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A civileké is lesz az új kuckóA civileké is lesz az új kuckó
Szenior Kuckónak indult, Civil 
Kuckó lehet belőle, különös tekin-
tettel arra, hogy jövőre elkezdődik 
az egykori könyvtár átalakítása 
civil házzá.

Több civil szervezet is a művelő-
dési központ mellett, a volt könyvtár-
épületben tartja összejöveteleit, jövő-
re azonban erre várhatóan nem lesz 
lehetőségük az ingatlan átalakítása 
miatt – ebben a helyzetben komoly 
segítséget jelenthet a nemrég elké-
szült Szenior Kuckó, derült ki az idei 
első Civil Kerekasztalon. A tanácsko-
záson Jánossy Gábor önkormányzati 
képviselő arról is beszámolt, hogy az 
eredeti tervekkel ellentétben csak a 
hétfői napon kapnák meg a 92 négy-
zetméteres Széchenyi utcai épület-
részt a szépkorúak, a többi napon a 
civil szervezetek vehetnék igénybe, 
ezért aztán az elnevezése is lehetne 
akár Civil Kuckó is.

Az egykori kisegítő iskolában ki-
alakított városközponti, akadálymen-
tesített kuckó társalgóval, teakonyhá-

val, vizesblokkal és két öltözővel várja 
a betérő időseket és a civil szerveze-
teket. Működtetése a Kálmán Imre 
Művelődési Központhoz tartozik, ott 
jelezhetik majd a civilek, hogy mikor 
vennék igénybe. November közepére 
minden berendezés a helyére kerül, 
ekkor tervezik bemutatni a kuckót a 
civileknek. Az is elhangzott a civilek 
kerekasztalán, hogy az egyesületek 
ugyanúgy bérleti díj fejében hasz-
nálhatják majd, ahogyan a kulturális 
központ helyiségeit is, kivéve a hétfői 
„idősek napját”.

Több egyesület képviselője is 
jelezte, hogy átgondolásra szorul a 
város civiltámogatási rendelete. Töb-
beknek is vissza kellett fizetni már 

odaítélt támogatást, Karancz Katalin 
(HÉ!, Helyi Érték Egyesület) szerint 
ma már tagsági díjból és szponzori 
támogatásból nehezen lehet rendez-
vényt szervezni, és azt is hátrányos 
előírásnak vélte, hogy a megítélt vá-
rosi támogatás duplájáról kell szám-
lát szerezniük. Bardócziné dr. Mol-
nár Anita alpolgármester szerint az 
volt a cél e rendeleti előírással, hogy 
a civil szervezetek legyenek „önjáró-
ak”, tegyenek önrészt a támogatás-
hoz. Az egyesületek azonban – tette 
hozzá – indítványozhatják a helyi 
rendelet módosítását. Abban marad-
tak: november 11-én 9 órára várják a 
városházára megbeszélésre azokat 
az egyesületi képviselőket, akiknek 
javaslatuk van a civiltámogatási ren-
delet módosítására.

A pingpongosok és a kajakosok 
közelmúltbéli kiváló eredményeikről 
számoltak be, a rádiótávírász Tur-
jányi József pedig azt kérdezte: új 
gazdára lelt az egykori MHSZ-bázis, 
mi lesz az ott őrzött rádiótechnikai 
gyűjteménnyel. F. I.
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Parkolás 100 forintért, a Civil Házra 120 millió önerő
Éjjel-nappal, 24 órán át fizetni kell 
a parkolásért a szezonban minden 
fizetőparkolóban.

Új parkolási rendeletet is al-
kotott októberi ülésén a siófoki 
képviselő-testület 8 igen és 4 nem 
szavazattal. E szerint éjjel-nappali 
üzemmódra állnak át a fizetőpar-
kolók a szezonban (május 15-e és 
szeptember 15-e között), a siófoki la-
kosok azonban szezonon kívül akár 
100 forintért is parkolhatnak. Ked-
vezményes parkolójegyet mobiltele-
fonnal is lehet váltani, a helyieknek 
járó kedvezmény nyilvántartáshoz 
kötött (a városőrség ügyfélszolgála-
tát kell felkeresni). Lehetőség van 
éves és havi bérlet váltására is, kivéve 
például a városházi és hajóállomási 
parkolót. A rendelet nyomatékosítja: 
az autóban várakozás sem mentesít 
a fizetés alól. A parkolás egyébként 
idén eddig 150, 2020-ban 105 millió 

forintos bevételt hozott a városnak.
A tavalyinál több, az azt meg-

előző két évnél azonban kevesebb 
bűncselekmény történt a szezon-
ban Siófokon – derült ki Bene Zsolt  
rendőrkapitány beszámolójából. 
Idén jelentősen nőtt az erőszakos, 
garázda jellegű bűnesetek száma, fő-
képpen a Petőfi sétányon. A kapitány 
elismerte dr. Lengyel Róbert polgár-
mester felvetésére, hogy sokan már 
eleve ittasan érkeznek a sétányra, 
ahol gyakran mégis kiszolgálják 
őket, „az ellenőrzés azonban nehéz, 
a legkevésbé ittasnak látszó személy 
is kikérheti a 12 sört vagy felest a 
társaságnak”. A városközponti ré-
szeken tanyát ütő hajléktalanokkal 
szemben sem sokkal könnnyebb a 
fellépés Bene Zsolt szerint, aki arról 
is beszélt: az okoszebra-telepítési 
programot üdvözli a rendőrség.

A Nagystrand idei forgalma (175 
ezer fő, 159 milliós bevétel) a tava-

lyit ugyan meghaladta, de elmaradt 
a 2019-estől, a szabadtéri színpad 
nettó kétmilliós veszteséggel zárt, 
és a rendezvényköltségeket is ki kell 
pótolnia a városnak – tájékoztatta a 
testületet Várkonyi Csaba, a Bala-
ton-parti Kft. ügyvezetője.

Az egykori könyvtár Civil Házzá 
alakítására 120 milliós saját forrást 
szavaztak meg a képviselők a 135 mil-
liós állami támogatás mellé. A málta-
iak kapják használatba a bezárt kiliti 
óvodaépületet (a fogyatékkal élők ki-
liti nappali intézménye bővülhet ezál-
tal), s arról is döntés született, hogy 
lesz majd fogorvosi ügyelet, több kö-
zeli településsel összefogva. F. I.

PARKOLÁSI DÍJAK  
SZEZONBAN/SZEZONON KÍVÜL (FT)

	 teljes	árú	 kedvezményes
I.	díjövezet	 480/360	 240/180
II.	díjövezet	 360/200	 180/100

Egymilliárd…
...ennyit, sőt, a szakvélemény sze-
rint 1,2 milliárd forintot kell(ene) 
költeni a Galerius fürdőre.

Súlyos százmilliókat kell költeni 
a balesetveszély miatt bezárt Gale-
rius fürdő felújítására – írtuk nem-
rég. Mostanra megszületett a várva 
várt szakértői vélemény, és eszerint 
a helyzet ennél is súlyosabb. Dr. 
Lengyel Róbert polgármester arról 
tájékoztatott: a szakvélemény sze-
rint 1 milliárd forintot is meghaladó 
összegből lehetne felújítani a létesít-
ményt.

„A 15 éve megépített épület ide 
jutott – kommentálta a hírt a pol-
gármester. – Ez egy Siófok méretű 
középtelepülés számára elképesztő-
en nagy összeg. Ezzel számolva, az 
adott évben alig maradna valami az 
egyéb fejlesztésekre, járdákra, utak-
ra. Pályázati lehetőség egyelőre ilyen 
célra nincs, szóval lesz min gondol-
kodnunk...”
Néhány tétel a szakértői véleményből:
•  Villamosrendszer felújítása:  

47,1 millió;
•  Gépészet (hűtés-fűtés,  

víz-csatorna): 347 millió;

•  Épületszigetelés, korrózióvéde-
lem: 40,5 millió;

•  Uszoda-wellness-részleg:  
174 millió;

•  Tetőszerkezet: 120 millió;
•  Egyebek (lift, csúszda, homlokzati 

burkolat, medencetéri fémrészek, 
kőpadok, padlóösszefolyók, bur-
kolási munkák, stb.): 185 millió;

•  Tartalék (infláció, anyagáremel-
kedés, felújítás közben előkerülő 
problémák): 300 millió.

A képviselő-testület októberben 
zárt ülésen tárgyalt a témáról.
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A supedlalében a kanál is megálltA supedlalében a kanál is megállt
A Nőklub faszénen is sütött 

halat, a Nők a Balatonért „csodás 
halcsíkokkal” rukkolt elő (Devecz 
Márta spéci fokhagymás önteté-
vel), másutt lecsó készült halkoc-
kákkal, de a legtöbb helyütt persze 
halászlé rotyogott a bográcsokban 
a Halfesztivál hagyományos civil 
halfőző versenyén. Tucatnyi sátor 
alatt készültek az étkek a városházi 
parkolóban (egy autó a szalagozás 
ellenére is beállt, azt körbeépítették 
a csapatok), a Becsülettel Siófokért 
Egyesület (BSE) és a Siófok Városért 
Egyesület (SVE) közös sátrában dr. 
Lengyel Róbert polgármester volt a 
főszakács, saját fogású harcsából, 
valamint pontyból készített úgy öt-
ven liter halászlét.

Supedlalé – írta ki tájékoztatásul 
Csapó István, a halászat egykori ve-
zető szakembere. Magyarázattal is 
szolgált: „Helyi történelmi halétel 

ez. A supedla balatoni helyi szó, a 
halászok használták. A halszállító 
fadereglye orrában volt egy fedett 
hely, ahová lépcső vezetett. Suped-
la: a sufni és a padlás szóból rak-
ták össze. Ott húzták meg magukat 

esőben, szélben, ott fogyasztották 
el sűrű, kocsonyás hallevesüket.” 
Mely akkor az igazi, ha megáll ben-
ne a kanál: ezt Csapó bizonyította 
is, beleállította a már csaknem kész 
supedlalé közepébe a fakanalat, s 
valóban nem dőlt el…

A nyugdíjasok egyesületénél 
arra is futotta, hogy egy tagjukat 
felköszöntsék nyolcvanadik szüle-
tésnapján. A polgári kör sátra alatt 
egy 1933-as évjáratú gramofont szó-
laltattak meg. Lengyel Róbert pol-
gármester az első kóstolót a Siófok 
Polgáraiért Egyesület sátrához vitte 
Gencsi Attilához, aki hamarjában 
viszonozta ezt a BSE-SVE sátorhoz. 
Mint utóbb kiderült, nem akármi-
lyen halászlevek voltak ezek, hanem 
első és második díjasok a háromfős 
zsűri ítélete szerint; a polgári egye-
sület nyerte az idei civil halfőző ver-
senyt. F. I.
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Franciás eledelen él a balatoni pontyFranciás eledelen él a balatoni ponty
Nagy szerencséje a pontynak, hogy 
a 30-as években a vándorkagyló 
elszaporodott.

„A balatoni ponty a déli vasút 
megépülésével elveszítette ívóhelye-
it és ivadékbölcsőit, azaz a balatoni 
berkeket” – tudtuk meg Bodó Iván 
halászati mérnöktől, aki a Balatoni 
halmesék című könyv 
szerzőjeként Fekete 
Katalin színművész-
nővel közösen verses 
találós kérdések által 
ismertette meg gye-
rekközönségét a Hal-
fesztiválon a tóban élő 
halfajok sokszínűségé-
vel. A program végére 
még Tivadar, a tegzes 
bolharák is előbújt 
rejtekhelyéről a füzé-
res süllőhínár levelei 
közül. Tivadar egy jövevényfaj képvi-
selője, csakúgy, mint a vándorkagyló, 
mely az 1930-as években a Sió-csator-
nán át érkezett, majd szaporodott el 
a Balatonban, és vált a balatoni ponty 
fő táplálékává. A ponty és a fogas-
süllő a Halfesztiválon kiemelt sze-
repet kapott, már csak azért is, mert  
„balatoni halként” idén júniusban 
uniós oltalom alá került (eszerint ba-

latoni halnak lehet nevezni a Balaton 
vízgyűjtő területén tenyésztett pon-
tyot és fogassüllőt). A berkek elveszí-
tése óta a berkek területén létesült tó-
gazdaságokból betelepített 2-3 nyaras 
pontykorosztályokkal lehet fenntar-
tani a ponty balatoni állományát, ami 
ezért fontos – tette hozzá Bodó Iván –, 
mert ez a horgászok „fő hala”.

„A balatoni pontyok a táplálékbá-
zis szempontjából szerencsés hely-
zetben vannak, mert az 1930-as évek-
től a fő táplálékukat a vándorkagyló 
képezi. A pontyok izmos ajkukkal le-
tördelik ezt a rögzült életmódot foly-
tató éles páncélú puhatestűt, és ga-
ratfogaikkal megrágva megemésztik 
a kagyló lágy részeit. A bélcsatornán 
áthaladó kagylóőrlemény a tó vízteré-

ben marad, és gyöngyházszerűen csil-
logó fövenyeket épít belőle a balatoni 
áramlás és hullámverés. A pontyok 
pedig kiválóan nőnek ettől a franciás 
eledeltől, egy év alatt akár egy-másfél 
kilogrammot is gyarapodva.”

Bodó Ivántól azt is megtudtuk, 
hogy világhírű halfajunk, a balatoni 
fogassülő másfél kilogrammnál nehe-

zebb egyedei a Balaton 
királynőinek és kirá-
lyainak tekinthetők, 
igazi csúcsragadozók. 
„Míg a tógazdasági 
vagy folyami társaik 
4-5 évesen is elérhetik 
ezt a méretet, addig 
a Balaton mély és át-
tetsző vizében ehhez 
akár 8-9 év is szüksé-
ges. A tóban évről évre 
sok süllőlárva kel, de a 
táplálékhiány miatt na-

gyon kevés süllő éri meg az ivarérett 
méretet. Éppen ezért a süllőállomány 
fenntartása tógazdaságban arasznyira 
nevelt (kb. 100 grammos) egynyaras 
süllők telepítésével valósítható meg”.

