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Új képviselő a testületbenÚj képviselő a testületben
Szamosi Lóránt váltotta Balogh 
Renátát a képviselő-testületben. 
A régi-új képviselő a szeptemberi 
ülésen tett esküt.

Balogh Renáta (Fidesz-KDNP) 
augusztus 31-i hatállyal mondott 
le mandátumáról, helyére a Fidesz 
jelölhetett új képviselőt a párt 2019-
es listájáról Szamosi Lóránt szemé-
lyében, aki 2014 és 2019 között már 
tagja volt a siófoki képviselő-testület-
nek.

Tovább vizsgálják parkoló, illetve 
többszintes parkolóház kialakításá-
nak lehetőségét a Vitorlás utca elején 
a Baharttól megvásárolt ingatlanon, 
a szeptemberi ülésre világossá vált, 
hogy a jelenleg hatályos helyi építé-
si szabályzat ezt ott lehetővé teszi. A 
folytatás: a parkolókialakítás műsza-
ki követelményeinek tisztázása nyílt 
pályáztatás során kiválasztott szak-
ember bevonásával történik.

A testület a Balaton Táncegyüttes-
re bízza a régi könyvtár helyén hama-
rosan elkészülő civil ház működteté-
sét, egyelőre egy évnyi időtartamra. 
Az új civil ház a Kálmán Imre Műve-
lődési Központ alá tartozik majd.

Ismét emelkedik az óvodás, ál-
talános és középiskolás gyermekek, 
valamint a szociális étkeztetésben 
részesülők étkezési díja: a költségek 
rohamos növekedése miatt a szolgál-
tató S-Food Kft. a januári 13, majd 
a májusi 10 százalékos díjemelés 
után októbertől újabb 10 százalékos 
emelést érvényesíthet. Az S-Fooddal 
egyébként 2014 januárjában kötött 
az önkormányzat vállalkozási szer-
ződést 120 hónap időtartamra.

Az Erdei Ferenc utca új elnevezé-
se (Erdei utca) január elsején lép ha-
tályba, az okmánycserék határideje 
január 31-e – erről is döntöttek a kép-
viselők. Nem járultak hozzá ahhoz, 
hogy a Jókai parkban lekerüljön a he-
lyi védelem egy villáról, az ingatlan 
tulajdonosa az elbontása után szállo-
dát építene oda. A városi tervtanács 
sem a helyi védelem levételét, sem a 
szálloda építését nem tartotta indo-
koltnak arra a területre, s ezzel értett 
egyet a testület is, egyhangúlag. Nem 
biztosítottak továbbá forrást sem az 
állami tulajdonú, vízügyi kezelésű 

aranyparti mólók felújítására, sem 
az újjáépülő zsilipnél kialakuló új 
közhasználatú területek átépítésé-
nek a tervezésére. Az utóbbira szánt 
8 millió forinttal a költségvetés álta-
lános tartalékát növelték, akárcsak 
egy zöldterület-növelő, már elnyert  
pályázati támogatás visszamondá-
sával. A tartalék ezzel 334 millió fo-
rintra nőtt – jelentette be Völgyi Lajos 
(Becsülettel Siófokért Egyesület), a 
pénzügyi bizottság elnöke.

Belevágnak viszont a közvilágítá-
si hálózat korszerűsítésébe (ahol ez 
korábban nem történt meg), egy új 
konstrukcióval. Több, világítás-kor-
szerűsítéssel foglalkozó cég kereste 
meg az önkormányzatot azzal, hogy 
külső finanszírozó bevonásával vál-
lalná a munkát, és a fogyasztáscsök-
kenésből fakadó megtakarításból 
állhatná a város a megelőlegezett 
beruházási költség utólagos törlesz-
tését. E költség 350-400 millió forint 
lehet. Ahogyan azt a testületi ülésen 
Papp László városházi osztályveze-
tő elmondta: olyan lámpák lesznek 
mindenütt, melyeknek a fényereje 
távoli eléréssel programozható. A 
tervezést, a kivitelezést és a finan-
szírozást is a közbeszerzési eljárá-
son kiválasztandó nyertes vállalná, a 
megtérülési idő pedig az áram árától 
függ. A harmadik negyedévben egy 
kilowattóra áramot 115 forintért ka-
pott a város, a negyedik negyedévben 
ez 228 forintra ugrik, ez alapján 6-7 
év lehet a megtérülés, a 2023-as árak 
ugyanakkor még nem ismertek…

Kerítésbontás?
A Nagystrand és a szállodák előt-

ti, jelenleg kerítéssel elzárt parti 
terület megnyitását javasolta Bozai 
Ágota, a pénzügyi bizottság külsős 
tagja. A térképeken a sétány a gya-
logos forgalom előtt megnyitottként 
van feltüntetve, holott a Rózsakert 
keleti végében és a Balaton Szállodá-
nál is le van zárva. A szállodáknak 
az előző képviselő-testületek szol-
galmi, területhasználati jogot adtak 
az előttük lévő partszakaszokra. Az 

ingatlan-nyilvántartás szerint a par-
ti sáv önkormányzati tulajdonú köz-
park. A javaslat szerint a sétányt a 
gyalogosok számára legalább szezo-
non kívül teljesen átjárhatóvá kéne 
tenni. A képviselő-testület a szep-
temberi ülésen megbízta a hivatal 
illetékeseit, valamint a Balaton-parti 
Kft.-t, hogy jogi és gazdasági szem-
pontból vizsgálják meg, átjárhatóvá 
lehet-e tenni az emlegetett partsza-
kaszt.

 F. I.
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Rezsi-válságstáb: bezárt az emlékházRezsi-válságstáb: bezárt az emlékház
Lekapcsolták a díszkivilágítá-
sokat, és további takarékossági 
intézkedések jöhetnek még.

Első ülését tartotta szeptember 
második felében a polgármester ál-
tal összehívott pénzügyi válságstáb 
(tagjai a polgármester, az alpolgár-
mesterek, a jegyző, az aljegyző, a 
képviselő-testület pénzügyi bizott-
ságának elnöke, a hivatal pénzügyi, 
beruházási és városüzemeltetés, va-
lamint kommunikációs-turisztikai 
vezetője), mely tájékoztatást kapott 
a városháza nem túl rózsás pénzügyi 
helyzetéről; illetve a polgármester 
ismertette a rezsiköltségek draszti-
kus emelése miatti javaslatait. Dr. 
Lengyel Róbert tájékoztatása szerint 
a stáb egyetértésével az alábbiakat 
vezetik be vagy készítik elő döntésre:

1. Az önkormányzati hivatal és 
intézmények épületeiben a fűtési 
időszakban 20, az idősotthonban, az 
óvodákban és a bölcsődében 22 fok 
lesz az előirányzott hőmérséklet.

2. A Kálmán Imre Emlékházat az 
egyébként is alig látogatott október 
1-je és május 31-e közötti időszakra 
bezárták, az épület fűtését temperáló 
szintre helyezték (előre bejelentett 
csoportos látogatás/rendezvény ese-
tén kinyitják, de a bejárati ajtón el-
helyezett telefonszám felhívásával a 
könyvtár épületében lévő ügyeletes 
munkatárs is értesíthető, és egy-egy 
látogatás idejére is kinyit).

3. A novemberi városnapra ter-
vezett utcai nagykoncertet lemond-
ják, testvérvárosi delegációkat nem 
hívnak, e kettő 5 millió forint körüli 
megtakarítást jelent. A már lekötött 
programok okán a Halfesztivál az 
eredeti tervnek megfelelően kerül 
lebonyolításra, ezenkívül a tervek 
szerint egy takarékos, de színvonalas 
szilveszteri program is lesz Siófokon.

4. Az éven át működő dísz-
kivilágításokat március 1-ig le-
kapcsolták (templomok éjszakai  
reflektoros megvilágításai, a kiliti 
körforgalmában lévő Kiliti felirat, 
a trianoni emlékmű és a Millenni-
um parki zenepavilon, a Március 
15-e park emlékműve, a Szent Mik-
lós park és a Rózsakert szobrai.) Öt 
hónap alatt ez nagyjából 10 millió 
forintos megtakarítást jelent. A Fő 

téri Széchenyi-szobor szökőkútja is 
leáll október 16-tól március 31-ig (9 
milliós megtakarítás). Az adventi 
díszkivilágítás is korlátozva lesz: de-
cember 16-tól január 2-ig kizárólag a 
Fő téren, illetve a Fő utcán a Sió és 
Széchenyi utcák közötti területen 
lesznek ünnepi fénydíszek, az egyes 
városrészekben egy-egy feldíszített 
és kivilágított fenyő áll majd (mint-
egy 15,5 milliós megtakarítás).

5. Az elektromos autók öt töltőál-
lomásán egy-egy töltőfejet lezártak, 
ezzel együtt a polgármester az ille-
tékes miniszter hozzájárulását kéri, 
hogy a rendkívüli gazdasági helyzet-
re való tekintettel ne a városnak kell-
jen állni a az elektromos járművek 
áramfogyasztását az autótulajdono-
sok helyett (pályázati úton szerezte 
be ezeket az önkormányzat és pályá-
zati feltétel volt a költségek átvállalá-
sa, csak az év utolsó negyedévében 
ez mintegy 9 millió forintos kiadást 
jelentene a városnak).

Mindezeken túl
– megvizsgálják, mely újabb ki-

vitelezésű közvilágítási oszlopokon 
lehet a fényerőt csökkenteni, továbbá 
előkészítés alatt áll egy pályázat, mely-
nek keretében külsős finanszírozó/
befektető bevonásával végeztetnék el a 
közvilágítás korszerűsítését, a fényfor-
rások LED-izzókra cserélését;

– felkészülnek a csak az elmúlt öt 
évben több mint félmilliárdos veszte-
ségfinanszírozást igénylő helyijára-
tos buszközlekedés újragondolásá-

ra, az évtizede nem növelt jegyárak 
emelésére, a járatok ritkítására;

– későbbre tervezett intézményi 
átalakítások időben előbbre jöhet-
nek, a tervezett, de halasztható vá-
rosi beruházásokat pedig későbbre 
csúsztathatják;

– megvizsgálják a hivatali home 
office munkavégzés lehetőségének 
biztosítását, előkészítik az idegenfor-
galmi adó növelését vendégéjszakán-
ként 500-ról 550 forintra, valamint a 
közterülethasználati díjak emelését, 
s felülvizsgálják a parkolási rendet és 
tarifákat.

Dr. Lengyel Róbert polgármes-
ter elmondta továbbá, hogy a helyi 
építményadó emelésére vonatkozó 
javaslatot nem támogatta, „a siófoki 
lakosok helyi adóterheinek a növelé-
se kizárólag végső, vészforgatóköny-
vi alternatíva lehet”.

A Széchenyi-szobor szökőkútját is leállítják. 

Újabb szökőkút  
helyett közvilágítás

Tavaly 183 millió forintba 
került a siófoki közvilágítás, az 
idei költségvetésben is hason-
ló összeggel számolt a város, 
ám már év elején kiegészítet-
te ezt a képviselő-testület 100 
millió forinttal. Nem lett elég: 
pillanatnyilag úgy lehet kalku-
lálni, hogy a berobbant ener-
giaválság miatt év végére  
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Tanuszoda: akkor költ a város a projektre, ha lesz állami pénz az építésreTanuszoda: akkor költ a város a projektre, ha lesz állami pénz az építésre
A stadionfejlesztés – ahogyan 

már szeptemberi számunkban meg-
írtuk – lekerült a napirendről, máris 
csökkent 1 milliárd forinttal a város 
költségvetése azzal, hogy az állam 
visszakérte a büdzsében évek óta 
erre a célra szerepeltetett támogatást. 
Kérdés, mi lesz a másik két, Siófokra 
tervezett, jelentős nagyságrendű ál-
lami beruházás: az elkerülő út és a 
tanuszoda jövője.

„Az elkerülő út tervezéséhez 
szükséges összeget a kormány még a 
választások előtt jóváhagyta – mond-
ta a Siófoki Híreknek dr. Lengyel Ró-

bert polgármester. – Mi a szükséges 
testületi döntéseket meghoztuk an-
nak érdekében, hogy részünkről ne 
legyen akadálya a projekt megvaló-
sulásának, így aztán maga a tervezé-
si folyamat megy is. Hogy a kivitele-
zéshez szükséges milliárdokat érinti, 
érintheti-e majd a gazdasági válság, 
az még a jövő zenéje, hisz magáról az 
út megépítéséhez szükséges összeg-
ről nem volt kormányzati döntés, az 
egy második lépés lenne. A tanuszo-
da bonyolultabb kérdés. A város ter-
mészetesen biztosítja hozzá a terü-
letet, vállaltuk annak önálló telekké 

alakítását, megtisztítását és közmű-
vesítését is. A telekalakítás kész, a 
többi munka fedezetéhez szükséges, 
170 millió forint körüli összeget el is 
különítettük a költségvetésünkben. 
Elméletileg tehát indíthatnánk a te-
reprendezést, közművesítést, de mi-
vel – szintén a gazdasági válság okán 
– előfordulhat, hogy erre sem lesz  
állami forrás, egyelőre nem lépünk 
tovább. Csak akkor költjük el ezt a 
tetemes összeget, ha írásban kapjuk: 
folytathatjuk a terület előkészítését, 
mert lesz pénz az uszodaépítésre. 
Addig viszont nem költekezünk…”

 560-640 millió forint között le-
het a végösszeg, a piaci árak ala-
kulásától függően. És ez csak a 
közvilágítás, nincs benne az intéz-
mények világítása és a gázfogyasz-
tás díja. Azt pedig még megjósolni 
sem merik a szakemberek sem, 
hogy milyen összegekbe kerül 
mindez jövőre…

A közvilágítás energiatakarékos 
korszerűsítésére (2762 lámpatest 
cserélhető LED-fényforrásra, fényá-

ram-szabályozó beépítésével) úgy 
teremt elő pénzt a város e nehéz 
gazdasági helyzetben, hogy egy 
már elnyert pályázati támogatást 
visszamond. A Balaton Fejlesztési 
Tanács pályázatán nyert Siófok 40 
millió forintot belvárosi, klímavé-
delemmel összefüggő fejlesztések-
re (szökőkút, újabb virágágyások, 
stb.), amihez több, mint 100 millió 
forint önerőt kellene hozzátenni; 
ehelyett a képviselő-testület dönté-

se értelmében a város lemond a 40 
millióról, s az önrészre szánt pénz 
nagy részét várhatóan a közvilágí-
tás korszerűsítésére költi majd. A 
kisebb részt pedig – a klímaválto-
zás negatív hatásainak csökkenté-
sére – a város területének további 
fásítására.

