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Siófok 55
Az 1968 decemberében várossá 

avatott Siófok idén 55 éve város. 
A település múltja persze ennél 

régebbre nyúlik vissza,  
ez évi lapszámainkban  

(a mostaniban a 14-17. oldalon) 
ezt bőven körül is járjuk. 

De idén lesz  
Varga Imre születésének  

100. évfordulója is, és idén  
35 éve, hogy megjelent lapunk,  

a Siófoki Hírek első száma.

Boldog új esztendőt, 
Siófok!

Fotó: Helényi Tamás 



Indul a 24-es, azaz csak indult, mert januártól  
ilyen jelzésű busz már nem közlekedik.

Megszűnt a 14-es és a 24-es, új körjárat a 18-as január elseje óta
Változások január 1-től a Volán-

busz összegzése alapján:

- A 4-es vonalon Kiliti, Béke tér 
felé induló járatok szabadnapokon is 
közlekednek;

- A 8-as járatok hétvégén nem köz-
lekednek;

- A 14-es és a 24-es vonal járatai 
nem közlekednek;

- új járatok indulnak:  2A jelzéssel 
az autóbuszállomás és a Gábor Áron 
utca viszonylatban, valamint 18-as 
jelzéssel az autóbuszállomástól kör-
járatként Somogyfok felé.

Az önkormányzat részletesebb tá-
jékoztatása:

Kisebb változások a siófoki helyi 
autóbuszok közlekedésében:

2023. január 1-től kis mértékben 
módosult több vonalon a helyi autó-
buszok közlekedése. A tavaly beve-
zetett új hálózat és menetrend mind 
főszezonban, mind szezonon kívül bi-
zonyította, hogy egy jobb szolgáltatás 
vonzóbb az utasok számára. Fősze-
zonban és azon túl is jelentősen nö-
vekedett az utasszám, és jellemzően 
meghaladta a 2019-es, Covid előtti szá-
mokat is. A pontos utasigények meg-

ismerésére egy hétköznap, valamint 
két hétvégi napon utasszámlálásokra 
került sor a teljes üzemidőben, októ-
berben. A mérés eredményeképp lát-
hatóvá váltak azok a járatok, amelye-
ket az őszi-téli időszakban nem vagy 
jellemzően csak az útvonal egy részén 
használ az utazóközönség. Az aktuális 
energiaválság és az emelkedő üzemel-
tetési költségek miatt pedig különösen 
fontos, hogy az autóbuszok akkor és 
ott közlekedjenek, ahol arra valóban 
szükség van. Ezt szem előtt tartva a 
megrendelő önkormányzat kénytelen 
korrekcióra, amely sok más hazai    

Viszik a buszok a város pénzét isViszik a buszok a város pénzét is
A helyi buszközlekedés 
vesztesége 2022-ben már 
a 200 millió forintot köze-
lítette; 35 milliós megta-
karítást jelent a februártól 
érvényes viteldíjemelés, 
valamint a már január 
1-jén életbe lépett kisebb 
járatritkítás.

Miközben az energiaá-
rak az egekbe emelkedtek, 
s már az eddig jól prospe-
ráló önkormányzati táv-
hőszolgálató cég is hitelt kényszerült 
kérni a várostól, tarthatatlan, hogy 
a helyi buszközlekedés vesztesége 
öt év alatt a háromszorosára nőtt. 
2017-ben még 63 millió forinttal 
kellett kipótolni a Volán költsége-
it az adófizetők pénzéből, a 2022-
es fizetendő azonban már valahol 
180 millió körül lesz – indokolta dr. 
Lengyel Róbert a fájó, de szükséges 
döntéseket, a menetjegyek árának 
emelését és a járatok ritkítását. „Egy-
szerűen nem vállalható tovább az, 
hogy üresen, esetleg néhány utassal 
közlekedjenek egyes járatok – így a 
polgármester. – A jegyekből befolyó 
összeg egyre kisebb részét fedezi an-
nak, amibe a buszközlekedés való-
jában kerül, a különbözetet pedig a 
város adóforintjaiból kell állnunk. A  
jegyáremeléssel és a járatszámcsök-
kentéssel nagyságrendileg 35 milliós 
megtakarítással számolunk. Ezt a 
pénzt is engergiaszámláink kifizeté-
sére költjük. Ráadásul még le is járt 

a korábban megkötött szolgáltatási 
szerződésünk, új érvényes pályáza-
tot csak a Volánbusz adott be, még-
pedig kilométerenként több, mint 
dupla áron, amit nem fogadtunk el, 
de kényszerkijelölés alapján tovább-
ra is a Volánbusz maradt a szolgál-
tató, ami átmeneti megoldás, s csak 
elodáztuk a végleges döntést”…

Rendkívüli testületi ülésen került 
a képviselők elé a Termofok-Sió Kft. 
80 millió forintos tagihitel-kérelme. A 
polgármester megjegyezte: a lecsök-
kent fogyasztás, a rezsicsökkentett 
árszabás és a távhődíjtartozások mi-
att kényszerült erre az önkormány-
zati társaság. A december közepi 
adatok szerint 21 siófoki magánlakás 
összesen 2,9 millió forint távhődíjjal 
tartozott a Termofoknak, a közületek 
közül az állami fenntartású Vak Boty-
tyán iskola 2,7, a Perczel gimnázium 
7, a kórház  37 millió forinttal. Ezzel 
szemben – folytatta a városvezető – a 
város az önkormányzati hivatal, az 

óvodák, a bölcsőde és egyéb 
városi intézmények után 
minden fűtésdíjat kifizetett. 
A hivatal egyébként 2021-
ben 70,5, tavaly decemberig 
már 382 millió forintot fize-
tett közüzemi számlákra, 
amiből a legnagyobb tétel a 
közvilágítás.

A testületi ülésen az a 
döntés született: a Termo-
fok tulajdonosi hitel helyett 
hozzájárulást kap banki hi-
tel felvételéhez.

Rezsitámogatás
Siófok 308 millió forint rezsitá-

mogatást kap - jelentették be a kor-
mánydöntést az új év első napjaiban. 
Az állam a közvilágítás, közétkezte-
tés, óvodák, bölcsődék rezsiszámlá-
inak kifizetéséhez összesen 44 milli-
árd forintos támogatást ad a 10 ezer 
lakos feletti településeknek. Lengyel 
Róbert polgármester azt mondta: 
„Figyelembe vették az egyes önkor-
mányzatok iparűzési adóbevételé-
nek nagyságát, valamint Siófoknak 
is dokumentálnia kellett a megnö-
vekedett energaiköltségeket, a már 
meglépett takarékossági intézkedé-
seket és azt, hogy milyen további lé-
péseket tervezünk. S ugyan a város 
még tartalékokkal is rendelkezik, 
de már előrelátó módon eddig is jó 
néhány takarékossági intézkedést 
meghoztunk, ennek is köszönhető 
az állami támogatás.”
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Autóbuszvonal száma

Jelmagyarázat

Helyi autóbuszvonal

Autóbusz-megállóhely mindkét irányban

Autóbusz-megállóhely csak az egyik irányban

Autóbusz-állomás, és jegypénztár

Vasútállomás

1

SIÓFOK autóbuszos közlekedése

Érvényes: 2023. január 1-étől
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SIÓFOK autóbuszos közlekedése

Érvényes: 2023. január 1-étől

 várossal ellentétben Siófo-
kon csak minimális, és egyálta-
lán nem érinti a nagy forgalmú 
viszonylatokat és időszakokat.

Az 1-es autóbuszok a továb-
biakban a Vitorlás utcai alul-
járón át közlekednek mindkét 
irányban. A módosítás nyomán 
a téli időszakban felhagyásra 
kerül az Indóház utca megálló-
hely, helyette a járat a Városhá-
za megállóhelyet érinti. Az intézkedés 
következtében a járat jobb belvárosi 
kapcsolatot biztosít. Az utolsó 1-es já-
rat az autóbuszállomásról csak akkor 
indul el, ha ott van felszálló utas, és 
csak addig közlekedik, ameddig van 
utasa. Ez a járat visszairányú utazásra 
nem vehető igénybe januártól.

A 2-es viszonylat belső szakaszán, 
azaz az autóbuszállomás és a Gábor 
Áron utca között új betétjárat létesül 
2A jelzéssel, amely felváltva fog köz-
lekedni a 2-es járatokkal az alacso-
nyabb forgalmú időszakokban, azaz 
esténként, hétvégén, illetve munka-

napokon napközben a csúcsidősza-
kok között. A belső területeken az 
ellátás sűrűsége nem változik. Taní-
tási időszakban, vasárnap esténként 
18:05-kor pedig plusz járat indul a 
kollégiumba történő eljutást segíten-
dő a 2A-s viszonylat útvonalán.

Új, összevont körjárat indul az ala-
csony forgalmú időszakokban az autó-
buszállomás – Városháza -Koch Róbert 
utca – Szőlőhegy út - Somogyfok – Vé-
csey Károly utca – Vitorlás utcai alul-
járó -autóbuszállomás útvonalon 18-as 
jelzéssel. Az új viszonylat bevezetésé-
vel, az 1-es járatok belső szakaszának 

a 8-as járattal történő összevo-
násával hatékonyabb teljesít-
ményfelhasználás biztosítha-
tó. A 18-as és az 1-es járatok 
felváltva közlekednek, hozzá-
vetőlegesen minden második 
1-es járat helyett közlekedik 
18-as. A járatok a korábbinál 
jobb csatlakozást biztosítanak 
az InterCity vonatokhoz.

A 14-es járatok helyett a 
szezonon kívüli időszakban a továb-
biakban a 14A és a 1-es járatok, míg 
a 24-es járatok helyett 2-es, 2A és 4-es 
járatok közlekednek. Hétvégén este 
20:07-kor többletjárat indul az autó-
buszállomásról a 14A vonalán.

