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Újra méltó Balaton felőli kapuja
a Rózsakert a nyár fővárosának
A tavalyi első ütemmel együtt több 
mint 400 millió forintból újult meg 
a Rózsakert. A felújítás második 
és harmadik ütemét az új szökő-
kúttal a főszezon kezdetekor a 
városlakókkal együtt avatta fel dr. 
Lengyel Róbert polgármester és 
Witzmann Mihály országgyűlési 
képviselő.

Hatezer rózsatő, egynyári nö-
vények, új pergolák, különleges 
szökőkút: a város és a környező 
települések tulajdonában lévő Sió-
kom Nonprofit Kft. és alvállalkozói 
kivitelezésében készült el mostanra 
a Rózsakert-felújítás, mely az első, 
kisebb volumenű ütemhez képest 
már jóval látványosabb, végre való-
ban méltó Balaton felőli kapuja Sió-
foknak, a nyár fővárosának.

A Balaton-parti park rendbe té-
telét tavaly a panorámaadóként el-
híresült, a parti sávban megemelt 
ingatlanadó-többletbevételből fi-
nanszírozta a város, majd idén szin-
tén hozzátette a panorámaadóból 
befolyt tízmilliókat (valamivel több, 
mint 70 millió forintot) ahhoz a 272 
millióhoz, amit az állam az iparűzé-
siadó-elvonás kompenzálásaként 
juttatott Siófoknak. E kormányzati 
pénz Siófokra kerülése érdekében 
fejtett ki lobbitevékenységet  
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   Witzmann Mihály országgyűlé-
si képviselő, ahogyan azt az avatón 
a siófoki polgármester hangsúlyoz-
ta. Lengyel Róbert szerint a város 
életében kiemelkedő jelentőségű 
beruházást adhattak most át, régi 

adósságot törlesztve ezzel, hiszen 
a közel százéves Rózsakert felújítá-
sára az elmúlt évtizedekben kevés 
jutott… Witzmann Mihály is arról 
beszélt: egyáltalán nem mindegy, 
hogy az ide látogatókat, hajóval ér-

kezőket milyen látvánnyal, milyen 
Balaton-parttal fogadja a nyár fővá-
rosa. „Becsüljük meg ezekben a ne-
héz időkben az elért közös eredmé-
nyeinket, merítsünk erőt belőlük!” 
– így a kormánypárti honatya.  

A most elkészült 2. és 3. ütemben a régi pergolákat 
felújították, és további új, modern rózsafuttató pergolákat is 

elhelyeztek. Közel 11 ezer növényt ültettek, melyek közül 6 ezer rózsa, 
70-féle rózsafajta. Az egyik különlegesség a 6 mocsárciprus fa. Auto-
mata öntözőrendszer, új közvilágítás, utcabútorok és hulladéktáro-
lók egészítik ki mindezt. A szökőkút egyedisége a 12 méter hosszan, 
íves formában futó vízsugár, mely a Balatonba lövelli a vizet alagutat 

formázva; fény- és hangjáték teszi még különlegesebbé. Az első 
ütem 94 millió, a második-harmadik 340 millió forintos rá-

fordítással valósult meg. A tervek szerint a későbbiek-
ben, a negyedik ütemben közösségi terekkel is 

kiegészül majd a Rózsakert, és az Isztria 
sétány platánfákkal szegélyezett séta-

útja is megszépül.   

További képek:  
Facebook, Siófoki Hírek,  
az önkormányzat lapja
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Az elfeledett főkertész, a Rózsaliget megálmodója
A város kulturális folyóiratának, a 

SiópArtnak az első számában Pusz-
tai Fruzsina Olívia eredt a Rózsaker-
tet kitaláló, ám mostanra elfeledett 
siófoki főkertész, Gonauer Gyula 
élettörténetének nyomába.

Feltehetőleg az 1920-as évek 
második felében került Siófokra 
Gonauer Gyula, feleségével és leá-
nyával, előtte Temesvár városi kerté-
sze volt, Siófokon a Gyógyfürdő Rt. 
nyolc katasztrális holdnyi területen 
lévő parkjának és díszkertészetének 
főkertésze lett. Nevéhez fűződik a 
Rózsaliget megtervezése, létreho-
zása. A Rózsaliget helyén egykor 
zsombékos, mocsaras rész állt. A 
móló, a rózsaliget és a parti sétány 
volt a nyári esték, divatbemutatóval 
felérő séták helye. Ez a nyaraláshoz 
hozzátartozott éppúgy, mint beülni 
a kávéház teraszára, kérni egy habos 
kávét ostyával, s hallgatni id. Magya-
ri Imre, a híres prímás játékát. „Az 
1930-as években a Batthyány és a 
Kinizsi utca sarkán városi kertészet 
volt, amin Gonauerék verandás szol-
gálati lakása állt. Később már saját, 
a siófoki Fő utca 109-es számú házá-
ban lakott a család. Innen hurcolták 
el az idős, civil házaspárt 1945-ben 
a várost megszálló szovjet katonák. 
A háborúban a Rózsakertben német 
védelmi állások voltak, a parkban fe-
lettébb heves harcok folytak”.

Az Ertl család 44 millió koronáért 
1922 májusában szerezte meg a siófo-
ki gyógyfürdő társaság részvényeit – 
olvashattuk ugyancsak a SiópArt cik-
kében. Az Ertl testvérek személyesen 
irányították, s lett ismert Siófok a ró-
zsakertről, a fövenyfürdőről, a sport-
pályákról (lóverseny- és galamblövő 
pálya, tornatér), kaszinókról, bárok-
ról, éttermekről. „A part mentén min-
den reggel elgereblyézték a fövenyt, 
s a parkban egyenruhás gyerekek 
szedték össze a papírhulladékot, ciga-

rettavégeket. A strandon volt csúszda, 
csónakos mentőszolgálat, kókusz-
szőnyeg a lejárókon. Vasárnaponként 
négy-öt filléres vonat futott be az ál-
lomásra, a siófoki lídó hidroplánnal is 
megközelíthető volt.”

A régi siófoki fotókat gyűjtő Ábra-
hám Gábortól tudjuk:  a partfalvéde-
lem és a terület feltöltése 1928 és 1930 
között történt, a rózsakert-rózsaliget 
építése 1931-ben. A korabeli sajtóban 
még inkább Rózsaligetként emleget-
ték a parkot.

Az első fényképfelvételek egyike a Rózsaligetről, 1934-ből (Ábrahám Gábor gyűjteményéből)
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Az elmúlt évek legnagyobb, saját 
erőt igénylő beruházását adta át 
július közepén dr. Lengyel Róbert 
siófoki polgármester és Witzmann 
Mihály országgyűlési képviselő. A 
déli városrész csapadékvíz-elveze-
tésének kiépítéséhez az állam 200 
millió forint támogatást nyújtott, a 
város ezt 520 millió forint önerővel 
toldotta meg.

Lengyel Róbert és Witzmann Mi-
hály egyaránt arra emlékeztetett a Rét 
és a Tessedik utca sarkán: 2014 szep-
temberében a hatalmas esőzés követ-
keztében víz alá kerültek a városrész 
utcái, az emberek térdig jártak a víz-
ben, a víz pincéket, udvarokat öntött 
el. A parlamenti képviselő úgy emlé-
kezett: maga is térdig érő gumicsiz-
mában járta a területet, és tett ígéretet 
a lakóknak a probléma orvoslására, 
de felhívva a figyelmet: gyors megol-
dásra nem lehet számítani.

Csaknem nyolc év elteltével tart-
hatták meg most a csapadékvíz-el-
vezető rendszer átadóját; 2017-ben 
nyert el a város a 200 millió forintos 
állami támogatást, ahogyan arra a 

siófoki polgármester utalt is, Witz-
mann Mihály lobbitevékenységének 
is köszönhetően. Akkor még úgy szá-
moltak: a 200 millióhoz elegendő lesz 
ugyanakkora önerő – ehhez képest, 
az idő előrehaladása miatt végül 520 
milliót kellett hozzátenni a siófoki 
adófizetők pénzéből.

„Ezzel nagyon sok problémát 
megoldottunk a következő időszak-
ra, nagyobb esőzés esetén sem for-
dulhatnak elő itt már olyan áldatlan 
állapotok, mint 2014-ben és utána is 
még néhány alkalommal – mondta 
dr. Lengyel Róbert. – De ahhoz, hogy 
valóban hosszú évekig ne legyenek 
hasonló problémák, az is kell, hogy 
azok, akiknek ez a beruházás ké-
szült, meg is becsüljék a munkát. Hi-
szen nem csak a korábbi vízelvezető 
rendszer állapotával voltak gondok, 
hanem azzal is, hogy néhányan a há-
zuk előtti árkot gyakorlatilag szemét-
lerakónak használták, és amikor jött 
a csapadékvíz, az nem tudott rende-
sen elfolyni, hanem elöntötte a terü-
letet. Ha tehát az itt lakók valameny-
nyien megbecsülik ezt a beruházást, 
akkor, de csak akkor megoldottuk a 

problémát… De akár egyetlen ember 
felelőtlensége is megnehezítheti szá-
zak mindennapjait. Vagyis akár az itt 
lakók is megpróbálhatnák rávenni az 
esetleges renitenseket, hogy jogköve-
tően és rendeltetésszerűen használják 
a drága pénzen kiépített rendszert.”

Witzmann Mihály is fontosnak 
tartotta az egyéni felelősség hangsú-
lyozását, s hozzátette: stratégiai je-
lentőségű fejlesztés készült el, mely 
nyugalmat és biztonságot jelenthet a 
déli városrész utcáiban lakóknak az 
egyre szélsőségesebb időjárási körül-
mények közepette.

xxx

A projekt célja az esővíz biztonsá-
gos elvezetése a veszélyeztetett terüle-
tekről, valamint az esővíz további la-
kossági és ökológiai felhasználása. A 
beruházás mintegy 2 ezer lakos életét 
könnyíti meg. Az elkészült rendszer 
nyílt és zárt szakaszokból áll, a ke-
leti városrésznél található felhagyott 
vasúti vágánytól fut a Dózsa György 
utca végénél a Sió-torkolatig. A csator-
narendszer hossza 2,4 kilométer.

Déli városrész:  
el lehet dobni végre a gumicsizmákat
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Önkormányzati választás: 2024 tavaszán
Csaknem fél évvel korábban, 2024 tavaszán, feltehető-

en májusban lesz a következő önkormányzati választás. 
Így döntött a parlamenti kormánypárti többség, módosít-
va ezzel az alaptörvényt. Eszerint 2024-től egyszerre lesz-
nek a helyhatósági és az Európa parlamenti választások. 
Vagyis egyszerre választunk polgármestert és helyi képvi-
selőket, valamint pártot az EP-listáról.  

2024-ben tehát az eredeti tervekhez képest fél évvel 
előbbre kerül az önkormányzati választás, ám ez nem 

jelenti a jelenleg hivatalban lévő önkormányzati vezetők 
mandátumának lerövidülését. Ugyanúgy 2024 októberéig 
maradhatnak, csak épp két év múlva már májusban el-
döntik a választók, hogy 2024 októberétől kik vezessék az 
önkormányzatokat.

További módosítások: januártól megyék helyett vár-
megyék lesznek az országban, a megyei kormányhivata-
lokat vezető kormánymegbízottakat pedig főispánoknak 
hívják majd.

GDF: Siófokon egyetlen új szak sem indulGDF: Siófokon egyetlen új szak sem indul
Egyetlen új szak sem indul idén 
szeptemberben a Gábor Dénes 
Főiskola siófoki kampuszán – de-
rül ki a felvi.hu friss adataiból.

 
Siófok egyik legértékesebb, Ba-

laton-parti ingatlanán, a hajdani Sió 
és Hullám szállodákban (később 
Bányász üdülőként volt ismert) 
működik hét éve a zömmel közgaz-
dászokat, informatikusokat képző 
Gábor Dénes Főiskola, korábban a 
Kodolányi-főiskola turizmus-ven-
déglátás képzést folytatott ugyanott, 
a GDF-hez képest lényegesen 
nagyobb hallgatói létszám-
mal. A szintén komoly lét-
számot ígérő intézménnyel 
az előzetes tárgyalásokat az 
akkori fideszes többségű tes-
tület megbízásából Hamvas 
Péter alpolgármester folytatta 
le, aki végül a siófoki campus 
igazgatója lett.

