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KOSSUTH-DÍJASOK
ÉS A DÍSZPOLGÁR
A Hot Jazz Band invitálta a
zongorához Apáti Jánost a
18. Siófoki New Orleans Jazz
Fesztiválon, a hajóállomási
Dísz téren.

OLIMPIAI
DICSŐSÉGTABLÓ,
SIÓFOK
1992, Barcelona: Pomucz Tamás
vitorlázás: 23. hely
2021, Tokió: Németh Nándor
úszás: 5., 8. hely
16-17. oldal
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AZ OLVASÓ OLDALA

HYPERJET,
ENGEDÉLLYEL
Hirtelen, gyors manővereket nem
hajthat végre - így kapott engedélyt
a működésre a siófoki kikötőből
induló hyperjet, melynek működését, gyorsaságát és zaját az elmúlt
nyarakon is sokan kifogásolták. A
Siófoki Hírek idei júliusi számában egy aranyparti olvasónk leveléből idéztünk, eszerint „zaj- és
környezetszennyező, folyamatos
bombázáshoz lehet hasonlítani azt
a fülsértő, éktelen hangot, amelyet
szinte mindennap, naponta többször kell eltűrni a parton tartózkodóknak”.
A Napi.hu cikkéből kiderül: idén
a fővárosi kormányhivatal engedélyezte – kizárólag közforgalmú
személyszállítás céljából – a kishajó balatoni üzemeltetését. „A
szabályozást 2021. január elsejei
hatállyal módosították a fürdőzők
biztonsága, zavartalan nyaralása érdekében. Az üzemeltetőnek
nyilatkoznia kellett arról, hogy a
személyszállítási szolgáltatást ellátó hajóval nem hajt végre közlekedésbiztonsági vagy forgalmi okból
nem indokolt, a megszokottnál
gyorsabb, hirtelen manővereket.
Ezt a nyilatkozatot az ügyfél csatolta a kérelméhez, azaz ő maga
vállalta a szabályos közlekedést. A
jogszabályban és az engedélyben
foglaltak betartását az üzemeltetési engedélyt kiadó hajózási hatóság
és a vízi rendészet is ellenőrzi. A
kishajót és működtetését júniusban már négyszer vizsgálták, és
szabálytalanságot nem állapítottak
meg”.
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BALESETVESZÉLY. Vári Tibor széplaki olvasónk fotózta le a Cinege-patakon átívelő új hidat a rajta átvezető kerékpárúttal és a híd előtt elhelyezett
úttestszűkítő korlátokkal. Ezeknek eredendően az a célja, hogy autóval ne tudják használni az utat és a hidat, csak bringával és gyalog. Olvasónk szerint
azonban a két korlát annyira leszűkíti a kerékpárutat, hogy ez balesetveszélyes, főleg ha több bringás halad az úton, netán egymással szemben haladnak
többen. Elegendő volna középre egy oszlop, ami szintén meggátolná az autós
közlekedést – véli Vári Tibor. Az új gyalogos-kerékpáros híd a NIF (Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) beruházásában készült.
ÖNÖK KÉRDEZTÉK. A Klapka utcából: Több nyilatkozat és újságcikk
ígérte már, mikor indul a déli városrész csapadékvíz-elvezetési beruházása.
Dr. Lengyel Róbert polgármester: – Elindult. A Vértes-Út Kft. végzi a munkálatokat 10 hónapos teljesítési határidővel. Az árkolás a Dózsa György utca
végén, a Sió-csatorna betorkollásától indult. Augusztusban érnek el az M7-es
hídjáig, október elejére az Alsó utca elejéig, év végére a Rét utca elejéig, majd
jövő márciusra fejeződik be a kivitelezés a Rét utca végén. Földes és burkolt
árokrendszer, helyenként zárt csővezetékrendszerek, vízátemelők fognak kiépülni, két évtized beváltatlan ígéretei után, mintegy 700 millió forintból,
amiből több mint félmilliárdot a város kasszájából fizetünk ki.

Tisztelt Olvasóink!
Júliustól – mivel a posta országos szinten visszamondta a
nem címzett küldemények kézbesítését – lapunkat is új terjesztő csapat igyekszik eljuttatni az
olvasókhoz. Ez az első hónapban
nem ment zökkenőmentesen, reméljük, a későbbiekben már kevesebb gond lesz a terjesztéssel.
Jelezni szeretnénk azt is, hogy a
társasházak zárt helyen lévő postaládáihoz a terjesztők (a postásokkal ellentétben) nem tudnak
hozzájutni, így a Siófoki Híreket
is az erre a célra rendszeresített
gyűjtőkbe helyezik.

Terjesztéssel kapcsolatos észrevételt olvasóink (a pontos cím
megjelölésével) ímélcímünkön
(siofokihirek@siofok.hu), vagy
Facebook-oldalunkon
(Siófoki
Hírek – az önkormányzat lapja)
tehetnek.
A Siófoki Hírekhez korlátozott
számban ezeken a helyeken is
hozzájuthatnak: városháza porta;
Tourinform, Víztorony; könyvtár;
művelődési ház; Szuperinfó szerkesztősége (Kele utca 5). Lapunk
elektronikusan is olvasható:
www.siofok.hu (önkormányzat/
Siófoki Hírek).
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Milyen jövőt
szánjunk
a sétánynak?
Bár 90 százalékkal csökkent a bűncselekmények
száma a Petőfi sétányon
az évtizeddel korábbi
állapotokhoz képest, a
rendőrségnek idén
nyáron is akad dolga ott
bőven. Közben a Balaton-parti Kft. vezetője feladatul kapta: dolgozzon
ki koncepciójavaslatot a
sétány jövőjéről.
Tombol a nyár, „él” a Petőfi sétány… Két nagy rendőrségi razzia (600,
illetve 300 igazoltatás, jó néhány előállítás garázdaság, kábítószer-birtoklás,
tiltott prostitúció, stb. miatt), garázdaságsorozat megfékezése 40 rendőrrel,
strandtolvajok, sorompótörő elfogása
a városi kamerarendszer segítségével
– gyorsmérleg az idei főszezon első
hónapjáról.
– A „Petőfisétány-jelenség” évtizedek óta „kísérti” Siófokot – emlékeztetett dr. Lengyel Róbert polgármester.
– Valamikor és valakik úgy döntöttek,
hogy azon a parti sávon a város és befektetőként előállt vállalkozók kooperációjában egy bulinegyedet építenek,
és pillanatok alatt a bulituristák városává váltunk. Amikor 2006-ban visszajöttem Siófokra, már mint rendőrkapitány, igazából akkor szembesültem
az ottani viszonyokkal: hangzavar, tömeg, részegek, bedrogozottak, majdnem pucéran vonagló lányok a pultokon, holland meg német, no és persze
magyar fiatalok hömpölygő áradata,
prostik, stricik, drogárusok. Mindez
még töméntelen számban elkövetett,
főképp vagyon elleni bűncselekmén�nyel is megtoldva… Aztán meg persze
a városvezetők, a Balaton-parti kft.
ügyvezetése és egyes lenti vállalkozások összefonódásai, háttérüzletei,
a városi ingatlanvagyon egy részének
elkótyavetyélése...Az előző ciklusban

elsősorban a közbiztonság javítása
érdekében tudtam lépni előre és eredményeket is felmutatni, mert az akkori
fideszes többség ebben volt partner. A
2019-es választás után folytattuk a sétány közbiztonsági programját (őrzés,
térfigyelő kamerarendszer-fejlesztés
lent és a kapitányság épületében is,
városi biztonsági vezető megbízása a
nyári szezonra, szoros együttműködés a rendőrséggel, a járműforgalom
szigorítása...), de ezzel párhuzamosan
elkezdődött, és jelenleg is folyik a hos�szú távra kiadott önkormányzati ingatlanok bérleti szerződéseink teljes körű
átvilágítása is, utána pedig a „kabátok
újragombolása” következhet.
A polgármester bejelentette: a Balaton-parti Kft. új ügyvezetője feladatul kapta a Petőfi sétány középtávú
koncepciójavaslatának elkészítését a
döntéshozó képviselő-testület számára, ez év végére. „Felelősen döntsük
el, milyen jövőt is szánjunk a sétánynak, ha majd tisztán látjuk a bérleti
és a tulajdonviszonyokat – így a siófoki városvezető. – A kft. vezetője a
koncepció elkészítéséhez egyeztetni
fog az önkormányzati és rendőrségi
illetékesekkel, az érintett vállalkozásokkal. Hogyan nézzen ki a sétány 3-5
év múlva? Erre keressük a választ. Továbbra is a bulituristák magyarországi
„gyűjtőhelye” legyen, vagy változzon
a profilja? Én az utóbbira hajlanék, és

úgy érzem, ezt a véleményemet a városlakók többsége is támogatja. Az idei
nyár eddigi tapasztalatai is ebben erősítenek meg…Ezzel együtt a rendőrség
szolgálatát, a rendőrségi vezetők külön
odafigyelését ezúton is köszönöm!”

Ön milyen jövőt
szánna a sétánynak?
Mondja el, írja le:
ímél: siofokihirek@siofok.hu
Facebook: Siófoki Hírek –
az önkormányzat lapja.
Levélben: Siófoki
Önkormányzati Hivatal,
8600 Siófok, Fő tér 1.,
Olvasói válasz.
xxx
Bilincsbe verve vitte el a TEK (terrorelhárítás) az otthonából Ressinka
Imrét, a Petőfi sétány önkormányzat
által megbízott biztonsági vezetőjét.
Ressinka, valamint dr. Lengyel Róbert polgármester tájékoztatásából
tudjuk: a biztonsági vezetőt névtelen
bejelentő lőfegyver engedély nélküli
megszerzésével, tartásával, lőfegyverrel való visszaéléssel vádolta meg.
Ressinkát végül csupán tanúként
hallgatta meg a megyei rendőrség,
majd hazaengedte. Lapzártakor nem
volt több információnk az ügyről.
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„Inkább harcolok valamiért…”
Bár próbálták meggyőzni, nem
indul az ellenzéki előválasztáson –
jelentette be a közösségi médiában
dr. Lengyel Róbert siófoki polgármester. Nem kíván a nagypolitika
színpadára lépni, hiszen 2019-ben
Siófok szolgálatára esküdött fel.
„Bár az utolsó utáni pillanatig
próbált meggyőzni a Mindenki Magyarországa Mozgalom, személyesen Márki-Zay Péter is, és a környezetemben is sokan inspiráltak, immár
egyértelművé teszem mindenki számára, és hivatalosan is bejelentem:
nem kívánok indulni a Somogy 4-es
körzetben az ellenzéki előválasztáson, nincsenek országgyűlési képviselői ambícióim. Így a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa
Mozgalom (is) a Jobbik helyi jelöltjét, Potocskáné Kőrösi Anitát fogja
támogatni az előválasztáson.
Természetesen szó nincs arról,
hogy bármely párt jelöltjétől megijednék, esetleg önbizalom hiányában szenvednék. Akik ismernek,
tudják, hogy ez kizárt. De vannak
egyéb szempontok. Az egyik ilyen egyébként fajsúlyosan - a családom.
Kitehetném-e (újra) őket egy várhatóan rendkívül aljas és gátlástalan
kampánynak? Mert mára Magyarországon a kampány nem elsősorban
politikai ellenfelek szemtől szembeni, nyílt színi csatája, hanem bizony
ellenségképek gyártása és mások,
valamint alkalmanként azok családtagjai emberi méltóságának a sárba
taposása, munkahelyi fenyegetése,
ellehetetlenítése is.
Aztán pedig az ellenzéki pártoknak megvannak a saját preferált
embereik, elsősorban is őket igyekeznek a kormányzáshoz vezető rögös úton elindítani, nem feltétlenül
független polgármesterekben látják
e nemzet jövőjét. Ehhez meg joguk
van. Esetemben ott van a Jobbik helyi jelöltje, Potocskáné Anita is. Alpolgármesterem volt, tisztelem őt,
még egy előválasztáson sem lennék
hajlandó ellenfélként tekinteni rá.
És még valami, de talán a legfontosabb: 2019-ben én Siófok város szolgálatára esküdtem fel. Még
egy egyébként sokkal jobban fizető