A 7-es vonalon munkaszüneti 
napokon a délutáni járat nem közle-
kedik januártól. A hétköznapi utolsó 
járatnál, amennyiben Somogyfokon 
túl nincs utas, az autóbusz nem köz-
lekedik tovább Törekiig, és ez a járat 
Törekiből visszairányú utazásra nem 
vehető igénybe.
(Menetrend: www.volanbusz.hu/siofok)
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900 millió a Galerius fürdőre900 millió a Galerius fürdőre
Esély a mielőbbi újranyitásra. Egy 
pályázatra még vár a Balaton-parti 
Kft.

Karácsony előtti jó hírként kapta a 
városvezetés a tájékoztatást: sikerrel 
járt a Balaton-parti Kft. egyik pályázata 
a Galerius fürdő felújítására; 900 millió 
forint az elnyert támogatási összeg a 
turisztikai alapból. Dr. Lengyel Róbert 
polgármester arról tájékoztatott: mivel 
turisztikai tárgyú pályázatról van szó, 
a medencetéri technológiák fejleszté-
sére és a szolgáltatási színvonal növe-
lését célzó beruházásokra fordítható 
az összeg. Egy másik, a műszaki felújí-
tást biztosító pályázat kiírását is várja 
az önkormányzati kft.

Ahogyan korábban megírtuk, a 
2021-ben balesetveszély miatt bezárt 
fürdőt egy egy évvel ezelőtti szakér-
tői költségbecslés szerint 1,2-1,5 mil-
liárd forint ráfordítása után lehetne 
újranyitni. A létesítmény fenntartása 
így, bezárt állapotban is több tízmil-
lió forintot visz el évente.

A város egy másik turisztikai pá-
lyázata is támogatásra érdemesnek 
találtatott: a Siófok-Zamárdi határte-
rületi, Orgona utcai szabadstrand fel-

újítása, 200 millió forint erejéig. Év-
tizedek óta alig történt ott fejlesztés, 

most az ugyancsak sikerrel pályá-
zó Zamárdival közösen megújítják 
azt is. Többek között térkövesítés, 
mosdófelújítás történik majd, lesz új 
játszótér, napelemes kandeláberek, 
a közelben parkolót alakítanak ki, a 
párhuzamos utcát aszfaltozzák.

Az elnyert támogatásokat hírül 
véve a siófoki polgármester köszö-
netet mondott Witzmann Mihály or-
szággyűlési képviselőnek a támogató 
lobbitevékenységért, a megyei önkor-
mányzat és a városháza, valamint a 
Balaton-parti Kft. munkatársainak pe-
dig a pályázat-előkészítő munkáért.

2024-re teljesen megújul a Rózsakert2024-re teljesen megújul a Rózsakert
Elkezdődtek a harmadik ütem elő-
készületei. Ismét a Siókom lehet a 
kivitelező.

Ahogyan már megírtuk, az el-
nyert újabb 400 milliós állami tá-
mogatás segítségével fejeződhet be 

a Rózsakert két éve kezdett teljes 
megújítása. A beruházás hivatalos 
befejezési határideje 2025 nyara, a 
város azonban legalább egy évvel ha-
marabb szeretné átadni. Dr. Lengyel 
Róbert polgármestertől megtudtuk: 
a bruttó 406,6, nettó 388 millió fo-
rintos pályázati támogatásból 18,6 
milliót az önkormányzat konzorciu-
mi partnere, a megyei önkormányzat 
költhet el a tervezésre, a fennmaradó 
összeg mehet a projekt előkészítésé-
re és a kivitelezésre.

„Az előkészületek már folynak 
– mondta a siófoki városvezető. – A 
2022 nyarára elkészült második ütem-
hez hasonlóan a harmadikat is célsze-
rű volna a Siókomra bízni. Egyrészt 
mert 100 százalékban önkormányza-
ti tulajdonú cég városunk meghatá-
rozó tulajdoni hányadával, másrészt 
mert nem egy magán kft.-t,   

Képeink a fürdő 2021-es  
bezárása után készültek

A Rózsakert télen. Karácsony és szilveszter között is sokan sétáltak a parton.
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 hanem a sajátunkat látjuk el 
munkával, és juttatjuk bevételhez. 
No és legfőképpen azért, mert tavaly 
jó munkát végeztek, ha meg nem 
végeznének azt, saját cégként köny-
nyebb elérni őket és adott esetben az 
utómunkákat, garanciális javításo-
kat is elvégeztetni. A tervek szerint 
tavaszra elkészülhet az Isztria sé-
tány (vagyis a Petőfi sétány és a Ba-
laton-part közötti kavicsos sétálóút) 
felújításának tervezése, engedélye-
zése, és elindulhat a munka is. A 
nyári szezonra a sétány új szegélye-
zést kap és új gyöngykavics töltést 
(ezzel egyébként a Rózsakert ezen 
részét hagyományos formájában, 
csak felújítva tartjuk meg), új padok 
és szemetesek is kihelyezésre kerül-
nek. Őszre pedig minden készen áll 
majd arra, hogy a sétány és a part 
között kiépíthessük az új locsoló-
rendszert, ehhez csináltassunk egy 
kutat is, elvégeztessük a terület füve-
sítését, sövényesítését és fásítását is, 
valamint a sétány és a part közötti át-
járókat térkövezéssel lássuk el. 2024 
tavaszára a Rózsakert és környéke 
teljesen megújul, és újabb néhány 
évtizedre az itt élők és ide látogatók 
méltán kedvelt helye lehet.”

RÓZSAKERT-FELÚJÍTÁSI  
ÜTEMEK ÉS A KÖLTSÉGEK
Rózsakert I. (2021): 94 millió 

forint önkormányzati önerő.  
Rózsakert II. (2022): 272 millió 

forint állami iparűzésiadó-kom-
penzáció + 70 millió forint önerő;

Rózsakert III. (2023-24): 406,6 
millió forint pályázati támogatás.

/Az úgynevezett panorámaadó-
ból befolyt összeget 2021-ben és 
2022-ben is a Rózsakert-felújítás-
ra költötte a város./

Minden költséget előre, másfél éven át
Ennek fejében nyitnák újra vala-
melyik siófoki kispostát. A nyere-
séget is kérik, azt is előre. A város 
válaszolt.   

Vállalja át a város a postahivatal 
nyitvatartásával járó költségeket más-
fél évre, előre fizetve, és fizesse ki a 
posta részére a várható nyereséget 
is, minderről napokon belül hozzon 
döntést – írta a Magyar Posta illeté-
kese a siófoki polgármesternek. Ezen 
feltételek teljesítése esetén nyithatna 
újra a nemrég bezárt kiliti vagy szép-
laki kisposta.

 Megérkezett tehát a posta írásos 
válasza dr. Lengyel Róbert postahiva-
tal-bezárásokat kifogásoló levelére, 
melyet decemberi számunkban tet-
tünk közzé. A válasz szerint, ameny-
nyiben a város hajlandó az állam 
kötelezettségét átvállalni és helyette 
fizetni, akkor megfontolják az egyik 
bezárt siófoki hivatal újranyitását. 

„Igaz, hogy bár állítólag ideiglenesen, 
jövő március 31-ig zárták be a kiliti és 
a széplaki kispostát, ám tőlünk nem 
csak a felfüggesztése idejére kérik a 
költségek kifizetését, hanem másfél 
évre – mondta a Siófoki Híreknek a 
polgármester. – Azt is írták, csak ak-
kor szerződnének velünk, ha decem-
ber 12-ig azaz néhány napon belül 
az összes szükséges dokumentációt 
előkészítenénk, az általuk ideküldött 
és számunkra több pontjában is ag-
gályos szerződéstervezetet feltételek 
nélkül elfogadnánk, és még a szüksé-
ges bizottsági és testületi döntéseket 
is meghoznánk. Ráadásul mindig ne-
gyed évre előre kellene fizetni a költ-
ségeket. Azután, ha mindez még nem 
lenne elég: üzleti alapon működtetve 
a hivatalukat, még a leendő nyeresé-
güket is megfizettetnék velünk. Mind-
ez összességében és nagyságrendileg 
nettó 21-23 millió forintot jelentene, 
attól függően, hogy melyiket nyitnák 

ki. Ráadásul még a szerződés rendes 
felmondásának a lehetőségét is előre 
kizárnák.”

A posta arról is tájékoztatta a sió-
foki városvezetőt: ügyfélszámlálásaik 
alapján a belvárosi nagypostán napi 
1000 körüli volt az ügyfélszám, a fo-
ki-hegyin ugyanez 310, a kilitiben 
198, a széplakiban 183. Az alacsony 
ügyfélforgalmi adatok alapján dön-
tötték el, hogy az utóbbi kettőt nem 
üzemeltetik tovább.

...
Az év végi ünnepek előtt a város-

vezetés elküldte válaszát a postának. 
Ebben az áll, hogy a város számára 
nem fogadható el az, hogy míg erede-
tileg a posta a téli időszakra tervezte 
bezárni az ország kispostáit, így a ki-
litit és a széplakit is, addig az újranyi-
tásukat már azzal a feltétellel vállalná, 
hogy az önkormányzat ne csak a téli 
időszakra, hanem másfél éven át vál-
lalja át a nyitva tartás költségeit.

A Rózsakert felújítandó keleti fele, valamint a platánsor a sétánnyal
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TÉLI VARÁZS. Adventi Téli varázs a Fő téren koncertekkel, karácsonyi körhintával és kisvasúttal, civilek karácsonyfáival 
és tűzzsonglőrökkel, forralt borral és kürtőskaláccsal, sőt a város Mikulása is megjelent a téren – így várta Siófok a 2022-
es karácsonyt, hogy azután a Puncs Party esti koncertjein kicsit hangosabban, majd szilveszterkor még harsányabban 
búcsúztassa az óesztendőt. Talán nem tévedünk azzal, hogy a legnagyobb tetszést ezúttal az esti órákban kivilágított 
körhinta aratta, no persze a legapróbbak és szüleik körében. De tetszést aratott a Tűzvarázs produkció, és sikere volt a 
civilek fenyőfáinak is; új kezdeményezésként és a Fő tér díszesebbé, ünnepibbé varázslása céljából helyi civil szervezetek 
fogadhattak örökbe és díszíthettek fel egy-egy kis fenyőt, összesen 34 karácsonyfa ölelte körbe a teret. A fákat rövidesen 
kiültetik a város köztereire.

