszer. 
Nem hizlal (energiatartalma 0), 
nem növeli a vércukorszintet és 
az inzulinválaszt (glikémiás inde-
xe 0), használata biztonságos 
(nem okoz bélpanaszokat).
Gyümölcs elrakásához is ideális választás!

2495 Ft helyett 1995 Ft

Interheb Slim Pasta® 200g
Jó hír a tésztakedvelőknek! 
Az Ördögnyelv természetes 
glükomannán (konjak) rostja-
iból és zabrostból készült Slim 
Pasta® - szélesmetélt, cérna, 
penne, spagetti - a hagyomá-
nyos tészták kalóriaszegény al-
ternatívája. A glükomannán a 
természet ajándéka a fogyó-

kúrázók számára. Japánban évszázadok óta 
fogyasztják. Ajánljuk diétázóknak, cukorbete-
geknek.  Energia: 32 kJ  Szénhidrát: 0 g / 100 g

Pharmacoida 
Zsírral szemben 90 db 
Ördögnyelv-, paprika- és zöld 
kávé kivonatot tartalmazó ét-
rend - kiegészítő. A napi adag,
energiaszegény étrend mellett 
hozzájárul a testsúly csökkenté-
séhez, segíti a vér normál kolesz-
terin-szintjének fenntartását. 
Az ördögnyelvből kivont rost a 

zsírok felszívódásának gátlásával, segíti a test-
súly és a zsíranyagcsere normalizálását. 
A vizet megkötve növeli a telítettség érzetet. 
Dr. Letoha Tamás kutatóorvos vezetésével 
előállított új gyógynövény alapú termékcsa-
lád egyik tagja, melynek természetes ható-
anyagai mellékhatások nélkül szolgálják a 
szervezet egészséges működését.

3945 Ft helyett 2995 Ft

Biocom REG - ENOR
A Reg - Enor étrend-kiegészítő elő-
segítheti a emésztés megfelelő 
működését, segíthet a szervezet 
méregtelenítésében. 
A szervezet a méreganyagokat 
a zsírszövetben tárolja. A termék 
használata, megfelelő diéta mel-
lett testtömegcsökkentést eredményezhet.

Éden Prémium Agar - agar 
a zselatin újragondolva 
Az állati eredetű zselatint teljes 
mértékben helyettesíti, annak 
növényi alternatívája. Koleszte-
rinmentes kötőanyag, melegen 
oldható, hideg állapotban zse-
lésedik. Felhasználható szószok, 
dzsemek, desszertek sűrítésére, 

hidegtálak készítéséhez.

Natur Tanya Chillishape 200 ml
Bőrfeszesítő és alakformáló 
hatás a chili paprika erejével!
Hatékonyan lép fel a helyi zsír-
párnákkal szemben, és látvá-
nyosan szünteti meg a narancs-
bőr (cellulitisz) jelenséget. Ser-
kenti a vérkeringést, javítja a kö-
tőszövetek vérellátását, segít 
megszabadulni a kötőszöve-
tekben felhalmozódott méreganyagoktól.

2995 Ft helyett 1995 Ft

Natur Tanya 
beta - SOLAR
Vitamin, ásványi anyag, 
zöld tea és hialuronsav 
tartalmú étrend-kiegé-
szítő kapszula a gyönyö-

rű napbarnított bőrért! Napozáshoz és szolá-
riumhoz, barnulást elősegítő összetevőkkel és 
bőrvédő antioxidánssal.

Interherb Maca 30 db
Életerővel tölti fel a szervezetet. 
A Maca extraktum a perui vö-
rös zsázsa gumójának értékes 
kivonatából készül. C-vitamin-
nal együtt hozzájárul az immun-
rendszer megfelelő működésé-
hez, támogatja a legyengült, lábadozó szer-
vezet felépülését, elősegíti a megfelelő fizikai 
és szellemi erőnlétet. Fogyasztását különösen 
ajánljuk férfiak és nők számára a testi - és lel-
ki egyensúly megőrzésére, a szellemi - és fizikai 
frissesség fokozására.

egységár: 33 Ft/db egységár: 1995 Ft/kg

egységár: 9975 Ft/liter

Az akciók a készlet erejéig érvényesek, és az áfát tartalmazzák.


