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Turizmusban továbbra is a topon

Ha minimálisan, 0,8 százalékkal is, de nőtt a vendégéjszakaszám Siófokon 2019-ben az előző évhez képest.
Siófok volt a legnépszerűbb magyarországi úti cél tavaly a Szallas.hu adatai alapján, a Programturizmus.hu
összesítése szerint pedig az ország vidéki települései közül Siófok programjait keresték a legtöbben. 26. oldal

Igent mondtak a Rózsakertre,
az ipari parkra
Nem a futballra és a civil házra

3., 4., 5., 21. oldal

Programajánló az újság közepén, a 11-18. oldalon.
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AZ OLVASÓ OLDALA

HARMADIK OLDAL

Hol állt a foki török vár?
A Granárium-dombon? Valahol
ott, ahol ma a tabi vasútvonal fut?
Vagy itt is, ott is?
„A török vár is egyesek szerint a
Granárium területén állt, pedig
valójában a mai ipartelep legmagasabb pontján” – mondta januári lapszámunkban Faragó Sándor
geográfus, térképész kutató. Vitába szállna azonban vele egy Erdei
Ferenc utcai olvasónk, aki a következővel kereste meg szerkesztőségünket: azt, hogy török vár állhatott
a Granárium területén, a nyolcvanas években Magyar Kálmán régész is igazolta, amikor úgy vélte,
hogy az ott talált leletek török kori
temetőt bizonyíthatnak. Olvasónk
bekerült a Siófok – várostörténeti
tanulmányok című, 1989-ben megjelent vaskos kötetbe is, azzal, hogy
1982-ben, az Erdei Ferenc utcában,
az MHSZ mögötti közben csontmaradványokat talált.
„Zákonyi Ferenc 1600 körüli időkre
teszi a török vár felépülését” – írta
az említett várostörténetben Magyar Kálmán. – Helyileg a Granári-

Hová tűnt a
hőmérőház?
Találka- és időjárásjelző helyként is
szolgált a hőmérőház a régi egészségház közelében, (korábban szolgáltatóház is működött a közelben)
mellette műkő paddal, amíg a hetvenes években el nem vitték onnan. A
hőmérséklet- és légnyomásjelzőket
rejtő házikó sárga kerámiakő talapzaton állt, ez utóbbit utoljára a valahai
költségvetési üzem udvarán fotózták
le, a Bajcsy utcában. A hőmérőházacska sorsáról nincs információ.
Újjáépítését Ábrahám Gábor felvetésére Jánossy Gábor képviselő karolta
fel, elképzeléseik szerint, mivel már
ugyanoda nem lehetne felállítani (a
zeneiskola előtti tér és a Mártírok útja
sarkára), új helye a Rózsakertben lehetne.
(Gombai Tibor felvétele)

umnak nevezett dombon, ahol a
veszprémi káptalan magtárai álltak,
létezett ez a 17. századi palánkvár.
Az előtte lévő öbölben (vagyis a Sió
öblében) hadikikötőjük is lehetett a
törököknek”.
Azt Faragó Sándortól is megtudhattuk a múlt hónapban, hogy a
mai Árpád utcától nyugatra terült
el Holovogy (Kiralturki), a mai Siófok területén századokkal ezelőtt
létezett három településből a legkisebb. Azt is, a Sivó-, majd Sió-patak
(tehát nem a Sió) a mai Semmelweis, Árpád utcáktól kanyargott,
míg bele nem torkollott a Fok-folyóba.
Erdei Ferenc utcai olvasónk szerint
a környéken ma zajló építkezések
során is felbukkanhatnak olyan leletek, mely a hajdani török földvár
létezését igazolhatják.
Az 1989-es Siófok kötet egy másik
fejezetében Sági Károly azt írja: „Az
állítólagos római zsilipmaradványok véleményem szerint a török
kori vár részei”. Egyes történetírók
szerint 1907-ben a Kaposvárra vezető szárnyvasút építésénél római

Oktatás, lakhatás, energia:
ipari park a 65-ös mellett

falmaradványok kerültek elő, melyek a galeriusi zsilip maradványai
lehettek. Sági Károly azt írja: „A
18. században épült volt káptalani
magtár környékén, feltehetően a
magtártól északra a török kori vár
erődített figyelőhelye, úgynevezett „tarisznyavára” állt. A foki török
várról az első ismert adat 1628-29ből származik. Valószínűnek tűnik,
hogy a romos foki templom bontási
anyagát építették be a foki várba…
Tóti Lengyel Gáspár levele alapján
tudjuk, hogy a török balatoni flottája Fokon állomásozott, nyilván a
vár ágyúinak védelmében… Feltehetően a foki vár köveiből épült
1725-ben a siófoki római katolikus
templom.”

