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BOLDOG  
ÚJ ÉVET!

... és persze vírustól, földrengéstől 
és minden más bajtól mentes, 

turistákkal, fesztiválokkal  
zsúfolt szezont hozó esztendőt  

kívánunk a siófokiaknak,  
rendhagyó módon 

 egy 100 évvel ezelőtti  
üdvözlőlappal.

AKI KIJÁRTA,  
HOGY NE ROBBANTSÁK  

FEL A VÍZTORNYOT
A „Balaton vőlegénye”  

a 12-13. oldalon

AKI AZ ANTARKTISZON  
NYARALT

A siófoki kutatónő  
a 14-15. oldalon

IDÉN KÖNNYŰ LESZ 
KÖLTSÉGVETÉST KÉSZÍTENI

Dr. Lengyel Róbert polgármester szerint:  
ha az iparűzésiadó-elvonást nem kompenzálja  

a kormányzat, akkor fejlesztésre például  
alig futja majd 2021-ben...  3. oldal

Ábrahám Gábor gyűjteményéből



Veszélyhelyzeti ügyintézés
a polgármesteri hivatalban
Személyes ügyfélfogadás kizárólag  
idôpontfoglalással lehetséges

•  idôpontfoglalás telefonon vagy az alábbi linken: 
http://bejelentkezes.hu/sntime/siofok/

• ügyintézés módja: telefonon, vagy elektronikusan

Elérhetôségek hivatali ügyekben:
• adó: adohivatal@siofok.hu
• városüzemeltetés: varosuzem@siofok.hu
• hagyaték: hagyatek@siofok.hu
• ipar/kereskedelem/szállás: igazgatas@siofok.hu
•  anyakönyv: anyakonyvvezeto1@siofok.hu és  

anyakonyvvezeto2@siofok.hu
• városôrség: varosorseg@siofok.hu
•  települési támogatás: 06 20/382-3454,  

06 20/383-2532, szocialis@siofok.hu

Elektronikus ügyintézés: 
siofok.hu - ELÜGY.HU portálon a  
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap linkre kattintva, 
illetve kérelem benyújtása: https://epapir.gov.hu.

Gyökeres fenyőkGyökeres fenyők
gyűjtőhelyegyűjtőhelye

Azok a siófokiak, akik az ünnepek 
után a konténeres, gyökeres fenyőfát 
kiültetni nem tudják, január 11-e és 
február 8-a között hétfőtől péntekig 8 
és 12 óra között beszállíthatják a Kele 
utca 110. alatti önkormányzati telep-
helyre (az M7 híd aluljárója előtt). Az 
életképes fenyőfák Siófok közterüle-
teire kerülnek.

HadirokkantakHadirokkantak
zászlajazászlaja

Egyetlen emlék, egy zászló tanús-
kodik a hadirokkantak, hadiözvegyek 
és hadiárvák siófoki csoportjáról: a 
hímzett selyemzászló egy hagyaték-
ból származik, és legutóbb került be 
Siófok Város Értéktárába. A HONSZ 
helyi csoportjáról Siófok helytörté-
netében adatok nem lelhetők fel, de 
az országos szövetség levéltárában, 
iktatásában sincs róla anyag. Lapunk 
szívesen fogadja, ha valaki informá-
cióval tud szolgálni a hajdani csoport 
tevékenységéről.

3434
A kedves Olvasó a Siófoki Hí-

rek 34. évfolyamának első számát 
tartja kezében; 34 éve jelent meg 
először, második helyi lapként az 
országban. Ahogyan nagyjából egy 
éve is ígértük, hónapról hónapra 
igyekszünk az alapító elődök szán-
dékainak is megfelelő, tartalmas, 
informatív olvasnivalót átnyújtani 
Önöknek. Ahogyan már jeleztük, 
változtattunk a megjelenés idő-
pontján, arra törekszünk, hogy 
már az aktuális hónap első heté-
ben meg tudja kezdeni a posta a 
friss lapszám terjesztését (a soron 
következőt például február 5-től). 
A 2. oldal idén is az olvasóké: a 
közérdekű kérdéseknek utánajá-
runk, a közérdekű észrevételeket 
közöljük. Ami nem rajtunk múlik: 
őszintén reméljük, hogy 2021-ben 
kevesebbszer kell leírnunk olyan, 
tavaly megtanult szavakat, mint 
vírushelyzet, veszélyhelyzet; s eze-
ket pozitívabb csengésű, örömte-
libb szavak, kifejezések váltják fel 
a 34 éves Siófoki Hírek idei lapszá-
maiban.

 F. I.

Röviden
VESZÉLYHELYZET
FEBRUÁR 7-IG
A 90 napra, február 7-ig kihirde-
tett veszélyhelyzetre (rendkívüli 
jogrendre) hivatkozva a kormány 
decemberben január 11-ig hosz-
szabbította meg a különböző kor-
látozó intézkedések hatályát (éj-
szakai kijárási tilalom, ingyenes 
parkolás, vendéglátóhelyek zár-
vatartása, stb.), ezeknek a felol-
dásáról vagy meghosszabbításáról 
január 11-e előtt döntenek.

KÖSZÖNET A
POSTÁSOKNAK!
Lapunk decemberi számának ter-
jesztésével nehéz feladat elé állí-
tottuk a siófoki postásokat. Ezúttal 
első ízben, de hagyományteremtő 
szándékkal ajándék zsebnaptárral 
kedveskedtünk a siófokiaknak, 
ennek azonban az újsággal együt-
tes kézbesítése a megszokottnál 
jóval több terhet rótt a postásokra. 
Lapunk ezúton mond köszönetet 
az újság és a naptár eljuttatásáért 
a siófoki postásoknak!
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„Egyszerű lesz a költségvetés-készítés”„Egyszerű lesz a költségvetés-készítés”
„Éves szinten nagyjából 2 milliárd 
forint iparűzési adóval számolunk, 
s mivel Siófokon alapvetően kis- és 
középvállalkozások adóznak, akár 
egymilliárd forint is lehet a kiesés, 
ami egy Siófok méretű település ese-
tében gigantikus összeg; ha nem ju-
tunk hozzá, viszonylag „egyszerű” 
lesz 2021-re költségvetést készíte-
nünk” – reagált Lengyel Róbert arra 
a karácsony előtti kormánydöntésre, 
mely „megfelezte” 2021-re a kis- és 
középvállalkozások önkormányza-
tokhoz befolyó iparűzési adóját.

A siófoki polgármester döntésére 
városunk is csatlakozott az ellenzéki 
vezetésű városoknak ahhoz a kezde-
ményezéséhez, hogy december 23-án 
este egy órára lekapcsolták a díszkivi-
lágítást, „tiltakozásul az önkormányza-
tok kivéreztetése ellen”.

Helyi adót emelni, új adónemet 
kivetni nem lehet az önkormányzatok-
nak, jövőre tehát az ebből származó 
pluszbevétellel nem számolhatnak – ez 
a kormánydöntés kevéssel megelőzte 
az iparűzési adó csökkentését. Lengyel 
Róbert arról tájékoztatott: Siófokot ez a 
döntés nem érinti túlzottan hátrányo-
san, mivel a helyieket sújtó döntést (új 
adónem bevezetése, meglévő adó téte-
lének emelése) nem terveztek. Csupán 
a turisták vendégéjszakái után fizeten-
dő idegenforgalmi adó (kurtaxa) mér-
tékén terveztek emelni – de ezek után 
az sem  lehetséges.

„Legfeljebb nem lesz pénz kul-
túrára, sportra, civilekre” – ezt már 
Schmidt Jenőtől idézte a Népszava az 
iparűzési adót érintő kormánydön-
tés nyomán. Aki nem tudná: Schmidt 
Jenő Tab fideszes polgármestere és 
elnöke a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetségének (TÖOSZ). 
További idézet a cikkből: „A 25 ezer 
fő alatti településeknek a kormány tá-
mogatást ad, a nagyobb önkormány-
zatok pénzügyi helyzetét pedig majd 
egyenként tekintik át. A lapunknak 
nyilatkozó polgármesterek többsége 
szerint a döntés veszélyezteti az elvo-
nással sújtott városok működését is, 
az pedig biztos, hogy a megszorítások 
életszínvonal-csökkenéssel járnának. 
A települések ugyanis részben ebből 
a bevételből támogatták a területükön 

működő bölcsődéket, óvodákat, de eb-
ből jutott a szemétszállításra, a világí-
tásra, a parkok ápolására, kultúrára és 
a különböző helyi bérpótlékokra, ren-
dőri jelenlétre is. Schmidt Jenő szerint 
a döntés különösen azokat a városokat 
érinti érzékenyen, amelyek területén 
nem működnek nagy cégek…

Az országban 47 olyan település 
van, amelynek lakosságszáma megha-
ladja a 25 ezret. A sor végén Siófok áll, 
amelynek a hivatalosan elérhető ada-
tok szerint jelenleg 25 468 lakója van, 
vagyis már nem kaphat a beígért állami 
kompenzációból, hanem csak egyedi 
elbírálás alapján.

A Települési Önkormányzatok Or-
szágos Szövetsége szerint a lépés alap-
jaiban rengeti meg az önkormányzati 
rendszert. Állásfoglalásukban hangsú-
lyozták, a kormány a helyi önkormány-
zatok saját bevételeinek csökkentése 
helyett egyéb gazdaságvédelmi intéz-
kedésekkel is tudná támogatni a kis- és 
középvállalkozásokat. ”

Így reagált a közösségi médiában 
dr. Lengyel Róbert siófoki polgármes-
ter: „A kötelező feladatainkat talán-ta-
lán ellátjuk, a dolgozóinkat kifizetjük, 
de fejleszteni maximum csak jut is, 
marad is alapon tudunk. A Covid okán 

előállt rendkívüli helyzetben Európa 
valamennyi államában (kivéve Magyar-
országot) az állam az önkormányzatai 
bevételeit békén hagyta, sőt, plusz-, 
elsősorban uniós forrásokhoz juttatta 
őket, rajtuk keresztül az embereket. 
Nálunk elvonták a teljes gépjárműadót, 
az év nagy részében nem szedhettük 
az idegenforgalmi adót (igaz, itt kap-
tunk kompenzációt), és több mint 
100 millióval kevesebb üdülőhelyi fel-
adatokhoz rendelt állami működési 
támogatás érkezett. Elvették a reklám-
hordozókra (óriásplakátokra) kivetett 
építményadónkat, az év nagy részében 
nem szedtük, nem szedhettük a parko-
lódíjakat sem, sőt, javarészt elvették a 
közterületeink használatáért járó bevé-
teleinket is...Úgy tűnik, az idő engem 
igazol és munkatársaimat. Már a vírus 
tavaszi első hullámának időszakában 
azt mondtam, nem tudjuk, mi vár még 
ránk, mit okoz a vírus, mit vesznek 
még el, és visszafogtuk magunkat a ki-
adások tekintetében. Igyekeztünk tarta-
lékokat képezni. Kaptam emiatt táma-
dásokat rendesen, mondván, hogy ezt 
meg azt még vállaljuk be, építsük meg, 
újítsuk fel, stb. stb. Jól néznénk most 
ki, ha hallgatok a „szirénhangokra”…”

Eközben Ausztriában: 
Az osztrák kormány 1,5 milliárd 

euróval növelte meg a települések 
részére összeállított koronavírus-se-
gélycsomagot, adta hírül az APA oszt-
rák hírügynökség. Gernot Blümel 
pénzügyminiszter (ÖVP) elmondása 
szerint ezzel 2,5 milliárd euró áll az 
osztrák települések rendelkezésére, 
hogy a folyamatban lévő, illetve a jö-
vőbeli projektjeiket, beruházásaikat 
finanszírozzák, illetve a megnöveke-
dett feladataikat el tudják látni, és ne 
kerüljenek csődhelyzetbe. 