Az uniós oltalmat élvező pontyot 
és fogassülőt a gyerekek rajzaikon 
is megörökítették, az alkotásokat a 
BRTK Könyvtár gyermekrészlegén ál-
lították ki. Milei Barbara

Harcsa dödöllével, fogasfilé harcsacsipsszel
A hal újragondolva: éttermek, 

árusok legjobb halas kreálmánya-
it pontozta a zsűri a Halfesztivál 
fish food versenyén. A kóstolásra 
a Siófoki Hírek is elkísérte a zsűri-
tagokat: Várfi Sándor színművész 
az esztétikára, a tálalásra helyezte 
a hangsúlyt, Hubert Miklós, a Teát-
rum étterem tulajdonosa pedig az 
ízvilágra.

A Velencéről érkezett Szürkehar-
csa Bár igazi street food ételt (utcai 
gyorsétket), harcsa fish and chipset 
kínált, a Fish House Kft. vöröston-
hal-burgerével nyűgözte le a zsűrit, 
a balatonalmádi Grillkirály pedig új-
ragondolta a klasszikus majonézes 
burgonya - sült hal kombinációt, és 
egy vajon sütött citromos fogasfi-
lét kínált ropogós harcsacsipsszel, 

majonézes burgonyasalátával, ka-
ramellizált citromhéjkockákkal. Két 
siófoki étterem is versenybe szállt, 
a Jocikonyha bajai halászléje Mun-
ding Tibor módra több versenyt is 
megnyert, a jól bevált receptúra a 
szakértő kóstolókat is meggyőzte, 
így a dobogó harmadik fokán vé-
geztek. A Sió Halsütő konyhafőnöke 

harcsagiroszt és kukoricalisztben 
sütött harcsacsipszet készített, va-
lamint kifejezetten a Halfesztiválra 
megalkotott, házilag bepácolt, ka-
kukkfüves garnélanyársát tálalta. Az 
utolsó pillanatban benevezett Andi 
és Laci Büfé végül első helyezést ért 
el a dödöllés harcsaszelettel, melyet 
vargányagombás öntettel kínáltak.
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„Jó magyarok, szabad, európai
magyarok akarunk lenni”...
...erre kötelez bennünket a múl-
tunk, különösen 1956, és ez a mi 
jövőnk is – mondta a siófoki polgár-
mester október 23-án a Könnyek 
kútja emlékműnél.

„Magyarország történelmét vérrel 
írták – így dr. Lengyel Róbert. – Oly 
sok minden történt addig, amíg elju-
tottunk 1956. október 23-ig... Muhi, 
Mohács, Majtényi-sík, Világos, Tria-
non...1956-ra már egy ideje a Rákosi 
nevével azonosított, a saját népét ki-
fosztó, szolgasorba döntő, mindent 
pusztító rendszer tébolyultsága bé-
nította ezt a kis országot. Vagy leg-
alább is egyesek azt gondolták, hogy 
a végtelenségig lehet feszíteni a húrt, 
fenntartani a tétlen bénaságot. Hogy 
a végtelenségig el lehet a hamis pro-
pagandával fedni a valóságot és meg-
vezetni emberek millióit. Hogy a vég-
telenségig lehet a gazdasági csődöt 
hatalmas sikerként aposztrofálni, 
és, hogy a végtelenségig lehet az or-
szágvezetők egy részének hihetetlen 
dilettantizmusát, butaságát, műve-
letlenségét akadémiai tudástárként 
eladni. És persze azt is hitték, hogy 
a végtelenségig tűrni fogja a lakosság 
azt, hogy ez a nagy múltú és büszke 
nemzet immár örökké az orosz kap-
cája legyen. Elszámolták magukat... 
S bár lehet, hogy a korbács vagy épp 
az orosz  géppisztoly legyűri a pusz-
ta öklöt, de a félig agyonvert szemé-
ben megcsillanó fény, a bátorság, 
elszántság és gyűlölet fénye bizony 
igen csak vészjósló lehet. Így volt ez 
1956 őszén. Végül a korbács győzött 
ugyan, de az a bizonyos fény október 
23-án megcsillant, és többé ki sem 
hunyt.”

Ez először csak egy „gulyáskom-
munizmusra” volt elég – folytatta 
Lengyel Róbert, „de 1990-re már a 
valódi szabadságra is. S bár nálunk 
jobbára csak csetlett-botlott a rend-
szerváltás, mert, a politikacsinálók 
részben kisiklatták azt, és a mai na-
pig sem teljes, de azért nem vitás, 
hogy polgári demokrácia lett. Amo-
lyan „magyaros” polgári demokrá-

cia. Most pedig mit látunk? Oroszt, 
no meg kínait a spájzban. Látjuk a 
korábban áhított és bennünket be-
fogadó nyugat gyalázását. Látjuk a 
nemzetünket kettő vagy tán három 
részre is szétszaggató ellenségeske-
dést, gyűlölködést. Ismét nyakunkon 
a propaganda, és a politikai közélet 
mindegyik oldalán ott van az üresfe-
jű, megélhetési politikusok sokasága 
is. Szóval, akik országnagyokként 
vagy akár települések vezetőiként, 
avagy bármilyen politikusi minősé-
gükben is ma ’56 szellemiségéről pa-
polnak, javaslom, nézzenek tükörbe, 
és vessenek számot önmagukkal: ezt 

akartuk, így akartuk, ide akartunk 
eljutni akár ’56 őszén, még inkább a 
rendszerváltáskor, immár ennyi évti-
zed elteltével? Én tükörbe néztem, és 
a válaszom: nem, én nem erre számí-
tottam. És ha ők is arra jutnak, hogy 
nem, akkor tegyenek is végre valamit 
a politikai színezetüktől, ideológiai 
meggyőződésüktől függetlenül. Te-
gyenek azért, hogy soha többé ne 
lehessünk egyetlen világhatalom ki-
szolgálói sem, legyen végre nagyobb 
nemzeti egység, béke a hazánkban, 
mert mi, egyébként nagyon sokan, 
jó magyarok, szabad, európai ma-
gyarok akarunk lenni! Erre kötelez 
minket a múltunk, különösen is ’56 
,és ez a mi jövőnk is. Én ezen mun-
kálkodom, amíg csak lélegzem…”

A városi ünnepségen közreműkö-
dött a cserkészcsapat, Karancz Kata-
lin és a férfi dalkör. A megemlékezés 
végén a városvezetés, a pártok, a ci-
vil szervezetek koszorúztak, magán-
személyek pedig virágot helyeztek 
el, és gyertyát gyújtottak a Könnyek 
kútja emlékműnél.

Mi történt Siófokon 1956-ban?
Mi történt Siófokon 1956-

ban? – kérdeztük 2020. decembe-
ri lapszámunkban. A már akkor 
dokumentumokkal előállt ifjabb 
Pintér Lajos azóta jelentősen 
bővítette gyűjteményét levéltári 
kutatások útján, valamint össze-
szedte a családja körében fellelt 
iratokat is. Így jelenhetett meg 
2021. október 23-ra a „Monológ 
a homályos időkből” című kiad-
vány a HÉ! Helyi érték füzetek 
sorozatban. A vaskos füzet 1956 
siófoki nemzetőrparancsokának, 
Pintér Lajosnak – ifjabb Pintér 
Lajos 1995-ben elhunyt, 1991-
ben Göncz Árpádtól 1956-os 
emlékérmet kapott édesapjának 
– a visszaemlékezése, korabeli 
iratokkal, dokumentumokkal ki-
egészítve.

Ahogy az a siófoki könyvtár-
ban tartott könyvbemutatón is 
elhangzott, a kiadvány nem kőbe 
vésett igazság, hanem ahogyan a 
siófoki nemzetőrparancsnok látta 
az 1956-os siófoki eseményeket, 
és ahogyan 1984-ben lejegyezte. 
A Siófoki Hírekben szándékaink 
szerint a későbbiekben részlete-
ket közlünk a kiadványból, most 
ezért csak a megtorlás siófoki el-
szenvedőinek névsorát idézzük:

Elítélt siófoki forradalmárok: 
Fehér József, Guzslován Ferenc, 
Kovács Sándor, Pintér István, Pin-
tér Lajos, Zachemszky Ferenc.

Internált siófoki forradalmá-
rok: Hosszú István, Petrus Lász-
ló, Pécseli Sándor, Pintér István, 
Szabó László, Török István, Far-
kas Ferenc, Fábián Károly.
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Megmenekült a széplaki gyümölcsösMegmenekült a széplaki gyümölcsös
Hetven gazda öröme, avagy egy 
vízparti telek, ahol nem épül 
apartmanház, hanem állami 
tulajdonba véve megmaradhat az 
öntözőrendszer.

A hatvanas években még nem gon-
dolták, hogy egyszer milyen értékes 
lesz az az ezüstparti vízparti terület a 
befektetők szemében, ahová akkor a 
kor színvonalának megfelelő öntöző-
rendszer szivattyútelepét építették. A 
széplaki városrésztől délre eső területe-
ken régóta folyik gyümölcstermesztés. 
A Cinege-patak mellett a 60-as évek 
végén alakították ki a szivattyútelepet, 
ahonnan csővezetékrendszeren ke-
resztül nyomatták és nyomatják ma 
is a Balaton-vizet a gyümölcsöt termő 
földekre. Öntözésre régen is szükség 
volt, de ma már talán még inkább, hi-
szen egyre aszályosabb az időjárás (ma 
már jóval kevesebb az ültetvény, mint 
akár csak egy-két évtizede is). Az el-
múlt időszakban befektetők próbálták 
kivásárolni a szivattyútelep területét a 
tulajdonos Gyümölcstermesztő Zrt.-től, 

mely a hajdani Siófoki Állami Gazdaság 
jogutódja. Megmozdultak az érintett 
gazdák, a megyei agrárkamara, Siófok 
városa, és a rendszer jövőjéért aggód-
va próbált mindenki tenni valamit a 
maga területén. A zrt. vezérigazgatója, 
Szukics József Witzmann Mihály kor-
mánypárti országgyűlési képviselő se-
gítségét kérve felajánlotta a rendszert 
megvásárlásra az államnak. Az agrár-

minisztérium végül 
úgy döntött, hogy az 
állam megveszi azt, 
és az érintett gazdák 
szövetkezeti formá-
ban használhatják 
tovább.

A kivásárlás hiva-
talos bejelentésének 
rendezvényén ott volt 
dr. Nagy István agrár-
miniszter is. – Öröm-
mel tettem eleget én 
is a meghívásnak, 

örölük, hogy ez a vízparti terület „meg-
menekült”, nem lett befektetők prédája, 
de ami még fontosabb, családok tucat-
jainak a mezőgazdasági vállalkozásai is 
megmenekülhetnek – mondta dr. Len-
gyel Róbert siófoki polgármester. – Sőt, 
ha rövidesen fejlesztik is a technológiát 
– amire égyébként konkrét miniszteri 
ígéret is elhangzott –, a már kipusztult 
gyümölcsösök helyén is újak fognak 
sarjadni. Megköszöntem a miniszter-
nek és Witzmann képviselő úrnak is, 
hogy markáns szerepet vállaltak e pro-
jekt sikerre vitelében. Mintegy hetven 
érintett gazdának és családjának jelent 
ez fellélegzést és örömet.

– Az állam fejleszteni és működtetni 
is kívánja a siófoki öntözőrendszert; a 
vízparti ingatlan üzleti célú hasznosí-
tása üzemképtelenné tette volna a teljes 
rendszert, több száz hektár mezőgaz-
dasági terület öntözése és nagyon sok 
ember megélhetése lehetetlenült volna 
el – hangsúlyozta Witzmann Mihály.

Siófok „nyerte” a 2021-es nyarat is
A tavaly augusztusihoz képest 

2,7 százalékkal nőtt a Siófokon eltöl-
tött vendégéjszakák száma.

A 2019-es „békeévhez” képest a 
tavalyi, pandémiasújtotta esztendő 
augusztusi hónapjában is jobb szá-
mokat produkált Siófok turizmusa, 
s ezt idén tovább sikerült javítani. A 
siófoki önkormányzati adóhivatal 
összesítése szerint (ez az az adat a 
kereskedelmi és magánszálláshelyek 

vendégforgalmát is tartalmazza) 2021 
nyolcadik hónapjában 382 747 vendég- 
éjszakát töltöttek el a turisták Sió-
fokon, s ez 2,7 százalékkal haladja 
meg a tavaly augusztusit. A nyár há-
rom hónapjában 2021-ben 796 ezer, 
tavaly 714 ezer , 2019-ben 829 ezer  
vendégéjszakát „produkált” Siófok.

Ezekkel a számokkal városunk 
„megnyerte” az idei szezont is a 
vendégekért zajló versengésben. 

Bár a Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) majd csak hónapok múlva 
adja ki az összes szálláshely telepü-
lésekre lebontott adatait, a Szallas.
hu internetes szállásközvetítő portál 
idén is azt regisztrálta, hogy siófoki 
szálláshelyet kerestek a legtöbben 
a nyári hónapokban idehaza, top-
listájukon megelőzve Budapestet,  
Hajdúszoboszlót, Egert, Balatonfüre-
det és Hévízt.

Az agrárminiszter és a polgármester
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Új uszoda, régi stadion…
Van állami pénz a kétmedencés 
uszoda tervezésére, a futballstadi-
on felúíjtása pedig, ha minden igaz, 
jövőre végre meg is valósulhat.

Akárcsak az elkerülő út, a leen-
dő uszoda tervei is elkészülhetnek 
állami forrásból – erről tájékoztat-
ta Witzmann Mihály kormánypárti 
országgyűlési képviselő dr. Lengyel 
Róbert siófoki polgármestert. – A 
korábbi állami uszodaépítési prog-
ramokból sorra kimaradtunk, most 
viszont úgy tűnik, a harmadik körbe 
már Siófok is bekerült – mondta a 
városvezető. – A Nemzeti Sportköz-
pontok Fejlesztési Igazgatóságának 
szakemberei idén év elején eljöttek, 
és egyeztettek az uszodaépítésről. A 
város a Jysk áruházzal szemben, a 
Bányász futballpályái mellett biztosít 
területet a beruházáshoz. A sport-
létesítményt az állam építené meg, 
majd utána üzemeltetné is, viszont a 
területet nekünk kell saját forrásból 
közművesíteni, építésre alkalmassá 
tenni. Ez a becslések szerint több, 
mint 270 millió forintba kerülhet az 
önkormányzatnak.

