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Jégkikötő február 2-ig: a hajóállomáson még várja 
a korcsolyázást kedvelőket a műjégpálya.   

Kiderült, mi van a nagyruva alatt.
A Balaton Táncegyüttes 
gálaműsorán jártunk.    15. oldal

Búcsú Varga Imrétől
Lengyel Róbert és Balázs Árpád is 
beszédet mondott.    21. oldal

Programajánló az újság közepén, a 11.-14. oldalon.



Programajánló: mostantól az újság közepén Boldog új esztendőt, Siófok!
Tisztelt Olvasóink! A Siófoki Hí-
rek 2. oldala mostantól szándéka-
ink szerint az olvasóé.

Az olvasó oldalán utánajárunk a 
közérdeklődésre számot tartó, az 
önkormányzat (a városháza vagy a 
városi cégek, intézmények) hatás-
körébe tartozó városlakói kérdések-
nek Itt közöljük, ha olyan javaslat, 
észrevétel érkezik Önöktől, melyek 
megítélésünk szerint a város széles 
nyilvánosságára tartoznak.
Azokat a kérdéseiket, melyek nem 
csak egyetlen személyt vagy szűk 
csoportot, hanem egy nagyobb kö-
zösséget érintenek, itt tehetik fel: 
email: szerkesztoseg@siofoki-hirek.
hu, levélben: Siófoki Önkormányza-
ti Hivatal, 8600 Siófok, Fő tér 1., Saj-
tó, Siófoki Hírek.
Kérjük, jelezzék azt is, ha az aktuális 

hónap végéig sem kapták meg új-
ságunkat. (Legfrissebb lapszámun-
kat elolvashatják weboldalunkon is: 
www.siofoki-hirek.hu)

A Siófoki Hírek havi önkormányzati 
magazin weboldalán naponta friss 
hírekkel szolgálunk a városban tör-
téntekről: www.siofoki-hirek.hu.
Jelen vagyunk immár a Faceboo-
kon is: Siófoki-hírek.hu.
Számos hasznos információ a város 
honlapján: www.siofok.hu.
Programok: www.hellosiofok.hu
Tisztelt Olvasóink! A Siófoki Prog-
ramajánló füzet helyett ettől a lap-
számtól kezdve lapunk közepén 
programajánló oldalakat találnak, 
és azért éppen ott, hogy akár ki is 
lehessen emelni a programokat az 
újság közepéről. A városvezetés 
határozott elvárása az volt, hogy 

2020-tól lényegesen kisebb költ-
séggel, mégis tartalmasabb, olvas-
mányosabb városi újság készüljön, 
s ennek a követelménynek szándé-
kaink szerint januári számunk már 
megfelel. Arról számolhatunk be 
az adófizető siófoki polgároknak, 
hogy az új újságformátumnak és 
papírminőségnek köszönhetően 
éves szinten sok millió forintot tu-
dunk megtakarítani, amit más cé-
lokra fordíthat az önkormányzat. 
Az elmúlt években megjelentetett 
Siófoki Programajánló füzet újság-
ba „olvasztásával” szintén milliókat 
tudunk megspórolni más célokra 
úgy, hogy a városi programok is-
mertetését sem hagyjuk el, mert 
azt továbbra is fontosnak tartjuk.

F. I.

Tisztelt siófoki Polgárok! 

A rohanó idő: talán ez az első ér-
zés, ami végigfut bennem, amikor 
az újévi köszöntőmet most meg-
fogalmazom Önöknek. Évforduló 
táján egyre gyakrabban jutnak 
eszembe gyerekkorom hasonló 
időszakai, és minden évben egyre 
inkább beletörődve veszem tudo-
másul, hogy bizony azok az évek, 
azok az érzések, ízek és illatok, az 
akkori szokások java és sok-sok 
akkor élt és az életemben megha-
tározó szerepet játszó ember vég-
érvényesen csak a múlt homályá-
ból sejlenek, integetnek. Éppúgy, 
mint Önöknek, legfeljebb az idő-
intervallumaink mások és mások. 
Az én életemből évtizedek teltek 
el, és egészen más világot élünk 
manapság, mint anno. Nem mon-
dom, hogy jobbat vagy rosszab-
bat, mert mindegyik időszaknak 
megvoltak, vannak a maguk jó és 
rosszabb oldalai, de mindenképp 
más manapság az életünk az ün-
nepnapokon és a hétköznapokon 
egyaránt.

Annyiban mindenképp más, hogy 
a pénz, annak hajhászása, sokak-
nál a mindent és mindenkit elsöp-
rő harácsolása, a hatalom éhsége, 
az azzal való visszaélések aránya, 
a klasszikus emberi és társadalmi 
értékek visszaszorulása egyértel-
műen tapintható. De az sem vitat-
ható, hogy az emberek többségé-
ből az eredendő jóság, empátia és 
segítőkészség nem veszett ki, ezt 
a legutóbbi adventi időszak itt vá-
rosunkban is sokszorosan bebizo-
nyította.

Így 2020 elején azonban van még 
egy vitathatatlan érzés a lelkem-
ben, jelesül, hogy most, hosszú 
évek után először, kicsit megköny-
nyebbülve és felszabadultabban 
írok Önöknek. Ezt pedig 2019. ok-
tóber 13-a óta sok ezer siófokinak 
köszönhetem. Mint ahogy azt is, 
hogy immár a városvezetésben is 
2/3-os többséggel vannak a velem 
egy platformon lévő képviselőtár-
saim. Köszönöm, köszönjük, Sió-
fok!

Nehéz időszak van mögöttem, és 
nincsenek illúzióim, nehéz időszak 
vár újfent rám. De hát ki ellenem, 
ha az emberek többsége velem? 
Új év és új kihívások mindnyájunk 
előtt. Mit is kívánhatnék váro-
sunk népének 2020-ra? Mi mást, 
mint több békét, több jóságot, 
több empátiát és persze sokkal 
több szeretetet. Kívánom, hogy 
minél több emberben tudatosul-
jon, hogy ha nem is értünk min-
dig mindenben egyet, egy vérből 
való magyarok vagyunk mi mind. 
Egy a hazánk, egy a nyelvünk, és 
nekünk, siófokiaknak egy a váro-
sunk, így nagyon sok tekintetben 
azonosak az érdekeink is. Ezt tart-
suk szem előtt, és akkor a magunk 
életét, mindennapjait tesszük még 
élhetőbbé.

Boldog új esztendőt, Siófok!

Dr. Lengyel Róbert polgármester

Nemcsak hogy új városháza nem 
épült, hanem még válaszlevelet 
sem kapott a polgármester arra a 
levelére, amiben Lengyel Róbert 
arra emlékeztetett: Orbán Viktor 
még a 2014-es választási kam-
pányban személyesen ígért új vá-
rosházát a siófokiaknak…

Arra a városnak nincs anyagi fede-
zete, hogy saját forrásból építsen 
újat, de a vezetés figyel arra, hogy a 
kollégák kulturáltabb körülmények 
között dolgozhassanak, és az ügy-
felek is szívesen lépjenek be. Ezért 
belső felújítási munkák készültek a 
múlt év utolsó heteiben a hivatal 
épületében, s tervbe vették, hogy a 
portaszolgálatos hölgyek egységes 
formaruhát és névkitűzőket kap-
nak, továbbá névkitűzővel látják el 
a hivatal valamennyi dolgozóját. 
2020 első felében ügyfélelégedett-
ségi felmérést is végeznek.

Az ÁNTSZ Siófoki Járási Hivatala és a 
Rákellenes Liga siófoki szervezete ismét 
prosztataszűrést szervezett a Siófokon 
élő és itt dolgozó férfiak részére, melyen 
143 fő jelent meg – tudtuk meg Cso-
hánné dr. Kovács Annától, a liga siófoki 
szervezetének vezetőjétől. „A laborató-
riumi eredményeket most is dr. Gyányi 
László urológus-onkológus főorvos tár-
sadalmi munkában értékelte, az ered-
ményeket az érintettek levélben kapták 
meg. A jelentkezők 40 százaléka, 56 fő 
kapott pozitív eredményt, vagyis nekik 
további vizsgálatokra ajánlott jelent-
kezni. Ez az eredmény a tavalyi hasonló 
szűrés eredményénél kedvezőtlenebb. 
Ez azt mutatja, hogy érdemes és szük-
séges a siófoki férfiakat évente szűrésre 
invitálni. A szűrés költségét a siófoki ön-
kormányzat biztosítja, immár negyedik 
éve. A prosztatarák, hasonlóan a többi 
rákfajtához, nem fáj, semmi jelét nem 
mutatja a szervezet annak kialakulása, 
illetve az előrehaladott állapot idején. 
A szűrést a kórházon kívül támogatták 
a háziorvosok is.”

A Szallas.hu elmúlt év végi toplis-
táján Siófok minden más települést 
megelőzött.
Karácsony után szilveszterkor is erős 
vendégforgalmat bonyolítottak a 
szállásadók és vendéglátók – írta a 
hirbalaton.hu. Az internetes Szallas.
hu által közvetített pénzforgalom 
10 százalékkal nőtt, a foglalások 
száma pedig közel 8 százalékkal bő-
vült az egy évvel korábbihoz képest. 
Az átlagos foglalási érték 64 ezer fo-
rint volt, a vendégek 38 százaléka 
2, míg 26 százaléka 1 estét töltött a 
szálláshelyen.
A top 10 legnépszerűbb belföldi úti 
cél ez volt a magyarok körében az 
év végén:
1. Siófok, 2. Hajdúszoboszló, 3. Sze-
ged, 4. Eger, 5. Budapest, 6. Hévíz, 7. 
Gyula, 8. Zalakaros, 9. Miskolctapol-
ca, 10. Sárvár.

Nem új, csak 
megújuló 
városháza

40 százalék
pozitív
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Új lap
Új év, új lap. Új lapot, új fejezetet nyi-
tunk a Siófoki Hírek történetében, de 
nem új, csak megújult lapot adunk 
az olvasók kezébe, hiszen amint az a 
fejlécen is olvasható, immár a 33. év-
folyamot kezdjük 2020. januárjában. 
A Siófoki Hírek első száma még a rend-
szerváltás előtt jelent meg, az elsők kö-
zött a városi lapok sorában. A kezdeti 
években e lap szerkesztőségében gyűlt 
össze az írástudó városi értelmiségből 
egy csapatra való, s e lapot a szakmai 
szervezetek akkoriban jó példaként 
emlegették szakmai színvonalát és a 
szólásszabadság érvényesülését te-
kintve. Néhány éve az alapító főszer-
kesztőt, Szapudi Andrást kis emlékhely 
teszi feledhetetlenné Siófok belvárosá-
ban; paddal, asztallal, fából faragott 
könyvvel. Ő hagyta azt a hagyományt 
örökségül utódjára, Gyarmati Lászlóra, 
amihez most sok tekintetben vissza 
kívánunk térni. Röviden: a külcsín he-
lyett a belbecsre, vagyis a tartalomra 
koncentrálunk, egyszerre olvasmányos 
és információgazdag, a klasszikus új-
ságírói műfajokat visszacsempésző és 
mégis 21. századi lapot készítve. Tud-
juk, hogy mindenkinek ez sem fog tet-
szeni (olyan újságot még nem nyom-
tattak a világon), ezért megelégszünk 
azzal, ha sokan lapozzák elégedetten.

F. I.

Nemcsak 
nyáron,
télen is 
a topon
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Ingatlant vett a képviselő a várostól, vadászati      kiállítóhelyet épít rá Széplakon

Képviselők és fogadóóráik

Egyhangú igen a fideszes képvi-
selő ingatlanvásárlására, feltöl-
tötték a felügyelőbizottsági és 
igazgatósági helyeket, napiren-
den a klímaváltozás. Ülésezett a 
siófoki képviselő-testület.