Dr. Lengyel Róbert:  
„Az idő bennünket igazol, mert már  
tavasszal visszafogtuk a költekezést,  

mondván, nem tudjuk, mi vár még ránk...”

Milliárdok ide, oda...

Milliárdok ide, oda... milliárd Ft
Elvont iparűzési adó országosan 150

Határon túli gazdasági programok 90
Budapest-Belgrád vasút 82
NER-közeli vagyonkezelő alapítványok feltőkésítése 80
Magyar honvédség fegyverbeszerzés 61
Kiemelt sportlétesítmények beruházása 39

E L V O N T  I P A R Ű Z É S I  A D Ó  O R S Z Á G O S A N  

H A T Á R O N  T Ú L I  G A Z D A S Á G I  P R O G R A M O K  

B U D A P E S T - B E L G R Á D  V A S Ú T  

N E R - K Ö Z E L I  V A G Y O N K E Z E L Ő  A L A P Í T V Á N Y O K  F E L T Ő K É S Í T É S E  

M A G Y A R  H O N V É D S É G  F E G Y V E R B E S Z E R Z É S  

K I E M E L T  S P O R T L É T E S Í T M É N Y E K  B E R U H Á Z Á S A  

150

90

82

80

61

39

A KÖZELMÚLT KORMÁNYZATI KIADÁSAI (MILLÁRD FT)
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Csökken a gyermeklétszámCsökken a gyermeklétszám
2014-ben még 834 kisgyermek járt 
a siófoki óvodákba, a 2022/23-as 
várható összlétszám már csak 587.

A város folyamatosan, egész év-
ben költ az óvodák és a bölcsőde 
fejlesztésére, és idén is folytatódik a 
néhány éve elkezdett óvodafelújítási 
program. Tavaly – amellett, hogy a 
szűkös költségvetés ellenére is futotta 
minden óvoda és a bölcsőde korsze-
rűsítésére – a Micimackó Óvoda volt 
a „kiemelt”, arra 27 millió forint fej-
lesztési forrás jutott. A közeli jövőben 
a bölcsődében játéktároló készül, az 
óvodai játszótereket gumiburkolattal 
látják el. A Nyitnikék tagóvoda kazán-
beszerzés előtt áll, több óvodában ké-
szülnek szigetelési munkákra és nyí-
lászárócserékre. A Napsugárban lehet 
(kedvező pályázati döntés esetén) a 
negyedik ovisportpálya a városban, 
a Micimackó, a Nyolcszínvirág és a 
Pitypang után.

Miközben az óvodák – hosszú évek 
mulasztását pótolva – egyre korszerű-
södnek, komfortosabbak lesznek, a 
gyermeklétszám sajnos folyamatosan 
csökken a városban. A tavalyi beirat-
kozások után kialakult létszámadatok 
alapján született döntés óvodai cso-
portok összevonásáról; 4 csoporttal 
kevesebb indult a 2020/2021-es ne-
velési évben. A 2021/2022-es nevelési 

évben várható óvodaköteles kiscso-
portos korú gyermekek száma 171. 
Ebben a létszámban már benne van 
az a 66 kisgyermek, akiket az idei ne-
velési évben az óvodába felvettek két 
és fél évesként. Ezért a 2021/2022-es 
nevelési évben már csak 105 óvodakö-
teles korú gyermek várható, az óvodai 
összlétszám 608 lehet, miközben a 
siófoki óvodák férőhelyszáma össze-
sen 961. A távolabbi évek sem mu-
tatnak javulást az adatokban, sőt: a 
2022/2023-as nevelési évben várható 
óvodaköteles kiscsoportos korú gyer-
mekek száma 159, a várható óvodai 
összlétszám pedig 587.

Kocsisné Várnagy Tünde, a kép-
viselő-testület humán bizottságának 
elnöke (Becsülettel Siófokért Egyesü-
let) arra hívta fel a figyelmet: a várha-
tó gyermeklétszámot és a város teher-
bíró képességének, költségvetésének 

csökkenését figyelembe véve elkép-
zelhető a közeli jövőben a tagóvodák 
számának csökkentése is.

A 2020. szeptember 29. napján 
hatályba lépett rendelkezés szerint a 
bölcsődébe nem csak siófoki lakóhely-
lyel rendelkező szülő gyermeke vehe-
tő fel, hanem az a gyermek is, akinek 
a szülője siófoki tartózkodási hellyel 
vagy siófoki munkahellyel rendelke-
zik, és munkaviszonyban áll, amely 
miatt a gyermeke napközbeni ellátá-
sát nem tudja biztosítani. A bölcsődei 
felvételi eljárás igazodik az óvodai 
beíratásokhoz, melyre előreláthatóan 
2021. április közepétől május közepé-
ig kerül sor. Fontos tudni: a 2011. évi 
törvény alapján azok a gyermekek, 
akik adott év augusztus 31. napjáig 
betöltik a harmadik életévüket, szep-
tember 1-jétől óvodakötelesek, az 
óvoda tehát a 2021/2022-es nevelési 
évre elsősorban azokat a gyermeke-
ket veszi fel, akik 2021. augusztus 31. 
napjáig betöltik a hároméves életkort. 
Azoknak a még nem óvodáskorú 
gyermekeknek, akiknek a napközbe-
ni ellátását nem tudják biztosítani a 
szüleik, a bölcsődei férőhelyek állnak 
rendelkezésre.

Kérjük a szülőket, hogy figyeljék 
a város honlapján (www.siofok.hu) a 
bölcsődei és az óvodai beiratkozások-
kal kapcsolatos hirdetményeket.

Kiegészíti a város a táppénzt
Ingyen tesztelik az önkormányzati dolgozókat.

A Covid-karanténból visszatérő hivatali dolgozók eseté-
ben, mivel újabb „állami” tesztet már nem csinálnak ne-
kik, az önkormányzat a munkába állásuk előtt elvégezteti 
azt a részükre. Dr. Lengyel Róbert polgármester azt írta a 
közösségi médiában: „Egyetlen olyan magánegészségügyi 
intézmény van Siófokon, amellyel erre szerződni tudtunk, 
mégpedig a Sió Medical, amelynek viszont nem mellesleg 
tulajdonosa városunk alpolgármestere, dr. Nagy Gábor. A  
cég egyetlen fillért nem számlázott ki a városnak, és nem is 
áll szándékukban számlázni… December 16-tól az önkor-
mányzat azon munkatársainak, akik bizonyítottan elkapják 
a Covidot, a nagyjából 60 százalékos táppénzüket kiegészít 
a város 80-ra. Ezt attól függetlenül megtesszük, hogy hol 
és miképp is kaphatták el, nem kell bizonyítaniuk, hogy a 
munkavégzéssel összefüggésben történt (De hogy is bizo-

nyíthatnák?) Továbbá azon kollégáink, akik a 2020-as esz-
tendőt végig a város szolgálatában dolgozták le  (külön is 
méltányolva azokat, akik a munkakörük okán a Covid-fer-
tőzés veszélyének fokozottabban ki voltak/vannak téve, 
úgy mint az óvodai, bölcsődei, gondozási központi dolgo-
zóink, a takarítónők), karácsony előtt leginkább jelképes 
összegű elismerésben részesültek. Jómagam, alpolgármes-
ter asszony és jegyző úr nem vagyunk érintettek, most eb-
ben a helyzetben részünkről ez elvi kérdés.”

Közben a siófoki háziorvosok kérésére az önkormány-
zat ezeket az eszközöket vásárolta és adta át a részükre: 300 
FFP2-es maszk, 750 sebészi maszk, 30 doboz gumikesztyű. 
Az ünnepek előtt a város 10 ezer szájmaszkot szerzett be, 
és osztottak ki a városőrök a forgalmas helyeken. Mind-
addig pedig, amíg a jelenlegi egészségügyi veszélyhelyzet 
fennáll, a siófoki áldozatok emlékének adózva a hivatal és 
az intézmények épületeire fekete zászlók kerültek ki.
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11 kamera a déli utcákba11 kamera a déli utcákba

Tovább bővült a város térfigyelő 
biztonsági kamerarendszere.

– A délkeleti városrészben meg-
szaporodott illegális szemétégetése-
ket, de még inkább a hulladéklera-
kásokat megelégelve mondtam azt 
jó néhány hónapja, hogy elejét kell 
vennünk ezeknek a jelenségeknek – 
emlékeztetett dr. Lengyel Róbert pol-
gármester. – Az elképzelést tervezés, 
azt pedig megvalósítás követte. Nem-
régiben 8 helyszínen, összesen 11 
vandálbiztos, éjszaka is kifogástalan 
képeket produkáló térfigyelő kamerát 
szereltettünk fel az utcasarkokra.

Ezek a helyszínek: Szigeti dű-
lő-Sziget szőlőhegy u., Fekete u.-Rét 
u., Lipták u.-Rét u., Tessedik u. Alsó 
és Rét u. közötti szakasza, Klapka 
u.-Alsó u., Klapka u.-Rét u., Klapka 
u.-Irinyi u., Klapka u.-Fürst u.

– A rendkívül jó felbontású, kivá-
ló képeket közvetítő kamerák képei a 
rendőrségi operátor szobában 24 órá-
ban  folyamatosan rögzítődnek – tette 
hozzá a városvezető. – Folyamatos fi-
gyelésre és visszanézésre, a rögzített 

képek kimentésére egyaránt alkal-
masak, rendszámok is beazonosítha-
tóak rajtuk keresztül. A közvetített 
képekhez – a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően – kizárólag 
a rendőrségnek, valamint a városőr-
ségnek van hozzáférési jogosultsága. 
Éjjel és nappal egyaránt, például az 
illegális szemetet a területre beszál-
lító járművekről, egyéb gyalogos-, 
vagy járműmozgásokról a rendőrök 
haladéktalanul információkhoz jut-
hatnak, megkönnyítve ezzel a jogsér-
tések megelőzését, a tettenérést vagy 
akár az utófelderítést is. Régi igénye 
volt ez már a környéken élő, törvény-
tisztelő siófoki polgároknak és a rend-
őrségnek is, s most megvalósult. A fej-
lesztés összköltsége 5,1 millió forint.

Ezzel egy időben a Főt téri kame-
rákat is modern, 21. századiakra cse-
rélték, az egész teret pásztázhatják, 
még a tér körül szabálytalanul lepar-
koló járművek rendszámai is leol-
vashatóak róluk, és ezek képezhetik 
majd szabálysértési eljárások alapját. 
A korszerűsítés a helyi rendőrség ja-
vaslatát figyelembe  véve történt meg.

Enni adnak, minden reggelEnni adnak, minden reggel
Karácsonykor is megtelt reggelen-

te az Enni adok ételdoboz az Újpiac 
téren – majd ki is ürült, hiszen sok az 
éhes száj, ráadásul a járványhelyzet 
miatt a Siófok Városért Egyesület a va-
sárnaponkénti ebédosztást sem tudta 
folytatni tavaly a járványhelyzetben. 
Aktivistáik kivétel nélkül minden reg-
gel feltöltik a dobozt, a Marci, Royal és 
albán pékségek, valamint az ÖMV kút 
és a Tündi reggelizője adományaiból, 

de sok más segítőjük is akad. Kará-
csony előtt 65 nagycsaládosnak vittek 
csomagot az egyesület aktivistái, 36 
csomag pedig a hajléktalanszálló la-
kóinak jutott. Ráczi Zoltán természet-
fotós egy képét bocsátotta árverésre, 
annak a bevételét egy édesapa kapta, 
aki egyedül neveli 3 gyermekét. Az 
egyesületnek a ferences szegénygon-
dozó nővérek is besegítenek a kapott 
élelmiszeradományok kiosztásában.