Witzmann Mihály arról tájékozta-
tott: a szükséges állami forrásokat - a 
tervezéstől a kivitelezésig - a kormány 
biztosítja. A két medencét (nagy me-
dence és tanmedence), a gépészetet, 
az előcsarnokot, az öltözőket és a 

parkolót is magába 
foglaló létesítmény-
ben a már megépült 
és jelenleg is építés 
alatt álló tanuszo-
dákhoz képest - az 
eddig alkalmazott 
t í p u s t e r v e k k e l 
szemben - várható-
an kétszer nagyobb 
tanmedence épül-
het, és nagyobb öltözőket terveznek. A 
több milliárd forintos beruházás terve-
zési szerződésének megkötésére még 
az idén sor kerül.

Dr. Lengyel Róbert a futballstadi-
on ugyancsak sok éve tervezett felújí-
tásáról is új információkkal szolgált. 
Az állam előbb 600, majd 500 millió 
forintot biztosított erre a célra több 
évvel ezelőtt. A támogatási szerződés 
módosítására már hat alkalommal ke-
rült sor, a jelen állás szerint viszont 
2022 év végéig meg kell valósulnia a 
felújításnak. – Most folyik a véglege-
sítő újratervezés. A tervtanácsi jóvá-
hagyás már megvan, a településképi 
véleményezési eljárás stádiumában 
vagyunk, és hamarosan indulhat a 
közbeszerzési dokumentáció össze-
állítása, a kivitelező kiválasztásának 
előkészítése is. A kivitelezésre maj-
dan tíz hónapja lesz a kiválasztandó 
cégnek. A munka három fő ütemre 
tagozódna. Először a meglévő lelátók, 

kerítések bontására, a főépület átala-
kítására, az északi oldali lelátó meg-
építésére és az új kerítés felépítésére 
kerülne sor. A második ütemben a 
rövid oldali lelátók építése, új fényve-
tők (reflektorállványok) felállítása és 
a stadion közterületi környezetének 
rendezése következik, majd a harma-
dikban a régi reflektorok lebontása.

A Siófoki Hírek úgy tudja: a jó né-
hány éve kalkulált 1,1 milliárd forint 
várhatóan nem lesz elég, de pontos 
számokat majd csak a közbeszerzé-
si eljárás lezárulta után lehet látni. 
Ezt követően dőlhet el, hogy a sió-
foki stadionfejlesztésre jut-e állami 
pluszpénz, illetve hogy pontosan 
milyen ütemezésben valósul meg. 
Jelenleg a Nemzeti Stadionfejlesztési 
Programban az szerepel: 1,1 milliárd 
forintból egy 3500 néző befogadásá-
ra alkalmas létesítmény készül Siófo-
kon.

Stadion-látványterv

Rózsakert-felújítás: második ütem, Varga Imre-szoborral
A siófoki polgármester a folya-

matban lévő beruházásokról is tájé-
koztatott.

Készülnek a tervek a Baross 
híd és Vitorlás utcai körforgalom 
közötti, jelenleg murvás parkoló 
szilárd burkolatúvá történő átépí-
tésére. A jövő nyárra megszüntet-
né a város az egyik szégyenfoltját, 
rendbe tétetné a valahai Csárdás 
étterem mögötti sétányt. A terveket 
az önkormányzat szakértői grémi-
uma, azaz a tervtanács már véle-
ményezte, a tervező e javaslatokkal 
kiegészíti elképzelését, így alakul 
ki a Kálmán Imre sétány keleti sza-
kaszának végső képe.

Indul a közvilágítás kiépítése a Szent 
László utca végén, a Tanácsház u. 24. és 
26. közötti járdaszakasz felújítása, és az 
Attila utca felújításának is megvan már 
a kivitelezője. A Posta utca (a 7-es út 

Szabadifürdő felőli bevezető szakasza) 
járdafelújításának első ütemét is előké-
szítik a szakemberek, akárcsak a Sor-
ház utcai járda, valamint a Koch Róbert 
utcában két új parkoló építését. A Kiliti-
be szánt két okoszebra kivitelezője ké-
sedelembe esett, vele szemben kötbért 
érvényesít az önkormányzat.

A Jókai park rózsapergoláinak cse-
réjére a tavaszinál olcsóbb kivitelezőt 
próbál találni a város egy új pályázat-
tal. Tervezik közben a Rózsakert-fel-
újítás második ütemét, ezzel együtt az 
oda kerülő új Varga Imre-szobor talap-
zatának az elkészítésére is bekérték 
az ajánlatokat. Új üdvözlőtáblákat is 
terveznek a város bevezető útjai mellé.

Megújult az Erdei Ferenc utca. 
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Emlékszel még? Operett dzsesszesítve
Zeneszerzőként és családapaként 
is megismerhettük Kálmán Im-
rét az operettkirály születésének 
évfordulója alkalmából rendezett 
hagyományos Kálmán Imre Emlék-
napokon.

2002. október 24-én Görgey Gá-
bor, a nemzeti kulturális örökség mi-
nisztere az Operettszínházban októ-
ber 24-ét, Kálmán Imre születésnapját 
a magyar operett napjának nyilvání-
totta. A világhírű operettszerző emlé-
ke előtt 2008 óta minden év októbe-
rében szülővárosa, Siófok is tiszteleg. 
A Kálmán Imre Emléknapok idén em-
léksétával, valamint hagyományosan 
koszorúzással és kiállításmegnyitóval 
vette kezdetét. A Kálmán Imre Műve-
lődési Központ galériáján november 
17-ig látható „Emlékszel még?” című 
tárlat – amit Virág Erzsébet tanácsnok 
nyitott meg – anyagát a Kálmán Imre 
Emlékház biztosította, mely a kom-
ponista születésének 105. évfordulója 
alkalmából, 1987-ben nyílt meg a szü-
lőházában.

„Talán kevesen tudják, hogy négy 
gyermeke volt, akik közül ketten is-
mertebbek, Charles és Yvonne, de 
volt egy Lily és egy Elisabeth nevű 
lánya, akiknek a neve valamiért fe-
ledésbe merült, most ők is szerepel-
nek ezeken a képeken – mondta Kiss 

László, a Kálmán Imre Művelődési 
Központ „régi-új” igazgatója, aki az 
emléknapok 2008-as indulásakor is 
vezetőként tevékenykedett az intéz-
ményben. – Az idei kiállításon kü-
lönleges hangulatú, meghitt fotókat 
szemlélhetünk, tökéletesen elkapott, 
ritka családi pillanatok ezek. Minden 
egyes kép szívhez szóló, mindben 
van valami érdekesség, ami Kálmán 
Imrét, valamint a családjához, a fe-
leségéhez való viszonyát jellemezte. 
Közben a barátok is teret kapnak, 
legnagyobb riválisa, Lehár Ferenc is 
megjelenik, akivel végül barátságot 
kötöttek.”

A kiállítás azonban csak a kez-
det volt, a folytatásban az Apáti  
Dixieland Band Kálmán-dallamokat 
játszott dzsesszritmusban, Siófokon 
először mutatták be az országban is 
ritkán játszott Kálmán Imre, az ope-
rettkirály című színdarabot a Spinóza 
Színház előadásában, s a hetet Kál-
mán Imre legismertebb műve, a Csár-
dáskirálynő zárta.

 M. B.

A csapadék útja eddig és ezután

Csapadékvíz-elvezető
rendszer épül Siófok déli

városrészében

Felázott talaj, elöntött pincék és garázsok,
felhasználatlan esővíz. 
Ezeket a problémákat oldja meg az új
beruházás, amelynek keretén belül az
esővíz helyben marad. Ez a fejlesztés
lehetővé teszi a további lakossági és
ökológiai felhasználást.

A beruházás célja, hogy a jelenlegi
belterületi csapadékvíz-elvezető a
területi adottságokból, a jelenlegi
csatornarendszer állapotából, valamint  
az időjárásváltozásból adódó
megnövekedett vízmennyiséget
megfelelően tudja kezelni és elvezetni
a megjelölt közútszakaszok területéről.  
Ezzel megelőzhetők a csapadékvíz
okozta károk, valamint a megfelelő
tárolás miatt további lakossági és
ökológiai felhasználásra is
alkalmazható az esővíz.

 A beruházás 2021. nyarán kezdődött, 2022.
tavaszáig tart, és Siófok déli városrészét érinti.

Nyitva a menedékhelyNyitva a menedékhely
Idén a szokásosnál két nappal korábban, október 29-

én nyitott ki a hajléktalanok éjszakai menedékhelye, a 
városban élő fedél nélküliek tehát már ott tölthetik a hi-
deg éjszakákat. A Bajcsy utcai hajléktalanszálló éjjeli 
menedéke 37 fő számára nyújt biztonságos szálláshelyet, 
ezenfelül időszakosan, rendkívüli hidegben plusz 8 he-
lyet nyitnak meg. A nappali melegedő 35, a népkonyha 
pedig maximum 40 főt tud ellátni. A hajléktalanná vált, 
önellátásra képes emberek számára tisztálkodási, mosási, 
pihenési lehetőséget biztosít a szálló, valamint a fedél nél-
kül maradtak szociális ügyeinek intézéséhez és mentális 
egészségének gondozásához is segítséget nyújt.

Lakossági fórumLakossági fórum
A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal lakossági fó-

rumot tart a felülvizsgált településfejlesztési koncepcióról 
2021. november 11-én 17:00-kor a Városháza földszinti 
nagytermében. A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 
beszerzési eljárás keretében kiválasztott szakértők be-
vonásával ez év júniusában megkezdte Siófok Város Te-
lepülésfejlesztési Koncepciójának és Integrált Település-
fejlesztési Stratégiájának felülvizsgálatát és módosítását. 
Elkészült a koncepció felülvizsgálati dokumentumának 
munkaváltozata. Írásbeli véleményezésre is lehetőséget 
biztosítunk, melynek határideje 2021. november 11.
További részletek és letölthető dokumentumok: www.siofok.hu
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Az épülő apartmanház a meteorológia bejárata felől 

Körbezárt viharjelző állomásKörbezárt viharjelző állomás
Vízhőfok- vagy jégvastagság- 
mérés: csak ha a magántulajdono-
sok megengedik…

Miközben a korábbi tiltakozások-
ra fittyet hányva nyugati oldalról ja-
vában épül az ötszintes apartmanház 
a siófoki viharjelző obszervatórium 
tőszomszédságában, a keleti oldalán 
elkelt a Balatoni Hajózási Zrt. által 
dobra vert Móló Hotel – és mindket-
tőnek a tulajdonosa ugyanaz a társa-
ság… A hotel és az épülő társasház 
közé ékelődik be a viharjelző, úgy, 
hogy a Balaton vizének megközelí-
tését lehetővé tevő keskeny parti sáv 
(strand) az új tulajdonoshoz került 
szállodáé. A hirbalaton.hu tudósítá-
sa szerint Lombár Gábor, a Balatoni 
Szövetség elnöke, Balatonfenyves 
polgármestere hívta fel rá polgár-
mestertársai figyelmét a szervezet 
legutóbbi ülésén: a siófoki obszerva-
tórium körül magánkézbe kerültek, 
bezárultak a területek, megszűnt a 
meteorológusok vízhez való lejutási 
lehetősége állami területen. „Jártam 
nemrég a siófoki obszervatóriumban, 
és amit ott láttam, abból azt gondo-
lom, megalapozott volt a félelem” 
– így Lombár. A Balatoni Szövetség 
elnöke szerint „mivel a Bahart a part-
tal együtt adta el a szállodát, a másik 
oldalon pedig minden szakmai tilta-
kozás ellenére épül az apartmanház, 
innentől kezdve ha a meteorológusok 
ki akarnak menni a vízhez vízhőfok-  
vagy jégvastagságméréshez, azt csak 
akkor tehetik meg, ha esetleg erre a 
magántulajdonosok engedélyt adnak 
nekik.”

A szövetség ülésén az is elhang-
zott: az ügyben a balatoni polgármes-
terek közösen fognak megfogalmazni 
egy felhívást.

Az önkormányzatiból állami több-
ségi tulajdonba került  Bahart ingatlan- 
árverésén a siófoki székhelyű Azúr 
Szórakoztatóközpont Szabadidő 
Szolgáltató Kft. szerezte meg a kiváló 
fekvésű vízparti Móló Hotel tulajdon-
jogát 1,5 milliárd forintos áron. Tavaly 
év végén ugyanez a kft. kezdte meg az 
ötszintes társasház felépítését a vihar-
jelző állomás másik oldalán.