 KÉTOLDALAS KÉPRIPORTUNK A 2022-ES KARÁCSONYVÁRÁSRÓL.
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„Kicsit igazságosabbá vált most a világ”„Kicsit igazságosabbá vált most a világ”
Ismét súlyosan 
beteg gyerme-
keket nevelő 
családok megse-
gítésére szerve-
zett jótékonysági 
hangversenyt a 
nágocsi székhe-
lyű Reménység 
Alapítvány.

Erőt adó  
advent  
Siófokon

„2022. december 3-án este 
Siófokon ismét csoda történt. A 
Down-szindrómás, autoimmun-be-
teg 4 éves Alexandra és a 15 éves 
autista Viola szülei könnyek között 
köszönték meg a támogatók össze-
fogásával jótékonysági estünk teljes 
bevételét, fejenként 1 millió 261 ezer 
forintot.

Covid után, háború árnyékában a 
csillogó zene, a szárnyaló ének meg-
állíthatatlanul csendült fel Siófok szí-
vében. Marsi Anikó műsorvezetése, 
dr. Ősz-Farkas Ernő lelkész erőt adó 
gondolatai és Kenyér Anikó képvise-
lő fővédnöki gondolatai bearanyoz-
ták az egész estét Alexandra és Viola 
családja számára. És akik ott voltunk 
– életünk talán legszebb perceit él-
hettük át. Látni a széteső világban 
az összefogás, az összetartás erejét. 
„A világ egy kicsit újra igazságosabb 
lett” – mondta fővédnökünk. És iga-
za van. Tenni azért, hogy másoknak 
is könnyebb legyen. A mennyország 
érkezne el, ha mindenki így tudna 
gondolkodni, szólni és élni. Addig is 
marad az öröm, hogyha nem is tud-
tunk mindenkinek segíteni, de e ket-
tő család élete könnyebb lett. Mint 
ahogyan Ősz-Farkas Ernő felidézett 
történetéből hallhattuk.

A partra vetett haldokló tengeri 
csillagok nagyon sokan voltak, és az 
emberek csak nézték őket. Aztán egy 
kisfiú felkapott néhányat, hogy vissza-
vigye őket a vízbe. Majd megkérdezte 
egy fiatalember, hogy miért teszi ezt. 
Úgysem tud mindenkinek segíteni. 
Úgyis el fog pusztulni egy csomó ten-
geri csillag. Akkor nem mindegy? A 
fiú kis gondolkodás után, mosollyal 

az arcán azt mondta a kezében levő 
csillagra nézve: „Neki nem mindegy.” 
És vitte, csak vitte vissza a többit is a 
vízbe. Ezt látva, csatlakozott hozzá a 
fiatalember, majd még ketten, tízen, 
százan, ezren…

A jóságban való összefogás a 
földre születő Megváltó adventi aján-
déka. Az ajándék pedig akkor válik 
áldássá, ha részt veszünk a szeretet 
ajándék „osztásában”. Így tettünk, 
így teszünk és így szeretnénk élni. A 
koncerten közreműködött a Dél-ba-
latoni Advent Kórus, a Ráckevei Kó-
rus, a támogató zenészek, szólisták, 
Szerekován János operaénekes, Bati 
Zoltán művészeti vezető. A helyszínt 
a város vezetése biztosította. A kon-
cert végén áldást kértünk a családok-
ra, és a „Csendes éj” közösen énekelt 
dallamával zártunk. Az állófogadá-
son mindenkinek jutott a felajánlá-
sokból sütemény, innivaló.

Köszönet a nagyszerű alkalomért 
minden támogatónak, felajánlónak. 
Külön köszönet a pékségeknek, ét-
termeknek, pizzériáknak, üzletek-
nek, helyi vállalkozásoknak, szállás- 
adóknak a tárgyi felajánlásokért.

Hálás szívvel, békésebb új évet 
kívánva:

Benkő Tünde főszervező,
Bánhidi Tibor programfelelős,

Reménység Alapítvány.”

...

„Önöknek köszönhetően kicsit 
igazságosabbá vált most a világ” – 
mondta köszöntőjében Kenyér Ani-
kó önkormányzati képviselő, a jó-
tékonysági est fővédnöke. Pilinszky 

Jánost is idézte: „A jótettek javarészt 
titokban születnek. Semmiféle mű-
szer nem jelzi őket, semmiféle sta-
tisztikai apparátus nem készít róluk 
táblázatot, de a jelenlétük annál va-
lóságosabb.”

„Öt évvel ezelőtt voltam először 
ezen a jótékonysági rendezvényen, 
akkor kért meg egy hölgy, hogy tud-
nék-e segíteni a gyűjtésben – mond-
ta a Siófoki Híreknek Kenyér Anikó. 
– Gondoltam, ha már gyűjtök, el-
megyek, megnézem... Nagyon meg-
érintett... Olyan sokat adott lelkileg 
a műsor, a családok sorsa, hogy on-
nantól missziómmá vált... Tudtam, 
hogy idén nehéz gyűjtés elé nézünk, 
hiszen a jelen gazdasági helyzet sok 
embernek megálljt parancsol. Ál-
momban sem gondoltam, hogy az ed-
digi legtöbb adományt fogjuk gyűjteni 
(magam 450 ezer forintot). Kitűztem 
a célt, ha 100 ezret elérek, már boldog 
leszek. Utána a 200, majd a 300 ezer 
volt a cél. S hogy amennyire lehet, 
töltsük meg a színháztermet; kicsit 
tartottam tőle, hogy a Covid miatt ke-
vesen jönnek el, de ebben is rekordot 
döntöttünk, ennyien még sosem vol-
tak. Mindnyájunk szívvel-lélekkel be-
lefektetett munkája megtette hatását.”

...

Viola súlyos értelmi fogyatékos, 
autista, délelőtt iskolába jár, délben 
megy érte naponta a siófoki kórház-
ban négy órát dolgozó édesanyja. 
Alexandra Down-szindrómás, súlyos 
autoimmun-betegségének kezelé-
sére kéthetente Budapestre hordják 
kezelésre, egyszobás albérletben él 
a család.
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Mézeskalácsváros-licit: 338 500 forint Myskow Elena családjának
Hatodszor készült el a mézes-

kalács Siófok az idei városnapra, az 
édes siófoki középületekre azt köve-
tően lehetett online licitálni, s végül 
ebből 338 500 forint jött össze a 4 
éves Myskow Elena családjának. A 
több súlyos betegséggel küzdő kis-
lány és családja volt a 2022-es jóté-
konysági árverés kedvezményezettje. 
Az elnyert mézeskalács épületeket a 
licitálók karácsony előtt vehették át; 
a legtöbbször dr. Nagy Gábor alpol-
gármester és Virág Erzsébet képvi-
selő, valamint a Glázer család  szó-
líttatott az akció két ötletgazdája, a 
városnapon közös Siófokért-érem 
kitüntetésben részesült Herencsár 
Tünde és Kótiné Molnár Szilvia ál-
tal. A Becsülettel Siófokért Egyesület 

képviselő-testületi frakciójából még 
Kocsisné Várnagy Tünde és Kenyér 
Anikó is licitált. A legnagyobb mére-
tű alkotást, a Víztornyot  Potocskáné 

Kőrösi Anita és Potocska Gábor vihet-
te haza. A nemrég bezárt kiliti posta 
is elkészült mézeskalácsból, az Virág 
Erzsébet kiliti képviselőé lett.

Folytatódik a vasárnapi ebédosztásFolytatódik a vasárnapi ebédosztás
Havonta egyszer, minden hónap 
utolsó vasárnapján, délben.

2015 őszén kezdődött… A Siófok 
Városért Egyesület akkor kezdett a va-
sárnaponkénti ingyenebéd-osztásba, 
a város több pontján fellelhető ado-
mánygyűjtőkben (az akció „fedőneve” 
Egy tál) elhelyezett pénzből mindig 
más és más étterem főzött, s a heti 
rendszerességet előbb csak a nyári sze-
zonok törték meg, majd a Covid-jár-
vány. 2017 karácsonya előtt tartották a 
századik ebédosztást az Újpiac téren, 
majd 2021 karácsonya előtt a kétszáza-
dikat, a kettő között a Covid miatt 2020 
márciusában felfüggesztették az akciót 
(mindennap feltöltötték azonban az 
Enni adok ételdobozt, ugyancsak az 
Újpiac téren), majd 2021. október és 
december között újraindították.

Egy év szünet után köszöntötte 
ismét a meleg ebédért sorban állókat 
Juhász Attiláné 2022 karácsonyán, 
szenteste napján, délidőben. Ahogyan 
decemberi számunkban megírtuk, no-
vember vége táján a Siófok Városért 
Egyesület aktivistája még nem tudta 
megmondani, mire lesz lehetőségük 
karácsonykor az egyre nehezedő gaz-
dasági helyzetben. Ebédet vagy élel-
miszercsomagot osszanak, ez volt az 
alapkérdés, azután – gazdasági válság 
ide vagy oda – úgy alakult, hogy ezt 
is, azt is tudtak adni a rászorulóknak. 

Négy étterem is csatlakozott a jóté-
konykodókhoz, a Roxy, a Piroska, a 
Sanyi Sarok, valamint az S-Food kony-
hája jóvoltából négyszáz adag meleg 
étel került a dobozokba szenteste nap 
déli tizenkettőre: halászlé, rizseshús, 
székelykáposzta és sült csirke. Nem 
panaszkodhattak hát a sorban állók; 
mindegyiküknek jutott mind a négy- 
féle étekből, továbbá az egyesület to-
vábbi támogató partnereinek köszön-
hetően péksütemény, szaloncukor, 
mandarin, valamint ajándékcsoma-
gok, külön a gyerekekre is gondolva.