Röviden
347 KILITI CSOMAG
A pandémia ellenére sem maradt el 
a Kilitiért Egyesület hagyományos 
év végi ajándékosztása, csak ezút-
tal kissé más formát öltött. Ünnepi 
műsor nélkül, 265 kiliti alsó tago-
zatos kisiskolásnak és óvodásnak 
készítettek Mikulás-csomagot az 
egyesület aktivistái, helyi támoga-
tók segítségével. De a  kiliti Miku-
lás is megmutatta azért magát: hat 
napon át olvasott fel mesét a ki-
csiknek a Facebook-on. Szenteste 
napján pedig – ugyancsak a hagyo-
mányokhoz hűen – 82 élelmiszer-
csomagot vittek házhoz, időseknek 
és rászorulóknak. Az egyesület ezt 
az adók egy százalékából finanszí-
rozta, továbbá áruházak is ajánlot-
tak fel élelmiszert a csomagokba.

KÖSZÖNET

21-en közmunkásként, 5-en a hajlék-
talan munkaprogramban dolgoznak 
a városnak; 2020. év végén a jár-
ványhelyzetből fakadóan a szoká-
sos közös ebéd helyett ajándékcso-
mag-osztással tudta megköszönni 
egész éves tevékenységüket dr. Len-
gyel Róbert polgármester. Akadtak 
közöttük jó néhányan, akiknek ez 
az élelmiszercsomag volt az egyet-
len karácsonyi ajándék…
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Egyelőre nem lesz ipari parkEgyelőre nem lesz ipari park
2020 év elején még úgy tűnt, a 
város be tudja vállalni az ipari 
park megépítésének 1,2 milli-
árd forintos költségét, ha több 
évre elosztva is. A múlt év végén 
azonban ki kellett mondani: 
Siófok egyelőre letesz a mun-
kahelyteremtéssel kecsegtető 
beruházásról.

 
– Mint ismeretes, 2016-ban a vá-

ros vezetése letette voksát az ipari 
park megépítése mellett. Ez a hoz-
záállás azóta sem változott, viszont 
a lehetőségek sajnos igen, ráadásul 
nem jó irányba – mondta dr. Lengyel 
Róbert polgármester. – A projekt 
összköltsége jelentősen megemel-
kedett. Nekem is fáj 575 millió forint 
európai uniós támogatásról lemon-
dani, de a projekt kapcsán városunk 
által biztosítandó összeg 85 millió-
ról 1,2 milliárd forintra nőtt. A sió-
foki ipari park eredetileg tervezett 
formában történő megvalósításának 
szüneteltetése és a támogatásról tör-
ténő lemondás kapcsán felkészül-
tem a politikai alapú támadásokra, 
azonban döntésem kizárólag gaz-
dasági és költségvetési realitásokon 
alapul. Városunk jelenleg nem bír 
el ekkora anyagi terhet. Amikor be-
levágtunk a pályázatba, még mások 
voltak a pénzügyi kondíciók. Azóta 

a koronavírus-helyzetre hivatkozva 
megnyirbálták az önkormányzatok 
bevételeit, ráadásul a jövő évi költ-
ségvetési helyzet is bizonytalan. 
Legutóbb ugye, „karácsonyi meg-
lepetésként” a jövő évi iparűzési-
adó-bevételünket csappantotta meg 
a kormány a vírushelyzetre hivat-
kozva (s ki tudja, mi jön még?...), 
ilyen bizonytalan környezetben 
nem lehet bevállalni ilyen komoly 
horderejű fejlesztéseket, mint az 
ipari park.

Veszélyhelyzet lévén nem testü-
leti, hanem polgármesteri határozat 
született a beruházás ügyében. – A 
döntés előtt azonban valamennyi 
képviselőt megkérdeztem, s egyet-
len ellenvélemény sem fogalmazó-
dott meg, tehát arra jutottunk, hogy 
jelen gazdasági helyzetben nem 
valósítjuk meg a beruházást – tette 
hozzá a városvezető. – A város tár-
gyalásokat folytatott a támogatási 
összeg növeléséről, de nem kapott 
garanciát erre. A műszaki tartalom 
változtatásai megtörténtek, annak 
további csökkentését az általam 
megkérdezett mérnök szakemberek 
nem javasolták. A támogatás ösz-
szege arányaiban kevés a jelenleg 
ismert megvalósulási költségekhez 
képest.

A siófoki önkormányzat 2017-ben 
nyert el 575 millió forintot a ipari 
parkra a pályázatban 514 millió fo-
rint szerepelt a konkrét kialakítási 
munkákra, a 2019. év végi tervezői 
költségbecslés alapján azonban en-
nek a több mint háromszorosából, 
1,8 milliárd forintból lehetne „kihoz-
ni”. De hogyan lett az 514 millióból 
1,8 milliárd? Papp Lászlót, a siófoki 
városháza illetékes osztályvezetőjét 
hívtuk segítségül a kérdés megvála-
szolására.

Időrendi sorrendben:
2016. május: képviselő-testületi 

döntés az ipari parkos pályázat be-
nyújtásáról.

2016. június: a Somogy Megyei 
Önkormányzat szerződik a tervezés-
re a Stúdió A4 Iroda Kft.-vel.

2017. szeptember: a projekt 575 
millió forint támogatásban részesül. 
A konkrét kivitelezésre felhasználha-
tó összeg 514 millió forint, 60 millió 
az előkészületek költsége, mint pél-
dául a terveztetés, mely a pályázati 
konzorciumi partner Somogy Megyei 
Önkormányzat feladata, akárcsak a 
közbeszerzés lebonyolítása vagy a 
projektmenedzser alkalmazása.

Itt épült volna a körforgalom, a 65-ös út túloldalán pedig az ipari park.
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2018. tavasza: a megyei önkor-
mányzat felbontja az első szerző-
dést a tervezővel, 2018 májusában 
új céget bíz meg ezzel a feladattal: 
a siófoki Kristály Kft.-t.

2019. február: a képviselő-tes-
tület Szajcz Adrián beruházási ta-
nácsnok javaslatára a projekt elő-
készítési feladataira (üzemeltetési 
koncepció kidolgozása, bérlőtobor-
zás, stb.) megbízási szerződést köt 
Fecske Károllyal.

2019. december: az engedélye-
zési és kivitelezési tervek elkészül-
nek, de még nem hiánytalanok. 
A dokumentáció része a tervezői 
költségbecslés, immár 1,8 milliár-
dos kivitelezési összeggel.

Gyakorlatilag nincs olyan eleme 
a kivitelezésnek, aminek a költsége 
ne lenne kevéssel vagy lényegesen 
drágább ahhoz képest, amekkora 
összegeket a pályázatban eredetileg 
szerepeltettek – vált világossá a me-
gyei önkormányzat által megbízott 
tervező cég költségbecsléséből. S 
az is, hogy a leendő ipari park terü-
letén kívül szükséges munkák (pél-
dául a csatlakozás a közút-, illetve 
a közműhálózatra) egyáltalán nem 
szerepeltek a pályázati tervben.

1. A leendő ipari park megkö-
zelítésére mindössze 6,7 millió 
forint elszámolható költséget tar-
talmazott a pályázat (mindössze 
egy egyszerű lehajtót terveztek a 
főútról), ezzel szemben a 65-ösön 
a körforgalom kialakítása a hoz-
zá kapcsolódó közműkiváltással 
együtt a tervező szerint több, mint 
300 millióba került volna. A siófo-
ki testület 2018 júniusában döntött 
arról, hogy körforgalmat kell építe-
ni, mivel a 65-ös főút kezelője, az 
állami közútkezelő társaság más le-
hajtó kiépítéséhez nem járult volna 
hozzá (az ipari parkba 16 telekre 
ugyanennyi különböző vállalkozás 
települhetett volna, vagyis jelentős 
teherjármű-forgalmat lehetett vár-
ni).

2. Míg a közműhálózat kialakí-
tására 72 milliót szánt papíron a 
pályázat, a tervezői költségbecslés 
a 360 millió forintot is meghaladta.

3. A tereprendezésre 50 milliót 
„saccolt” a pályázat, ám a kiviteli 
tervek elkészülte után kiderült: több 
ezer köbméter föld megmozgatására 
lenne szükség, a költségek megha-
ladnák az 500 millió forintot.

4. A területen belüli kiszolgáló út 
és az első ütemben tervezett csarnok 
építési költsége 2017 és 2019 vége kö-
zött 180-ról 260 millió, illetve 160-ról 
310 millió forintra nőtt.

5. Lőszermentesítésre, illetve ré-
gészeti feltárásra egyetlen fillért sem 
terveztek a pályázatban, ezzel szem-
ben néhány milliót erre is kellett vol-
na költeni.

2020. február: a képviselő-testü-
let úgy dönt, két év alatt biztosítja az 
1,2 milliárd forintnyi önrészt a város 
költségvetéséből.

2020. július: a polgármesteri hi-
vatal több tervkiegészítés bekérése 
után benyújtja a kiviteli tervcsomagot 
a Kincstárhoz jóváhagyásra.

2020. november: azok után, hogy 
a városvezetés nem kap pozitív vá-
laszt az eredeti pályázati összeg 
növelését kérő kezdeményezésére, 
a polgármester (a veszélyhelyzeti 
eljárásrendnek megfelelően egy sze-
mélyben, de a testületi tagok véle-
ményének kikérése után) úgy dönt, 
hogy a város lemond a projektről. A 
város közös megegyezéssel felmond-
ja Fecske Károly szerződését.

Papp László osztályvezető ösz-
szegzését idézve: se több út, se 
több épület nem lett tervezve, és a 
területet se növelték 2017 és 2020 
között, mégis több, mint háromszor 
annyiba kerülne valójában az ipari 
park, mint ahogyan a pályázatban 
tervezve lett. A költségek durva alá-
becslése, továbbá az eltelt idő alatti 
költségnövekedés „eredménye” ez a 
különbség. A város egyébként jelen-
tős összeget költött az érintett, 65-ös 
melletti, eredetileg mezőgazdasági 
terület megvásárlására: a 8,5 hektá-
ros iparipark-területért és az 5 hektá-
ros tartalékért 135 millió forintot fi-
zetett ki, továbbá a művelési ág alóli 
kivonás költségét is állta.

 F. I.

NEM HAZUDUNK!
A Siófoki Hírek weboldalán meg-
jelent, e helyütt olvasható cik-
künkre reagálva Szajcz Adrián 
(az előző ciklusban a Fidesz frak-
cióvezetője, a testület beruházási 
és fejlesztési tanácsnoka, majd 
2019. októberi választási veresége 
után jelenleg a megyei közgyűlés 
alelnöke) december 11-én hely-
reigazítási kérelemmel fordult a 
Siófoki Hírekhez, Facebook-olda-
lán pedig egyebek között ezt írta: 
„A Siófoki Hírek.hu hazudik!...A 
szóban forgó szakértő nem az én 
javaslatomra került kiválasztásra, 
hanem Lengyel Róbert előter-
jesztése alapján került a képvise-
lő-testület elé...”

A Siófoki Hírek visszautasítja, 
hogy hazudott volna. Szajcz Ad-
rián 2016 márciusától volt a kép-
viselő-testület beruházási és fej-
lesztési tanácsnoka. A „kiemelt 
fontosságú fejlesztések és beru-
házások összehangolása, gazda-
sági programja végrehajtásának-
folyamatos figyelemmel kísérése 
volt a feladata.” Többek között az 
iparipark-fejlesztés ügye is, ezért 
is lehetett mindenkinél tájékozot-
tabb a tanácsnok a szakértővel 
kapcsolatban a 2019. február 22-i 
pénzügyi bizottsági ülésen; sza-
vai szerint ő látta Fecske Károly 
önéletrajzát, amit addig a többi 
képviselő nem; az előterjesztés 
több hónapos előkészítéséről is 
beszélt, és azzal is „lobbizott” a 
szakértő megbízásának elfoga-
dása mellett, hogy „ő a legalkal-
masabb”, továbbá hogy „kiemelt 
kormányzati projekten dolgozik”.
A polgármester szerint a Fecske 
Károly megbízását tartalmazó 
előterjesztést a testületi többsé-
get alkotó Fidesz-frakció egyet-
értése nélkül a képviselő-testület 
elé sem vitte volna; a frakciónak 
is az előzetes tárgyalásokon részt 
vevő Szajcz Adrián javasolta elfo-
gadásra a szakértő személyét.