A meteorológus szakemberek 
már évekkel ezelőtt „megnyomták a 

vészcsengőt”, akkor, amikor először 
felmerült: építkezés kezdődne az ob-
szervatórium tőszomszédságában 
(érdekesség: közel húsz éve az állo-
más melletti üres telek is a balatoni 
hajózási társaságtól került magánkéz-
be...). Horváth Ákos állomásvezető 
szerint „a viharjelzést, ekképpen pe-
dig az életvédelmet veszélyeztetheti, 
ha egy hatalmas, többlakásos ingat-
lan épül a balatoni viharjelző állomás 
szomszédságába. Ez esetben ötven 
éves adatsort dobhatunk a kukába” . 
Amikor 2020. tavaszán az Azúr Kft. 
megkapta a végleges építési engedélyt 
a kormányhivataltól, hallgatott az or-
szágos meteorológiai szervezet és az 
azt felügyelő agrártárca is. Beszédes, 
hogy a kiadott építési engedélyt sem 
fellebbezték meg… Az apartmanház 
építésének megkezdése előtt már 
jobbára „csak” balatoni civil szerve-
zetek tiltakoztak a balatoni meteoro-
lógusokon kívül, továbbá Potocskáné 
Kőrösi Anita helyi országgyűlési kép-
viselő (Jobbik) tavaly nyáron kétna-
pos helyszíni éhségsztrájkkal hívta 
fel a figyelmet egyebek között arra: 
a kormányzat még közbeléphetne, 
nemzetgazdasági érdekre történő hi-
vatkozással kisajátíthatná a viharjelző 
melletti ingatlant. Ez azonban nem 
történt meg. A Narancs.hu már ta-
valy megírta: az Azúr Kft. területrészt 
ajánlott fel a telkéből ingyenesen az 
Országos Meteorológiai Szolgálat-
nak, továbbá egyéb, többek között 
anyagi jellegű felajánlásokat is tett. A 
hirbalaton.hu most azt írta: az apart-

manházra csak úgy kaphattak építési 
engedélyt, hogy a tulajdonosok az ál-
lamnak ajándékozták a zsebkendőnyi 
terület hatodát. A helyi védettséget 
élvező obszervatóriumnak ugyan-
is része egy úgynevezett vitorlafal, 
amelynek karbantartását, illetve jogi 
helyzetét úgy lehetett a leggyorsabban 
rendezni, hogy 77 négyzetméternyit 
ajándékba adtak az államnak, amely-
nek képviselői elfogadták azt. Kellett 
tehát az építkezés megkezdéséhez 
az agrártárca által felügyelt Országos 
Meteorológiai Szolgálat vezetésének 
és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt.-nek a közreműködése is.

A Narancs.hu megkérdezte: az 
állomást két oldalról körülölelő in-
gatlanokat tulajdonló társaságnak 
vannak-e olyan tervei, hogy a kettőt a 
későbbiekben valamilyen módon ösz-
szekötnék, egységesítenék? Kolarics 
Gergely az Azúr Kft. részéről ezt vála-
szolta: „A két ingatlant nem kívánjuk 
összekapcsolni semmilyen formában, 
sem most, sem később.”

A tóparti önkormányzatokat tö-
mörítő, több mint 100 éves múltra 
visszatekintő Balatoni Szövetség a mi-
nap Balaton-díjat kívánt adni a siófoki 
viharjelző állomást vezető Horváth 
Ákos meteorológusnak, aki azonban 
ezt köszönettel visszautasította, arra 
hivatkozva, hogy nem tudta megmen-
teni az obszervatóriumot az építke-
zéstől…

 (A magyarnarancs.hu és  
 a Siófoki Hírek közös cikke.)
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Ma már nem az elijesztés a célMa már nem az elijesztés a cél
Minden kábítószer drog, de nem 
minden drog kábítószer. Függősé-
get pedig tévésorozat, kávé vagy 
akár vásárlás is okozhat, nem 
beszélve a mobiltelefonról és a 
számítógépről.

Ezt is megjegyeztük azon a siófoki 
interaktív kiállításon, amelyre a helyi 
családsegítő központ iskolai szociális 
segítő csoportjának szakembereivel 
látogattunk el.  A tanév elején a sió-
foki és környékbeli iskolások számára 
is elérhetővé vált a „Köztes Átmene-
tek - a drog” című interaktív kiállítás, 
mely a droghasználat sokdimenziós 
problémáját mutatja be a fiatalok szá-
mára átélhető módon. Ez októberben 
ugyan véget ért, de a program tovább-
ra is Siófokon marad; a szakemberek 
házhoz viszik a programot az isko-
lákba, prezentációkon keresztül osz-
tálytermi keretek közt vehetnek részt 
benne a diákok.

„A drogprevenció lényege koráb-
ban az volt, hogy minél elrettentőbb 
példákkal, képekkel, filmekkel ijesz-
szék meg a gyerekeket – bocsátotta 
előre Varga Dániel, a kiállítás szak-
mai vezetője. – A 90-es években drog-
prevenció címén kábítószer-preven-
ció zajlott. Fontos különbség, hogy 
a drogok a tudatmódosító szerek ösz-
szessége, a kábítószerek pedig ezen 
belül csak az illegális drogok cso-
portja. A prevenció reális célja nem 
lehet az, hogy az illegális szereket ne 
próbálják ki a fiatalok, erre ugyanis 
a kortárscsoportnak sokkal nagyobb 
hatása van, mint egy előadásnak. 
Az elérhető cél sokkal inkább az, 
hogy ne alakuljon ki függő típusú, 
rendszeres használat, se legális, se 
illegális anyagoktól vagy viselkedés-
függőségektől”. Azt természetesen 
a szakember is hangsúlyozta, hogy 
90 perc alatt nem lehet megoldani 
a problémát, a reális cél inkább az, 
hogy beszéljünk róla, legyenek fon-
tos gondolatok, amik megragadnak a 
gyerekek fejében. Más témák érdek-
lik a hetedikes általános iskolásokat 
és mások a végzős középiskoláso-
kat, azt a kiállításon beszélgetések 
alapján közösen építik fel, mindig a 
látogatók érdeklődéséhez és érintett-
ségéhez igazodva.

A kiállítás és a siófoki családsegítő 
szakemberei ottjártunkkor közösen 
gyűjtötték össze, mik lehetnek azok 
a függőségek, melyek a gyerekek 
életére is hatással vannak: internet-,  
mobiltelefon-használat, de sorozat, 
kávé, édesség, vásárlás is okozhat 
függőséget. Elsődleges a gyerekeknél 
a mobiltelefonok és számítógépes 
játékok kérdésköre, utóbbi sikerél-
ményt, közösségi élményt ad, mert 
a gyermek úgy érezheti, a játékban 
társaival „megmenti a világot”. A mai 
gyerekeknek már nincsen képük ar-
ról, hogy a mobilt nem lenne muszáj 
naponta több órán át használni. A füg-
gőség – hallottuk a szakemberektől – 
mindig ad valamit, és segít elkerülni 
valamit. Például a gyerekek életében 
olyan stresszforrásokat, mint az isko-
lai bántalmazás, a kortárs csoportból 
vagy a családból érkező problémák.

„Függőség, szenvedély, hobbi: 
mind ugyanarra a tevékenységre vo-
natkozhatnak, csak a mennyisége, az 
intenzitása és a problematikussága 
különbözteti meg ezeket – magyaráz-
ta Varga Dániel. – Akkor van problé-
ma, ha probléma van. Lehet sokat 
játszani például, de amikor a párod, 
a gyereked vagy a barátod, a szüleid 
szólnak rád, hogy már abba kellene 

hagyni, vagy amikor elhanyagolod a 
feladataidat, kevesebbet alszol, titok-
ban végzed az adott tevékenységet, 
akkor ez már eléggé problematikus.”

Fontos – tette hozzá –, hogy több fi-
gyelmet fordítsunk a mentális egészség-
re, mert ezáltal kisebb az igény a belső 
feszültség csökkentésére, kevesebb az 
esély a függőségre. Sokféle örömfor-
rással kell rendelkezni. A programnak 
nem célja, hogy túl mélyre kalauzolja 
a gyerekeket, hiszen minél ijesztőbb a 
kép, annál távolibbnak érzik maguk-
tól a témát. A szakmai vezető feladata, 
hogy felmérje és megtartsa a megfelelő 
távolságot, és csak az adott csoport által 
ismert drogokról beszéljen.

Drogstratégia
Wald Marianna, a siófoki Kábító-

szerügyi Egyeztető Fórum titkára arról 
tájékoztatott: a pályázat keretében ad-
diktológiai, drogprevenciós alapisme-
retekre fókuszáló képzés is indul ha-
marosan Siófokon. Helyzetfelmérés is 
készült, melynek eredményeként folya-
matban van szakemberek bevonásával 
a drogstratégia kidolgozása. „A helyzet- 
értékelés lényege, hogy felmérjük azt, 
hogy egyrészt milyen a kábítószerfo-
gyasztás helyzete a városban, másrészt, 
hogy a városnak milyen szolgáltatásai 
vannak (kezelés-ellátás, prevenciós 
programok, stb.), amik valahogy rea-
gálni tudnak erre a helyzetre. A helyzet- 
értékelésből az fog kiderülni, hogy mi-
lyen területen van szükség fejlesztésre” 
– mondta Varga Dániel, a Köztes Átme-
netek Nonprofit Kft. szakmai vezetője.

 Milei Barbara
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IDŐSKÖSZÖNTŐ

Az idősek világnapján a Kálmán 
Imre Művelődési Központban köszön-
tötte a városvezetés Siófok szépkorú 
polgárait. Dr. Lengyel Róbert polgár-
mester köszöntő beszéde után Nagy 
Edmond adott koncertet a szépkorú-
aknak a művelődési központ színpa-
dán, majd a városvezetés megvendé-
gelte a résztvevőket az ismét megnyílt 
Teátrum kávéház-étteremben.

EGY TÁL
 Október 10-én, a hajléktalanok 

világnapján újraindult a Siófok Vá-
rosért Egyesület vasárnaponkénti 
„Egy tál” ingyenebédosztása az Új-
piac téren. Az elmúlt másfél évben 
a pandémia miatt szünetelt az étel-
osztás, melyet 2015-ben kezdett az 
egyesület, s lassan a kétszázadik al-
kalomhoz ér.  Az aktivisták ezenkí-
vül naponta feltöltik az „Enni adok” 
ételdobozt az Újpiac téren, ahol me-
leg holmikat is várnak a rászorulók 
részére. A vasárnaponkénti étel-
osztáshoz a támogatásokat pedig 
a város több pontján, üzletekben, 
éttermekben, fodrászatokban elhe-
lyezett „Egy tál” perselyekbe várják.     

 

TAPINTHATÓ
Somogyi pásztorfaragások és őstör-

téneti ábrázolások is megelevenedtek 
a népi fafaragó mester és tanítványa 
munkáin keresztül a Látássérültek Sió-
foki Regionális Egyesülete tapintható 
kiállításán, a művelődési központban. 
Huszár László balatonendrédi fafaragó 
és tanítványa, a siófoki szakközépis-
kolás Balassa Bálint alkotásait lehetett 
megtekinteni-megtapintani. Huszár 
László – aki mestere a rovásírásnak is 
– elmondta: a somogyi pásztorfaragás 
motívumvilágát Tóth Miska bácsitól, 
Patkó betyár családjának utolsó leszár-
mazottjától tanulta.

YVONNE

Hosszú idő után járt ismét Siófo-
kon Kálmán Yvonne, Kálmán Imre 
legkisebb gyermeke. A Siófokon 
született operettkomponista lánya 
ellátogatott az emlékházba, édesap-
ja szülőházába.

ÁSZOK

A nagysebességű távírász orszá-
gos bajnokságot Budapesten ren-
dezték. Nyolc  megye nyolc klubja 
közül a Siófoki Rádióklub lett az or-
szágos bajnok. Ifiben Szücs Bálint, 
női kategóriában Illés Evelin arany-
érmet szerzett, a veterán csapatve-
zető Turjányi József ezüsttel tért 
haza, Gorjanácz Éva és Tóth Patrik 
szintén érmeket szereztek.

HARDI AZ EB-N
Debrecenben rendezték meg 

a Kyokushin Karate Kvalifikáci-
ós Versenyt, ahol 54 egyesület 360 
sportolója küzdött meg egymással. 
Nagy volt a tét: az utánpótlás Euró-
pa-bajnokságra (Románia, novem-
ber 11-15.) való kijutás. A siófoki 
Hardi Balázs mindkét kategóriában 
országos 2. helyen végzett, s ezzel 
kvalifikálta magát kata és kumite 
versenyszámban is az Eb-re.

„KÓSTOLD KÖRBE!”

Gasztropiknik a Plázson októ-
berben: egy hatalamas sátor alatt 
várták a régió borászatai és vendég-
látósai az érdeklődőket, kóstolókat 
a Balatoni Kör „Kóstold körbe!” ren-
dezvénysorozatának siófoki állomá-
sán.

EGYRE JOBBAK
A siófoki autós páros ismét felül-

múlta eddigi legjobb eredményét: 
Gyarmati Ariel és Kocsis György az 
első napi két gyorsasági után élen 
állt, végül kategóriagyőzelmet ara-
tott, s az abszolút 3. helyet szerezte 
meg Siófok horvát testvérvárosá-
ban, a Porecs Rallyn. Az évad végén 
esélyesei egy dobogós helyezésnek 
a Közép-európai Zóna Bajnokság 
2-es kategóriájában.

86 MILLIÓ
Egy kormánydöntésnek köszön-

hetően fejezheti be félbemaradt 
edzőközpontjámak építését a Siófo-
ki Bányász SE a kiliti fuballpályák-
nál. A kormány által odaítélt 86,5 
millió forintból felépülhet az edző-
központ épülete, s a meglévő három 
mellé egy negyedik pályát is kiala-
kíthatnak. A Bányász SE több mint 
200 utánpótlás korú futballistát ne-
vel, versenyeztet.

ÉRTÉKTÁR
Hat új helyi érték került a Siófo-

ki értéktárba az októberi bizottsági 
döntés nyomán: Apáti János zene-
tanár és művész, dr. Völgyi Ildikó 
Lédikó - orvosszakértő - író, dr. 
Kopár István díszpolgár, dr. Böjti 
Béla meteorológus, a Róka Ildi-
kó-Móczár István televíziós szer-
kesztő-operatőr páros munkássága, 
valamint a Balatoni Hajózási Zrt.

12 RÖVIDEN



KÜLÖNDÍJASOK

Siófok legjobb verselője Horváth 
Edit, legjobb prózaírója Sinka László. A 
SiópArt folyóirat 2021-es irodalmi pá-
lyázatának helyi különdíjasait köszön-
tötte a városházán Völgyi Lajos felelős 
szerkesztő és dr. Lengyel Róbert pol-
gármester. A pandémia miatt nyilvá-
nos díjátadót nem tartottak, a kiemel-
kedő alkotásokkal pályázó siófokiakat 
azonban mindenképpen személyesen 
szerették volna köszönteni – hallottuk 
Völgyi Lajostól. A vers kategóriában 
különdíjas Horváth Edit építésztechni-
kus, korábban harminc éven át dolgo-
zott a siófoki polgármesteri hivatalban. 
Jelent már meg verseskötete, többször 
nyert díjat. A próza kategóriában kü-
löndíjazott 83 éves Sinka László már 
1964-ben Szabolcsban irodalmi pályá-
zatot nyert Végh Antal előtt.