Ki családostól, ki magányosan, 
volt, aki csendben, könnyeit morzsol-
va, más harsányan érkezett Margó ét-
kezdéje elé (a Margó becenév Juhász 

Attilánét „rejti”, de persze ki ne tudná 
ezt Siófokon…), hazafelé menet azu-
tán alig fért be a kicsi a gyerekkocsiba 
a csomagok mellé…

Az egyesület aktivistái a szolgálat-
ban lévő mentősöket és tűzoltókat is 
meglepték a négy étterem főztjével, 
sőt, a hajléktalanszállóra is jutott be-
lőle. A karácsonyi ebédosztás nem 
egyszeri alkalom volt, folytatása kö-
vetkezik: az adománygyűjtőkben ösz-
szegyűlő pénzből mostantól minden 
hónap utolsó vasárnapján várják a rá-
szorulókat meleg ebéddel. Erre futja 
a jelenlegi gazdasági helyzetben, az 
azonban feltétlenül örvendetes, hogy 
tizenkét helyi étterem állt most is az 
Egy tál akció mellé. F. I.
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Szent Miklós püspök ünnepénSzent Miklós püspök ünnepén
Erdélyi testvérvárosunk, Gyergyó-

szentmiklós 2 évnyi kényszerű kiha-
gyás után ismét megrendezte a Szent 
Miklós püspök nevével bearanyozott 
városi rendezvénysorozatát. Felesé-
gemmel, Ágival és Tomanek Péter 
plébános úrral hárman képviseltük 
Siófokot.

Érkezésünk után este volt egy fo-
gadás, melyen a többi – és igen szá-
mos – testvérváros küldöttségeivel 
együtt fogadott minket Csergő Tibor, 
gyergyószentmiklósi polgármester 
kollégám. Akkor tájékoztattak ben-
nünket arról is, hogy minden dele-
gációnak külön kísérői lesznek.  Volt 
rendőrtisztként én, pontosabban mi, 
a helyi rendőrség 4 kollégáját „kap-
tuk”. Azt kell mondjam, hogy ezek a 
remek emberek mindent, de mindent 
elkövettek azért, hogy minél jobban 
érezzük magunkat. Kaptunk tőlük 
(is) ízes magyar beszédet, nagyszerű 
erdélyi viccek sokaságát, hatalmas 
vendégszeretetet.

A programsorozat kulturális része 
felemelő és igen magas színvonalú 
volt. Hihetetlen, hogy egy viszonylag 
kis városi közösség mennyi, de meny-
nyi tehetséget ad országnak-világnak. 

A teljesség igénye nélkül, de talán kü-
lön is kiemelendő az itthon is jól is-
mert és méltán népszerű No Sugar, a 
4s Street vagy épp a Bagossy Brothers 
zenekarok, Sólyom Bernadett, az idei 
X-faktor győztese, akik mind-mind 
gyergyóiak (a díszünnepségen ott is 
voltak, Solyóm Bernadett fel is lépett, 
a No Sugar pedig a főtéri ünnepi ren-
dezvényen énekelt).

Lelket melengető, ahogy a magyar 
kultúrát életben tartják, és terjesztik 
is az ottaniak. Többféle keresztény fe-
lekezet is van a városban, de a római 
katolikus közösség tán a legnagyobb. 
Az ünnepi szentmisén, a sok száz 
hívővel zsúfolásig megtelt templom-
ban, a testvérvárosi delegációk veze-
tői – így magam is – egy rövid felolva-
sói szerepet kaptunk, de a delegációk 
lelkész tagjai, így Tomanek plébános 

úr is részt vettek a celebrálásban.
A magyar és a székely himnuszok 

közös éneklésében sosem tudok köny-
nyek nélkül részt venni. Most sem 
volt ez másképp. Nem volt viszont jó 
érzés minden hivatalos programban 
románul is meghallgatnunk a mon-
dandókat. Nem tud az ember olyan-
kor elvonatkoztatni attól, hogy mek-
kora bűn, mekkora aljasság is volt 
anno Trianon…

Szóval összességében nagyon jól 
éreztük magunkat, amiben nagyon 
komoly szerepe volt az ottani négy 
rendőr kollégámnak. Köszönet a ven-
déglátóinknak, de külön is négyük-
nek.

 Dr. Lengyel Róbert polgármester

 fotók: Szent Miklós Napok  
 Facebook-oldal és Lengyel Ági
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Nyolc facsemete az új töreki parkbaNyolc facsemete az új töreki parkba
Folytatódott a városfásítás.

Töreki városrész zöld-
területi rekonstrukciójához 
csatlakozott Horváth Zoltán, 
Ukrajna siófoki tiszteletbeli 
konzulja, egyben a siófoki 
székhelyű Magasépítő’99 
Kft. cégvezetője nyolc facse-
mete megvásárlásával és a 
kiültetési költségek vállalá-
sával.

Az öt oszlopos gyertyán 
és a három szerb luc Töreki legújabb 
pihenőparkjába került, a nemrég 
felújított kis kápolna mellé. Virág 
Erzsébet, a városrész önkormányza-
ti képviselője (Becsülettel Siófokért 
Egyesület) összefogott a városháza 
munkatársaival és a helybéliekkel, 
a másutt (Rózsakert, kikötő, Újpiac 
tér) feleslegessé vált anyagokból és 
tárgyakból alakították ki a kis parkot, 
amelybe így került egy réges-régi idő-
járásjelző állvány vagy néhány pad. 

Mindezt immár a nyolc, most kiülte-
tett facsemete veszi körül, valamint 
a város által adott örökzöld liliomfa 
bokor. A város nevében dr. Lengyel 
Róbert polgármester köszönte meg 
Horváth Zoltán társadalmi szerep-
vállalását.

„Társaságunk felelősséggel vi-
szonyul a természeti környezethez 
– mondta a cégvezető. – A vállalatzöl-
dítés érdekében már 2020-ban elindí-
tottunk egy olyan energia- és környe-

zettudatossági programot, ami 
nem csupán a vállalat dolgozóit 
és közvetlen környezetét érinti, 
hanem hosszabb távon a társa-
ság tevékenységének ökológiai 
kompenzációját hangsúlyoz-
za: szelektív hulladékgyűjtés, 
megújuló energiák használata, 
papírfelhasználás csökkentése, 
károsanyag-kibocsátás csök-
kentése, dolgozói tudatosság 
növelése. A program első fázi-
sában a kft. munkavállalóinak 

környezet- és energiatudatosság-nö-
velését tűztük ki célul, valamint amel-
lett, hogy folyamatosan növelnénk 
a megújuló energiaforrások haszná-
latát, az üzemanyag-fogyasztásból 
adódó károsanyag-kibocsátásunk, 
ökológiai lábnyomunk csökkenté-
se érdekében vállaltuk, hogy fákat 
ültetünk a siófoki önkormányzattal 
együttműködve. Bízunk benne, hogy 
akciónk az itt lakók és ide látogatók 
megelégedésére is szolgál.”

Szépülnek a siófoki temetőkSzépülnek a siófoki temetők
Szépülnek a siófoki temetők; a 
múlt év végén, ahogyan megír-
tuk, a Szépvölgyi utcai temetőben 
ültettek tíz juhar- és tíz szilfát a 
VárosFa program keretében. Az 
önkormányzati tulajdonú Siófoki 
Temetkezési Kft. öt köztemető üze-
meltetését és karbantartását végzi.

A kft. biztosítja a temetkezési 
szolgáltatásokat is az öt siófoki köz-
temetőben. E temetőkön belül csak 
a kft. szakszemélyzete dolgozhat. 
Irodája a Fő utca 200. alatt találha-
tó, a buszpályaudvarral szemben. 
Siófokon korábban a temetőfenntar-
tást és a temetkezést is vállalkozó 
végezte. A város képviselő-testülete 
előbb, 2017 júliusában a temetők 
üzemeltetését és fenntartását bízta 
az akkor megalakított Siófoki Te-
metkezési Kft.-re, majd 2021-től a 
temetkezési szolgáltatásokat is. Ez 
utóbbit az önkormányzati tulajdonú 
társaság szabott áron végzi, az ára-
kat önkormányzati rendelet állapít-
ja meg.

Egyre többen fordulnak a város 
kft.-jéhez, egyre többen ajánlják őket, 
ügyfeleik általában elégedettek ára-
ikkal, szolgáltatásaikkal, kollégáik 
munkájával, az öt városi köztemető 
színvonalával, fenntartásával – vonta 
meg az elmúlt két év mérlegét Bóka 
Zoltán, a kft. ügyvezetője. Ezzel 
együtt még ma is vannak olyanok, 
akik számára újdonság, hogy a vá-
rosban működő magánvállalkozások 
mellett az önkormányzati társaság-
hoz is fordulhatnak. Fontos tudniva-
ló, hogy a városi önkormányzat ren-
delete értelmében a temetőkön belül 
csak a kft. szakszemélyzete dolgoz-

hat, tehát a temetést akkor is a Siófoki 
Temetkezési Kft. végzi a siófoki teme-
tőkben, ha más szolgáltatásokat ma-
gánvállalkozásoknál rendelnek meg 
az ügyfelek. 

A kft. teljes körű szolgáltatási pa-
lettájának része az elhunyt szállítása a 
nap 24 órájában, valamint az is, hogy 
munkatársuk a nap bármely szakában 
hívható, nullától 24 óráig, a 20/219-09-
57-es telefonszámon. A temetés teljes 
körű ügyintézését vállalják; a halotti 
anyakönyvezéstől az engedélyek, nyi-
latkozatok beszerzéséig. Segítenek a 
hirdetés feladásában, az egyházi vagy 
polgári szertartás időpontjának lefog-
lalásában, a virágmegrendelésben, a 
sírkőmunkákban. Széles kelléktárral 
(urnák, koporsók, stb.) állnak ren-
delkezésre, továbbá, mivel az önkor-
mányzati kft. vezeti a nyilvántartást, 
a sírhely-megváltást és újraváltást is 
náluk lehet intézni.

Siófoki Temetkezési Kft.
Siófok, Fő utca 200. Tel: 84/310-529

web: siofok-temetkezes.hu
e-mail: iroda@siofok-temetkezes.hu
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A média aranykora…A média aranykora…

...ahogy a siófoki „médiamunká-
sok” átélték.