Önök kérdezték

Magtár: nem!
Szándékozik-e megvásárolni a város
magántulajdonosától a bedőlt tetejű
kiliti magtárépületet?
– kérdezte kiliti olvasónk.
– Nem tervezzük – felelte Lengyel Róbert polgármester.
Tisztelt Olvasóink! Ha közérdeklődésre
számot tartó kérdése, felvetése, javaslata van, akkor annak itt, a 2. oldalon, az
Olvasó oldalán adunk helyet. Emailben
itt érnek el bennünket: szerkesztoseg@
siofoki-hirek.hu. Levélben: Siófoki Önkormányzati Hivatal, 8600 Siófok, Fő
tér 1., Sajtó, Siófoki Hírek. Friss híreink
a www.siofoki-hirek.hu weboldalon és
új Facebook-oldalunkon (Siófoki-hírek.
hu), akár itt is üzenhet nekünk vagy
kérdezhet, de jelezheti azt is, ha nem
kapta meg lapunkat az aktuális hónap
végéig sem.

Komoly összegek sorsáról döntött januári ülésén a siófoki képviselő-testület. Indulhat az ipari park és a déli városrész vízelvezetésének kivitelezése,
jut pénz a Rózsakert felújításának elkezdésére, és nem marad el a Nemzeti Regatta sem városi támogatás híján. Nem köt ugyanakkor szponzori
szerződést a város a futballklubbal és a teremmoziból sem lesz civil ház.
E cikkünkben és a 4., 5., valamint a 21. oldalon ezeket részletezzük.

A ciklus „egyik, ha nem a legnagyobb
beruházásának” minősítette Völgyi
Lajos pénzügyi bizottsági elnök az
ipari park kialakítását a 65-ös út mentén, a kiliti repülőtérrel átellenben. A
képviselő-testület idén és jövőre is komoly összeget, bruttó 763 millió forintot biztosít rá a költségvetésből.
A siófoki önkormányzat 2017 szeptemberében nyert támogatást ipari park kialakításához. Időközben
megtörtént a szükséges ingatlanok
megvásárlása, a repülőtér-kihajtót
és a leendő ipari parkot összekötő
körforgalom tervezése, lezajlottak a
hosszadalmas hatósági eljárások, elkészült a terület kiviteli terve. Ennek
birtokában döntött januári ülésén a
képviselő-testület: idén és jövőre is
biztosít nettó 601, bruttó 763 millió
forintot a beruházásra. A testületi ülésen kiderült: az eredeti, 2020-as befejezési határidő várhatóan akár 2022re is módosíttatható, ez esetben az
idei költségvetésbe tervezett összeg
csökkenhet.
A pénzügyi bizottság ülésén az előkészítéssel megbízott szakértő konkrét
hasznosítási elképzelésekkel is előállt.
Úgy vélte, szerencsésen kiválasztott
terület, forgalmas út mentén, repülőtér közelében. „Az európai multik 4-5

évente váltogatják dolgozóikat – magyarázta Fecske Károly. – Ezt figyelembe véve lehetőség adódik a leendő
ipari parkban lakhatási célú terület kialakítására (40-50 garzonlakás, melyek
egyaránt szolgálhatnák az ipari parki
vállalkozások és a város igényeit) és a
dolgozók szakképzésére is, a helyi, jó
színvonalú oktatásra alapozva, például az infokommunikáció és a mechatronika területén. Még vonzóbb lehet
az ipari park, ha a megújuló energiára
alapoz. Speciálisan itt egy hulladékra épülő, nulla kibocsátású erőműre
gondoltunk, mely a somi hulladéklerakóban megmaradt anyagokat hasznosítaná. Fontos lehet ez esetben,
hogy meleg víz, olcsó áram kelljen a
befektetőnek; szállodák mosatása,
mezőgazdasághoz kapcsolódó vállalkozások (zöldség- és gyümölcs-szállítás, hűtőkonténerek, stb.) vagy az
uniós szinten szintén támogatott
e-közlekedés jöhet szóba, például egy
régiós buszgarázs, szervizzel, töltőállomással. Oktatás, lakhatás, energiamegtakarítás – ez így együtt igazán
vonzóvá teheti a siófoki ipari parkot,
már folytattunk konkrét tárgyalásokat
ide települni hajlandóságot mutató
vállalkozásokkal.
F. I.
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Új irány
A város idei költségvetését csak lapunk
megjelenése után fogadja el a képviselő-testület, de januárban nagyjából
körvonalazódott, mire futja idén, és
mire nem. Röviden: ha a civil házra
nem kell odatenni a félmilliárdot, akkor
talán még parkolóra és utakra is…
Megszűnt a pénzautomataszerű osztogatás, kemény feltételekkel áll a
város még a kétségtelenül sikeres, országos hírű Nemzeti Regatta mellé is,
a futballklub sokáig „automatikus”
szponzorálásának pedig a jelek szerint vége. Nekünk, fociszeretőknek is
tudomásul kell venni, hogy mekkorát
változott a világ (idehaza): sportközgazdászok szerint míg tíz éve a hazai
fociklubok bevételének 10 százaléka
volt közpénz (állam, önkormányzat),
addig ma legalább 60 – nagyobbrészt
állami csatornák útján...
Új az irány: Völgyi Lajos pénzügyi bizottsági elnök mondja lapunkban,
hogy „a pártérdekek helyett arra kell
figyelni, milyen programra szavazott
a többség”. A polgármester meg azt,
hogy „ez bizony néha olyan döntésekkel jár, melyekkel egyesek tyúkszemére lépünk, de nekünk egyesek helyett
mindig a város érdekét kell néznünk.”
No, és a Siófoki Hírek megújításával is
spórolunk úgy negyven százalékot az
éves nyomdai és bérköltségen, így azt
a pénzt is másra fordíthatja a város.
F. I.
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Félmilliárd fölé mentek, hogy
ne kerüljenek többé víz alá
Idén elkezdődhet Siófok déli városrészében a csapadékvíz-elvezetés kiépítése. A képviselő-testület ugyanis úgy döntött: biztosítja
a beruházáshoz szükséges több,
mint 500 millió forintnyi önerőt,
és felhasználja a még 2017-ben elnyert 200 millió forintos pályázati
támogatást.