Gencsi Attila önkormányzati képvi-
selő (Fidesz) veheti meg azt a szép-
laki területet az önkormányzattól, 
amit az elmúlt nyarakon az utazó vi-
dámpark bérelt, a Május 1. utca és a 
hetes főút találkozásánál – így dön-
tött 2019. évi utolsó ülésén a siófoki 
képviselő-testület.
A 2756 m2 nagyságú ingatlan pá-
lyázatban meghirdetett vételára 99 

millió forint plusz áfa, azaz bruttó 
125,7 millió forint. Az ingatlan be-
építhetősége 60 százalék, a legna-
gyobb építménymagasság 10 méter 
lehet.
A pályázatok beadási határideje 
2019. november 29. napja volt, ed-
dig az időpontig 1 db vételi ajánlat 
érkezett. Az ajánlatot – olvasható a 
képviselők elé került előterjesztés-
ben – a Gencsi Kft. (ügyvezetője: 
Gencsi Attila) tette. Tekintettel arra, 
hogy a pályázó települési képvi-
selő, Siófok Város Önkormányzata 
Szervezeti és Működési Szabályzata 
alapján az Összeférhetetlenségi és 
Etikai Bizottság előzetesen vélemé-

nyezte a települési képviselő és az 
önkormányzat között kötendő szer-
ződést. A képviselő-testületi ülésen 
Kenyér Anikó, az etikai bizottság el-
nöke ismertette a döntést, miszerint 
nem találták az ügyletet összeférhe-
tetlennek. 
Az ülésen Virág Erzsébet (Becsü-
lettel Siófokért) több lakó nevében 
feltette a kérdést: igaz-e a szóbe-
széd, miszerint Gencsi képviselő az 
ezüstparti vitorláskikötő bővítését 
tervezőknek kívánja átadni az ingat-
lant? A fideszes képviselő határozott 
nemmel felelt. A képviselő-testület 
végül egyhangúlag szavazta meg a 
városatya ingatlanvásárlását. 

Sorcsere
Miután a képviselő-testület a novem-
beri ülésén visszahívta az önkormány-
zati tulajdonú cégek felügyelőbizott-
sági, illetve igazgatósági tagjait, most 
újakat jelölt a helyükre. A tiszteletdíjak 
nem emelkedtek, és egyvalaki csak 
egy helyről kaphat tiszteletdíjat. A 
Siókom Nkft. fb-elnöke Juhász Attila 
képviselő (BSE), tagja Kocsisné Vár-
nagy Tünde képviselő (BSE). (A másik 
tagot az 50 %-ban tulajdonos hulla-
dékgazdálkodási társulás delegálja 
Tóth András, nagyberényi polgármes-
ter személyében). A Balaton-parti Kft. 
fb-elnöke Völgyi Lajos képviselő (BSE), 
tagjai Virág Erzsébet képviselő (BSE), 
dr. Ahmed Safar képviselő (Fidesz-KD-
NP), valamint Rusvai Tamás (külsős). A 
Termofok-Sió Kft. fb-elnöke dr. Nagy 
Gábor alpolgármester (független), 
tagjai Juhász Attila képviselő (BSE), Já-
nossy Gábor képviselő (BSE) és Gencsi 
Attila képviselő (Fidesz-KDNP). A Sió-
foki Temetkezési Kft. fb-elnöke Bardó-
cziné dr. Molnár Anita főállású alpol-
gármester, az fb tagjai Kenyér Anikó 
képviselő (BSE) és Horváth József (kül-
sős). A Siófoki Vízilabda Kft. fb-elnöke 
Bardócziné dr. Molnár Anita, tagjai Völ-
gyi Lajos képviselő (BSE) és Kecskésné 
Gigler Anikó képviselő (Fidesz-KDNP). 
Az NHSZ Zöldfok Zrt. (melyben 25 
százaléknyi tulajdona van Siófoknak) 
igazgatósági és felügyelőbizottsági 
helyeiről nincs egyetértés a város és a 
többségi tulajdonos állam között.

Ellenjegyzés kell
Az idegenforgalmi és rendészeti bizott-
ság azt javasolja, hogy a Balaton-parti 
Kft. legyen 2020-ban is a rendezvények 
szervezője, de egy, a városháza által 
megbízott szakember szakmai felügye-
lete mellett – mondta Virág Erzsébet 
bizottsági elnök. Hozzátette: el kell érni 
azt is, hogy a nyári Fő téri rendezvények 
feleljenek meg a város zajrendeletében 
foglaltaknak. A városi programok szer-
vezésének hivatali felügyeletét, koordi-
nálását, szakmai véleményezését ellátó 
köztisztviselő szakmai ellenjegyzése kell 
mostantól a fellépőkkel kötendő szerző-
désekhez, a rendezvénybiztosításhoz, a 
fény- és hangtechnikához, színpadbér-
léshez, különös tekintetettel az 1 milliós 
összeghatárt meghaladó szerződésekre.

Több zöld és e-busz
Siófok is részt vesz a klímaváltozás hatá-
sainak enyhítését célzó projektben. Az 
Európai Unió Magyarországon két te-
rületen teszi lehetővé pályázat benyúj-
tását: az egyik a Balaton-régió. A terve-
zett költségvetésből Siófokra 500 millió 
forint jut, az önrészt a szaktárca magára 
vállalja. A testületi döntés szerint Siófok 
város elsődlegesen a közterületek ár-
nyékolásával, zöldfelületek növelésével, 
parti sávban elektromos hulladékgyűj-
tő, e-locsoló, e-kisbusz beszerzésével és 
működtetésével, csapadékvíz-gyűjtő-
rendszer kiépítésével kívánja enyhíteni 
az éghajlatváltozás hatásait. 

Az ülést követően Gencsi Attila a to-
vábbi szóbeszédet megelőzendő, a 
Siófoki Híreknek elárulta, mit tervez 
a területen. „Már az ülés előtt is vol-
tak, akik megkerestek ezzel a szóbe-
széddel, annak ellenére, hogy a nyári 
széplaki lakossági fórumokon is a vi-
torláskikötő-bővítés ellen foglaltam 
állást, majd az októberi alakuló ülé-
sen is igennel szavaztam a város ko-
rábbi parkoló-hozzájárulásának visz-
szavonására – így a széplaki városrész 
képviselője. – Állandó, reprezentatív 
vadászati témájú kiállítóhely építését 
tervezem az ingatlanon, meglévő tró-
feagyűjteményemre alapozva.”

F. I.

1.

3.

4.

7.

5.

6.

8.
8.

7.

2.

1:
dr. Safar Ahmed:
minden hónap első kedd, 
14-16, városháza.

2.
Gencsi Attila:
minden hónap második kedd, 
14, városháza, testületi terem.

3:
Jánossy Gábor:
péntek, 14-16, régi könyvtár, 
kultkuckó.

Dr. Lengyel Róbert 
polgármester:
minden hónap első szerda, 
13-15, városháza.

4:
Kocsisné Várnagy Tünde:
minden hónap első csütörtök, 
16, városháza, testületi terem.

5:
Juhász Attila:
minden hónap első szerda, 16-17, 
Tanácsház u. 15, földszinti közös helyiség.

6:
Kenyér Anikó:
minden hónap negyedik szerda, 
15-17, városháza, testületi terem.

7:
Virág Erzsébet:
minden hónap első hétfő, 17-18, kiliti Galerius vendégház
minden hónap második szerda, 16-17, töreki orvosi rendelő.

8:
dr. Nagy Gábor:
minden hónap első hétfő, 16, 
kiliti Galerius vendégház.

Listáról a képviselő-testületbe 
jutottak:

Balogh Renáta: 
hétfő, 8-10, Galerius fürdő.

Kecskésné Gigler Anikó: 
hétfőtől péntekig, 
9-12, Kele utca 5.   

Völgyi Lajos: minden hónap 
utolsó csütörtök, 9-12, 
MSZP-iroda, Zsilip sor 1.
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Amerre az ősi Fok-folyó kanyargott: 
Sió-Fok, a Balaton fenekéről 
kiemelkedett település

„Eljött az idő, hogy egy magamfajta rebellis
 is kaphat városi elismerést.”

Fok falu és Lusta falu az Ős-Bala-
ton vizét levezető Fok-folyó part-
ján – évszázadokkal ezelőtt ez 
volt Siófok mai helyén. Ma már 
se Fok, se Lusta falu, se a Fok-fo-
lyó, 1795 óta létezik Sió-Fok, mely 
nem több, mint 300 éves telepü-
lés. Faragó Sándor szerint őstör-
ténete különleges, a legendás At-
lantisz ellentéte, hiszen a magyar 
tenger fenekéről emelkedett ki, 
és egyáltalán nem legenda, ha-
nem valóság…

Sok mindenben nem ért egyet a 
helytörténészekkel – bocsátja elő-
re Faragó Sándor, amikor siófoki 
otthonában meglátogatom annak 
apropóján, hogy a városnapon Sió-
fokért Érem kitüntetésben részesült. 
Faragó Sándor persze nem helytör-
ténész, hanem geográfus, térképész 
kutató. Idén tölti be a kilencvenet. 
„1970 óta mondhatom magam sió-
foki lakosnak, akkor lettem a Pécsi 
Geodéziai és Térképészeti Vállalat 
siófoki kirendeltségének a vezetője. 
De gyerekkori emlékek is idekötnek, 
1947-ben édesapám államosította 
miniszteri biztosként a balatoni ha-
lászati részvénytársaságot.”
Siófok új térképének elkészíté-
se közben 1978-ban fedezte fel a 
geográfus az ősi Fok-folyó medrét. 
„Sokan mondják a Fokot a mai Sió 
elődjének, tévesen, hiszen semmi 
köze a később kiásott csatornához.”  
Az Ős-Balaton vizét levezető folyót, 
ha a mai térképekre rajzolnánk, 
akkor a Marosi út felől érkezvén, a 
Csicsali vasúton és az M7-esen át 
keresztezné a Siót, s folyna tovább 
Siójut, Balatonszabadi irányában.
„A Balaton csak a szabályozás elké-
szülte, 1863 óta olyan, amilyennek 
ma ismerjük, előtte 3 méterrel ma-
gasabb volt a víztükre – magyaráz-
za a városnapi kitüntetett. – A vízál-
lás állandóan és durván változott az 
időjárás függvényében. Az évszáza-
dok során az északi szél a hullámok-
kal a déli partra hozta a homokot, itt 
homokpadokat, turzásokat épített. 

De ugyanez az északi szél a nádból 
eldugulást okozó úszó szigeteket 
is épített a déli parton, ami egyre 
töltötte a Fok-folyó tölcsértorko-
latát. Az így kialakult 4,5 kilométer 
hosszú turzásgátra épült Siófok. A 
4,5 kilométernyi tölcsértorkolat a 
mai szabadifürdői vasútállomástól 
a granáriumig tartott. A település 
kialakulásának folyamata országos 
szinten is egyedi, ezt bátran mond-
hatom, hiszen topográfusként szá-
mos település térképét készítet-
tem el.”

Sem az Ős-Balaton partvonala, sem a 
vízszintje nem volt azonos a maival, 
így a vízből kiemelkedő magaslato-
kon – amikor még híre-hamva sem 
volt a turzásgátnak – 3 település ala-
kult ki a mai Siófok területén; a legki-
sebb, Holovogy (később Kiralturki) a 
mai Árpád utcától nyugatra. A szigeti 
szőlőhegy területén Lusta falu, a mai 
ipartelep legmagasabb részén Fok 
falu. Lusta faluban, a mai Sziget-dűlő 
területén állt a Szent Péter és Pál-Ba-
zilika Faragó Sándor szerint (ma az 
M7-es szeli át a magaslat gerincét) ezt 

„Örülök, hogy eljött az idő, ami-
kor egy olyan „rebellis fajtát” is, 
mint én, városi elismerésben lehet 
részesíteni” – dr. Kovács Péter ezt 
nemcsak a Siófoki Híreknek mond-
ta, hanem a Siófokért Érem kitünte-
tés átvételekor is.