Legutóbb az 1956-os siófoki ese-
ményeket feldolgozó HÉ!-kiadványról 
adtunk hírt, a Helyi Érték Egyesület 
füzeteinek sorában újabban egy kis 
siófoki médiatörténelmet szerkesztett 
össze Gyarmati László elnök, a Siófoki 
Hírek korábbi főszerkesztője (1991-
2000), azzal a címmel, hogy Siófoki 
média a rendszerváltás évtizedeiben. 
Könyvbemutatóként pedig rögtönzött 
beszélgetést szervezett a könyvtár-
ban, azokat bevonva, akik főszereplői 
voltak a 

‚
80-as évek végétől íródó sió-

foki médiatörténelemnek, s akik írtak 
is visszaemlékezést a HÉ! legfrissebb 
helytörténeti kiadványába.

„Siófokon – miként az ország más 
tájain is – a sajtó szereplői (újságírók, 
szerkesztők, szakemberek és nem 
szakemberek, hozzáértők és lelkes 
amatőrök) úgy éreztük, hogy eljött a 
pillanat, a demokrácia csúcsa, s most 
már teljes a szabadság. A szólássza-
badság, a vállalkozói szabadság, az 
egyén szabadsága a társadalomban… 
Aztán…” – írja Gyarmati az előszóban. 
Talán nem véletlen, hogy a világra az 
átlagnál addig is nyitottabb Siófokon 
jött létre ez idő tájt az ország (sőt: 
Kelet-Európa) első kereskedelmi te-
levíziója, az ország települései között 
másodikként városi újság, de még a 
kalózrádiók sorában is az elsők között 
szólalt meg 1992-ben a Rádió FB 89. 
Ráadásul ekkor már évek óta szólt a 
Juventus a szabadi rádióállomásról. S 
ahogyan ott egymásnak adták a mikro-
font az országosan ismert rádiósok, a 
Sió Tévébe is sorra jöttek a már nép-
szerű vagy később azzá vált televízió-
sok.

S ahogyan a Színházi Élet hírlapírói 
már száz éve Siófokra települtek a nyá-
ri szezonra, s a Balaton és a Balatoni 
Kurir újságoknak is volt itt szerkesz-
tősége, a Somogyi Néplapnak, majd 
Hírlapnak is működött helyi redak-
ciója, innen indult a Balatoni Futár is 
Kék Balatoni Futárként, azután, már a  
kétezres években létrejött a többre 
hivatott balatoni médiabirodalom: té-
vével, rádióval, újságokkal, sőt futball-
csapattal – „élt” úgy másfél évet…

A „boldog békeidők”, avagy a 
média aranykora – a könyvbemutató 
beszélgetés résztevői kivétel nélkül 
egyetértettünk abban: szerencsések 
voltunk, vagyunk, hogy ekkor „csi-
nálhattunk” médiát, az 1989-90-től 
egy-másfél, de maximum két évtize-
dig tartó és talán soha már vissza nem 
térő média-aranykorban. Eddig tartott 
(ki) a rendszerváltás a médiában, or-
szágosban és helyiben egyaránt, erre 
utal talán Gyarmati László címválasz-
tása is a HÉ! legfrissebb kiadványának 

címlapján. Az ugyanis vissza-visszakö-
szön az írásokból és visszaköszönt a 
könyvtári diskurzusból is: a gazdasági, 
politikai viszonyok változása, a konku-
rencia (nem kis részben az internet, a 
közösségi „média”) megjelenése véget 
vetett a média aranykorának.

… mint a Szabad Európa
A 90-es évek hirtelen támadt mé-

diaszabadságába belefért, hogy kifeje-
zetten monokinis hölgyek fényképezé-
sére küldjék ki a városi újság fotósát a 
siófoki strandra – ezt is a HÉ!-füzetben 
olvashatjuk. Az 1989. április 4-i siófoki 
megemlékezésről már csak egy párso-
ros tudósítást kért tőle a megyei napi-
lap – emlékszik vissza Czene Attila. 
Fakón és recsegve szólt, mint a Szabad 
Európa – írja Süli Ferenc a Juventus rá-
dióról, melyet főszerkesztett is anno. A 
Sió Tévéből indult például Máté Krisz-
tina karrierje, Bochkor Gábor német 
nyelvű híreket olvasott – egy mondat 
Róka Ildikó visszaemlékezéséből. Mó-
czár István pedig azt idézi fel, amikor 
még zenés, ifjúsági nagyjátékfilmet is 
forgattak (1997), amihez lezárták és 
fellocsoltatták a siófoki Fő utcát. D. 
Kiss Máriában többek között az ha-
gyott mély nyomokat, hogy hány és 
hány helyre (Objektív, A hét, Ablak, 
Tízórai, Híradó, Duna Tévé, Hír Tévé, 
stb.) készítettek anyagokat operatőré-
vel, Kok Jenővel, aki pedig azt említi 
meg írásában: a Sió Tévé mint keres-
kedelmi csatorna indulásáról (mely-
ben egyszerre volt reggeli imádság és 
éjszakai szexfilm – az idézet Kovács 
Péter akkori főszerkesztőtől) még a 
nyugatnémet ARD tévé is beszámolt.

Részletek a friss helytörténeti kiad-
ványban. F. I.

35 éve, 1988. júliusában jelent meg először 
a Siófoki Hírek.
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ÉLETMENTŐ RENDŐRÖK, KITÜNTETETT TŰZOLTÓ. Perceken múlt az élete annak a hajléktalannak, aki a Baross-híd 
közelében közvetlenül a vonatsínek mellett aludt el; Kertész Richárd és Kertész Kristóf siófoki rendőr őrmester azonban 
szerencsére időben érkezett. A két rendőr azt mondta a Bors című lapnak: nem sokkal előtte közterületi alkoholfogyasztás 
miatt intézkedtek a hajléktalan férfival szemben,  aki azután pont a vasúti sínek tövében aludt el. Bejelentésre mentek ki 
az őrmesterek a helyszínre, s már éppen indult volna egy vonat az állomásról, amikor felemelték és arrébb vitték az alvó, 
ittas férfit. Kertész Richárdot egyébként éppen a nyáron tüntették ki, akkor a szabadnapján fogott el egy többszörösen 
körözött bűnözőt, méghozzá annak ellenére, hogy a férfi megpróbált elmenekülni, és több helyen is betörte Richárd orrát, 
amit az eset után meg is kellett műteni.

A siófoki körzeti megbízottak karácsony előtt egy idős nőt hoztak ki a lángok közül. Egy kétszintes siófoki családi ház te-
tőtere kapott lángra, ahonnan a rendőrök kihozták a sokkos állapotban lévő 75 éves nőt, akit a mentőszolgálat kórházba 
szállított.

A Balatoni Régió Közbiztonságáért díjat vehette át Pfeifer Péter tűzoltó alezredes, a Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
tűzoltósági felügyelője a Balaton Fejlesztési Tanácstól. Az alezredes a méltatás szerint részt vesz a nyári fesztiválok biz-
tonságos lebonyolításában, kiemelt figyelmet fordít a beavatkozó állomány tömegrendezvényekhez kapcsolódó speciális 
ismereteinek fejlesztésére, kiemelkedő munkát végez a régió önkéntes tűzoltó egyesületeinek fejlesztésében.

 (Fotó: Zsaru magazin és Katasztrófavédelem)

KAMARAI DÍJAK
A Somogyi Kereskedelmi és Ipar-

kamara (SKIK) valamint a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara (NAK) me-
gyei szervezetének kaposvári ünnep-
ségén a Somogy Gazdaságáért 2022 
díjat a siófoki kőolajvezeték-építő 
társaság, a KVV Zrt. nyerte el. A SKIK 
Somogyi Gazdaságáért Életműdíját 
Csugány Ibolyának ítélték, aki szak-
mai pályafutását 1982-ben pénzügyi 
csoportvezetőként a Siófok és Vidé-
ke Áfésznál kezdte, később a Bala-
ton-Coop Zrt. elnök-vezérigazgatója 
volt, s a kamarában is aktívan tevé-
kenykedett.

HÁROM ÚJ ÉRTÉK
A helyi értéktárbizottság utolsó 

2022-es ülésén hárommal bővítette 
a siófoki értékek listáját. Ezek: a Fla-

ment család kertépítő tevékenysége; 
Szapudi András író, újságíró, a Sió-
foki  Hírek első főszerkesztője mun-
kássága; a Siófoki Bányász labdarúgó 
csapatának 1984-es MNK-győzelme.

 FENYŐNAPOK
Január 12-én és 26-án szállítja el 

a fenyőfákat a porták elől a Siókom 
Nkft.– derül ki a társaság 2023-as 
járattervéből. Figyelem, a kidobott 
karácsonyfákat máskor nem, csak e 
két napon viszik el! A zöldhulladék 
heti elszállítása idén is márciusban 
indul, és a tavalyi évhez hasonlóan 
egy-egy heti szállítás kimarad júli-
usban és augusztusban is, cserébe 
azonban decemberben is lesz még 
zöldhulladék-szállítás, két alkalom-
mal. Részletek a Siókom weboldalán:  
http://siokom.hu/jaratterv/

VÉRADÁS
Siófoki véradások januárban: 23-

án és 30-án 15 és 18 óra között a kór-
ház vérellátójában.
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„Siófok kacéran ragyog, mint a„Siófok kacéran ragyog, mint a
nagyvilág a falusi lányok álmában.”nagyvilág a falusi lányok álmában.”
Így kezdődött.

„Füred csendben világít jobbra, 
Siófok kacéran ragyog, mint a nagy-
világ a falusi lányok álmában” – írta 
Krúdy Gyula 1916-ban, hiszen addigra 
már a Siófok Balatonfürdő Rt. fürdő-
vállalat működésének éppen 130 év-
vel ezelőtti, 1893-as megkezdése óta 
évtizedek teltek el, Siófok „lekörözte” 
Füredet, 110 évvel ezelőttre, 1913-ra 
elkészült a villanyvilágítás is a csator-
názással, vízvezetékkel, aszfaltozással 
együtt. Siófok nagyközség a 19. szá-
zad végén kétszáz szállodai szobával 
bírt, ezen felül magánházaknál, vil-
láknál négyszáz kiadó szobát kínált, 
ehhez képest az 1910-es évek derekára 
már kétezer szoba várta a vendégeket. 
Katona Csaba tanulmányában olvas-
hatjuk ezt, aki a tavaly év végén meg-
jelent „Siófok, 20. századi történetek” 
című helytörténeti kötetben írt a siófo-
ki fürdőélet kezdeteiről.