(Bővebben: www.siofoki-hirek.hu)
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Siófok nem tudhatja meg,
mennyit ér a kikötője

A város megvásárolja a Dísz teret.
Miközben a siófoki polgármester – 

a képviselő-testület előzetes egyetértő 
véleménye birtokában – aláírta a szer-
ződést a hajóállomási Dísz tér megvá-
sárlásáról (annak idején a város ingyen 
adta a hajózásnak, most hiába kérte 
vissza, a Bahart licitre bocsátotta, és a 
licit eredményeképp 84 millió forintért 
vásárolhatja vissza a teret az önkor-
mányzat, a város elővásárlási jogával 
élve), a Népszava arról ír: jogszabályt 
sérthet, hogy a Bahart nem hajlandó 
elárulni a tulajdonos és az igazgatóság-
ban is tag Siófoknak, hogy mennyit ér a 
vitorláskikötője.

A Balatoni Hajózási Zrt. legutóbbi 
közgyűlésén újra kiírták a 11 vitorlás-
kikötő üzemeltetését, egyben. Kollár 
Józsefet visszahívták vezérigazgatói 
tisztségéből és az igazgatósági tagság-
ból. Eddigi helyettese, Veigl Gábor vette 
át a két pozíciót. A havi bére bruttó 2 
millió forint, igazgatósági tiszteletdíja 
200 ezer forint. Mint ismert, az állam 
tulajdoni hányada immár 75 százalék a 
Bahartban, a legnagyobb önkormány-
zati részvényesnek, Siófoknak is már 
csak alig 10 százaléka van. Dr. Lengyel 
Róbert siófoki polgármester arról tájé-
koztatott: mivel a vezetőváltás indokait 
nem ismertette a cég, így azt nem sza-
vazta meg. A  cég jövő évi üzleti tervé-
nek szavazásakor is tartózkodott, mint 
ahogy ezt az igazgatóságban Bardóczi-
né dr. Molnár Anita alpolgármester, a 
felügyelőbizottságban pedig dr. Hor-
váth Gábor Zénó is megtette korábban.

Nemmel szavazott a siófoki polgár-
mester a vitorláskikötői pályázatra is, 
amit így indokolt: „A siófoki vitorláski-

kötő bérbeadása kapcsán alpolgármes-
ter asszony a nevemben levélben fordult 
a céghez, és kérte az előzetes értékbecs-
lésről szóló szakértői vélemény kiadá-
sát. Erre azonban olyan választ kaptunk, 
hogy egyrészt külön Siófokra nincs véle-
mény, hanem csak a 11 kikötőt egység-
ben kezelve, illetve a Bahartot titoktar-
tási kötelezettség is terheli, a szakértő 
hozzájárulása nélkül nem adhatják ki. 
Ha a tulajdonos képviselője, ha igazga-
tósági tag közvetlenül nem juthat ilyen 
iratokhoz, akkor ki az, aki igen?…”

A Népszava ezzel kapcsolatban 
megkérdezett egy szakértőt, aki sze-
rint „a tulajdonos – amely jelen eset-
ben még igazgatósági tagsággal is bír 
– minden, a társaságra vonatkozó iratba 
betekinthet, vagyis – titoktartási kötele-
zettség mellett is, de – engedni kellene, 
hogy megismerje a szakértői anyagot.” 
Az anyag kiadásának a megtagadása te-
hát szerinte jogszabályellenes.

Zajlik közben a licit a dobra vert Ba-
hart-ingatlanokra; senki sem tett ajánla-
tot a megadott határidőig az 1,5 milliárd 
forintos kikiáltási áron meghirdetett 
siófoki Móló Szállóra. Elkelt viszont a 
Vitorlás utca 2. alatti szolgálati lakás (az 
aluljáró és a vasútmenti parkoló közötti 
ingatlanon), 66 millióért.

Lapzártakor érkezett: Az érték-
becslő cég arról tájékoztatta a polgár-
mestert, hogy az iratokba betekinthet 
ugyan, de titoktartási kötelezettség 
aláírása mellett. Lengyel Róbert érthe-
tetlennek  tartja, hogy a közpénzből fi-
zetett szakvéleményt miért nem ismer-
heti meg a nyilvánosság. Ígéri: ezt nem 
hagyja ennyiben. F. I.

Röviden
90 MILLIÓ
Huszonnyolc balatoni település 
61 strandjának jutott 10-30 millió 
forint közötti támogatás a Kisfa-
ludy program 4. strandfejlesztési 
pályázatán – írta meg a Balaton-
tipp.hu. Három siófoki strand fej-
lesztésére egyaránt a maximum- 
összeg, 30 millió érkezik majd. 
Az újhelyi és az aranyparti sza-
badstrand, valamint a Nagystrand 
újulhat meg ebből a pénzből.  

VESZTEGETÉS?
Gazdasági vesztegetés alapos 
gyanújával a rendőrség nyomo-
zást indított egy önkormányzati 
intézmény vezető beosztású dol-
gozójával szemben – számolt be a 
közösségi médiában a siófoki pol-
gármester. A gyanú szerint a dol-
gozó pénzért és ajándéktárgya- 
kért cserébe biztosított előnyöket 
néhány, az intézmény szolgálta-
tását igénybe vevő személy részé-
re. A feljelentést a polgármester 
tette.
 

AZ ÉV RENDŐRE
Jutalmazták az Év Rendőreit 
Somogy megyében. Szakmai tá-
mogató kategóriában Horváthné 
Jéger Katalin őrnagyot, a Siófoki 
Rendőrkapitányság hivatalveze-
tőjét tüntették ki a múlt év végén 
ezzel a címmel.
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Első udvarhölgy
A siófoki Milei Fanni sikere a 
Nemzet Szépe versenyen.  

– Néhány évvel ezelőtt egy hor-
monbetegség miatt felszedtem 20-25 
kilót, és a közösségi médiában folya-
matosan azt láttam, hogy mindenki 
karcsú, ehet bármit, sosem hízik. 
Edzeni kezdtem, és egészségesen 
étkeztem; rájöttem arra, hogy sokkal 
jobb érzés, ha az ember megdolgo-
zik azért, ahogy kinéz, mintha el-
menne egy plasztikai sebészhez. A 
verseny által szeretném megmutatni 
a fiataloknak, hogy kemény munka 
árán, természetes úton is bármit elér-
hetnek – mondta a Siófoki Híreknek 
a siófoki Milei Fanni, akit a Nemzet 
Szépe magyarországi döntőjében 
első udvarhölgynek választottak.

Több ezer jelentkező közül válasz-
tották ki a legszebbeket a beküldött 
fotók alapján. A versenyzőknek, más 
szépségversenyekkel ellentétben, ko-

moly feltételeknek kellett megfelelni-
ük. Kizáró oknak számított például a 
tetoválás és a plasztikai beavatkozás 
is. A döntősökre a vírushelyzetben 
a felkészítő tábor helyett online fel-
adatok vártak. Videókat kellett készí-
teniük többek közt ma is élő magyar 
hagyományokról, jótékonyságról, a 
koronavírus-helyzetről és a termé-
szetességről. Milei Fanni reméli, első 
udvarhölgyként lehetősége lesz jóté-
konykodni, segíteni és a pozitív élet-
szemléletét átadni másoknak.

 Fotó: Muszka Aliz Beatrice -  
 Alizart Photography

Megújult a töreki rendelőMegújult a töreki rendelő
A környék csapa-
dékvize az épület 
alá folyt, megreped-
tek a falak, süllyedt 
az aljzat - ráfért a 
felújítás a töreki 
városrész orvosi 
rendelőjére, mely 
egyben közösségi 
helyiség is.

 
A kritikus állapotba került épület 

állapotát szakértő mérte fel, aki meg-
állapította, hogy a talajvíz és a felszíni 
vizek miatt „mozog”, a legsürgetőbb 
tehát a vízelvezetés megoldása. A 
múlt év végére nem csak ez készült 
el. A falakon és a födémen szükséges 
munkákat a Termofok Kft. végezte, a 
külső munkákat a Fecske Kft., a kö-
zösségi helyiség új berendezését pe-
dig a polgármesteri keretből a hivatal. 
A külső és belső munkák is mintegy 
1,5 millió forintba kerültek, de a kinti 
játszótérre is került új pad és kerítés.

– A kampányban is ígéretet tet-
tünk rá, hogy odafigyelünk a töreki 
városrészre is – emlékeztetett az át-
adón dr. Lengyel Róbert polgármes-

ter. Azóta készült el a felső busz-
forduló rendbetétele , valamint a 
temetőben a ravatalozó felújítása is. 
A városrész önkormányzati képvi-
selője, Virág Erzsébet (aki maga ren-
dezte be a közösségi helyiség baba-
sarkát) arról tájékoztatott: az épület 
nemcsak orvosi rendelőként, hanem 
közösségi helyiségként is funkcionál 
(ott tartja egyébként a fogadóóráit 
is), s szeretné, ha a vírushelyzet után 
összejöveteleket, programokat tarta-
nának a törekiek, akik közül többen 
is kézműveskednek; a városrész ka-
rácsonyfáját közösen díszítették fel, 
a helyi fafaragó rénszarvast faragott, 
más napelemes adventi koszorút és 
gyertyákat készített. F. I.

TONNÁNYI ADOMÁNY
Eddig talán még soha nem látott 
mennyiségű adománnyal vará-
zsolta szebbé egy budapesti egye-
tem és egy nemzetközi vállalat 
közös összefogása a siófoki járás 
rászoruló családjainak karácso-
nyát. A Budapesti Metropolitan 
Egyetem hallgatói a Lux Hungá-
ria Kft.-vel együttműködve ado-
mánygyűjtést szerveztek a siófo-
ki Gondozási Központ Család-és 
Gyermekjóléti Központja számá-
ra. A sikeres jótékonysági akció 
eredményeként több tonna tartós 
élelmiszer, ruha és játék érkezett 
Siófokra, melyet a siófoki járás 24 
településének rászoruló család-
jai között osztottak ki karácsony 
előtt.

102: JÓBAN,  
ROSSZBAN

102. születésnapját ünnepli Varga 
Jánosné, született Seer Magdolna. 
Ő a siófoki 6-os számú választó-
kerület legidősebb lakója. „Kercsi 
mama” 1919. január 5-én szüle-
tett, 9 testvérével együtt nevelke-
dett, dolgozott a taxigyárban és a 
honvédségnél is, felszolgálóként. 
Férje, Varga János vízvezeték-sze-
relő, szakoktatóként tevékeny-
kedett, 1991-ben hunyt el. Varga 
Jánosné húgával él együtt, segítik 
egymást a mindennapokban. Ker-
csi mama a család keresztmamája, 
innen ered beceneve. A hosszú 
élet titkáról azt vallja, hogy a vilá-
gon minden jóban, rosszban ben-
ne kell lenni. Nemrég még aktívan 
kivette a részét a házimunkából, 
kertet rendezett, az állatokat etet-
te, de egy betegség után ma már 
kedvenc időtöltése a vasárnapi 
mise a rádióban.