Az önkormányzat anno 
pályázati pénzből felsőokta-
tási céllal újította fel az épü-
leteket, de a támogatás fejé-
ben erre vállalt időszak lejárt, 
immár nem köti a várost ilyen 
hasznosítási kötelezettség. Ennek tu-
datában és annak ismeretében, hogy 
a GDF helyi hallgatóinak létszáma az 
utóbbi években minimálisra csök-
kent, felvetődött a siófoki képvise-
lő-testületben: a frekventált, értékes 
ingatlant más célra is lehetne hasz-
nosítani.

Ahogyan korábban megírtuk, a 
testület nemrég kezdeményezte a 
közös megegyezéses szerződésbon-
tást, de a Gábor Dénes Főiskola ebbe 
nem ment bele, a város pedig a jogi 
procedúra elkerülése érdekében nem 

kívánt egyoldalú szerződésbontást 
kezdeményezni. Így legkorábban 
az eredeti szerződésbe foglalt nyolc 
év lejártával, jövő év végével kez-
deményezheti a város az egyoldalú 
szerződésbontást. Arról is írtunk: a 
siófoki kampuszon már egy évvel ez-
előtt sem kezdte meg tanulmányait 
egyetlen főiskolai alapképzéses, il-
letve nappali tagozatos hallgató sem, 
mindössze két szak indult, minde-
gyik diplomát nem, csak oklevelet 
adó négy féléves felsőoktatási szak-
képzés, távoktatásos formában. Új 

nappali tagozatos hallgatója a felvi.
hu adatsora szerint 2018-ban volt 
utoljára a siófoki kampusznak…

Két éve a siófoki jegyző közér-
dekű adatigénylés formájában for-
dult a főiskola vezetéséhez, melyben 
többek között azt kérte: szíveskedje-
nek tájékoztatni a várost a hallgatók 
létszámáról évekre, szakokra, képzé-
si formákra lebontva. Azt a választ 
kapta: mivel a Gábor Dénes magán 
fenntartású főiskola és kizárólag 
költségtérítéses, nem állami finan-
szírozású képzéseket kínál, a kért 

adatok nem közérdekűek, üzleti tit-
kot képeznek…

A Siófoki Hírek kérdésekkel ke-
reste meg a Gábor Dénes Főiskolát, 
azt szerettük volna például megtud-
ni: mi az oka annak, hogy idén már 
nem indul új szak Siófokon. Arra 
is választ várunk, hogy mik a rövid 
távú tervei a magánfőiskolának a 
siófoki kampusszal. Lapzártáig nem 
érkezett válasz. Lapunk ugyanakkor 
megtudta, hogy a magán felsőoktatá-
si intézmény csak úgynevezett „lelé-
pési pénz” fejében volna hajlandó a 

bérleti szerződés felbontásá-
ra. A Siófoki Hírek értesülé-
sét dr. Lengyel Róbert siófoki 
polgármester is megerősítette, 
és azt mondta: ezt nem tartja 
korrektnek, hiszen egyrészt 
az egyik legértékesebb ingat-
lant kedvezményes bérleti 
díj fejében adták a főiskolá-
nak, másrészt a jövőre lejáró  
nyolcéves hasznosítási idő-
szak tudatában írták alá ők is a 
szerződést. A városvezető azt 
kérte a főiskola vezetésétől, 
részletesen indokolják meg, 
támasszák alá pénzbeli igé-

nyeiket. Lapzártánkig tudomásunk 
szerint ez sem érkezett meg.

Az épület nyugati, korábbi kollé-
giumi szárnya egyébként idén nyá-
ron is ifjúsági jellegű szálláshely; 
a Sió Campus Hostelben az egyik 
legnagyobb szállásközvetítő portál 
adatai alapján egy kétágyas szo-
ba egy éjszakára 25 ezer forint, de 
hatágyas szobát is tudnak adni. Az 
is tény, hogy szállásbevétel nem a vá-
rost gazdagítja, illetve az is, hogy a 
főiskola az épület több helyiségét is 
bérbe adja. F. I.

Nyáron szálláshely: nem hotel, csak hostel...
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Elmarad az augusztus 20-i tűzijáték
Az óvodai étkeztetésre költi a város a tűzijátékra szánt 
pénzt.

A polgármester döntése értelmében a szokásos au-
gusztus 20-i rendezvénysorozatot megtartják ugyan, de a 
tűzijátékot nem.

„A szomszédunkban háború dúl, ukránok és oroszok, 
katonák és civilek ezrei pusztultak és pusztulnak egy ér-
telmetlen konfliktus áldozataiként – így dr. Lengyel Ró-
bert. – Európa, azon belül hazánk is, borzalmas gazdasági 
helyzetbe került, sokaknak az is kérdés, hogy az ősztől 
miképp fogják kifizetni a rezsijüket, mennyi marad egyál-

talán élelemre, ruházkodásra. A háborút elszenvedő uk-
rán és orosz néppel, no és a gazdasági helyzetből fakadó 
kilátástalansággal küszködő honfitársainkkal való szoli-
daritás – és persze némi takarékosság – jegyében döntöt-
tem úgy, hogy az idei augusztus 20-i rendezvénysorozatot 
igen, de az annak részét képező tűzijátékot nem tartjuk 
meg.”

Az elmaradó tűzijáték költségmegtakarításával a vá-
rosi kasszában maradó, közel 2 millió forintot a folyama-
tosan dráguló óvodai étkeztetés kiegészítésére fordítja a 
városvezetés, ezzel is segítve a gyermeket nevelő helyi 
családokat.

„Siófok jó szériában van, fejlődik”„Siófok jó szériában van, fejlődik”
Siófok jó szériában van; fejlődik, 
kap állami forrásokat – mondta 
Witzmann Mihály a strandfejlesz-
tések július végi átadóján.

Öt siófoki strandon valósult meg 
összesen 184 millió forintnyi fejlesz-
tés (ebből 150 millió forintot állami 
pályázaton nyert el a város, 34 mil-
lió forint pedig önerő), az átadót az 
ezüstparti szabadstrandon tartották. 
Dr. Lengyel Róbert polgármester azt 
emelte ki: a fogyatékkal élők strando-
lását is megkönnyítő beruházásokat 
valósítottak meg, ami beleillik abba 
a városi koncepcióba, miszerint kü-
lönböző módon segíteni igyekeznek 
a fogyatékkal élőket. Így például a 
gyengénlátókat térkép segíti a Fő té-
ren, s az országban egyedülálló mó-
don a Tourinform iroda kirakatában 
elhelyezett képernyőn siket jelnyelvi 
tolmács ismerteti a város történetét. 

A strandi beruházásokkal kap-
csolatban a polgármester arról is 
beszélt: igen rövid határidő volt rá 
a helyi kivitelezőnek. S ahogyan az 
elmúlt hetekben déli városrész csa-
padékvíz-elvezetése, illetve a a Ró-
zsakert megújítása kapcsán, úgy itt 
is Witzmann Mihály kormánypárti 
országgyűlési képviselő lobbitevé-
kenysége is kellett ahhoz, hogy a 150 
millió forint Siófokra kerüljön.

Lengyel Róbert megjegyezte: 
csattanós válasz ez az újabb átadó 
egy, a napokban ismételten a várost 
és a polgármestert lejáratni szán-
dékozó újságcikkben írtakra. A vá-
rosvezető őszinte csodálkozásának 

adott hangot, amiért a kormánysaj-
tóban megjelent írásban dr. Safar 
Ahmed önkormányzati képviselő 
(Fidesz-KDNP) úgy nyilatkozott, 
Siófok nem fejlődik, lemaradt; Len-
gyel Róbert szerint az elmúlt két hét 
három átadója a válasz erre, hiszen 
ezekben a nehéz időkben is van elő-
relépés, fejlődés Siófokon. 

„Siófok ismét előrelépett a turisz-
tikai szolgáltatások bővítése, korsze-
rűsítése tekintetében” – fogalmazott 
Witzmann Mihály. – Örülök, hogy 
a városvezetés is úgy látja, fejlődik 
Siófok, amihez a kormány forrásokat 
is biztosít.” A képviselő az újságcik-
kel kapcsolatban azt mondta: lehet, 
hogy Safar képviselő úr még a régi 
kommunikációs síkban maradt, ne-
vezetesen, hogy nem kap pénzt, nem 
fejlődik a város. „Siófok kap pénzt, 
fejlődik, az elmúlt hetek átadói is ezt 
bizonyítják. Jó szériában van tehát 
Siófok. Csak a strandprojektekre 670 
millió forintnyi támogatást nyert el 
az elmúlt években.”

xxx

 Siófok öt legnépszerűbb szabad- 
és fizetős strandján már használ-
hatják a vendégek az új öltözőket és 
értékmegőrzőket, kerékpárpontokat, 
napozóágyakat és padokat, UV- mérő 
berendezést, valamint az akadály-
mentesített vizesblokkokat, öltözőket 
és vízbe emelő lifteket is – áll a város-
háza közleményében. A város min-
den partszakaszán minőségi strand-
infrastruktúra-fejlesztések valósultak 
meg, szem előtt tartva a strandolni 
vágyók igényeit, a biztonságos für-
dőzés fontosságát és az akadálymen-
tességet. A pályázat keretében három 
helyszínen kihelyezett mobilszínpad 
is hozzájárul a jövőbeni szolgáltatás- 
és programkínálat bővítéséhez. Az új-
helyi strandon a projekt keretében va-
lósult meg az új, modern játszótér is. 
A fejlesztési projekt keretében a biz-
tonság érdekében egyes helyszínek-
re mentőmellények és vízből men-
tésre szolgáló katamaránhajó is   
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 beszerzésre került. A fejlesztés 
hozzájárul a mozgáskorlátozottak és 
fogyatékkal élők integrációjához, és 
lehetővé teszik számukra a Balaton és 
a strandolás adta élmények elérését, 
teljesebb megtapasztalását. A város 
strandjait üzemeltető Balaton-parti 
Kft. feladata az elkészült infrastruk-
túra működésének biztosítása és az 
eszközök hosszú távú hasznosítása.

xxx

A siófoki polgármestert a 2019-es 
választási kampányban nyáron kö-
zölt lejárató szándékú cikkekre emlé-
kezteti az a friss írás, ami lapzártánk 
előtt jelent meg, ismételten egy kor-
mányhoz közel álló sajtótermékben. 
Az a címe: A siófoki polgármester 
biztonsági cégének emberei turistá-
kat zaklatnak. Ebben a cikkben szó-
laltatták meg dr. Safar Ahmedet is.   

„A három évvel ezelőtti cikkek után 
is pereltünk és nyertünk, a sérelemdí-
jat, a gyűlölet valutáját gyöngyszemre 
váltottuk, és egy kis parkot alakítot-
tunk ki – így dr. Lengyel Róbert. – Úgy 
látszik, az idei nyár sem lehet uborka-
szezon Siófok alaptalan lejáratása te-
kintetében. És nem csak a „szokásos” 
fröcsögő Facebook-oldalakon, hanem 
a nyomtatott sajtóban is. Csak annyit, 
hogy soha nem volt se biztonsági, se 
más cégem, a biztonsági céget a Petőfi 
sétány őrzésére korábban is közbeszer-
zési eljárással választottuk ki (de idén 
már a város egyetlen biztonsági céggel 
sem szerződött erre a célra), az pedig, 
hogy idén melyik sétányos vállalkozás 
kit foglalkoztat, a magánügyük, ahhoz 
sem a városnak nincs köze, sem ne-
kem. Természetesen helyreigazítást 
kérünk, továbbá a város és a magam 

nevében is jogi lépésekre készülünk. 
Az pedig végtelenül elszomorít, hogy 
képviselő-testületünk egyik tagja akkor, 
amikor éppen három egymást követő 
nagyobb fejlesztésavatón vagyunk túl, 
olyasmit terjeszt városunkról, hogy 
nem fejlődik, lemaradtunk. Ha nem 
számol valaki egy ilyen nyilatkozat le-
hetséges következményeivel, az baj. Ha 
meg igen, az még nagyobb….”

A Siófoki Hírek megkérdezte Safar 
Ahmedet: miért nyilatkozta ezt?