A lakosságszám is folyamatosan 
gyarapodott: a századfordulón 2496, 
1920-ban 3150 főt írtak össze.

Voyta Adolf a 20 évvel korábban 
átadott déli vasúton (melyen 160 éve, 
1863-ban lett állomása Siófoknak) 
1881-ben utazva figyelt fel a telepü-
lésre, és képzelt el nagyszabású parti 
fejlesztéseket Siófokra, ám akkor még 
a földtulajdonos veszprémi káptalan 
nem adta bérbe neki, mondván, nem 
akar Fürednek versenytársat… Tíz 
év múlva mégis megalakult a Siófok 
Balatonfürdő Rt., s a Belügyminiszté-
rium „megengedte, hogy a társulat a 
gyógyfürdő elnevezést használja”. Az 
első elnök Batthyány Géza gróf, de Ka-
tona Csaba történész azt a következte-
tést vonta le a korabeli írásokból, hogy 
a már ekkor is alelnök, később elnök 
Burchard-Bélaváry Konrád főrendiházi 
tag volt a valódi vezető, akinek a nevét, 
szerepét méltatlanul elfeledte az utó-
kor, a már szintén a kezdetektől rt.-tag 
Glatz Henriké maradt csak fenn.

Egy korabeli írás így foglalta össze 
a fejlődést: „A déli part igazi sikertör-
ténete Siófok, Siófok-fürdőtelep. A for-
dulat éve 1891, ebben az évben vette 
meg a Balatonfürdő Rt. a veszprémi 

káptalantól a partot. Kiirtotta a náder-
dőket, feltöltötte a békás mocsarakat, 
közvetlenül a tó partjára nagy szál-
lodákat épített. Körülbelül 60 hold-
nyi területre ezer és ezer fát, bokrot,  
díszcserjét ültetett, a vízbe pedig díszes 
fürdőházat emeltetett”. Az új fürdőte-
lep megnyitójára különvonat hozta a 
társaság által meghívott vendégeket – 
számolt be a nagy eseményről a Vasár-
napi Újság. A község nevében Borsos 
István plébános üdvözölte az érkező-
ket. „A fővárosi orvosok kijelentették, 
hogy a tengeri fürdőre való betegeiket 
ide küldik, ahol maguk meggyőződtek 
a tengeri fürdő hatásáról” – írta a lap. 

A jeles nap ebéddel folytatódott, majd 
fürdés, csónakázás és a balatoni halá-
szat bemutatása után „kigyúltak a vil-
lamos lámpák, amelyek pazar fénnyel 
világítják be az egész fürdőtelepet”.

Siófok első két szállodája, a Sió és 
Hullám is éppen 130 éve, 1893-ban 
nyílt, majd a Központi Szálloda az 
Andrássy úton (mai Mártírok útja) 
1896-ban és sorra a többi szállóhely, 
már nem csak a Balaton-parton, ha-
nem a főtéren is: Balaton, Fogas, 
Gizella-udvar.  A kor divatja szerint 
sorra épültek a parti villák, az első 
Dorninger Vilmosé, a déli vasút mér-
nökéé, akinek a példáját neves     

A főtér (piactér) 1880-ban és 30 évvel később, 1910-ben

A képek: Ábrahám Gábor gyűjteményéből 

14 SIÓFOK ANNO



   művészek követték; Than Mór, 
Vágó Pál és a többiek.

Szállodák, villák, villany- és víz-
vezeték, színház és mozi… Eközben 
1904-ben természetesen Siófokon tar-
totta alakuló ülését a Balatoni Szövet-
ség, melynek első elnökének szintén 
Burchard-Bélaváry Konrádot válasz-
tották. Egy 1911-es adat szerint Siófok 
fürdővendégeinek száma 12 ezer volt. 

A nyaralóvendégek zöme a nagyvá-
rosi, azon belül is főleg a budapesti 
polgárság soraiból került ki, emellett 
pedig a mondén művészvilág jelenléte 
is karakteresen érezhető volt – írja a 
történész a Siófok 20. századi történe-
teit felvillantó kötetben.

Világháború, kommün, fehér ter-
ror, Trianon: sötét időszak jött (miköz-
ben azért a művészvilág nem hagyta 

el Siófokot, Karinthy Frigyesről 1918-
ban készült fotó, Krúdy Gyula 1914 és 
‚
17 között időzött itt nyaranta), s bár 
a Monarchia kedélyes fürdővilága vég-
leg elenyészett, egészen új távlatokat 
nyitott a fejlődés előtt az, hogy a tria-
noni döntés után jó néhány fürdő és 
nyaralóhely került az elcsatolt terüle-
tekre. A Balaton és Siófok azonban itt 
maradt…

A parti zenepavilon 1908-ban

A parti villasor 1920-ban

Az 1948-ban lebontott Központi Szálloda 1907-ben

Siófok fövenystrandja 1915-ben, az első vízibiciklis kép

Idegeseknek, vérszegényeknek, rosszgyomrúaknak, mozgáshiányos nőknek
Egyebek között idegeseknek, 

vérszegényeknek, rosszgyomrúak-
nak ajánlotta a Balaton vizét és bár-
sonyos homokját Thanhoffer Lajos 
(1843-1909), korának híres anató-
musa, egyetemi tanár és sebész, aki 
az elsők között, 1897-ben épített vil-
lát a siófoki parton (akkor még köz-
vetlenül a vízpartra, azóta „közbeé-
kelődött” a Petőfi sétány, valamint 
a Nagystrand területe), s nem csak 
nyári lakhelyével, hanem írásaival 
is propagálta az általa igen szeretett 
tavat. Róla és a Siófok-kultusz többi 
terjesztőjéről Kovács Emőke törté-
nész írt a tavaly év végén megjelent 
helytörténeti könyvbe. „A Balaton 

homokja egészen olyan bársonyos, 
mint Biarritzé – írta Thanhoffer. – 
Évenként örömmel nézem a sápadt 
leánykákat s fiúcskákat, miként erő-
södnek meg, s hányan vannak, akik 
évtizedeken át azért járnak oda, 
hogy betegségeikből kigyógyulva 
hálás emlékeikkel legyenek eltelve 
iránta. ”

Preysz Kornél királyi közegész-
ségügyi felügyelő, gyógyvízszak-
értő, korának híres orvosdoktora 
a fürdőtelep megalakításában is 
részt vett, s egyike volt azoknak, 
akik vallották, hogy a Balaton vize a  
gyógyvizekhez hasonlatos. Ő a kó-
ros véralkat, a csökkenő életerő, 

fáradtság, kimerült idegrendszer  
orvoslására ajánlotta, valamint kü-
lönösen a rossz levegőjű nagyváros 
falai közül kiszabaduló, mozgáshiá-
nyos nőknek.

Kovács Emőke megemlékezik 
a sportéletet fellendítő Fodor Ká-
rolyról (a sporttelepen vívócsarnok 
tornafelszereléssel, céllövőhely, 
ping-pong asztalok, atlétikai pálya, 
football-pálya, tennisz- és atlétikai 
tréner, úszómester – írták a korabe-
li krónikák) vagy a tavi kertkultúra 
képviselőiről, így Zichy Zsófiáról, 
Zichy Mihály festő lányáról s a Jó-
kai-park elődjét megálmodó Fla-
ment Lajos fürdő-főkertészről.
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Amikor a mai Vilma utca volt a falu széleAmikor a mai Vilma utca volt a falu széle

Az előző oldalakon a fürdőélet 
kezdetére emlékeztünk vissza, most 
ugrunk visszafelé az időben még egy-
szer száz évet, és rácsodálkozhatunk 
például arra: Siófok falu nyugati széle 
a mai Vilma, Vitorlás és Fő utcák ta-
lálkozásánál volt, ott szó szerint véget 
ért, hiszen onnantól északi és nyugati 
irányban is még az Ős-Balaton hul-
lámzott. Az Ős-Balaton partvonala 
az 1838-as térkép szerint a mai Sem-
melweis és Kandó utcák nyomvona-
lán haladt, a Siótól nyugatra csupán 
egy lakóház állt akkoriban, a későbbi  
Vilmatelep előhírnökeként.

Ahogyan az Faragó Sándor térké-
pész, földmérő mérnök Siófok-őstör-
téneti füzetében olvasható, a Siófok 
szóösszetétel mindössze 228 éves, 
1795-ben használták először azok az 
őseink, az ős-siófokiak, akik a Balaton 
hullámzása által az 1600-as évek vé-
gére kialakult turzásgátra költöztek át 
az Ős-Balatonból szigetként kiemel-
kedett Fok faluból, mely az 1700-as 
évekre bűzös, egészségtelen mocsár-
rá változott (1350-től Fok, előtte Lusta 
falu a mai Szigeti-dűlő területén emel-
kedett). Az egészségesebb levegőjű, 
de állandó árvízveszélyes turzásgát 
(szintje alig volt magasabb az Ős-Ba-
latonnál) legszélesebb szárazulata a 
nyugati fele volt, ezért építették oda 
az első házakat, a mai Fő utca kör-
nyékére; a Faragó Sándor által szer-
kesztett 1838-as térkép szerint a mai 
Sió-csatornától a jelenlegi futballpá-
lyáig, illetve az Újpiac tér környékén 

és a mai Sió utca északi felén álltak 
házak. A lakosság ekkor 1060 fő lehe-
tett. A házak és az Ős-Balaton közötti 
üres területet legelőnek és kölesföl-
deknek használták, később, 1861-re 
e terület északi szélén, közvetlenül 
a Balaton partvonalán épült ki a déli 
vasút.