Nem adja fel a polgármesterséget „nagypolitikai” állásért

„nagypolitikai” állás, illetve a saját
magam ambícióinak reménybeli oltárán sem akarom feláldozni városi
szolgálatomat, és amennyire lehet,
szeretném óvni is Siófokot attól a
mocsoktól, ami a választásokhoz közeledve egyre fokozódva fogja elborítani ezt a kis nemzetet.
Tehát az előválasztáson nem mérettetem meg magam, az előválasztási kampányban majd egyik, a ’19-es
választáson engem és a frakciónkat
támogató ellenzéki párt jelöltje mellett vagy ellen sem foglalok állást. De
arra fogom biztatni a szavazópolgárokat, hogy menjenek el, válasszák
ki bölcsen azt az embert, akiben a
legtöbb spirituszt látják.
Jómagam természetesen kormányváltást szeretnék. (Különösen is az előző ciklusban, a többségi fideszes frakció velem és a városunkkal szembeni
viselkedése, aljasságai, gazemberségei
okán tán ez nem meglepő.)
Ennek megfelelően az ellenzéki
előválasztás majdani győztesét, azt
az embert, akit az engem is anno
támogató ellenzéki pártok egyöntetűen támogatnak majd, a magam lehetőségeinek keretein belül segíteni
fogom. No nem a kormány vagy épp
a kormánypártok helyi jelöltjének
folyamatos mocskolásával, lejáratásával, illetve nem is elsősorban a
jelenlegi kormányzati tevékenység
vég nélküli szapulásával (írom ezt
annak ellenére, hogy ha valakinek

volt alkalma az elmúlt évek során
méltatlan támadások, aljasságok
alanyának lenni, akkor abban én feltétlenül dobogósnak érzem magam).
Az emberek jelentős része a jelenlegi
rendszer erényeivel és hibáival, adott
esetben a soha el nem évülő bűneivel
is tisztában van. Sokkal inkább arra
kíváncsiak, mi várható egy váltás esetén. Mivel, mitől lesz jobb, élhetőbb
ez az ország? Meggyőződésem, hogy
elsősorban erre keresik a választ. De
nem vagyok profi kampányszakember, csak mint magyar állampolgár
gondolom így.
Dereng egy mondás: inkább harcolok valamiért, sem mint valami
ellen. Én egy élhetőbb és szabadabb
Magyarországért és a megtépázott
magyar önkormányzatiság helyreállításáért kívánok keményen és
érvekkel harcolni, nem pedig hangzatos szavakkal árnyékbokszolni,
vagy épp másokat, azok családtagjait taposni, lejáratni. És mindezt
továbbra is az ellenzéki pártok által
(is) támogatott, de független polgármesterként és természetesen a város
érdekeit előtérbe helyezve.
Köszönöm a biztatásokat, a megtisztelő, e témával kapcsolatos megkereséseket. A döntésem ellenére
sokat jelentenek ezek nekem, és további erőt is adnak, hogy szeretett
városunkat szolgálhassam. ”
(Dr. Lengyel Róbert július 9-i
Facebook-bejegyzése)
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Új menetrend 14-es és 24-es buszokkal
Megszűnt a 64-es és a 4-es jelzésű
járat - 30 percenként közlekedő
buszok - Törekibe hétvégén is jár
- Sóstót és Széplakot is összekötötték Kilitivel – Újdonság: éjszakai
buszok.

Ezek a július 17-én érvénybe
lépett nyári helyi buszmenetrend
főbb változásai, vagyis senki se
lepődjön meg, ha a 14-es jelzésű,
kiliti járaton Balatonszéplak alsó
feliratot lát…
2021. július 17-től megújult
Siófok helyi buszközlekedése,
melynek részeként első lépésben
a főszezoni közlekedés alakult át
– közölte a menetrend-átalakítással megbízott Mobilissimus Kft.,
hozzátéve: a tervezést Siófok Város
Önkormányzata és Volán Zrt. közötti egyeztetések mellett a lakosság megkérdezése is segítette.
A főszezoni és a szezonon kívüli autóbusz-közlekedés megújításának célja egyrészt, hogy a vasúti
közlekedéshez és a módosított me-

netrend alapján közlekedő helyközi buszokhoz a jelenleginél sokkal
jobban igazodjanak a helyi autóbuszok, másrészt, hogy a város különböző pontjait összekapcsolva a
helyi lakosok és a városba érkező
turisták gyorsabban elérjék úti céljukat.
Az új hálózatban valamennyi
irányban könnyebben tervezhetőek az átszállások és az utazások is.
Az új menetrend kidolgozása során
fontos szempont volt az átszállás
biztosítása a Budapest – Siófok –
Keszthely / Nagykanizsa InterCity
vonatokról és vonatokra.
Főszezonban az autóbusz-állomás és Balatonszéplak alsó, illetve
az autóbusz-állomás és Sóstó kemping között, mindennap a korábbihoz képest kétszer olyan sűrűn,
30 percenként közlekednek az autóbuszok. Balatonszéplak és Sóstó
felől is közvetlen járatok indulnak
a Tesco és Kiliti felé hétköznap 30,
hétvégén és este 30-60 perces követéssel. A nyári főszezonban, kísér-

leti jelleggel a 7-es buszok hétvégi
napokon is közlekednek, így Töreki
felől mindennap elérhető lesz Siófok belvárosa. A part menti járatok
csatlakoznak még a Budapest felől
0.38-kor érkező Bagolyvonathoz is.

Turistáknak is
Turistákra is szabták az új menetrendet, nem csak a helyi lakosokra
– tájékoztatott Ekés András, a Mobilissimus Kft. ügyvezetője a nemrég
alakult SióKör legutóbbi összejövetelén. Egyebek között arról beszélt: a
helyi tömegközlekedés átszervezése
önmagában nem elég, hiszen Siófok
közúti forgalma nyáron és a frekventált időpontokban egy nagyvároséval
vetekszik, amit a közúthálózat alig
képes elviselni. Nincsenek például
városközponttól távoli nagy parkolók, transzferbuszok. Felhívta a figyelmet: a települések hamarosan
uniós pályázati támogatást nyerhetnek a fenntartható közlekedési stratégiájuk elkészítésére.
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TERVTANÁCS ELŐTT:
STADION ÉS LIDL
A leendő Lidl áruházat és a stadionfejlesztést véleményezte többek között legutóbbi ülésein a májusban alakult építészeti-műszaki
tervtanács.
Két ülést tartott már a polgármester kezdeményezése nyomán
megalakult tervtanács – tudtuk
meg Kadlicskó Krisztiántól, Siófok
város főépítészétől. A tanácsnak
rajta kívül öt tagja van: L. Miha
Emőke, Ripszám János, Hideg
Norbert, Pápay György és Gazsó
István.
– A Lidl áruház létesítését azért
is támogattuk, hogy javuljon a keleti városrész kereskedelmi ellátása – így a főépítész. – A tervek
építési engedélyezés előtt állnak.
A futballstadion átdolgozott terveit
is jobbító gondolatokkal látta el a
szakmai testület.
A tervtanács háromféle döntést
hozhat az építési engedélyezést
megelőző szakaszban. Javasolja,
kikötéssel javasolja, vagy nem javasolja a véleményezésre megküldött
tervet. A tanács elé csak a településképi szempontból meghatározó, jelentősebb építmények tervei
kerülnek. – A polgármester joga
a településképi vélemény kiadása ilyen esetekben, de szakmailag
most Siófokon magasabb színvonalon kerülnek véleményezésre a
tervek azzal, hogy ezt megelőzően
egy „szakmai zsűri” tanulmányozza át a terveket, és fogalmaz meg
javaslatokat az építtetőnek. Ahogy
a polgármester, úgy a tervtanács
sem építésjogi szempontból vizsgál egy adott épülettervet, hiszen
az az építési engedélyt kiadó kormányhivatal feladata. Mi a településképi megfelelőséget nézzük;
milyen színeket, anyagokat használjon, hogyan formálja az épületet
a tervező..
Ahogyan a helyi rendelet is
fogalmaz, a tervtanács „a helyi
épített környezet, illetve építészeti
örökség védelme szempontjából
jelentős építészeti-műszaki tervek
szakszerűségének, magas színvonalának elősegítése céljából” jött
létre. Kadlicskó Krisztián azt várja,
hogy a siófoki épületek építészeti
minősége javul, hiszen a tervtanács mindig jobbító szándékkal
fogalmazza meg javaslatait.

F. I.

Művelődési központ:
régi-új igazgató
Rendkívüli ülést tartott júliusban
a siófoki képviselő-testület.
Új vezetője van a Kálmán Imre
Művelődési Központnak. Az igazgatói álláshelyre kiírt újabb pályázatra
ezúttal öten adtak be ajánlatot, ebből
három pályázó felelt meg minden
feltételnek. Közülük a képviselő-testület választása Kiss Lászlóra esett,
aki már vezette az intézményt, mégpedig 2007 és 2011 között.
Tárgyalt a testület a helyi autóbuszok új, nyári menetrendjéről, amit a
szezon után, ősszel értékelnek majd.
Döntöttek arról is, hogy a Vitorlás
és Indóház utcák sarkán a nemrég a

Balaton-parti Kft.-től visszavásárolt
területen (a Sió-híd melletti, jelenleg
murvás parkolóról van szó) hamarosan szilárd burkolatú parkolót építenek. Terítékre került a legrangosabb
hazai kerékpáros verseny, a nemzetközi Tour de Hongrie is, a város az
idei májusihoz hasonlóan 2022-ben
és 2023-ban a verseny rajtjának helyszíne kíván lenni, ehhez mindkét
esztendőben 15-15 millió forintos támogatást biztosít.
A képviselő-testület a siófoki Zöld
Szám Rádiótaxi Egyesület kérelmére
kitolta a közterülethasználatidíj-fizetési határidejüket, a díjcsökkentéshez azonban nem járult hozzá.

Hét utca kap idén
szilárd burkolatot

Négy utcában már elkészültek.
A 2019-es önkormányzati választások időpontjában csak a belvárosban
és környékén, illetve Kiliti területén
36 olyan utca volt, amelyik még nem
rendelkezett semmilyen szilárd burkolattal. A tavaly indított program keretében akkor hattal csökkent a poros,
murvás utak száma a helyi adófizetők
pénzéből, idén hét utca kap szilárd
burkolatot. Ebből négynek az átadá-

sára már sor is került júliusban.Előbb
a kiliti Zöldmező és Gaál György utcában, majd a Kristály utcában és a Szent
Lászlóban, ahol előre nem kalkulált
pluszköltségek is voltak. A kivitelezés
során derült ki, hogy az eredeti , de
mára teljesen tönkrement kövesút alatt
sok helyen kispórolták anno az alapot.
Marni, alapozni, betonozni is kellett
ahhoz, hogy tartósan jelentősebb forgalmat és jelentősebb súlyú járműveket is elbírjon az új burkolat.
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Pillangóból Pitypangba költöznek

ÓVODAI ÖSSZLÉTSZÁM
2014

834

2021 júl.

710

2021. szept.