„Mert Siófok valóban nem fejlődik 
úgy, ahogyan sokan szeretnénk, irigy-
lem más Balaton-parti települések fej-
lődését – válaszolta a képviselő. – Ez 
nem az én, pontosabban nem csak 
az én véleményem. A 17 kilométernyi 
Balaton-partból 13 kilométer „hozzám 
tartozik”, naponta járom a területet 
már a második ciklusban, hallgatom 
a lakosság véleményét, közöttük élek. 
Mondhatom, a többség véleménye 
ugyanez: Siófok nem fejlődik kellő-
képpen. Nem csak járdák hiányoznak 
az üdülőterületről, hanem néhol a 
csatorna is, ami a 21. században non-
szensz. Továbbá más infrastrukturális 
fejlesztések is hiányoznak, nagy sza-
badstrandi területeink vannak, melyek 
valójában nem strandok, így nem is 
tudjuk pályázat útján fejleszteni. Ez 
nem támadás, ez nem politikai állás-
foglalás, ez a területemen élő választó-
polgárok általános véleménye, akiket 
képviselek. És ezek bizony évtizedes 
elmaradások. Lássuk be, Siófok 10 
milliárd forintos költségvetése kevés 
az összes probléma megoldásához, 
csak az üdülőterület fejlesztéséhez sok 
milliárd forintra volna szükség. Ahhoz 
pedig, hogy ezek a pénzek Siófokra 
érkezzenek, lobbizni kell, kellene. 
Minden választott képviselőnek, veze-
tőnek ez a feladata. Ha nem csináljuk 
elég hatékonyan, akkor találjuk ki, ho-
gyan lehetnénk hatékonyabbak! Én is 
látom a beruházásokat, a nemrég áta-
dott fejlesztéseket, örülök az apró lépé-
seknek is, de ez ma már kevés; vegyük 
figyelembe: egész lakótelepek „nőttek 
ki a földből” az elmúlt években Siófok 
Balaton-partján, ezáltal folyamatosan 
nő a város lakossága is, s bizony nő-
nek az igények is, amelyekkel jó volna 
lépést tartani…” F. I.

Siófok idén is az élen
A Szallas.hu szállásközvetítő portál foglalásai alap-

ján ezen a nyáron is Siófok a legnépszerűbb belföldi úti 
cél. Hajdúszoboszló, Eger, Balatonfüred és Budapest 
következik a sorban. A júniusi országos vendégforgalmi 
adatok összesítése szerint a Balaton régióban 395 ezer 
vendég összesen 1,1 millió vendégéjszakát töltött el, ez 
másfélszeres növekedés 2021 júniusához képest. A tér-
ség települései közül Siófok volt az első a vendégéjsza-
kák számát tekintve, megelőzve Balatonfüredet, Hévízt, 
Zalakarost és Keszthelyt. Júniusban a siófoki Tourin-
form irodának is több ügyfele volt (japán és norvég ér-
deklődők is akadtak), mint egy éve.

Nem hiányzik az őrszemélyzet
 Siófok városa, mint ismert, idén nyáron már nem al-

kalmaz élőerős biztonsági őrzést a Petőfi sétányon, a köz-
biztonsági feladatokat a rendőrségre és kisebb részben a 
városőrségre bízta. Az elmúlt szezonokban megszokott 
őrszemélyzet hiánya eddig nem okozott zavart a sétány 
biztonságának fenntartásában – hangzott el a SióKör leg-
utóbbi összejövetelén. S az is, hogy a rendőri jelenlét meg-
nyugtató, nyugat-európai szintű, a szórakozóhelyeken 
pedig megfelelő biztonsági személyzet áll rendelkezésre. 
Az a tapasztalat: éjfélig a családosok vannak többségben 
a korzón, a terepet ezután veszik át a fiatalok, akiknek a 
döntő hányada normálisan szórakozik.
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Van egy fogadása: ha ennek a 
nyárnak a végére még nem is, de a 
következő szezonra el fogja érni a 
kerékpárosok száma az autósokét 
a siófoki Fő utcán. A Fő utca új 
közlekedési rendjének tervező-
jével, a két éve városunkban élő 
Hennel Tivadar okleves közleke-
désmérnökkel beszélgettünk.

– Nem irigyeltük, ismeretlenül is 
kapott hideget-meleget a közösségi 
médiában a Fő utca keleti oldalán 
bevezetett közlekedési változtatá-
sok kapcsán; számított ilyen reak-
ciókra? A Fő utca nyugati oldalán 
még semmi sem történt, de az ott 
lakók máris tiltakoznak…

– Fel voltam rá készülve, hiszen 
minden változást nehezen élnek 
meg az emberek, ráadásul itt egy-
szerre nagyot változtattunk. És per-
sze a közlekedés is hasonló, mint a 
politika vagy a futball, mindenki ért 
hozzá, mindenkinek van véleménye, 
mert valahogyan mindenki közleke-
dik... Annak viszont nagyon örülök, 
hogy a siófoki városvezetés ennyire 
elkötelezett egy élhetőbb város meg-
teremtése érdekében.

– Hogyan találtak egymásra Ön 
és a város?

– Győrben végeztem okleveles 
közlekedésmérnökként, két éve köl-
töztünk le Budapestről, és kívülálló-
ként láttam, hogy akad még tenni-
való bőven annak érdekében, hogy 
javuljon Siófok közlekedése. Felaján-
lottam a segítségemet a városházán, 
elmondtam az ötleteimet, és pozití-
van álltak az elképzeléseimhez, ta-
lálkoztak a szándékaink. Így kaptam 
feladatul, hogy tervezzem meg a Fő 
utca és környéke közlekedési rendjé-
nek átalakítását, az óvodától a stadio-
nig. A szívemet-lelkemet beletettem, 
távlatokra szóló elképzelés született. 
Bár egyre több, de még mindig kevés 
településen képesek ilyen távlatok-
ban gondolkodni, úgy látom, Siófok 
e kevesek közé tartozik.

– Kivéve a már említett tiltako-
zókat. Apropó, a minap szervezett 
a város lakossági fórumot az ottani 
lakosok nyomására a Fő utca nyu-
gati felének átalakításáról. Azon, 
vagy a már elkészült keleti szaka-

szon nemrégiben tartott „rögtön-
zött” fórumon elhangzott-e olyan 
ötlet, amit Ön is megszívlelendő-
nek, beépítendőnek tart?

– Igen, több ilyen hasznos ötlet is 
felvetődött. Ilyen a keleti szakaszon a 
mozgáskorlátozottak nehézkes par-
kolása, de ezen jogszabályi akadályok 
miatt nem tudunk változtatni. Vi-
szont máris hosszabb lett azóta a ka-
nyarodósáv a Kinizsi utca irányában, 
és ugyanazon a részen megszüntették 
a parkolóhelyeket az úton. A nyugati 
szakasszal kapcsolatban a lakók fel-
vetésére forgalomlassító eszközöket 
fogunk beépíteni. Ezen a legutóbbi 
fórumon egyébként leginkább azzal 
sikerült „megnyugtatni” az érintette-
ket, hogy a tapasztalatok birtokában 
tovább lehet majd alakítani a forgalmi 
renden később is.

– Hogy látja, az elmúlt néhány 
hétben megszokták a közlekedők a 
keleti oldal újdonságait?

– Naponta arra bringázom, a 
Foki-hegyről viszem-hozom a gye-
rekemet a bölcsődébe. Szerintem 
az autósok megtanulták, hogyan 
kell közlekedni, megszokásból két-
ségtelenül nem lehet, bár akad, aki 
emiatt még mindig feláll a járdára 
parkolni, de ez ma már szabályta-
lan. Fák, sok zöld, kiülők, autófor-
galom alig: ha hirtelen ugranánk az 
időben jó pár évet, szerintem alig 
volna olyan, akinek ne tetszene az 
akkori Fő utca, még az ottani ingat-
lanok értéke is emelkedne. Hiszen 
még a változás elején vagyunk, még 
csak egy aprót léptünk. Az élhetőbb 

város megteremtése egy városterve-
zési irányelv, nyugaton már régóta 
működik, emiatt is annyira élhető 
Bécs, és ennek hiánya miatt nem az 
például Budapest; élhető városban jó 
sétálni, bringázni, kiülni egy parkba, 
teraszra. Egy helyi példa a Fő utca 
keleti feléről: a réteses üzlet ki szo-
kott tenni egy kis asztalkát a járdára, 
ahol régebben mellette még volt egy 
szűk babakocsinyi hely, aztán meg 
már rögtön egy autó parkolt a járdán. 
A változás óta „belakták” az embe-
rek a gyalogos részeket. Gyalogolni, 
kerékpározni jó az egyéni edzettség 
szempontjából is, de közösségi szin-
ten is. Én is mehetnék a gyerekért 
bölcsődébe autóval, de nem teszem, 
már csak azért sem, mert bár buszt 
is vezetek, Siófokon belül nem hasz-
nálok autót, mert nincs rá szükség, 
kicsik a távolságok.

– Ennek a szemléletnek az „átül-
tetése” alighanem hosszú folyamat 
lesz…

– De valamikor el kell kezdeni, és 
éppen ezt tesszük. Senkit sem aka-
runk bringára vagy gyaloglásra kény-
szeríteni, csak a lehetőséget adjuk 
meg erre. Olyan körülményeket, felté-
teleket teremteni, hogy jó legyen brin-
gázni, mert nem veszélyes. A Fő utca 
nyugati oldalán lévő, kétirányú ke-
rékpársáv például ma életveszélyes, 
nem is nagyon használják a bringá-
sok. A Fő utca keleti oldalán ellenben 
ma már biztonságos kerékpározni. 
Vagy hogy jó legyen sétálni, mert 
sem hőgutát nem kap az ember, sem 
a benzingőzt nem kell szívnia.  

A szívét-lelkét beletette a Fő utca A szívét-lelkét beletette a Fő utca 
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 Többen felvetették, hogy mi-
ért nem elég a Tanácsház utca meg 
az Indóház utca a bicikliseknek, de 
ugyanígy fel lehetne tenni azt a a 
kérdést is, hogy miért nem elég ez a 
kettő az autósoknak is, miért kell be-
hajtaniuk nekik még a Fő utcára is?…
Az, hogy élhetőbb városban éljünk, 
közös ügyünk: kevesebb dugó, keve-
sebb zaj, légszennyezés legyen.  Egé-
szen idáig egy négysávos belvárosi 
„autópálya” volt a Fő utca, márpedig 
az nem kívánatos egy város kellős 
közepén.

– Annak, hogy kevesebb autó 
hajtson be a belvárosba, nem előfel-
tétele, hogy előbb parkolóházat-par-
kolóhelyeket alakítsunk ki, ahol az 
emberek letehetik a járgányaikat?