9 AKTUÁLIS



10 KULTÚRA



Balatonkiliti ölelésébenBalatonkiliti ölelésében

„Mi vagyunk mindnyájan Balaton-
kiliti ölelésében; akik itt élünk, 
vagy valaha itt éltek” – indokolja 
Facebook-oldala címét dr. Dudás 
Károly, akinek „írói, helytörté-
nészi munkássága” immár része 
Siófok város értéktárának.

2007-ben kezdődött, „akkor 
kérdezte meg Ádám fiam, hogy mi 
történt Kilitiben 1956-ban; de sem-
milyen történésnek nem volt nyoma 
sehol sem. Akkor még csak a ma-
gunk kíváncsiságának a kielégíté-
sére kezdtünk kutakodni régi kiliti 
képek, emlékek után. Majd ezeket 
feltettük a Facebook elődjére, az 
iWiWre, azután weboldalunk is lett, 
a Balatonkiliti gyermekei, ma pedig 
a Balatonkiliti ölelésében nevű Face-
book-oldal létezik”.

Dudás Károly – aki rendőrtiszt 
volt, majd a városi közterület-fel-
ügyeletet vezette – idővel történe-
teket is írt a régi kiliti képek mellé, 
majd önálló írásokkal is jelentke-
zett. „Bajzik tanító néniről írtam 
az elsőt; valójában ennél korábban 
kezdtem az írást, de akkor még csak 
egy spirálfüzetbe: krimiszerű tör-
téneteket, de mindnek valós alapja 
volt. Mára tízkönyvnyi anyagom 
van készen (regény, kisregény, no-
vellák), amiből eddig öt jelent meg, 
további öt kiadásra vár. A közösségi 
médiából meg hobbi lett nyugdíjas 
éveimre, ami mindennapi elfoglalt-
ságot jelent”.

Kérés nélkül is kapja ma már a 
régi kiliti fotókat; régóta kutatta pél-
dául a hajdani kiliti mozi (ma óvo-
da) előtörténetét, a napokban „azt is 

meghozták” neki. Igyekszik mindig 
úgy frissíteni, hogy aktuális legyen. 
Most a téli időszakban például Sági 
Gyuláék 1962. januári jégről menté-
sét elevenítette fel, vagy azt, amikor 
„elszaladt a leölt disznó” Balassáék-
nál, arról pedig, hogy mit is jelent 
számára Kiliti (anyai nagyszülei is 
tősgyökeres kilitiek voltak, édesap-
ja nem, de őt is mindenki ismerte, 
hiszen a helyi téeszt vezette), min-
dennél többet elmond írása, „A mi 
Kilitink”.

Tudta?…
...hogy Kiliti 1925-től viseli a 

Balatonkiliti nevet.
…Kilitinek 1939-ig, Balato-

nújhely Kilititől történő elszaka-
dásáig volt Balaton-partja; Bala-
tonszéplak 1939-ig Balatonkiliti 
része volt.

...Balatonkiliti 1950. júniusá-
ig a tabi járáshoz tartozott; míg 
Siófok 1950-ig Veszprém megyei 
község volt (a Sió volt a határvo-
nal Veszprém és Somogy között), 
Balatonkiliti mindig is somogyi.

A mi Kilitink
Balatonkiliti. Először Édesanyám-

tól hallottam nevének jelentését. Szent 
név, szentről nevezték el valamikor 
nagyon régen - egy Kilit nevű pápáról 
- szólt az anyai tanítás.

Azonban nevének jelentésénél is 
fontosabb, hogy mit jelent nekünk, 
kilitieknek ez a „falu”. Sokunknak 
mindent. Jelenti a Hazát: a házat szü-
leinkkel, majd később gyermekeink-
kel, azt a falusi házikót, amelynek kis 

kályhájának melege pislákoló fényével 
– sok idő elteltével is - bevilágítja gye-
rekkorunk emlékeit. Jelenti az udvart, 
az előszobaajtótól balra és jobbra, gye-
rekzsivajjal és Bodri kutyánk önfeledt 
csaholásával. Jelenti a kiskertet, apám 
rózsáival, a nagykertet nagyapám ol-
totta ropogós cseresznyéjével. Jelenti a 
drága – már eltávozott – szomszédo-
kat, akik megépítették házainkat, akik 
a régi „nagy havak idején” lovas szán-
nal vittek bennünket iskolába, akik 
bennünket, gyerekeket felültettek a 
traktoruk nyergébe, akik nyári estéken 
odaültek közénk, kis kiliti „lurkók” 
közé, és meséltek a múltról, a háború-
ról, a szenvedésről vagy éppen a szebb 
időkről. Jelenti a gyerekeket, akikkel 
felnőttünk.

Jelenti az utcát, a másik utcát, az 
összes utcát, ahol végigmenve előre kö-
szöntünk a felnőtteknek és a nálunk 
idősebb gyerekeknek, akik visszakö-
szöntek. Jelenti az ISKOLÁT, azokkal 
a nagyszerű tanítókkal, tanárokkal, 
akik második szüleink voltak, és tisz-
teletre neveltek bennünket, a többi em-
ber megbecsülésére. Jelenti papjainkat, 
akiket az egész falu szeretett. Jelenti 
lelkiismeretes orvosainkat, gyógyszeré-
szeinket. Jelenti a gépállomáson dolgo-
zó munkást, a tsz-ben dolgozó szorgal-
mas embert. Jelenti azt a kislányt, - aki 
ma nagymama - nem is tudta, hogy 
ott, abban az osztályteremben érte do-
bog egy kisgyerek szíve.

Jelenti a kiliti tájakat, a Csőrit, a 
Békás-tót, a Huszár tanyát, Papkutát, 
a régi repteret, Csárda-rétet, Széki-rétet 
és mindent, de mindent, ami ezen a” 
Szent” földön van, kedves városunk, 
Siófok déli részén. Dudás Károly

„Kaiser Gyuri, Keller Lali és Gondán Imi  
a Jézuskát várják a  

katolikus templom előtt (50-es évek).”
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Végigjárta a képviselőket, hogyVégigjárta a képviselőket, hogy
ne robbantsák fel a Víztornyotne robbantsák fel a Víztornyot
Éppen húsz éve írta róla a megyei 
napilap, hogy ő „a Balaton vőlegé-
nye”.

…Merthogy Podmaniczky Fri-
gyesről írták anno, hogy „Budapest 
vőlegénye” – Biró József akkor pe-
dig nem lehet más, mint a Balato-
né… – Az újságcikk írásakor éppen 
nyugdíjba készültem, aztán végül 
76 éves koromig dolgoztam a hajó-
zásnál, nyugdíjasként – emlékeztet 
a 80 éves Biró József, aki három 
agyvérzés után is aktív, tele ötlettel, 
melyek szívügyeivel, a Balatonnal, 
a balatoni hajózással és a várossal 
kapcsolatosak. – Annak idején, a 
hetvenes években tévedésből ke-
rültem a vízügyhöz. Feleségem is-
merőse ajánlott be a vízműhöz; én 
Ságvárról jöttem fel busszal Siófok-
ra, nem tudtam, mi hol van, meg-
kérdeztem valakitől, hol a vízmű 
és ő meg a vízügy épületét mutatta 
meg. Ott ugyan nem vártak rám, 
de amikor mondtam, hogy utoljára 

az Olt vízrendezését irányítottam 
főépítésvezetőként, azt mondták, 
maradjak, mert pont ilyen szakem-
berre van szükségük. Több, mint 
húsz év után, amikor felszámolták a 
tervezést a vízügynél, átcsábítottak 
a hajósok.

A 4. rondella titka
Biró József azt mondja, alig akad 

olyan balatoni település, melynek 
kikötője környékén ne lenne valami, 
ami az ő nevéhez kötődik. – Álta-
lában a tervezés mellett a kivitele-
zés levezénylése is „rám maradt”. 
Huszonkettőből tizenhárom évet 
nyugdíjasként dolgoztam a balato-
ni hajózásnál. Amikor megújult a 
keleti móló, kiderült, hogy csak há-
rom rondella megépítésére van pénz 
(ezek a kiülők azért is fontosak, 
hogy a jég ne károsítsa a mólót), azt 
mondtam, ez kevés. Az igazgató erre 
azt felelte, ha megfinanszírozom, 
még egy épülni fog. S így is lett: egy 

évi fizetésemet tettem félre, s néhány 
kolléga adott még bele pénzt, így lett 
a negyedik a „hajósok rondellája”.  
Amikor Siófokra kerültem, ez még 
„éppen hogy csak város” volt, de két 
csodával: az egyik a Balaton, a kikö-
tő környéke, a másik a Víztorony.  

Természetesen a móló végi, azóta 
jelképpé lett békeangyalhoz is „köze 
volt” a tervezőnek. – Egyszer csak 
szólt a polgármester, hogy „Putyi-
nék küldik” az angyalt, tíz hét múl-
va, a finnugor világtalálkozó idején 
fölállítják – így Biró József. – Azt hi-
szem, Guinness-rekord, hogy ennyi 
idő alatt elkészültünk a tervekkel, az 
engedélyekkel és a kivitelezéssel.

Biró József alapító tagja, később 
elnöke is volt a városszépítő egye-
sületnek; ha nincs benne, ki tudja, 
talán ma nem áll a Víztorony. Ezt 
a történetet így eleveníti fel: – A ki-
lencvenes évek elejére nagyon rossz 
állapotba került a város első számú 
jelképe. Akkoriban még minden 
döntés előtt kikérték az egyesület 

Biró József és az általa tervezett, felújított 
keleti móló, a rondella és a békeangyal
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tagságának véleményét; az elnö-
künk, Fogl József egyben képviselő 
is volt. Le kell bontani, mert életve-
szélyes – az egyesület így szavazott. 
Én azonban azt mondtam, ezt nem 
szabad hagyni. Végiglátogattam a 
képviselőket, meggyőztem őket, 
és így végül a testületi szavazáson 
a fennmaradására voksoltak. Ezt, 
hogy nem robbantották fel a Víztor-
nyot, a legnagyobb eredményemnek 
tartom, holott keveset kellett tenni 
érte… De én mindig építeni szeret-
tem, sohasem  rombolni, amondó 
voltam, hogy az indulatok, a viták 
elmúlnak, a „mű” viszont sokáig 
megmarad – akár a kikötők, akár a 
Víztorony…

Beszédes és Kaáli Nagy
A 11 balatoni kikötőt és a Sió ha-

józhatóvá tételét megtervező Kaáli 
Nagy Dezső akár Biró József előd-
jének is mondható – 1940-ben Sió-
fokon halt meg, abban az évben, 
amikor Biró József született a szé-
kelyföldi Csíkmenaságban. – Ő is 
székely volt, mint én; mi amolyan 
„hétszilvafás nemesek” voltunk 10 
hektár földdel, de ez elég volt ah-
hoz, hogy ne kaphassak piros út-
törőnyakkendőt, amikor a többiek, 
vagy hiába tettem eredményes felvé-
telit a gimnáziumba, fel nem vehet-
tek, aztán hol mégis felvettek, hol 
meg kidobtak. De a tanulástól nem 
vették el a kedvem: a legutolsó dip-

lomámat 58 éves koromban szerez-
tem; nagyobbik lányommal együtt 
jártam egyetemre. Szóval, amikor 
a vízügynél a partvédőműveket 
terveztük, volt egy KND típusú, de 
senki sem tudta megmondani, mit 
jelentenek a betűk. Egy könyvben 
akadtam a megfejtésre, ekkor „kat-
tantam rá¨ Kaáli Nagy Dezsőre. 
Azt sem tudta senki, hol a sírja, én 
megtaláltam az újhelyi temetőben, 
és előbb megszerveztem, hogy kop-
jafát állítsunk neki, majd 2019-ben 
elkészült az emlékműve is a terveim 
alapján, a polgármester erkölcsi, a 
város anyagi támogatásával.