630

2022/23 (várható) 587

Tovább csökken az óvodába járók
száma Siófokon. A kiliti apróságok
óvónőstől, dajkástól mennek át a
másik oviba.
Az új nevelési év is alacsonyabb
óvodai létszámmal indul az előzőnél:
júliusban még 710 gyermek járt a siófoki tagóvodákba, a szeptember 630-ra
köszön majd rá az ovikban. Ebből 120
kiscsoportos kezdi meg az óvodát.
Oláhné Kálmán Viktória, Siófok Város
Óvodájának vezetője azt mondta a Siófoki Híreknek: a hét tagintézményben
bőven jut hely az apróságoknak, az
egyik kiliti tagóvoda, a Pillangó ugyan
bezár augusztus végén, a másik, a
Pitypang azonban bővül, ahol lesz helye a gyerekeknek, az óvónőknek s a
dajkáknak is.
– Jelenleg még összesen 31 csoport
működik, de a szeptember már 29-cel
indul – folytatta az intézményvezető. –
200 gyermek kezdi meg ősszel az iskolát, közben az új beiratkozóink száma
is 120-ra csökkent (a tavalyi 164-ről). A
létszámot fizikailag ugyan nem emeli,
de a csoportok létszámának számításánál figyelembe kell venni a sajátos
nevelési igényű kisgyermekek számát.
Az új nevelési évben 10 fő SNI-s kisgyermek lesz, így a hivatalos létszám
641 fő (SNI-s gyermeket kettő, egyes
esetekben három gyermekként kell
figyelembe venni az óvodai csoport
létszámának számításánál, ha nevelésük-oktatásuk a többi gyermekkel
együtt történik). A beiratkozáson 146

gyermek jelent meg, ebből 102 óvodaköteles (augusztus 31-ig betölti 3.
életévét). A szeptember-októberben
született gyermekeket még felvesszük,
a többi, nem óvodaköteles korú gyermeket átirányítjuk a bölcsődébe.
Az óvodapedagógusok létszáma
is megfelelő Oláhné Kálmán Viktória
szerint. – Az óvodabezárások kapcsán
senkitől sem kell megválnunk, sőt új
kollégákat is fel kell vennünk a nyugdíjazások, elvándorlások miatt. Hat új
kolléganőnk már biztosan lesz – szerencsések vagyunk, mert az a tapasztalat, hogy nagyon nehéz új kollégákat
toborozni. Ráadásul közülük három
pályakezdő, ami még ritkább, a friss
diplomások közül sajnos kevesen maradnak a pályán.
A legtöbb gyermek a Pitypang oviban lesz, ahová a pillangós gyerekek
átköltöznek, velük együtt a létszám
112-re emelkedik. A jelenleg is zajló
csoportbővítéssel 116 férőhelyes lesz
az óvoda, így minden kisgyermeknek jut hely. – A Pitypangban azért is
szükséges a bővítés, mert a pillangós
gyerekeket ott fogadjuk: két gyermeket
másik tagóvodába kérték át a szüleik,
ketten elköltöznek Balatonszabadiba,
a többiek a Pitypangban kezdik a szeptembert – így a vezető. – A Süni csoport
25 kisgyermeke óvónénijükkel, dajkájukkal együtt költözik a Pitypangba. A
Nyuszi csoport legkisebb négy tagja
szintén a saját óvónénijével költözik,
melléjük kerülnek majd a most beiratkozott új kiscsoportosok.

A kiliti ovi bővítése a tervezett
ütemben halad, augusztus végével
költözhetnek a pillangósok. Egy irodai
blokkból alakítják ki a 16 főt befogadó
új csoportszobát, mosdóval, öltözővel.
További bővítéssel készül egy új irodahelyiség is.

M. B.

Nyári felújítások
Folyamatosan zajlanak a
nyári karbantartások, fejlesztések a város óvodáiban és
bölcsődéjében. A legjelentősebb korszerűsítések: kerítés
építése a bölcsőde játéktárolója
köré (1,4 millió Ft), esést tompító gumiburkolatok kialakítása a Katicabogár Óvoda kültéri
játékai alatt, mintegy 40 m2-en
(1,8 millió Ft), óvodaközponti
irodablokk kialakítása a Napsugár Óvodában (12,2 millió
Ft), ideiglenes férőhelybővítés
a Pitypang Óvodában (15,7
millió Ft), teraszfedél felújítása
a Pöttyös Óvodában (2,6 millió
Ft).
A Katicabogár, illetve a
Pitypang Óvoda esetében
megvalósulhat a régóta időszerű hőszigetelés is. Ennek a
mintegy 80 milliós összértékű
beruházásnak a fele pályázati forrás, a másik fele önkormányzati önerő.
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Mustárosvödrök, gázálarcok, víz
és rozsda a bezárt Galeriusban
Súlyos százmilliókat kell költeni a
fürdőre.
Néhány lépéssel ismét közelebb
jutott a Balaton-parti Kft. és a város
ahhoz, hogy meg lehessen mondani:
mit szükséges felújítani a néhány hete
bezárt fürdőben, s mindez mekkora
anyagi terhet ró majd a város költségvetésére. No és a sokakat leginkább
érdeklő kérdés: meddig tarthat a felújítás, mikor nyithat a fürdő? E kérdésekre keresve a választ jártuk be a
Galeriust az alagsori gépháztól a medencetéren át a tetőig, és találkoztunk
mustárosvödrökkel és gázálarcokkal,
valamint víz- és rozsdafoltok garmadával…

Félgőzzel
– A mustárosvödör a fentről csöpögő vizet fogja fel, a gázálarc pedig
kötelező felszerelés, hiszen erős vegyszereket, klórt, kénsavat is használunk
– mutatja az alagsori gépházbejáratban
(merthogy az alagsorban is csöpög a
víz a dolgozók fejére…) Víg László,
aki ha nem is a kezdetektől, de több
mint 12 éve dolgozik karbantartóként
a 15 éve átadott, 1,2 milliárd forintból
a városi Termofok Kft. beruházásában
épült fürdőben. Ő az egyik a két megmaradt dolgozóból. – A többieket muszáj volt elküldeni, hiszen legalább egy
év, mire talán kinyithat a fürdő – veszi
át a szót Várkonyi Csaba, aki júniustól
irányítja az önkormányzati tulajdonú
Balaton-parti Kft.-t, mely 2017 óta a
fürdőnek is gazdája. – Két karbantartó

viszont a leállás alatt is kell, hogy ne romoljon még jobban az épület állapota.
Ami már így is siralmas, hiszen
amerre járunk, „pincétől padlásig”,
mindenütt leázások, vizesedések, no
meg rozsda minden mennyiségben.
– Nem csoda, hiszen a dupla kompresszoros légkondicionáló berendezés például sohasem működött 100
százalékosan, szinte a kezdettől fogva
hiányzik belőle az egyik kompresszor,
így csak 50 százalékos kapacitásra képes – folytatja a kft.-igazgató. – Hasonló a helyzet a légtechnikával is. Ez egy
rendkívül magas páratartalommal működő létesítmény, aminek a légtechnikájának (hűtés, fűtés, szellőzés) magas
színvonalon kéne dolgozni. A rengeteg
rozsdás berendezésen jól látszik, hogy
a párátlanítás nem működött jól, az pedig, hogy a tető kivitelezése elégtelen
(a mennyezeti kazetták több helyütt
lehullottak a tetőszigetelés elázása
miatt) egyrészt szabad szemmel is jól
érzékelhető, másrészt alátámasztja
mindezt a tetőtervezésről és -kivitelezésről készült szakvélemény. Ezt már
készen kaptam (a polgármester kezdeményezésére rendelte meg az elődöm),
amikor átvettem a cég vezetését, közben újabb két szakértői véleményre
várunk, egyrészt az épület légtechnikájával, másrészt az uszodatechnikával
kapcsolatban – természetesen a város
költségére. Ezek alapján tudunk majd
előzetes költségvetést készíteni, de az
majd csak a közbeszerzési eljárás végére fog kiderülni, hogy valójában men�nyi pénzt is kell áldozni a városnak a
fürdő felújítására.

Balesetveszély

Az ügyvezető nemrég gépészmérnökkel és építésszel is bejárta a
házat. – Egymástól függetlenül mindkettő 30-40 évesre tette volna a valójában csak 15 éves fürdő gépészetét
és épületét az általuk látottak alapján.
A gépészmérnök megjegyezte: a légtechnika nem uszodákban, hanem
például plázákban használatos anyagból készült. Az uszodatechnikában
szükséges cserék, felújítások jelentik
majd a költségek újabb tételét; egyetlen szivattyú egymillió forint, és több
mint száz van belőle a házban… De
ha már nekiállunk, az uszoda- és vendégtér esztétikai megújítása sem maradhat el. Mindent összeadva máris
sok száz millió forintnál járhatunk…
Ha már egyszer az elmúlt másfél
évtizedben nem lett annyi ráköltve
a fürdőre, amennyit rá kellett volna
– jegyzi meg a Balaton-parti Kft. vezetője, s közben azt mutatja, hogy
a legutóbbi nagy esőzés után az élménymedencében is esővíztócsa
keletkezett, aminek egyelőre nem
tudják az okát. Ha felnézünk, a medencetér több pontján – amellett,
hogy beázásnyomok mindenütt – hiányoznak az álmennyezeti elemek,
merthogy átvizesedve leestek. – Talán
érthető, hogy nem vállaltam fel a balesetveszély kockázatát – így Várkonyi
Csaba. – Amikor átvettem a kft. vezetését, a tanmedencében még zajlott
gyógyúszás és úszásoktatás, de bármennyire is sajnálom, hogy a gyerekeket ettől meg kellett fosztanunk,
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nem kell ahhoz még szakértőnek
sem lenni, hogy lássuk a kockázatát,
ráadásul a szakvélemény is megerősített abban, hogy a fürdő ebben az
állapotban még részlegesen sem üzemelhet.
Megszemléljük, hogy a kis csúszda
tartóelemei annyira elrozsdásodtak,
már önmagában balesetveszélyes.
Vagy hogy a sókabin fala hullámosra
deformálódott, de ugyanilyen burkolatleválásokat látni a tetőn a párkányzat alatti oldalfalon is, ami talán hamarosan magától lehullik – valahová oda,
ahol (a fürdőudvar sarkában, a fák
alatt) a hiányzó, kiszuperált légkondicionáló-kompresszor hever, immár
több mint egy évtizede…

Jövő nyár?
A különféle szakértői véleményekkel párhuzamosan (most van itt az
alkalom erre is) pénzügyi elemzést is
készítenek. – A fürdő egy óriási projekt,
ilyennek lenni kell(ene), hiszen az üzemeltetése is sokba kerül, és egy fürdőt
általában nem lehet önmagában nyereségesen működtetni – így Várkonyi
Csaba. – Nem csak azt kell tehát látni,
hogy mennyit kell költeni az immár halaszthatatlan teljes felújításra, hanem

azt is, hogy mennyi lesz az üzemeltetési, karbantartási költség úgy, hogy
– természetesen megfelelő létszámú,
hozzáértő szakembergárda és felelős
vezetés alkalmazásával – a fürdő állaga hosszú távon is megmaradjon, ne
romoljon, illetve hogy tud-e emellett
még profitot is termelni, azaz ki tudja-e
termelni az amortizációs költségeket.
Ha pedig nem, akkor a városnak évről
évre mennyi pénzt kell beterveznie erre
a célra a költségvetésben.
Arra a kérdésre (amit nem csak mit
teszünk fel, hanem sokan mások, így
például az önkormányzati képviselők
is), hogy vajon mikor nyithat ki a megújult Galerius, a Balaton-parti Kft. ügyvezetője azt feleli: mindent megtesznek annak érdekében, hogy lehetőleg
a következő nyári szezonban… F. I.
xxx
A polgármester nem a fürdőépület
állapotával, de szintén a Galeriusszal,
annak közelmúltbéli üzemeltetésével
kapcsolatban átirattal kereste meg a
rendőrséget, azzal, hogy a városházi
belső vizsgálat által feltárt dokumentumok alapján a hatóság döntse el,
felmerülhet-e bűncselekmény gyanúja, indít-e nyomozást.