– Ne letegye, hanem hagyja ott-
hon! A parkolóház csak „aszpirin”. 
Nem megoldás. Sokfélék az autósok, 
sokan ingáznak, de nagyon sokan 
városon belül közlekednek (és ne fe-
lejtsük el azt sem, hogy 100 emberből 
60 nem autóval közeledik), Siófok is 
3 kilométeres város, minden azon be-
lül van, még Szabadifürdő és Kiliti is. 
Az emberek az alapján választanak 
közlekedési eszközt, hogy megné-
zik, hogyan tudják a leggyorsabban, 
legbiztonságosabban, legolcsóbban 
elérni a célpontjukat. A bicikli ma 

csak az olcsóság terén versenyképes. 
Én például az új zöld rollerekben is 
nagy jövőt látok, bár ma még kapja a 
kritikát rendesen az is a közösségi mé-
diában. Minden rolleres is akár eggyel 
kevesebb autót jelenthet, de a bringá-
sokra ez biztosan igaz (az autók nagy 
részében is egy személy ül). Azt kéne 
megérteni mindenkinek, még a meg-
rögzött autósoknak is: a változás nem 
ellenük, hanem éppen hogy értük 
van. Ha kevesebben autóznak, több 
lesz a hely az utakon, a parkolókban, 
nem beszélve a környezeti állapot ja-
vulásáról. A jövőbe tekintve más vá-
lasztásunk nem maradt. Hőhullámok, 
aszály, vízhiány: ez már maga a klí-

maváltozás, és ha mindent ugyanúgy 
csinálunk, mint eddig, akkor nagyon 
hamar nagy bajba kerülünk. Az az el-
vem, hogy amit helyben meg tudunk 
tenni élhetőbb jövőnkért, azt tegyük 
is meg. Ültessünk egy árnyékot adó 
fát, tegyük le az autót, ha nem muszáj 
azzal menni! Én persze felgyorsíta-
nám a folyamatot Siófokon is, de nem 
rajtam múlik, én például nem túl so-
kára bevezetném a behajtási díjat az 
aranyparti és ezüstparti part menti ré-
szekre, hogy megszűnjön a nyári köz-
lekedési káosz a nyaralóövezetben, 
de egy Tanácsház utcai buszsávot is 
el tudnék képzelni…

 F. I.

új közlekedési rendjének tervezőjeúj közlekedési rendjének tervezője

„Zöldre maximum a térkövet festik”…„Zöldre maximum a térkövet festik”…
A siófoki Fő utca, tágabb értelem-

ben a belváros közlekedésének átala-
kítása is egyfajta válasz a klímavál-
tozással együtt járó felmelegedésre 
(lásd az eddigi száraz és forró nyarat, 
Medárdot lassan elfelejthetjük…), 
miközben a Velencei-tó vízállása kö-
zelít a minimumrekordhoz és bár a 
Balaton „tartja magát”, a vízszintje 
14 centit apadt június vége és július 
vége között. Hiába szeretné tehát a 
Bahart felhozni új hajóit a Sió-csa-
tornán, vízeresztésről belátható időn 
belül aligha lehet szó…

Nemcsak várostervezők és közle-
kedésmérnökök, hanem sok más te-
rület szakemberei is keresik a választ 
arra, mit kell megváltoztatnunk ah-
hoz, hogy az idei néhány hetes, 35-

37 fokos hőhullámot pár év múlva ne 
váltsák fel sokhetes, 40-45 fokos idő-
szakok… Egy közelmúltbéli szakmai 
konferencián hangzott el vízügyesek 
részéről, hogy az átlaghőmérséklet 1 
fokkal emelkedik a Balaton térségé-
ben, nyári hónapokban az átlagostól 
akár 4 fokkal melegebb hőmérsék-
letek mérhetőek; változik a csapa-
dék eloszlása (hirtelen nagy esők és 
hosszú száraz időszakok), csökken a 
tóba érkező hozzáfolyások mértéke, 
nő a párolgás. A változásokra utal az 
a tény is, hogy a Balaton vízmérlege 
nemigen volt negatív 1921-től az ez-
redfordulóig, azóta viszont többször 
is előfordult, legutóbb tavaly. Akkor 
válik negatívvá a vízmérleg, ha a pá-
rolgás nagyobb mint a hozzáfolyás.

A szélsőségessé vált időjárás-
ban különösen fontossá vált, hogy a 
Sió-zsilip vízeresztő kapacitása meg-
nőjön, és a jelenlegi vízmennyiség 
dupláját vagy akár ennél többet is le 
lehessen engedni a Sión – utolsó fázi-
sába ért az új zsilip építése, a régi, 70 
évvel ezelőtt átadott műtárgyat nem-
rég kezdték bontani.

Az elmúlt időszakban egészen 
vészjósló vélemények is megjelentek 
arról, hogy amennyiben továbbra is 
a jelenlegi tempóban zsákmányoljuk 
ki a Balatonunkat (mely fiatal tó, 7 
ezer éve összefüggő, nyílt vízfelület), 
akkor maximum már csak évtizedek-
ben mérhetjük a mostanihoz közelí-
tő állapotát. Pomogyi Piroska hidro-
biológus a minap azt mondta a    

Ilyen a látványterven a Fő utca nyugati szakasza.
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Hőhullám, szárazság: fogy a víz a fövenystrandi részen is, a Szent István sétánynál...

   magyarnarancs.hu-nak: ez csak 
rajtunk múlik. „Ha továbbra is a be-
ton tör előre, marad a jelenlegi épít-
kezési bumm, akkor valóban nincs 
sok ideje már szeretett tavunknak…
Soha nem volt akkora mértékű ná-
das- és partpusztítás, mint manap-
ság, és a vízszintszabályozás is drasz-
tikusabb minden korábbinál – így a 
balatoni nádas első számú szakértő-
je. – Az ember egyre nagyobb teret 
hódít el a Balatontól, a Kádár-rend-
szerben kitalált, rosszul értelmezett  
szlogen jegyében, miszerint „a Bala-
ton mindenkié”… A keleti medence 
számomra már ma is tájidegen: sű-
rűn a parton a nagy házak, fa csak 
a ház derekáig ér, holott a régi part 
közeli villák mindenhol a fák árnyé-
kában voltak… Akkor zöldet láttunk, 
szép tájat, ma egyre inkább a hival-
kodó betonmonstrumokat, zöldre 
maximum a térkövet festik, de az 
oxigént nem ad…”

Apropó, oxigén: az az eredeti 
kérdés, hogy legyenek-e méhlegelők 
(ritkábban kaszált vadvirágos gyep-
területek) Siófokon, talán inkább úgy 
szólhatna, hogy mikor és hol alakít-
suk ki az elsőt. Júniusi számunkban 
írtuk meg, hogy a városháza Töre-
kiben tervez ilyet. A méhlegelőtéma 
felvetője, dr. Papp Éva azzal fűzte 
tovább akkori történetét (lekaszál-
ták hűst adó vadvirágos árokpartját), 
hogy „most a házam előtt az árokpar-
ton alig teng-leng pár szál fű, szom-
szédé, akit megbüntettek, mert nem 
kaszálta le, egy sivatag. Pedig most 
is tele lehetne dús, legalább 40 centis 
növényzettel, alatta nedves talajjal, 
és körülötte 5-10 fokkal alacsonyabb 
hőmérséklettel. Hogy ez így van, az 
a kertemben látszik: igaz, a szom-
szédok szerint „gazos”, viszont a 
gyümölcsfák ontják a termést, a kert 
tele van madarakkal, állatokkal (sün, 
nyest, rovarok, giliszták...), igazi kis 
oázis ebben a kánikulában. Termé-
szetes, a magyar klímához és mező-
gazdasághoz alkalmazkodó föld- és 
kertművelésre kellene áttérni, a köz-
területen pedig nem büntetni, ha pár 
centinél nagyobbra nőtt a fű…”

 Bardóczi Sándor, Budapest fő-
kertésze egy ottani méhlegelő-terület 
fotóját tette ki a közösségi oldalára, 
mellé egy tövig nyírt gyepről készült 
felvételt ugyanabból az utcából, ahol 
a kánikulában teljesen kiégett a gyep 

és a talaj. „Ahol magasabbra hagyták 
a gyepet, vadvirágok is nyílnak, zöl-
dell minden, nem kis részben annak 
köszönhetően, hogy a magas gyep 
csapdába ejti a hajnali harmatot, ez-
zel egyrészt saját vízutánpótlását is 
biztosítva, másrészt párologtató te-
rületként a környezetet is hűtve.”

Ültess fát, szállj ki az autóból az 
élhetőbb környezet érdekében! – 
mondja interjúnkban a siófoki közle-
kedésmérnök is. Fontos lételemünk 
a víz is, aminek a felhasználását idén 

nyáron jó néhány főváros környéki 
településen kellett korlátozni. De fel-
tehető a kérdés a Balatonra, ezen be-
lül Siófokra vonatkoztatva is, hiszen 
itt a legrohamosabb a parti apart-
manház-telepek építési tempója: mi-
vel az ingatlanépítési lázzal nem tud-
ja tartani a tempót az infrastruktúra 
fejlesztése, vajon mikor következik 
be az, hogy a nyári csúcsban meg-
nyitjuk a csapot, de csak csörgedezik 
a víz?…

 F. I.

Egy sárga csík kevés

A 21. század siófoki Fő utcá-
jának tervezése során már nem 
elsősorban az autósok igényeit, 
szempontjait vették figyelembe. 
Számos nyugati város pályázik a 
biciklibarát státusz elnyerésére, a 
legjobban ezen a téren a dán fővá-
ros, Koppenhága áll. Egy nemzet-
közi, Magyarországra is kiterjedt 

felmérés szerint – írta nemrég a 
HVG – a bringások biztonságér-
zetét nem növeli az úttestre vagy 
a járdára sebtében felfestett ke-
rékpársáv, ott nő meg érezhetően 
a biciklisforgalom, ahol egyirá-
nyú, az autóktól elvett, fizikailag 
is védett útszakaszt alakítanak 
ki, sebességkorlátozással együtt 
(lásd tehát a siófoki Fő utca keleti 
szakaszát, ahol később szegéllyel 
is elválasztanák a biciklisávot a 
parkolóhelyektől, illetve jó pél-
da a Baross híd, amúgy koppen-
hágai mintára, ahol a kerékpársáv 
megemelt szinten fut az úttesthez 
képest). Prágában közbicikliket 
lehet bérelni, amit buszjeggyel is 
lehet használni. Milánóban kon-
centrikus biciklis körgyűrűket 
terveznek a belváros körül, s úgy 
számolnak, hogy a beruházás 
költsége bőven visszatérül a rit-
kább dugók és a kevesebb baleset 
révén.

 Megemelték a kerékpársávot  
a Baross hídon az úttesthez képest
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Élménysétányt a Sió-partra, a zsilipigÉlménysétányt a Sió-partra, a zsilipig
Megszűnne a Sió-parti parkoló 
a Mártírok útja nyugati felén, 
gyalogos aluljárót és a Sióra néző 
lépcsős kiülőt javasol a tervező, a 
hajóállomási parkoló helyén pedig 
rendezvényteret. Természetesen 
megújul a Krúdy sétány is a Sió 
partján, a zsilipig.

A siófoki képviselő-testület júniusi 
ülésén elfogadta a Ripszám és Társa 
Építész Iroda Bt. terveit a Krúdy sétány 
és a hajóállomási Dísz tér környezeté-
nek megújítására. A tervező javaslatára 
koncepció készül e terület és a Fő utca 
összeköttetésének átalakítására is. Ez 
utóbbi amiatt szükséges, mert külö-
nösen a nyári időszakban hatalmas a 
gyalogos forgalom a Balaton-part és a 
Fő utca között (a közúti-vasúti keresz-
teződésen át). A tervet készítők azt ja-
vasolják, hogy a Mártírok útja nyugati 
oldalán lévő szűk, 18 autóhelyes par-
koló megszüntetése után a gyalogos 
forgalom terelődjék a hidak alá, aluljá-
rón, a szintén megújítandó Krúdy sé-
tányra vezetve a gyalogosokat.

A Krúdy sétány végre legyen él-
ményszerű közterület – fogalmaz a 
koncepcióterv, összhangban azzal, 
hogy az új zsilip jövő évi átadása után 
a hajózási sziget azon része is megnyí-
lik a nagyközönség előtt. Ripszám Já-
nos és építész csapata visszabontaná a 
Sió-támfalat, ott lépcsős „ücsörgőt” ala-
kítana ki, s e tribünszerű térrész akár 
vízi színpad lelátójának is alkalmas 
lehet. Fontos, hogy a zsilip elkészülte 
után a Sió-csatorna állandó vízfelülete 
szinte tóként jelenik majd meg a város-
képben, ezért a víz felé fordulás.

A terv a hajóállomás melletti nagy 
parkoló helyére képzeli el az új rendez-
vényteret, ezt a parkolót (és a Mártírok 
útit) azonban csak új parkolási lehető-
ség felkínálásával lehet megszüntetni, 
ezért a ma a Bahart tulajdonában álló 
egykori halászati telekre képzel el egy 

kétszintes, tájba illő parkolóházat-par-
kolólemezt (a városháza közben vizs-
gálja parkolóház építésének lehetősé-
gét valamivel arrébb, a Vitorlás utca 
elején, a volt Bahart szolgálati lakások 
helyén – a szerk.). Ennek megépülése 
után lehet realitása a gépjárműforga-

lom korlátozásának a Mártírok útján 
és a Krúdy sétányon.

A Ripszám és Társa Bt. által készí-
tett koncepciótervet a képviselő-testü-
let elfogadta, azt későbbi továbbterve-
zésre alkalmasnak minősítette.

 F. I.

A Krúdy sétány a zsilipig, a lépcsős, kiülős Sió-partfallal. Látványterv.