Az Ős-Balaton vizét levezető, a 
mai szabadifürdői állomás felől ka-
nyargó és Fok falu szigetét megkerülő 
Fok folyó partján működő vízimalom 
1812-ben leégett, a gátját is elbontot-
ták, miáltal 1,2 méterrel csökkent a 
Balaton vízállása – írja a térképész. Ez 
az árvízveszélyt is csökkentette Sió-
fokon, a turzásgáton lassan fejlődge-
tő faluban, ahol a halászatot, a föld-
művelést egyre inkább felváltotta az 
iparosodás. Megjelentek az első taká-
csok, szabók, vargák, asztalosok, fu-
varosok, cserepesek, kovácsok, 1815-
ben oskola is épült mind a Veszprém 
megyei Siófokon, mind a Somogyhoz 
tartozó Kilitiben (e két települést 200 
éve még elválasztotta a Sió-bozót 
mocsara; a mai Attila utca, Tavasz 
utca és Honvéd utca volt a kiliti szá-
razulat keleti széle, az északi meg a 
Malom és Templom utca), később ve-
gyesbolt, vendégfogadó (a Betekints 
csárdát Copf Mihály üzemeltette), 
posta, patika.

Az Ős-Balaton fölös víztömegének 
egynegyedét levezető Sivó, későb-
bi nevén Sió-patak (nyomvonala a 
mai Árpád utca) a Balaton vízszint-
csökkentése következtében eldugult, 

medre kiszáradt – szövi tovább az 
őstörténetet Faragó Sándor. A fölös 
víz háromnegyedét is levezető Fok 
folyó medre és lefolyásai is holtmed-
erré váltak, kiszáradtak, a déli vasút 
végleg elzárta a Balatontól. A turzás-
gáttól délre eső területeket is legelő-
nek használta ezután Siófok falu, a 
mai szabadifürdői vasúti megállóig 
(Siófok marháinak száma ez idő tájt 
258). A Balaton vizét azonban valahol 
le kellett vezetni; bár a Sió-csatornát 
alulról, a Duna felől kezdték építeni, 
egy rövid szakaszt már előbb meg 
kellett építeni belőle Siófoknál, a tur-
zásgát átvágásával. Egy fahidat is épí-
tettek az új csatornán át, így „folytat-
va” a Fő utcát, hiszen ott véget ért a 
turzásgát, az Ős-Balaton medre pedig 
két méternyivel mélyebben feküdt a 
mostani utca szintjénél; ez ma is tet-
ten érhető a Vilma utca-Vitorlás utca 
és a Fő utca kereszteződésében álló 
házaknál. Ez a fahíd a nevezetes híd, 
amiről korábban megírtuk a helyi ér-
téktár-bizottság kutakodása nyomán: 
1848 szeptemberében nemes Priszá-
csics József  siófoki bíró felszedette 
a Sió fahídját, így tartóztatva fel Jel-
lasics seregét, és a hidat a siófoki pol-
gárok a horvát bán felszólítására sem 
építették vissza.

Valahogy így éltek 200 vagy csak-
nem 200 éve eleink, amikor még a 
mai Vilma utcánál véget ért Siófok. S 
amikor talán még csak nem is sejtet-
ték a siófokiak, hogy egy emberöltő-
vel később fellendül a fürdőélet…    

Valahol itt érhetett véget Siófok falu kétszáz évvel ezelőtt, akkoriban még ettől északi és nyugati irányban is a Balaton hullámzott
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    Fok: lefolyás
Évszázadok során kiválóan mű-

ködő rendszer részei voltak a fokok, 
képesek voltak elvezetni, majd egész 
évre eltárolni a tavaszi nagy áradások 
vizét – írja a Greendex környezetvé-
delmi honlap.

„Foknak azt nevezték, ahol lefolyt 
a fölös víztömeg – mondta a Siófoki 
Híreknek Faragó Sándor térképész, 
földmérő mérnök. – A Balaton ősi le-
folyása, Fok – ahogy 1211-ben II. And-
rás király is írta. A mai szabadifürdői 
állomástól induló Fok folyó a jelenlegi 

zsidó temetőnél délre fordulva meg-
kerülte Fok falu, a mai Szigeti-dűlő 
területét, öblében állhatott a török ki-
kötő és a török várnak nevezett erőd. 
Ennek közelében működött a vízima-
lom 1812-ig. A Fok medre folyamato-
san eldugult, föld alá került, elmocsa-
rasodott. Beszédes József 1810-ben 
jegyezte fel, hogy jó 7 kilométer hosz-
szan nem található a lefolyás medre. 
A Fok folyó eltűnt, de létezett, én 
magam 1978-ban még felfedeztem 
a morotváit, kiszáradt medrét. Ma is 
nyomon lehet követni itt-ott, a szaba-
difürdői állomással szemben a panzió 

kertjében (a kis tó az ősi medernek 
egy kikotort része) vagy tovább ha-
ladva az ipartelepen.”

Fok: amellett, hogy Siófok telepü-
lésnevünkben is őrizzük az emlékét, 
jelentett valaha folyót, de falunevet is. 
A honfoglalás után, a 12. században 
elsőként oda települtek Foknak ne-
vezték el a mai ipartelep déli részét, 
azután 1350-től Lusta (Losta) faluból 
is Fok lett a mai Szigeti-dűlő, volta-
képpen az „ős-Siófok”, s az innen a 
mai városközpont területére átköl-
tözők előbb Fok-Siónak nevezték fa-
lujukat, később Siófoknak.

SIÓFOK 1838-BAN. 
A TÉRKÉPET SZERKESZTETTE FARAGÓ SÁNDOR TÉRKÉPÉSZ, FÖLDMÉRŐ MÉRNÖK.  
ÉRDEKESSÉGKÉPPEN MEGJELÖLTÜNK A KORABELI TÉRKÉPEN  
14 MAI UTCÁT, NEVEZETES SIÓFOKI HELYET: 

1: Kikötő, 2: Vitorlás utca, 3: Semmelweis utca, 4: Árpád utca, 5: Jegenye sor,  
6: Kiliti katolikus templom, 7: Petőfi sétány, 8: Batthyány utca,  
9: Fő utcai katolikus templom, 10: Sió utca,  
11 és 12: Dózsa György utca. 13: Bajcsy utca, 14: Tűzoltóság.

1. 7.

2.

3.

4.
12.

13.

14.

5.

6.

8.

9.

10.

11.
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„Boldogabb új esztendőt és„Boldogabb új esztendőt és
jó laboreredményeket!”jó laboreredményeket!”
Lengyel Róbert szaloncukrot, 
Witzmann Mihály mandarint tett 
a nyugdíjasok képzeletbeli kará-
csonyfája alá.

A Nyugdíjasok Siófoki Egyesüle-
te nemcsak hogy a város legnagyobb 
taglétszámú civil szervezete, de idén 
még 24 fővel növelte is a ma már így 
száz fölötti létszámát – állapította meg 
elégedettséggel Pintér János elnök a 
„nyugdíjasok karácsonya” kezdetén. 
Az egyesület hagyományos évzáró 
ünnepi gáláján ki is emelte Stikel Já-
nos, a nyugdíjas szervezetek Somogy 
megyei szövetségének elnöke: nincs 
rá példa másutt, hogy ilyen ütemben 
gyarapodna egy egyesület taglétszá-
ma. A siófoki szervezet példája tehát 
fényesen igazolja, milyen nagy szük-
ségük van a gyakran egyedül élő idő-
seknek a közösségre, az együttlétre. 
Stikel János stílszerű jókívánsága úgy 
hangzott, hogy „boldogabb új eszten-
dőt és jó laboreredményeket!”.

A boldogabb új esztendő minden-
kire, nem csak a nyugdíjasokra férne 
rá, ezt hangsúlyozta köszöntőjében 
dr. Lengyel Róbert siófoki polgár-
mester is, megemlítve, hogy az idei 
ünnep kicsit más, mint sok koráb-
bi, mert mostanság mindenki ösz-
szébb húzza a nadrágszíjat, a csalá-

dok is, a város is. Witzmann Mihály  
országgyűlési képviselő is arról be-
szélt: együtt, közösségben, összefog-

va könnyebb úrrá lenni az országra, 
Európára és a világra zúduló, nem 
várt kihívásokon.  

Az idén 30 éves siófoki nyugdí-
jas-egyesület sikeres évet zárt azért 
is, mert (ahogyan korábban megír-
tuk) az Országos Nyugdíjas Ki mit 
tud?-on tánckaruk kiemelt arany 
(felkészítő Fekete Pálné), az ének-
karuk arany minősítést érdemelt ki 
(felkészítő Góren József), s ugyan-
csak aranyra minősült versmondó-
juk, Májer Róbertné.

Az ünnepi műsorban sem maradt 
el a vers, a tánc és az ének, az egye-
sület énekkarának teljes repertoárját 
pedig karácsony előtti hangverse-
nyen hallgatták meg az érdeklődők a 
kiliti katolikus templomban. F. I.

DALKÖR ÉS KILITI MIKULÁS. Karácsony előtt koncertezett a Férfi Dalkör a belvárosi plébániatemplomban. Mikulás 
érkezése, kreatív sarok, mézeskalács-díszítés, sült alma, zsíros kenyér, meleg tea, ugrálóvár - a Kilitiért Egyesület hagyo-
mányos Mikulás-ünnepségén a helyi általános iskola 2. osztályosai adtak elő mesejátékot, s harmonikaművész is szóra-
koztatta a gyerekeket, téli dalokkal.
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Tisztelt Adózóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2023. január 1.-től hatá-

lyos „Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2022. (X.28.) önkormányzati rendelete a helyi adók-
ról” 3. § (2) bekezdése alapján az idegenforgalmi adó 
mértéke 2023. január 1.-től 550 Ft/éjszaka/fő. A januári 
idegenforgalmiadó-bevallásokban már ezen adómérték 
figyelembe vételével kell az adót bevallaniuk és befizetni-
ük. Tájékoztatjuk még Önöket, hogy az új önkormányzati 

adórendelet 7. § (2) bekezdése alapján azon adóalanyok, 
akik építményadóban az életvitelszerű kedvezményt igé-
nyelni szeretnék, 2023. január 15. napjáig adatbejelentő 
nyomtatvány benyújtásával kezdeményezhetik az adóha-
tóságnál. A kérelem benyújtására rendelkezésre álló ha-
táridő elmulasztása jogvesztő és a kedvezmény megálla-
pítására irányuló kérelem automatikus elutasítását vonja 
maga után.