Biró József saját magát mondja 
amolyan „bejáró-kijáró” embernek. 
– Örökké tervek vannak a fejemben, 
nem nagy dolgok ezek, amolyan 
könnyen megvalósítható aprósá-
gok, ha figyel valaki rájuk. Egyszer 
meghallottam, amint két turista ar-
ról beszél: vajon miért Beszédes a 
Beszédes híd? Ekkor javasoltam, 
hogy készüljön emlékmű Beszédes 
József vízgazdálkodási mérnökről 
(akinek a nevét ugye az azóta már 
elbontott múzeum is viselte) a híd 
lábához. Ez végül ott nem jött ösz-
sze, de a Beszédes iskolánál igen, 
ennek a tanévnek az elején, annak 
apropóján, hogy negyven éve kez-
dődött az oktatás a foki-hegyi isko-
lában. Megterveztem (egy jókora 
jelképes lakattal, arra utalva, hogy a 
mű befejezett, senki kétségbe nem 
vonhatja), betűket ragasztgattam 
rá, utánajártam, hogyan kerülhetne 
rá QR-kód, s egy tűzzománckép-ké-
szítőt is felkutattam Dunaszerdahe-
lyen.

A hajózás egykori vezető terve-
zője állítja: Siófokért érme, Somogy 
Polgáraiért Díja és Balaton-díja így 
együtt csak neki van. No és még 
számos „kijárni való” terve, ötlete; 
biciklislejáró a Beszédes hídhoz, a 
biciklispihenő bővítése büfével a 
Baross hídnál, vízi színpad a Sión, 
nézőtétérrel a vasúti és a Beszédes 
híd közötti Sió-parton, vagy hogy 
Kaáli Nagy Dezsőre kereszteljék át a 
Vitorlás utcát.  F. I.

A Beszédes iskola bejáratánál felállított emlékműnél, Dorogi Ferenc iskolaigazgatóval

Kaáli Nagy Dezső síremléke az újhelyi temetőben
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Az első magyar kutatónő, aki Az első magyar kutatónő, aki 
az Antarktiszon „nyaralt”az Antarktiszon „nyaralt”
A szabadifürdői összevont alsó ta-
gozatra járt dr. Papp Éva a hatvanas 
években. Nemrég, közel fél évszá-
zad után jött vissza, és már nem 
találta régi iskoláját, sem a helyét. 
Ha nincs vírushelyzet, talán most 
éppen Dél-Afrikában kutat vagy az 
Antarktiszon. Az elmúlt három év-
tized nagy részében Ausztráliában 
élt, s ő az első magyar kutatónő, aki 
egy nyarat az Antarktiszon, vagyis 
a Déli-sarkon töltött, a fokozatosan 
vékonyodó jégtakarót vizsgálva.

– Óriási területet foglal el, egy 
egész városrész az Ausztrál Nemze-
ti Egyetem Canberrában, Ausztrália 
fővárosában; a világ legjelentősebb 
húsz egyetemének egyike – mutatja 
be munkahelyét dr. Papp Éva föld-
tudományi kutató, geofizikus Siófo-
kon, a Dózsa György utcában; itt vet-
tek nemrég házat, hogy beteg férje és 
Budapesten élő idős édesanyja köze-
lében lehessen. – Nehéz lenne most 
ingáznom, se be-, se kijutni nem 
könnyű, nagyon szigorúan veszik 
ezt Ausztráliában. Komoly lezárások 
voltak a vírushelyzet elején ott is, de 
már kezd normalizálódni az élet, az 
ausztrál ember ugyanis fegyelme-
zett, törvénytisztelő…

Kéményen lógott
S hogy miért húzta vissza a szíve 

a kutatónőt éppen Siófokra? – Szüle-

im pedagógusok voltak, a szabadifür-
dői nevelőotthonban tanítottak, ott is 
laktunk bent az intézetben (ma ez a 
Stella Hotel és a mellette álló panzió, 
a vasútállomás mellett). Minden nya-
ralási szezon után nevelőotthonná 
alakították, majd május végén vissza 
gyermeküdülővé. Iskolába én nem az 
intézeten belüli, hanem a szabadifür-
dői összevont alsó tagozatra jártam. 
Át kellett mennünk a főút déli oldalá-
ra, de ennél pontosabban nem emlék-
szem, hol is állt az iskolaépület. Most, 
hogy közel 50 év után visszajöttem, 
már hiába kerestem, nagyon megvál-
tozott a város, a Balaton partja sem ott 
volt, ahol ma…Tanító nénink csodákra 
volt képes az egy tanteremben tanuló 
négy osztálynyi, 12 gyerekkel. Mikor 
bekerültünk Siófokra felső tagozatra, 

mindannyian nagyon jó eredménye-
ket értünk el. Akkoriban még nem is 
voltam a tudatában, hogy a legszebb 
helyeken laktam gyerekként. Náda-
sok között, szemben Tihany, a csóna-
kok kikötve, bármikor beleülhettem 
és elevezhettem kedvem szerint pe-
cázni, madarakat lesni… Szinte nem 
volt olyan nap, hogy ne láttam volna a 
naplementét, pecabottal a kezemben. 
A Balaton folyton változó arca, színei, 
a tükörsima víztükörtől a vihar által 
felkorbácsolt hullámokig, a jégtorla-
szokig, amiken átkorcsolyáztunk, a 
rianás ágyúlövésszerű robaja, a vo-
nuló vadlibák hangja, mind-mind egy 
életre meghatározó emlékek….

A nevelőotthon megszűnése után 
édesapja a szántódi SZOT gyermekü-
dülő (korábban Horthy-gyermekü-
dülő) gondnoka lett, ott épül most a 
Balaland. Édesanyja a Vöröskereszt 
titkáraként még évekig visszajárt 
Siófokra, ő viszont már a balaton-
földvári általános iskolában tanult, 
matematikából országos versenyeken 
is részt vett, s ösztöndíjasként matek 
tagozatos gimnáziumban tanult to-
vább Budapesten. Később a szülei is 
felköltöztek a fővárosba. – Ott kezd-
tem el barlangászni, hegyet mász-
ni, 14 évesen már túrát vezettem, 16 
éves koromtól nyári diákmunkán a 
Vízgazdálkodási Tudományos Kutató 
Intézet (VITUKI) munkatársaival víz-
mintákat gyűjtöttünk mélyfúrások-Papp Éva a Déli-sarkon A kiszáradt tómeder
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ból, rengeteg tudományos kísérletet 
végeztünk. Az ELTE földtudományi 
szakára tanulmányi eredményeim 
alapján, felvételi nélkül vettek fel. Az 
egész földgolyót akartam tanulmá-
nyozni, egyben, mint egy egységet. 
Így kezdtem el érdeklődni az űrku-
tatás, az akkor éppen induló műhol-
das technológiák iránt. Az egyetem 
vége felé lehetőségem volt egy évet a 
Szovjetunióban, a Lomonoszov Egye-
temen tölteni. Idehaza aztán egy ide-
ig ipari alpinistaként dolgoztam; 120 
méter magas gyárkémények tetején 
lógtunk kötéllel – szükségem volt a 
mozgásra, a kalandra, és persze a 
pénzre is… Aztán megkomolyodtam, 
és munkába álltam…

Cakmak és rádió
– Eredetileg egy évre mentünk ki 

Ausztráliába, a férjem is kutató volt, 
én meg éppen gyesen – folytatja. – 
Aztán hosszabb távú szerződéseket 
is kaptunk ott, közben az én ittho-
ni munkahelyem, a Híradástechni-
kai Kutatóintézet szétesett, később 
odakint ausztrál állami ösztöndíjat 
kaptam és ledoktoráltam, majd a két 
lányunk ott kezdett iskolába járni – 
szóval, ott ragadtunk. Ma is ott élnek 
a lányaim, de erős magyar kötődéssel. 
A népszámlálásokkor büszkén írják 
be, hogy ausztrál állampolgárok, de 
magyar nemzetiségűek. Mi otthon 
mindig magyarul beszéltünk, sőt, 
amikor véget ért ott a tanév decem-
berben, évekig idehaza is járattuk a 
gyerekeket pár hónapon át magyar 
iskolába, az ottani nyári szünet alatt.

Papp Éva odakint az egyetemi ku-
tatás mellett magyar iskolát vezetett, 
cserkészcsapatot toborzott, magyar 
nyelvű rádióműsora is volt, s ő ala-
pította és vezette a „CAKMAK”-ot is, 
a Canberra és Környéke Magyar Kul-
turális Egyesületet. Ünnepségeken 
léptek fel, többek között a canberrai 
magyar nagykövetségen is, ahol ha-
mar megtalálták közös, siófoki gyöke-

reiket Gruber Attilával, amikor ő volt 
a magyar nagykövet Ausztráliában. 
– Nagyon fontosnak tartom a magyar 
népművészet, a

népi kultúra hagyományának át-
adását. Akár Magyarországon, akár 
Ausztráliában élünk, ez kötelesség- 
ünk utódaink felé. Gyerekkorom óta 
rengeteget alkottam, rajzoltam, neme-
zeltem, bőröztem, faragtam, szőttem. 
Ott voltam a táncházmozgalom gyö-
kereinél, megérintett az ősi magyar 
zene és tánc őszintesége, humora, 
életereje. Én a legszebbet néphagyo-
mányainkban, népművészetünkben 
találtam meg. Szeretném, ha ez és a 
helytörténet több figyelmet kapna a 
magyarországi oktatásban. Mert ne-
künk nemzetközi összehasonlítás-
ban olyan kulturális hagyományaink 
vannak, olyan ősi bölcsességtárunk, 
aminek átadása talán a legfontosabb 
feladat a generációk továbbélése 
szempontjából…

A Balaton jövője is ez?
Ahogyan a kutatómunkája során 

egyre többször szelte át a kontinens-
nyi, mégis csupán csak 27 milliós 
lakosságú országot, egyre többször 

jutott el az ausztrál őslakosok nagyon 
távoli településeire is, akiket – árulja 
el a Siófoki Híreknek a kutató – meg-
tanult tisztelni. – Ők még részei a 
természetnek, sokan megmaradtak 
eredeti közösségeikben, náluk még 
nem a természetet és az emberi kap-
csolatokat is gyakran tönkretevő pénz 
a legnagyobb hatalom – magyarázza 
a kutató.

Miközben azt megszokta, hogy 
Ausztráliában akkor van nyár, ami-
kor idehaza tél, Papp Éva volt az első 
magyar kutatónő az Antarktiszon, 
aki egy nyáron át vizsgálhatta ra-
darjával a meleg tengeráramlások 
miatt egyre vékonyodó jégtakarót. 
Egy másik nagy program, amit ő 
vezetett, s még ma is tart: a Lake 
George kiszáradt tómedrének ku-
tatása Canberra környékén. – A fél 
Balaton nagyságú meder üledékéből 
nyert fúrásmagokat vizsgáljuk, a 
minták négymillió év klíma- és kör-
nyezeti változásairól vallanak. A tó 
befolyása és párolgása most éppen 
egyensúlyban van, így a meder hol 
kiszárad, hol víz van benne – gyak-
ran gondolok rá, hogy talán a Bala-
ton jövője is ez lesz…

 F. I.

Kutatóállomás a Déli-sarkon 
Fotó: Michael Brill, www.antarctica.gov.au

A szabadifürdői kisiskolások; a tanító néni előtt Papp Éva, a kép jobb szélén öccse.  
Ő, dr. Papp István tanszékvezető egyetemi tanár, ma a Szent István Egyetem  

Kertészeti Növénybiológiai Intézetének igazgatója.
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Királyok tekercse: 1300 év, 13 méterKirályok tekercse: 1300 év, 13 méter
Kézzel rajzolta meg a siófoki Vig 
János a magyar és európai ural-
kodók családfáját egy 13 méter 
hosszú tekercsre. Húsz éve készült 
el az egyedülálló alkotással, a 
kétezres években több kiállításon 
is járt vele az országban, de már 
hosszú évek óta a szekrénye tetején 
porosodik…

Díszes ládikót is szerkesztett hoz-
zá, a papírhoz meg rudat, amin forgat-
ni lehet, a digitális változat kinyomta-
tását is megszervezte a „műkedvelő 
történész” (a királyok tekercséről igen 
pozitív szakvéleményt író hivatásos 
történész, Koszta László titulálta így 
Vig Jánost), aki akkoriban még a Ba-
laton-parti Kft. strandfelügyelőjeként 
dolgozott.