Emellett pótolják a Balaton-par-
ti sávban, főképp a strandokon 
idén kivágott 222 elöregedett, be-
teg, balesetveszélyes fát is.

A belügyminiszterhez fordult a polgármester: 
ellenőrizhessék az önkormányzatok,  
hogy valójában ki a rászoruló, és ki nem az

Talán soha nem tapasztalt nehéz 
idők várnak az önkormányzatokra 
(is), nem engedhető meg, hogy olya-
nok helyett is átvállalják a terheket, 
így például az óvodai étkezés téríté-
si díjának a fizetését, akik valójában 
nem is rászorulók – ez a véleménye 
dr. Lengyel Róbert polgármesternek, 
aki Pintér Sándor belügyminiszter-
hez fordult, törvénymódosítást java-
solva.

„Azt kértem, tegyék lehetővé 
az önkormányzatok részére, hogy 
ne egyszerű „bemondásra” kell-
jen mások helyett giga pénzeket 
kifizetnünk, hanem akár környe-
zettanulmány elvégzésének enge-
délyezésével, akár egyéb visszaelle-
nőrzési lehetőségek biztosításával 
is alaposabban meggyőződhessünk 
arról, hogy jogosan fizetünk-e ki 

egyébként jómódúnak tűnő családok 
helyett mások adóforintjaiból sok 
millió forintot” – mondta a polgár-
mester, hozzátéve: az óvodák eseté-
ben az önkormányzatnak semmifé-
le jogi lehetősége nincs arra, hogy 
utánanézzen, valóban rászorul-e az 
a család, amelyik egy fillér térítési 
díjat se fizet a gyermeke, gyermekei 
után az óvodában. A szülők többsé-
ge (úgy kétharmada) nyilatkozik így. 
És vannak olyan szülők, akikről az 

óvónők, a dajkák, a környezetük jól 
tudja, hogy valótlanul nyilatkoznak.

„Akad, aki beáll az ovi udvarába 
a 30 milliós Mercedes autóval a gyer-
mekével, majd szemrebbenés nél-
kül kitölti a papírt, hogy szociálisan 
rászoruló, minimálbéres vállalkozó 
vagy hasonló, és azt kéri, hogy helyet-
te a város adófizetőinek a pénzéből 
fizesse ki az önkormányzat a gyer-
meke térítési díját... Mi pedig semmi 
mást nem tehetünk a jelenlegi ma-
gyar jogszabályi környezetben, mint 
tudomásul vesszük, amit nyilatkozik, 
és fizetünk (az más kérdés, hogy ha 
utóbb valami módon mégis kiderül, 
hogy valótlan adatokat tartalmazó a 
nyilatkozat, az bizony büntetőjogi 
kategória). De mit mondjanak erre 
azok a szülők, akik meg tisztessége-
sek, és tisztességesen fizetnek is?   
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  Olyan világ jön, amikor az önkor-
mányzatok nem engedhetnek meg 
maguknak efféle luxuskiadásokat, 
ezért fordultam az önkormányzato-
kat is felügyelő belügyminiszterhez.”

xxx

A csökkenő gyermeklétszám mi-
att, a költségtakarékosság jegyében 

zárta be az önkormányzat tavaly 
a kiliti Pillangó óvodát, és zárja be 
majd a Fő utcai Napraforgót is. Is-
mertek már az idei létszámadatok is: 
eszerint 2013-ban még 886 kisgyer-
mek járt a város óvodáiba, tavaly 
már csak 644, idén 585. „Családtá-
mogató, demográfiai helyzetet javító 
állami intézkedések sorával együtt is 
egyértelmű a tendencia, legalábbis 

Siófokon bizonyosan, és a következő 
években sem várható ebben változás: 
folyamatosan csökken a gyermekek 
száma. Az érzelmeket félretéve belát-
ható: ennyi gyermekre ugyanannyi 
óvodát ugyanakkora személyzettel 
fenntartani, mint 10, 20, 30 évvel 
ezelőtt, valóban nehezen lenne indo-
kolható” – jegyezte meg Lengyel Ró-
bert polgármester.

Bicikli a városőröknek és újabb okoszebrákBicikli a városőröknek és újabb okoszebrák
Környezettudatos és biztonságos 
közlekedési megoldások Siófo-
kon.

Sok más városhoz hasonlóan a 
Siófoki Városőrség kötelékében is 
megkezdte működését a kerékpá-
ros járőrszolgálat. A költséghaté-
konyság és célszerűség érdekében 
a siófoki városvezetés megvizs-
gálta annak lehetőségét, hogy a 
városőrség autóval teljesített járőr-
szolgálatát miképp tudná részben 
kerékpáros szolgálattal kiváltani. 
A kerékpáros járőrszolgálat beve-
zetése több szempontból indokolt 
volt, hiszen amellett, hogy olcsóbb 
és környezetbarát közlekedési 
eszköz, gyorsabb és hatékonyabb 
közlekedés valósítható meg két ke-
réken, kiemelten a forgalmas nyári 
szezonban.

A siófoki Park Center bevásár-
lóközpontban található Intersport 
áruház azonnal a város kezdemé-
nyezése mellé állt két Genesis MTB 
kerékpár felajánlásával. Reining 
Tibor siófoki áruházvezető adta át 
a bringákat dr. Lengyel Róbert pol-
gármesternek és a városőröknek.

Elkészült az okoszebra-telepítési 
program 4. és 5. okoszebrája: Kiliti 
városrészben a Honvéd utca és Csalo-
gány utcák sarkán, valamint a belvá-
rosban a Vilma és Kossuth Lajos utca 
sarkán. 2019-ben Siófok balesetmeg-
előzési programot indított; a legfor-
galmasabb gyalogátkelő helyekre te-
lepített okoszebrákon az esti, éjszakai 
sötétségben az átkelő gyalogost mesz-
sziről látható, villogó fény jelzi a köze-
ledő autósok számára. Mind a helyi, 

mind pedig az országos tapasztalatok 
azt mutatják, hogy az okoszebra se-
gítségével még tovább csökkenthető 
a balesetek száma, így nő a gyalogos- 
átkelőn közlekedők biztonsága. A te-
lepítést még inkább indokolttá tette a 
nemrégiben történt súlyos baleset a 
Kossuth Lajos utcai átkelőnél. A vá-
rosvezetés szándéka, hogy a jövőben 
is minden eszközzel és beruházással 
a balesetmentes közlekedést biztosít-
sa a város lakói és látogatói részére.
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Újabb 400 millió a RózsakertreÚjabb 400 millió a Rózsakertre
Következhet a harmadik ütem. 

Több mint 300 millió forintból (272 
millió forint kormányzati támogatás az 
iparűzésiadó-elvonás miatti kompen-
zációként, illetve 70 millió forint városi 
önerő) az idei főszezonra újult meg a 
Rózsakert, ez volt a tervezett megújítás 
második üteme (az első ütem tavaly vá-
rosi önerőből készült el, az úgynevezett 
panorámaadóból befolyt pluszforintok-
ból, és az idei önerőt is ebből tette hoz-
zá a város), de persze mindenki láthat-
ja, hogy ezzel még nem fejeződött be a 
nyári főváros Balaton felőli kapujának 
megújulása. A harmadik ütemben a 
Rózsakert keleti felére kerül majd sor, 
a Rózsakert déli oldalán futó Isztria sé-
tány megújulásával együtt. E kettőre is 
van immár állami támogatás, dr. Len-
gyel Róbert polgármester ugyanis arról 
számolt be: a pénzügyminisztérium 
illetékes államtitkárságától hivatalos ér-
tesítést kapott, miszerint a város 406,6 
millió forint pályázati támogatást nyert 
el erre a célra. A városvezető szerint bár 
500 millióra pályázott az önkormány-

zat, ez is szép összeg, és sok minden-
re elég lesz. „Ebben a nehéz gazdasági 
helyzetben váratlan és örömteli a hír” – 
így dr. Lengyel Róbert.

A polgármester arról is tájékozta-
tott: a Rózsakerttel együtt négy pro-
jektre nyújtott be pályázatot a város, 
s Witzmann Mihály kormánypárti 
országgyűlési képviselő az előzetes 

egyeztető tárgyalásokon ezeket a terve-
ket egyetértő támogatásáról biztosítot-
ta. A Krúdy sétány felújítására 1 milli-
árd forintot szeretne elnyerni a város, a 
Siófok és Zamárdi határán lévő szabad-
strand felújítására 200 milliót, a Pöttyös 
és Napsugár óvodák energetikai korsze-
rűsítésére 100 milliót. E pályázati kérel-
mekről egyelőre nem született döntés.

Idős polgárait köszöntötte SiófokIdős polgárait köszöntötte Siófok
Sokéves hagyomány a köszöntő és 
műsor, idén az idősek napja előtt 
eggyel, szeptember 30-án várták 
a város idős polgárait a Kálmán 
Imre Művelődési Központba. 

Virág Erzsébet képviselő volt a 
„teadélután” háziasszonya, dr. Len-
gyel Róbert polgármester mondott 
köszöntőt, majd a Zenebutik ze-
necsatornáról ismert énekes, 
Kothencz Lajos adott egyórás, 
nagy tetszéssel fogadott mű-
sort a közel telt háznyi 
publikumnak.

„Fontosak a gyö-
kerek, a felmenők, az 
idős családtagok – 
mondta egyebek kö-
zött a polgármester. 
– Meghatározó, hogy 
a szüleink, nagy-
szüleink, szerencsés 
esetben a dédszüleink 
milyen genetikai és 
szellemi útravalókkal 

láttak el minket. Azok, engem 
is beleértve, akik család-

ban nőhettek fel, akik 
ismerhették a közvetlen 
nagy-, akár dédszülői 
felmenőiket, és akik-
nek ők pakolták meg 
a nagybetűs életnek 

nevezett vándorlásuk-
hoz szükséges tarisznyákat 
a becsület, a tisztesség, az 
emberség, a kitartás, a bá-
torság és nem utolsósorban 
még az egészség piruláival 

is, nos, nekik sokkal könnyebb… Azt, 
amit kaptunk, soha és semmi módon 
nem tudjuk meghálálni nekik. Ponto-
sabban részben mégiscsak: azzal, hogy 
a gyerekeinknek, aztán az unokáinknak 
tovább adjuk, amit mi is úgy kaptunk. 
Generációról generációra pakolgatjuk 
azt a bizonyos tarisznyát. Ez lehet az 
igazi hála és legfőbb köszönet.”

(A polgármester ünnepi köszöntő-
je teljes terjedelmében a Facebookon: 
dr. Lengyel Róbert oldala. További ké-
pek a Facebookon: Siófoki Hírek, az 
önkormányzat lapja).

Szeptember végén természetesen a városunkban járt finn delegáció is megtekintette  
az idei főszezonra megújult Rózsakertet
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„Nem könnyű ma magyarnak „Nem könnyű ma magyarnak 
lenni, de sosem volt az…”lenni, de sosem volt az…”
Sem az ismeretlenségből felbuk-
kanó új országvezető eljövetelé-
ben, sem egy teljesen új ellenzéki 
pártban nem hisz már – árulta el 
a siófoki polgármester. De ha ezek-
ben nem, akkor miben? Erre a kér-
désre is választ ad, miként arra is: 
eldöntötte-e már, hogy újra indul-e 
2024 tavaszán? Történelmi-politi-
kai-társadalmi helyzetelemzés dr. 
Lengyel Róberttel 2022 októberé-
ben egy újabb, most éppen gazda-
sági és energiaválság küszöbén.

  
Éppen két év lenne még vissza 

a következő önkormányzati válasz-
tásokig, ám a parlament döntésével 
csaknem fél évvel előbbre, 2024 tava-
szára került a szavazás a polgármes-
terekről és képviselőkről. Előbbre 
kerül tehát a felkészülés is a válasz-
tásra, s bár az egyes embereket és az 
önkormányzatokat is sújtó, évtize-
dek óta nem tapasztalt gazdasági és 
energiaválság elején vagyunk, akad 
tehát dolga mostanság elég a telepü-
lésvezetőknek, de közben egyre kö-
zelebb kerül 2024 tavasza. A Siófoki 
Hírek ezért aztán feltette a kérdést a 
várost 2014 óta irányító dr. Lengyel 
Róbertnek (Becsülettel Siófokért 
Egyesület): időszerű-e már a kérdés, 
hogy tervezi-e újra az indulását?