A Sió Televízió hajdani főszerkesztője 
egészségi állapota miatt nem tudta 
átvenni a kitüntetést a városnapon, 
hanem csak később, a városházán, 
egy tanácsnoki ülésen. Ott mond-
ta ezt, hozzátéve: természetesen a 

személyes hiúság miatt is büszke az 
éremre, ami számára kárpótlás is azok 
után, hogy jó húsz éven át „feketelis-
tán” szerepelt…
„Örök ellenzéki voltam, nem voltam 
hajlandó „beállni a sorba” – emlé-
kezett vissza a korábbi évtizedekre. 
– Persze, nehezen éltem meg, hogy 
„Kovács Pétert légmentesen el kellett 
zárni Siófok elől”, hogy a turizmus és 
marketing területnén jó két évtizeden 
át nem kért belőlem a város. Ebben 
az időszakban a Kodolányi főiskola 
volt számomra a mentsvár, az, hogy 

ott taníthattam, és hogy érezhettem 
diákjaim szeretetét.”
Ahogyan a városnapi méltatáson is el-
hangzott: dr. Kovács Péter nyugalma-
zott főiskolai adjunktus írta a Balaton 
első önálló régiós marketingtervét. 
Amikor ugyanis a Sió Tévénél „lejárt 
az ideje”, négy évig igazgathatta a Ba-
latoni Regionális Turisztikai Marketing 
Kht.-t, azaz közhasznú társaságot.
„Az akkori Magyar Turizmus Zrt.-nek 
az volt az elképzelése, hogy a turisz-
tikai marketing turisztikai régiók sze-
rint épüljön fel. 

sem fogadja el minden helytörténész, 
pedig a geográfus fejből idézi II. And-
rás király 1211-es adományleveléből 
azt a részt, ahol a templomról ír. „A 
hidak a Fokon, a foki nagyjómalom, 
a török vár: ezt én mind igazolhatóan 
alátámasztottan ábrázolom a korabe-
li térképeken. A török vár is egyesek 
szerint a granárium területén állt, pe-
dig valójában a mai ipartelep legma-
gasabb pontján.”
Lusta 1350 tájékán Fokba olvadt, 
pontosabban attól kezdve Foknak 
nevezték, Fok korábbi helyét pedig 
Fokszabadinak. A lassan kialaku-
ló turzásgátra az 1700-as években 
kezdtek költözni az emberek, a mai 
Fő tér körül volt a turzás legmaga-
sabb pontja, az ősfalu és a gát közötti 

terület pedig lagúnává alakult. Mivel 
pedig az Ős-Balatont levezető folyó 
Ádándnál már nagyon összeszűkült, 
eldugaszolódott a lefolyás, sürgető 
volt a Balaton levezetésének, sza-
bályozásának tervezése. Beszédes 
József 1810-re lett készen a tervek-
kel, végül 1818-tól 1863-ig tartott a 
munka. S ha már levezetés és zsilip: 
Faragó Sándor biztos benne, hogy 
csupán legenda a római kori Galerius 
császár zsilipépítése, hiszen ott, ahol 
ma a zsilip áll, akkoriban, ameddig 
csak a szem ellátott, az Ős-Balaton 
hullámzott. „De erre már modern 
legenda épült, sőt, beépült Siófok 
turizmusába is a Galerius fürdő által, 
nem akarom lerombolni, és amúgy 
sem hangzik rosszul...” – jegyzi meg.

Amikor egyébként az 1978-as tér-
képkészítés közben felfedezte a 
Fok-folyó ősi medrét (negyven éve 
még láthatók voltak a morotvák, a 
vízzel telt kanyargó árkok, melyek 
mára betemetődtek a MOL-benzin-
kút, a mögötte létezett lovarda, il-
letve a tűzoltólaktanya körül), még 
Faragó Sándor is Ős-Siónak titulál-
ta, holott Sivó-, majd Sió-pataknak 
a Fok-folyó deltatorkolata nyugati 
lefolyását nevezték el az akkor élők. 
Ez a patak sem a mai Sió nyomvona-
lát követte; a mai Semmelweis, Ár-
pád utcáktól kanyargott, míg bele 
nem torkollott a Fokba, valahol ott, 
ahol ma, Kiltinél a Sió közelében a 
motokrosszos fiatalok bőgetik jár-
gányaikat.         
A „mesebeli Fok-folyó legendáját” 
már régebben könyvbe foglalta, 
most pedig Időutazás címmel a 
várossá avatás 50. évfordulójára 
írt Siófok őstörténete kéziratban 
várja a kiadását. Siófok története a 
19. század második felétől, vagyis 
a zsilip és a déli vasút elkészültétől, 
a Balaton „felfedezésétől” kezdve 
nyitott könyv, de lám, az őstörté-
nete se kevésbé érdekes és propa-
galásra érdemes; megfontolandó 
Faragó Sándor korábbi felvetése 
is, egy történelmi emlékhely kiala-
kítása a Madarasi-Szigeti-dűlőknél, 
amerre a Fok kanyargott...

F. I.

folytatás a 8. oldalon

Sió-Fok 1860. évi térképe 

A Balaton jelenlegi partvonala
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(folytatás a 7. oldalról)

Mert addig a megyék voltak a mar-
ketingpénzek felelősei, ami a Ba-
latonnál annyit jelentett: Somogy, 
Zala és Veszprém egymással konku-
rálva ott és úgy hirdette a Balatont, 
ahogy neki tetszett – így a közgaz-
dász végzettségű egykori tévés. – 
Zala például Göcsejre koncentrált, 
mondván, hogy a Balatonra reklám 
nélkül is eltalál a turista. Veszprém 
meg a megyeszékhelyre és a Ba-
konyra figyelt, egyedül Somogy 
vette komolyan, hogy a megye első 
számú turisztikai célpontja a Bala-
ton. Amikor kiderült, hogy a régiós 
kht.-nak szánt központi marketing-
pénzeket valóban csak a Balatonra 
lehet költeni, pánik lett úrrá a me-
gyei döntéshozókon, és minden 
erejükkel próbálták ezt gátolni... 
Nem volt könnyű négy év, olyan ér-
zés volt a kht-t. vezetni, mintha há-
rom ló háromfelé húzna egy szeke-
ret, és azt kéne irányítanom...”

Az első, valóban a balatoni régióra 
szabott marketingterv azonban meg-
született, és azt se lehet mondani, 
hogy az íróasztalfióknak készült vol-
na. Kovács Péter úgy emlékszik: be-
építették az általa írtakat az országos 
marketingtervekbe, sőt, annak idején 
megbízták két balatoni arculati pros-
pektus szövegének a megírásával is, 
ami öt nyelven jelent meg.
Kovács Péter 2019-es Siófokért Érme 
azért is aktuális, mert éppen 30 éve, 
1989 nyarán indult az ország első 
kereskedelmi televíziója Siófokon. S 
hogy miért éppen Siófokon? „Ezt a 
mai napig sem tudom – felelte a ki-
tüntetett, a Sió Tévé első főszerkesz-
tője. – Olyan ügyesen csinálta Gáti Ist-
ván, akkori tanácselnök, Filiszár Tibor 
vb-titkár és Takács Sándor művelő-
désiház-vezető, hogy még adóenge-
délyt is szereztek, országosan egye-
dülálló módon, azaz a kábel mellett 
sugározni is tudtunk; magas antenná-
val Zánkán is fogtak bennünket. Ami-
kor felkértek főszerkesztőnek, már az 

adóengedély is megvolt. Nagy szak-
mai kihívást jelentett ez akkor; nem 
volt ismeretlen a város számomra, a 
közrádió Zala és Somogy megyei tu-
dósítójaként gyakran megfordultam 
Siófokon. Annyira jók voltak a stúdió 
technikai adottságai, kiegészülve a su-
gárzási engedéllyel, hogy közgazdász 
lévén számításokra alapozva azt java-
soltam: mivel egy városi tévé fenntar-
tása sokba kerül, annak érdekében, 
hogy képes legyen eltartani önmagát, 
próbáljunk meg kereskedelmi tévés 
vállalkozásba fogni. De ehhez kellett 
egy partner, mert a városi stúdió ön-
magában csak néhány órás adásra 
volt felkészülve, a csúcsidőben viszont 
napi tízórányi adás is volt filmekkel.”
Kovács szerint a Sió Tévé első négy 
éve valódi sikertörténet. „Akkor ugye 
még csak a „királyi” tévé létezett, mi 
meg előálltunk egy teljesen új stílus-
sal, hangvétellel, nem „nyakkendős” 
tévé volt. Reggeli imádsággal kezd-
tünk, éjszakai szexfilmmel zártunk, 
német nyelvű híreket mondtunk, volt 
élő talkshow, telefonos játék. Siófokon 
ült először kamera elé Máté Kriszta, 
Bochkor Gábor, Jakupcsek Gabriella, 
Csisztu Zsuzsa, rendszeresen lejárt 
műsort vezetni Szilágyi János, Juszt 
László, Fodor János és mások….”
A sikeréveket aztán a „kis balatoni mé-
diaháború” követte: előbb még csak a 
helyi pártok akartak egyre több bele-
szólást, majd egyre hangosabb viták 
támadtak a működtető kft.-ben part-
ner fővárosi tulajdonostárssal, közben 
az országos kereskedelmi tévék is be-
futottak…Kovács Péter mégis sajnál-
ta, amikor az önkormányzat kiszállt a 
helyi televíziózásból, „mert a siófokiak 
szerették a tévét, és máig hiányzik”...

F. I.

A Beszédes iskola tornacsarnokától 
a fokihegyi kézilabdavárosig
Siófokért Érem kitüntetésben részesült a városnapon az EHF Kupa-győztes siófoki női kézilabdacsapat is. Évtizede még újonc- 
nak számított a klub az NB I-ben, ma már európai kupagyőztes, és a világ legerősebbjének tartott női kézilabda-bajnokság 
egyik élcsapata. Kettős építkezéssel jutottak el erre a nemzetközi szintre; egyrészt csapatot építettek, nem kis nehézségeket 
leküzdve egyre erősebbet, másrészt a fokihegyi sportcentrum valahai területén és környékén valóságos kézilabdaváros 
nőtt ki a földből, kollégiummal, munkacsarnokkal, szivacskézilabda-csarnokkal, végül a Beszédes iskola tornacsarnokát 
felváltó Kiss Szilárd Sportcsarnokkal.
Közben a csapat a mostani szezonban a bajnokság mellett már javában játssza csoportmérkőzéseit címvédőként az EHF 
Kupában. Hajrá, csajok!

Új közösségi tér, turistalátványosság 
lesz a zsilip 2022-re

Elkezdődött a 19 milliárd forintos 
Sió-projekt, a zsiliprendszer és a 
csatorna rekonstrukciója. A témá-
ban tartott lakossági fórumon jár-
tunk, az azt követően is nyitva ma-
radt kérdéseinket pedig feltettük a 
projektért felelős cégnek.  