 Közgazdasági Osztály Adóhivatal

BOLDOG(ABB) ÚJ ÉVET ZÖRGŐ SÁNDORNAK IS! Szilveszter reggelén látogattuk meg Zörgő Sándort a kiliti Petőfi utca 
végén. A minap kishíján a fejére omlott romos háza teteje. Ottjártunkkor előbb valaki kenyeret vitt neki, majd Virág Erzsé-
bet önkormányzati képviselői is megérkezett, ő is segíteni próbál. A tűzoltóság szerint életveszélyes a bentlakás, de Zörgő 
Sándor továbbra is ott él. Riportunk és további képek: Facebook, Siófoki Hírek, az önkormányzat lapja.

KINCS A BALATON. Örökségünk-Somogyország Kincse címet adományozott Somogy Vármegye Közgyűlése a 2023-as 
megyenap alkalmából Siófok kiemelten támogatott kulturális együttesének, a Balaton Táncegyüttesnek. Az idén 60 éves 
Balaton nemcsak a díjat vette át, hanem műsort is adott a január 6-i megyenapi ünnepségen, melyet ezúttal Zamárdiban 
tartottak. Ugyanekkor vehetett át Somogy Polgáraiért Díjat Bakos Ferenc siófoki író, műfordító, haikuköltő, valamint dr. 
Simon Kornél, a siófoki kórház belgyógyász-kardiológus szakorvosa. A Balaton Táncegyüttes karácsony előtt tartotta ha-
gyományos évzáró gálaműsorát, képeink ott készültek.
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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?

SZAKKÉPZETT FAVÁGÓ SZAKKÉPZETT FAVÁGÓ 
VÁLLALJA VESZÉLYES VÁLLALJA VESZÉLYES 

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

SAJÁT EMELŐKOSÁRRAL.  
TEL.: 06/20/320-8485
kiralyfavago@gmail.com

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

Az ajánlat. 2023. január 13-tól 
 a készlet erejéig tart.

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: FEBRUÁR 9., 
LAPZÁRTA: FEBRUÁR 3.



SIÓFOK

+36 84 313 836
www.PIZZAKARAVAN.hu

TÖLTSD LE 
mobilappunkat

EREDETISÉGVIZSGA  EREDETISÉGVIZSGA  
(akár azonnal)(akár azonnal)

AUTÓKOZMETIKAAUTÓKOZMETIKA
• AUTÓTAKARÍTÁS-MOSÁS  

• KÁRPITTISZTÍTÁS-POLÍROZÁS
• LÁMPA POLÍROZÁS  
• SZÉLVÉDŐ JAVÍTÁS  

• SEBESI AUTÓKOZMETIKA

Siófok, Honvéd u. 1.  
(barna épület)  

Telefon: 06 30 643 8499

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.

TELJESKÖRŰ MÁRKAFÜGGETLEN 

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

BEJÁRAT A CSÁRDARÉTI ÚT FELŐL!

KLÍMATISZTÍTÁS, TÖLTÉS, JAVÍTÁS
Bankkártyás fizetési lehetőség! • Az ajánlat érvényes 2023. január 2-től a készlet erejéig.

Gondozásmentes 
AKKUMULÁTOROK 
2 év garanciával

la-chip-tuning siófok
htb.hu kft

GYÁRI MINŐSÉGŰ ÜLÉSFŰTÉS SZETTEK BEÉPÍTÉSE

CHIPTUNING, MOTOR OPTIMALIZÁLÁS, FOGYASZTÁSCSÖKKENTÉS
• DTC hibakódok végleges törlése, Melegindítási hiba javítása
• Meglévő hibás chiptuning tartalmak javítása
• File szerviz: kiolvasott tartalmak online módosítása
• Szívósor csappantyú (Flap szelep) kikapcsolása

AKCIÓS AUTÓHIFI TERMÉKEK!
• Multimédiás egységek, autóspecifikus fejegységek
• Autóhifi kiegészítők, csatlakozók, beépítőkeretek
• GPS nyomkövetés online figyeléssel
• Traffipax védelem
• Tolatóradar és kamera rendszerek
• Telefon kihangosítók
•  Központi zár szettek, távmodulok,  

egyedi indításgátlók
• LED termékek, autós kiegészítők
• Sport dobok, direktszűrők

• Vonóhorog felszerelés, vizsgáztatás
• Műszakira felkészítés vizsgáztatással
• Vezérlésszett cserék
• Autódiagnosztika
• Motor, futómű, fék, kuplung javítás
• Számítógépes futómű beállítás

Új és használt AUTÓGUMIK  
GARANCIÁVAL nagy választékban!

GUMISZERELÉS, CENTÍROZÁS  
PROFESSZIONÁLIS GÉPEKKEL!

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

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

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, sírkô tisztítás, felújítás, koszorúk, gyászhirdetések
www.nemzetkozitemetkezes.hu



Siófok, Fő utca 47-53 .
nyitvatartás: 

 H-P: 9:00-17:00 • Szo: 9:00-12:00     
 telefon: 06 84/316-281

facebook.com/rozsasbiobolt

BioCo Gránátalma kivonat
Gránátalma kivonatot, rez-
veratrolt és vitaminokat tartal-
mazó étrend-kiegészítő tablet-
ta. Alkalmazása javasolt mind-
azok számára, akik kiemelt fi-
gyelmet fordítanak a szív- és ér-
rendszer egészségének megőr-
zésére, a sejtek védelmére, az 
erek normál állapotának fenn-
tartására. 80 db-os kiszerelés

Natur Tanya Chili gél
Helyi fogyasztó és narancsbőr 
elleni gél. Hatékonyan lép fel a 
helyi zsírpárnákkal szemben, és 
látványosan szünteti meg a na-
rancsbőr (cellulitisz) jelenséget. 
A melegítő hatást a chili pap-
rika kivonatnak köszönhetjük, 
ami serkenti a vérkeringést, ja-
vítja a kötőszövetek vérellátá-
sát. 200 ml-es 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 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! 

Köszönjük a több mint 27 évnyi bizalmat! Igyekszünk ezután is kiérdemelni!

PI víz gyártás

lágy zabpehely

Preventa 105

gránátalmalé

Peridot víz

mákolaj

Kaqun víz

tökmagolaj

dióolaj

feketeberkenye

bulgur

rizsdara

stevia

illóolajok

méhpempő

tüdőfűlevél

Kék Kenőcs

füstölők

nádmelasz

mosószóda

eritrit

fehér quinoa

papaya ital

lenmagpehely

Matuzalem

1795 Ft4195 Ft helyett
akciós egységára  8975 Ft / liter

Interherb Grapefruitmag 
A készítmény hatóanyagai kö-
zül a C-vitamin és a citrus 
bioflavonoidok támogatják az 
ellenálló-képességet. Ajánljuk a 
szervezet erőnlétének megőrzé-
séhez, a mikrobiológiai egyensúly 
fenntartására, 30 db kapszula

1145 Ft
akciós egységár  38 Ft / db

1495 Ft helyett

Reg - Enor® 500 ml
a Reg-Enor étrend-kiegészí-
tő folyadék (az étrenddel 
és életmódváltással karölt-
ve) elősegítheti az emésztés 
megfelelő működését, se-
gíthet a szervezetből a ká-
ros lerakódásokat kipucol-
ni, a természetes, öngyógyí-
tó folyamatok beindítása ál-

tal és sok esetben akár súlycsökkenés is lehet a 
komplex folyamat egyik eredménye. 

Ukko Fogyasztó teakeverék 
> beindíthatja a fogyást, ser-
kentheti az anyagcserét 
és megkönnyítheti a diétát  
> csökkentheti az étvágyat 
és az édesség utáni vágyat 
> energiát, lendületet biz-
tosít a hétköznapokhoz és a 
sporthoz  > helyreállíthatja az 
emésztést és a bélműködést, 
de nem okoz hasmenést, 150 g-os kiszerelés

Csíramagvak - nagyon sok féle
A frissen előbújó csírák egye-
dülálló „élő” élelmiszerek, ked-
vező élettani hatásaikat, a 
koncentrált, könnyen emészt-
hető, gyorsan hasznosuló enzi-
mek, fitovegyületek, aminosa-
vak, vitaminok, ásványi anya-
gok és rostok adják. A friss csí-
ranövények salaktalanítják, lú-
gosítják a szervezetet, kalória-
szegények, nem hizlalnak, nem puffasztanak, 
antiszeptikus és antiallergén hatásúak.

Natur Tanya® Vegán articsóka
Támogatja az emésztést és 
az emésztőnedv termelő-
dését. Hozzájárul a bélrend-
szer normál működéséhez. 
Támogatja a szervezet mé-
regtelenítését. Fenntartja az 
egészséges májműködést, 
hozzájárul a normál kolesz-
terin és vérzsír szinthez. 60 db

Dr. Theiss Jó éjszakát szirup 
A lándzsás útifű hozzájárul-
hat a légúti rendszer egész-
ségének megőrzéséhez, míg 
a citromfű és a kamilla elő-
segítheti az éjszakai nyugal-
mat. Jó ízű segítség az őszi 
- téli meghűléses időszakban.  
Alkohol- és cukormentes. 
3 éves kortól ajánljuk! 
250 ml kiszerelés

3495 Ft
akciós egységár  13980 Ft / liter

4195 Ft helyett

Naturprodukt ClinSin med
Az orr- és a melléküregek öblí-
tésére. Természetes módon tisz-
títja meg az orrot a felgyülem-
lett baktériumoktól és vírusok-
tól. Összehúzza a nyálkahártyát 
fertőzések, arcüreggyulladás és 
a melléküregekben felhalmo-
zódott váladék esetén.

Naturmind útifűmaghéj 150/300g
Az útifűmaghéj segíthet a székreke-
dés megelőzésében. A vízoldékony 
rostok vizet kötnek meg a bélben, 
megduzzadnak, így növelik a be-
lek falára kifejtett nyomást, haté-
konyabb mozgásra késztetve azt, 
illetve lazítják a székletet. Lassítják 
a szénhidrátok vércukorszint emelő 
hatását, így cukorbetegség esetén is ajánlott.