„Még nem az – felelte a siófo-
ki polgármester. –  Annyi minden 
változik most is, és annyi minden 
fog változni még, hogy kiszámítha-
tatlan, megjósolhatatlan, mi lesz 
akár egy hónap múlva is, nem hogy 
egy év múltán. Nehéz időket élünk, 
nem könnyű ma magyarnak lenni. 
De sosem volt az. A honfoglalá-
sunk előtt hol ide, hol oda sodort 
bennünket a szél, ázsiai, ráadásul 
pogány népként özönlöttünk a Kár-
pát-medence legelőire, ellenséges 
keresztény nemzetekkel körülvéve, 
így hát harcoltunk. Némettel, bol-
gárral, lengyellel, aztán törökkel, 
osztrákkal, orosszal. No meg ön-
magunkkal. Mert az összetartás, az 
összetartozás tudata már rég nem 
az erősségünk, viszont az ellensé-

geskedés, az irigység, a szolgalel-
kűség annál inkább. Ékes példája 
ennek a mohácsi tragédiánk. A ki-
rály és a nem elvakultan gondolko-
dó tanácsadói elhalasztották volna 
a végzetes csatát, bevárták volna 
a még úton lévő hadakat. De a de-
magóg főurak nagy része gyülevész 
csürhének titulálva a kor legerő-
sebb hadseregét, a többszörös tú-
lerőben lévő törököt, hazavonulás-
sal vagy épp a saját királyuk hadai 
elleni támadással zsarolva belehaj-
szolták Lajos királyt a nemzet vég-
zetébe. Tán az utolsó nagy magyar, 
aki átmeneti egységet teremtett, 
Rákóczi volt. Kossuth próbálkozá-
sa már a kezdettől kudarcosabbnak 
tűnt, aztán mindkét világháború-
ban a vesztesek oldalán találtuk 
magunkat, és fizettünk. Először 
elveszítettük a haza kétharmadát, 
majd nyakunkba kaptuk az orosz 
igát. 1956 erőtlen kísérlet volt csu-
pán arra, hogy a nemzet egységben 
felálljon, a közvetlen következmé-
nyeit meg évtizedekig nyögtük. Az-
tán lett rendszerváltásunk, uniós 
csatlakozásunk és újra meg újra re-
ményünk valami jobbra és szebbre. 
Európa lassan befogadott minket, a 
hatalmas idejuttatott támogatások-
kal esélyt adott a talpraállásra is.”

Nyest a csapdában
Így érkeztünk el napjainkig, ami-

kor a polgármester szerint „vergő-
dünk, mint egy ládacsapdába került 
nyest.” Lengyel Róbert úgy látja, 2006 
után sok minden eldőlt. „A magyarok 
markáns többsége nem tudott meg-
bocsátani az akkori hatalomnak. A 
kormányunk pedig közben mára az 
államcsőd szélére kormányozott ben-
nünket. Harminc évvel a rendszer-
váltás után ütőképes ellenzék nélkül, 
üres kasszával, soha nem látott mér-
tékű eladósodással, a szocializmus 
egyes időszakait idéző inflációval, a 
végletekig legyengült forinttal állunk 
egy világméretű gazdasági válság 
előszobájában. Európa szégyenpad-
ján ücsörgünk, a minap mondatott ki, 
hogy nem teljes értékű a magyar de-
mokrácia, és ezzel jómagam, az alkot-
mányos, demokratikus jogi alapveté-
seket az átlagnál némileg tán jobban 
értő, ismerő jogászemberként egyet is 
értek. De mit mondanak azok az em-
berek, akik nem a jelenlegi kormány 
vagy épp valamelyik ellenzéki párt el-
vakult, látni, hallani, reálisan értékel-
ni képtelen magszavazói? Azt, hogy 
elegük van. Elegük van a kormányból, 
mert a környező országokhoz képest 
is egyre inkább leszakadunk, és   
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  a kormány tagadhatatlan eredmé-
nyeinek elismerésével együtt is Európa 
szégyenpadjára kerültünk, még ha a 
propaganda igyekszik is mást sugall-
ni (aki kijut a „hanyatló nyugatra”, 
az mást lát, mint amit a propaganda 
szajkóz). De elegük van az ellenzék-
ből is, abból az ellenzékből, amelyik 
tulajdonképen nincs is (a DK legalább 
úgy tűnik, az árnyékkormánnyal mu-
tat valami cselekvőképességet, ellen-
tétben az összes többivel). Akik még 
ott ülnek a parlamenti padsorokban, 
többségükben megélhetési politiku-
sok, akik listáról bekerülve négy évig 
jól megélnek… Azt viszont tudomásul 
kell venni, hogy a kormányokat pártok 
adják, a politikát pártok „csinálják”. 
Magyarországon nekünk a jelenlegiek 
jutottak. Nem is nagyon engednek má-
sokat a porondra, csírájában fojtják el 
az erre való törekvéseket.”

Ebből kell főzni
A siófoki városvezető elárulta: már 

nem látja esélyét, hogy egy-két éven 
belül ez megváltozhatna, ma már nem 
hisz az ismeretlenség homályából fel-
bukkanó új arc eljövetelében és nem 
hisz egy tisztességes és felkészült po-
litikusokat a soraiban tudó, teljesen 
új ellenzéki pártban sem. „Abból kell 
főznünk, amink van – folytatta. – A 
politika pástjára új arcok nem nagyon 
merészkednek. Látták, hogy mit mű-
vel ez az ország az élretörőkkel. Lát-
tak egy Botka Lászlót a saját, baloldali 
elvbarátai által ledöngölni, megalázni, 
félrelökni, vagy egy Vona Gábort a bér-
tollnokok hadával elvégeztetett gyalá-
zatcunamival tönkretenni. Köszönik 
szépen az egyébként arra alkalmas, 
nem politikából élő, tehetséges ma-
gyar emberek, de ebből nem kérnek. 

Persze, erről mi magunk, a választó-
polgárok is tehetünk, hiszen hagytuk, 
hogy így legyen. Mi akartuk, ponto-
sabban ennek az országnak a többsége 
akarta így…”

Hinni muszáj
De ha ilyen borús a jelen, akkor 

hogyan tovább, mi lehet a jövő, miben 
lehet hinni? Lengyel Róbert ezt vála-
szolta: „Hinni persze mégis csak kell 
valamiben. Nem tehetjük meg, hogy 
közönnyel szemléljük mindazt, ami 
itt folyik. Ha nem magunk, akkor a 
gyerekeink miatt. Milyen országot ha-
gyunk itt nekik magunk után, ha csak  
legyintünk mindenre? Meggyőződé-
sem, hogy a változás itt lent fog el-
kezdődni. A falvak, de még inkább a 
városok szintjén. Helyben kell „kiter-
melődni” azoknak az embereknek, 
akiknek majdan az ország vezetésé-
nek a hatalmas felelősségét is magukra 
kell vállalni. Helyben kell megtalálni 
azokat a tisztességes kormánypárti, 
ellenzéki vagy épp független státuszú 
politikusokat, akik elhozhatják a tisz-
tább, tisztességesebb játékszabályok 
szerint ténykedő, demokratikusabb 

gondolkodású és valóban a népért dol-
gozó politikusi réteget. A maiak, ott 
az élvonalban, javarészt megbuktak. 
Azt hiszem, ez lesz a 2024-es önkor-
mányzati választások valós tétje, és 
ez lesz a választópolgárok valós fele-
lőssége a gyerekeiért, unokáiért. Egy-
szerűen nem tehetjük majd meg, hogy  
legyintve egyet otthon maradjunk. 
Nem válhatunk passzív cinkosaivá ha-
zánk elsorvasztásának!”

Ha eljön az ideje...
Az újraindulására visszatérve pe-

dig azt mondta a polgármester, hogy 
a döntés előtt nem ártana látnia, va-
jon milyen szerepet szán a jövőben a 
jelenlegi kormányzat az önkormány-
zatoknak. „Vannak olyan vélemények, 
hogy az egykori tanácsrendszer mintá-
jára működhetnek a jövőben az önkor-
mányzatok, ami lássuk be, a rendszer-
váltás elárulása lenne. Hallani olyan 
álláspontról is, hogy a kistelepülési 
önkormányzatokat megszüntetnék, és 
járási szinten adna egy város és a kör-
nyező községek egyetlen közös pol-
gármestert, akár hivatalt is. Azt gondo-
lom, hogy a siófoki polgárok többsége 
sem jutalmazná ezt tapsviharral. Azt 
viszont tudom, hogy komoly munkára 
hajlandó vagyok, érzek még erőt is ma-
gamban, de egy zsinórokon rángatott 
báb szerepére továbbra is teljességgel 
alkalmatlan lennék. Egyelőre gondol-
kodom, s persze tudom, hogy a helyi 
Fidesz is és egyik-másik ellenzéki párt 
is már kasztingol, keresik a jelöltjeiket. 
Én eközben végzem tovább a mun-
kámat, próbálom minden erőmmel a 
városunkat szolgálni és sikeresen át-
vezetni ezen az újabb rendkívüli idő-
szakon is. De amikor valóban eljön az 
ideje, természetesen dönteni fogok.”

„Sport- és civil szervezetek támogatása innentől kezdve nem fér bele”
Kaposváron bezár télre a Csiky 

Gergely Színház és az új sportaréna, 
Balatonbogláron már bezárt a sport-
központ, Nagyatádon négy szállo-
dából egy marad nyitva télre – csak 
somogyi példákat hoztunk, de a kér-
dés országos: hogyan vészelik át az 
önkormányzatok a rezsiválságot? Egy 
válasz a sok közül Schmidt Jenőé, 
aki Tab fideszes polgármestere és el-
nöke a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetségének. Schmidt azt 

mondta: szerinte a következő két-há-
rom évben  arra kell berendezkedniük 
a településeknek, hogy nem lesz sza-
badon felhasználható pénzeszközük. 
„Az a kormányzatnak sem érdeke, 
hogy csődbe menjen az önkormány-
zati szektor, ezért aztán fog támoga-
tást adni, de arra is fel kell készülni, 
hogy ennek fejében nagyon meg fog-
ják nézni a kiadásokat. El tudom kép-
zelni például, hogy a nem kötelező 
feladatok finanszírozását jogszabály-

lyal fogják megtiltani. Sport- és civil 
szervezetek támogatása ettől kezdve 
aligha fér bele, vagy ahol igen, ott nem 
lesz központi rezsitámogatás. Az úgy-
nevezett ASP-rendszer révén az állam 
az önkormányzatok minden kifizeté-
sét látja, azt is, kinek mennyi pénz van 
a a számláján, mennyi a tartaléka. Ha 
van tartalék, nincs támogatás…”

Schmidt Jenő az önkormányzatok 
jogkörének további csökkentésére 
nem számít. F. I.
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Két gyémántdíjat nyert SiófokKét gyémántdíjat nyert Siófok
A megújult Rózsakerttel és a váro-
si kiadványokkal.

Két gyémántdíjat nyert Siófok 
a Magyar Marketing Szövetség és a 
Miskolci Egyetem Marketing és Tu-
rizmus Intézete által meghirdetett 
Városmarketing Gyémánt Díj pályá-
zaton, ahová az idei évben csaknem 
150 nevezés érkezett 5 kategóriában.

A Marketing Summit Hungary 
konferencián immár nyolcadik alka-
lommal került sor a Városmarketing 
Gyémánt Díj-átadóra. A marketing és 
üzleti döntéshozók exkluzív csúcs-
találkozóján a szakma elismert sze-
replői tartottak előadásokat, ezzel 
segítve a résztvevő szakembereket, 
hogy felkészülhessenek a következő 
időszak kihívásaira.

Siófok olyan városmarke-
ting-programokkal nyert díjat, ame-
lyek méltó módon mutatják meg 
városunk fejlődését, kreativitását, 
valamint sikeres városmarketing-te-
vékenységét. A városfejlesztési pá-
lyázati projektek marketingje kate-

góriában a megújult Rózsakert nyert 
Városmarketing Gyémánt Díjat, míg 
marketingkommunikáció-megol-
dások és -tartalom kategóriában 
a 2022-es megújult városi kiadvá-

nyok, táblák és közösségi felüle-
tünk, a Siófok Guide elindítása nyert  
gyémántoklevelet.

A díjakat az önkormányzat részé-
ről Virág Erzsébet, az Idegenforgalmi 
és Rendészeti Bizottság elnöke és 
Mihalovics Dóra, a Kommunikációs 
és Turisztikai Iroda vezetője vette át.

Hatalmas öröm számunkra, hogy 
Siófok ismét elismerésekkel gazda-
godott, s immár 35 gyémántdíjjal a 
gyémántranglista 5. helyén áll. Fon-
tosnak tartjuk, hogy a publikum el-
ismerése mellett a szakma figyelmét 
is felhívjuk városunk marketingmun-
kájára, fejlődésére és törekvéseire. A 
pozitív szakmai visszajelzések meg-
erősítenek minket abban, hogy Sió-
fok jó úton jár, és még több motivá-
ciót, inspirációt merítünk munkánk 
folytatásához. A jövőre vonatkozóan 
is célunk, hogy hatékony marketing-
megoldásokkal növeljük városunk 
népszerűségét, és mind a hazai, 
mind a nemzetközi piacon megőriz-
zük az idegenforgalomban betöltött 
vezető szerepét.