Elhangzott: a korszerűsítés a három 
nagy siófoki műtárgy átépítésére 
fekteti a hangsúlyt (leeresztő zsilip, 
hajózsilip, kiliti mederduzzasztó), 
de emellett mederkotrást, meder-
rendezést, töltésáthelyezést, me- 
derrézsű-helyreállítást is terveznek, 
valamint a keresztező műtárgyak és 
üzemi hidak felújítását, vizes élő-
helyek kialakítását. A projekt befe-
jezési határideje 2022. december 
31-e a kivitelező cég szakembere 
szerint, aki hozzátette: látványos és 
szép, valamint a lakosság és a turis-
ták számára is megközelíthető lesz 
az új Sió-zsilip, valóságos új közös-
ségi tér alakul ki körülötte.
Jelenleg már zajlik a kiliti meder-
duzzasztó átalakítása. Az új hajó-
zsilip valamivel nagyobb lesz a je-
lenleginél, az új leeresztő zsilipet 
is nagyobbra építik, vízáteresztő 
kapacitása a duplájára emelkedik, 
és néhány méterrel délebbre ke-
rül. A kiliti duzzasztó zsilipet 7-800 
méterrel lejjebb építik meg a Dózsa 
György út folytatásában, s ez alap-
jául szolgál egy leendő új Sió-híd-
nak is.

A jelenlévő civilek egyebek között 
arról érdeklődtek: a munkálatok ho-
gyan fogják befolyásolni a turisztikai 
szezont. A válasz: „Készültek ugyan 
előzetes tanulmányok, de ezek a zaj-
kibocsátásra fókuszáltak, még nem 
tudják, milyen hatásai lesznek a pro-
jektnek a turizmust illetően. A tervek 
szerint a bontási munkát a főszezo-
nig befejezik.” Felvetődött: legyenek 
okos padok, intelligens szemétledo-
bó, elektronikus tájékoztató felület a 
gigaberuházásról – az illetékesek nyi-
tottak voltak az ötletekre. Készült-e al-
ternatív útvonalterv a nagyobb mun-
kagépekre vonatkozóan, hiszen a 
szezonban egyébként is problémás a 
városi közlekedés? – kérdezte Jánossy 
Gábor önkormányzati képviselő. A vá-
lasz: a nagyobb gépek számára még 
keresik az alternatív útvonalat.

Három nyári szezont 
érint, a leeresztő 
zsilip 2021-ben épül
Siófoki Hírek: Mikor ér először látványos, 
szemmel is jól látható, jelentősebb mun-
kás-és járműmozgással is járó fázisába a sió-
foki beruházás?
– A mederduzzasztó zsilip szerkezet-
építése 2020 februárjában kezdődik. 
A hajózsilipnél várhatóan 2020. feb-
ruár-márciustól kezdődik a résfalas 
munkatér-határolás.

SH: Mivel a tervek szerint 2022. december 
31. a befejezési határidő, ez azt jelenti, 
hogy három nyári szezont érint az építke-
zés? A nyári főszezonban is zajlanak-e majd 
építési munkálatok?
– Igen, az építkezés várhatóan a há-
rom nyári szezont is érinteni fogja, 
mivel a rövid határidő nem teszi 
lehetővé, hogy ezen időszakban 
ne haladjon a kivitelezés. A mun-
kavégzés a turisztikai szezont, a 
nyaralók pihenését a lehetőségek-
hez mérten leginkább figyelembe 
véve, a vonatkozó szabályok szem 
előtt tartásával zajlik majd.
SH: Mekkora járműmozgással jár az építke-
zés, lesznek-e forgalomkorlátozások, útle-
zárások, különös tekintettel megint csak a 
nyári szezonra, például a Krúdy sétányon?
– Forgalomkorlátozást, útlezárást 
egyelőre nem tartunk szükséges-
nek. Jelentős járműforgalom idő-
szakosan, főként a nagy tömegű 
betonozások idején várható, erre 
több alkalommal is sor kerülhet. A 
Krúdy sétány igénybevétele a lee-
resztő zsilip építése kapcsán 2021 
közepétől várható, forgalomtech-
nikai beavatkozások itt szüksége-
sek lehetnek majd.
SH: A Sió-csatorna rekonstrukciója során 
milyen megoldásra számíthatnak a Sió 
menti földeken gazdálkodók, akik már az 
eddigi, kisebb intenzitású vízeresztések 
nyomán is földjeik víz alá kerülésére pa-
naszkodtak? Korábban felmerült, hogy 
ezeket a területeket kisajátítja az állam, 
szó van-e még erről?
– A projektben az elöntéssel veszé-
lyeztetett, jelenleg mezőgazdasági 
művelés alatt álló területek kárme-
gelőzését vizes élőhelyek kialakí-
tásával kívánjuk megoldani. Ez a 
ráfordítható forrás nagysága miatt 
biztosan nem képes az összes érin-
tett terület vonatkozásában meg-
oldást kínálni. A korábbi elöntések 
tapasztalatai, a legnagyobb prob-
lémát okozó érintettség alapján 
folyamatban van a területek leha-
tárolása, az ingatlanok kijelölése.

F.I., M.B., V.M.
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A MODERN NYUGATI ORVOSLÁS 
ÉS AZ AYURVÉDA SZINTÉZISE
Komplex diagnosztika és személyre szabott kezelési programok, ayurvédikus terápiák és kezelések 
ambulánsan is exkluzív környezetben Siófokon a Calendula Egészségügyi Intézetben.

A bôvebb információt a programokról és árakról honlapunkon talál: www.calendula.hu

   Gyógykezelések, fájdalomterápia, lökés-
hullám terápia, kollagén injekció, manuál 
terápia, plazma terápia

   Ayurvédikus kezelések, sejtes szintû tisztítás
   Mozgásterápia, jóga, thai chi, gyógytorna 

   Gyógymasszázsok, lávaköves masszázs, arc-
masszázs, haskorrekció, mély izom masszázs

   Diagnosztika, managerszûrés, kardiológiai 
szûrôvizsgálatok, radiológiai vizsgálatok

   Gasztroenterológiai kivizsgálás

Tel.: +36 84 352 725

calendula SIOFOKI HIREK 201908 - press2.indd   1calendula SIOFOKI HIREK 201908 - press2.indd   1 10/30/2019   1:22:54 PM10/30/2019   1:22:54 PM

Az önkormányzat havi programajánlója

2020. január-február
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Kiderült, mi van a nagyruva alatt
Sok tehetség, rengeteg munka, alá-
zat, és példaértékű hagyományőr-
zés. Ezt rejtette a nagyruva (téli 
nagyruha, nagykendő a székelyek-
nél) a Balaton Táncegyüttes 2019-es 
évzáró műsorát látva.

Úgy profik ők, hogy amatőrök, vagyis 
nem hivatásuk a tánc, de amit előadtak, 
az profi művészeti együttesnek is dicsé-
retére válna. Háromszor tapsolta vissza 
őket a Kálmán Imre Kulturális Központ 
telt házas közönsége. Nagyruva alatt: 
egy népzenei táborban álmodta meg 
2019-es karácsonyi műsoruk kereteit 
Csuti Péter, a Balaton Táncegyüttes új és 
eddigi legfiatalabb művészeti vezetője.
„Végre siófokiak a Balaton Táncegyüttes 
vezetői, Fodor Janka és Csuti Péter is 
itt nevelődött, Szigeti Angéla és Papp 
Károly szárnyai alatt – mondta a Siófo-
ki Híreknek Tamás Lóránt, az együttest 
fenntartó egyesület elnöke. – A korábbi 
művészeti vezetőnk, Kádár Ignác átad-
hatta a stafétabot nekik, készen álltak 
a feladatra. Az 56 éves Balaton Tánc-
együttes történetének legfiatalabb 
vezetői, és ideális, hogy egy női és egy 
férfi vezetőnk is van”.
Első teljesen önállóan szerkesztett 
nagyprodukciója volt a decemberi a 
párosnak. „Háromgenerációs előadás 
volt, 10 évestől a 60 évesig, hiszen szín-
padra lépett az utánpótlás, táncoltak az 
aktív balatonosok, valamint a Balaton 
Bt., vagyis a szeniorok is – így Csuti Pé-

ter. – A forgatagok során mind a hatvan 
táncos egyszerre lépett a színpadra, ez 
is régi álmom volt.”
Fél évet készült az évzáró gálára a Bala-
ton, s immár két próbatermük is van, a 
régi könyvtár épületében és a Beszédes 
iskolában. Tamás Lóránt felidézte: fon-
tos lépés volt a néptáncegyüttes városi 
elismerésében, amikor néhány éve ki-
emelt egyesület lett az önkormányzati 
támogatás szempontjából. Elvégre költ-
ségeik igen magasak; egy pár csizma 50 
ezer forint, és akkor a táncosviseletekről 
még nem is szóltunk; továbbá az uta-
zásokról és az élőzenés produkcióikhoz 
szükséges zenekarról. „Az elmúlt évek-
ben sokat javult a megbecsültségünk, 
de jelentős tudással rendelkezünk, ami 
még sok minden másra is alkalmas vol-
na – jegyezte meg az egyesületi elnök.
– Örökségünk megőrzése mellett jövő-
be mutató, magas színvonalú szakmai 
munka folyik az együttesben, szeret-

nénk újra minél több fesztiválon meg-
jelenni és újra díjakat elhozni”.
„És mi is szeretnénk egy városi ren-
dezvényen főműsoridőben fellépni, 
ahogy például az Alba Regia együttes 
Székesfehérváron, vagy a Somogy Ka-
posváron – konkretizálta az ifjú, 21 éves 
művészeti vezető, aki táncművészeti 
egyetemre jár, a Bartók együttesben (is) 
táncol, és a művészeti iskolásokat is ok-
tatja néptáncra Fodor Jankával együtt, 
amúgy pedig ezüstpitykés táncos, ami 
az ifjúsági szólótáncos kategória csúcsa. 
– Persze, augusztus 20-án délután egy-
kor is nagyon sokan megnéztek ben-
nünket, s most a karácsonyi műsorunk-
ra is egy nap alatt elfogytak a jegyek…”
A jól sikerült évzáró gála után im-
már bizonyos: Siófoknak (is) van saját, 
„főműsoridős” művészeti együttese. 
Amatőrök, és mégis profik.

F. I.

HAJÓÁLLOMÁS

január 26.
(11 óra)

Futás Kerékpár

Görkori

Jelmez

Roller

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
A szervezők a program- és időpontváltozás jogát fenntartják!
További infó: www.hellosiofok.hu és facebook.com/hellosiofok

MASZKA RUN
     - Asszonyfarsang

A Balatuning Egyesület szervezésében idén is felelevenítjük 
a somogyi hagyományt.

HAJÓÁLLOMÁS

Kolbásztöltő verseny

Mohácsi busók Koncertek

Látvány disznóvágás

A rendezvény ingyenes és kutyabarát!
A szervezők a program- és időpontváltozás jogát fenntartják!
További infó: www.hellosiofok.hu és facebook.com/hellosiofok

A programokon archiválás és intézményi marketing célból fotófelvételek készülnek!

2020. január 20. hétfő 17.00
Jézus Galileai szolgálata,
Máté, a vámszedő elhívása, hegyi beszéd
Előadó: Balogh Gábor vallás- és társadalom-
kutató.

2020. február 3. hétfő 17.00
Jézus gyógyításai (a római százados, meg-
szállottak) – a vihar lecsendesítése.

Előadó: Egerváriné Árvai 
Márta, a Sola Sciptura 
Főiskola oktatója.

2020. február 5. szerda18.00
„Mit tehetünk?” : 
terítéken a klímaváltozás.
Kerekasztal beszélgetés meghívott 
vendégeinkkel:
Szépvölgyi Katalin könyvtárvezető (Óbudai 
Platán Könyvtár Ezüsthegyi Könyvtára), 
Dr. Vásárhelyi Tamás nyugalmazott  főmuzeoló-
gus (Magyar Természettudományi Múzeum), 
Nász János ökológiai szaktájékoztató 
(József Attila Megyei és Városi Könyvtár, 
Tatabánya)
Az est házigazdája, moderátora: 
Pusztai Fruzsina

2020. február 21-március 23.
Heves Gabriella, autodidakta 
képzőművész kiállítása.
Helyszín: BRTKK,Felnőttrészleg
Megnyitó: 2020. február 21.
Megtekinthető: 2020. március 23.