 (További képek és videó: www.siofok.hu)

Súlyos örökség
„Tisztábban látunk immár,
de a probléma nagyobb, mint
azt bárki sejtette volna – mondott
véleményt a Siófoki Híreknek dr.
Lengyel Róbert polgármester. –
Azokat a súlyos százmilliókat,
amit majd a fürdőre kell költeni,
más fejlesztésekből, utak, járdák
építéséből kell elvennünk, ezzel
legyen tisztában minden városlakó. Azért, mert a múlt öröksége ez esetben ilyen súlyos (de
persze ne csak a régebbi időkre
tessék gondolni, hiszen az alig
két éve 7 millió forintért kicserélt
csúszdalépcső is rozsdásodik…).
Valakik megvették a nagyberényi
termálkutat erdőstől, lajtoskocsival hordjuk azóta a vizet a város�szélre kivitt, rosszul tervezett és
kivitelezett fürdőhöz, ami 15 év
után 40 éves létesítmény képét
mutatja, és teljes felújítást igényel ennyi idő elteltével. Sokatmondó, hogy az eredeti tervező
hozzájárulását adta, hogy átdolgozzák az eredeti terveit…”
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Kilitiből indult a Soli Deo Gloria
Száz éve határozták el a mozgalom megalapítását Somogykiliti
nagyközség református templomában, az alapító okiratot a favázas
színkör épületében írták alá, a mai
Jókai park közepén.
„Nagy nemzeti kezdeményezés
bölcsője” Bozsoki-Sólyom János
kiliti református lelkész szerint az
a hely, gyakorlatilag a Jókai park
közepén, ahol az 1991-ben avatott
emlékmű áll, melynek immár a
feliratát is el lehet olvasni, hiszen
a város felújíttatta a századik évfordulóra, az ebből az alkalomból
szervezett megemlékezésre. Évszázada, 1921. július 10-én (nem
mellesleg Kálvin születésnapján),
az akkori Somogykilitiben tanácskozó református teológushallgatók
mondták ki a Soli Deo Gloria Szövetség (diákmozgalom) megalakulását a nagyközség református
templomában, majd az alapító okiratot a favázas siófoki színkör épületében írták alá, annak körülbelüli
helyére állíttatta az emlékművet 30
éve az önkormányzat, a református
egyház és a szövetség.
„Fiatal, lánglelkű reformátusok
keresték a megoldást a Trianon utáni csonka Magyarország és a világ
problémáira – emlékeztetett Bozsoki-Sólyom János. – Mert az akkori
ifjúság még megszállottan kereste a
választ a nagy társadalmi kérdésekre, a jézusi evangélium tükrében. A
kiliti konferencia résztvevői Kálvint
idézték, miszerint Isten társteremtővé akarja emelni az embert. Avagy
a találkozó jelmondata szerint „te
pedig a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze”.

Szabó István református lelkipásztor a mai Soli Deo Gloria
Szövetség üzenetét hozta Balatonszárszóról, az ottani megemlékező
rendezvényről Siófokra, s arról beszélt: Trianon után az egyik jelszó az
volt, hogy „igazságot Magyarországnak”, de a a Soli Deo Gloria alapítói
éppen azt ismerték fel, hogy nem
feltétlenül igazságra, hanem evangéliumra, azaz jó hírre van szüksége az
országnak.
Virág Erzsébet önkormányzati
képviselő arra emlékeztetett: harminc éve Matyikó Sebestyén József
múzeumigazgató győzte meg a döntéshozókat az emlékműállítás szükségességéről. A képviselő szerint akár
látnokoknak is lehetne nevezni a száz
évvel ezelőtti alapítókat, mert az akkor kitűzött céljaik ma is aktuálisak.
Az emlékműre és az egybegyűltekre Bartha Béla lelkészi főjegyző
kért áldást, a Balatonkiliti Református Egyházközség által szervezett
megemlékezésen a szentendrei Kecskés együttes zenélt.

Kilititől Szárszóig
A Somogykilitin 1921 júliusában
tartott teológuskonferencián az alapító határozatot a konferencia 42 magyar
résztvevője közül 29-en írtak alá. Már
itt felvetődött egy Balaton menti konferenciatelep gondolata. Kézenfekvő
a magyarázata, miért éppen Siófokon
alakult meg a szövetség. Dr. Nagy István, néhai balatonkiliti lelkész szerint
Komáromi János, idevaló teológushallgató is azok közé az ifjak közé tartozott, akik mintegy „belső forradalmat”
hirdettek meg az egyházon belül; ő hívta
meg társait a Balatonhoz. A délelőtti előadások Kilitiben, a délutániak Siófokon
voltak. A szövetség 1949. december 17-én
tartott rendkívüli közgyűlésén mondta ki
„önkéntes” feloszlatását. Szárszói telepét
1952-ben veszítette el. 1988-tól megindult a szárszói telep visszaszerzése, a
SZOT lemondott a telepről a Magyarországi Református Egyház javára.
(Forrás: Havas Gábor és Kulifay Albert: a Soli Deo Gloria Szövetség története)
F. I.

Tízmilliók a parkolóórákból

50 millió a társasház-felújításokra

Az idegenforgalmi adó mellett parkolási bevétellel is számolhat már a város a pandémia kritikus
hónapjai után. A parkolóórák szépen „termelnek”
(amellett, hogy a helyieknek szóló kedvezmények
maradtak, díjelemés csak a parti sávban történt, és
sűrítette az ellenőrzést a városőrség): míg az utolsó
pandémiamentes évben, 2019 júniusában 13,9 millió forint, addig az idei év júniusában 32 millió forint
volt ebből a város bevétele.

Folytatódik a társasház-felújítási program; a város
pályázat újtán 30 százalékot tesz hozzá a lakossági
önrészhez. Így újulhatnak meg, válhatnak energiatakarékosabbá az 1995 előtt épült, rosszabb állapotú
társasházak. Idén a költségvetés nehézségei ellenére
is jóváhagyott a testület e célra 50 millió forintot; 12
lakóközösség nyert támogatást, a legnagyobb ös�szeget, 12,1 millió forintot egy 6 lépcsőházas Dózsa
György utcai épület homlokzati hőszigetelése.

KULTÚRA

Házhoz vinnék a könyveket
Lépcsőmesék, Könyvbedobó,
KönyvtárPont – számos újdonsággal gazdagítja a siófoki BRTK
Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház szolgáltatási körét az intézmény élére nemrég kinevezett
igazgató. Lőcser Edit júliustól
vezetőként tevékenykedik, de
a könyvtár munkatársaként az
elmúlt 25 évben is találkozhattak
már vele az olvasók.

új igazgató arról is beszámolt, mit
tartogat majd az őszi szezon: „Szeptembertől terveink szerint újraindul
a Balaton Táncegyüttessel közösen
szervezett Apropók táncház minden hónap első szombatján. Intézményen belül az anyatejes táplálás
támogatása keretében egy babaszobát szeretnénk kialakítani, valamint
szeptemberben ismét helyet biztosítunk a „Születés hete” rendezvény-

„Gyermekkorom óta
szeretem a könyveket,
mindig nagyon sokat és
sokfélét olvastam – mondta a Siófoki Híreknek
Lőcser Edit. – 1996-ban
kezdtem el dolgozni a Városi Könyvtárban, így a
törzsolvasók biztosan ismernek személyesen. Siófoki kötődésem régebbi,
mert a Krúdy Gyula Szakközépiskolában érettségiztem. Párkapcsolatban
élek 10 éve, két gyermeket
nevelünk”.
Szakmailag
komoly
fejlődés, a feladatok sokszínűsége pedig igazi kihívás – árulta el, hogy mit
jelent számára az intézményvezetés. A fejlesztések mellett a kollégákkal
való együttműködésre, ötletelésre is nagy hangsúlyt
fektet. Első feladatai közé
tartozik annak a végiggondolása, hogy melyek azok
a hagyományok, melyeket tovább- visznek, valamint az, hogy feltérképezze, melyek
azok az újdonságok, amikkel a régi
és leendő könyvtárhasználók érdeklődését felkelthetik. Részt vesznek a
települési értéktár munkájában is, és
készülnek a Minősített Könyvtár cím
elnyerésére.
A nyár főként a gyermekprogramokról szól, a kicsiknek „lépcsőszínházzal”, kézműves foglalkozásokkal, a gyermekrészlegen mesefallal
készültek a könyvtár munkatársai,
akiknek munkáját a könyvtárban és
az újhelyi strandon nyitott strandkönyvtárban diákok is segítik. Az

sorozatnak. Részt veszünk ismét
az őszi Országos Könyvtári Napok
rendezvénysorozatában. Szeretnénk
létrehozni több helyen a városban
KönyvtárPontot, ahol a „könyvcserés” megoldással lehetne főleg szépirodalmi művekhez jutni. Terveink
közt szerepel, hogy olyan intézményekben is létrehozzunk „kis könyvtárakat”, ahol igény mutatkozik rá.
Az emlékházban augusztus 31-ig
meghosszabbítottuk a „Siófok ékkövei I.” című kiállítást, utána Együd
Balatonja címmel a 100 éve született
néprajzkutatóra, Együd Árpádra em-

lékező tárlattal készülünk. Lehetőséget biztosítunk a látogatóknak, hogy
javaslatokat tehessenek, kit szeretnének meghívott előadóként látni”.
A rendezvényekkel kapcsolatos
igényfelmérés már jelenleg is zajlik,
az olvasók az „ötletládába” gyűjthetik elképzeléseiket, azok pedig, akik
a kikölcsönzött könyveket nyitvatartási időn túl tudják visszavinni, a
bejáratnál elhelyezett könyvbedobó
ládába tehetik a köteteket. Az idei az évfordulók éve: 10 éve, 2011
novemberében
adták
át a jelenlegi könyvtárépületet, 45 éve épült az
előző, valamint 75 éve,
1946-ban alapították a
könyvtárat. „Szeretnénk
egy állandó kiállítóteret
kialakítani a felnőttrészleg olvasótermében, ahol
folyamatosan cserélnénk
az épp aktuális események kiállított anyagait
– folytatta Lőcser Edit. –
Augusztus elejétől folyamatosan frissülő kiállítás
nyílik a könyvtári évfordulók kapcsán, de az új
kiállítótérben
Matyikó
Sebestyén József emlékkiállítás, majd a 175 éves
balatoni hajózásról szóló
tárlat is lesz”.
Lőcser Edit célja,
hogy a könyvtárban minden korosztály otthon
érezze magát. A gyermekrészlegen aktívan bevonjuk a gyermekeket a
könyvtár életébe (pl. öltöztessük fel
együtt a könyvtárat, közös dekorálás, közös kertészkedés a teraszon).
Szeretnénk, ha a tizenéves korosztály is szívesen töltené nálunk az
iskola utáni szabadidejét, számukra
a teraszt és egyéb tereket tervezünk
átalakítani. A helyi szervezetekkel,
egyesületekkel, közösségi szolgálatos diákokkal, önkéntesekkel való
együttműködés keretében „Könyvet a házhoz” címszóval időseknek, mozgásukban korlátozottaknak házhoz vinnénk a könyveket”.

Milei Barbara
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Istentisztelet csak nyáron
Nyaranta, ha kellő számú jelentkező összejön (a szállodákban
hirdetik a lehetőséget), akkor
tartanak istentiszteletet a siófoki
zsinagógában, mely a Siófok-Netanya egyesület székhelye is egyben.