Rendezvénytér a jelenlegi hajóállomási nagyparkoló helyén

Zöld parkolóház a Siótól nyugatra, felül a zsilip (felülnézet)

Így nézne ki a Krúdy sétány a zsilipig
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Dolgoznak és tanulnakDolgoznak és tanulnak
az ukrán menekültekaz ukrán menekültek

Magyar nyelvtanfolyamot és kirán-
dulásokat szervez a városban ma-
radt ukrán menekült családoknak 
a Félelem Nélküli Élet Alapítvány. 
Többen a helyi vendéglátásban 
vállaltak munkát.

A nyár folyamán több, korábban 
Siófokon megszállt ukrán család uta-
zott tovább Nyugat-Európa felé, de 
újak is érkeztek. A tiszteletbeli kon-
zulátuson az elmúlt időszakban 10-
12 család, valamint 6-8 nő jelentke-
zett gyermekeivel, a felnőttek közül a 
legtöbben már el is helyezkedtek, el-
sősorban a vendéglátás, szállodaipar 
területén.

A főszezonra sok menekültnek 
ki kellett költöznie a szállodákból, 
de megoldódott a helyzetük. Voltak 
olyan szállásadók, akik fenntartottak 
az ott lévőknek egy-egy helyiséget, 
szobát, két családot pedig magánsze-
mélyek fogadtak be. Mivel az ukrán 
menekültek a nyelvet nem nagyon 
beszélik, így takarítanak, a konyhán 
besegítenek, és hasonló munkákat 
tudnak vállalni – tudtuk meg Ukrajna 
Siófoki Tiszteletbeli Konzulátusától.

„A nyelvi nehézség, ami leginkább 
továbbvitte őket a Baltikum, Lengyel-
ország, Litvánia felé, ahol egy kicsit 
könnyebben boldogulnak a nyelvvel 
és könnyebben kaptak munkát” – vé-
lekedett a mentett állatok töreki kert-
jét vezető Czinkóczky Csaba, aki a 
Dharma Ló Menedék Alapítvány bir-
tokán 24 menekült családot fogadott 

be tavasszal. Egy ukrán édesanya és 
gyermekei továbbra is a töreki birtok 
biztonságát élvezik.

A nyelvi akadályok áthidalásá-
ra kínál megoldást Ukrajna Siófoki 
Tiszteletbeli Konzulátusa és a Fé-
lelem Nélküli Élet Alapítvány egy 
rendhagyó magyar nyelvtanfolyam-
mal, melyet az itteni és a környékbeli 
ukrán menekültek számára indítot-
tak. A 27 jelentkező, köztük 9 gyer-
mek július 8. és szeptember 2. között 
heti kétszer vesz részt nyelvórákon. 
A pályázati támogatásból megva-
lósuló tanfolyamhoz tartozik még 
három kirándulás is. A résztvevők 
kétnyelvű idegenvezető kíséretében 
júliusban Tihanyba látogattak, au-
gusztusban pedig Budapestre, illetve 
Ukrajna függetlenségének napja kap-
csán Ópusztaszerre kirándulnak.

A budapesti Segítő Kezek Ukraj-
náért Alapítvány augusztusban több 
turnusban táboroztat a Balaton kör-
nyékén árva és félárva gyerekeket 
Ukrajnából, akik a háború követ-
keztében vesztették el egyik vagy 
mindkét szülőjüket; illetve olyan 
gyerekeket, akik a megszállt terüle-
teken sérültek meg. A táborozók 2-3 
turnusban, 7-10 napot fognak eltölte-
ni Balatonlellén, valamint várhatóan 
Siófokon és környékén is. A helyi 
tiszteletbeli konzulátus piknikkel, 
tábortűzzel színesített hétvégét ter-
vez számukra Törekiben, a Dharma 
farmon.

 M.B.

AZ ÉV RENDŐREI

Elismerő oklevelet és pecsét-

gyűrű tárgyjutalmat adott át az 

év rendőreinek dr. Lengyel Ró-

bert. A siófoki polgármester még  

rendőrkapitányként kezdemé-

nyezte  az akkori képviselő-testü-

letnél, hogy jutalmazza alkalman-

ként a város az „év rendőreit”. 

Azóta minden esztendőben egy 

bűnügyes és egy egyenruhás terü-

leten dolgozó siófoki rendőr váro-

si elismerésben részesül (a tűzol-

tókhoz hasonlóan). Idén a városi 

rendőrkapitány javaslatára Orosz 

Krisztián százados, bűnügyi fő-

vizsgáló, valamint Takács Zoltán 

főtörzszászlós, közlekedési járőr-

parancsnok lett az év siófoki ren-

dőre.

Orosz Krisztián még 2001-ben 

kezdett a siófoki kapitányságon 

és a mai napig bűnügyi (vizsgálói) 

területen dolgozik. Parancsnoki 

laudációjában magas színvonalú 

szakmai munkáját, példamutató 

szorgalmát és a munkatársaihoz 

való rendkívül kollegális viszo-

nyát emelték ki. Takács Zoltán 

1994-től kezdte pályafutását a 

siófoki kapitányságon, mindvé-

gig közlekedésrendészeti szakte-

rületen tevékenykedett. Szakmai 

felkészültsége, intézkedési aktivi-

tása, a fiatalabb munkatársainak 

betanítása, „istápolása” a legfőbb 

erényei a laudációja szerint.

A városi elismeréseket az érin-

tettek parancsnokai, valamint a 

város jegyzője, alpolgármestere 

és a képviselő-testület rendészeti 

bizottságának elnöke jelenlétében 

adta át a polgármester a városhá-

zán.
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Birtokba vették a máltaiakBirtokba vették a máltaiak
az egykori kiliti óvodátaz egykori kiliti óvodát
A Siófoki Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Gondviselés Háza fenn-
tartásában működő Fogyatékkal 
Élők Nappali Intézménye költözött 
az egykori kiliti óvodaépületbe.

A Siófok és Balatonföldvár kör-
nyéki fogyatékkal élők mindennapja-
it teszi könnyebbé és tartalmasabbá 
a fogyatékkal élők nappali foglalkoz-
tatója a hajdani kiliti, Honvéd utcai 
bölcsődeépületben (ilyen is műkö-
dött valaha a városrészben, majd az 
ingatlan a katolikus egyházközség-
hez került) 2006 óta. Az elmúlt idő-
szakban az intézmény a szeretetszol-
gálat fejlesztő iskolájával osztozott 
egy épületen, de az egyre növekvő 
igények miatt szükségessé vált, hogy 
a fogyatékkal élők intézménye új 
helyre költözzön. Mostantól ezen az 
új helyen, a nemrég bezárt Asztalos 
utcai óvodaépületben korszerű kö-
rülmények között szolgálhatják ki 
ellátottjaikat.

„Ugye emlékszünk? – kezdte ün-
nepi köszöntőjét dr. Lengyel Róbert 
siófoki polgármester. – Nemrég a fo-
lyamatosan (és sajnos jelenleg is erő-
teljesen) csökkenő gyereklétszám mi-
att fájdalmas és népszerűtlen döntést 
kellett hoznunk, és a kiliti, Asztalos 
utcai ovit bezártuk. Azonnal rossz-
indulatú pletykák kezdtek terjedni, 
hogy mi lesz itt, hogyan akarjuk hasz-
nosítani az ingatlant. Azt gondolom, 
ez a mai átadóünnepség csattanós 

válasz az örökös hangulatkeltőknek: 
a képviselő-testület egyhangúlag dön-
tött arról, hogy megüresedő épületet 
hasznos közcélra használjuk, majd 
bólintott rá a máltaiak megkeresésére, 
arra, hogy igénybe vennék az épüle-
tet. Ingyenesen engedtük át haszná-
latra ingatlanunkat a máltaiaknak. 
Mostanra elkészült a felújítása, méltó  
körülményeket teremtettek ahhoz, 
hogy gondozó és ellátott is jól érezze 
magát az egykori óvodaépületben. 
Ennél jobb célt az önkormányzati 
tulajdonú épületünk hasznosítására 
aligha találhattunk volna. Városunk 
ezzel megint kicsit több, jobb lett…”

Jónás Gergely regionális ügyve-
zető arról beszélt a megnyitón: nem 
mindegy, hogy az elvetett mag milyen 
közegbe kerül, gyökeret tud-e eresz-
teni és hajtani, nőni. A kiliti máltai 

intézményekben folyó másfél évtize-
des munka azt bizonyítja, hogy az el-
vetett mag jó közegbe került. Hiszen 
a fejlődés, a bővülés folyamatos, az 
idősotthon és fogyatékkal élők nappali 
intézménye után most tovább bővül-
tek, mert kinőtték a régi épületet, és 
találtak új otthonra az önkormányzat 
segítsége által. A regionális vezető az 
ünnepség keretében a máltai szervezet 
kitüntetését adta át a kiliti idősotthon 
két munkatársának, Hanyeczné Fülöp 
Szilvia vezetőnek és Ságiné Korpos 
Márta vezető ápolónak, annak elis-
meréséül, hogy azon kevés intézmény 
egyike voltak, ahol a Covid időszakban 
az ellátottak között nem terjedt el a ví-
rus, haláleset emiatt nem történt.  

Ahogyan megtudtuk, a fiatal fel-
nőttek költöztek most át az Asztalos 
utcai épületbe, a Honvéd utcai épü-
letben a képzési kötelezett, fejlesztő 
iskolás gyermekek maradnak. Ha-
nyeczné Fülöp Szilvia intézményve-
zető azt mondta a Siófoki Híreknek: 
akkor lenne teljes a paletta, ha idővel 
bentlakásos intézményt is tudnának 
majd nyitni…

Az Asztalos utcai avatón Bicsár 
László helyi plébános kért áldást az új 
foglalkoztatóra, meglepetésműsort az 
ellátottak és a gondozók is adtak, sőt, 
még táncra is invitálták a meghívott 
vendégeket, szülőket.

 F. I.
További képek: Facebook,  

Siófoki Hírek, az önkormányzat lapja.
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Siófokról indult a világsiker?Siófokról indult a világsiker?
A farmer világsiker lett, de mos-
tantól várjuk, hogy a farmernad-
rág feltalálásának története, az 
első magyar klezmermusical is az 
legyen – az ősbemutató megvolt, 
a siófoki Kálmán Imre Szabadtéri 
Színpadon.

„Hihetetlen erős a zene, jó a tör-
ténet, ez az a magyar darab, ami 
nemzetközi sikerekre számot tarthat, 
eljuthat a Broadwayre is” – mondta a 
Siófoki Híreknek még a Lévi Story, a 
farmerkirály ősbemutatója előtt Keré-
nyi Miklós Gábor (Kero), a rendező, 
aki azután az előadás végét követő 
percekben a szabadtéri színpadán is 
elismételte ezt a jövendölést, akkor 
már annak a tudatában, hogy sokan, 
ezres nagyságrendben láttuk-hallot-
tuk és azt mondogattuk: valóban… 
Jávori Ferenc (Fegya) zenéje kiváló, 
a szöveg nem különben (Müller Pé-
ter Sziámi), a történet pedig tényleg a 
Broadwayre, az amerikai színjátszás 
fellegvárába való: elindul egy fiatal 
zsidó családostul az üldöztetések elől 
egy kis német faluból, hogy aztán 
New Yorkon keresztül Kaliforniában 
kössön ki az aranyláz kellős közepén. 
De ő nem az aranyból csinál pénzt, 
hanem az aranyásókból, nekik talál 
ki egy elnyűhetetlen nadrágot, ami 
világsiker lesz, és közben persze sze-
relmi szál is átszövi a sztorit…

„Tudják, hogy miért van annyi jó 
zsidó hegedűművész? Mert zongorá-
val a vállon nem lehet menekülni…” 
- adja meg az alaphangot mindjárt 
az elején Davidovics rabbi, akinek 
Odesszából kellett eljönnie. „Van az 
a lépcső Odesszában, de sokat jártam 
arra én is, tán soha többé nem fogok… 
Odessza, Odessza, te drága, a szívem-
ben őrizlek már… Rogyassza rá a ma-
gas ég azokra, akik Odesszát éntőlem 
rútul elvették!…” – énekli a rabbi. 
Szinte hátborzongató, pedig Davido-
vics egy letűnt(?) kor gyermeke, és a 
musical szövege is bőven az ukrajnai 
háború előtt született…

A menekülés azonban, amint 
napjainkban is láthatjuk, örök, nem 
egyszer kényszerül kimondani Lőw 
(Lévi), azaz Levy Strauss édesanyja is 
(Szulák Andrea alakítja) a darabban, 

hogy „ahol nem lehet tovább élni, on-
nan el kell menni”. És akkor menni 
kell, akkor „hátára emel a végzetóce-
án” és akkor „a jegy sosem retúr”. Fia, 
Lévi (a musicalben Kerényi Miklós 
Máté) egy ízben áll ennek ellent, már 
Kaliforniában. Mert lehet hepiend is, 
éneklik is a szerelmesek, hogy „jó-
kedv és bánat egy húrra járnak”, vagy 
hogy „hidd el, nincs az a córesz, amit 
csak Mózes oldana meg, bármikor 
kettéválhat a tenger, hogyha az ember 
nem kesereg”. S akkor megvalósulhat 
az álom, „és lentről bámul majd a ci-
pőpucoló, néz reám és irigyel…”.