Állandó programjaink
Irodalombarátok Köre minden hónap utolsó 
szerdán 16.30-17.50 óráig.
Rejtvényfejtők Klubja minden hét, pénteki 
napon 15 órától.

Százszorszép Kezek
2020. február 1. és 8. 
szombat 9.00-12.30
Mókás madarak. 
2020. február 15. 
szombat 9.00-12.30
Égbe repülünk. 
2020. február 22. 
szombat 9.00-12.30
Papírmasé álarcok.
2020. február 29. 
szombat 9.00-12.30
Várakat építünk.

Papírszínházas délutánok
2020. február 28. péntek 16.30 
Mese: Egy pöttyös nap 
            Maros Krisztina

meséje
Az előadás után
kézműves foglalko-
zásra várjuk a gyer-
mekeket és szüleiket.

2020. január 31. péntek 16.30
Zenés mesék délután:  
A széttáncolt cipellők című mese 
zenei aláfestéssel. 
Fuvolán játszik Dankházi Dorka.

2020. február 1. szombat 16.00-18.00 
Apropók Táncház 

Visszatérő, és új fejlesztő 
foglalkozások
Gyermekjóga 
4-7 éveseknek.
Minden csütörtökön 
16.30-17.15 között a 
Gyermekrészleg foglalkoztató 
termében.
Gyermekjóga 7-10 éveseknek.
Minden hétfőn 16.30-17.15 kö-
zött a Gyermekrészleg foglalkoz-
tató termében.

2020. január 22. szerda18.00
„Őrizz és Emlékezz!” 
A zalaegerszegi zsidó hitközség vándorkiállításának megnyitója. 
A kiállítást bemutatja Siklósi Vilmos, a Zalaegerszegi Zsidó Hitköz-
ség elnöke és felesége, Siklósi Eszter Judit.
A kiállítás megnyitón közreműködnek: 
Dr. Nógrádi Gergely főkántor és Teszter Nelli zongoraművész

A programokon a részvétel ingyenes! A programok archiválása céljából fotók készülnek! Megértésüket köszönjük.

Felnőttrészleg

Gyermekrészleg

Programjaink összeállításában a családbarát gondolatiság érvényesül! A programokon a részvétel ingyenes! A programváltozás jogát fenntartjuk!

Kálmán Imre Emlékház

Csoportok bejelentkezését e-mailben az emlekhaz.kalman.imre@gmail.com címre várjuk.

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet Könyvtár
Cím: 8600 Siófok, Fő tér 2/A. Postacím: 8601 Siófok, Pf. 1.
Tel.: felnőttrészleg: 84/ 506-598; gyermekrészleg: 84/506-598/3-as mellék
Honlap: www.konyvtar-siofok.hu
Adminisztráció/hosszabbítás: felnőttrészleg: 84/506-598/1-es mellék, 
help@konyvtar-siofok.hu; gyermekrészleg: 84/506-598/1-es mellék, 
gyermekkvt@konyvtar-siofok.hu
Tájékoztatás: 84/506-598/2-es mellék, tajekoztatas@konyvtar-siofok.hu
Könyvtárközi kölcsönzés: 
84/506-598/2-es mellék, kvkkozi@konyvtar-siofok.hu
Nyitvatartás:
felnőttrészleg: hétfő-szerda-csütörtök-péntek: 9.00-18.00, kedd: zárva, 
szombat: 8.30-13.30.; gyermekrészleg: hétfő-szerda-csütörtök-péntek: 
13.00-18.00, kedd: zárva, szombat: 8.30-13.30

Kálmán Imre Emlékház
Cím: Kálmán Imre sétány 5. Tel.: 84/506-598/8-as mellék
E-mail: emlekhaz.kalman.imre@gmail.com
Nyitvatartás: hétfő: zárva, kedd-péntek: 10.00-17.00, szombat: 9.00-13.30

BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI 
KUTATÓINTÉZET  KÖNYVTÁRKUTATÓINTÉZET  KÖNYVTÁR
ÉS KÁLMÁN IMRE ÉS KÁLMÁN IMRE 
EMLÉKHÁZEMLÉKHÁZ

2020. február 12. szerda 17:30
Európa Keringő
Benedek István Gábor Kálmán Imre emlékére írt re-
gényének bemutatója a Kálmán Imre Emlékházban.
Benedek István Gábor szerzővel Laki Judit, BRTKK igaz-
gató beszélget.
 
2020. február 18. kedd 16.00-17.00
 „Egy a szívem, egy a párom” -  Kálmán Imre szerelmei 
Előadás az Operettkirály romantikus kapcsolatairól 
és tárlatvezetés az Emlékházban.
(Ezen idő alatt az állandó kiállítás ingyenesen látogatható!)
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Spájzba hív a kulturális központ

Kiliti szeretet

Újabb díj: családbarát lett a KIKK

Siófokon és környékén értékfeltá-
rást indított a KIKK az alkotó kéz-
művesek felkutatására,
felkarolására, munkájuk bemuta-
tására, árusítási lehetőség biztosí-
tására.

Spájz: tavaly szeptembertől szomba-
tonként egész napos, bemutatkozás-
sal egybekötött árusítási lehetősé-
get kínálnak számukra az intézmény 
előcsarnokában, térítésmentesen. A 
termelők és a piacra látogatók köré-
ben is kialakult már egy réteg, ame-
lyik alkalomról alkalomra visszatér.
Minőségi saját termelésű, saját ké-
szítésű termékeket kínálnak, helyi 
és kistérségi értékeket: sörök, borok, 
mézek ízkavalkádja mellett a sze-
met gyönyörködtető kézzel készített 
egyedi termékek is megtalálhatók. 
Céljuk, hogy a gyerekeknek is lehe-
tőségük nyíljon megismerni, milyen 
értékek rejlenek az egyediségben, 
a hagyományokban, mi hogyan ké-

szült régen, milyen más a saját előál-
lítás, mint a tömeggyártás. Azt, hogy 
egy-egy termelő szívét-lelkét bele-
adja az általa előállított termékbe, 
gazdagítja a környezetét, színesíti a 
piacot, értéket ad. Spájzba hív a KIKK, 
kóstolásra, egyedi ajándék vásárlásá-
ra, olyan termékek megismerésére, 

melyeknek előállítói számára fontos 
a hagyományok tisztelete.

„Ha tisztességes dolgokat teszel le 
az asztalra, hozzájárulsz valamihez, 
amit úgy hívunk, haza.” 

(Geszti Péter).

A Kálmán Imre Kulturális Központ a 
2016-ban elnyert Minősített Közmű-
velődési Intézmény cím, valamint 
a 2017-ben kapott Közművelődési 
Minőség Díj után 2019 végén dup-
la díjat nyert, a Családbarát Mun-
kahely és Családbarát Szolgáltató 
Hely minősítés bronz fokozatában 
részesült. Az intézmény munkatár-
sai Budapesten, az Uránia Nemzeti 
Filmszínházban vették át az elisme-
rést. A KIKK büszke arra, hogy a díj 
megpályázásához látogatóik aján-

lásaikkal járultak hozzá, méltónak 
ítélve a házat a védjegyek használa-
tára. A két részből álló védjegy (Csa-
ládbarát Munkahely és Családbarát 
Szolgáltató Hely) hitelesen bizonyít-
ja a munkavállalók és a szolgálta-
tást igénybe vevők számára, hogy 
a védjegy tulajdonosa családbarát 
munkahelyként működik, illetve 
családbarát szolgáltatást nyújt, 
mely egyúttal a szervezet társadal-
mi felelősségvállalását is igazolja.
A védjegy elnyerésével a díjazott 

pozitív értelemben megkülönböz-
tetheti magát a hasonló tevékeny-
séget folytató intézményektől, va-
lamint előnyt szerezhet a minőségi 
munkavállalókért folytatott küzde-
lemben.
A Kálmán Imre Kulturális Központ 
számára fontos a minőség (ezt jelzik 
a korábbi díjak) és az is, hogy láto-
gatóik jól érezzék magukat; dolgo-
zóik sem munkahelyként, hanem 
otthonként tekintenek a házra.

Már nem csak a kiliti gyerekek járnak a Kilitiért Egyesület 
nagyszabású Mikulás-ünnepségére, messzebbre is elért 
a híre, hiszen már 16 éve megszervezik. Mézeskalács, 
palacsinta, műsor, önkormányzati támogatással – ez az 
egyik legnagyobb rendezvényük, de mindenképpen a 
legtöbb erőfeszítéssel és szeretetátadással járó. Hagyo-
mány már az is, hogy a városrész időseinek, betegeinek, 
rászorulóinak, nagycsaládosainak év végén tartós élel-
miszerből, édességből, gyümölcsből álló szeretetcso-
magot állítanak össze. Most 86 helyre vitték házhoz az 
egyesület aktivistái, legfőképpen az 1 százalékos adó-
felajánlásokból és a jótékonysági bál bevételéből. 

Félmillió forintot licitáltak és adtak össze

Ave Maria, ételosztás és Szent János-áldás

Küldjétek a fiúkat és a férjeket énekelni!

Több mint félmillió forint jött össze 
az év végi Mézeskalácsváros-akci-
ón, a licitekből és a felajánlásokból.

Mézeskalács vasútállomás, templo-
mok, iskolák, a pláza, a kulturális köz-
pont – a negyven alkotást a Kálmán 
Imre Kulturális Központ előcsarnoká-
ban lehetett megtekinteni, közben 
a Mézeskalácsváros 2018-2019 Face-
book-oldalon licitálni rájuk. Az árve-
résből közel 300 ezer forint folyt be, 
egyéb felajánlásból további több mint 
200 ezer. A legtöbb mézeskalácsépület 
Nagy Gábor alpolgármesteré lett, ha-
tot is megnyert a licit során, de például 

licitáltak és nyertek az országgyűlési 
képviselők is: Witzmann Mihály 22 ezer 
forintért a Sarlós Boldogasszony-plé-
bániatemplomot szerezte meg, Po-
tocskáné Kőrösi Anita 15 ezerért egy 
házikót. Az ötletgazda-szervezőktől, 
Kótiné Molnár Szilviától és Herencsár 
Tündétől tudjuk: Molnár J. Tibor áldoz-
ta a legtöbb pénzt licitjeivel és felaján-
lásával. Még Afganisztánból is érkezett 
utalás a jótékony célra.
Az idei kedvezményezett az 5 éves 
Andrási Dominik és családja. A kis Do-
minik is ott volt az átadón. Az orvosok 
súlyos betegségeket állapítottak meg 
nála, állapotát a heti többszöri gyógy-

kezeléssel sikerült stabilizálni; ennek 
szinten tartására szükség van folyama-
tos gyógytornára, kezelésekre, gyógy-
masszázsa, gyógyúszásra.

F. I.

Mindenki karácsonya ünnepséget 
szervezett a Siófok Városért Egyesü-
let és az Egy tál csapata, hogy ne csak 

azoknak legyen ünnep, akiknek van 
otthona és családja…
Ez a közönség nem olyan volt, amilyet 
megszoktunk, ha egy énekes és egy 
zongoraművész lép fel, ahol felhang-
zik az Ave Maria…Többen azok közül, 
akik meghallgatták advent utolsó 
szombatján Bálint Natália és Aleksze-
jev Jevgenyij műsorát a városháza 
házasságkötő termében, másnap 
pontban délben ott álltak a sorban 
az ételosztásnál az Újpiac téren…”... 
hol a szeretet él,/ ott gonosznak he-
lye nincsen. / hol a jóság jövőt remél, 
ott megjelenik az Isten” – választot-

ta a 177. karácsony előtti ételosztás 
mottójául az Egy tál csapata. A haj-
léktalanszállón a fedél nélküli város-
lakók együtt imádkoztak a ferences 
szegénygondozó nővérekkel.
A siófoki rendőrkapitányság nyugdí-
jas egyesületének borosgazdái és az 
Enyingi Borkedvelők Rendje szentmi-
sére és Szent János-áldásra invitálta 
azokat, akik boraikra áldást szerettek 
volna kérni. 
A két szervezet újborszentelése im-
már hagyomány a Sarlós Boldogasz-
szony-templomban.