Virág Erzsébet és Mihalovics Dóra  
vette át a „gyémántokat”

Siófok „nyerte” a júniust és a júliust is
Az idei évben is Siófok, a nyár 

fővárosa az egyik legnépszerűbb tu-
risztikai célpont a hazai és külföldi 
turisták körében. A pandémia után 

ismét szárnyal a ba-
latoni város turiz-

musa, valódi új 
szezonok nyíl-
tak meg, rekord 
vendégé jsza -
ka- és lá-

togatószámot realizált a város 2022 
augusztusáig. Színvonalas szolgálta-
tásokkal, színes kulturális és gasztro 
kínálattal, vidám gyermek- és családi 
programokkal, széles aktív sport és 
szabadidős lehetőségekkel, felújított 
strandokkal, látványos köz-
terekkel találko-
zik, aki 

Siófokot és 
kör nyékét 
választ ja 
idén.  
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  2022 júliusában 623 ezer ven-
dég érkezett a Balaton turisztikai 
régióba, akik 2,2 millió vendégéj-
szakát töltöttek el itt. A Balaton tér-
sége kiemelten kedvelt a belföldiek 
körében, a szálláshelyi forgalom 77 
százalékát a hazaiak adják ebben a 
térségben.

A régió települései közül a ven-
dégéjszakaszám szerint júliusban 
(s egyébként júniusban is) Siófok 
volt az első 324 ezer vendégéj-
szakával, majd Balatonfüred (250 
ezer), Hévíz (150 ezer), Zalaka-
ros (122 ezer) és Balatonlelle (118 
ezer) következik. A helyi adatok 
alapján 2022. január és július kö-
zött összesen csaknem 750.000 
vendégéjszakát realizált Siófok, 
mely 63 százalékkal több, mint a 

tavalyi pandémiás évben, és a 2019-
es eddigi csúcsadatokat is 23 száza-
lákkal meghaladja.

A nyári 3 hónapban a 110 éves 
műemlék Víztoronyban működő 
siófoki Tourinform irodát több, 
mint 23 ezren keresték fel, ami 15 
százalékkal több a 2019-es adatok-
nál. Kiemelten népszerűnek bizo-
nyultak idén a Siófok városának 
kulturális és természeti értékeit 
bemutató megújult kiadványok, a 
kalandos kincskeresésre invitáló 
szoborkereső játék. A kollégák ta-
pasztalatai alapján Siófok legfonto-
sabb küldő országai Németország 
mellett idén Csehország, Szlovákia 
és Lengyelország voltak. A teljes 
2022-es évben eddig több, mint 
31 ezren tértek be a Tourinform 

irodába, amely összességében 28 
százalékkal haladja meg az előző 
évi adatokat, ezzel is mutatva a 
nyári főszezonon kívüli időszakok 
népszerűségének növekedését, a 4 
évszakos Balaton létjogosultságát. 
Sokan érkeztek vonattal, kihasz-
nálva a kedvezményes és online 
konstrukciókat, valamint az idei 
fesztiválszezon is jelentős többletet 
generált a vendégéjszakák számá-
ban.

Az előfoglalások alapján kiemel-
kedő őszi időszakban bízhat Sió-
fok, ahol az őszi Balaton csodálatos 
panorámája mellett a Halfesztivál 
színes családi programjaival, a „Kál-
mán Imre 140” emlékév nosztalgi-
kus és időtálló kulturális csemegéi-
vel csábítják az érdeklődőket.

Őszi csodák a nyár fővárosábanŐszi csodák a nyár fővárosában
Fesztivál, nosztalgia, 
kultúra, természet és 
szabadidő egy helyen.

A nyár fővárosába, 
Siófokra is elérkezett a 
színes falevelek, a kel-
lemes séták, kirándulá-
sok, hamisítatlan őszi 
ízek, gasztroélmények, 
kulturális programok 
és a feltöltődést nyúj-
tó, igazi őszi pihenés 
ideje. Siófok a nyüzsgő 
fesztiválok, forró stran-
dolások és a rekordokat 
döntő idei nyári szezon 
után is ezernyi élmény-
nyel várja a feltöltődni 
vágyó látogatókat.

Siófok őszi csodái, 
amit mindenkinek ki kell próbálni:

- sétahajózás a varázslatos balato-
ni naplementében,

- városi séta a csodás őszi Jókai 
parkban,

- szelfi a megújult Rózsakert pavi-
lonhintáján,

- romantikus andalgás a Rózsa-
kertben,

- gazdag bor- és gasztronómiai 
paletta körbekóstolása Széplaktól 
Sóstóig, Kilititől Szabadiig,

- családi bringatúra a lankás Bala-

ton- és Sió-parti kerékpárutakon,
- lélegzetelállító panoráma a sió-

foki Víztoronyból,
- Halfesztivál, majd Kálmán Imre 

140 emléknapok nosztalgikus és  
időtálló kulturális élményekkel,

- szellős, összebújós séta a mólón 
a messzeség fölé magasodó Béke An-
gyala szoborhoz,

- erdei séta és piknikezés a termé-
szetben a töreki halastavak partján,

- kilométereken át beszívni az 
őszi Balaton illatát az Ezüstpart és 

Aranypart sétányain reggel vagy dél-
után, párban vagy családdal, sporto-
san vagy elegánsan...,

- frissítő reggeli edzés a panorá-
más parti sportparkok egyikében, 
míg a gyerekek elmerülnek a játszó-
terek nyújtotta szórakozásban,

- forró kávé, egy könnyed fogás, 
édes sütemény vagy egy pohár testes 
dél-balatoni bor az európai díjnyer-
tes Fő tér környéki teraszok egyikén.

Siófok: itt kezdődik a Balaton! 
Ősszel is kihagyhatatlan!
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Középkori falu,  Középkori falu,  
templomos hely,  templomos hely,  
nagyközség,  nagyközség,  
városrészvárosrész
Heten kaptak elismerő okleve-
let, akik különösen sokat tettek 
Kilitiért.

Kiliti nagyközség 1872-ben ala-
kult, s 1922-ben vette fel a Balatonki-
liti nevet. Kiliti 150, Balatonkiliti 100 
éve – ezzel az elnevezéssel rendezett 
ünnepséget a Kilitiért Egyesület az 
ünnepi alkalomhoz egyáltalán nem 
illő esős időben.

„Ez a két jeles dátum Kiliti fej-
lődésének egy-egy állomását jelzi” 
– mondta dr. Gárdonyi Máté, a vá-
rosrész korábbi plébánosa, a Bala-
tonkiliti évszázadai kötet szerzője. 

Tanulmányában olvasható az is: a 
falu neve már a pannonhalmi apát-
ság 1093-1095 körül kelt birtokössze-
írásában felbukkan, Cletii alakban. 
De a római korban is lakott hely volt, 
erre pedig az a 3-4. századi feliratos 
sírkő utal, mely a mai Béke tér kör-

nyékén került elő, és a Galérius für-
dőben volt kiállítva.

Középkori falu a mai katolikus 
templomtól délre, valamint a sző-
lőhegy ehhez közeli lejtőin, azután 
Kiliti a török időkben sem halt ki, 
majd templomos, plébániás hely  

Dudás Károlyról neveznék el a vendégházat
Dr. Dudás Károly emlékére nyír-

fát ültetett szeptember végén a kiliti 
Galérius Vendégház (egykori kato-
likus iskola) elé a család és dr. Len-
gyel Róbert polgármester. Dr. Dudás 
Károly, aki most lenne 70 éves, rend- 
őrtisztként, majd a városi közterü-
let-felügyelet vezetőjeként dolgozott. 
Anyai nagyszülei tősgyökeres kilitiek 
voltak, édesapját is sokan ismerték, a 
helyi téeszt vezette. 

Dudás Károly minden szabadide-
jét Kiliti történetének kutatására és 
közszemlére bocsátására fordította. 

Két ilyen témájú könyvet is írt, Kiliti-
ről szeretettel és Szülőföldünk, Kiliti 

címmel. Három kisregényét 
is kiadták. Írói, helytörténé-
szi munkássága 2020-ban 
lett része Siófok Város Ér-
téktárának. Tavaly hunyt el.

Dr. Lengyel Róbert az 
emlékfaültetés apropóján 
ígéretet tett a családnak: 
októberben újra a képvise-
lő-testület elé terjeszti (a 
szeptemberi ülésen erről 
nem sikerült döntést hoznia 

a testületnek), hogy a kiliti vendég-
ház Dudás Károly nevét viselje. 
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  lett, a veszprémi káptalani birto-
kok egyik régiós uradalmi központja 
a tiszttartó házzal (melyet nemrégi-
ben bontottak le, s éppen a helyén állt 
a Béke téri színpad ezen a kettős jubi-
leumon), 150 éve nagyközség, ez idő 
alatt bővítették hajdani főutcáját, a 
Nagy utcát (mai Asztalos utca), meg-
épült az Új sor (mai Honvéd utca), s 
a proletárnak mondott negyed (jelen-
legi Rákóczi utca), végül a „várossá 
válás” Siófok részeként úgy, hogy a 
lakosság száma folyamatosan nőtt, a 
mai napig gyarapszik – sorolta a fejlő-
dés állomásait Gárdonyi Máté. Hozzá-
tette: ez az ünnep azoké az egyéneké 
és közösségeké, akik lehetővé tették 
az évszázadok során, hogy büszke ki-
litiek lehessünk.

Kitüntették azokat, akik so-
kat tettek Kilitiért, a közösségért. 
Az okleveleket dr. Lengyel Róbert 
polgármestertől, Biró Norberttől, 
Somogy vármegye közgyűlésének 
elnökétől, dr. Szajcz Adrián alel-
nöktől, valamint Witzmann Mihály  
országgyűlési képviselőtől vehették 
át. A kitüntetettek: dr. Gárdonyi Máté 
korábbi kiliti plébános, Csanádi Jó-
zsef kereskedő (anyai ági felmenői 
mind kilitiek voltak, nagyapja, vitéz 
Nagy Károly a felszabadulás után a 
falu első bírója volt), Szirovatka Ká-
roly nyugdíjas pedagógus (dédapja 
volt az első elnöke 1874-től a kiliti 
ipartestületnek), Vaskóné Csák Eri-
ka, korábbi gimnáziumigazgató, Bo-
zsoki-Sólyom János református lel-
kész, továbbá posztumusz dr. Dudás 
Károly és Tóth Lajos.

Köszöntötték kiliti legidősebb 
polgárait is. Délután az időjárás 
„megengedte”, hogy megtartsák a 
szüreti felvonulást, este pedig jó-
tékonysági bál zárta Kiliti napját, a 
bevételből a helyi általános iskola 
tanulóinak szabadidős programjait 
támogatják a szervezők.

Emlékszel még a vén jegenyékre?
Két oldalt álltak, büszkén, délcegen.

Rezgő levéllel kúsztak az égre,
Ágaik közt galamb szólt félszegen.

Érzed-e még a kék szeder ízét,
A Széki rét kamillaillatát?

Hallod a patak csobbanó vizét,
S tücsökhegedű méla dallamát?

Letalálsz-e még a csöppnyi tóhoz,
Megleled-e még a Nagyvíz helyét?

Vagy a bögöcsei itatóhoz,

Hol a vén kanász csak nekünk mesélt?
Megérted még a kiserdő neszét?
Tudod-e mi mászik az avaron?
Szereted még e meseszép zenét,

Mert igenis, szeretni akarod?
Jársz-e néha-néha álmaidban
A Csőri égbetörő „várfokán”?

És lecsúsztál-e már gondolatban,
Kis szánkóddal, meredek oldalán?

Gondolsz néha a mi Siónkra,
Hol a Vashídról ugrottál fejest?

És a parton daloló rigókra,
Melyekre fentről éber héja les?
Emlékszel a cseresznye ízére?

Ezer fán termett, Papkuta fölött.
És a barack aranyló színére,

A völgyben, hullámzó lankák között?
Tudom, álmodsz a kiliti tájról,

Kicsi faludból bárhová szakadsz,
És ide vágysz haza a világból,

Mert élhetsz bárhol, kiliti maradsz.

A Kilitiért Egyesület kiállítása
Több mint ezer 

fotó és számos relikvia 
mesélt Kiliti közelebbi 
és távolabbi múltjáról, 
a legrégebbi képek 
több mint 100 évesek 
voltak azon a kiállítá-
son, melyet a Kilitiért 
Egyesület szervezett a 
református közösségi 
házban.

A „Kiliti Római 
Katholikus általános 
ismétlő iskola” 1922-
23-as, tehát éppen 100 éves „elő-
meneteli és mulasztási naplójá-
ba” belelapozva az első tanuló 
Délczeg József (született 1910) 
8-as sorszámmal, a napló első 
oldala nyilván elveszett az évszá-
zadnyi idő folyamán. De igazi ku-
riózum a kiliti református temp-
lom Bibliája is, 1880-ból. „Kanász 
volt: Feszli János, juhász Horváth 
József, csősz Borbély János” – ol-
vastuk le egy iratról, de megcso-
dálhattuk Bátor Mihály és Róka 
Gyula fafaragványait is, utóbbi 
alkotóról egy rövidfilmet is meg-
tekinthettünk a kiállításnyitón. 
A Kilitiben 90 éve született Róka 
Gyula bácsi (a Róka-Móczár té-
vés alkotópáros riporter tagjának, 
Róka Ildikónak az édesapja) egy 
kiliti tanító, Gyugyi János hatásá-
ra lett pedagógus, meg persze fa-
faragó és népművelő, és ahogyan 
a korabeli filmben mondta, első 
50 fillérjén mindjárt bicskát vett a 
kiliti vásárban, s bár kanász vagy 
tehenes bojtár akart lenni – Potó 
bácsi segédje –, a szülei ezt nem 
engedték, ellenben azután ké-

sőbb nagyon sok ostort, bojtár- és 
kanászbotot faragott.