A déli városrész egyik utcája
a 2014-es esőzés után
Több, mint 700 millió forintot költ tehát a város két év alatt az évtizedek
óta halogatott beruházás megvalósítására. Emlékezetes, hogy a 2014.
őszi nagy esőzésekkor víz alá került
számos ingatlan a sztrádaközeli déli
utcákban. Három év múlva sikerült

az önkormányzatnak pályázati támogatást elnyernie a „Települési
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” elnevezésű alapból, az
akkori költségbecslés szerinti 400
millió forintos beruházás felét. Időközben azonban a várható költségek
jelentősen megemelkedtek, az aktuális tervezői költségbecslés alapján a
csapadékvíz-elvezetés kiépítése ma
már bruttó 714 millió forintba kerülne. Vagyis a képviselő-testületnek
arról kellett dönteni: biztosítja-e a
város 2020-as és 2021-es költségvetésében a 200 milliós támogatáson
felüli összeget, vagyis mindkét évben 264 millió forintot.
A testületi ülést megelőzően a pénzügyi bizottság azt javasolta, hogy
mondjon le a város a 200 milliós pályázati támogatásról, és az idei költségvetésben biztosítson 114 millió
forintot a beruházás megkezdésére.
A városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság ugyanakkor nem
tudott dönteni, szavazategyenlőség
alakult ki, ugyanannyian támogatták
a pénzügyi bizottság javaslatát, valamint az összesen 528 millió forint
önerő bevállalását.

Elindulhat végre a Rózsakert megújítása
A testület január végi ülésén Lengyel
Róbert polgármester azt mondta:
előbb-utóbb úgyis meg kell oldani a
problémát, de sokáig már nem lehet
a szőnyeg alá söpörni, vállalja fel akkor inkább előbb az önkormányzat.
– Magam is tapasztaltam az ottani
áldatlan állapotokat nagy esőzéskor
– így a városvezető. – Ha bevállaljuk,
akkor más beruházások rovására
kell megtennünk, valahonnan el kell
vennünk ezt a pénzt, de prioritásokat kell meghatároznunk, azt, hogy
mi fontosabb, és mi kevésbé az.
– Kerül, amibe kerül, vágjunk bele!
– mondta Virág Erzsébet tanácsnok
(Becsülettel Siófokért Egyesület).
– 1500 lakót érint, évtizedek óta
probléma, azóta csak ígérgetések
voltak – tette hozzá Safar Ahmed
képviselő (Fidesz).
– Az elnyert 200 milliót ne adjuk vis�sza! – értett egyet vele Balogh Renáta (Fidesz).
A képviselő-testület végül egyhangúlag szavazta meg, hogy belevág a
beruházásba, két év alatt több mint
500 millió forintot téve hozzá a pályázati támogatáshoz.
F. I.

Időrendben
2016. április: a siófoki önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be a „TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017”
azonosítószámú, Siófok déli városrész csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése” című pályázatra.
2017. szeptember: a pályázat támogatást nyert, a projekt költségvetése összesen bruttó 400 millió forint, 200
milliós támogatással és 200 milliós önerővel.
2018 vége: a kiviteli tervdokumentációk elkészültek, a költségbecslés alapján az összköltség bruttó 714 millió forint.
2019. január: a képviselő-testület 2019. és 2020. évre egyaránt 264 millió forintot biztosított a költségvetésben,
önerőként.
2019. szeptember: a közbeszerzési eljárás ajánlatbontása, az ajánlatok alapján további 46,5 millió forint fedezet biztosítása szükséges. Ezt a pénzügyi többletfedezetet a képviselő-testület nem biztosította. A Közbeszerzési
Döntéshozó Testület a közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította. A képviselő-testület ülésén Csorba Ottó pénzügyi bizottsági elnök (Fidesz) arra figyelmeztetett: nem szabad engedni, hogy kordában tarthatatlan legyen az önkormányzati önrész, 5-600 millió, esetleg még több legyen… A testület egyhangúlag mondott
nemet a beruházás elindítására.
2020: a képviselő-testület január 30-i döntése értelmében a közbeszerzési eljárást módosított feltételekkel
újból kiírják.