Tagtoborzót hirdetett a Siófoki Férfi Dalkör. Kéréssel fordultak minden siófokihoz, aki a kórusmuzsikát kedveli, szívesen 
hallgatja, és főleg azokhoz, akik tagjai lennének a 143 éve működő dalkörnek, velük együtt énekelnének. A jelenleg 28 
főből álló énekkar átlagéletkora 63 év. „Kedves siófoki Édesanyák és Feleségek! Küldjétek fiaitokat és férjeiteket ebbe 
a nagy múltú kórusba dalosnak!” – írják felhívásukban. Várják az énekelni tudó és szerető siófoki és környékbeli 16-70 
éves férfiak jelentkezését, akik hisznek a zene és az éneklés közösségformáló erejében. Szeretnék megtartani, illetve 
újra megszerezni a „fesztiválkórus” minősítést, s megfelelni a megyei Prima-díjnak, valamint a Somogyország Kincse 
elismerésnek. Jelentkezni lehet a kóruspróbák idején, kedden és csütörtökön 17.30-tól, a zeneiskolában.

Civil Akadémia
Újraindul a Siófoki Civil Akadémia előadássorozata.
Az idei első előadást Lengyel Róbert polgármester tartja 
január 31-én a városi könyvtárban, 17 órától. A téma az 
1566-os szigetvári ostrom és előzményei, a Zrínyi család, 
a török és a magyar háborús felkészülés, az ostromgyűrű 
bezárulta, a hősies kitartás, az osztrák árulás, az ön-
feláldozó kitörés.

Véradás
Január 27. Siófok, Bakony utca 2. Baross G. SZKI 13.00-15.00
Január 28. Nagycsepely, Kossuth L. utca 17. Orvosi Rendelő 15.00-16.00
Január 28. Kötcse, Fő utca 15. Faluház 16.30-18.30
Február 3. Ságvár, Fő utca 16. Művelődési Ház 16.00-18.00
Február 4. Siófok, Koch Róbert utca 8. Krúdy Gy. SZKI 13.00-15.00
Február 11. Som, Kossuth L. u. 5. Közösségi Ház 16.00-18.00
Február 24. Siófok, Semmelweis I. u. 1. Siófoki Kórház Vérellátó 15.00-18.00

Kiliti gumiszervíz éves állásra 
alkalmazottat keres.

Tel.: 06 30 / 925 - 0014
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Szabadidőpark karácsonyra 
a Minta lakótelepen
Karácsonyra készült el a szabadidő-
park a siófoki belvárosban, a Minta 
lakótelepen. 
Örömének adott hangot a Faceboo-
kon Lengyel Róbert polgármester, va-
lamint Szajcz Adrián, a városrész elő-
ző képviselője is (Fidesz, ma megyei 
közgyűlési alelnök).
„Még az előző városvezetés idején 
megszületett döntéssel, a város saját 
pénzéből épült, mintegy 135 millió 
Ft-ból – írta a polgármester. – Az épí-
tő cég siófoki, a 2. sz. Mélyépítő Kft. 
Megépült 920 m2 színes gumiburko-
lat és több mint 1000 m2 térkő. Van 
15 felnőtt fitneszeszköz, 7 felújított 
és további 3 új játszóeszköz, 2 kültéri 
pingpongasztal és 1 kültéri sakkasz-
tal; épült 2 homokozó, 2 kombinált 
sportpálya védőhálóval. Lett ezeken 
kívül 2 ivókút, 10 kerékpártároló hely, 
5 kerékpártámasz, kihelyezésre ke-
rült 15 új hulladéktartó, 3 napvitorla, 

6 ledes esőbeálló gomba körpaddal, 
új közvilágítás, és kiépítésre került a 
telepített növényzetre tekintettel lo-
csoló rendszer is. Most már csak meg 
kell becsülni és vigyázni rá...Méltán 
lehet rá büszke Siófok, köszönet érte 
adófizető polgárainak.”
„2015-ben kezdtem el ezt a munkát, 

amely a lakosság véleménye és az 
igényei szerint került kialakításra – 
írja Szajcz Adrián. – Öröm számomra, 
hogy a város egy ilyen fejlesztéssel 
gazdagodott. Bízom benne, hogy az 
általam megkezdett munka tovább 
fog folytatódni a területen.”

F. I.

Több fényt! Lámpacsere és okos zebra
Este, éjszaka balesetveszélyesek egyes gyalogátkelőhelyek a városban. „Okos zebra” épül a Kele-Bajcsy ke-
reszteződésben.

Este, éjszaka a gyalogátkelőhelyek egy része rosszul megvilágított, sokszor balesetveszélyes is városunkban. Len-
gyel Róbert polgármester a jegyzőt kérte, tegyen a hivatal javaslatot arról, hogy miképp lehetne ezen költségtaka-
rékosan javítani. 
„Ezzel együtt a város által üzemeltetett közlekedési lámpák már rég elavultak, 20-30 éves technikák, gyakori a 
meghibásodásuk, így 2020-ban megkezdjük azok ütemezett modernizálását is – így a polgármester. – Évente egy-
egy kereszteződés lámpáit tudjuk majd újakra cseréltetni. Sajnos az utcák közvilágításával összefüggésben is egyre 
több a problémánk, hol itt, hol ott marad sötétben éjszakára a város. Vannak egyedi, egy-egy lámpatestet érintő 
gondok, és vannak városrészeket, egyes utcákat, de legalább is utcaszakaszokat érintő meghibásodások egyaránt.”
Az önkormányzat megbízásából a Termofok-Sió Kft. tart fenn 24 órás diszpécserszolgálatot, ahol a hibabejelen-
téseket meg lehet tenni (84/311-042, vagy 30/531 3225, email: kozvil@termofok.hu). A kisebb hibákat sa-
ját hatáskörben orvosolják, viszont a földkábelek javítása, a transzformátorállomások, elosztószekrények hibáinak 
(amikor általában egyszerre utcák, városrészek maradnak áram nélkül) az elhárítása az E-on hatásköre. Az eonosok 
a bejelentéstől számított 48 órán belül kezdik meg a hibaelhárítást, de a javítás időtartama kitolódhat.

Pályázati forrásból „intelligens gyalogátkelő” épül a helyi rendőrkapitányság javaslatára a rendkívül balesetveszé-
lyes Kele-Bajcsy utcai kereszteződésben. Ez az önkormányzat által biztosított önerőnek (350 000 Ft) köszönhetően 
a Balaton Fejlesztési Tanács által finanszírozott pályázat keretében valósulhat meg. Olyan, a gyalogos közlekedés 
biztonságát szolgáló rendszer lesz ott, amely az útburkolatban elhelyezett led prizmák segítségével, villogó fény-
nyel hívja fel az autósok figyelmét a zebrán áthaladni szándékozó gyalogosokra. A fényjelzés akkor lép működésbe, 
amikor egy szenzor a járdáról lelépő gyalogost érzékeli.
2020 tavaszán épül meg az új átkelő. Később hasonló rendszerek épülhetnek ki másutt is a városban.

Tízmilliók a szeméthalmok eltüntetésére

Nem tudták megakadályozni a jogszerű bontást

A tavalyi év első 10 hónapjában 
már 340 tonna illegálisan lera-
kott szemetet szállíttatott el az 
önkormányzat a város különbö-
ző területeiről – 2018-ban egész 
évben 207 tonnát...

Burjánzik tehát az illegális sze-
mételhelyezés Siófokon (is), rezsi-
csökkentés ide, vagy oda... Len-
gyel Róbert polgármester arról 
tájékoztatott: a nyári időszakban a 
kukák napi többszöri, azaz sűrűbb 
ürítésére és a kukák köré lepakolt 
szemét elszállítására összesen  7,5 
millió forintot költött az önkor-

mányzat – és sokszor még ez is ke-
vésnek bizonyult...
„Az illegálisan leömlesztett, kira-
kott szeméthalmok (közte nyáron a 
rengeteg, feltehetően parti büfék-
ben nappal keletkezett, majd az éj 
leple alatt sumákban, a városban, 
autókból kidobált szemeteszsákok) 
eltávolítására majdnem 11 milliót 
költöttünk tavaly januártól október 
végéig – így a polgármester. –  Az 
elszállíttatott mennyiség egyéb-
ként az év első 10 hónapjában 
340 tonna volt, míg 2018-ban 207 
tonna volt egész évben! Ami külö-
nösen szembetűnő, hogy a lomta-
lanítások időszakában, illetve azt 
követő rövid időn belül meredeken 
emelkedik a mennyiségi mutató. 
Hiába a házhoz menő, ily módon 
gyorsabb lomtalanítás, akár pár 
óra alatt is elhordanak egy csomót 
a kipakolt kupacokból valakik, ab-
ból aztán otthon kimazsolázzák, 
amire szükségük van vagy pénzzé 
tehető, a maradékot pedig szerte-
szét hordják és terítik éjjel a város-

ban, gondolván, majd a becsületes 
adófizetők pénzéből azt is elvitet-
jük mi. És vitetjük is, mert közben 
meg ömlenek a panaszok, hogy 
sok a szemét Siófokon...”
A városvezető hozzátette: a város 
délkeleti utcáit elborítja a rengeteg 
leborogatott építési törmelék és 
egyéb szeméthalom. „Azoknak az 
elszállíttatása önmagában újabb 
tízmilliós tétel. Ezt is vitesse a vá-
ros? És hol a vége ennek? Rövide-
sen a hivatal szakembereivel és a 
Siókom vezetőivel átfogó stratégi-
át dolgozunk ki a helyzet javítása 
érdekében. Mert a városnak is van 
teendője és felelőssége bőven, de 
amíg a fejek egy részében nem 
lesz rend, amíg ilyen sokan lesznek 
azok, akik a mocsokban is elvan-
nak, és arra számítanak, hogy majd 
a mások pénzén el lesz takarítva 
utánuk a szemét, addig bizony ez a 
szabálytisztelő többség kárára fog 
menni...”

F. I.

Az ezüstparti vitorláskikötő régi 
szociális blokkjának elbontá-
sát kifogásolta a Facebookon az 
Ezüstpart Vitorlás Egyesület. Dr. 
Sárközy László jegyző szerint az 
önkormányzat jogszerűen járt el.