Virág Erzsébet kiliti önkor-
mányzati képviselő arról beszélt 
a tárlatnyitón: az emlékezésnek 
két útja van, az egyik, amikor 
tudós emberek megírják egy te-
lepülés történetét (Kiliti esetében 
két jeles történetírót kell kiemel-
ni: Gárdonyi Mátét, a városrész 
korábbi plébánosát és Szirovatka 
Károly nyugdíjas pedagógust). A 
másik, amikor a helyben élők ad-
ják tovább a régi történeteket. Ez 
utóbbi sorba illett ez a tárlat is. és 
ebbe a vonulatba tartozott Dudás 
Károly is, aki a helyben élt és élő 
családok történetét gyűjtötte és 
adta tovább, tette közszemlére. 
A legtöbb fotó a kiállításon az ő 
gyűjteményéből került a tablók-
ra. „Egy kisközösség számára 
bizonyosan a családi, közvetlen 
környezeti történetek a meghatá-
rozóbbak” – vélekedett Virág Er-
zsébet. 

 F. I.
(További képek: Facebook, Siófoki 

Hírek, az önkormányzat lapja)

Szívedben kiliti maradsz  (Dudás Károly verse)
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Balatonkiliti ölelésébenBalatonkiliti ölelésében
VÁLOGATÁS A DUDÁS KÁROLY ÁLTAL INDÍTOTT FACEBOOK-OLDAL KÉPEIBŐL

Balatonkiliti elöljárói 90 éve, 1932-ben a községháza előtt: Fórizs János jegyző, 
Kardos Jenő adóügyi jegyző, Keller Gizella és Szigethi Béla tisztviselők

Hochberger József 95 éve, 1927-ben nyitott pékséget,  
de vegyeskereskedése is volt

A színkör egy előadása  
a hajdani moziban

A „balatonkiliti-i hangyaszö-vetkezet” boltja  
100 évvel ezelőtt a mai Béke téren

Az Újsor (mai Honvéd utca)  
az 

‚
50-es években

Repülőnap a két világháború között (nagyjából a mai Bányász-futballpályák helyén)

A régi főutca, a Nagy (ma Asztalos) utca,  
a katolikus templom tornyából az 

‚
50-es években
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Ilyen volt a Klára villa. Fotó: Ábrahám Gábor

Vilmatelep, Újhely, Kiliti, SzéplakVilmatelep, Újhely, Kiliti, Széplak
A Fenyves sor tartozott Kilitihez, 
Vilmatelephez, Újhelyhez is, de 
sohasem tartozott Széplakhoz…

Bizton állítható: a siófokiak több-
sége számára sem világos, hogy mely 
területrészeket is jelentik vagy jelen-
tették pontosan azok a helynevek, 
hogy Vilmatelep, Balatonújhely, Szép-
lak, Csibetelep... és akkor arról, hogy 
Ezüstpart, még nem is szóltunk…

Meg persze Kiliti: bármily furcsa, 
Kiliti partjait valaha a Balaton mosta, 
még lóversenypályája is volt, a mai 
újhelyi strand területén. Hiszen a Vil-
matelep néven az 1800-as évek végén, 
az 1900-as évek elején ismertté lett 
Sió-jobbparti fürdőtelep oda tartozott. 
Siófokhoz nehezen is tartozhatott vol-
na, mert az egészen 1950-ig (a Siótól 
balra) Veszprém megye volt, Kiliti pe-
dig (Kiliti, Somogykiliti, Balatonkiliti) 
mindig is Somogy.

Az évek óta Széplak történetének 
megírásával foglalatoskodó N. Kósa 
Judit újságíró gyűjtéséből és írásából 
is tudható: Rosznagl István vasúti 
mérnök 1895-ben tette le a Sión túli 
nyaralóhely alapjait. Fenyveserdő fu-
tott végig akkor a Siótól a mai Bethlen 
Gábor utcáig, a mai újhelyi szabad-
strandtól kezdett parcellázni a mér-
nök, nagyjából a jelenlegi Lidl áruház 
vonaláig (ennek esett áldozatául a ló-
versenypálya is). Ő építtette az utat és 
az első nyaralókat is. Vilmatelepnek 
1908-tól kezdték emlegetni a terüle-
tet, az akkor már főmérnök Rosznagl 
hitvese, Mikolás Vilma után, aki jeles 
alakja volt a siófoki hölgytársaságnak, 
lévén számos jótékony akció szerve-
zője (az akkori vilmatelepi villák kö-
zül egy 1912-es évszámmal jelzettet 
ma is látni a Fenyves soron). Bolt is 
nyílt, és naponta hatszor járt az omni-
busz Siófokra. N. Kósa Judit gyűjtése 
szerint a nyüzsgő és lassan betelő Sió-
fokhoz képest azért is lehetett csábí-
tó, mert Somogy megye nem szedett 
kurtaxát, s a nyaralók tarthattak ba-
romfit, termeszthettek zöldséget.

Vilmatelep 1930-ban szűnt meg, 
pontosabban az elnevezése, ekkor lett 
Balatonújhely. Balatonszéplak (de ek-
kor még Csibetelep) parcellázása pe-
dig már egy másik történet, azt Szűcs 
Zsigmond pesti pénzember éppen ez 

idő tájt kezdte, a mai Vécsey utca és a 
széplak-alsói vasútállomás között.

Egy 100 éves villával 
ismét kevesebb

Vilmatelep parcellázása után épí-
tették a Klára villát (N. Kósa Judit ku-
takodása alapján: valahai Síklaky-nya-
raló), talán a telep egyik legszebb 
nyaralóját, amit éppen nemrégiben 
bontottak le, eltakarítva valami mo-

dern, de oda nem illő elől, – hívta fel 
a figyelmet a siófoki Ábrahám Gábor.  

A Siófoki Hírek megkérdezte Kad-
licskó Krisztián városi főépítészt, 
aki azt felelte: a Klára villa nem volt 
védett, így tulajdonosa szabadon el-
bonthatta. E villa eltűnése kapcsán 
azonban a főépítész ígéretet tett: újra 
áttekintik, mely épületek lehetnek 
még érdemesek a védelemre.

Siófokon jelenleg 120 egyedi-
leg védett épületet tartanak nyilván. 
Drasztikus csökkenés 2005-ben, a 
„társasházi bumm” tájékán követ-
kezett be, ezt követően már csak 18 
helyi értéket tartott az akkori képvise-
lő-testület védelemre méltónak. 

2018-ban Molnár Árpád, akkori 
városi főépítész csapatot szervezett, 
és utcáról utcára járták végig Siófokot, 
feltérképezve a védendő értékeket; 
részt vett a munkában a Siófok Vá-
rosért Egyesület is. Ennek nyomán a 
képviselő-testület szavazatával 120 
épületre került védettség.

  F. I.

Tudta?…
…hogy Kilitinek 1939-ig, Ba-

latonújhely elszakadásáig Bala-
ton-partja is volt;

…Balatonkiliti 1950-ig a tabi já-
ráshoz tartozott; míg Siófok 1950-
ig Veszprém megyei község volt (a 
Sió volt a határvonal Veszprém és 
Somogy között), Kiliti mindig is 
somogyi.

...Kiliti és környéke 1704 és 
1709 között állandó hadszíntér 
volt, 1705-ben le is égett a falu.

...A református templomot 
1798-ban szentelték föl, az új ka-
tolikus templomot 1804-ben.

...A kiliti temetőben nyugszik 
Somogyi József 1848-as honvéd 
őrnagy.

...Gárdonyi Géza író apja 1864 
tavaszától Kilitiben volt malomgé-
pész, az író két, gyermekkorban 
elhunyt testvérének sírja is a kiliti 
temetőben található.

…A káptalani uradalom írno-
kaként Kilitiben dolgozott Tölté-
nyi Szaniszló író, növénynemesí-
tő, orvos (1795-1852).

...Az 1871-ben épült katolikus 
iskola (a mai vendégház) korsze-
rűsítése 1938-ra fejeződött be, ek-
kor, Szent István király halálának 
900. évfordulóján állítottak szob-
rot a tiszteletére az iskola homlok-
zati részén.

...Lengyel menekültek Kilitire 
is érkeztek a második világhábo-
rúban, 1943 áprilisában Angelo 
Rotta apostoli nuncius tett látoga-
tást náluk Antall József miniszeri 
tanácsos (Antall József miniszter-
elnök apja) társaságában.

...Az ötvenes években felnőtt 
színjátszó kör működött Marity 
Alajos tanácstitkár szervezésé-
ben; a zenei kíséretet Sára Ferenc 
iskolaigazgató és Bazsai Lajos ta-
nár szolgáltatta, előadásaikat a 
mozihelyiségben (később óvoda, 
ma a máltai szeretetszolgálat épü-
lete) tartották.

...A kiliti községházán 1968 
novemberében Fehérvári Károly 
és Badacsonyi Zsuzsa volt az utol-
só ott egybekelt ifjú pár.
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Szabadi tánccsoportból nőtt ki a BalatonSzabadi tánccsoportból nőtt ki a Balaton
Jövőre lesz 60 éves a Balaton Tánc-
együttes – írtuk már többször is. A 
90 éves Kelemen István kért szót 
a témában, mint aki részt vett az 
együttes alapításában.

„Egy balatonszabadi kis tánccso-
portból nőtt ki a Balaton; Balatonsza-
badiba kerültem tanárnak, ahol néhány 
egészen tehetséges fiatalból alakítottam 
egy tánccsoportot – így Kelemen István. 
– Már megyei versenyeket is nyertünk, 
s Bende Jolánnal, a későbbi balatonos 
helyettesemmel vetettük föl, hogy ala-
kuljon egy járási szintű táncegyüttes 
Siófokon, a környék együtteseinek leg-
jobb táncosait összegyűjtve. Elcsábítot-
tam Balogh Istvánt, az Építőipari KTSZ 
személyzeti osztályvezetőjét, egyben 
a legnagyobb létszámú tánccsoport 
vezetőjét, vele szerveztük meg a járási 
szintű táncos csapatot. A szövetkezet 
anyagi támogatást is nyújtott, így tud-
tunk például ruhákat vásárolni a fellé-
pésekhez. Sok-sok tárgyalás után sike-
rült Siófokra hoznunk Együd Árpádot 
Kaposvárról, a neves koreográfus állást 
kapott tanárként a gimnáziumban, s a 
Balaton művészeti vezetője lett. Igaz, 

lakásproblémáját nem volt egyszerű 
megoldani; kezdetben nálam is lakott, 
majd a gimnázium tornaszertárában 
is. A hajdani cserkészcsapat zenészét, 
Bánhegyi Adolfot sikerült megfűznünk, 
hogy alakítson zenekart szerény tiszte-
letdíj fejében, a gimnázium énekkarára 
is építettünk (Giay László lett a kar-
nagy, ő a pártbizottságon is dolgozott, 
és ez akkoriban nem számított hát-
ránynak...), így jöhetett létre a Balaton 
Ének-zene és Táncegyüttes.” 

„Együd Árpád: Ébredés a cigánytá-
borban; első bemutató a Bányász üdü-

lőben a Bányász Kongresszuson, 1963-
ban” - olvasható a képaláírás a Balaton 
35 éves jubileumára kiadott, Kelemen 
István által írt kötetben. Az első kül-
földi fellépésük 1964-ben Csehszlo-
vákiában volt, majd rá egy évre az 
emlékezetes első, egyébként nagy 
sikerű nyugati turné. „A dán-magyar 
mezőgazdasági kiállításon a Balaton 
Táncegyüttes képviselhette a magyar 
kultúrát – folytatta Kelemen. – Ez na-
gyon nagy szó volt akkoriban, amatőr 
táncegyüttesek legfeljebb baráti or-
szágokba utazhattak. Be is hívattak 
előtte a megyei pártbizottságra meg a 
rendőrségre, és értésemre adták mint 
együttesvezetőnek: felelek azért, hogy 
senki se maradjon odakint. Csakhogy 
elém tették a kiutazók névsorát is, 
melyen huszonnégy táncos szerepelt 
a harminc helyett, és a technikai sze-
mélyzet közül sem volt mindenki raj-
ta, ellenben párttitkárok, szövetkezeti 
vezetők voltak beírva „művészetiveze-
tő-helyettesként” vagy éppen „öltözte-
tőként”... Akik nem jöhettek velünk, 
azok megsértődtek, elmentek, rossz 
lett a hangulat. Utódom, Balogh István 
szervezte aztán újjá az együttest.”
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Ászok a siófoki íjászokÁszok a siófoki íjászok
A hajdani koronglövő, az íjászat-
ra hobbiból áttért ifjabb Szollár 
András egyéniben és csapatban is 
első lett, a 16 éves Kóti Dávid pedig 
ezüstérmes a szlovéniai 3 D-s íjász 
világbajnokságon.

Elsőre ezüst
Első külföldi versenyéről világ-

bajnoki ezüstéremmel tért haza Kóti 
Dávid, a Kiliti Íjász és Szabadidő 
Egyesület (KISZE) ifjú íjásza.

„Összehasonlítottam hazai és 
külföldi vetélytársaim eredményeit 
az enyémekkel, és ezek alapján az 
egyik esélyesnek tartottam magam; a 
2. hellyel nem vagyok elégedetlen – 
árulta el a Siófoki Híreknek a 16 éves 
Kóti Dávid, aki a 15-17 évesek között 
a barebow (csupasz olimpiai íj) kate-
góriában versenyzett Szlovéniában. 
– A rutinhiányon múlhatott, hiszen 
a háromnapos verseny első napján 
még nagyon izgultam, és így csak 
harmadikként zártam, de a második 
napon már én értem el a legmaga-
sabb pontszámot.”

A 3 D-s nyílt nevezésű világ-
bajnokságon háromdimenziós ál-
latcélokra lőttek az íjászok. Dávid 
nevezési díjának felét a siófoki ön-
kormányzat pályázatán elnyert tá-
mogatásából fizették, a másik felét 
az íjász és szabadidő egyesület állta, 
melyet négy éve alapítottak.