GASZTROPIAC
Gasztropiac keretében kínálták 

saját készítésű termékeiket az áru-
sok az októberi Krúdy-napokon a 
középiskola udvarán. A tervek sze-
rint idén még két vasárnapon lesz 
Krúdy-gasztropiac a Somogyi Helyi 
Termék Egyesület szervezésében: 
november 14-én és december 12-én.

ELŐVÁLASZTÁS
A siófoki központú Somogy 4-es 

választókerületben tartott ellenzé-
ki előválasztást Potocskáné Kőrösi 
Anita nyerte, így ő indul közös el-
lenzéki képviselőjelöltként a 2022-
es országgyűlési választáson.

EMLÉKTÁBLA
A szezonzáró vitorlásverseny 

keretében avatta fel a Siófoki Vízi 
Sportkör Pomucz Tamás, Siófok első 
olimpikonja, vitorlásoktatója emlék-
tábláját a vitorláskikötőben.

145 ÉV

145 éve, 1876-ban alapították a 
Siófoki Férfi Dalkört Magyar János 
plébános, országgyűlési képviselő 
ajánlására. A háborúk idejét leszá-
mítva a dalkör folyamatosan műkö-
dött. A város legrégebb óta működő 
civil szervezete idén is megrendezte 
a Balatoni dalostalálkozót a művelő-
dési központban; az elsőt az elődök 
90 éve szervezték meg.

KETTŐS KERESZT
November 21-én 14 órakor tart 

megemlékezést az apostoli kettős ke-
reszt állításának ötödik évfordulóján 
a Siófoki Kereszt Közösség a Béke 
parkban, a kórházdombon.

PAPKUTA TÚRA
A Kilitiért Egyesület gyalogtúrát 

szervezett Papkuta-Töreki-Papkuta 
útvonalon, 5 és 10 kilométeres tá-
von. Az egyesület az 53 túrázónak 
ásványvizet biztosított a túra útvo-
nalán, a visszaérkezőket Papkután a 
tagok által készített sós és édes süte-
mények, palacsinta és helyben főzött 
paprikás krumpli várta.

VÉRADÁS
Véradások Siófokon november-

ben: 8-án 15 és 18 óra között a kór-
ház vérellátójában, 15-én 9 és 12 óra 
között a Bahartnál, 22-én 15 és 18 óra 
között a kiliti református közösségi 
házban.

A LEGIDŐSEBB AKTÍV EJTŐERNYŐS. Nyolcvanadik születésnapján először ugorhatott a Balaton vizébe az or-
szág legidősebb aktív ejőternyőse, a siófoki dr. Házas József. A korábbi önkormányzati és országgyűlési képviselő sport-
klubjától, barátaitól, családjától ezt „kapta” ajándékba…
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Időutazás: Siófok őstörténete (3.)Időutazás: Siófok őstörténete (3.)
Hogyan nézhetett ki Fok falu és 
környezete1705-ben, amikor a 
település a pecsétet kapta II. Rá-
kóczi Ferenctől? – erre is választ 
kaphatunk, tovább idézve Faragó 
Sándor térképész „Időutazás Siófok 
őstörténetének epizódjai között” 
című munkáját.  

„Akik az 1557-es török inváziót 
túlélték, a környező erdőkbe, náda-
sokba, mocsarakba menekültek. El-
képesztő nehézségek között tenget-
ték életüket generációkon keresztül. 
Fokzabady falu soha nem épült újjá 
a régi helyén. Azt a török vár foglal-
ta el. 1863-tól Balatonszabadi község 
északi részét nevezték Fokszabadi-
nak. Fok falu újjáépült, de a falu szi-
getét körülvevő Fok folyó lagúnája a 
török idők alatt elmocsarasodott. Bél 
Mátyás feljegyzéseiből tudjuk, hogy a 
„Fok folyó lagúnája elposványosodott, 
a kutak vize ihatatlan,a levegő bűzös, 
egészségre ártalmas”. A megváltozott 
természeti körülmények miatt Fok 
falu lakói igyekeztek a Balaton által 
addigra felépített turzásgátra költöz-
ni. A turzásgát a Balaton medrében 
létesült 3 méter magas, 100-150 méter 
széles, egészséges, tiszta homokpad 
volt. A turzásgátnak mint település-
nek alapvető problémája volt, hogy 

tengerszint feletti magassága 107,5 
méter volt, ugyanaz, mint az Ős-Ba-
laton víztükrének magassága, hiszen 
a tó vizének hullámzása hozta létre. 
Ezért ott élni életveszélyes volt, mert 
egy hirtelen támadt vihar hullámai 
elmoshatták volna a turzásgátra épí-
tett kunyhókat. Bél Mátyás szerint a 
település úgy nézett ki, mint a cigány-
putrik. Az ott lakók elmondták, azért 
nem építettek jobb házakat, hogy ne 
kelljen sajnálniuk, ha a vihar vagy el-
lenség tönkreteszi.

A Fok falu dombját körülvevő el-
mocsarasodott lagúnán igás állatok 
vontatta szekérrel nem lehetett akkor 
még közlekedni. A turzásgáton la-
kóknak is hasonló volt a problémája. 
Északon a Balaton vize, délen a lagú-
na mocsara zárta el őket a környező 
világtól. A vízimalmok pedig a lagú-
nákon átfolyó vizek sodorvonalára te-
lepültek, amelyeket szekérrel kellett 
megközelíteni, ha őrletni akartak. A 
lakosság döntő többsége jobbágyi 
státusban mezőgazdasági termeléssel 
foglalkozott. A régi falu és a új tur-
zásgátra épült település között a mai 
Dózsa György utca nyomvonalán gya-
log át lehetett járni, vagy a mai Árpád 
utca - Somogyi utca és a Szűcs utca 
nyugati vége között csónakkal, vagy 
gázlón lehetett átjárni a vízállás függ-

vényében. Fok falu sziget lévén, keleti 
és nyugati végén révek közlekedtek, 
de ezért fizetni kellett.

A környék szükséges munkaerő-
vel való feltöltődése kb. 1717-ig meg-
történt. Akkorra a révek kapacitása 
akadályozta már a forgalmat. Ezért 
III. Károly elrendelte, hogy a veszp-
rémi káptalan építtessen Fokon ket-
tő darab „több száz lépés hosszú” 
hidat. A káptalan olyan hatalmas 
összeget kért a hidakon átkelőktől, 
hogy a lakosság ezen felháborodott; 
19 esztendőn át pörösködtek a káp-
talannal, mire a király maga készített 
vámszabályzatot a fokiak számára. Ez 
a történet azt bizonyítja, hogy 1736 
előtt nem lehetett a Fok folyó torkola-
tának feltöltődött lagúnájában kocsi-
val közlekedni. Az 1785-ben készült 
katonai térképen már ábrázolták az 
első talajutat, amely a lagúnán ke-
resztül „a nagy jó foki malom” mel-
lett Fok-Sióból Szabadi faluba vezet. 
Tehát valamikor 1736 és 1785 között 
vált lehetővé a szárazföldi közlekedés 
a lagúnában.

A harmadik ősi település, Hulu-
vodi-Törk-Királturky, ahogyan a neve 
a történelem során változott, a török 
megszállás után 1696. március 15-től 
Somogy megyéhez tartozott. Lakóit 
már Kiliti községnél tartották számon. 

A mai Fő utca és 
környéke
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A három kis középkori faluból az 1700-
as évek elejére már csupán egy falu 
maradt: Fok, az is két részre szakad-
va. Az egyik a régi helyén, a szigeten, 
a másik az új turzásgáton. Ott átmenő 
forgalom nem volt, sem út, sem híd 
nem kötötte össze. A fiatal Fok-Sió fa-
lun keresztül nem vezetett út. Az új 
kis települést a Sió-patakon keresztül 
lehetett megközelíteni olykor gázlón, 
olykor csónakkal. Bél Mátyás jegyez-
te föl 1730-ban, hogy a Sió-patak szé-
les, de sekély vízfolyás volt, amelyen 
könnyűszerrel át lehetett gázolni. A 
két településnek (a régi Foknak és az 

új Fok-Siónak) 1747-ben összesen 672 
lakosa volt. Az új település Sió-Fok né-
ven 1795 óta ismert.

A Balaton északi partjáról sodródó 
nádtömegek a Fok-folyó 4,5 kilomé-
ter széles tölcsértorkolatában gyűltek 
össze. Az évszázadok folyamán ösz-
szegyűlt hatalmas tömegű nádsziget 
a Fok-folyó tölcsértorkolatának szű-
kületét elhagyva a Kis-Koppány-patak 
beömlése után hatalmas tömegben ra-
kódott le, az 1700-as évek végére elzár-
ta a Balaton vizének lefolyását, mint-
egy 10 kilométer hosszú egybefüggő 
torlaszt alkotva. A torlasz alatt távo-

zott a tó vízfeleslege. Beszédes József 
jegyezte fel 1810-ben, hogy a lefolyás 
medre jó 1 osztrák mérföld hosszban 
(1 osztrák mérföld 7586 méter) nem 
található sehol. Az ősi medervonal leg-
mélyebb része a föld alá került. Tavaszi 
hóolvadáskor dömping mennyiségű 
fölös víztömeg akar eltávozni a Bala-
ton vízgyűjtőjéből. A víz által épített 
turzásgát tetejére települt lakosok ár-
víz nélkül is állandó veszélyben éltek. 
Az Ős-Balaton vizének szabályozására 
azonban még 150 évet kellett várni.”

(Folytatás decemberi lapszámunkban).

Ilyen volt Fok,  
amikor a pecsétet kapta

A közelgő városnap (idén november 26.) apro-
póján foglaljuk össze, mit tudhatunk Faragó Sándor 
könyvéből arról az időről, amikor Fok 1705-ben a mai 
városcímer alapjául szolgáló pecsétet kapta II. Rákó-
czi Ferenctől.

A szomszédoknak, Királturkynak és Fokzaba-
dynak már híre-hamva sincs, már csak Fok van, de 
abból kettő: a régi falu (a sziget, a mai Sziget-dűlő, 
legmagasabb pontján az M7-essel) és a lassan éppen 
benépesülő új, Fok-Sió. A kettőnek együtt alig több 
mint félezer lakosa él a mocsaras, lagúnás vidéken, 
paticsfalú házakban. A levegő Fokon az elduguló 
Fok-folyó miatt egészségtelen, az Ős-Balaton által ad-
digra felépített turzásgát levegője egészséges, ezért 
mind többen települnek át oda (a mai városközpont 
környéke). A szárazföldek között az emberek réven, 
gázlókon vagy csónakkal, később fahidakon közle-
kednek. Malmok működnek, áll még a törökök elha-
gyott vára a valahai Fokzabady területén (mai Somlay 
Artúr utca). A házak egyre inkább a turzásgát nyuga-
ti, szélesebb felére épülnek, a Sió-patak torkolatához 
közel. Valószínűleg ezért is cserélik fel később a tele-
pülés nevét, s lesz Sió-Fok.

A Galerius-féle zsilip 
csak legenda?

Létezhetett-e Galerius császár zsilipje, mely 
ugyancsak szerves része Siófok történetének? Fara-
gó Sándor válasza: nem. Elmentünk a mai Fő utca 
254-hez a szerzővel és dr. Papp Éva földtudományi 
kutatóval. – Itt, a régi vízmű területén, amely a tur-
zásgáton épült, 1932-ben víztisztítóművet építettek 
– így Faragó Sándor. – Ennek során 3 méter mélyen 
római pénzeket találtak. Vagyis az Ős-Balaton me-
derszintje a római uralom idején 3 méterrel alacso-
nyabban feküdt a mai terepszintnél. A Balaton széle, 
azaz hajdani partvonala a legalacsonyabb vízállás-
nál is a Szigeti-szőlőhegy lábánál (Losta falunál) hú-
zódott. A Kuzsinszky Bálint régész (1864-1938) ál-
tal megtalált kövek nem lehettek az ősi római zsilip 
maradványai. Ahol ő feltételezte a zsilipet, az akkor 
még az Ős-Balaton medrébe esett, egy kilométerre 
az akkori partoktól…

Fok (korábban Lusta) falu dombja ma, háttérben az M7-es

Fő utca 254, a turzásgáton. A mai Fő utca csak 300 éve  
létezik, előtte a Balaton hullámzott itt 
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Balról Farkas Jenő, Bódi Zoltán, Szabó István, Horváth Károly, Rózsa Tibor. 

A hallgatóság, elöl Bihari József és Erdei József, mögöttük Horváth I. László, Brettner Csaba és Oláh Lajos.

Ezer oldal, ezer kép, száz évEzer oldal, ezer kép, száz év
1020 oldal és több mint 1000 kép, 
két kötetben: a százesztendős 
siófoki labdarúgás „születésnap-
jára”. Rózsa Tibor gyűjtését, a 
Siófoki futballkrónikát októberben 
mutatták be a siófoki könyvtárban, 
ahová a szerző beszélgetőpartner-
nek hívott többeket, akik a könyv 
összeállításában segédkeztek.

Rózsa Tibor újpesti lakos, tehát 
még csak nem is siófoki, „csupán” 
lelkes rajongója a siófoki csapatnak 
a nyolcvanas évek óta. De ki nem 
szeretett bele akkor a siófoki futball-
ba? Nem véletlen, hogy Oláh Lajos 
„örökös főszurkoló” is az 1984-es 
„MNK-győzelmi” mezt (az egyik tar-
talékét, Csáti Attiláét sikerült megsze-
reznie a fehérvári kupadöntő lefújása 
után) hozta el ereklyeként a könyv-
bemutatóra, s az sem, hogy az akkori 
csapat tagjaiból jelentek meg a legtöb-
ben (Málics, Brettner, Takács, Szajcz, 
Bódi, Horváth I.).