Szóval, mi egyelőre még csak néhány 
százan-ezren, a minapi ősbemutató óta 
már tudjuk, hogy a világsiker musicaljé-
ből musical-világsiker lehet. Ha pedig így 
lesz, azt is megőrzi a történelem, hogy 
hol volt az ősbemutatója… F. I. siofokguide

kikksiofok

siofokguide
kikksiofok

Fotók: Deszkavízió
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Találkozásom Verával és T. doktorral

siofokguide
kikksiofok

Az 1970-es években két osztrák-magyar kopro-
dukciós filmet társrendeztem. Az egyik Seress Re-
zső és a cigányzene köré épült, a másikat „K.und K. 
katonazene” címen sugározta annak idején a Ma-
gyar Televízió. Az előbbinek köszönhetem első sze-
mélyes találkozásomat Kálmán Verával.

Mindkét filmet a Philips cég bécsi leányválla-
lata gyártotta. A Philips bécsi filmgyártó cégének 
gazdasági igazgatója akkor dr. T. Tibor volt, aki a ‚30-as években a Philips cég magyarországi ve-
zérképviseletét vezette. A háborút követően még  
léggömbárusként is kénytelen volt dolgozni, felesé-
gével, a Pest-szerte ismert manökennel, az ugyan-
csak deklasszálódott O. Sárival 1956-ban  hagyta el 
az országot. Bécsben nemcsak újra vezetői állást 
kapott a Philipsnél, hanem a Mariahilfer strasszén 
egy nagypolgári luxuslakást is kaptak. T.doktor és 
O.Sári – most már Charlotte T. néven – rövid időn 
belül a bécsi művészeti elit ismert és népszerű há-
zaspárja lett. Szűkebb baráti körükhöz tartozott 
Kálmán Imre özvegye is. Ők mutattak be Vera Kál-
mánnak a Seress-film forgatása alatt egy kellemes 
grinzingi vacsora alkalmával.

Vera asszony beszélt ugyan magyarul – utánoz-
hatatlan, bájos bécsi hanglejtéssel –, beszélgetésünk 
gyakran fordult át németről magyarra és vissza. 
Rendkívül elegáns, dekoratív, ám távolságtartó – ez 
volt első benyomásom róla. Később, amikor elárul-
tam siófokiságomat, megeredt a nyelve. Nyoma sem 
volt a távolságtartásnak. Olyan szeretettel és tájéko-
zottsággal beszélt Siófokról, mintha nem is férjének, 
hanem neki lenne szülővárosa. Mindent tudott az 
emlékházról is. Joschinak (Matyikó Sebestyén Jó-
zsef, a Kálmán Emlékház volt vezetője) megígértem 
– mondta –, hogy a múzeumnak adom a fehér bu-
doárt és képeket is… Az este folyamán még néhány 
„vizsgán” át kellett esnem. Én legalább is úgy érez-
tem, tudni akarta, mennyire ismerem a Kálmán-élet-
művet. Majd hirtelen felém fordult: „Azt tudja-e hogy 
Amerikában elváltunk?” Én pedig rávágtam: „Roland 
de la Croix”. Ő volt a válásuk okozója... Mosolyogva 
és megelégedéssel nyugtázta „tájékozottságomat”. 
Majd halkan, mintegy önmagának szólóan, elréved-
ve sóhajtotta maga elé Kálmán Imre bonmot-ját: „Az 
étvágy ugyanaz a testnek, mint a szerelem a lélek-
nek…” Lengyelfi Miklós

siofokguide
kikksiofok

siofokguide
kikksiofok

siofokguide
kikksiofok

New Orleans Jazz Fesztivál, tizenkilencedszer. Képeink az Apáti Dixieland és a Hot Jazz Band koncertjén készültek.

17KÁLMÁN IMRE 140 / KULTÚRA



Isten szeme a Balaton felé nézIsten szeme a Balaton felé néz
Több mint 30 éve ápolja Makovecz 
Imre örökségét a siófoki evangéli-
kus közösség.

Templomukat 32, a parókiát 30 
éve szentelték fel a siófoki evangé-
likusok, lelkészük, Lampért Gábor 
pedig 20 éve szolgálja a helyi kö-
zösséget.

– Hogyan mutatná be a siófoki 
evangélikus közösséget? – kérdez-
tük a lelkésztől.

– Szórványközpont vagyunk, 
ez azt jelenti, hogy a szó min-
den értelmében gyülekezeti inf-
rastruktúra csak Siófokon van, 
ehhez egyedüliként kapcsolódik 
Zamárdiban egy kis imaházunk – 
felelte Lampért Gábor. – A gyüle-
kezet egyetlen centruma a siófoki 
anyagyülekezeti tér a templom-
mal, gyülekezeti házzal, viszont 
egy nagy körzetet lát el Balaton-
földvártól Balatonkeneséig és a 
déli irányban Nagyberényig.

– Mekkora a helyi evangélikus 
gyülekezet?

– Az utolsó megtartott nép-
számlálás szerint 1000-nél is 
többen élnek a hozzánk tartozó 
területen, de valójában a siófoki 
egyházközséget 200-nál is keve-
sebb evangélikus testvér tartja 
fenn, akik aktív tagjai és adakozás-
sal fenntartói is a gyülekezetnek. 
Siófokon a szezonban nemcsak a 
nyaralók, hanem a hívők száma 
is gyarapszik, ilyenkor kibővül a 
közösség. Sok az idős testvér, de a 
Siófoki Élő Kövek Egyesületet pél-
dául a gyülekezet fiatal felnőttjei 
alapították több mint 20 éve.

– Milyen módon tartják fenn a 
fiatalok érdeklődését?

– Nagy területünkön nyolc is-
kolában hitoktatunk; templomi 
hitoktatást szoktunk szervezni, de 
ez a járvány óta még nem indult 
újra. A gyerekek nyári táborát vi-
szont minden nyáron meg tudtuk 
tartani, amikor szigorúbb előírások 
voltak, akkor természetesen azokat 
figyelembe véve. A nyári táborok 
nagyon fontosak a gyerekeknek is 
és nekünk is. A kisebbekkel Fülén 
táboroztunk idén is, a nagyobbakkal 

a Bakony legmagasabb fennsíkján ta-
lálható kis településen, a tési evangé-
likus parókián jártunk.

– Hogyan fűződött össze Mako-
vecz Imre Kossuth- és Ybl Miklós-dí-
jas építész és Józsa Márton, a temp-
lomépítő lelkész története?

– A Siófok-Oulu testvérkapcsolat a 
városok között jött létre a ’70-es évek 
közepén, majd a tízéves évforduló 
kapcsán merült fel az akkori siófoki 
tanácselnökben az a gondolat, hogy 
tegyenek valamit a siófoki evangéli-

kusokért, így megkeresték a gyüle-
kezetet. Az akkor segédlelkészként 
szolgáló Fabiny Tamás (jelenleg a 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
elnök-püspöke – a szerk.) fogalmaz-
ta meg a gyülekezet leghőbb vágyát, 
hogy templomot építsen, ehhez a 

város telket kínált. A szervezést 
Józsa Márton vitte tovább. A lel-
kész nagy odaadással mindent 
megmozgatott, hogy ez a templom 
megépüljön. A városvezetés részé-
ről felmerült, hogy szerezze meg 
Makovecz Imrét a templom terve-
zőjének. Az építész ezt a felkérést 
többször is visszautasította, mond-
ván, amilyen kicsi a közösség, úgy-
se tudja megépíteni ez a gyüleke-
zet, mindegy, mit tervez. Marci 
bácsi azonban végül meggyőzte, 
azt mondta, hogy a lelkészi és az 
építészeti hivatás hasonló, inspirá-
ció nélkül sem jó prédikációt, sem 
jó templomot nem lehet alkotni. Ez 
annyira meglepte a híres építészt, 
hogy végül két hét alatt elkészítet-
te a templom látványterveit. Volt 
Marci bácsinak egy szófordulata, 
hogy előfordul, hogy nem jön az 
ihlet, de aztán egyszer csak villám-
lik, és minden a helyére kerül. Ál-
lítólag a telefonhívás is úgy zajlott 
a lelkész és az építész között, hogy 
csörgött a telefon a parókián, Mar-
ci bácsi felvette, és Makovecz Imre 
csak annyit mondott: „villámlott”, 
majd elküldte a terveket.

– Honnan érkezett ez a bizo-
nyos „villám”?

– Ez volt az első templom, 
amit Makovecz Imre tervezett, és 
az építész arra a kérdésre keres-
te a választ, mitől szent egy hely. 
Gondolhatja-e azt az építész, hogy 
amit ő tervez, az egy szent hely? 
Nem az volt Makovecz Imre kér-
dése, hogy vajon a gyülekezet fel-
szenteli-e ezt a helyet, ezt lehetett 
tudni, hogy így lesz; hanem, hogy 
vajon az Úristen a maga szerete-
tével megjelenik-e itt. A választ a 

Bibliában találta meg, egészen pon-
tosan Jákób híres álma ihlette meg 
a mennyig érő létráról és angyalok-
ról, mely élmény hatására, Isten 
megtapasztalásából Jákób megfo-
galmazza: bizonyára szent ez a   
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  hely, csak én nem tudtam róla, 
pedig ez az Isten háza és a menny 
kapuja. Tehát nem biztos, hogy azzal 
mi tisztában vagyunk, hogy egy hely 
mitől szent, de egy dolgot lehet tud-
ni, ha ott az Isten megszólít és meg-
áld, akkor az egy szent hely.

Jákób álma a tervezés során is ih-
letet adott Makovecznek. Az alapkő-
letétel 1987. augusztus 15-én történt 
meg, a templom felszentelése pedig 
1990. június 30-án, nagy érdeklődés 
mellett, az ország különböző vidékei-
ről érkezett sok busznyi vendég jelen-
létében, a helyi lelkészek és a felszen-
telő püspök, dr. Harmati Béla mellett 
a finn testvérvárosunk dómtemplomi 
gyülekezetének vezető esperes lelké-
sze, Arvi Seppänen szolgálatával.

– Milyen bibliai szimbólumokat 
rejt a templom?

– Makovecz a homlokzaton 
szempárszerűen kialakított ablakok 
köré angyalszárnyakat tervezett, a 
szempár Isten házat betöltő lelké-
nek kitekintését szimbolizálja, Isten 
tekintetét a Balaton felé veti, és szim-
bolikusan mindazokra, akik itt élnek 
és ide érkeznek. Az angyalszárnyak 
az őrangyalságra és a Szentlélekre 
egyaránt utalnak. Az ablakokat meg-
kerülő földig futó szimmetrikus dísz 
pedig egy pásztorbot, Krisztus-szim-
bólum. Ez így együtt Pál apostol üze-
netét fogalmazza meg, Isten világát, 
az ő tekintetét, jelenlétét, angyalait 
és a mi világunkat Krisztus kapcsolja 
össze. Igazi biblikus kompozíció. A 
tornyunk másképp összetett és szép 
szimbólumokban gazdag: nem csak 
Krisztus feltámadását hirdető kereszt 
látható a csúcson, hanem a tetősisak 
és a kereszt között van egy csúcs-
dísz, ami egy rügyező életfát ábrázol, 
mely utal az ősmagyarság életfa mo-
tívumára, és arra, hogy Krisztus ke-
resztjének örömhíréből új élet terem. 
Az életfa motívumát megszólaltató 
rügyek a templom belső terében is 
megjelennek. Az oltártérben is meg-
jelenik a bibliai történet: a kétoldali 
oszlopfák összeérése és köztük az 
ablak a menny kapuját szimbolizálja. 
A kapun van egy négyfokos lépcső-
forma, ami Jákób létráját, a mennyei 
lépcsőt ábrázolja, aminek a tetején 
ott van Péterfy László feltámadott 
Krisztust ábrázoló szobra. Az Isten 
háza, a menny kapuja és az áldást 
adó Krisztus az oltártér kompozíci-

ója. A templomtető hajóforma, a Ba-
laton-partra épített templomként, ősi 
fatemplomformaként, az egyház és a 
gyülekezet küldetésének szimbólu-
maként jelenik meg.