Nyolcéves volt, amikor egy vá-
sárban megkapta első, természete-
sen még igencsak kezdetleges íját. 
Édesanyja, Kótiné Molnár Szilvia, 
a KISZE elnöke azt mondta lapunk-
nak: az egyesülettel szerették volna 
a szabadidős tevékenységet, a kö-
zösségi progamokat összekapcsolni 
az íjászat elsajátításával. „Hamar ki-
derült Dávid tehetsége. Az alapokat 
tökéletesen megtanította neki Gom-
bai Tibor. Az edző két évvel ezelőtti 
halála után Dávid önerőből fejlődött, 
tanulta az íjászat fortélyait. Nagyon 
büszkék vagyunk egyre jobb ered-
ményeire.”

Dávid úgy összegezte a 2022-es 
esztendő első kilenc hónapját, hogy 
eddigi legjobb évén van túl. Szinte 
minden hétvégén versenyre megy, 
ezeken egyre többször végez az első 
helyen. Tabon rendészeti szakon ta-
nul, és talán egyszer hivatásos kato-
na lesz. A cél az íjászatban is minél 
„magasabbra” jutni, ennek érdeké-
ben tervei szerint hamarosan már 
profi edzője is lesz. Álma a  profi szint 
elérése, a tehetsége adott, de anyagi-
akkal is kell majd bírni – egy nemzet-
közi versenyen például pótíjat is be 
kell mutatni. Az idén ehhez a Navek 
íjászbolt volt a segítségére.

Jövőre Európa-bajnokság Erdély-
ben. „Akkor már rutinosabb, mentá-
lisabban is felkészültebb leszek, ez 
utóbbiban segít sokat Berényi Bracz-
kó Gizella Én-műhelye. Az Eb-re már 
az aranyért megyek” – jelentette ki 
magabiztosan az ifjú kiliti íjász.

Aranyvadász
Ifjabb Szollár András tavaly Szek-

szárdon, ahol egyszerre világ- és Eu-
rópa-bajnokságot bonyolítottak le, 
már első lett egyéniben, most pedig 
nem is egy, hanem két aranyérmet 
szerzett csigás hunter íj kategóriá-
ban. A tavalyi eredmény után ezúttal 
is az első hely volt a célja, és mind 
a három napon ő érte el végül a leg-
magasabb pontszámot, vagyis nagy 
fölénnyel győzött (az elnevezéséből 
fakadóan is kissé a vadászatra ha-
sonlító kategóriájában mind a három 
nap során 28-28 célt kell leküzdeni, 
ami egyszerre 5-6 kilométeres „tú-

rát” is jelent egyben). Csapatban el-
mondása szerint nem ők voltak az 
esélyesek, mégis sikerült győzni. Jó 
néhány magyar íjász indult a közel 
400 sportolót felvonultató, amúgy 
egy golfpályán rendezett világbaj-
nokságon, és jó eredményeket értek 
el honfitársaink.

„Négy éve, a versenyszerű ko-
ronglövészet befejezése után a lö-
vészetoktatás mellé kerestem va-
lamilyen hobbit, és így találtam az 
íjászatra – mondta ifjabb Szollár 
András. – Idén kevés időm jutott a 
versenyzésre, kifejezetten erre a vi-
lágbajnokságra koncentráltam.”

 F. I.

Hardi Balázs 
Bulgáriába megy

Siófok szép reményű kara-
tékája, Hardi Balázs (Baross 
középiskola, Budoka Siófok, 
edző: Shihan Kálóczi József) a 
debreceni kvalifikációs verse-
nyen a 16 évesek között nyert 
két aranyérmével (küzdelem-
ben és formagyakorlatban) 
jogot szerzett arra, hogy ha-
zánkat képviselje a novembe-
ri bulgáriai utánpótlás Euró-
pa-bajnokságon.
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A rokonság egyik fele úgy tartja: 24-én éjfél előtt, a nagy-
bácsi és követői éjfél utánra, 25-re teszik világrajöttét (sie-
tett a nagybácsi arany zsebórája, esetleg a szomszédos Sar-
lós Nagyboldogasszony-templom toronyórája késve ütötte 
az éjfélt?…). Ma, 140 esztendővel később, már nem az iránt 
érdeklődik a Kálmán-hagyományt őrző nagyérdemű, hogy 
október 24-e vagy 25-e a jeles nap…

Mivel februártól havonta jelentek meg e lap hasábjain 
szösszeneteim az ünnepeltről, mostanság azt kérdezgetik, 
hogyan kerültem kapcsolatba Kálmán Imrével? Kálmán 
Imre már akkor az életem része volt, amikor még a nevét 
se hallottam. A konyhánkban, a konyhaasztal mögött egy 
fehér falvédő virított a falon, piros betűkkel hímezve rajta 
valami szöveg, amelyet persze még nem tudtam elolvasni. 
De csodáltam a felső és alsó betűsor között – ugyancsak pi-
rosan hímzett – folyót, partján egy fiút és egy leányt, akik 
összeölelkezve sétáltak. Amikor 6 évesen iskolába kerültem 
– és már tudtam olvasni - kiböngésztem a szöveget, amely 
így szólt: „Szép város Kolozsvár, én ott lakom a Szamos-
nál…” Aztán jó egy évtized múlva – már gimnazista voltam 
– megérkezett Csurgóra Ormai Miklós színtársulata. Három 
hétig vendégszerepeltek az Iparoskör színháztermében. Én 
minden este ott ültem a nézőtéren. Egyik estére Kálmán 
Imre Marica grófnőjét hirdették a plakátok. A címszerepet 
Cseresnyés Rózsi, a társulat gyönyörű primadonnája ját-
szotta, akibe a fél – ha nem az egész – gimnázium férfinépe 
szerelmes volt már a napokkal korábban eljátszott szerepei 
hatására. És akkor… megszólalt a falvédőről jól ismert szö-
veg: „Szép város Kolozsvár…” A siker tomboló volt, az ismét-
lés elkerülhetetlen.

Később megtudtam, hogy a Marica grófnő című operet-
tet Harsányi Zsolt magyarította. Nem fordította, magyarí-
totta. A magyarítás többet jelent a fordításnál. Sőt, Németh 
Amadé azt írja a Magyar operett története című könyvében, 
hogy Harsányi „kiirtotta az eredeti szöveg álmagyarosságát 
és ostoba fordulatait.”

Pestre kerülve jártam az Operettszínházba (is). Szabad 
szél, Szelistyei asszonyok, Luxemburg grófja, Orfeusz, no és 
a már legendás, Szinetár Miklós rendezte Csárdáskirálynő 
Honthyval, Felekivel, Németh Marikával, Rátonyival. Kedvel-
tem ezt a különös mesevilágot, a valószínűtlen történeteket 
– és a fülbemászó melódiákat. Amikor pedig szakdolgoza-
tom megírására készültem (A magyar falu és a népszínmű), 
drámatörténeti kutakodásaim közepette egyre többször 
került elém Suppé, Josef Lanner, Karl Millöcker, Leo Fall 
neve… És hát Offenbach… Gál György Sándor és Somogyi 
Vilmos az Operettek könyvében idéz futó beszélgetést egy 
tapintatlan újságíróval a párizsi világkiállítás idejéből:

“Voltaképpen miféle műfaj ez, Offenbach úr, amivel Ön 
ámulatba ejti a közönséget?

-Azt hiszem, a legtalálóbb név: operett… legalább is úgy 
vélem, hogy e sokféle próbálkozás közül – hiszen én magam 
is kísérleteztem már jónéhánnyal – ez a legmaradandóbb…

-Lehet, hogy a név maradandó…. De hát maradandó-e 
az egész műfaj?

Offenbach menet közben válaszol a tapintatlan kérdésre:

-Hogy maradandó-e az operett ? Ez olyan kérdés, amit 
csak nagyképű emberek tehetnek fel. Lenézitek a tréfát? 
Hát akkor nézzétek le a gyermekkort is, és szülessetek egye-
nesen szakállas vénségnek! Uraságod lenézi az iróniát? Ön 
haragszik az én Gerolsteini nagyhercegnőmre? Hát akkor 
haragudjék a széplányokra is, a pukkanó pezsgősüvegre, 
az én imádott Párizsomra, az ifjúságra, a Bois de Boulogne 
tündéri éjszakáira… Én igenis meg vagyok győződve róla, 
hogy a név is, a műfaj is maradandó!”

Mi pedig azóta is újra és újra csillogó szemekkel hall-
gatjuk a kedves, bumfordi, kacagtató, könnyeztető, va-
lószínűtlen történeteket, az andalító muzsikát, amelyet 
Jacques Offenbach óta úgy hívnak: operett… Különöskép-
pen azokat természetesen, melyeknek szerzője Siófokon 
született. Mindegy is, hogy 24-én vagy 25-én látta-e meg a 
holdvilágot…

 Lengyelfi Miklós

Született 1882. október 24-én. Vagy 25-én?

Családi kép Siófokról, a kis Imrével. Apja, Koppstein Károly gabonakereskedő 
és vállalkozó, édesanyja Singer Paula szelíd,művészlelkű asszony, aki megérte 
még fia világhírét. Koppstein Imre a vezetéknevét később, a gimnáziumi évek 
alatt Kálmánra változtatta. 1888 nyarán Liedl Ferenc  hegedűművész Koppstei-
néknél vett ki szobát, a kis Imre először tőle kapott zenei leckéket. Gyakran lá-
togatta a Nyári Színkört, házuk szomszédságában. A jó hírű siófoki izraelita nép-
iskolában osztálytársa volt Révész Géza, aki később világhírű pszichológus lett.
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KÖZMUNKÁSOK
A közmunkaprogram folyta-

tására kapott lehetőséget a város. 
Ősztől jövő februárig 12 fő foglal-
koztatására kap az önkormányzat 
70 százalékos állami bér- és járu-
léktámogatást. A fennmaradó 30 
százaléknyi önrészt, mintegy 2,4 
millió forintot a város teszi hozzá a 
költségekhez.

SÜTŐOLAJ
Sikeres a használtsütőolaj-gyűj-

tés Siófokon. Az év elején indult 
az önkormányzat kezdeményezé-
sére a „Cseppet sem!” program, 
mely a lakosság körében keletkező 
használt sütőolaj és sütőzsír elkü-
lönített gyűjtésére ösztönöz. Kí-
sérleti jelleggel két helyszínre – a  
fokihegyi és az úgynevezett min-
talakótelepre – kerültek ki gyűjtőe-
dények, s az eltelt időszakban már 
mintegy 2700 kilónyi olaj és zsi-
radék gyűlt össze. A visszatérítési 
program által minimális bevételt is 
elkönyvelhetett az önkormányzat, 
mely újabb gyűjtőpontok kialakítá-
sát tervezi.

VÉRADÁS
Véradások októberben Siófokon: 

11-én 15 és 18 óra között a tűzoltó-
ságon, 17-én 9 és 12 óra között a ha-
józásnál, 20-án 12 és 15 óra között a 
Suprajit Kft.-nél.

MÉDIATÖRTÉNET
Siófoki médiák a rendszerváltás 

évtizedében címmel kiadvány ké-
szül az 1990-es évek siófoki médiái-
ról (Siófoki Hírek, Sió Tévé, Balaton 
Tévé, Balatoni Futár, Rádió Juven-
tus Balaton, City Rádió…). A HÉ! 
Siófok-térségi Helyi Érték Egyesület 
füzetsorozatában jelenteti meg a 
helytörténeti és kortörténeti doku-
mentumokkal, valamint visszaem-
lékezésekkel és fotókkal színesített 
kiadványt. A HÉ! Egyesület október 
15-ig várja az egykori szereplők visz-
szaemlékezéseit is. Az írásokat és 
dokumentumokat erre az ímélcímre 
várják: balatonpress@gmail.com.

RENDŐRSÉG

A városi rendőrkapitányság fel-
újított épületére szeptember végén 
került fel az új „cégér”.

HELIKOPTEREK
Október 21-ig tartó nemzetközi 

helikopteres repülő harcászati gya-
korlat keretében a magyar és külföldi 
katonai helikopterek üzemanyag-vé-
telezésre használják a kiliti repülő-
teret hétköznapokon (tartaléknap 
szombat), nappali időszakban.

ÚJSÁGTARTÓ

A Siófoki Híreket továbbra is 
igyekszünk eljuttatni ingyenesen 
minden postaládába, de terveink 
szerint közterületi újságtartók kihe-
lyezésével is lehetővé tesszük, hogy 
minél többen hozzájuthassanak. Az 
első ilyen újságtartó a városháza be-
járatához került.

Párhuzamosan zajlik az új vízleeresztő zsilip építése és a régi elbontása.  
Várhatóan a jövő év végére készül el a beruházás, így a 2024-es szezon lehet majd az első, 

amikorra a „látványzsilippel” bővül a város turisztikai attrakció-kínálata.  

Olvasónk fotózta. Az alsó menetrendeket 
vajon kiknek szánták? Esetleg ez az egyre 

elterjedtebb és népszerűbb szabadtéri 
sportparkok továbbfejlesztett változata?  

Aki le tudja olvasni, az biztosan fitt.  
Aki fel is tud egyenesedni utána, az még 

fittebb... (Fotó: Csehlán Sándor). 
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ADOMÁNYGYŰJTÉS
Az idei városnapon elmarad a 
civilek főtéri adománygyűjtő jó-
tékonysági vására. Idén a város-
napi rendzvény kisebb léptékű 
esemény lesz a takarékosság je-
gyében. Ezért a városi rendezvé-
nyek szervezői a nagyobb tömeget 
vonzó Halfesztiválon biztosítanak 
lehetőséget a civilek adomány-
gyűjtő vásárának megrendezésé-
re, október 8-án a civilek halfőző 
versenyének helyszínén.