 Az 1994-es kiesésig
A Gáspár családtól kapta az első 

fotókat, aztán szöveget is szeretett 
volna hozzájuk, azt meg Ujváry Ist-
ván hagyatékából kapta meg: az egy-
kori siófoki tudósító 600 oldalnyi, 
kézzel írt meccsbeszámolóit. Így kez-
dett a könyv anyagának összeállítá-
sához Rózsa Tibor, de ennek már jó 
néhány éve. Az évek során aztán szá-
mos helyi segítőre akadt, a már em-
lített Oláh Lajostól Takács Lászlón át 
Szabó Istvánig, Farkas Jenőig vagy az 

MNK-győztes csapat tagjaiig. S végül 
annyi anyaga lett, hogy csak két kötet-
ben fért el, pontosabban a száz évből 
73-nak a története, az 1994-es NB I-es 
kiesésnél ugyanis véget ér a második 
vaskos kötet is – folytatás egyszer 
majd a harmadikban…

Szabó István szurkoló és Farkas 
Jenő egykori futballista, későbbi 
szakosztályvezetőségi tag és baráti-
kör-elnök ismerte a legtöbb egykori 
focistát vagy a családjukat. Szabó Ist-
ván azt mondta a könyvbemutatón: 
abban, hogy majdnem mindenkit is-
mert, sokat segített, hogy a 80-as éve-
kig a focisták nagy része kőolajos volt, 
s ő maga is 43 évet húzott le a cégnél. 
Egy epizód: a később válogatottságig 
jutott Marozsán János segédmunkás-
ként ment dolgozni a kőolajhoz, lát-
ták többször, hogy milyen ügyesen 
bánik a labdával, mire szóltak Hor-

váth Károlynak, hogy nézze meg ezt 
a fiút…  

Szigeti János, Kiss Ferenc – hal-
lottuk a neveket a megszólalóktól, 
akik szerint e két vezető nélkül aligha 
lett volna komoly siófoki labdarúgás. 
Bódi Zoltán, az MNK-győztes csapat 
kapitánya edzőjüket, Szőke Miklóst 
emelte ki név szerint, s arról beszélt, 
hogy bár 37 év eltelt, de a mai napig 
érzik az akkori csapat tagjai a sió-
fokiak megbecsülését. Farkas Jenő 
ehhez annyit tett hozzá, hogy az ak-
koriak kevés kivétellel Siófokon is ma-
radtak, itt telepedtek le, a mai napig 
köztünk élnek. Farkas egyébként azt 
is megemlítette, hogy nagyon nehéz 
volt összeszedni a pénzt a jubileumi 
könyv kiadására, számos helyi cég 
visszautasította a támogatást, volt, 
aki nem is válaszolt. Horváth Károly 
(játékos, edző, technikai vezető és ki 
tudja, mi nem volt az elmúlt évtize-
dek során, amolyan „siófoki Minarik 
Ede”) is azt fájlalta, hogy nincs már 
meg az a siófoki összefogás, ami a fut-
ballsikerek idején jellemezte a várost.

Szesztilalom
Aztán jöttek a sztorik, Bódi a szesz-

tilalmat elevenítette fel (háromszoros 
meccsprémium fejében azt vállalta, 
hogy nem járnak el esténként szóra-
kozni, italozni a játékosok), Rózsa Ti-
bor azt, amikor Belényesi az MNK-dön-
tő előtt vette észre, hogy otthon hagyta 
a cipőjét, amikor Málics tartalékkapus 
Larisszába még repülővel ment a csa-
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pattal, de vissza már a szurkolói busz-
szal. Vagy amikor az 50-es években a 
drukkerek három hajóval csorogtak le 
a Sión Simontornyára, osztályozóra, a 
hajózási társaság jóvoltából. Szabó Ist-
ván emlékezete szerint hatvan év alatt 
egyetlen balhé tört ki a pályán, az is a 
nagy megyei rivális, a Kaposvár ellen, 
„mert nem tudták elviselni a vereséget, 
verekedést provokáltak, és a 2. félidő-
ben félbe kellett szakítani a meccset”.

Aki nem ismerte volna, megismer-
hette a 60-as évek kiváló futballistáját, 
Erdei „Ficzerét” (Horváth Károly sze-
rint a maiaknak már „Ficzere bácsi”), 
Keszthelyi Zoltántól, a megyei lap 
jelenlegi tudósítójától megtudhattuk, 
hogy a Siófok nem is annyira áll hátul 
a magyar ranglistán (csak 15 klubnak 
van nálunk több NB I-es meccse), 
ilyen alapos futballtörténeti kiad-
ványa azonban a Siófoknál előrébb 

rangsorolt egyesületeknek se nagyon 
akad. Legyünk hát a könyvre és a 
múltra büszkék! Horváthné Böjti Ka-
rolin azt javasolta a bemutató végén: a 
város oklevéllel fejezze ki elismerését 
Rózsa Tibornak.

A könyv kiadója a Siófoki Bá-
nyász SE, s a bevételéből is részesedik 
a siófoki utánpótlás. F. I.

Életveszedelem: a siófoki bikák keresztülvonultak a pályán
Így kezdődött...Szemelvények a 
Siófoki futballkrónikából.

„Az MLSZ 1901. január 19-én 
megtartott alakuló közgyűlésen az 
újszülött szövetség a vidéki egyesü-
letek bekapcsolását még nem tudta 
megoldani. Futballoztak már vidé-
ken is! Pozsonyban, Törökbecsén, 
Nagybecskereken, Szentendrén, Sá-
roson, Eperjesen, Szabadkán, Ver-
bászon, Halason, Palicson, Zentán, 
Aradon, Egerben, Komáromban, 
Siófokon, Baján, Szombathelyen, 
Sopronban...”

„Siófokon szervezett labdarúgó 
egyesületi élet nem volt, de külö-
nösen nyaranta – főként budapesti 
résztvevőkkel – egymást követték a 
bemutató jellegű mérkőzések. 1921 
júliusában a labdarúgást kedvelők 
mind nagyobb számban gyarapodó 
tábora elérkeztettnek látta az időt, 
hogy megalapítsa a Siófok Sport Clu-
bot (SSC). Az egyesületnek atlétikai 
és úszó szakosztálya is működött 
a futballcsapat megalakulása előtt, 
aminek Pártos Arthúr volt az alapító 
tagja. Az egyesület színe zöld-fehér, 
elnöknek Csarnogurszky Dezsőt, a 
takarékpénztár igazgatóját válasz-
tották. A 12 tagú vezetőségnek tag-
ja volt még Stolle Ede, Ebermajer 
Henrik, Gemmel János, id. Ujváry 
István, Magda Tivadar, dr. Kukorelly 
György,  Schubert Béla, Varga Antal, 
Farkas Sándor, Szabó Antal és Hoz-
bor József. A sportszerető lakosok 
adakozása lehetővé tette, hogy egy 
teljes futballcsapatra való felsze-
relést vásárolhassanak. A községi 
kereskedők áldozatkészsége pedig 
a pálya elkészülését, a kapuk felál-
lítását biztosította a mai Jókai park-
ban. Az első labdarúgópálya a mai 

szabadtéri színpad és a teniszpályák 
helyén volt. A labdarúgó csapat az 
első tíz évben még nem indult baj-
nokságban. Barátságos mérkőzé-
seket játszott, budapesti csapatok 
bemutató mérkőzéseket játszottak 
Siófokon. A Balaton visszahúzódá-
sának köszönhetően a nagy-, va-
lamint az Erzsébet strand (a nagy-
strandtól Budapest felé eső terület) 
majdnem 300 méter szélességben 
szárazra került. Tiszta, homokos ta-
lajon létesült a labdarúgópálya.

A strandon lévő pályát három 
évig használta a csapat, majd a Ba-
laton „visszafoglalta” medrét, s a 
község elöljárósága a mai labdarú-
gópálya helyét (akkori vásártér és li-
balegelő) bocsátotta rendelkezésre. 

A játéktér – ellentétben mai fekvé-
sével – észak-déli irányú volt, s ter-
mészetesen bekerítetlen, hiszen el-
sősorban vásártér célját szolgálta.”

Idézet az első, újságban is 
megjelent (Nemzeti Sport 1923. 
augusztus) barátságos siófoki 
mérkőzéstudósítások egyikéből: 
„Filmesek-Siófoki Levente 2-2. Mint 
a siófoki vízitudósítónk jelenti, a na-
gyobb izgalmakra csak a második fé-
lidőben került sor, amikor a siófoki 
bikák keresztülvonultak a „pályán”. 
A filmesek ekkor életveszedelem-
ben forogtak, mert vörös dresszben 
játszottak. A bikák azonban nem 
hagyták magukat zavartatni, és így 
nagyobb baj nem történt…”

„Az anyagi nehézségekkel küzdő 
klubot 1924 tavaszán átszervezték. 
A labdarúgó-szakosztály a Siófoki 
Levente Egyesület nevet vette fel. Az 
alakuló közgyűlésen dr. Zsembery 
Gyula polgármester is szót kapott. 
A labdarúgócsapat további fejlődé-
sében nagy szerepe volt a Siófokra 
költözött dr. Kertész Dezső fogor-
vosnak. Az 1929. évtől kezdődően 
a Siófoki SE ügyvezető igazgatója, 
mecénása. Döntő szerepe volt ab-
ban, hogy a kellő anyagiak előte-
remtésével, a játékosállomány fel-
javításával olyan helyzet alakult ki, 
hogy a vezetés nyugodtan benevez-
hette a Siófoki SE csapatát a bajnoki 
küzdelmekre. A Siófoki Sport Egylet 
felvételre jelentkezett a délnyugati 
alszövetségnél, s csapatát  benevezi 
a bajnokságra. Az 1930-31-es baj-
nokság rajtjánál már ott találjuk a 
Siófok újonc futballcsapatát a nyu-
gat-magyarországi LASZ II. osztály, 
székesfehárvári alosztályában, ahol 
története során az első helyezése az 
5. hely.”

Gáspár I. Károly, 1929.  
A fotó hátoldalán: „Siófok első fizetett 

footballozója, 1923. május 20-tól.”
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„Szükségünk van az éneklésre,  „Szükségünk van az éneklésre,  
akár a levegőre”  – 50 éves a női karakár a levegőre”  – 50 éves a női kar
A Siófoki Női Kar cikke fél évszá-
zados jubileumuk apropóján.

„A Siófoki Női Kart 1971-ben hozta 
létre a siófoki székhelyű Kőolajveze-
ték-építő Vállalat Siófoki Bányász Női 
Kar néven. A kórus neve 2015 szep-
tembere óta Siófoki Női Kar. Kórusunk 
történetének első nagy korszaka felejt-
hetetlen karnagyunk, Tímár Imre ne-
véhez, munkásságához fűződik. 1974-
től 2007-ig volt éneklő közösségünk 
tisztelt, megbecsült, szeretett művé-
szeti vezetője. Számtalan elismerést 
- Művészeti Nívódíjat, Fesztiválkórus 
és Aranyfokozatú Minősítést – szer-
zett vezetésével a kórus. A Tímár Imre 
karnagy úr kezéből kihullott pálcát 
lánya, Tímár Cecília emelte fel, és lett 
karnagyunkká. Amikor Tímár Cecília 
távolra költözött, ismét új fejezet nyílt 
a kórus életében: 2013 szeptemberé-
ben a kórus művészeti vezetését egy 
fiatal házaspár, Bati Zoltán karnagy és 
Bati-Béleczki Anita zongorakísérő vál-
lalta fel. A közös munka eredményét 
mutatja a 2017-ben Keszthelyen, világi 
kategóriában szerzett Aranyfokozatú 
Minősítés Dicsérettel, illetve a Somogy 
Megye Közgyűlése által 2018-ban a kó-
rusnak adományozott „Örökségünk, 
Somogyország Kincse” cím is. Reper-
toárunkban vannak népdalfeldolgo-
zások, mai szerzők művei, misék, de 
könnyedebb darabok is. Nagy megtisz-
teltetés számunkra, hogy több alka-
lommal énekelhettünk Teleki Miklós 
orgonaművész kíséretével Siófokon, 
illetve 2018-ban a szegedi dómban. 
Álljon itt néhány kórustagunk „vallo-

mása” egyéni motivációjukról, kötődé-
sükről a női karhoz, az énekléshez:

Az elmúlt 50 év alatt az éneklés 
volt az igazi kikapcsolódásom, szóra-
kozásom, a hobbim. (Molnárné Klári)

Imádok énekelni – népdalokat, 
műdalokat, kórusműveket, egyházi 
műveket, még operetteket is. (Varga 
Károlyné, Erzsi) 

Mindig nagyon szerettem a zenét, 
gyerekkoromban tanultam zongoráz-
ni is, de felnőttként az egészségügy-
ben végzett munkám miatt sok évet 
ki kellett hagynom. A női karba 2017-
ben, egy koncertélmény hatására je-
lentkeztem, és úgy érzem, ez volt éle-
tem egyik legjobb döntése.(Csordásné 
Erika) 

2010 óta énekelek a kórusban, de 
már bánom, hogy nem kezdtem ha-
marabb, pedig többször hívtak. Az 
éneklés jót tesz a testnek és léleknek, 
a közösség pedig remek! (Erősné Xé-
nia) 

Aki részese szeretne lenni a szín-
vonalas, örömteli együtt éneklésnek, 
jöjjön közénk! (Kellerné Éva) 

Az éneklés vidám, másoknak is 
boldogságot, örömet adó szórakozás. 
(Verbovszkiné Hajnalka)

Az éneklés lelket melengető érzés.  
(Vojákiné Jutka) 

A kórusmuzsika lüktetésében élek 
28 éve! (Karéné Erzsi) 

Az éneklésre olyan szükségünk van, 
mint a levegőre. (Gergelyné Veronka)

A női kart 2016-ban Pannonhal-
mán, az apátsági templomban hallot-
tam először énekelni. Gyönyörű előa-
dásukat lenyűgözve, a külvilágot nem 

érzékelve, szinte mozdulatlanul hall-
gattam végig, és úgy éreztem, nekem 
énekelnem is kell ezeket a szépséges 
műveket, nem csak hallgatnom. Azóta 
is tart a varázs… (Horváthné L. Márti)

Az éneklés, a zenei harmónia egy 
fárasztó hét után újra feltölt. (Olasz 
Judit)

Évek óta ismertem a Siófoki Női 
Kart, csodáltam a hangjukat, szívesen 
velük énekeltem volna, de nem tud-
tam, megfelelnék-e. Ebben az évben 
végül csatlakoztam a kórushoz, és jól 
tettem, mert az első próba óta nagy 
gyönyörűséget okoz az együtt ének-
lés. (Hajósné Márti)

Számomra a próbák felérnek egy 
terápiával, a 2 óra alatt kiéneklem ma-
gamból a heti felgyülemlett stresszt. 
Üzenem minden „pacsirtának”, hogy 
bátran csatlakozzon hozzánk! (Mó-
nus Rebeka)

Még a 80-as években történt, hogy 
egy decemberi próbára Mikulásnak 
öltözve vonultam be, és saját készíté-
sű apró ajándékokat osztottam ki a kó-
rustársaknak. Senki nem tudta, hogy 
én rejtőzöm a jelmezben. Csodás 
élmény volt a hatás, társaim örömét 
látva az én örömöm is kifejezhetetlen 
volt. Én akkor, ott éreztem rá arra, 
hogy ezért a közösségért cselekedni 
milyen jó érzés. (Soósné Ilike)

A kórust ajánlom azoknak az em-
bereknek, akik sok mosolyra, kedves 
társaságra és angyali énekszóra vágy-
nak. (Prémné Ketty)

Kívánjuk magunknak, hogy még 
sokáig együtt énekelhessünk!”