Ha a siófoki főposta környékén
megkérdeznénk tíz helybélit, hogy
hol van a zsinagóga, vajon hányan
tudnák? Pedig ott a válasz a közelben: a posta helyén, a mai Széchenyi
és Fő utca sarkán állt a régi, és egy
telekkel arrébb áll ma az új, a 35 éve,
1986-ban átadott zsinagóga, aminek
a helyén valaha a zsidó kisiskola
működött, oda járt Kálmán (akkor
még Koppstein) Imre is. Az országos
adatok alapján ez az egyetlen olyan
zsidó imaház, ami a második világháború után zsinagógának épült.
– A negyvenes évek elején az 5000
lakosú Siófok 10 százaléka zsidó volt
– emlékeztetett Antal András, aki
jelenleg testvérével, Nádasné Antal
Valentinával „viszi” a hosszú nevű
Siófok-Netanya Magyar-Izraeli Baráti
Társaság Egyesületet. – A háborúig
Siófok a pesti zsidó értelmiség nyaralóhelye volt, az Ertl testvérek munkája nyomán lett azzá, akik megalapították a Sió és a Hullám Szállodát
fürdőházakkal. Az első éttermeket
Rosenthalék és Hoffmannék nyitották, nagyapánk, Wolf Henrik pedig
pékséget működtetett a mai Csárdással szemben, kóser kenyeret is sütött. 1944-ben aztán előbb bezárták
az iskolát, majd elhurcolták a helyi
zsidókat, a deportálásból és a munkaszolgálatból 8-10 családhoz jöttek
vissza hozzátartozók. Közülük is
többen elhagyták az országot, úgyhogy régi zsidó családnak ma már
alig akad leszármazottja Siófokon.

Az egyesület az izraeli Netanyával 1994-ben megkötött testvérvárosi
szerződéssel párhuzamosan alakult
meg. – Úgy emlékszem, a hatvanas
évekig nagyon szépen karbantartották a zsidó temetőt, de aztán elhanyagolták, elgazosodott, és csak a
90-es években az új egyesület tagsága vette „kezelésbe” – vette át a szót
Nádasné Antal Valentina elnök. – A
legtöbbet Haraszti László dolgozott a
rendbetételén és rendben tartásán az
elmúlt évtizedekben (könyvet is írt a
zsidó temetőről Matyikó Sebestyén
Józseffel közösen). Ma már külső segítségre is szükségünk van, a helyiek
közül a legtöbbet a Nők Együtt Egyesület aktivistái segítenek. A zsinagóga funkciója kissé más, mint a többi
felekezet templomaié; nálunk lehet
előadásokat, rendezvényeket is tartani, itt tartjuk a közgyűléseinket is.
Felújítását pályázati támogatásokból
és adományokból végezzük.

Tóraszekrény a siófoki zsinagógában is van díszes tóratekercsekkel,
karzat nem épült, a férfiak és a nők
azonban így is külön ülnek istentiszteletekkor. A nyolcvanas években a posta építtette, annak fejében,
hogy igényt tartott a régi zsinagóga
telkére. A régi, már romos zsidó
templomban az utolsó szertartás
Rotschild Flóra esküvője volt – tudtuk meg Antal Andrástól, aki arról is
beszélt: szívesen átadnák a stafétát
fiataloknak, ha lenne kiknek… – Az
egyesület tagsága elfogy, kiöregszik
(nemrég hunyt el egyik legaktívabb
tagunk, Somogyi Gyula, korábbi alpolgármester), megújulás alig. Próbálkoztunk az érdeklődés felkeltésével, azzal is, hogyan lehetne része a
helyi iskolások tananyagának a helyi
zsidóság története, de nem jártunk
sikerrel. Márpedig ez Siófok múltjának szerves része…
F. I.

Sín, hárfa, Dávid-csillag
A holokauszt 60. évfordulójára, 2004-ben avatták a siófoki áldozatok
emlékművét az ipartelep szélén a tabi vasútvonal és a Sziget-dűlő közé
ékelődő zsidó temetőben: 35 gyerek, 116 nő és 47 férfi, ezt olvashatjuk le róla. A 70. évfordulóra pedig a zsinagóga udvarán avattak holokauszt-emlékművet: sínrészlet, mögötte krómacél hárfa, aminek a szögesdrót húrjai között sárga Dávid-csillag. Zalubel István képzőművész
alkotása civil kezdeményezésre, a Tom Lantos Alapítvány az Emberi
Jogokért és az Igazságért támogatásával készült.

RÖVIDEN

ZSŰRIZTEK

COVID: 88 HALÁL

PINGPONGTÁBOR

2020. március 1-től hány siófoki
lakos fertőződött meg a Coviddal, s
hány halálos áldozat volt? – kérdezte
a siófoki polgármester még áprilisban
a kormányhivataltól. A július végén
megérkezett válasz szerint 2620 siófoki covidost és 88 halálos áldozatot
tartanak nyilván.
Széplaktól Kilitiig, a Fő tértől a
kikötőig végigjárta a várost a a Magyar Turisztikai Ügynökség Virágos
Magyarország
Környezetszépítő
Versenyének háromtagú zsűrije.
Siófok 11. alkalommal nevezett be.
Bukta Zsuzsanna városi főkertésztől
hallottuk: 545 ezer négyzetméternyi
területet kezel a város, és 80 ezer fát
számlál.

STRANDKÖNYVTÁR

CSODANAP

A BRTK Könyvtár a strandra
„költözött; az újhelyi szabastrandon
nyitottak kihelyezett könyvtárat, a
Family Fun büféje mellett egy könyvespolcra regényektől újságokon át
gyerekkönyvekig mindenféle könyvet pakoltak ki.

A Siófoki Asztalitenisz Egyesület hagyományos nyári utánpótlás
napközis tábora idén is sok lelkes
és tehetséges fiatalt vonzott. Vitsek
Iván Európa-bajnok, sokszoros válogatott magyar bajnok volt a tábor
vezetőedzője, mellette többek között
Kizakisz Nikosz, többszörös újonc
magyar bajnok figyelt a szakszerű
labdakezelés elsajátítására. Szeptembertől, amennyiben lehetőség lesz rá,
minden pingpongozni vágyó gyereket
várnak az utánpótlás edzéseikre.

ÉRDRŐL SOMBA

KÉT ÚJ ÉRTÉK
Csodanap! - kiabálta önfeledten
egy kisfiú. A Siófokon és vonzáskörzetében a másképp épekért tevékenykedő Ments-Vár Alapítvány
a Tesco „Ön választ, mi segítünk”
programja támogatásával tartott családi napot, ahová több mint 130-an
látogattak el. A szervezők mindenkinek készültek kisebb-nagyobb meglepetéssel, ajándékkal, de ezek közül is kiemelkedtek a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat szervezetei részére
átadott, összességében az egymillió
forintot meghaladó adományok, támogatások. Pályázat útján nagyságrendileg kétmillió forint értékben
internet- és mobileléréssel, mobilkommunikációs eszközökkel lepték
meg kedvezményezettjeiket.

VÉRADÁS
Augusztusi véradások: 16-án a
Juhász Kereskedőház központjában
13 és 15, 30-án a kiliti református
közösségi házban 15 és 18 óra között.

Kulturális örökség kategóriában
két új értéket vett nyilvántartásba
Siófok város értéktárbizottsága: dr.
Farkas Sándor nyugalmazott sebész
főorvos, valamint Timár Imre karnagy munkásságát.

PARLAGFŰ

Ismét parlagfüvet gyűjtött a Nők a
Balatonért Egyesület (NABE) siófoki
csoportja. Ezúttal a Spar áruház parkolójában állítottták fel standjukat
és a hulladékos konténert. Akadtak
évek óta visszatérő parlagfűgyűjtők
is. A NABE-aktivisták (akiknek a Baross iskola két diákja is segédkezett)
vásárlási utalványt, biciklistérképet,
apró ajándékokat adtak cserébe.

Érd megyei jogú város potenciális
együttműködő partnerként tekint a siófoki térségben együttműködő hulladékkezelési társulásra – hangzott el a somi
regionális hulladékkezelő telepen, ahol
Érd ellenzéki polgármestere, dr. Csőzik
László tett látogatást, és ahol többek
között dr. Lengyel Róbert siófoki, valamint Schmidt Jenő tabi (Fidesz-KDNP)
polgármester kalauzolta.
A politikán felülemelkedve, kizárólag szakmai döntésekkel a siófoki,
tabi és marcali kistérségek egyesítve
erejüket közös közszolgáltató céget
alapítottak, melynek a Siókom is alvállalkozója – tájékoztatott a siófoki városvezető, továbbá arról is, hogy a Siókom immár nem szorul az adófizetők
pénzére, gazdálkodása példaértékű.
Az érdi polgármesternek a Siókom szakemberei megmutatták az
országosan is igen korszerűnek számító, 21. századi hulladékválogató
rendszer működését is.
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Mentett állatok kertje Törekiben
Nomád gyerektábor, ahol fix program az unatkozás is, nem csak a
lókörmölés és kecsketerelés.
A negyvenhektáros töreki erdős-dombos birtok a nyugalom szigete, ahol bárki sátrat verhet, megpihenhet, ha szeretne kicsit kiszakadni
a város nyüzsgéséből, vagy épp a
nomád gyerektábor csapatához csatlakozna.
Gyerekzsivajtól hangos érkezésünkkor a Dharma Lómenhely. A
fiatalok fadézsában, medencében
fürdőznek, mellettük a békés lovak
éppen a „fűnyírással” vannak elfoglalva. „Csak az az egy baj van, hogy nem
tudom a fűmagasságot beállítani” –
jegyzi meg nevetve a menhely alapítója, Czinkóczky Csaba, aki a tűzrakó
hely körül elhelyezett padokhoz invitál minket, egyik mentett védence,
Angyal kutya kíséretében. „Itt egy vállig érően gazos terület volt, parlagon
hevert az egész” – mutat körbe Csaba
a 40 hektáros birtokon. Csepel, majd
Svédország után egy filmes munka,
na meg egy lány miatt költözött haza
a kosárlabdázó és tévés karriert is
megjárt menhelyvezető.

Haszontalanok
„Egy barátomat látogattam meg,
mikor felfedeztem a fantasztikus töreki dombokat. Akkor még a Samsara jógafesztiválnak kerestünk
helyszínt, 2016-ban. A fesztivál viszonylag gyorsan lement minden évben, és elgondolkoztam azon, mit is
lehetne még kezdeni ezzel a területtel. Az állatszeretet mindig is megvolt
bennem, annak ellenére vagy talán
épp azért is, mert gyermekkoromat
egy lakótelepen töltöttem. Itt rengeteg legelőterület van, így adta magát,
hogy állatokkal foglalkozzunk, de
nem úgy, ahogy a „normális” emberek szokták. Mi nem haszonállatokat
tartunk, hanem, ahogy mi mondjuk,
haszontalanokat. Olyan kecskéket,
lovakat, bikákat és kisállatokat fogadtunk be, amik már senkinek sem
kellenek, sőt, egyik állatunk sem
élne, ha nem mentettük volna meg.
Vagy vágóhídra, vagy altatásra mentek volna, és állatkínzásos esetekből

is érkeztek ide állatok. Többet „állattalan” körülmények között tartottak,
mentettünk lovat félig leégett istállóból, Siófokról hoztunk el kecskéket,
amiket a kertvárosban étel, ivóvíz,
orvosi ellátás nélkül tartottak” – mesél Csaba a Dharma Lómenhely létrejöttéről.
„A mentett állatok kertjében”
nemrég még 130 állat élt, több azonban állatsimogatókhoz került, ám
hamarosan jön az utánpótlás, a kecskék mellett várhatóan juhok is érkeznek. Az állatok gondozását külföldi
és magyar önkéntesek segítik. Csaba
a menhelyet, melyet Siófok Város
Önkormányzata is támogat, szálláshelykiadásból, táborok szervezéséből, adományokból tartja fenn.