NŐI KAR
Az 50 éves Siófoki Női Kar jubile-
umi rendezvényét novemben 5-én 
16 órakor tartja a Kálmán Imre 
Művelődési Központ színházter-
mében. Várják a közös ünneplés-
re a kórus korábbi művészeti ve-
zetőit, a vezetőség tagjait, a volt 
kórustagokat, mindenkit, akik ér-
deklődésükkel, lelkesedésükkel, 
szimpátiájukkal együtt voltak az 
ünneplő közösséggel az évtizedek 
során.

A templombelső után kívülről is 
megújul a kiliti  

katolikus templom.

Impresszum
Siófoki Hírek
Az önkormányzat lapja
Főszerkesztő: Fónai Imre
Kiadó: Siófok Város  
Önkormányzata, Siófok, Fő tér 1.
Facebook: „Siófoki Hírek,  
az önkormányzat lapja”
E-mail: siofokihirek@siofok.hu
Levélcím: Siófoki Önkormányzati 
Hivatal, 8600 Siófok, Fő tér 1., Sajtó, 
Siófoki Hírek.
HU ISSN 0238-8588

VENDÉGEK OULUBÓL. Siófok első testvérvárosából, a finnországi Ouluból 
(1978-ban létesített kapcsolatot a két város) érkeztek vendégek szeptember végén. 
2026-ban Oulu lesz Európa Kulturális Fővárosa, s a finn város két vezető hivatal-
noka a 2023-as helyszínre, Veszprémbe tartva látogatott néhány napra Siófokra. 
Fogadták őket a városvezetők, a vendégek ellátogattak a Kálmán-emlékházba, 
megtekintették egyebek között a Víztornyot, a Rózsakertet, és hajóra is szálltak.
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Páviánt, zsiráfot, rókát, borzot adományozottPáviánt, zsiráfot, rókát, borzot adományozott
Kisállat-preparátumokat, valamint 
Afrikában és idehaza lőtt állatok 
koponyacsontvázát adományozta 
Lengyel Imre a foki-hegyi Beszé-
des József Általános Iskolának.

Lengyel Imre preparátor, valamint 
hivatásos tűzoltó százados, gyermeke 
a Beszédes iskolába jár. „Régóta ér-
lelődő elképzelésem, hogy az iskolai 
biológiaórák szemléletesebbé tétele 
érdekében egy „szaktanteremnyi” 
preparált állatot, illetve koponya-
csontvázat adományozok, hiszen jól 
emlékszem, amikor iskolába jártam, 
mennyivel nagyobb élmény volt, ami-
kor megmutattak egy ilyen mókust, 
és nem csak a tankönyvben láthat-
tam; ezáltal közelebb kerül az oktatás 
a természethez – mondta a Siófoki 
Híreknek Lengyel Imre. – Ezeknek a 
most felajánlott állatoknak a java ré-
szét magam lőttem, néhányat Afriká-
ban, a többit idehaza.”

Namíb pávián, zsiráf, aranysa-
kál, borz, róka varjú, nyest – többek 
között ezeknek az állatoknak a pre-

parátumait, illetve koponyáját tanul-
mányozhatják ettől a tanévtől a Be-
szédes iskola diákjai. „Óriási élmény 
testközelből zsiráfot, orrszarvút vagy 
oroszlánt látni; a páviánt például na-
gyon nehéz levadászni, egyébként pe-
dig nagyon nem szeretik Afrikában, 
mert kártékony állat” – jegyezte meg 
az adományozó, aki egy éve a Vadá-
szati Világkiállításon több diorámát 
(háromdimenziós kiállítási makettet) 

készített csapatával. Preparátor világ-
bajnokságon is megmérette magát, 
ahol bronzérmet szerzett.

Dorogi Ferenc, a Beszédes iskola 
igazgatója arról beszélt lapunknak: 
szerencsés intézményvezetőnek 
mondhatja magát, mert sokat kö-
szönhet a szülők önzetlen segítő-
készségének. Ennek egy szép példá-
ja Lengyel Imre mintegy egymillió 
forint értékű adománya is. F. I.

PÁLYÁZAT
Pályázati kiírás Siófok Város Önkormányzatának tulajdonát 

képező, Siófok, Jókai park 9. szám  
(siófoki 6700 hrsz. alatt) található önkormányzati 

FÖLDTERÜLETI INGATLAN BÉRLETÉRE,  
SPORTCÉLÚ ÜZEMELTETÉSÉRE. 

A részletes pályázati kiírás átvehető az alábbi címen:
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és  

Szervezési Osztálya (Siófok, Fő tér 1. I. emelet 107.)  
valamint elérhető a www.siofok.hu oldalon  

(elérési útvonal: Önkormányzat/Pályázati felhívások)

Pályázat beadásának határideje:  
2022. november 3. (csütörtök) 9:00 óra.

A BALATON-PARTI KFT. (Siófok, Petőfi sétány 3.) 
elidegenítésre jelölte ki  

a Siófok, Építő utca 2. (hrsz.:3359/7) alatti  
„kivett beépítetlen terület” megnevezésű,  

3057 négyzetméter nagyságú ingatlant (Siófok, ipartelep).

Értékesítés módja: nyilvános pályázat

Kikiáltási ár: 45.000.000.- Ft + áfa
A pályázat beadásának határideje:  

2022. október 14. (péntek) 9:00 óra
A teljes felhívás elérhető a Balaton-parti Kft. honlapján: 

www.balaton-parti.hu
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PÁLYÁZAT ÚTJÁN ELADÁSRA  
 KIJELÖLT INGATLANOK
1.  Siófok-Töreki, 0179/21 hrsz. 5744 m2  

(4270/5775-öd tulajdoni hányad) kivett szántó, legelő  
Vételár: az önkormányzat 4270/5775-öd 
tulajdoni illetőségének értéke: 6.144.000 Ft

2.  Siófok, Sándor u. 40. beépített terület 5515 hrsz. 596 m2 
Vételár: 7.170.000 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.

3.  Balatonboglár, a 7-es úttól délre, Ordacsehibe vezető 
úttól keletre található  kivett rét 0100/2 hrsz. 130472 m2 
Vételár: 22.603.000 Ft 

4.  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: 223.780.000 Ft

5.  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: 105.060.000 Ft 

6.  Siófok, Déli u. 2. kivett gazdasági épület és teniszpálya, 
udvar 9697/72 hrsz. 23687 m2   
Vételár: 568.725.000 Ft

7.  Siófok, Szekrényessy K. u. 1. kivett beépítetlen terület 
9778 hrsz 17878 m2  
Vételár: 438.428.000 Ft

8.  Siófok, Vak Bottyán-Napfény-Madarasi utcák és a  
Sió-csatorna által határolt terület kivett,  
beépítetlen terület 10055/8 hrsz. 20.464 m2 
Vételár: 388.000.000 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 109.), valamint a www.siofok.hu oldalon  

(elérési útvonal: Ügyintézés/Jogi és Szervezési Osztály/Ingatlanhirdetések). Pályázatok beadásának határideje: 2022. október 28. (péntek) 9:00 óra

TŰZIFAPROGRAM A MAGYAR 
CSALÁDOK RÉSZÉRE

A Magyarország Kormánya által kihirdetett tűzifaprogram célja az idei 
télre fával még nem rendelkező családok segítése. A kezdeményezés 
nem szociális alapú, az energiavészhelyzet miatt került kihirdetésre.  

A program keretében az állami gazdaságoknál  
megtermelt tűzifából háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbmétert  

biztosít hatóságilag maximált áron.  
Van lehetőség ennél kevesebb mennyiség vásárlására és a részletekben 

történő megvételre is.

A programban átlagosan 1 méter vagy annak többszöröse szerinti 
hosszúságú darabokra vágott, feldolgozatlan hengeres faanyag 

vásárolható, melyek a forgalmi adót is tartalmazzák.

Árak fajtánként:

Keménylombos: 30.000 Ft / erdei köbméter (tölgy, bükk, gyertyán, 
cser, vadgyömülcsök, juhar, szil, akác, kőris)

Lágylombos: 19.000 Ft / erdei köbméter (hárs, éger, nyár, fűz, nyír) 
Fenyő: 19.000 Ft / erdei köbméter

Az árak a szállítási költséget nem tartalmazzák, a szállításról 
és feldolgozásról a vásárlónak kell gondoskodnia. Magyar 

lakcímkártyával rendelkező magánszemélyek jogosultak a programra. 
A felhasználási hely az igénylő lakcímét igazoló hatósági igazolványán 

feltüntetett hatályos tartózkodási hely, vagy ennek hiányában lakóhely.

A tűzifaprogramban a 10 köbméteres mennyiségbe  
beleszámít az állami erdőgazdaságoknál  

2022. május 1. után vásárolt tűzifa mennyisége.

Az értékesítés helyén történik a rendelés és az egységes  
ár befizetése is. A maximált áras fa igénylésekor a rendelkezésre  

álló választékból tudják kiszolgálni az érdeklődőket.

A Szántódi Erdészet pénztárában (8622 Szántód, Római utca 1,  
telefonszám: 0684/545-940, email: szantod@sefag.hu) 

 tudják befizetni az összeget, a kiszolgálás pedig a  
Szántódi Erdészet, Szántód MÁV rakodónál (8622 Szántód, Római utca 2,  

telefonszám: 0684/545-940, email: szantod@sefag.hu) történik.
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BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET,
KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ

A programokon archiválás és intézményi marketing céljából kép- és hangfelvételek készülnek. Megértésüket köszönjük!
A programokon a részvétel ingyenes. Programjaink részleteit honlapunkon és Facebook-oldalunkon találják!

Hétfő: 9:00–18:00
Kedd: ZÁRVA
Sz.–p.: 9:00–18:00
Szombat: 8:30–13:30
Vasárnap: ZÁRVA

FELNŐTT RÉSZLEG

NYITVATARTÁS

Ne dobjon ki élő növényt! Várjuk a könyvtárba
fűszer- és szobanövények hajtásait, palántáit,

amíg az asztalra felfér! És ha már itt van,
fogadjon örökbe egy újat!

A növényhotelt a felnőtt részleg polcai közt találják.

amíg az asztalra felfér! És ha már itt van,
fogadjon örökbe egy újat!

A növényhotelt a felnőtt részleg polcai közt találják.

amíg az asztalra felfér! És ha már itt van,
fogadjon örökbe egy újat!

A növényhotelt a felnőtt részleg polcai közt találják.

Hétfő: 13:00–18:00
Kedd: ZÁRVA
Sz.–p.: 13:00–18:00
Szombat: 8:30–13:30
Vasárnap: ZÁRVA

GYERMEKRÉSZLEG

OKTÓBERI PROGRAMOK

Adminisztráció/hosszabbítás: 84/506-598/1-es mellék
Tájékoztatás: 84/506-598/2-es mellék
Gyermekrészleg: 84/506-598/3-as mellék

8600 Siófok, Fő tér 2/A. Pf.:1.

E-mail: help@konyvtar-siofok.hu
  tajekoztatas@konyvtar-siofok.hu
  gyermekkvt@konyvtar-siofok.hu
Honlap: www.konyvtar-siofok.hu
Facebook: brtk.konyvtar

ELÉRHETŐSÉGEK
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BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET,
KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ

A programokon archiválás és intézményi marketing céljából kép- és hangfelvételek készülnek. Megértésüket köszönjük!
A programokon a részvétel ingyenes. Programjaink részleteit honlapunkon és Facebook-oldalunkon találják!

A GYERMEKRÉSZLEG PROGRAMJAI
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8600 Siófok, Kálmán Imre sétány 5.

84/506-598 (8-as mellék)

emlekhaz@konyvtar-siofok.hu@

facebook.com/Kalman.Imre.Emlekhaz

@kalmanimreemlekhaz

kalmanimreemlekhaz.blog.hu

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS – KÁLMÁN 140

Az élet írta, Kálmán Imre komponálta
A tárlat az Operettkirály születésének 140. évfordulója alkalmából
készült el, és Kálmán Imre legnagyobb sikereit mutatja be színlapok,
fényképek, enteriőr részletek és a korabeli sajtó segítségével.
A kiállítás 2022. DECEMBER 17-IG megtekinthető.

A programokon archiválás és intézményi marke�ng céljából fényképfelvételek készülnek. Megértésüket köszönjük!
Csoportok jelentkezését e-mailben tudjuk fogadni!

Kedd-péntek: 10:00–16:00

Nyitvatartás 
Kedves Látogatóink!

Az Emlékház OKTÓBER 1. és MÁJUS 31. közö� csak ELŐZETES BEJELENTKEZÉS után látogatható!
Bejelentkezés: BRTK Könyvtár (84/506-598), Emlékház (emlekhaz@konyvtar-siofok.hu), az alábbi időben:

25PROGRAMAJÁNLÓ



26 KIMK PROGRAMAJÁNLÓ



27KIMK PROGRAMAJÁNLÓ



CBA FOKI KFT. ZAMÁRDI ÜZLETÉBE

• PÉNZTÁROS-ÁRUFELTÖLTŐ
• CSEMEGEPULTOS-

ÁRUFELTÖLTŐ 
munkatársakat keres éves állásra!

Jelentkezés személyesen, illetve az  
allas.cbazamardi@gmail.com címre várjuk.  

Tel.: 06-30/298-4587

SIÓFOK, SZÜCS UTCA 4. „SCHILLING CENTER” B ÉPÜLET 
Telefon: 06 30 640 2473 • e-mail: info@bgbepito.hu

VÁLLALJUK CSALÁDI HÁZAK, TÁRSASHÁZAK, 
NYARALÓK KULCSRAKÉSZ KIVITELEZÉSÉT!