Idén 82 millió forintot jut a Rózsakert megújítására – valamint
a januári képviselő-testületi ülés
egyéb döntései.
A Bahart Nemzeti Regattáját a város
a korábbi években 17,5, illetve 20 millió forinttal támogatta. Kollár József,
az immár állami többségi tulajdonú
hajózási társaság vezérigazgatója – a
pénzügyi 6+6, s az idegenforgalmi
bizottság 5 milliós javaslatát hírül
véve – tárgyalást kezdeményezett
a városvezetőkkel, ahol előadta: a
regatta költségvetése 45 millió forint,
és ha Siófok nem a korábbiakhoz hasonló nagyságrendben támogatja,
akkor idén nem tudják megrendezni.
A polgármester és a jegyző arról tájékoztatta a testületet: mivel a korábbi
években a város nem kapott a támogatásával egyenértékű médiamegjelenést, abban maradtak a Bahart
vezetőjével, hogy ezúttal már feltételekhez kötik a támogatást. A város
idén társszervező és főtámogató lesz,
s mint ilyen, a rendezvény előtt 10, s
ha még szükséges, utána 5 millió forint támogatást biztosít. Ezt a testület
egyhangúlag elfogadta.
A BFC Siófok futballklub 3 évre nettó 66,5 millió forint szponzori támogatásra nyújtott be igényt, ám erre a
testület 8 szavazattal, 4 tartózkodással nemet mondott. A klub több évi
stadionbérleti díjjal is tartozik, ezt
10 év alatt szerette volna megfizetni,
de végül csak 5 évnyi részletfizetési
kedvezményt kapott, viszont marad
a néhány éve jelentősen leszállított,
évi nettó 1 millió forintos bérleti díj.

A klub vezetése arról is tájékoztatta
a testületet: éves költségvetésük 495
millió forint; a bevétel a futballszövetségtől 165, egyéb állami támogatásból 30 millió, a saját bevétel 4 millió.
A hiányzó 300 milliót a tulajdonos
teszi be a kasszába, ez azonban egyre nagyobb nehézséget okoz, városi
támogatás híján veszélybe kerülhet a
csapat NB II-es szereplése is.
A kajak-kenusok viszont kapnak
támogatást. Már 350 gyerek evez, a
hét öt napján tart foglalkozásokat
az egyesület iskolai testnevelésórák
keretében, továbbá 40 igazolt sportolójuk van. Idén a Sió-projekt miatt
nem tudnak a csatorna vizén edzeni,
új helyszíneket kell keresniük. Ezt is
figyelembe véve a testület 13,5 millió forintot szavazott meg az említett
célokra.
A Gábor Dénes Főiskola többek
között az épület bérleti díjának fel-

függesztését kérte, s hogy a város
biztosítson takarítót, karbantartót. A
testület (8 igen, 4 tartózkodás) ezeket elutasította.
Újabb hárommal bővült a városi közbiztonság kamerarendszer, már 252
figyelőpont van – derült ki az ülésen.
Továbbá az is, hogy az önkormányzati
temetkezési kft. áprilistól indítja el temetkezési szolgáltatását, hogy a nyári
szezonra és azon kívülre is új buszmenetrend-koncepció készül, vagy hogy
a Balaton-parti Kft. átvilágítására beérkezett 30 milliós árajánlatot sokallják (Gencsi Attila azt mondta, felháborító az összeg nagyságrendje), ennek
maximum a felét áldozzák e célra.
A polgármester bejelentette, hogy
megalakult a Becsülettel Siófokért
Egyesület önálló, 8 fős frakciója, melyet maga vezet, helyettese Kocsisné
Várnagy Tünde tanácsnok.
F.I.

Itt az 500 millió, hol az 500 millió?
Bár szeptemberben – nem mellékesen, a választási kampányban – a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója személyesen, siófoki sajtótájékoztatón jelentette
be, hogy Siófok 500 millió forintot kap a Rózsakert felújítására, most a Miniszterelnökség államtitkára arról tájékoztatott: nincs meg a félmilliárd a siófoki Rózsakertre,
ha esetleg a város kéri, akkor majd elbírálják a támogatási kérelmét...
Lengyel Róbert siófoki polgármester még szeptember 16-án kelt, Guller Zoltánnak címzett levelében azt

kérdezte: „...a beígért fejlesztési források a választások
eredményétől függetlenül megérkeznek-e a városba?” A
kérdésre nem kapott választ.
Most Potocskáné Kőrösi Anita országgyűlési képviselő
(Jobbik) írásbeli kérdésére született meg Dömötör Csaba államtitkár válasza.
A város azt tervezi, hogy ha a Rózsakert-felújítás megfelel a pályázati feltételeknek, elküldi támogatási kérelmét
a Magyar Turisztikai Ügynökséghez.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLET

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Nyolcan újoncok az új testületben:
bemutatkoznak a képviselők

hallani sem akartak róla, az elnökségi tagok felajánlották, hogy több
mindent átvállalnak tőlem.