 (A teljes cikk: www.siofok.hu)
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Zákonyi Ferenc és Illyés Gyula

Túlságosan sikeres volt, elüldöztékTúlságosan sikeres volt, elüldözték
30 évvel ezelőtt hunyt el dr. Záko-
nyi Ferenc Balaton-kutató, főjegy-
ző, népművelő, a Balatoni
Népfőiskola alapítója, Balatonfü-
red és Siófok díszpolgára.

Zákonyi Ferenc szakmai felké-
szültségének hírét bizonyítja, hogy 
a második világháború utáni sú-
lyos helyzetben, a kárelhárítás és 
újjáépítés idején Siófokra hívták 
főjegyzőnek. Zákonyi ekkor is töb-
bet tett annál, mint ami munkaköri 
kötelességéből fakadt volna. 1946-
ban többnyelvű turisztikai pros-
pektust adott ki Siófokról, téli és 
nyári sportrendezvények létrejöt-
ténél bábáskodott, Országos Sport 
Kongresszust szervezett, és elérte, 
hogy a háború után ébredező Sió-
fok újra országos hírű hellyé vál-
jon. A sport és az idegenforgalom 
mellett Zákonyi népművelőként is 
kibontakoztatta magát, hiszen eb-
ben az időben létrehozta és életben 
tartotta (amíg lehetett) a Balatoni 
Népfőiskolát, melynek vezetője 
Molnár István (1908–1987) táncmű-
vész, néptánckutató, a korszak tán 
legjelentősebb mozgásművészeti 
szakembere lett.”

„Matyikó Sebestyén József Mol-
nár Istvánnal készített interjúja a 
Hitel 1992/10. számában jelenhetett 
meg. Képet alkothatunk belőle a sió-
foki Balatoni Népfőiskola létrejötté-
ről és működéséről: „[…] 1946-tól, 
amikor a Zákonyi-féle akció megkez-
dődött, akkor jöttem én családostól 
le, és kezembe vettem utána az irá-
nyítást és a szervezést. Aztán már 
Zákonyi csak azt csinálta, amire én 
hivatalosan kértem, úgyhogy már 
nem kezdeményezett tovább, miu-
tán én már lenn voltam Siófokon. 
Először is fölfektettem a tantervet, 
hogy mi szerepeljen a Népfőisko-
la munkájában. Ez egy-egy szóban 
nem fedi azt, ami ott történt, mert a 
hagyományápolás kiterjedt a táncra, 
az énekre, a zenére, a díszítőmű-
vészetre, továbbá ezek eredőire: az 
esztétikára, és ennek a gyűjtőszava: 
hagyományápolás. Ezek mind külön 
órákban mentek. A történelmet eb-
ből a szemszögből tárgyaltuk. Tehát 
voltak dolgok, ahol én ratifikáltam a 

történelmi adatokat, olyasmiket pél-
dául, mint a Kupa-lázadás, és Szent 
István körüli dolgokban; hogy hol 
volt neki érdeme, hol csinált rosz-
szat.”(…) A beszélgetésben Molnár 
István többször is visszatér a Nép-
főiskola megszüntetésére: „[…] mert 
Ortutay segítségével feloszlatták a 
Népfőiskolát.

– Ez mikor is volt? – Körülbelül 
1949 őszén. Ezt a feloszlatást áltör-
vényesítéssel hajtották végre; nem 
a Siófoki Népfőiskolát oszlatták fel, 
hanem a magyarországi összes többi 
népfőiskolát, de nem volt, csak kettő; 
a siófoki nagy aktivitással működött, 
és volt egy Sárospatakon, Rácz István 
vezetésével, amely erősen amatőr-
ízű, szórakoztató, beszélgető jellegű: 
semmiféle komolyabb koncepciója 
annak az iskolának nem volt, csak a 
jóindulat, amit nem lehet tőlük meg-
tagadni. Rácz az elkövetkező idők-
ben a Siófoki Népfőiskolára küldte 
azokat, akikben ott tehetséget látott.”

„Zákonyi Ferenc jegyzőként oly-
annyira jó szakembernek számított, 
hogy sem a második világháborút 
követő változások, sem az 1949-es  
antidemokratikus átalakulás nem 
tudta megingatni közigazgatásban 
betöltött szerepét. Sőt, a visszaem-
lékezők tanúsága szerint aktív részt-
vevője volt a megyerendszer átala-
kításának, melynek – sok vitatható 

eredménye mellett – egyik pozitívu-
ma volt, hogy Siófokot Veszprém me-
gyétől Somogyhoz csatolták, ezzel 
kikerült abból a perifériás helyzet-
ből, ami gátolta, gátolhatta a kibon-
takozó fejlődést. (…)

Ehhez képest az már tényleg csak 
a sors fintora, hogy Zákonyi, aki ak-
tív részese volt annak, hogy Siófok 
elkerüljön Veszprém megyétől, még-
is Veszprém megyei maradt, hiszen 
1951- ben átköltözött Balatonfüredre, 
ahol sokszínű tehetsége kibontakoz-
tatásához táptalajt, terepet és megfe-
lelő megbízatást kínáltak neki. Záko-
nyi Ferenc, aki jegyzői munkáját az 
ország államformáját megváltoztató 
viharok közepette – királyságból köz-
társaság, majd népköztársaság – meg 
tudta őrizni, sikerei miatt szálka lett 
a siófoki pártbizottság vezetői sze-
mében. Rágalmakkal és mondvacsi-
nált indokokkal rávették, hogy hiva-
tali székéről lemondjon.

Ebben a helyzetben Zákonyi Fe-
renc aligha gondolta, hogy ennél 
jobb dolog nem is történhetett volna 
vele. Pedig a történet folytatása, a kö-
vetkező négy évtized pont ezt bizo-
nyítja: a balatonfüredi évek busásan 
kárpótolták a párttitkár packázásai 
után.”

(Részletek Grozdits Károlynak a 
 SiópArtban megjelent írásából)
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Betonüzemi munkatársat keresünk 
SIÓFOKI  BETONÜZEMünkbe!

Jelentkezz, ha hosszú távú munkalehetőséget 
keresel és szívesen dolgoznál 

egy stabil hátterű nagyvállalatnál!

Jelentkezéshez önéletrajzod, vagy rövid 
bemutatkozó leveled küldd el 

a kisst@duna-drava.hu címre! 

Érdeklődni az üzemvezetőnél a következő 
telefonszámon lehet: +36 30 916 3861

Hosszú távú munkalehetőséget, számos béren felüli juttatást és 
képzési lehetőségeket is biztosítunk munkádért cserébe! 

Kollégáinkat teljes mértékben bejelentjük, a törvényi előírásoknak 
megfelelően, havibéres rendszerünk pedig garantálja, hogy 

minden hónapban fix alapbért vihess haza!

Danubiusbeton Dunántúl Kft.
A SIÓFOKI SZÉKHELYŰ BGB ÉPÍTÔ KFT.

AMIT RÁD SZERETNÉNK BÍZNI:
• Cégünk könyvvitelének teljes körû kezelését, számviteli és adózási területének felelôsségteljes 

irányítását, ezzel kapcsolatos folyamatos ellenôrzését, fejlesztését.
• ÁFA bevallás határidôre történô elkészítését.
• Vevôi és szállítói számlák, bizonylatok teljes körû ellenôrzését és könyvelését,  

a számviteli és adó törvény és a szerzôdéseknek való megfelelés ellenôrzését
• Személyügyi- és bérszámfejtési feladatok teljeskörû ellátását.
• Bérszámfejtéshez kapcsolódó bevallások elkészítését és benyújtását.
• Havi zárás, év végi beszámolók készítése.
• Tárgyi eszköz modul vezetését.
• KSH adatszolgáltatások elkészítése, továbbítása
• Mérlegkészítés, egyeztetések
• Bevallások elkészítése, adófolyószámla egyeztetés
• Könyvvizsgálat elôkészítése és együttmûködés a könyvvizsgálóval és hivatali szervekkel.
• Számviteli- és belsô szabályzatok elkészítése
• Futó projektek nyomon követése,
• Cégen belüli ügyek, folyamatok hatékony, gyors, proaktív támogatása,
• Ügyvezetôk munkájának elôsegítése.

TE VAGY A MEGFELELÔ JELÖLT, HA
• Regisztrált mérlegképes könyvelôi végzettség, a regisztrálás óta 3 éves szakmai tapasztalattal 

rendelkezel, gyakorlat a bérszámfejtés területén is elvárás
• Magasbiztos World, Excel, Outlook, Kulcs Soft program ismerettel rendelkezel,
• Munkád önállóan és precízen végzed,
• Teljes vagy részmunkaidôben szeretnéd az állást betölteni (kérjük a jelentkezésben megjelölni!)
• A probléma megoldó képességed az erôsséged. 

AMIT MI NYÚJTUNK:
• Fiatalos csapat tagja lehetsz,
• Bejelentett, napi 4, 6 vagy 8 órás foglalkoztatotti jogviszony közül választhatsz,
• Jó hangulatú, inspiráló munkakörnyezetben végezheted a munkád,
• Szakmai belsô és külsô továbbképzéseken vehetsz részt.

ELÔNYT JELENT:
• Építôipari vállalkozásban, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat,
• Közgazdasági végzettség, • Építôipari ismeretek.

KÖNYVELŐ  
MUNKAKÖRBE KOLLÉGÁT KERES:

Jelentkezésed, fizetési igény megjelöléssel 2021.11.15.-ig  
juttasd el a boor.laszlo@bgbepito.hu email címünkre.  

Jelentkezésed mellé ne felejtsd el csatolni a fényképed! 
Várható munkakezdés 2021. december 1. 

A SIÓFOKI SZÉKHELYŰ BGB ÉPÍTÔ KFT.

KŐMŰVES  
MUNKAKÖRBE KOLLÉGÁT KERES:

Jelentkezés az állásra:  
BÖÔR LÁSZLÓ 30/640-2473

Te vagy a megfelelô jelölt, ha
• ha rendelkezel szakirányú végzettséggel,  

és legalább 3 éves gyakorlattal, • józan életet élsz,
• önállóan igényes munkát tudsz végezni,  
ismered a vízmértéket és a derékszöget.

Amit mi nyújtunk:
• versenyképes jövedelem, • szakmai fejlôdés, 
• stabil, kiszámítható munkakör hosszútávon.

A SIÓFOKI  
TEMETKEZÉSI  KFT.

VÁLLALJA TEMETÉSEK TELJESKÖRÛ  
ÜGYINTÉZÉSÉT, LEBONYOLÍTÁSÁT!

• irodánkban történik a sírhelyek megváltása, újraváltása
• vállaljuk a gyászhirdetés újságban történô megjelentetését 

• siófoki temetôk üzemeltetése

SIÓFOK, FÔ. U. 200.
(Távolsági buszmegállóval szemben)

Tel.: 84/310-529 ügyelet 0-24: 20/219-0957
iroda@siofok-temetkezes.hu • www.siofok-temetkezes.hu



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 LÉPÉSTŐL  MÁR AZ ELSŐ LÉPÉSTŐL  
ÖN MELLETT ÁLLUNK  ÖN MELLETT ÁLLUNK  

A KORREKT KIVITELEZÉS A KORREKT KIVITELEZÉS 
MEGVALÓSÍTÁSÁBAN!MEGVALÓSÍTÁSÁBAN!

• Palatetők bontás nélküli felújítását 
•  Lapostetők szigetelését • Energiaszámla nullázása 

napelemrendszer kulcsrakész telepítésével

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

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.

Tel.: 06-70/590-7031 • 06-70/334-6714  

KÖLTÖZTETÉS-FUVAROZÁS 
www.siofuvar.huwww.siofuvar.hu

KIADÓ ÜZLET SIÓFOK-KILITIBEN

KIADÓ SIÓFOK-KILITI, ASZTALOS UTCÁBAN EGY ÜZLET TELJES 
FELSZERELÉSSEL, MELY EDDIG HALBOLTKÉNT ÜZEMELT. 

KIALAKÍTÁSÁRA TEKINTETTEL HAL- HÚSÜZLETKÉNT  
AZONNAL MEGNYITHATÓ 35 NM-ES ÜZLETRÉSZ. 