ÉPÍTŐIPARI GENERÁL 
KIVITELEZÉS

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.



POÓS TEMETKEZÉS
SIÓFOK, Semmelweis u. kórházzal szemben a parkolóban

Tel.: 84/313-678, 30/9366-090, 
ügyelet 0-24-ig 30/3366-468  

fax: 84/318-523 • e-mail: poostem@t-online.hu

TELJES KÖRÛ TEMETKEZÉS  
AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN! 

sírkômunkák, sírgondozás, koszorúk, gyászhirdetések
www.nemzetkozitemetkezes.hu

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

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

TELJESKÖRŰ MÁRKAFÜGGETLEN 

AUTÓSZERVIZ - AUTÓVILLAMOSSÁG 
Siófok-Kiliti, Pipitér u. 4. Tel.: 06-30/973-3037 

www.htb.hu    BEJÁRAT A CSÁRDARÉTI ÚT FELŐL!

•	Autóspecifikus	navigációs	fejegységek	90.000 Ft-tól	
(Suzuki,	Volkswagen,	Audi,	BMW	stb.)

•	2	dines	androidos	multimédiás	fejegységek	navigációval	45.990 Ft
•	Kenwood	USB	autórádió	21.500 Ft-tól
•	Kenwood	USB	autórádió	bluetooth-tal	32.990 Ft-tól
•	Kenwood	2	din	méretű	autórádiók	45.990 Ft-tól
•	Pioneer	USB	autórádió	21.500 Ft-tól
•	Tolatókamerák	8.990 Ft-tól
•	DLD	500+	mélysugárzó	27.990 Ft
•	Üres	mélynyomó	ládák	csatlakozóval,	hangolócsővel	9.990 Ft-tól
•	2	csatornás	végfok	erősítő	19.990 Ft-tól
•	4	csatornás	végfok	erősítő	27.990 Ft-tól
•	Kábelszettek	5.500 Ft-tól
•	Szerelési	anyagok,	kondenzátorok,	csatlakozók,	átalakító	kábelek	

gyári	autórádió	kiváltásához	
•	Usb/aux/bluetooth	illesztők	gyári	fejegységekhez
•	Tolatóradar-szettek	színezet	érzékelőkkel	is!
•	Sport	kipufogó	saválló	dobok	13.990 Ft-tól
•	Kipufogó	végek	1.990 Ft-tól
•	Led	és	xenon	termékek,	xenon	hatású	izzók!
•	Lézer	detektorok,	lézer	elleni	védelem	34.990 Ft-tól

KLÍMATISZTÍTÁS, TÖLTÉS, JAVÍTÁS
Bankkártyás	fizetési	lehetőség!	•	Az	ajánlat	érvényes	2022.	október	1-től	a	készlet	erejéig.

Új	és	használt	AUTÓGUMIK 
GARANCIÁVAL

Gyári	minőségű	ÜLÉSFŰTÉS 
szettek	beépítése

Gondozásmentes	
AKKUMULÁTOROK 
2	év	garanciával	

15.990	Ft-tól!

la-chip-tuning siófok
htb.hu kft

AKCIÓS AUTÓHIFI TERMÉKEK!
CHIPTUNING, MOTOR OPTIMALIZÁLÁS, FOGYASZTÁS CSÖKKENTÉS

IRODASZEREK, KELLÉKANYAGOK, 
EREDETI ÉS UTÁNGYÁRTOTT 
FESTÉKPATRONOK, FESTÉKKAZETTÁK 
SZÉLES VÁLASZTÉKBAN!

BELASSULT, NEM INDUL, ESETLEG  
VÍRUSOS LETT SZÁMÍTÓGÉPE? 
GYORSÍTANÁ, BŐVÍTENÉ GÉPÉT,  
VAGY CSAK ÚJRA KELL TELEPÍTENI?

OKOSOTTHON TERMÉKEK 
FORGALMAZÁSA

SIÓFOK, DÓZSA GY. U. 10.  
TEL.: +36 84 510 222  
NYITVA: H-P: 8:30-17:00
WWW.TEAMCOMP.HU  
INFO@TEAMCOMP.HU

KÉPELÔHÍVÁS KÉPKERETEK
Esküvôi és egyéb albumok

•IGAZOLVÁNYKÉP 
AZONNAL

•MÛTERMI FOTÓZÁS
(baba, portré, esküvô... stb)

Siófok, Víztorony üzletház
 FotóM • Tel.: 20/519-8518
Nyitvatartás: H-P: 9-17-ig 

Szombat: 10-12-ig

VITORLÁS  
BOLT SIÓFOK

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

Nyitva: Hétfő: Szünnap • Kedd-Péntek: 9-16 
Szombat: 9-12 • Vasárnap: Zárva

HAJÓ FELSZERELÉS
ROZSDAMENTES CSAVAROK

Az ajánlat. 2022 október 3-tól visszavonásig tart.



Tel.: +36 30 715 1266
CSOPORTOK RÉSZÉRE AKCIÓS ÁRAK!  

LÁTOGASSANAK MEG MINKET!

NYITVATARTÁSUNK OKTÓBERTŐL  
MINDEN NAP 10-18 ÓRÁIG 

 Fordított ház

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.
(Autóbusz pályaudvarral szemben.)

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

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

SIÓFOK

+36 84 313 836
www.PIZZAKARAVAN.hu

TÖLTSD LE 
mobilappunkat

Fiat Grande Punto
1.4 16V benzin
Napi bruttó: 9500 Ft
Autópálya matrica - casco

300 km/nap

·személyautók     ·mikrobusz     ·kisteherautók

KLÍMA 
KÉSZÜLÉKEK

- TELEPÍTÉSE
- JAVÍTÁSA

- KARBANTARTÁSA
- AUTÓKLÍMA JAVÍTÁS

www.precizklima.hu  

KK TRANS - KLÍMA KFT. • 06-20/403-3108

REDŐNYÖK,  
SZÚNYOGHÁLÓK  

KIVITELEZÉSE  
LEGJOBB ÁRON,  

RÖVID HATÁRIDŐVEL.



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, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, TÉLIKERTEKREDŐNYÖK, SZÚNYOGHÁLÓK, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, TÉLIKERTEK

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

A MINŐSÉG A MINŐSÉG 
GARANCIA!GARANCIA!

ÖN ELÉGEDETT ABLAKAIVAL?ÖN ELÉGEDETT ABLAKAIVAL?

JBT MAGYARORSZÁG KFT. • 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 212. • www.groupejbt.com

Jelentkezését az alábbi elérhetőségeken várjuk.
Tel.: +36 84 887 106 • hr.hungary@jbtecnics.com

Ha szeretne egy korszerű, dinamikusan fejlődő, nemzetközi, mégis családias jellegű 
műanyagipari cégnél dolgozni, tiszta és biztonságos munkakörnyezetben, várjuk jelentkezését!

  GÉPBEÁLLÍTÓ
  RAKTÁROS (targoncavezető jogosítvánnyal)

 TISZTATÉRI OPERÁTOR 
A tisztatéri operátor munkakörben, betanulás után, lehetőség  
van akár csak hétvégi (heti 24 órás) munkavégzésre is.

Őszi szabadtéri  
fotózás Siófokon!
• PORTRÉ • CSALÁDI
• GYERMEK • PÁROS 

Időpontfoglalás: 
bekefoto@freemail.hu 

A SIÓFOKI HÍREK ÚJSÁGBA  
HIRDETÉSFELVÉTEL A SZUPERINFÓ 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁJÁBAN:
Siófok, Kele út 5 szám alatt. Tel.: 84 317 922
Email: siofok@szuperinfo.hu
Valamint üzletkötőinknél, akik kérésére felkeresik.

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS: NOVEMBER 3., 
LAPZÁRTA: OKTÓBER 28.



Vitaking C1000 + D 4000 90 db
Minden tabletta 1000 mg C-vitamint, 4000 
NE D-vitamint és 50 mg citrus bioflavonoidot 
tartalmaz! A C-vitamin és a D-vitamin hoz-
zájárulhat: az immunrendszer normál műkö-
déséhez, a normál energiatermelő anyag-
csere-folyamatokhoz, az idegrendszer nor-
mál műkö déséhez, a fáradtság és a kifára-
dás csök kentéséhez, az egészséges csonto-
zat, fogazat és az egészséges izomfunkciók fenn tartásához.

Éden Kölestészta 200 g
több fajta gluténmentes száraztészta
A tészta nem tartalmaz tojást és szóját. A kö-
les könnyen emészthető, tápértéke mégis ma-
gas. Természetéből eredően gluténmentes, és 
általában jelentős mennyiségű aminosavat 
tartalmaz. Összetevők: víz, kölesliszt, útifű mag-
héj liszt, kurkuma

Natur Tanya hidegensajtolt dióolaj
A dióolaj tápanyagai serkentik az agy-
működést, csökkentik a stresszt, javítják 
a memóriát, koncentrációs zavarokkal 
küzdő gyermekeknél kiemelten ajánlott. 
A dió olaját a népgyógyászat féregűző 
és emésztést elősegítő hatása miatt al-
kalmazza.
Nemcsak finom és egészséges, de kül-
sőleg is széles körben alkalmazható. Bőr-
tápláló, feszesítő, hidratáló olaj, mellyet 

száraz, érzékeny, öregedő bőr esetén is bevethetünk. 

Dr. Theiss HerbalSept Good Night
Köhögés elleni szirup
Az izlandi zuzmó értékes, természe-
tes hatóanyaga, védőrétegként 
vonja be az irritált nyálkahártyát a 
szájban és a garatban, és csillapít-
ja a köhögést.
> védi a felső légutakat
> levendulával és kamillával
> alkohol- és cukormentes.
> már 3 éves kortól adható!
Orvostechnikai eszköz, mely egy-
ben gyógyászati segédeszköznek 
is minősül.

Javallat Immunerősítő komplex
2490 Ft kiszerelés: 60 db, 42 Ft /db
A szervezet természetes védekezőképessé- 
gét támogató gyógynövény komplex, mely-
ben megtatálható az echinacea, csipkebo-
gyó, lándzsás útifű, orvosi vasfű, borsmenta 
és a gyömbér. Elősegíti a szervezet természe-
tes védekezését, alkalmas az ismétlődő felső 
légúti fertőzések kiegészítő kezelésére. Növeli 
a szervezet ellenálló képességét, nyugtatja a 

torok nyálkahártyáját. A kapszula teaként is elkészíthető!

Siófok, Fő utca 47-53 .
nyitvatartás: 

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

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 táplálkozási vagy élettani ha-
tással 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, vál-
tozatos étrendet és az egészséges életmódot. A hirdetésben található termék leírások a gyártó illetve a forgalmazó hivatalos weboldaláról származnak. Minden eseteben kérje ki szaktanácsadónk véleményét! Rózsás biobolt Siófok.

bio- és reformélelmiszerek, étrend-kiegészítők, tej- és gluténmentes termékek

facebook.com/rozsasbiobolt

Energy Vitaflorin 90 db
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 okoz-
ta megbetegedésekkel, valamint a stresszel szemben. Meg-
előzi a fáradtság és a kimerültség érzésének kialakulását.

Fytofontana ViroStop spray 
A Cistus creticusból nyert speciális ható-
anyag, koncentrált formában tartalmaz 
polifenolokat, amelyek védőréteget ké-
peznek a nyálkahártyán, megakadályozva 
ezzel a baktériumok és vírusok behatolását 
a szervezetbe. A további összetevők – a 
citrusfélék bioflavonoidjai, a bíbor kasvirág, 
az orvosi zsálya és a barbadosi cseresznye  
erősítik az antivirális hatást. 30 ml kiszerelés

Interherb Immun cseppek 50 ml
Vizes-alkoholos gyógynövénykivonat, az ellen-
álló képesség támogatására.
Echinaceából, csipkebogyó és homoktövis ter-
mésből készült gyógynövénykivonat. Összete-
vői hozzájárulnak a szervezetünk természetes 
védekező-rendszerének normál működéséhez.

BioTech USA One - a - day multivitamin
12-féle vitamint és 10-féle ásványi anyagot 
tartalmazó multivitamin tabletta. Komplex 
összetételének köszönhetően ideális válasz-
tás lehet, ha az aktív életmód és a kiegyensú-
lyozott étkezések mellett, még egy kis plusszal 
hozzájárulna szervezete optimális működésé-
hez. 100 db-os kiszerelés, több mint 3 hónapra 
elegendő. Laktóz- és gluténmentes, vegán.

1495 Ftakciós egységára  14950 Ft / l

1995 Ft2695 Ft helyett
akciós egységára  39900 Ft / l

Love Diet Édes négyes
- cukorhelyettesítő - 500 g
Eritrit és stevia alapú nulla kalóriás édesítő-
szer, mely négyszer édesebb a cukornál. Ide-
ális édesítőszer diétázóknak és fogyni vágyók-
nak. A glikémiás indexe 0, 
így nem emeli meg 
a vércukorszintet.

A feltüntetett árak az Áfát tartalmazzák és a készlet erejéig érvényesek

2495 Ft
egységár  4990 Ft / kg

BioGaia Gastrus Total rágótabletta 30 db
Humán élőflóra a gyomornak és a bél-
rendszernek. Kétféle, az emberi bélfló-
ra fontos részét képező, a gyomorsavnak 
ellenálló Lactobacillus reuteri törzset tar-
talmaz, melyek a BioGaia által szabadal-

maztatott baktériumtörzsek, és természetes életterük az em-
beri szervezet. Már 3 éves kortól alkalmazható.

2195 Ft helyett