Kecskék a sátorban
A terület nyáron gyerektáboroknak is otthont ad, de sátrat, bungalót
bérelni is lehet. „Itt nem az állatokat
nézzük a ketrecen keresztül, hanem
együtt élünk velük. Ez egy szabadtéri diliház negyven hektáron – mondja
viccesen Csaba, de azért hozzáteszi,
igyekeznek rendet tartani, vannak
szabályok, megtanulják a gyerekek,
hogyan kell az állatokhoz közeledni,
hogyan bánjanak velük.
„A kecskék, lovak, kutyák és
macskák szabadon barangolhatnak a
birtokon, a bikák viszont csak a lenti
területen lehetnek, a sátrakhoz nem
jöhetnek. Nem azért, mert megvadulnak, hanem mert kíváncsiak, be sze-
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retnének nézni az alvó táborozókhoz,
beakad a szarvuk, és szétszedik a sátrat. Volt már arra is példa, hogy elfelejtették becsukni a bungaló ajtaját a gyerekek, és 8 kecskével többen ébredtek
reggel, de nekik ez nagy élmény. ”

Mobilmentesítés
Autista vagy éppen depresszióval,
étkezési zavarral küzdő gyermekek
is élvezték már a hely nyugalmát,
tapasztalták meg terápiás hatásait.
„Nagy az érdeklődés a nomád tábor

iránt, mert nagyon pörög a világ,
ami riasztó, de itt nálunk meg lehet
pihenni. Az állatok közelsége is azt
mutatja, hogy le kell hozzájuk lassulnunk, felvesszük az állatok, a természet ritmusát. Az első tábortüzeknél
a gyerek kezében még ott villog a telefon… csodát nem tudunk tenni egy
hét alatt, de a telefonnal töltött idejük
lecsökken a tábor végére. Minden
délelőtt tartunk állatos foglalkozást,
van például birkanyírás, kecskejelölés, lókörmölés, kecsketerelés. Fix
program nálunk az unatkozás, és ezt
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naponta kétszer nagyon komolyan
is vesszük. Ennek az a célja, hogy a
fiatalok kicsit visszalassuljanak, az
állandó pörgésből és ingertúladagolásból visszavegyenek, fejlődjön a
kreativitásuk. Ez egy saját idő, ahol
nincs előírva program…”
A táborhoz a szülők is csatlakozhatnak, és több felnőttben felmerült
már, hogy a gyerekeknek szóló programokat maguk is kipróbálnák. Talán épp egy nomád felnőtt-tábor lesz
Csabáék következő projektje…

Milei Barbara

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: 4.600.000 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 közművek az utcában vannak, az ingatlanra nincsenek rácsatlakoztatva.

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. S
 iófok, 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

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

16. Siófok, Kálmán Imre sétány 13. filmszínház 6620 hrsz. 548 m2
Vételár: 77.600.000 Ft

7. Siófok, Sándor u. 40. beépített terület 5515 hrsz.596 m2 Vételár: 6.900.000 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.

17. Siófok, Fő u. 162. kivett garázs 6273/3/A/8 hrsz. 28 m2 (az önkormányzat
tulajdonát képező garázs 14 m2) Vételár: az önkormányzat 2/4-ed tulajdoni
illetőségének értéke: 3.000.000 Ft

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

18. Siófok, Vak Bottyán-Napfény-Madarasi utcák és a Sió-csatorna által
határolt terület kivett, beépítetlen terület. 10055/8 hrsz. 20.464 m2
Vételár: 328.000.000 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: 2021. augusztus 27. (péntek) 9:00 óra
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„Ez a fiú nagyot alkotott”

Egyéni fő számában, 100 gyorson
nyolcadik, a 4x100-as magyar
gyorsváltó tagjaként ötödik lett
Németh Nándor a tokiói olimpián.
Optimistán, mégis féltve engedtük el (a siófoki városházán aláírta
a városi támogatásról szóló okiratot
dr. Lengyel Róbert polgármesterrel közösen, majd csobbant egyet a
Nagystrandon a Balaton vizében a
helyi úszópalántákkal, azután útnak
indult a messzi Japánba), de minden
hozzáértő vagy csak sportot kedvelő
nevében immár kijelenthetjük: Németh Nándi bizonyította Tokióban,
hogy a város támogatására érdemes.
Németh Nándi előbb a 4x100-as magyar váltó tagjaként írt sporttörténelmet az 5. hellyel, hiszen így az újkori
olimpiák történetének első siófoki
sportolója, aki olimpai pontszerzés
részese. Fő versenyszámában, a 100
gyorson pedig bejutott a világ nyolc
legjobb úszója közé, a sportág „király kategóriájában”, amelyben a
legnépesebb a mezőny. Ahogyan
Nándi egyik nevelőedzője (hiszen
olimpikonunk az „uszoda nélküli”
siófoki úszóiskolából került ki, Király Johanna és Vargha Béla kezei
alól), Vargha Béla megfogalmazta a
Siófoki Híreknek: „Aki a 100 gyorson
ott tud lenni a világ élmezőnyében,
azt megsüvegelik (olimpiai döntőbe jutni utoljára magyar úszónak,
Dobay Gyulának az 1964-es tokiói
olimpián sikerült, előtte a legendás,
kaposvári születésű Csík Ferencnek,

aki az 1936-os ollimpián megnyerte a
100 gyorsot), így kell értékelni Nándi
döntőbe jutását és nyolcadik helyét.”
Így értékeljük. Azt is Vargha Béla
mondta, hogy „Ez a fiú nagyot alkotott. Amikor a döntőbe kellett jutni,
megjavította saját országos csúcsát
(47.81), a döntőben már nem volt
meg ez a lelki plusz, meg aztán borzasztó időpontban, délelőtt kellett
úszni (48.1). Párizsban, három év
múlva javíthat, egyrészt akkor lesz a
legjobb korban, 25 évesen, másrészt
ott nem kell majd reggel úszni…
Mivel minden szempontból stabil
a háttere, még nagyon sokra viheti.
És persze nem csak Párizsig, mert
kiváló élettani adottságait tekintve
még utána is nagyon sokáig versenyezhet.”
Sőt mi több, Vargha Béla szerint Nándi eredménye még a siófoki
uszodaépítés ügyét is felgyorsíthatja…
Nándi egyébként, amikor bejutott a 100 gyors döntőjébe, azt nyilatkozta, hogy ezzel teljesítette első
számú célját. és még saját magát
is meglepte 48 másodpercen belüli idejével, hiszen ekkor is délelőtt
kellett úsznia... A finálét követően
pedig azt mondta: „Nem egyszerű
kétszer ugyanúgy leúszni a százat
két egymást követő reggel, ez a százas mezőny most iszonyúan erős,
és nem fog gyengülni a következő
években sem, azaz nekem állandósítani kell ezeket az eredményeket. Azt gondolom, nem kell saj-

nálkoznom, sőt, kifejezetten szép
emlékekkel megyek haza, úsztam
két döntőt, a váltóval ötödikek voltunk, itt pedig a bejutással teljesült
a nagy álom.”
A tervek szerint a Bor és Kenyér
Ünnepe programsorozat részeként
augusztus 20-án tart élménybeszámolót Németh Nándor a hajóállomási Dísz téren.
Ami pedig a folytatást illeti: Nándi édesapja, Németh Ferenc szerint
nehéz „betörni¨ a szponzori körbe,
az úszás egyéni sportág, vagyis nem
tartozik azon kiemelt csapatsportok
közé, ahol a vállalkozások a Tao formájában támogatni tudják adójukkal a sportklubokat. Nándi szeretne
év közben minél több világkupaversenyen indulni, ahhoz azonban,
hogy ezekre eljussanak (gyúróstól,
edzőstül, stb.), sok pénz kell, ezért
is jön jól a város 3 éves, a következő olimpia évéig kitartó támogatói
szerződése.
F. I.

Hardi érmei
Új korcsoportjában, az ifjúságiak között először szerepelt, de így
is sikeres volt Hardi Balázs, a siófoki
Baross középiskola tanulója, a helyi Budoka Kyokushin Karate Klub
sportolója: az utánpótlás magyar bajnokságon formagyakorlatban (kata)
aranyérmes lett, míg küzdelemben
(kunite) a döntőig menetelt, és végül
ezüstérmet szerzett. Hardi Balázs
hatodszor lett magyar bajnok.
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Siófok első olimpikonjára, Pomucz Tamásra emlékeztek. Kékszalag után, olimpia közben, Tamás halálának első évfordulóján a kikötőben, ahol az életét
bemutató fotókiállítás is nyílt. Már 8 évesen megtanulta a vitorlázás alapjait, hiszen édesanyja és édesapja is
vitorlázott. 1989-ben Európa-bajnoki címet nyert, 1992ben a barcelonai olimpián 23. helyezést ért el, 1996-ban
az atlantai olimpiára szövetségi kapitányként utazott, a
2004-es athéni olimpiára edzőként delegálták. A Capella
kormányosaként a Kékszalag versenyeken aratott sikereket. Megalapította a Siófoki Vízi Sportkört, valamint a
Pomucz Vitorlás Iskolát, ahol a gyerekek elsajátíthatják a
vitorlázás alapjait. A város nevében Virág Erzsébet bizottsági elnök emlékezett, a Cepalla vitorlás hajó legénysége
pedig tiszteletkörrel, a Balaton vizén.
Világbajnokságon lőnek. Az augusztus 9-14-i szekszárdi 3D-s íjász világ- és Európa-bajnokságra nevezett
a Kiliti Íjász és Szabadidő Egyesület két fiatal tehetsége,
a 15 éves Jeges Korinna és a 14 éves Kóti Dávid. A kiliti íjász egyesület sportolói ilyen rangos erőpróbán még
nem versenyeztek. Mivel Siófokot is képviselik, nevezési díjuk kifizetését dr. Lengyel Róbert polgármester, valamint a kiliti városrész két képviselője, dr. Nagy Gábor
alpolgármester és Virág Erzsébet (mindkettő Becsülettel
Siófokért Egyesület-frakció) közösen vállalta át a szülőktől, illetve az egyesülettől. Azt ezt tanúsító okleveleket
Virág Erzsébet adta át a fiatal íjászoknak, akiket további
támogatók is segítenek.

Siófoki futballkrónika I-II.
Az idén 100 éves siófoki futballklub tiszteletére augusztusban megjelenik a Siófoki futballkrónika I.
(1921-1985) és a Siófoki futballkrónika II. (1985-1994) 576+444 oldalon,
limitált példányszámban. A két kötet
csak egyben vásárolható majd meg
a Siófoki Bányász SE székházában
(Siófok, Révész Géza u. 11.)
A könyv elején Siófok labdarúgásának hőskorszakában készült fényképek (1921-1930) és tudósítások
találhatók. A könyv részben dr. Ujváry István siófoki krónikás kézzel írt,
majd utólag a szerző, Rózsa Tibor
által karakterizált szezon előtti és
szezon végi összegező leírásokból,
illetve korabeli újságok hiteles cikkeiből, tudósításaiból tevődik össze.

Továbbá csapatnévsorok, tabellák,
csapatképek, meccsjelenetek, címerek, jelvények és a siófoki játékosok
portréi (mintegy 1100 db fotó található a két kötetben összesen).
Az első kötetbe még belefért Siófok labdarúgásának legnagyobb sikere, az 1984. évi MNK-győzelem,
melynek köszönhetően a Bányász elindulhatott a Kupagyőztesek Európa
Kupájában (KEK). A második kötet
az 1985-ben NB I-be újoncként feljutott és a zsinórban kilenc szezont
eltöltő csapat aranykorszakáról szól,
az 1994-es kiesésig.
(Friss információk a könyv értékesítésével kapcsolatban a Siófoki
Bányász SE Facebook-oldalán).