AZ INGATLAN PINCE RÉSZÉBEN EGY HÚS ELŐKÉSZÍTŐ-ÉS  
FELDOLGOZÓ RÉSZ KERÜLT KIALAKÍTÁSRA,  

KÜLÖN IPARI MOSOGATÓ- ÉS SZANITER RÉSSZEL. 

Az üzletrészben található: külön hal előkészítő  
(hústőke, kések, kés tisztító), a kiadó térben: halmosó, hal előkésztő,  

hal bemutató, üveges hűtőpult, 2 db beépített fagyasztó ládával. 

ÉRDEKLŐDNI: +36 30 733 77 53



RADÁK KFT.RADÁK KFT.

Gépi földmunka, térkövezés, útépítésGépi földmunka, térkövezés, útépítés
Közmű- és mélyépítésKözmű- és mélyépítés

Építőipar: 30/253-4805 • Építőipar: 30/253-4805 • Telephely: Siófok, Építő utca 8.Telephely: Siófok, Építő utca 8.

Siófokon és környékén Siófokon és környékén 
kiszállítás darus, kiszállítás darus, 
billencs, ponyvás  billencs, ponyvás  
autóval fuvarozás, autóval fuvarozás, 

fuvarszervezésfuvarszervezés
Fuvarszervezés:  Fuvarszervezés:  

30/777-969630/777-9696
SIÓFOK

+36 84 313 836
www.PIZZAKARAVAN.hu

TÖLTSD LE 
mobilappunkat

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

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

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

KLÍMA 
KÉSZÜLÉKEK
- telepítése
- javítása
-  karbantartása
-  autóklíma  

javítás
www.precizklima.hu  

SIÓFOKI CÉG
csapatának bővítésére keres 

nyugdíjazás miatt megüresedett munkahelyre  
éves állásra munkatársat!

Feladatok: •	részvétel	szerelési,	kivitelezési,		
építőipari	munkákban	és	általános	karbantartási	feladatokban

Elvárás: •	büntetlen	előélet
Előnyt jelent: •	szakmunkás	végzettség	(víz-,	villanyszerelő,		

festő,	kőműves,	hegesztő…stb.)	•	jogosítvány
Amit kínálunk: •	családias	légkör	•	kiemelkedő	bérezés	

	•	változatos	feladatok	•	hosszútávú	munkalehetőség	•	mobiltelefon
Érdeklődni a 84/312-844-es telefonszámon vagy személyesen  

a MEGA CENTER Irodaházban a  
Siófok, Vámház u. 4. sz. alatt a 3. emeleten!  

Jelentkezéseket a megacoop@t-online.hu email címen is várjuk!



JELENTKEZZ SZEMÉLYESEN AZ ÉTTEREMBEN: JELENTKEZZ SZEMÉLYESEN AZ ÉTTEREMBEN: 
SIÓFOK ZÚGÓ UTCA 1.CÍMEN VAGY A  SIÓFOK ZÚGÓ UTCA 1.CÍMEN VAGY A  

FELVETEL.SIOFOK@LIC2000.HU E-MAIL CÍMENFELVETEL.SIOFOK@LIC2000.HU E-MAIL CÍMEN

•  STABIL MEGBÍZHATÓ ÉS HOSSZÚ TÁVON •  STABIL MEGBÍZHATÓ ÉS HOSSZÚ TÁVON 
TERVEZHETŐ MUNKAHELYTERVEZHETŐ MUNKAHELY

•  VERSENYKÉPES BÉR ÉS HÁROM HÓNAP UTÁN TOVÁBBI •  VERSENYKÉPES BÉR ÉS HÁROM HÓNAP UTÁN TOVÁBBI 
100 FT BÉREMELÉS A BÉRRENDSZER ALAPJÁN.100 FT BÉREMELÉS A BÉRRENDSZER ALAPJÁN.

•  KARRIER LEHETŐSÉG TÁMOGATÓ CSAPAT•  KARRIER LEHETŐSÉG TÁMOGATÓ CSAPAT
•  INGYENES SZEMÉLYZETI ÉTKEZÉS  •  INGYENES SZEMÉLYZETI ÉTKEZÉS  

A MUNKANAPJAIDON ÉS EZEN FELÜL  A MUNKANAPJAIDON ÉS EZEN FELÜL  
20 % KEDVEZMÉNY A MCDONALD'S ÉTTERMEIBEN20 % KEDVEZMÉNY A MCDONALD'S ÉTTERMEIBEN

•  TELJES VAGY RÉSZMUNKAIDŐS FOGLALKOZTATÁS•  TELJES VAGY RÉSZMUNKAIDŐS FOGLALKOZTATÁS

Legyél az átalakult éttermünk  
csapatának tagja. 

KEZDŐ ÓRABÉR: BRUTTÓ 

1600 FT/ÓRA

Hirdető: LIC-2000 Kft,  
székhely:  
2484 Agárd Kinizsi u. 1/A



HŰTŐKHŰTŐK mindenféle méretben,  mindenféle méretben, 

KEDVEZŐ ÁRON!KEDVEZŐ ÁRON!

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!

BEÉPÍTHETŐ BEÉPÍTHETŐ 
KÉSZÜLÉKEKKÉSZÜLÉKEK

SZÉLES SZÉLES 
VÁLASZTÉKBAN.VÁLASZTÉKBAN.

Egyes hűtők 3 év garanciával!Egyes hűtők 3 év garanciával!
Díjmentes házhoz szállítással!Díjmentes házhoz szállítással!

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.  

Az akció 2021. november 2-től visszavonásig tart. A képek illusztrációk.

• KISGÉPEK • MOSÓGÉPEK  • KISGÉPEK • MOSÓGÉPEK  
• HŰTŐSZEKRÉNYEK• HŰTŐSZEKRÉNYEK
• FAGYASZTÓ LÁDÁK • FAGYASZTÓ LÁDÁK 
• OLAJRADIÁTOROK • HŐSUGÁRZÓK• OLAJRADIÁTOROK • HŐSUGÁRZÓK

TELEVÍZIÓK SZÉLES 
TELEVÍZIÓK SZÉLES VÁLASZTÉKAVÁLASZTÉKA!!

VITORLÁS  
BOLT SIÓFOK

Siófok, Vitorlás u. 6.  
Tel.: 84/315-301 

H: Szünnap • K-P: 9-16 • Szo.: 9-12 • Vas.: Zárva

HAJÓFELSZERELÉSEK 
ROZSDAMENTES CSAVAROK

UROLÓGIAI  UROLÓGIAI  
MAGÁNRENDELÉSMAGÁNRENDELÉS

Dr. Võneky Ákos adjunktus

Tel.: 06 84/696-303
Rendelési idő  
(Siómedical): 

Kedd, szerda:  
16-17 h 

Ingatlant adna el 
vagy venne a Balatonon 
és környékén?
Használt és új ingatlanok értékesítése 
az OTP Csoport hátterével

OTP Ingatlanpont - 8600 Siófok, Fő u. 83 
Nyitva tartás: hétköznapokon 9.00 - 17.00
+36 70 442 2190 • +36 84 568 426 • siofok@otpip.hu  



Az Ön Volkswagen márkakereskedője: 

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

Az új Polo modellek motorizáltságától függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,2-5,6 I/100 km, CO₂-kibocsátása: 118 - 127 g/km. A megadott értékek 
a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett  
értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 
715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint vezetői  
szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képen látható gépkocsi illusztráció.

Az új Polo 
Digitális és zseniális

P229_VW_POLO_kereskedoi_180x130_SioCAR.indd   1P229_VW_POLO_kereskedoi_180x130_SioCAR.indd   1 2021. 08. 03.   22:582021. 08. 03.   22:58

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

Tudta, hogy milyen fontos:
• a légkamrák száma,
• a profil vastagsága?
• az üvegréteg kialakítása?
Mindezt kedvező áron!Mindezt kedvező áron!

Szép Ablak Kft.
Telephely: Lepsény, Fő u. 31/c
E-mail: ablakszep@gmail.com  

www.muanyagablakajto2012.5mp.eu
Tel/Fax: 22/585-081  

 Mobil: 20/9772-914, 20/3593417

REDŐNYÖK, SZÚNYOGHÁLÓK,  REDŐNYÖK, SZÚNYOGHÁLÓK,  
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, TÉLIKERTEKMŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, TÉLIKERTEK

ÁRAJÁNLATKÉRÉS: 06-20/359-3417ÁRAJÁNLATKÉRÉS: 06-20/359-3417

A MINŐSÉG A MINŐSÉG 
GARANCIA!GARANCIA!

ÖN ELÉGEDETT ABLAKAIVAL?ÖN ELÉGEDETT ABLAKAIVAL?

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: DECEMBER 2.,  
LAPZÁRTA: NOVEMBER 26.



Siófok, Fő utca 47-53 .
nyitvatartás: 

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

Tényleg RengeTeg MInDen VAn nÁlUnK!

facebook.com/rozsasbiobolt

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

orvosi szájmaszk
3 rétegű

FFP2 arcmaszk
5 rétegű  

195 Ft/db65 Ft/db
EN14683 Európai szabvány szerint EN149 Európai szabvány szerint

Parajdi párologtató só tömb
A légutakba bejutó apró sókristályok támogathatják a 
légcsövek és a tüdő természetes öngyógyító folyamatait.  
Az antibakteriális hatású sószemcsék segíthetnek felszakíta-
ni a letapadt váladékot, tisztíthatják a légutakat, a hörgő-
ket és a tüdőt. Mellékhatás nélkül, természetesen.

MentalFitol Agyserkentő kapszula 
Brahmival, Zöld Kávé-, és Gotu Kola kivonattal, 
Lecitinnel, C - és B - vitamin komplexszel. A me-
mória és az agyműködés javítására, mentális és 
pszichológiai funkciók támogatására. Hozzájárul 
az immunrendszer egészséges működéséhez, fá-
radtságérzet csökkenéséhez és a sejtek oxidatív 
stresszel szembeni védekezéséhez. 30 vagy 60 
db-os kiszerelés

1×1 Vitamin MultiKid Plus gumivitamin
Vitaminokat és ásványi anyagokat tartalma-
zó gyümölcsízű étrend-kiegészítő, kifejezet-
ten gyerekeknek kifejlesztve. A cink, a D3-, B6-, 
B12 és C - vitamin, valamint a folsav hozzájá-
rul az immunrendszer normál működéséhez.  
És naggyon finom! Kérjen kostolót az üzletben!

DR. THEISS HerbalSept DUO
Torokpanaszok és köhögési inger esetén. A 
természetes összetevőivel, mint a mályva, a 
hibiszkusz és a méz, csillapítja a száraz köhö-
gést és enyhíti a torokpanaszokat. Megnyug-
tatja az irritált torkot. 
Már 2 éves kortól adható! 100 ml

BioCo C - vitamin italpor 1000mg
Gyömbér és citrom ízű étrend-kiegészítő ital-
por természetes aromákkal és édesítőszerrel.
Fogyasztását ajánljuk mindazoknak akik tab-
letták, kapszulák helyett, ital formájában sze-
retnének jelentős mennyiségű, adagonként 
1000 mg C-vitamint fogyasztani. Különösen 
ajánlott azok számára, akik nyelési nehézség-
gel küzdenek (pl. idős korban lévők). 120 db

Aromax Antibacteria spray
A kiváló minőségű illóolajokat  
tartalmazó termékek használa-
tát lakásokban, irodákban, közös-
ségi terekben ajánljuk, elsősorban  
a megfázásos, téli időszakban a le-
vegő frissítésére fertőtlenítésre.

Energy Vitaflorin kapszula
A szervezet számára optimális mennyiség-
ben és természetes formában biztosítja a 
vitaminokat, erősíti és felfrissíti a testet, va-
lamint támogatja az immunrendszer mű-
ködését. Növeli a szervezet védekezőké-
pességét a vírusok és baktériumok okozta megbetegedé-
sekkel, valamint a stresszel szemben. Megelőzi a fáradtság 
és a kimerültség érzésének kialakulását. 90 db-os kiszerelés

Az étrend-kiegészítők a hazánkban is érvényben levő európai uniós szabályozás szerint olyan élelmiszerek, amelyek a hagyományos étrend-kiegészítését szolgálják, és koncentrált formában tartalmaznak tápanyagokat vagy egyéb táplálkozá-
si vagy élettani hatással rendelkező anyagokat. E termékek a hivatalos állásfoglalásnak megfelelően nem gyógyszerek, nem rendelkeznek gyógyhatással, nem alkalmasak betegségek kezelésére, sem megelőzésére. Az étrend - kiegészítők nem 
helyettesítik a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot. A hirdetésben található termék leírások a gyártó illetve a forgalmazó hivatalos weboldaláról származnak. Minden esetben kérje ki szaktanácsadónk véleményét! 

szaktanácsadó munkatársat keresünk!
dietetikus; táplálkozástudományi tanácsadó végzettséggel

információ, jelentkezés: www.facebook.com/rozsasbiobolt

GAL K2 - D3 csepp 
D3-, K1- és K2-vitamin tartalmú  étrend- 
kiegészítő csepp.
A K-vitamin talán legfontosabb szerepe a 
szervezetben, hogy képes aktiválni olyan 
fehérjéket, amelyek azért felelősek, hogy a 
kalcium oda épüljön be, ahová szükséges 
(a csontokba és fogakba).

 BioGaia Baby csepp, 0 éves kortól
Gyermekgyógyászatban széleskörűen alkal-
mazott, klinikailag bevizsgált élőflórás készít-
mény. Születéstől fogva biztonsággal adha-
tó, humán eredetű, anyatejből izolált termé-
szetes baktériumtörzzsel. 
Tehéntejfehérje-, laktóz-, szacharóz- és 

gluténmentes, ellenáll a gyomorsavnak.

Naturprodukt ClinSin med
Orvostechnikai eszköz készlet az orr- és  
melléküregek öblítésére. Természetes mó-
don tisztítja meg az orrot a felgyülemlett 
allergénektől, baktériumoktól és vírusoktól. 
A tisztításon kívül össze is húzza a nyálkahár-
tyát fertőzések, allergiák, arcüreggyulladás és a melléküre-
gekben felhalmozódott váladék esetén.