Mindössze négyen „rutinos harcosok” az október 13-án megválasztott siófoki képviselő-testületben, a polgármesteren kívül a tizenegy képviselő közül hárman bírnak több-kevesebb önkormányzati tapasztalattal, nyolcan újoncok.
Dr. Nagy Gábor alpolgármester decemberi lapszámunkban mutatkozott be, a következő hónapokban a Siófoki Hírekben a többi tíz képviselőt is bemutatjuk egy-egy villáminterjú keretében. Folytatás tehát a következő lapszámban.

Fontos számára, hogy Siófok megtartsa vezető pozícióját
Balogh Renáta (Fidesz) 25 éve él
Siófokon, a kiliti városrészben férjével és két lányával. Szociálpedagógus, nemzetközi kapcsolatok
referens. Kilenc éve vezeti a Galerius fürdőt, 2018-tól a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület elnöke.
Az alakuló üléshez képest csak később ült a
képviselő-testületbe, okozott-e ez nehézséget,

„A vállalkozás is egy egész életen
át tartó fejlesztés”
Kecskésné Gigler Anikó (Fidesz)
Siófokon született, itt alapított
családot, két gyermeke van. 1995
óta vállalkozó, 20 évig ténykedett
kozmetikusként, jelenleg egy építőipari vállalkozásnál, valamint
családi borászatukban dolgozik. A
Siófoki Szabadtéri Vendéglátók és
Kézművesek Egyesülete elnökségéről képviselői mandátumszerzését követően mondott le.

mik az első benyomásai a képviselői, testületi
munkáról?
– Amióta felkértek arra, hogy képviselőjelöltként induljak, arra készültem,
hogy a városért, az itt élő emberekért
dolgozzam. Megtisztelő volt számomra, hogy a listás helyről bekerülhettem
a képviselő-testületbe. Korábban önkormányzati cég és később a Galerius
fürdő vezetőjeként már részt vettem
önkormányzati munkában, testületi,
bizottsági, felügyelőbizottsági üléseken, ezért a közeg és a munka nem volt
idegen számomra. Fontos, hogy Siófokért tudok tenni, dolgozni.
Mit szeretne elérni, milyen öt évre számít
a kisebbségi Fidesz-frakció tagjaként?
– Fideszes képviselőtársaimmal nem
alakítunk frakciót. Mivel listás képviselőként jutottam be, így körzetem nincs,
de természetesen az egész város fejlődéséért szeretnék tenni. Viták biztosan
Okozott-e nehézséget, hogy ön is csak később
csatlakozott a képviselő-testülethez?
– Öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a Fidesz engem delegált a
pártlistáról a testületbe. Nem okozott
nehézséget a beilleszkedés, mert az
új testület megalakulása óta nyomon
követtem a történéseket. Az érdemi
munka számomra amúgy is csak most
kezdődik, a költségvetés előkészítésével és elfogadásával.
Mit szeretne elérni a 2024-ben záruló ciklus
során?
– A keresztény és polgári értékeket
szem előtt tartva szeretném képviselni a város érdekeit. Fontos számomra
a siófoki emberek képviselete, ezért
fogok dolgozni az elkövetkezendő időszakban.
Milyen képviselő szeretne lenni?
– Képviselőként is ugyanolyan magabiztossággal szeretném végezni a
munkámat, mint azt vállalkozóként is

lesznek, a vita mindig előrébb visz, és
mindig a fejlődést hozza magával. Én a
turizmus területén tevékenykedtem az
elmúlt években, és bízom benne, hogy
Siófok megtartja a vezető pozícióját a
Balaton-régióban. 2019-ben a leglátogatottabb hazai város volt a Szállás.hu
adatai alapján. Számomra fontos, hogy
a város továbbra is első maradjon.
Mit tenne ennek érdekében?
– Bízom abban, hogy minőségi szálláshelyeket is sikerül fejleszteni, és a város
olyan forrásokhoz jut, amivel a turizmus terén előrébb tudunk jutni. Fontos
továbbá az ipari park megvalósulása,
hogy a város több lábon állhasson, minél több forráshoz jusson, és gazdaságilag stabil legyen, hogy olyan városban
éljünk, ahol mindenki szívesen lakik,
szívesen dolgozik, és az ide látogatókat
is magas színvonalon tudjuk kiszolgálni.
M. B.
teszem. Ennek alapja a biztos, támogató családi háttér. Nincs ugyan saját
körzetem, viszont szívemen viselem
a négyes választókerület (a Fokihegy)
sorsát, ahol jelöltként indultam. Munkám során a turizmusra építenék elsősorban. Az idegenforgalmi és rendészeti bizottság tagjaként, a turisztika
területén, a rendezvényekkel, fesztiválokkal kapcsolatban fontos, hogy
egy olyan ember is megossza tapasztalatait a szervezőkkel, aki a szervezés
másik oldalán is állt, vállalkozói oldalról
is jártas ezen a területen. Minden olyan
ügy mellé oda fogok állni, amely megítélésem szerint a város érdekét szolgálja. Egy vállalkozótól a fejlesztés nem áll
messze, hiszen számára az egész vállalkozás egy életen át tartó fejlesztés.
Bízom abban, hogy azt a lendületet,
amely egy vállalkozás fenntartásához,
fejlesztéséhez kell, bele tudom csempészni a testületi munkába is.
M. B.