Augusztus 13. és 22. között • Bor és Kenyér Ünnepe a hajóállomási Dísz téren
Részletes információk a nyári siófoki programokról:
www.siofok.hu, Facebook: Siófok Guide és Siófoki Hírek – az önkormányzat lapja
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Kálmán Imre vezényelt a Színkörben
Krúdy szerelmei, Karinthyék
viharos nyarai és a színházi élet
kezdetei a Balaton pezsgő fővárosában, Siófokon.
Újra városnéző, múltidéző sétákra hív a Kálmán Imre Emlékház és a
siófoki Tourinform iroda. A Villák,
szobrok, színpadok című program
kapcsán a város kulturális életének
elindulásába nyerhetünk bepillantást.
„A vasút melletti korzó a nyaralóvendégek kedvelt sétálóhelye lett,
az utcát gesztenyefák szegélyezték.
1869-ben épült a sarki épület, földszintjén cukrászda működött, az
emeleten bérelhető szobák voltak, a
neve pedig stílusosan Mignon Szálloda volt, később Magyar Korona
Szállónak hívták” – meséli túravezetőnk, Széles Ágota, a Kálmán Imre
Emlékház muzeológusa. 1892-ben
a villasoron így sorakoztak a villák a
Braun-villától kezdve: az első Than
Mór festőművészé volt, majd Than
László minisztertanácsosé, arrébb
Say építész villája, mellette a legelébb
épült Dorninger-villa, azután Vágó Pál
festőművészé…
A Braun (Jókai)- villa 1897-ben
épült, 1903-ban a tulajdonos vendégeként ebben az épületben töltötte
utolsó nyarát Jókai Mór, akit a Balatonon szerzett élményei inspirálták Az
aranyember című regényének megírására. Az épület 1943-1993-ig állami
tulajdonban volt, a szocializmus éveiben rendőrség, 1995-től a zeneiskola
működött itt. Jelenleg magánkézben
van, szállodaként üzemel.
Krúdy Gyulát Várady Gyula feleségéhez, Kelemen Reginához fűződő
kapcsolata vonzotta Siófokra, ahol az
Ellinger-villa bérlője, Várady vendégeként töltött egy nyarat az 1900-as
évek elején. Arról nem tudni, hogy
Várady tudott-e a felesége és az író
viszonyáról. A szerelmi történet csak
tovább bonyolódott, amikor Krúdy
eljegyezte és megszöktette Regina
előző házasságából született lányát,
Rózsa Zsuzsát. A pár össze is házasodott, és nem sokkal később megszületett lányuk, Krúdy Zsuzsa. Krúdy sok
időt töltött Váradyék siófoki szállodájában, ezekről a hónapokról így írt
lánya: „Itt éjjel szinte sohasem feküdt

Az egykori Színkör a mai Jókai
parkban és mai városnéző-sétálók
a park szélén, a Krúdy- villánál.

le. Délelőtt a strandon aludt. Délután
a besötétített szobában dolgozott,
majd a parton órákig lankadatlan érdeklődéssel nézte a Balatont.”
Utunk során eljutunk a Karinthyvillához is. Az egykori Vitéz panzió
Karinthyék kedvelt nyaralóhelye volt:
„Az egész településen híre volt ennek
a zsúfolt tanyának, ahonnan örökös
lárma, veszekedés, kiabálás, röhögés és mindenféle ricsaj hallatszott.
Akadtak, akik messzire elkerülték
még a tájékát is, mint buzgó katolikusok az istentagadók otthonát.
Egy ilyen viharos napon történt,
hogy Frici, égő cigarettájával jó darabon kiégette a paplanát, Aranka egy
csomó tányért a földhöz vágott, a Karinthy csemeték pedig, Tomival az
élükön, valamennyi szobából kihordták a párnákat, s oly erővel dobálták
egymás fejéhez, hogy két párna kiszakadt, s a bennük levő toll behavazta az
egész udvart, beszállt a nyitott ablakokon keresztül a szobákba. A termetes

Vitézné csípőre tett kézzel, fejcsóválva
megállt a konyha ajtajában, és szelíd
szemrehányással, orrhangján csak
ennyit dünnyögött: – Íme, a Karinthy
dinasztia!” – írta Karinthyékról Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona.
A villák mellett a kulturális élet
fő helyszíne természetesen Siófokon
is a színház volt. Az első színpad a
főtéri Balaton Szálló udvarán épült,
majd Karpelesz Lipót, a szálló tulajdonosa ideiglenes színházépületet
emelt köréje; fellépett itt Blaha Lujza
is. Siófok második színháza 1905-ben
épült a mai Jókai park közepén. Kőépület volt, jellegzetes faornamentika
díszítette, háttal állt a Balatonnak. A
falai aranyozott festésűek voltak, nézőterén 440-en fértek el, 12 páhol�lyal, kakasülőkkel, nagy színpaddal.
1908-ban a budapesti bemutató után
néhány hónappal került színpadra
Siófokon Kálmán Imre első operettje,
a Tatárjárás; maga Kálmán Imre vezényelte a zenekart.
M. B.

Férfiak és nők külön fürödtek
A siófoki fürdőélet kezdete a 19. század második fele, a híres Sió és Hullám Szállók megnyitása (ma főiskolai kampusz). 1891-ben alakult a Siófoki-Balatonfürdő Rt., és a fürdőtelep fejlesztésében többek között Glatz Henrik, Várady Gyula és Ertl József is részt vett. Ugyanebben az évben tették le a
45-45 szobás szállók alapkövét, az ünnepélyes megnyitóra 1893 júniusában
került sor. A több mint 300 meghívott vendéget különvonat szállította Pestről Siófokra. A tágas, szőnyeggel borított csarnokból csiszolt fehérmárvány
lépcső vezetett az emeletre a szobákhoz. A Balatonban külön fürödtek a nők
és a férfiak, a két szálló közös fürdőházát 120 méter hosszú sínen lehetett
a víz fölé betolni, és 120 vetkőzőkabin volt benne, melyet a fürdővendégek
érkezési sorrendben foglalhattak el – idézte fel túravezetőnk.
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PR CIKK

Pénzügyeinket intézzük digitálisan,
pénzügyi döntés előtt kérjünk tanácsot!
„Az a célunk, hogy kicsit mások
legyünk, mint a többi bank, digitálisan érettebbek, új technológiáknak köszönhetően hatékonyan,
gördülékenyen működjünk itt
Siófokon, ami egy gyöngyszem,
országosan is jelentős súlyú település, mégis egy emberi léptékű
kisváros” - mondja Gelencsér
Georgina, aki tavaly október óta
vezeti a K&H Bank siófoki fiókját.
Gelencsér Georgina korábban a
tabi fiókot vezette, számára komoly
szakmai kihívás a siófoki fiók irányítása – árulja el. A bank 1987 óta van
jelen Siófokon, korábban a Kele utcában, hat éve a Fő téren. A bankfiók
kétszintes, amit azért tart fontosnak
hangsúlyozni, mert annak, aki először lép be, kicsinek tűnik, de a földszinten csak a pénztári szolgáltatás
működik, minden más (személyes
tanácsadás, prémium- és privátbank
tanácsadás, diszkréciót biztosító irodák) a tágas emeleti szinten.
A K&H innovatív pénzintézetként nagy hangsúlyt fektet az innovációra, a digitális transzformációra, ennek a törekvésnek a pandémia
még nagyobb lökést adott, hiszen
a mindennapi pénzügyek digitá-

lis eszközökön való intézése sokakat biztonságban tartott, egyben kényelmes megoldást is jelent
bármikor. „A járványhelyzeti előírásokhoz mindannyiunknak alkalmazkodni kellett, de ügyfeleink is
digitálisan érettebbé váltak, a legszükségesebb banki ügyintézéshez
időpontot kértek” – emlékeztet Gelencsér Georgina. A pandémia enyhülésével szerencsére ma már nem
nagyon kell magyarázni ennek az
előnyeit, a várakozás lerövidítését,
a sorbanállás elkerülését. A járványhelyzetben telefonos tanácsadást
vezettek be lakás- és életbiztosítási,
valamint megtakarítási ügyekben.
Minden másra digitális megoldásokat használhattak az ügyfelek.
Nagyon fontos mérföldkő volt az
online számlanyitás, melynek köszönhetően az ügyfél mintegy 10
perc alatt, azonnal használni tudja
a digitalizált bankkártyáját. A K&H
mobilbankon és e-bankon keresz-

tül az ügyfelek személyi kölcsönt is
tudnak igényelni, így néhány percen
belül az ügyfél számlájára meg is érkezhet a kért összeg - amennyiben
megfelel a feltételeknek.
A siófoki bankfiók igazgatója
korábban általános és középiskolásoknak tartott pénzügyi alapismereti órákat a „Vigyázz, kész, pénz!”
mentorprogram keretében. „Nagyon
fontos a pénzügyi tudatosság erősítése az iskoláskorúak körében, az alsó
tagozatosoknak játékos formában, a
középiskolásoknak persze már jóval
komolyabban. Remélem, hogy Siófokon is lesz lehetőség folytatni ezt a
sikeres programot. Fontos, hogy akár
fiatal, akár idősebb ügyfelünkről is
van szó - ha komolyabb pénzügyi
döntés előtt áll - kérje ki szakember
tanácsát, használja a digitálisan elérhető szolgáltatásokat, kalkulátorokat, vagy jelentkezzen telefonos
ügyfélszolgálatunkon, személyesen
pedig a főtéri bankfiókban.”
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KLÍMA
KÉSZÜLÉKEK

- telepítése
- javítása
- karbantartása
- autóklíma javítás
www.precizklima.hu

FUVAROZÁS,
KÖLTÖZTETÉS
bel- és külföldre
egyaránt.
NON-STOP
korrekt áron!
www.kktransz.hu

KK Trans - Klíma Kft.
Tel.: 06-20/403-3108
RADÁK KFT.

Siófokon és környékén
kiszállítás darus,
billencs, ponyvás
autóval fuvarozás,
fuvarszervezés
Fuvarszervezés:
30/777-9696

Gépi földmunka, térkövezés, útépítés
Közmű- és mélyépítés
Építőipar: 30/253-4805 • Telephely: Siófok, Építő utca 8.

A cms ELECTRONICS HUNGARY KFT.
FONYÓDON

A cms ELECTRONICS HUNGARY KFT.
FONYÓDON

termelői kapacitásának bővítése miatt
munkatársat keres azonnali munkakezdéssel

termelői kapacitásának bővítése miatt
munkatársat keres azonnali munkakezdéssel

GÉPÉSZTECHNIKUS /
GÉPÉSZMÉRNÖK

VILLAMOSIPARI TECHNIKUS /
VILLAMOSMÉRNÖK

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:
• gépészmérnöki vagy gépésztechnikusi végzettség
• releváns szakmai tapasztalat (1-3 év)
• műszakos beosztás vállalása
• jó problémamegoldó készség és felelősségteljes munkavégzés
• önálló és csapatmunka végzésre alkalmas,
motivált személyiség
• tanulási elkötelezettség

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:
• villamosmérnöki vagy elektronikai műszerész végzettség
• releváns szakmai tapasztalat (1-3 év)
• műszakos beosztás vállalása
• jó problémamegoldó készség és felelősségteljes munkavégzés
• önálló és csapatmunka végzésre alkalmas, motivált személyiség
• tanulási elkötelezettség

FELADATOK:
• gyártógépek üzemeltetése, hibaanalízis
• elemzések készítése, kiértékelése
AMIT KÍNÁLUNK:
• IATF 16949 Autóipari színvonal
• szakmai fejlődés lehetősége
• változatos feladatok
• versenyképes kereset
• szükség szerint lakhatás biztosítása akár családdal is

FELADATOK:
• tesztelő berendezések felügyelete, javítása, karbantartása
• termelésből kiesett termékek analízise
• javaslatok a mérési folyamatok javítása érdekében
AMIT KÍNÁLUNK:
• IATF 16949 Autóipari színvonal
• szakmai fejlődés lehetősége
• változatos feladatok
• versenyképes kereset
• szükség szerint lakhatás biztosítása akár családdal is
BÉREZÉS MEGEGYEZÉS SZERINT

JELENTKEZNI LEHET: E- mail cím:

JELENTKEZNI LEHET: E- mail cím:

margit.zelenak@cms-electronics.com/Szakmai

margit.zelenak@cms-electronics.com/Szakmai

önéletrajz megküldésével
vagy az alábbi telefonszámon: +36 30 183 49 82

önéletrajz megküldésével
vagy az alábbi telefonszámon: +36 30 183 49 82

KÖLTÖZTETÉSFUVAROZÁS
www.siofuvar.hu

AKÁC APRÍTOTT TŰZIFA

16.000 Ft/m3

CSER, TÖLGY APRÍTOTT TŰZIFA

16.000 Ft/m3

KEMÉNY VEGYES APRÍTOTT TŰZIFA

14.000 Ft/m3

Az ajánlat 2021.08.03-tól visszavonásig tart.
EUTR azonósító: AA0194363

ZSÁKOS KISZERELÉSBEN IS KAPHATÓ!