Sárközy László tájékoztatta a Siófoki 
Híreket: a Siófok Város Önkormány-
zat tulajdonában álló „közpark és 
2 épület” megnevezésű ingatlan a 
Balaton-parti Kft. vagyonkezelésé-
ben áll. A területen korábban léte-
sített szociális helyiség (wc, mosdó, 
zuhanyzó) korszerűsítésére a kft. a 
strandfejlesztési pályázaton állami 
forrást nyert el. Ennek jegyében a 
korszerűtlen épület elbontását kö-
vetően modern, a mai előírásoknak 
megfelelő blokk kerül kialakításra. 
Az ingatlan a forgalomképtelen ön-
kormányzati törzsvagyon része.
„Az elbontásra került felépítményen 
2001. évben az Ezüstpart Vitorlás 
Egyesület építési engedély és az 

akkori polgármester átalakításhoz 
hozzájáruló nyilatkozata birtokában 
jogszerű átalakítási, viszont jogta-
lan bővítési átalakítási munkát vég-
zett, melynek fejében ezt követően 
használta annak egy részét – így a 
siófoki jegyző. – A szociális helyiség 
használatának biztosítása tudomá-
sunk szerint az egyesület által mű-
ködtetett kikötő működési engedé-
lyének feltétele. A Balaton-parti Kft. 
a bontást – az egyesület zavartalan 
2019. évi működése érdekében – a 
hajózási szezon befejezését követő 
időre tervezte. A bontást azonban 
az egyesület tagjai először meg-
akadályozták, az épület őrzésé-
re biztonsági őröket fogadtak. Az 
önkormányzat mint tulajdonos, a 
Balaton-parti Kft. mint beruházást 
végző, illetve vagyonkezelő és az 
egyesület között folyamatos egyez-
tetések folytak, melyek azonban 
nem vezettek eredményre. Ennek 
oka az volt, hogy az egyesület olyan 

jogosultságot (évtizedekre biztosí-
tott használati jog) követelt magá-
nak, mely jogszabályba ütközik.”
A Balaton-parti Kft., illetve az ön-
kormányzat ennek ellenére is haj-
lott volna egyezségre a vitorlás 
egyesülettel, de ezt az egyesület 
elutasította, és a Balaton-parti Kft., 
illetve a városi önkormányzat ellen 
birtokvédelmi eljárást kezdeménye-
zett, mely jelenleg is folyamatban 
van. „Ráadásul az egyesület  – foly-
tatta Sárközy László – minden alap 
nélkül a teljes ingatlanra használati 
jog bejegyzését kezdeményezte. A 
szociális blokk elbontása megtör-
tént, az új építése folyamatban van. 
Nem áll szándékunkban az egyesü-
let életét ellehetetleníteni, de jog-
szabállyal, illetve Siófok érdekével 
ellentétes egyéni törekvéseket nem 
tolerálunk”.

F. I.

Városőrök által kísért kukások 
a délkeleti városrészben
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Elfogyott a türelem, már az olaj is folyt Varga Imre siófoki földben nyugszik

Evezős versenypályát
terveznek a Sióra

2020 méter
pezsgőfutás

A közútkezelő nem volt hajlandó 
intézkedni, elfogyott a polgármes-
ter türelme…

Egy bordó, összetört autó immár hó-
napok óta árválkodott a közútkezelő 
fenntartásában lévő 65-ös út sztráda-
felüljáró előtti szakaszán félretolva. 
Mivel az út állami, nem önkormányza-
ti, így a városnak nem volt jogosultsá-
ga intézkedni. Ennek ellenére dr. Len-
gyel Róbert polgármester többször is 

megsürgette levélben az illetékeseket, 
hogy szállítsák el a járművet a körfor-
galom mellől. A rendőrség válaszolt, 
miszerint a jármű ott nem jelent a 
közúti forgalomra veszélyt, így nem 
az ő dolguk elvitetni. A megyei köz-
út kezelője viszont választ sem írt. Az 
autótulajdonos tartózkodási helye is-
meretlen. A közút illetékese a sokadik 
sürgetésre azt közölte a siófoki jegyző-
vel telefonon, hogy ők továbbra sem 
fogják elszállíttatni.

„A kör bezárult, viszont a türelem is 
elfogyott – így Lengyel Róbert polgár-
mester. – Nem elég, hogy rontotta a 
városképet, már olaj is folydogált a jár-
mű alól, ami ha a 65-ösre is kicsorog, 
előbb-utóbb balesetet okozhatott vol-
na. Akkor persze majd lett volna kap-
kodás… Utasításomra önkormányza-
tunk tároló telephelyére szállíttattuk 
a kocsit.”

F. I.

Varga Imre ikon, a halhatatlanok 
közé került – mondta a ravatalozó-
ban Lengyel Róbert siófoki polgár-
mester. A város korábbi vezetője, 
Balázs Árpád a művész Golgota 
című szobránál bocsátotta utolsó 
útjára Varga Imrét. Tisztelői egy szál 
fehér virágot helyeztek el a szobor-
hoz a Szépvölgyi utcai temetőben.

Varga Imre szobrászművész, Siófok 
szülötte és díszpolgára életének 97. 
évében hunyt el. „Olyan embertől bú-
csúzunk, aki oly sokat adott a világnak, 
Európának, de különösen hányatott 
sorsú nemzetünknek – mondta Lengyel 
Róbert polgármester. – 10 éves koráig 
nevelkedett itt, és az elemi iskolát is szü-

lővárosában végezte. A családi fészek 
a Pannónia udvarban volt. Édesapja 
automobillal taxizott... Tizenévesen ké-
szített festményét és rajzát egy párizsi 
kiállításon már akkor bemutatták a pub-
likumnak… Munkássága bizonyította az 
akkori, a jelen és a jövő nemzedékeinek 
egyaránt: lehet bármilyen is a politikai 
berendezkedés, lehetnek a világ objek-
tivitásából adódó vagy mesterségesen 
felállított akadályok, a tehetség és a fá-
radhatatlan munka lánctalpasként ha-
ladva tapossa el, löki ezeket félre...”
Balázs Árpád búcsúszavaiból: „70. szü-
letésnapodon abban a megtisztelte-
tésben volt részem, hogy rám bízták 
köszöntésed. Az akkori városvezető 
írásos üdvözlő soraiban még csak négy 
alkotásodat sorolta fel, mint települé-
sünk ékességeit. Ma már lakóhelyünk 
egy szabadtéri kiállítás. Szeretted volna 
a világ sok szegletében fellelhető műve-
idnek keresztmetszetét Siófokon is be-
mutatni és kiegészíteni azokkal, amiket 
kifejezetten szülőhelyednek szántál...Itt, 
a Balaton partján, Somogy szegletében, 

olyan hagyomány teremjen, egy olyan 
kulturális réteg rakódjon le, amelyből 
nemzedékek táplálkozhatnak, elemez-
hetik, és elgondolkozhatnak a gyarló 
ember útkeresése során vétett botlása-
in, sárba zuhanásain, és nagyszerű fel-
tápászkodásain, olykor szárnyalásain. S 
most, amikor ott állsz a nagy elszámolá-
son, nem vagy egyedül, tanúid vannak, 
tanúid vagyunk s tanúid lesznek az el-
következő nemzedékek tagjai, akiknek 
életműved szellemi táplálékot nyújt.”
(Bővebben a siofoki-hirek.hu-n)
Lengyel Róbert polgármester kezdemé-
nyezi, hogy Siófokon a művész novem-
ber 1-i születésnapjára állítsanak fel egy 
köztéri Varga Imre-szobrot, melynek 
megalkotására a művész ugyancsak 
szobrászművész fiát, Varga Tamást kérje 
fel a város. Továbbá a képviselő-testület 
hozzon létre a siófoki ifjú művésztehet-
ségek elismerésére „Varga Imre-díj”-at. 
A Siófoki Alkotók Köre arra fog javaslatot 
tenni, Varga Imréről nevezzenek el köz-
területet a városban.

F. I.

Kiemelkedően sikeres évet zárt a 
Siófoki Kajak-Kenu Sportegyesület.

A Siófoki Kajak-Kenu Sportegyesület 
a Balaton-régió legjelentősebb eve-
zős utánpótlás bázisává vált az elmúlt 
néhány évben. A Siófoki Evezős Bázis 
a Sió partján naprólnapra szépül, fej-
lődik. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
jóvoltából öltözővel és vizesblokkal 
bővült a bázis, 2020-ban pedig egy 
nagyszabású telephelyépítési prog-
ramba kezdhetnek – hallottuk az év-
zárójukon.
A Sió-csatorna felújítása miatt idén új 
helyszíneken tartják edzéseiket, fog-
lalkozásaikat versenyzőik és a közok-
tatási programban részt vevő diákok 
számára egyaránt. Mindemellett a 

csatornarekonstrukció terveinek ala-
kításában is igyekeznek aktívan részt 
venni, egy másik helyi egyesülettel 
közösen műszaki tervet dolgoztak ki a 
Sió közjóléti célú hasznosítására, töb-
bek között egy evezős versenypálya 
kialakításával. Igazolt versenyzők is 
kajakoznak Siófokon, számuk ma már 
meghaladja a 40-et. Az egyesület ver-
senyzői minden korábbinál több, ösz-
szesen 59 bajnoki pontot gyűjtöttek 
2019-ben. A közoktatási programban 
több mint 350 diák evez a Sió-csator-
nán ősszel és tavasszal hetente, az is-
kolai testnevelésórák keretében.
Az  egyesület legjobb leány és fiú ver-
senyzője 2019-ben Ittzés Lili és Fliszár 
Barna volt.

M. B.

Ezúttal 2020 métert futottak a  
hagyományos szilveszteri pezsgő-
futás résztvevői a siófoki belvá-
rosban, a hajdani sportmecénás és 
vendéglős Papp Dániel emlékére.

A kategóriagyőztesek:
Gyermek 1, fiú: Kingl Marcell, 
lány: Ősz Blanka.
Gyermek 2, fiú: Szaka Boti, 
lány: Kézdy Blanka.
Ifi, fiú: Szaka Antal, lány: Gyenes Anna.
Felnőtt, férfi: Radványi Máté, 
nő: Kovács Eszter.
Junior, férfi: Ferenczi Zsombor, 
nő: Marsó Annaróza.
Szenior, férfi: Salfai Dénes, 
nő: Vargáné Szigeti Irén.

M. B.

Pályázat útján eladásra kijelölt ingatlanok
1. Fonyód, Niklai utca
gyep (legelő)
10068 hrsz. 8 ha 3469 m2

Vételár: 75.000.000.- Ft
2. Fonyód, 7-es főút déli oldalán
kivett mocsár, árok, erdő és út
10077/34 hrsz. 27 ha 5885 m2

Vételár: 50.000.000.- Ft
3. Balatonboglár,  
7-es főúttól délre
rét
0100/2 hrsz. 13 ha 0472 m2

Vételár: 50.000.000.- Ft
4. Siófok, Zamárdi utca
beépítetlen terület
8744/22 hrsz. 1 ha 5622 m2

Vételár: 117.165.000.- Ft
5. Siófok, Zamárdi u.,  
Május 1. utca, Egres utca
beépítetlen terület
8744/27 hrsz. 2756 m2

Vételár: 90.000.000.- Ft
6. Siófok, Zamárdi u., 
Egres utca
beépítetlen terület
8744/28 hrsz.2473 m2

Vételár: 90.000.000.- Ft
7. Fonyód, Kopaszdomb

lakóház, udvar, erdő, rét, 
033 hrsz. 29500 m2

Vételár: 27.500.000.- Ft
8. Siófok,
Szent László utca 13.
4077 hrsz. 3353 m2 
4076/1 hrsz. 268 m2
üzem és üzemi épület
beépítetlen terület
220.000.000,- Ft
9. Siófok, a 7-es főút  
(Zamárdi út, 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
10. Siófok-Töreki, 0179/21 hrsz. 
5744 m2 (4270/5775-öd tulajdoni 

hányad) szántó, legelő
Vételára: 4.500.000.- Ft
11. Siófok, Alsó utca 2. 
5433 hrsz. 379 m2

beépítetlen terület
Vételára: 3.800.000.- Ft
12. Siófok, Sándor utca 42.
5514 hrsz. 596 m2

beépítetlen terület
Vételára: 5.300.000.- Ft
Víz, villany bekötve, gáz, 
csatorna az utcában.
13. Siófok, Semmelweis utca 
9675/7 hrsz. 1211 m2

vételára: 21.600.000.- Ft
beépítetlen terület
Közművek az utcában vannak, 
a beépítetlen területre 
nincsenek rácsatlakoztatva.
14. Siófok, Töreki utca 
12177/2 hrsz. 3783 m2

beépítetlen terület 
Vételára: 12.000.000 Ft
(A közművek az ingatlan előtti 
utcában vannak, a beépítetlen területre 
nincsenek rácsatlakoztatva.)
15. Siófok, Töreki utca 30-32.
12177/3 hrsz. 4378 m2

gazdasági épület, udvar 

Vételára: 21.000.000 Ft
(Az ingatlan villany közművel ellátott, 
egyébként a közművek az ingatlan 
előtti utcában vannak, az ingatlanra 
nincsenek rácsatlakoztatva.)