Nappali foglalkoztató az idős
korosztály számára
Jánossy Gábor (Becsülettel Siófokért Egyesület) 76 éves, a Nyugdíjasok Siófoki Egyesületének elnöke, október óta a nyugdíjasok
és fogyatékkal élők tanácsnoka.
Negyven évet töltött a DRV-nél,
illetve jogelődjénél, a Balatoni
Vízműveknél különböző beosztásokban, logisztikai vezetőként
ment nyugdíjba.
Képviselőként is maradt „nyugdíjaselnök”?
– Felvetettem az egyesületben,
hogy megnövekedett feladataim
miatt lemondok az elnökségről, ám

Az új testület szempontjai közül
eltűnnek a pártérdekek

Az idősek és fogyatékkal élők tanácsnoka új
tisztség, megtalálták már az érintettek?
– Sőt, nem csak ők, napi szinten
keresnek meg a választópolgárok
különböző ügyes-bajos dolgaikkal,
elintéznivalókkal, gyakori vendég
vagyok ezekben az ügyekben a
városházán, ahol örömömre a városvezetés és a hivatali apparátus
is rendkívül segítőkész, közreműködő. Mondhatni, beindultam, jár
az agyam, ha már módomban áll
jót tenni, segíteni, akkor jönnek az
ötleteim, ilyen például egy nappali foglalkoztató az idős korosztály
számára. Már kinéztem a helyét is,
az egykori kisegítő iskolában, a Széchenyi utcában, tehát városközponti
helyen, tágas udvarral. E korosztály
körében általános probléma az elmagányosodás; itt programot és
társakat is találhatnának hétfőtől
péntekig, hétvégente pedig például
a civil szervezetek vehetnék igénybe
zottsági elnökként egyfajta egyensúlyra is kell ügyelnem. Arra, hogy
a város fejlődése kiegyensúlyozott
legyen, ne legyenek indokolatlanul
háttérbe szorított vagy éppen indokolatlanul privilegizált városrészek.
Fontos, hogy a szükség határozza
meg a prioritásokat, ne egy-egy képviselő esetleges „lobbiereje” – ami
egyébként természetes, érthető „önzés” az egyes területek egyéni képviselőitől.

Völgyi Lajos (Becsülettel Siófokért Egyesület) 65 éves közgazdász, vállalkozó. 2002 óta képviselő, 1998 óta több ciklusban a
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tagja, jelenleg elnöke. Hobbija az irodalom.

Rutinos képviselőként van összehasonlítási
alapja, mennyiben lesz más ez a testület,
mint a korábbiak?
– Ebben a ciklusban a legfontosabb
újdonság lesz, hogy a testületi többség munkájából, szempontjai közül
eltűnnek a pártérdekek. Ez nem mindig volt így, sőt…

Figyel a „saját” választókerületére is, amelyikben a választáson indult, vagy listáról
bejutott képviselőként az egész városra
koncentrál?
– A „saját” választókerületemre is
odafigyelek természetesen, de bi-