–  1997-ben vettem meg a Királyok 
könyvét, mert bár a bánsági Versecről 
származom, érdekelt a magyar tör-
ténelem, az iskolában meg keveset 
tanultunk róla – magyarázta a Siófoki 
Híreknek. – Annyi hibát és ellentmon-

dást találtam az adatokban, hogy úgy 
gondoltam: ideje már rendet tenni a 
királyok között. S bár eredetileg csak a 
magyar uralkodók családfáját akartam 
ábrázolni, menet közben rájöttem: ak-
kor végzek teljes értékű munkát, ha a 
hozzájuk kapcsolódó európai királyi 
családokét is fölfűzöm. Egy év egy 
centi a tekercsen, ezer év tíz méter, 
persze ez nem elég, mert Szent Istvánt 
975-től bejegyezve kell szerepeltetni.

S hogy minél mutatósabb legyen, 
Várai Lajos, a nemrég elhunyt grafikus 
megrajzolta a királyok színes portréit 
is, méghozzá tanulmányozva az adott 
uralkodó jellemét is (vad Szelimet pél-

dául a nevéhez illő arckifejezéssel pró-
bálta ábrázolni). Az 1300 évet felölelő, 
214 portrét és 1270 személyt feltüntető 
tekercs körbejárta az országot, 2008-
ban volt utoljára kiállításon. Vig János 
az elmúlt években Németországban 
dolgozott, de már nyugdíjba készül, és 
most újra van ideje kézbe venni a te-
kercset, és elgondolkodni rajta: mi lesz 
a sorsa? Úgy véli, jó volna egy állandó 
helyet találni neki Siófokon (1 méter 
széles, 13 méter hosszú a tekercs!…), 
esetleg iskolai szemléltetőanyagként 
hasznosítani. – 2005-ben Balatonsza-
badiban volt bemutatója, akkor ott 
írta alá a tekercset Habsburg Ottó és 
felesége, Regina, természetesen azon 
a helyen, a tekercs vége felé, ahol a 
nevük szerepel – így Vig János. – Már 
csak ezért is értékes, hátha valaki pont 
emiatt figyel fel rá, de akár a 4000 olda-
las uniós csatlakozási szerződésünket 
is illusztrálhatja; fényes bizonyítéka a 
magyarok ezeréves európai létének. 
Talán egyszer Brüsszelben is ki lehet 
majd állítani... F. I.

Poós Temetkezés: 30 éve Siófok szolgálatábanPoós Temetkezés: 30 éve Siófok szolgálatában
Siófokon 1991 óta végez kegyeleti 
szolgáltatást Poós István temetkezési 
szolgáltató, aki hosszú évtizedekig, 
1991-2016-ig üzemeltette Siófok város 
temetőit mind a városvezetés, mind a 
lakosság megelégedésére.

- Megjelent a hír, miszerint a Siófo-
ki Temetkezési Kft végez a temetőkön 
belül temetkezési szolgáltatásokat. 
Hogy érinti vállalkozásuk munkáját, 
miben tudnak a jövőben segíteni a 
gyászolóknak?

Vállalkozásunk a temetés teljes körű 
bonyolításában és a további temetéssel 
járó feladatok ellátásában a jövőben 
is eljár, nevezetesen elvégezzük az el-
hunyt szállítását belföldön és külföl-
dön, hamvasztását, anyakönyvezteté-
sét, minden dokumentum beszerzését, 
részt veszünk a ravatalozás kivitelezé-
sében, a megfelelő zene és búcsúztató 
biztosításában, a sír felkoszorúzásában, 
gyászhír feladásában, virágok, koszo-
rúk biztosításában, a teljes temetési 
szervezésben. Idős, rokkant, mozgás-
korlátozott megrendelőinkhez lakásra 

is megyünk, ahol intézzük a megrende-
lés felvételét. A környék leggazdagabb 
kellékválasztékával rendelkezünk, ahol 
a temettetők szerettükhöz méltó kopor-
sót, sírjelzőt, urnát választhatnak.

- A hozzátartozóknak elegendő 
csak Önöket felkeresni, vagy több 
helyre is szükséges menniük a teme-
tés intézésekor?

A megrendelőknek nem szüksé-
ges menniük több helyre, irodánkban 
egy helyen tudnak mindent elintézni, 
meghatalmazásukkal teljes körűen 
eljárunk az üzemeltetőnél, hivata-
loknál. Személyes kontaktot csak az 
egyházi temetések kapcsán az adott 
egyházakkal kell felvenniük.

- Melyek az egyéb szolgáltatásaik?
Vállaljuk sírok beültetését, gondozá-

sát, fa és nemeskő síremlékek állítását, 
sírkövek felújítását, kripták készítését, 
köszönetnyilvánítások, megemlékezé-
sek megjelentetését. Népszerű, csaknem 
1000 követővel rendelkező facebook 
oldalunkon ingyenes gyászértesítő meg-
jelentetését biztosítjuk. A balatoni hajós 
búcsúztatásokat, a hamvak szórását már 
évek óta bonyolítjuk, valamint külső hely-
színeken, akár a családi ház udvarán vagy 
egyéb helyszínen végzünk exkluzív rava-
talozást, szolgáltatást. Az ország területén 
100-200 vagy akár több kilométerre eső 
településeken végzünk temetést, Siófok 
és vonzáskörzetében, Somogy megyében 
rendszeresen hívnak szolgáltatni. Az el-
hunytak lakásról, idősotthonból történő 
szállítását 0-24 órában végezzük. Iro-
dánk Siófokon a Semmelweis utcában a 
Hernyósor üzletház melletti parkolóban 
ingyenes parkolással megközelíthető. 
Honlapunk: www.nemzetkozitemetke-
zes.hu. A Facebookon is megtalálhatók 
vagyunk. Telefon: 84/313-678, 84/318-
523, 30/9366-090, 30/1603-007.  (x)
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Országos és Európa-bajnok táncosokOrszágos és Európa-bajnok táncosok
A Harmony Dance TSE 2010-ben 
alakult át sportegyesületté a 2006 
szeptembere óta működő Har-
mony Dance Teamből.

Fő profiljuk a showtánc, mazsorett, 
gimnasztikus látványtánc, egyéni és 
formációs keretek között. Az egyesület 
a kezdeti időszakban néhány verseny-
táncos párral és egy lányformációval 
kezdte meg a működését, általuk szá-
mos országos bajnoki és Európa-baj-
noki címmel gazdagodva. Jelenleg Sió-
fokon és Balatonföldváron zajlanak az 
edzések, az egyesület legfiatalabb tag-
ja 4 és fél éves, a legidősebb pedig 16.

A Harmony Dance TSE elnöke, 
szakmai vezetője és koreográfusa  Kin-
csesné Deim Tünde, aki versenytán-
cosként szerzett számos kiemelkedő 
eredményt, majd modern társastánc 
pedagógus diplomát szerzett, 2012-
ben a Magyar Látványtánc Sportszövet-
ség a Látványtáncért díjjal jutalmazta. 
Az egyesület másik edző-koreográfusa 
Kersákné Halász Mirtill, aki szintén 
gyerekként kezdett a tánccal, azon be-
lül is a mazsorettel foglalkozni.

– A táncosok rendszeres résztvevői 
a helyi és környékbeli fesztiváloknak, 
rendezvényeknek, valamint a hazai és 
nemzetközi szövetség által szervezett 
versenyeknek – mondta Kincsesné 
Deim Tünde, aki az elért eredménye-
ik közül kiemelte a számos műfajban 
elért hazai területi, országos és Euró-
pa-bajnoki címek, helyezések mellett 
a 2010-es és 2014-es évben csapatban 
Porecsben, a European Dance Union 
Dancestar World Tour elneve-zésű 
nemzetközi versenyen elért 7. helye-

zést. Az egyesület táncosai 2019 máju-
sában a zágrábi World Championship 
International Dance Openen öt egyé-
ni és egy csapat 1. helyezést, valamint 
egy duó 3. helyezést ért el. Zágrábban 
ugyanennek az évnek a végén az ifjú-
sági csapat meghívásos nemzetközi 
versenyen szerepelt, ahonnan 1., 2. és 
5. helyezéssel tértek haza.

Az egyesület 2020 áprilisában 
szerette volna megrendezni az első 
országos versenyét, amit az utolsó 
pillanatban le kellett mondani. – Az 
egész év a vírushelyzet miatt vált 
kaotikussá, hiszen míg tavasszal az 
iskolákat, így a tanítványokat zárták 
az online térbe, addig a mostani idő-
szakban az edzéseknek otthont adó 
kulturális intézmények jutottak erre 
a sorsra – tette hozzá a szakmai veze-
tő. Az egyesület többnyire tagdíjfize-
tésből és támogatásokból tartja  fenn  
magát, ezeket Siófok Város Önkor-
mányzatának támogatásával együtt 
az egyesület működésére, a gyere-
keknek szánt ajándékokra, valamint 
fellépőruhákra és a táncokhoz szük-
séges kellékekre fordítják. M. B.

Egyre feljebb lapátolnának a kajakosokEgyre feljebb lapátolnának a kajakosok
Új elnökséget választott a 
Siófoki Kajak-Kenu Sporte-
gyesület.

Az új elnök Varga Gábor, az 
egyesület korábbi szakmai ve-
zetője lett. Az elnökség további 
három fővel bővült, az elnök és 
Papp Péter András mellett Kosz-
tyán Patrik, a váci egyesület,  
Kulcsár Gábor, a nagykanizsa-
iak egykori kajakosa, valamint 
Zsohár István, a Budapesti Hon-
véd volt versenyzője irányítja a jövő-
ben az egyesület munkáját.

– Magyarország legeredménye-
sebb sportága a kajak-kenu, ezért 
Siófokon elsődleges feladatunk lesz 
a sportág menedzselése, nemcsak 
pályázatok és támogatások, hanem 
szponzorok révén is. Szeretnénk fej-
leszteni az eszközparkunkat, növelni 
a létszámot mind a szabadidősport, 
mind a versenysport terén; a Magyar 

Kajak-Kenu Szövetség új szakága a 
SUP, mellyel siófoki egyesületünk is 
bővül – mondta a Siófoki Híreknek 
Varga Gábor.

Az egyesület 2012-es alapítását 
követően 2018-tól indult el a ka-
jak-kenu versenysport a városban. A 
siófoki kajakosok a bajnoki pontver-
senyben 2018-ban 18 fővel 15 pontot 
értek el, idén pedig 50 versenyenge-
délyt váltottak ki, és 102.5 bajnoki 

pontot értek el, ezzel 168-ból 
a 44. helyre jöttek fel az orszá-
gos mezőnyben. – Az új évben 
a 200 pontot célozzuk meg, bár 
a tagtoborzás a vírushelyzet, 
illetve a Sió-csatorna rekonst-
rukciója (az ugyanis az edzé-
sek helyszíne) miatt nehéz. A 
kormányrendelet szerint a ver-
senyengedéllyel rendelkező 
sportolók továbbra is edzhet-
nek, így edzőtermi és uszodai 
edzéseink is folyamatosan zaj-

lanak. A 65 fős egyesületben 50 fő az 
aktív versenyző, így 5 felnőtt, és 45 
utánpótlás korú sportolónk készül 
a következő versenyszezonra – tette 
hozzá az elnök.