16. Siófok (Töreki városrészben,  
a Jódi-hegyen)
legelő
0184/35 hrsz 3920 m2

Vételára: 2.900.000.- Ft

17. Siófok, Déli utca 2. 
9697/72 hrsz, 23.687 m2 
gazdasági épület, 
udvar és teniszpálya
Vételára: 140.000.000.-Ft  
Az ajánlattételre vonatkozó egyéb 
feltételeket a részletes pályázati kiírás 
tartalmazza.

18. Siófok, Sándor u. 40. 
5515 hrsz.596 m2 
beépített terület
Vételára: 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 vonat-
kozóan elővásárlási jog illeti meg.      

A pályázatban szereplő ingatlanok kikiáltási árai nettó értéken szerepelnek, azokat áfa terheli.  
Érdeklődni lehet, ill. a részletes pályázati kiírás átvehető az alábbi címen:Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Osztálya (Siófok, Fő tér 1. I. emelet 109.)

Pályázatok beadásának határideje: 2020. február 4. (kedd) 9:00 óra
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A Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
(8600 Siófok, Petőfi sétány. 3., 
Cg. 14-09-300003, 
adószám: 10714254-2-14, 
stat. számjel: 10714254-6820-113-14, 
számlavezető: ERSTE Bank Hungary Zrt. 
számlaszám: 
11600006-00000000-51113478, 
képviseli: Pintér Tamás ügyvezető igazgató), 
mint bérbeadó (továbbiakban Balaton-parti Kft., 
bérbeadó) bérbeadásra jelölte ki a kizárólagos hasz-
nosításában álló alábbi ingatlant: 
Siófok 6747 helyrajzi számú ingatlan (Siófok Petőfi 
st. 3. Hotel Holiday +2 üzlet + parkolók). 

Ajánlatkérő/Pályáztató a megkötni kívánt szerződés 
vonatkozásában a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény, valamint Siófok Város önkor-
mányzata Képviselő-testületének az Önkormány-
zat vagyonáról szóló 11/2012. (III.30.) (A módosí-
tásokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva 
2019. április 01. napjával) hatályos önkormányzati 
rendelete szerint jár el.

A jelen pályázat vonatkozásában:

1. A pályázatot kiíró szerv megnevezése, 
székhelye:
Siófok Város Önkormányzata, 8600 Siófok, Fő tér 1.

Hasznosításra jogosult: Balaton-parti Fenntartó és 
Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 
Siófok, Petőfi sétány. 3.)

2. A pályázat célját:
A pályázat célja a Siófok 6747 helyrajzi számú ingatlan 
(Siófok Petőfi st. 3. Hotel Holiday +2 üzlet + parkolók) 
üzemeltetőjének kiválasztása. 
A pályázat nyilvános, azon részt vehet bármely termé-
szetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvényben  meghatározott „átlátható szerve-
zet”, illetve egyéni vállalkozó, aki/amely a jelen felhí-
vásban, valamint a dokumentációban megfogalma-
zott valamennyi feltételnek megfelel, és a pályázatból 
jogszabályi rendelkezések vagy hatósági döntés alap-
ján nem kell kizárni.

3. A pályázati ajánlat benyújtásának módja:
A Pályázó a pályázatot (ajánlatot) 3 papír alapú pél-
dányban valamint (+) 3 pl-ban elektronikus adathordo-
zón nyújthatja be, a dokumentációban tovább részle-
tezettek szerint.

4. A pályázat tárgyaként az értékesítésre, hasz-
nosításra szánt vagyon megjelölése, műszaki és 
egyéb jellemzői:
Siófok 6747 helyrajzi számú ingatlan (Siófok Petőfi st. 3. 
Hotel Holiday +2 üzlet + parkolók) 10 évre szóló – teljes 
körű – üzemeltetése és fejlesztése a dokumentációban 
részletezettek szerint.

5. Az ingatlan címe, helyrajzi száma, területének 
nagysága, tulajdonosának neve és címe:
Siófok, Petőfi st. 3. helyrajzi száma:  6747 , Hotel Holiday 
+2 üzlet + parkoló a Dokumentáció szerint.
Tulajdonosa: Siófok Város Önkormányzata, 8600 Sió-
fok, Fő tér 1.
Hasznosításra jogosult: Balaton-parti Fenntartó és 
Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Sió-
fok, Petőfi sétány. 3.)

6. A hasznosítás formája:
10 évre szóló határozott idejű bérleti szerződés, teljes 
körű üzemeltetéssel és fejlesztéssel, a dokumentáció-
ban megfogalmazott feltételek szerint +5 évvel törté-
nő meghosszabbítási lehetőséggel. 

7. Az alkalmazható fizetési mód, ezek jogi és gaz-
dasági feltételei:
A dokumentációban részletezettek szerint.

8. Az ajánlatok benyújtásának helye, módja és 
pontos időpontja: 
Az ajánlat benyújtható személyesen vagy postai úton/
futárszolgálat útján Siófok, Petőfi st. 3. szám alatt a 
nagystrandon az 1. emeleti titkárságon. Az ajánlato-
kat/a pályázatot (ajánlatot) 3 papír alapú példányban 
valamint (+) 3 pld.-ban elektronikus adathordozón kell 
benyújtani, egy borítékban/csomagban, a dokumentá-
cióban tovább részletezettek szerint.

A benyújtás határideje az ajánlattételi határidő: 2020. 
február 20. (csütörtök) 13:00 óra

9. A pályázati biztosíték esetén annak letételének 
idejét, módját, visszafizetésének esetét és módja:
5.000.000 HUF (Áfa mentes összeg) Visszafizetésének 
rendje a Dokumentációban részletesen meghatározot-
tak szerint.

10. Az ajánlatok felbontásának a helye és ideje, 
valamint az elbírálásra és az eredményhirdetésre 
vonatkozó időpont: 
A benyújtott ajánlatok/pályázatok felbontásának ide-
je: 2020. február 20. (csütörtök) 13:00 óra
Az elbírálásuk: a dokumentációban részletesen megfo-
galmazott bírálati szempontok alapján, a lehető legrö-

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS videbb időn belül.
Az eredmény kihirdetése a döntés megszületését kö-
vető napon elektronikus úton, valamint nyilvános köz-
zététellel, a vagyonrendeletben foglaltak és a doku-
mentációban részletezettek szerint.

11. A bírálati szempontokat és a pályázat elbírálá-
sánál alkalmazott elvek:
Az Ajánlatkérő/Pályáztató az összességében legelő-
nyösebb ajánlatot választja ki. A bírálati szempontok 
között szerepel különösen a megajánlott bérleti díj 
mértéke, a műszaki-szakmai többlettartalom és a re-
leváns szakmai tapasztalat mértéke a pályázati doku-
mentációban részletezettek szerint.

12. A pályázati biztosíték esetén annak letételének 
ideje, módja, visszafizetésének ideje és módja:
5.000.000 HUF (áfa-mentes összeg) Visszafizetésének 
rendje a dokumentációban részletesen meghatározot-
tak szerint.

13. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
60 nap, amit Ajánlatkérő jogosult további 30 nappal 
meghosszabbítani, a vagyonrendeletben és a doku-
mentációban részletezett feltételek szerint és módon.

14. A részletes pályázati kiírás (dokumentáció) ki-
váltásának helye, módja, ideje és költsége:
A Dokumentáció vételára: 500.000,- Ft+ áfa.
A vételár megfizethetésének módja: a Ajánlatké-
rő/Pályáztató ERSTE Bank Hungary Zrt., 11600006-
00000000-51113478 sz. számlájára kell befizetni / 
átutalni, vagy munkaidőben  a helyszínen a házi pénz-
tárba befizetni.
A dokumentáció átvehető 1 pld. papír alapon, +1 pld. 
elektronikus adathordozón, kizárólag a benyújtandó 
iratok szerkeszthető formátuma is.
Ajánlatot kizárólag csak az jogosult benyújtani, aki 
a részletes ajánlati dokumentációt megvásárolta. A 
megvásárlás tényét a benyújtott dokumentációban 
igazolni, azaz a bizonylatot csatolni kell.
Más, a pályázat szempontjából harmadik személy által 
megvásárolt, esetleg átengedett dokumentáció birto-
kában pályázat érvényesen nem nyújtható be.
Figyelem: A pályázati dokumentáció vételára nem jár 
vissza abban az esetben sem, ha a Pályázó pályázata 
érvénytelen, vagy nem nyertes pályázat.
A pályázó nem igényelhet térítést a kiírótól az ajánlata 
kidolgozásáért, és a pályázat benyújtásával kapcsola-
tosan más jogcímen sem terjeszthet elő követelést. 

15. A Ajánlatkérő/Pályáztatónak a Siófok Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének az önkor-
mányzat vagyonáról szóló 11/2012. (III.30.) önkor-
mányzati rendelete szerint kötelezően közlendő 
nyilatkozata: 
Ajánlatkérő/Pályáztató fenntartja azt a jogát, hogy a 

pályázati eljárás során a kiírt pályázatot indokolás nél-
kül bármely szakaszban eredménytelennek nyilvánít-
sa. A dokumentáció vételárának és az ajánlati biztosí-
ték kezelésének módjáról a dokumentáció részletesen 
rendelkezik.

16. Az alternatív ajánlat befogadhatóságának le-
hetősége:
Ajánlatkérő/Pályáztató a hasznosítás vonatkozásában 
alternatív lehetőséget nem biztosít.

17. Az Ajánlatkérő/Pályázató által a pályázati cél 
megvalósulása érdekében szükségesnek tartott 
egyéb feltételek:
A dokumentációban részletezetten.

18. Az esetleges hatósági előírások, jogok, köte-
lezettségek, korlátozások megtartására történő 
utalás: 
A vendéglátó egységek közegészségügyi engedélyei, 
a feladat gyakorlásához szükséges tevékenységi kör 
megléte, az üzemeltetéséhez szükséges jogszabályi 
feltételek és engedélyek teljes körű biztosítása a nyer-
tes Ajánlattevő/Pályázó feladata, a dokumentációban 
részletezettek szerint. 

19. A pályázatra vonatkozó kérdések felvetésének, 
az esetleges további információszerzés helyének 
megjelölése:
A soltidr@gmail.com illetve a titkarsag@balaton-parti.hu 
e-mal címen, a dokumentációban részletezettek sze-
rint. 

20. A nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés 
feltételei: 

- a minimálisan elvárt bérleti díj, használati díj ösz-
szege évente: 22.000.000,- Ft + Áfa a dokumentáció-
ban részletezettek szerint.

- a használó által a rendeltetésszerű használat ér-
dekében elvégzendő munka értéke, amely a hasz-
nálót terheli: 
A dokumentációban részletezettek szerint.

-  a hasznosítás időtartama: 10 év a dokumentáció-
ban megfogalmazott feltételek szerint +5 évvel törté-
nő meghosszabbítási lehetőséggel. 

- a jogviszony megszűnésekor a helyreállítási köte-
lezettség mértéke (eredeti állapot helyreállítása):
Minimum az eredeti állapot helyreállítása, illetve a vál-
lalt értéknövelő beruházások hiánytalan átadása a do-
kumentációban részletezettek szerint.