Pénzügyi bizottsági elnökként a város kas�szájának szigorú őre lesz?Mi az, amire ön
szerint feltétlenül jutnia kell pénznek a következő időszakban?
– A mindenkori pénzügyi bizottságnak mindenkori feladata a város
költségvetési egyensúlyának és sta-
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az udvart programjaikra. Felvettem
már a kapcsolatot a családsegítő és
a gondozási központtal, valamint a
fogyatékkal élőkkel foglalkozó civil
szervezetekkel.
Valóban beindult…
– Bőven korelnöke vagyok a testületnek, a kampányban is voltak,
akik nekem szegezték a kérdést: hiányzik ez neked? A válaszom: igen,
hiányzik. Aktív koromban is mindig
„nyüzsögtem”, a képviselőséget
szinte „nekem találták ki”. Jó, hogy
csapatban dolgozunk a Becsülettel
Siófokért Egyesület többi képviselőjével, így elmosódnak a választókerületek határai, ha valamit intézni
kell. De a magam körzetében is akad
teendő bőven, csak példaként: indul
a Rózsakert-felújítás, a Sió-projekt,
kis részben a déli városrész csapadékvíz-elvezetése is érint. Még a
kampányban ezt a mottót írtam fel
a füzetembe: „Aki küzd, az veszíthet,
aki nem küzd, az már veszített”…
F. I.
bilitásának megtartása. Ez nem túl
nehéz, mindössze arra kell figyelni,
hogy addig kell nyújtózkodni, ameddig az a bizonyos takaró ér. Egy ilyen,
ha úgy tetszik, tehetős településnek
csak nagyon ritka esetben szabad
például hitelfelvételben gondolkodnia. Erre a ciklusra a siófoki választók
többségében a Becsülettel Siófokért
Egyesület jelöltjeit küldték a város
parlamentjébe, ebben nyilván benne van az is, hogy tetszett nekik az
egyesület programja. A feladat tehát
nem túl bonyolult, ezt a programot
kell megvalósítani és ezt kell finanszírozni, ez az, amire feltétlenül jutnia kell pénznek. Hiszen a választók
ennek a programnak a megvalósítására adták a felhatalmazást. Csak
néhány „mazsola” ebből: utak, utcák, járdák pormentes burkolattal
ellátása, szabad strandok, civil ház,
a rászoruló intézmények felújítása
(pl. óvodák, KIKK), helytörténeti múzeum létrehozásának lehetősége, a
város kulturális folyóiratának finanszírozása…
F. I.
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KULTÚRA

SIÓFOKI ARCOK

Guszti bácsi, a kultúra lovagja

Guszti bácsi neve mára fogalommá vált Siófokon, hiszen ki ne ismerné Nagy Ágoston zenetanárt,
népdalkutatót, aki többszörös
Arany Páva díjas, Prima Primissima-díjas népdalcsapatok és népdalénekesek mestere. Közel negyvenéves tanítói, népdalgyűjtői,
valamint a magyar népzene fennmaradásáért végzett közösségi
tevékenysége elismeréseként a
Magyar Kultúra Lovagja címet vehette át a Falvak Kultúrájáért Alapítvány gáláján.
Mivel érdemelte ki a kultúra
lovagja címet?
– Soha nem az elismerésért dolgoztam, de nagyon jólesett, hogy
három évvel ezelőtt Siófok önkormányzata jelölt erre a címre, melyet
idén kaptam meg. Az alapítvány
minden évben több száz jelölt közül választ ki 36-ot, és idén köztük
lehettem. A kitüntetést többek közt
jótékonysági tevékenységeimért, a
versenyekre való felkészítésekért,
valamint a magyarságért, a kultúráért, a hagyományokért tett törekvéseimért érdemeltem ki. Fontos
szempont, hogy a Magyar Kultúra
Lovagja nemcsak önmagának dolgozik, hanem közösséget épít, megpróbál minél több hívet szerezni a
magyarságnak, a kultúrának, a hagyományoknak, a magyar nyelvnek,
történelemnek.

 it jelent az Ön számára a zene,
M
a zene szeretete?
– Édesapám is, nővérem is énektanárként tevékenykedett, a zene szeretete tehát családi örökség. Régi
családi történetünk, amikor másfél
évesen szét akartam szedni a fából
készült rácsos kiságyat, és csak az
nyugtatott meg, amikor a nővérem
énekelt nekem, s hallgathattam a
zenét. Hétévesen már éneket tanítottam. Tanító nénim tanított
nekünk egy dalt, én pedig jelentkeztem, és megmondtam, hogy ez
hamis. Ekkor felkért, hogy tanítsam
meg helyesen az osztálynak, és én
megtanítottam nekik. Elvégeztem
két főiskolát, majd rengeteg kórusban énekeltem, velük együtt jártam a világot, Helsinkitől Madridig
a szocialista érában hihetetlen volt
világot látni. Zamárdiban 17 évig
tanítottam zenét, mellette fociedzőként dolgoztam, majd második
feleségemmel Siófokra költöztünk.
Három iskolában tanítok, a siófoki Vak Bottyánban, Beszédesben
és a balatonvilágosi iskolában. Sok
magántanítványom van, a magánórákon kívül a nyári táboraimban
is foglalkozom a tehetséges gyerekekkel, a legfiatalabb ötéves. Egy
igazán tehetséges vajdasági kis
tanítványomat is a nyári táboromban ismertem meg, felkaroltam, és
nagyon büszke vagyok rá. Jelenleg
is négy fiatalt versenyre készítek
fel, emellett zeneovit tartok Zamárdiban. Vannak saját koncertjeim, előadásaim, ahol a népzenéről,
népdalgyűjtésről, hazaszeretetről,
magyarságról, a magyar nyelvről,
népdalkincseinkről beszélek.
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folytatás a 8. oldalról