A Siófoki Kajak-Kenu Sportegye-
sület versenyzői idén több dobogós 
helyezést értek el a magyar bajnok-
ságon, közülük kiemelkedő Filiszár 
Barna, aki bekerült a kölyökváloga-
tottba. M. B.
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PÁLYÁZAT ÚTJÁN ELADÁSRA KIJELÖLT INGATLANOK
1.  Fonyód, Kopaszdomb lakóház, udvar, erdő, rét 033 hrsz. 29500 m2 

Vételár: 28.000.000 Ft, Az ingatlanon harmadik személy tulajdonában álló 
felépítmény (családi ház) található. 

2.  Siófok, a 7-es főút (Zamárdi utca, Málna utca) mellett 
9030/6. hrsz. 701 m2 beépítetlen terület 
9030/1. hrsz. 322 m2  közforgalom elől elzárt magánút 
(az értékesítés tárgya az ingatlan 39/322 önkormányzati tulajdonú illetősége)   
9060/8. hrsz. 1003 m2 közforgalom elől el nem zárt magánút  
(az értékesítés tárgya az ingatlan 120/1003 önkormányzati tulajdonú illetősége) 
Az ingatlanok kizárólag együttesen értékesíthetők,  
együttes vételáruk: 12.800.000 Ft

3.  Siófok-Töreki, 0179/21 hrsz. 5744 m2 (4270/5775-öd tulajdoni hányad) 
kivett szántó, legelő Vételár: 4.500.000 Ft

4.  Siófok, Alsó utca 2. 5433/1 hrsz. 379 m2 beépítetlen terület  
Vételár: 3.800.000 Ft

5.  Siófok, Töreki utca 12177/2 hrsz. 3.783 m2 beépítetlen terület  
Vételár: 12.000.000 Ft. A közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre nincsenek rácsatlakoztatva.

6.  Siófok, Töreki utca 30-32. 12177/3 hrsz. 4.378 m2 gazdasági épület, udvar  
Vételár: 21.000.000 Ft. Az ingatlan villany közművel ellátott, egyéb közművek 
az utcában vannak, az ingatlanra nincsenek rácsatlakoztatva.    

7.  Siófok, (Töreki városrészben, a Jódi-hegyen) 0184/35 hrsz. 3920 m2 legelő 
Vételár: 2.900.000 Ft

8.  Siófok, Sándor u. 40. beépített terület 5515 hrsz.596 m2 Vételár: 2.500.000 Ft 
Az ingatlanon harmadik személyek tulajdonában álló családi ház  
(5515/A. hrsz.), valamint gazdasági épület (5515/B. hrsz.) felépítmény található.  
A tulajdonosokat a földterületre vonatkozóan elővásárlási jog illeti meg. 

9.  Fonyód, Niklai utcában található  kivett legelő 
10068 hrsz. 83 469 m2 
Vételár: 173.000.000 Ft

10.  Fonyód, 7-es főút mellett az Ordacsehibe vezető úttól nyugatra található  
kivett mocsár, kivett árok, erdő és út 10077/34 hrsz. 275 885 m2 
Vételár: 116.000.000 Ft

11.  Balatonboglár, a 7-es úttól délre, az Ordacsehibe vezető úttól keletre található  
kivett rét 0100/2 hrsz. 130472 m2 Vételár: 39.000.000 Ft 

12.  Siófok, Zamárdi utca mentén húzódó  kivett beépítetlen terület 
8744/31 hrsz. 1294 m2 Vételár: 21.900.000 Ft

13.  Siófok, a Zamárdi utca (7-es főút) és a 038/125. hrsz-ú termőföld között, a 
Piroska Csárda területével határosan helyezkedik el, kivett beépítetlen terület 
8744/22 hrsz. 15 622 m2 Vételár: 132.000.000 Ft

14.  Siófok, Erdei F. u. 2. kivett irodaház, udvar, gazdasági épület megjelölésű,  
11 073 m2 nagyságú ingatlan (6597/11388-ad önkormányzati tulajdoni 
illetőséggel) 9900/2 hrsz.  11 073 m2 Vételár: az önkormányzat 6597/11388-ad 
tulajdoni illetőségének értéke: 234.000.000 Ft

15.  Siófok, a 7-es főút és az Egres utca által határolt, kivett beépítetlen terület  
8744/28 hrsz.  2425 m2 (A 8744/28. hrsz-ú ingatlan helyrajzi száma változhat, 
tekintettel arra, hogy a 8744/27 és a 8744/28. hrsz-ú ingatlanok vonatkozásá-
ban telekalakítási eljárás van folyamatban.) Vételár: 93.000.000 Ft 

16.  Siófok, Vak Bottyán-Napfény-Madarasi utcák és a Sió-csatorna által határolt 
terület kivett, beépítetlen terület 10055/5 hrsz. 24.275 m2  
Vételár: 316.000.000 Ft

17.  Siófok, Kálmán Imre sétány 13. filmszínház 6620 hrsz. 548 m2 
Vételár: 76.700.000 Ft

A pályázatban szereplő ingatlanok kikiáltási ára nettó értéken szerepel, azt áfa terheli. Érdeklődni lehet, ill. a részletes pályázati kiírás átvehető az alábbi címen: Siófo-
ki Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Osztálya (Siófok, Fő tér 1. I. emelet 108.), valamint a www.siofok.hu oldalon  

(elérési útvonal: Ügyintézés/Jogi és Szervezési Osztály/Ingatlanhirdetések). Pályázatok beadásának határideje: 2021. február 1. (hétfő) 9:00 óra

Gyerekfoci a restiben. Az egy-
kori vasútállomási restiből alakított 
ki magának mini-teremfocipályát a 
Siófoki Gyerekfoci Edzésközpont, itt 
„vészelik át” azt az időszakot, míg 
nem tudnak újra szabadtéren fut-
ballozni. Orlovics Viktor egyesületi 
elnöktől tudjuk: a város közremű-
ködése révén jutottak tao-pénzhez, 
ami az önkormányzati civiltámoga-
tással együtt nagy segítséget jelentett 

számukra a 2020-as esztendőben. 
Műfüvet vettek a restibe, fizetik az 
edzőket és a terembérletet, mezeket 
vásároltak, és egy kisbuszt is be-
szereznek a közeli jövőben. Az ovi-
soktól egészen a tizenévesekig több 
korosztály is sportol a színeikben a 
labdarúgó-szövetség Bozsik-prog-
ramjának keretében. Képünk a leg-
kisebbek, az 5 évesek tavalyi utolsó 
edzésén készült.

NÁNDI 3 ARANYA
A siófoki Németh Nándor remekül 
szerepelt az úszók országos baj-
nokságán Kaposváron: 3 arany és 
4 ezüstérmet szerzett, 100 gyorson 
új országos csúcsot úszott. Gratu-
lálunk a tokiói olimpiai reménység-
nek!

FIZETNEK
Fizet a kormánypárti Ripost a vá-
rosnak, mert valótlanságokat állí-
tott Siófokról – első fokon döntött 
így a bíróság az önkormányzat 
indított kártérítési perben. A 2019. 
októberi önkormányzati választá-
sok előtt a Ripost és Pesti Srácok 
is azt írta, „Siófok a fertő városa 
lett, ahol már a gyereket se me-
rik kiengedni az utcára”. A város 
a sajtó-helyreigazítási pert már 
megnyerte, most a kártérítési per-
ben 600 ezer forint sérelemdíj és a 
kamatok megfizetésére kötelezték 
a Ripostot. Emlékezetes: a siófoki 
képviselő-testület akkori fideszes 
többsége is megszavazta a per in-
dítását a kormánylapok ellen.

(Bővebben: www.siofoki-hirek.hu)
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Arteon Shooting Brake
Az új Arteon és

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: 

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

Technológia és esztétika tökéletes harmóniája
Vége az unalmas autózás korszakának, hiszen az új Arteon és Arteon Shooting Brake elegáns, mégis sportos megjelenése már akkor izgalommal tölti el, mielőtt beszállna. 
Innovatív segédrendszerei, vagy éppen lenyűgöző megoldásai pedig az utazás élményét teszik felejthetetlenné.

Az új Arteon és Arteon Shooting Brake modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,9-7,6 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 127-172 g/km. A megadott 
értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem 
egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg 
érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők 
(pl. környezeti feltételek) is befolyásoljak. A képen látható gépkocsik illusztrációk.

P306_ARTEON_ShootingB_kereskedoi_hird_202x135_Sio-CAR.indd   1 2020. 11. 17.   11:38:28

Hirdessen  
a Siófoki Hírekben  
2021-ben is!
Új hirdetési konstrukciók, személyre  
szabott ajánlatok,  
kedvezményes  
hirdetési csomagok.

www.siofoki-hirek.hu  /  Az önkormányzat lapja  /  XXXIII. évf. 6. szám  /  2020. május / II.

SIÓFOK KINYIT
Ha pünkösd, akkor siófoki szezonnyitás - mint „rendesen”, csakhogy ezúttal 

ünnepélyes szavak és felvonulás nélkül, csendben, de annál nagyobb 

megkönnyebbüléssel. Nemrég még úgy volt, hogy „az idei szezonnak kampó”, 

ehhez képest nyitnak a szállodák és panziók, vendéget várnak a 

magánszálláshelyek és éttermek, a nagystrand, a Plázs és  indulnak a hajók is…

2-3. oldal

MI LESZ VELED, BALATONI HAJÓZÁS?
Vélemények a 8-9. oldalon

MILLIÁRDOS MÍNUSZ

Súlyos bevételkiesés az elvonások miatt:

 az ipari park csak késik, de nem múlik
7. oldal



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

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

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

szezámmagliszt • búzasikér • lenmagliszt • mandulaliszt • zabpehelyliszt

lágy zabpehely •  zabkorpa  •  quinoa •  pattogatott amarat •  búzacsíra

kölespehely • hajdinapehely • quinoa pehely • lenmagpehely • kalciton

szezámmag pehely • árpa pehely •  gyümölcsös müzli • pehely keverék

tönkölytészta • durumtészta • gluténmentes tészta •  kölestészta • rizstészta

lenmagolaj  •  szőlőmagolaj  •  szezámmagolaj  •  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

oregánó • echinacea csepp • propolisz tinktúra • grapefruitmag csepp 

kakukkfű • bodzavirág • borsosmenta • hársfavirág • csipkebogyó hús

lándzsás útifű szirup • izlandi zúzmó • bodorrózsa spray • Carmol csepp

hurutoldó teakeverék • Ukko felfázás elleni teakeverék • Dr Chen toroktea

Salvus permet •  szelén •  cink •  l iposzómás C vitamin •  tőzegáfonya

béta-karotin • lizin • B -vitamin komplex • fahéj kivonat • kapormag • króm

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

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

L - arginin • króm • zöldkávé • vasbor • bioaktív kékjód • gingko biloba

körömvirág krém • lóbalzsam • mesterbalzsam • feketenadálytő krém

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

teafaolaj •  borsmentaolaj •  levendula olaj •  masszázsolaj •  hajfesték

8600 Siófok, Fő utca 47 - 53. • www.facebook/rozsasbiobolt
telefon: 84/316 -  281 •  nyitvatartás: H-P: 9 -  17 •  Szo: 9 -  12

fogkrémek • samponok • natúr szappanok • bio parfümök • kenceficék

mosószóda • szódabikarbóna • folttisztítósó • mosódió • mosóparfüm

Biopont •  Herbária •  Dénes Natura • Éden • Dr. Chen • BioCo • Aromax

GAL • Interherb • Naturprodukt • Bálint cseppek • Aroy - D • Natur Tanya

rengeteg minden van nálunk!