Tel.: 06-70/590-7031 • 06-70/334-6714

TEL.: 06/70/205-0438

munkatársakat keres
az alábbi pozíciókra:

• MUNKAÜGYI ÜGYINTÉZŐ
• DIETETIKUS
• MOSÓNŐ
• VILLANYSZERELŐ
Fényképes önéletrajzát 2021. szeptember 1-ig
az allas@siokorhaz.hu e-mail címre
várjuk a pozíció megjelölésével.

PALATETŐS ÉS LAPOSTETŐS ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA!
PROFESSZIONÁLIS SZIGETELÉSI
MEGOLDÁSOKKAL,TÖBB, MINT 25 ÉV
SZAKMAI TAPASZTALATTAL,
12 ÉV SZAVATOSSÁGGAL VÁLLALJUK:
• Palatetők bontás nélküli felújítását
• Lapostetők szigetelését • Energiaszámla nullázása
napelemrendszer kulcsrakész telepítésével
MÁR AZ ELSŐ
LÉPÉSTŐL ÖN
MELLETT ÁLLUNK
A KORREKT
KIVITELEZÉS

MEGVALÓSÍTÁSÁBAN!

KÉRJE DÍJTALAN HELYSZÍNI KONZULTÁCIÓNKAT!

Tel.: 06 20/995-5532
e-mail: haztetogroup@gmail.com

TÖLTSD LE
mobilappunkat

SIÓFOK

+36 84 313 836
www.PIZZAKARAVAN.hu

MINŐSÉGI
HASZNÁLTAUTÓK,
MEGBÍZHATÓ
FORRÁSBÓL
Siófok, Vak Bottyán utca 27.
(Az autókölcsönzővel egy telephelyen.)

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

S. A.S.: autómentés 24 órában

A nap 24 órájában ügyeletet tart,
beszállítja telephelyére a bajba jutott
járműveket, bérautót és szervizt is
biztosít a Siófoki Autómentő Szolgálat
(S.A.S.).
A Siófoki Autómentő Szolgálatot működtető Var-Szek Kft.-t 2012-ben alapította
Fónai Máté. „Ebben a profilban a második legnagyobb cég vagyunk a városban –
mondja az alapító-cégvezető. – Autómentő
és -szállító, autókölcsömző, gépjárműjavító
vállalkozásunk a nap 24 órájában a bajba
jutott gépjármű-tulajdonosok, valamint
utasaik rendelkezésére áll. Autószerelésben
jártas kollégáink, amennyiben lehetséges, a

helyszínen elhárítják a problémát, a működésképtelen járművet az ügyfél igényei szerinti helyre szállítjuk, saját szervizünkben
megjavítjuk, vagy a telephelyünkön megőrizzük. Négy autómentővel rendelkezünk,
szállítókapacitásunk öt gépjárműre terjed
ki, 24 fő elszállítására ad lehetőséget.”
A S.A.S. partnere a siófoki önkormányzatnak, elszállítja a tilosban parkoló autókat, illetve szerepel a cég a város katasztrófavédelmi tervében. „Ez annyit jelent,
hogy katasztrófahelyzet (vihar, baleset)
esetén térítésmentes segítséget nyújtunk a
városnak – így a cégvezető. – A Teslának
pedig kizárólagos partnerei vagyunk a régióban, üzemzavar esetére.”

A baleseti mentést is végző autómentő
szolgálat segítségére minden bajba jutott
személy- és teherautós számíthat, közel és
távol. A bajba került ügyfeleknek szükség
esetén szállást is biztosítanak, számukra pótautót adnak, s erre teherjárműves
ügyfeleik is számíthatnak, ha tehát vállalkozásról van szó, akkor azt a javítás ideje
alatt is folytathatja az ügyfelük. Szervizükben a bajba jutott autósok járműveinek a
javítása élvez elsőbbséget.
Siófoki Autómentő Szolgálat (S.A.S.)
Székhely: Siófok, Wesselényi utca 91.
Email: siofokiautomentes@gmail.com
Telefon: 30/733-7753

Tel.: +36 30 715 1266
Csoportok részére akciós árak!
Látogassanak meg minket!
Fordított ház
NYITVATARTÁS: 10 és 18 óra között
főszezonban: 10 és 20 óra között

Egy a Természettel
- tematikus BAHART hajójáratok
2021. július 3. és augusztus 29. között
pénteken és szombaton
Júliusban és augusztusban kijelölt menetrendi kiránduló járatokon
az utasok szakértők segítségével, témához kapcsolódó gyermek animációs
programokon és interaktív játékos előadásokon, valamint ﬁlmeken
keresztül megismerkedhetnek Somogy megye és Magyarország természeti
értékeivel a vadászat és halászat izgalmas világával!

10:50 - 11:20

11:40 - 12:10

Balatonföldvár-Tihany

Tihany-Balatonföldvár

útvonalon közlekedő
települések közötti hajójáratokon

útvonalon közlekedő
települések közötti hajójáratokon

„175 ÉVES A BALATONI HAJÓZÁS TRADÍCIÓ ÉS MODERNIZÁCIÓ”
AL
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A balatoni hajózás 175. jubileumának
alkalmából országos művészeti
pályázatot hirdet a BAHART
2021. május 1. és augusztus 13. között.
Ünnepeljünk együtt és állítsunk méltóképp emléket a balatoni
hajózás múltjának és jövőjének! Engedd szabadon a kreativitásod, ragadj ki egy témát vagy részletet a balatoni hajózás 175
éves történelméből és alkoss egyedit bármilyen technikával!

Mit kell tenned?
• A pályázatra kisiskolásoktól egészen a felnőtt művészekig,
több korcsoportban bárki jelentkezhet.
• A pályaművek szinte bármilyen technikával készülhetnek, a rajzon,
festményen, szobrokon át egészen a digitális alkotásokig.
• A művek témájának egyetlen megkötése, hogy a balatoni hajózás
175 éves történetéből, mindennapjaiból ragadjanak ki egy vagy több
jelenetet, részletet, témát, tetszés szerint.
• Egy személy vagy osztály 1 pályaművel pályázhat és
az alkotásokat legkésőbb 2021. augusztus 13-ig várjuk.
• A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt műveket több kategóriában
is értékes ajándékokkal jutalmazzuk,
valamint közönségszavazáson is részt vesznek.

További részletekért látogass el a www.bahart.hu oldalra

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.

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS
Dr. Võneky Ákos adjunktus

Tel.: 06 84/696-303
Rendelési idő
(Siómedical):
Kedd, szerda:
16-17 h

Ingatlant adna
el vagy venne a Balatonnál?
Használt és új ingatlanok értékesítése az
OTP Csoport hátterével!
OTP Ingatlanpont - 8600 Siófok, Fő u. 83.

Nyitva tartás: H-P: 9.00 - 17.00
+36 70 442 2190 • +36 84 568 426 • siofok@otpip.hu • www.otpip.hu

Transporter 6.1
Többet szállíthat.egy
Számos új digitális szolgáltatással a hatékonyabb és biztonságosabb szállításért.

Új digitális szolgáltatásaival a Transporter 6.1
a korábbiaknál is tökéletesebb munkakörülményeket kínál.

Az Ön Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedője:

Sió-Car Kft.

8600 Siófok, Fő u. 262.
Tel.: +36 84 505 235, info@siocar.hu, www.siocar.hu

PI - víz • Preventa 105 • lúgos víz • Peridot víz • Salvus víz • Kaqun víz
rizsliszt • kukoricaliszt • zabliszt • rozsliszt • tönkölyliszt • durumliszt
zöldbúzafű koktél • sárgarépalé • céklalé • aszaltszilva-ital • tőzegáfonyalé
szezámmagliszt • búzasikér • lenmagliszt • mandulaliszt • zabpehelyliszt
lágy zabpehely • zabkorpa • quinoa • pattogatott amarat • búzacsíra
kölespehely • hajdinapehely • quinoa pehely • lenmagpehely • kalciton
szezámmag pehely • árpa pehely • gyümölcsös müzli • pehely keverék
tönkölytészta • durumtészta • gluténmentes tészta • kölestészta • rizstészta
l e n m a g o l a j • s ző l őm ag o l aj • sz e z ámmagolaj • di óolaj • tökma go la j
mandulakrém • rizstej • rizskrém • kókusztej • kókuszkrém • mandulatej
tempe • gabonakolbász • tofu • növényi vaj • szójavirsli • növényi sajt
kakaóvaj • mandulavaj • növényi margarin • kókuszolaj • olivaolaj • Ghí vaj
há ntol t k ö l es • b arn a ri zs • b ulgu r • a marant • h aj di na • h ánt o lt á r pa
eritrit • stevia • nyírfacukor • nádcukor • nádcukor • kókuszvirág cukor
gluténmentes • vegetáriánus • tejmentes • cukormentes • tojásmentes
útifű maghéj • spirulina alga • zölbúzafűlé • papaya • chorella alga • szenna
medveszőlő tea • barátcserje • tőzegáfonya • méhpempő • D-mannose
gyógynövények • gyümölcstea • szálas tea • teakeverék • ayurveda tea
szőlőmag őrlemény • mákmagolaj • zöldkagyló • kollagén • silicea gél
D - vitamin • kurkuma • omega - 3 • C - vitamin • Q10 • lazacolaj • gránátalma
magnézium - citrát • probiotikum • gyógygomba • articsóka • kalcium - citrát
All in natural mentes jégkrémek • napozó vitamin • eritrit befőzéshez
Amurex gluténmentes és tejmentes fagyasztott finom pékáruk
béta-karotin • lizin • B -vitamin komplex • fahéj kivonat • kapormag • króm
citromfű tabletta • levendula • komló • rózsagyökér • ginseng • maca por
CBD olaj • Reg - enor • Kék - Lukács Kék kenőcs • Kombucha • Emocio
L - arginin • króm • zöldkávé • vasbor • bioaktív kékjód • gingko biloba
körömvirág krém • lóbalzsam • mesterbalzsam • feketenadálytő krém
fülgyertya • illóolaj • füstölők • masszázskrém • svédcsepp • aloe vera gél
teafaolaj • borsmentaolaj • levendula olaj • masszázsolaj • hajfesték

k!
rengeteg minden van nálun

8600 Siófok, Fő utca 47 - 53. • www.facebook/rozsasbiobolt
telefon: 06 84/316 - 281 • nyitvatartás: H - P: 9 - 17 • Szo: 9 - 12
több mint 3000 termék szaktanácsadással, 60 m2-en a pláza mellett
fogkrémek • samponok • natúr szappanok • bio parfümök • kenceficék
mosószóda • szódabikarbóna • folttisztítósó • mosódió • mosóparfüm
Biopont • Herbária • Dénes - Natura • Éden • Dr. Chen • BioCo • Aromax
W TN • Na tu r mi n d • Bi o m e n ü • Vi oli fe • B i oTe ch Usa • M e ste r c s a lá d
GAL • Interherb • Dr Theiss • Bálint cseppek • Natur Tanya • Ukko • Schar
USA medical • Vitaking • Everest ayurveda • Ezerjófű • The Bridge • Szafi