– Hogyan kapcsolja össze a ma-
gyar és a finn evangélikus közössé-
get a templom?

– Építési anyaga finn vörösfenyő, 
amit az oului testvérek adománygyűj-
tő szervező munkája nyomán kapott 
ajándékba a gyülekezet. Ez lett a vá-
lasz Makovecz Imre jogos felvetésére, 
hogy ezt a templomot ez a kis gyüle-
kezet önerőből nem tudja megépíte-
ni. Ez így is volt, de a finn testvérek 
csodálatos jóindulata, adakozó szere-

tete többszörösen is megnyilvánult. 
Nemcsak a templomra, hanem a ké-
sőbbi parókiára is gondolva küldték 
el a faanyagot és a templom belső 
berendezésére valót. 2016-ban zajlott 
egy nagyobb felújítás, majd a 2017-es 
Makovecz Imre építettörökség-védel-
mi program keretében kapott a gyü-
lekezet támogatást a templom állag-
megóvására. Az elmúlt évek során a 
templom padlófűtéséhez megújuló 
energiával működő fűtéstechnológia 
és új padlófűtés került kiépítésre, így 
már egész évben használható.

 Milei Barbara  
(A teljes interjú a város honlapján: 

www.siofok.hu, Siófoki Hírek)

Idén már újra jönnek finn barátok
l978-ban alakult a Siófoki Ma-

gyar–Finn Baráti Kör. Mindenkori 
tiszteletbeli elnöke Hortobágyi 
Józsefné Ildikó, aki 1988-tól a 
mai napig aktívan részt vesz a 
baráti kör életében. Míg a kez-
deti években 45-50 tagja volt a 
társaságnak, jelenleg alig több, 
mint 20 fő, és inkább időseb-
bek. „Különösen ösztönözzük 
és támogatjuk mindkét oldalon a 
személyes és családi kapcsolatok 
kialakulását, egyéni és csopor-
tos csereutazások megszervezé-
sét. Kapcsolatot tartunk a külső 
szervekkel, hatóságokkal, helyi 
önkormányzattal, a Magyar-Finn 
Társasággal és annak tagszerve-
zeteivel, a budapesti finn nagykö-
vetséggel, és legfőképp az oului 

testvérszervezettel” – mondta a 
Siófoki Híreknek Henczné Hon-
vári Judit elnök. – A Covid idő-
szak alatt a látogatások száma 
szinte nullára csökkent, de idén 
szeptemberben már érkeznek 
finn barátaink, akikkel látogatást 
fogunk tenni az evangélikus kö-
zösségnél, hiszen a csodálatos 
templom látványa nemcsak az 
újonnan érkezőknek, de azok-
nak is nagy élmény újra és újra, 
akik már sokadik alkalommal lá-
togatnak el hozzánk.” 2018-ban, 
Siófok várossá válásának 50. év-
fordulóján ünnepelték a Siófoki 
Magyar-Finn Baráti Kör megala-
kulásának 40., valamint a finn 
függetlenség 100. évfordulóját a 
város vezetésével, Ouluban.
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ROLLEREK

Kedvezőek az első hónap adatai, 
a siófokiak és a városba érkezett tu-
risták rövid idő alatt megkedvelték 
a telefonos applikáció segítségével 
bérelhető zöld TIER elektromos rol-
lereket. Egy hónap alatt több mint 
10 ezer e-rolleres utazás indult, több 
mint 3300-an próbálták ki a járgá-
nyokat Siófokon. A TIER adatai sze-
rint naponta átlagosan kétszáznál is 
többen indítanak bérlést és közel 2,6 
kilométert tesznek meg a környezet-
barát e-rollerrel, mielőtt leparkolná-
nak a városban kijelölt 46 parkolási 
helyszín egyikében. A felhasználók 
az első 30 nap alatt már több mint 26 
ezer kilométert tettek meg összesen.

SZERZŐDÉSEK
Egyeztetés a bérlőkkel, perek, 

egyes ügyek büntetőjogi vizsgálata 
– így folytatódik a Balaton-parti Kft. 
korábbi, 20, 30, 50, sőt 100 évre kötött 
bérleti szerződéseinek felülvizsgálata 
a képviselő-testület zárt ülésen hozott 
döntése szerint. Ahogyan korábban 
már megírtuk, a szerződések vizsgála-
tára felkért igazságügyi ingatlanszak-
értő 31 kérdésesnek ítélt szerződést 
tekintett át, és szakvéleménye szerint 
összesen 1,3 milliárd forint a piaci ár 
és az ezen bérleti szerződésekben 
szereplő árak közötti különbözet. A 
folytatás tehát: egyes szerződésekről 
egyeztetést kezdeményez a kft. a bér-
lőkkel, három szerződés esetében a 
kft. pert indít, egyes ügyekben pedig 
a büntetőjogi vizsgálat megindításá-
ról kezd egyeztetéseket.

ARANY
A Siófoki Női Kar sikere: a keszt-

helyi Dalünnepen a Magyarok 
Nagyasszonya templomában a zsű-
ri „arany” minősítéssel értékelte az 
énekes hölgycsapat teljesítményét.

ZÖLDHULLADÉK
Július után augusztusban is kima-

rad egy zöldhulladékjárat, a Siókom 
Nonprofit Kft. ugyanis a lakossági 
igényeknek megfelelően módosí-
totta a zöldhulladék elszállításának 
időszakát. A nyári aszályos időszak 
miatt a kertekben keletkező zöldhul-
ladék kevesebb, ezért ezeket a jára-
tokat átütemezik az ősz végi - tél ele-
ji időszakra, amikor tehát még akad 
bőven lehullott lomb az udvarokban. 
Pontos időpontok a  kukamatrica 
mellé küldött hulladékszállítási nap-
tárban, illetve a Siókom honlapján: 
www.siokom.hu.

SUP KUPA

A harmadik Siófoki Sup Kupát 
rendezte a balatoni Kajak-Kenu Pon-
ton a Siófoki Vízi Sport Club az új, 
egyre népszerűbb sporteszköz, a sup 
kedvelőinek. Az egyesület augusztus 
20-án supfesztivált és családi napot 
szervez.

HIVATAL, ÓVODÁK
Folytatódott a városháza belső 

megújítása, most a második emele-
ten a folyosók kaptak új burkolatot, 
és felújítottak tizenegy irodahelyi-
séget a helyi adófizetők 8,4 millió 
forintjából. Két óvodaépület homlok-
zatszigeteléséhez is tartalékol tízmil-
liókat az önkormányzat, hogy energi-
át, s ezáltal pénzt lehessen spórolni. 
A Katicabogár Óvoda hőszigetelésére 
63,5 millió forintot irányoztak elő, A 
Pitypang Óvoda homlokzati szigete-
lésére 23,9 milliót. Közel 40 millió fo-
rint pályázati forrás egészíti ki ezen 
összegeket. Az év végére mindkét 
óvodában befejeződhetnek a mun-
kálatok.

LEJÁRÓ

Az ezüstparti Liszt Ferenc sétány 
és a parti sétány között új lejáró épült 
ki a főszezonra tízmilliós városi for-
rásból a helyi Fecske Kft. kivitelezé-
sében.

COVID
Az Átlátszó oknyomozó portál 

megszerezte az illetékesektől a 2021-
es magyarországi Covid halálozási 
adatokat, településekre lebontva. 
Ebből derül ki az is, hogy Siófokon 
a nyilvántartások szerint tavaly 64-
en hunytak el a koronavírus követ-
keztében, közülük 51 volt oltatlan 
és 13 oltott. Utóbbiak közül egy ol-
tást öten, két oltást heten kaptak, 
egy elhunyt vett fel három oltást. A 
Kapost.hu portál pedig azt olvasta ki 
ugyanezen adatsorból: a megyei jogú 
városok közül lakosságarányosan 
Kaposváron haltak meg a legtöbben 
Covidban.

ÉRTÉKTÁR
A helyi értéktárbizottság legutób-

bi ülésének döntése értelmében öttel 
bővült a siófoki értéktár: Szmodis 
Lóránt helyismereti munkásságával, 
dr. Gárdonyi Máté plébános hitéle-
ti és helytörténeti munkásságával, 
Wirth János plébános, siófoki dísz-
polgár munkásságával, Deák István 
balatoni hajózási, hajózástörténeti 
tevékenységének elismerésével, va-
lamint Zachemski Ferenc siófoki 
díszpolgár, nemzetközi szinten is 
elismert kőolaj- és földgázellátási 
szakember munkásságával.
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NEM LESZ JÁRDA
Ahogyan a Palace diszkó mellett sem 
volt, úgy az ezüstparti szórakoztató 
központ helyére épülő Palace Ho-
tel mellett sem lesz járda, noha egy 
darabig úgy nézett ki, hogy végre 
kiépülhet a járda folytatása a Vécsey 
utcában, a Balaton felé. A hotel beru-
házója saját költségére megépítette 
volna a hiányzó járdaszakaszt a saját 
telkéből elvéve, amennyiben a város 
biztosít számára két parkolóhelyet 
a hotel melletti, közterületen lévő 
keleti oldali parkolóban. Ez azon-
ban jogszabályi akadály miatt nem 
lehetséges (közterületen nem lehet 
senkivel hosszú távra kizárólagos 
szerződést kötni), a város által más, 
de közeli területen felajánlott par-
kolóhelyeket pedig nem fogadták 
el. Az előírt parkolómennyiséghez 
szükséges két parkolóhelyet a saját 
telkükön belül építik meg.

FELHÍVÁS
Felhívjuk a Siófok városában műkö-
dő társadalmi szervezetek, egyesü-
letek és egyházak figyelmét, hogy 
a Város Díszpolgára címre vagy 
Siófokért-érem kitüntetésre tegye-
nek javaslatot siófoki vagy siófoki 
kötődésű jelölt személyében. Kér-
jük, hogy jelölésüket Siófok Város 
Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek 43/2020. (XI.3) önkormányzati 
rendeletében meghatározott módon, 
laudációval együtt az elismeresek@
siofok.hu e-mail címre szívesked-
jenek megküldeni 2022. augusztus 
31-ig. A jelölésről az októberi kép-
viselő-testületi ülés dönt. A díjak ki-
osztására a városnapon kerül sor. A 
meghatározott (rendeletben foglalt) 
határidő után, valamint a hiányo-
san beérkezett javaslatokat nem áll 
módunkban elfogadni. Köszönettel: 
Siófok Város Önkormányzata

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

Balatonkiliti 100 éveBalatonkiliti 100 éve
Kiliti 150, Balatonkiliti 100 éve – 

ezzel az elnevezéssel rendez ünnep-
séget szeptemberben a Kilitiért Egye-
sület. Siófok mai városrésze, Kiliti 
nagyközség 1872-ben, tehát 150 éve 
alakult, s 100 éve, 1922-ben vette fel 
a Balatonkiliti nevet.

Szeptember 17-én egész napos 
rendezvénnyel emlékeznek a jeles 
évfordulókra (helyszín az egykori 
téeszudvar), de már előtte nap fotó-
kiállítás nyílik régi kiliti képekből a 
református közösségi házban. 17-én, 
a rendezvény részeként kerül sor a 
hagyományos szüreti felvonulásra is.

Részletes program a Siófoki Hírek 
szeptemberi számában.

Kiliti szüret, 1963-ban. (Fotó:  
„Balatonkiliti ölelésében” Facebook-oldal)
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BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET,
KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ

2022. AUGUSZTUS 9., KEDD 16:30

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

Tel.: 84/506-598
8600 Siófok, Fő tér 2/A. Pf.:1.

E-mail: help@konyvtar-siofok.hu

ELÉRHETŐSÉGEK

MINDEN SZOMBATON 10:00–10:30
Részvételi díj: 1000 Ft családonként

A GYERMEKRÉSZLEG PROGRAMJAI

MEGNYITOTT A

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.

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

A növényhotelt a felnőtt részleg

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

A növényhotelt a felnőtt részleg

AUG. 8.

AUG. 11.

AUG. 15.

AUG. 18.

AUG. 22.

AUG. 25.

Emlék hűtőmágnes

Ceruzatartók

Nyári élményeim

Órarend

       NYÁRZÁRÓ

KÉZMŰVES PARTY

MINDEN HÉTFŐN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN
10:00–12:00 ÉS 15:00–17:00

MINDEN HÉTFŐN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN

KÉ(S)ZCSODÁK

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

GYERMEKRÉSZLEG
(2022. augusztus 27-ig)

INGYENES BEIRATKOZÁS
új és már lejárt olvasójegy esetén

2022. augusztus 29.., hétfő
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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!

Programjaink részleteit honlapunkon és Facebook-oldalunkon találják!

Siófoki séták Városnéző séta
Siófok nevezetességei

Az Operettkirály
Kálmán Imre-kultusz Siófokon

JELENTKEZÉS: az Emlékház és a Tourinform iroda elérhetőségein
A séták előre egyeztetett időpontban is kérhetőek.

További részletek és időpontok honlapunkon és Facebook-oldalunkon!

SZEPT. 8.
CSÜTÖRTÖK 16:00

Villák, szobrok, színpadok
A kulturális élet elindulása Siófokon

Fémbe öntött sorsok
Varga Imre szobrainak nyomában

AUG. 27.
SZOMBAT 14:00

AUG. 9.
KEDD 16:00

AUG. 16.
KEDD 16:00

AUG. 23.
KEDD 16:00

A Balaton – a Riviéra
A fürdőélet kezdetei Siófokon

AUG. 30.
KEDD 16:00

AUG. 12.
PÉNTEK 16:00

AUG. 19.
PÉNTEK 16:00

SZEPT. 15.
CSÜTÖRTÖK 16:00

SZEPT. 22.
CSÜTÖRTÖK 16:00

SZEPT. 29.
CSÜTÖRTÖK 16:00

Hé�ő: ZÁRVA
Kedd-péntek: 10:00–12:30
             13:00–17:00
Szombat:  10:00–14:00
Vasárnap: 10:00–14:00

Nyitvatartás 
(június 15. – augusztus 31.) (szeptember 1. – június 14.)

Hé�ő: ZÁRVA
Kedd-péntek: 10:00–12:30
             13:00–16:00
Szombat:  10:00–14:00
Vasárnap: ZÁRVA
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FUVAROZÁS, 
KÖLTÖZTETÉS
bel- és  
külföldre 
egyaránt. 
NON-STOP 
korrekt áron!
www.kktransz.hu

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

KLÍMA 
KÉSZÜLÉKEK
- telepítése
- javítása
-  karbantartása
-  autóklíma  

javítás
www.precizklima.hu  

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

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

SIÓFOK

+36 84 313 836
www.PIZZAKARAVAN.hu

TÖLTSD LE 
mobilappunkat

MINŐSÉGI  
HASZNÁLTAUTÓK, 

MEGBÍZHATÓ  
FORRÁSBÓL 

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

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

Rendelhetô: Mentes és  
Vegetáriánus HETI MENÜ 

Siófok, Víztorony üzletház
 FotóM • Tel.: 20/519-8518

Nyitva: H-P: 9-17-ig • Szo: 10-12-ig

KÉPKIDOLGOZÁS  
minden méretben,  

VÁSZONKÉP, BABAFOTÓZÁS  
a fényképészetben és otthonában is!

VITORLÁS  
BOLT SIÓFOK

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

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9-17  
 Szombat: 9-14 • Vasárnap: 9-12

HAJÓ FELSZERELÉS
ROZSDAMENTES CSAVAROK



ÁLLÁSLEHETŐSÉG SÓFOKON!

Hosszútávú, stabil 
könnyen betanulható 
munkehelyet kínálunk 
2 műszakban.

Személyes találkozás  
és gyárlátogatás után,  
akár azonnali  
munkakezdés!
Saját állományú,  
határozatlan idejű  
munkaszerződéssel.

Alábbi pozíciókba  
keresünk új kollégákat:

•  GYÁTÓSORI MUNKATÁRS
• RAKTÁROS
• ANYAGMOZGATÓ

Jelentkezés: munka.siofok@suprajit.com vagy 
jelentkezési lap kitöltése a telephelyen.

Suprajit Hungary Kft. 8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 201/D.



www.muszakipont.hu
KÉNYELMES VÁSÁRLÁSHOZ HASZNÁLJA WEBÁRUHÁZUNKAT! 

Megvásárolt termékeit mi kiszállítjuk Önnek!

HŰTŐK ÉS FAGYASZTÓK  HŰTŐK ÉS FAGYASZTÓK  
MINDENFÉLE MÉRETBEN!MINDENFÉLE MÉRETBEN!, , 

KEDVEZŐ ÁRON!KEDVEZŐ ÁRON!
BEÉPÍTHETŐ BEÉPÍTHETŐ 
KÉSZÜLÉKEKKÉSZÜLÉKEK

SZÉLES SZÉLES 
VÁLASZTÉKBAN.VÁLASZTÉKBAN.DÍJMENTES  DÍJMENTES  

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!

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

• DÍJMENTES SZÁLLÍTÁS SIÓFOK ÉS 15 KM KÖRZETEN BELÜL!
• Széles áruválaszték 300 m2-en

• Kedvező áruhitel lehetőség, vegye meg részletre
• Lecserélendő készülékét díjmentesen elszállítjuk!

Részletekről érdeklődjön a boltban. Az akció 2022. augusztus 1-től visszavonásig tart. A képek illusztrációk.

• KISGÉPEK • MOSÓGÉPEK  • KISGÉPEK • MOSÓGÉPEK  
• HŰTŐSZEKRÉNYEK• HŰTŐSZEKRÉNYEK
• FAGYASZTÓ LÁDÁK• FAGYASZTÓ LÁDÁK
•  VENTILLÁTOROK •  VENTILLÁTOROK 
• ASZTALI VENTILLÁTOROK• ASZTALI VENTILLÁTOROK
• MOBILKLÍMÁK SZÉLES VÁLASZTÉKA• MOBILKLÍMÁK SZÉLES VÁLASZTÉKA

TELEVÍZIÓK SZÉLES 
TELEVÍZIÓK SZÉLES VÁLASZTÉKAVÁLASZTÉKA!!

Szeretnél te is a Sió termékek gyártásával 
foglalkozó cég és egy jó hangulatú, 

összetartó csapat tagja lenni?

Csatlakozz hozzánk,  
várjuk jelentkezésed 

GÉPKEZELÔ  
pozícióba!

Ha nem okoz gondot a 3 műszak vállalása 
és érdekel a munkalehetőség vagy kérdésed lenne, 

hívd a +36 70 476 1359-es telefonszámot 
vagy küldd el önéletrajzodat 

a hu-hr@eckes-granini.com e-mail címre!

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

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: 
SZEPTEMBER 1., 
LAPZÁRTA: AUGUSZTUS 26.



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.	augusztus	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 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?

Az ajánlat. 2022 július 1-től visszavonásig tart.

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

Dunántúli médiacég 
Balaton környéki munkára keres

KÉPVISELŐT-
ÉRTÉKESÍTŐT.

Várjuk jelentkezését, ha jól kommunikál, 
jól tud ügyfélkapcsolatot építeni.

Feladatok:
• meglévő partnereknek ajánlatok készítése

• személyes, e-mail-es és telefonos 
kapcsolattartás

• szerződések kötése, hirdetések értékesítése

Amit ajánlunk:
• fix alapbér, bejelentett munkaviszony

• jutalék és bónusz rendszer
• folyamatos csapatvezetői támogatás

• rugalmas munkaidő

Legyen egy sikeres csapat tagja.

Jelentkezését, önéletrajzát az 
iski.zsolt@t-online.hu

címre kérjük küldje el.



PI -  víz •  Preventa 105 •  lúgos víz •  Peridot víz •  Salvus víz •  Kaqun víz 

r izsliszt •  kukoricaliszt •  zabliszt •  rozsliszt •  tönkölyliszt •  durumliszt

céklalé • zöldbúzafű koktél • sárgarépalé • aszaltszilva-ital • tőzegáfonyalé

szezámmagliszt •  búzasikér •  lenmagliszt •  mandulaliszt •  zabpehelyliszt

lágy zabpehely •  zabkorpa  •  quinoa  •  pattogatott amarat •  búzacsíra

kölespehely • hajdinapehely • quinoa pehely • lenmagpehely • kalciton

szezámmag pehely • árpa pehely •  gyümölcsös müzli • pehely keverék

tönkölytészta • durumtészta • gluténmentes tészta •  kölestészta • rizstészta

lenmagolaj  •  szőlőmagolaj  •  kendermagolaj  •  dióolaj  •  tökmagolaj

mandulakrém • rizstej • rizskrém • kókusztej • kókuszkrém • mandulatej

tempe • gabonakolbász • tofu • növényi vaj •  szójavirsli •  növényi sajt

kakaóvaj • mandulavaj • növényi margarin • kókuszolaj • olivaolaj • Ghí vaj

hántolt  köles • barna rizs •  bulgur •  a  marant •  hajdina • hántolt  árpa

eritrit • stevia • nyírfacukor • nádcukor •  nádcukor  • kókuszvirág cukor

gluténmentes • vegetáriánus • tejmentes • cukormentes • tojásmentes

útifű maghéj • spirulina alga • zölbúzafűlé • papaya • chorella alga • szenna

medveszőlő tea • barátcserje •  tőzegáfonya • méhpempő • D-mannose

gyógynövények • gyümölcstea • szálas tea •  teakeverék • ayurveda tea

szőlőmag őrlemény • mákmagolaj • zöldkagyló • kollagén • silicea gél

D - vitamin • kurkuma • omega - 3 • C - vitamin •  Q10 • lazacolaj • gránátalma

magnézium - citrát • probiotikum • gyógygomba • articsóka • kalcium - citrát

hársfavirág  •  bodorrózsa • bodzavirág • kakukkfű • pemetefű • szurokfű

echinacea csepp • tőzegáfonya • propolisz • grapefruitmag csepp • cink

B - vitamin komplex • A - vitamin  • lizin • fahéj kivonat • kapormag • króm

levendula • komló • citromfű tabletta • rózsagyökér • ginseng • maca por

CBD olaj • Reg -  enor • Kék kenőcs • Matuzalem • Kombucha • Emocio

zöldtea • L -  arginin • króm • zöldkávé • vasbor • kékjód • ginko biloba 

körömvirág krém • lóbalzsam • Mesterbalzsam • feketenadálytő krém

masszázskrém • svédcsepp • fülgyertya • illóolaj • füstölő • aloe vera gél 

teafaolaj • borsmentaolaj • levendulaolaj • kubebaolaj • narancsolaj

8600 Siófok, Fő utca 47 - 53. • www.facebook.com/rozsasbiobolt
telefon: 06 84/316 - 281 • nyitvatartás: H - P: 9 - 17 • Szo: 9 - 12
több mint 3000 termék, szaktanácsadással, 60 m2-en a pláza mellett

fogkrém • sampon • szappan • bio parfüm • gyógykrém • henna hajfesték

mosószóda • szódabikarbóna • folttisztítósó • mosódió • mosóparfüm

Biopont • Herbária • Dénes - Natura • BioGai • Dr. Chen • BioCo • Aromax

Naturmind • Biomenü • WTN • Violife • BioTech Usa • Mester család

GAL • Interherb • Dr Theiss • Bálint cseppek • Natur Tanya • Ukko • Schär

USA medical • Vitaking • Javallat • Everest ayurveda • The Bridge • Szafi

rengeteg minden van nálunk!