Mit emelne ki pályája sikerei közül?
– A legemlékezetesebb az a „rekordgyanús” páratlan eredmény, hogy
egy KÓTA Népzenei versenyen 4
Arany Páva díjat nyertünk mind a 4
kórusommal. Felkaroltam a Táskai
Asszonykórust, akik országos versenyen arany pávásak lettek, saját kórusom, az országos hírnevet szerzett
Balatonszabadi Népdalkör szintén
több alkalommal Arany Páva díjat
nyert. Büszke vagyok arra, hogy pályafutásom alatt 2 ezüst minősítés
mellett csak arany, vagy annál magasabb fokozatot értünk el kórusaimmal, tanítványaimmal, körülbelül
120 alkalommal. Három éve megalapítottam az első citeraegyüttest Siófokon; véleményem szerint a hagyományápolásnak az egyik legszebb
példája, mikor városi gyerekekkel
népzenét játszunk. Elindítottam
a Guszti bácsi táncházát, amit később átvett és tovább vitt a Balaton
Táncegyüttes. Erdélyi útjaim során
népdalokat gyűjtöttem, a székelyvéckei gyűjtésből született a népdalos könyvem (Székelyvéckei dalok),
melynek folytatását tervezem.
Mi az, ami a eginkább motiválja?
– A zene és a gyerekek imádata, és
az a szomorúság, amit látok, hogy
a magyarságtudat kezd elveszni, a
nyelvünk veszélyben van. Szenvedélyesen szeretem a magyar zenét,
a magyar nyelvet, a történelmet, a
hagyományokat. A gyerekeknek ezt
szeretném átadni.
Minél nagyobb egy város, annál nehezebb ezt megvalósítani, a falvakban többen érdeklődnek a népzene
iránt. A szülőknek is nagy szerepe
van abban, hogy a népzene szeretetére neveljék a gyerekeket. Én mindig azt mondom, hogy a gyerek az
első, hiszen a gyerekekből lesznek
a felnőttek, akik a jövő generációit
felnevelik. Ha átadják a hazaszeretetet, a magyarság- és népdalszeretetet, akkor talán még meg tudjuk ezt
menteni.
Vannak-e új tervei?
– Rövid távú célom, hogy óvodásoknak zenei műsorokat tartsak, szerintem ugyanis minél kisebb korban
érdemes elkezdeni a zenei nevelést.
folytatás a 9. oldalon

Ha hívnak, szívesen tartok előadásokat a magyar népzenéről, a népi
kultúránkról. Szeretném megírni a
második népdalos könyvemet. Ha
még erőm engedi, elmegyek még
több népdalt gyűjteni, hiszen annyi
hely van még, ahol le nem jegyzett,
nem rögzített népdalokat ismernek
az idősek. Nagy veszély, hogy Erdélyben a kisöregek magukkal vi-

szik ezeket a népdalokat, nem örökítik tovább, a fiatalok nem tanulják
meg. Nincs énektanár ezekben a
falvakban, az idősek maguknak
énekelnek, és magukkal viszik nemcsak az éneket, de azt a hatalmas
történelmi tudást is, amit csak ők
ismernek, amit ők éltek át. Azt még
el szeretném mondani, hogy büszke vagyok a tanítványaimra, szép

eredményeket értek el, nagyszerű
emberek lettek. Nem biztos, hogy
mindenki zenei pályára ment, nem
kell mindenkinek zenésznek lenni,
csak legyen jó ember. A mai rohanó, kíméletlen világban egy kicsit
megállni és jó embernek lenni, ez
egy fontos cél lehet. Jó embereket,
jószívű embereket nevelni.
Milei Barbara

Újra ketyeg a története
Tamás Lóránt története újra
ketyeg. Nagyapjától örökölt egy
zsebórát, ami addig csak dekoráció volt, de a siófoki ötvös-aranyműves úgy gondolta, „feléleszti”
és karórát varázsol belőle. Így kezdődött, ez volt az első zsebórából
lett karóra, ma már márkát jelent
az, hogy L’Orant, és szingapúri,
hongkongi bemutatókon talál
vevőt egyedi óráira. Nemrég a Financial Times közölt portrét Tamás Lórántról.
A zsebórán keresztül ismerte meg
nagyapja, ezáltal a családja történetét (Viszlay János felvidéki faluban
született, kanadai munkabérének
egy részét szülőfalujába visszatérve
földbe és az arany zsebórába fektette), talán emiatt is ragaszkodik
ahhoz, hogy minden újraélesztett
órájához egy történetet is csatol
egy kis könyvecskében. Ha csak an�nyit tud kideríteni, hogy mikor kinek
a tulajdonában állt, már az is maga
a történelem…„Első szakmám gépi
forgácsoló és esztergályos, ez a tudomány sem árt, ha valaki órakészítésbe fog – mondta a Siófoki Híreknek Tamás Lóránt. – A 100 éves
zsebórák a mechanikus óragyártás
csúcsai. Az az alapkoncepcióm,
hogy ezeknek a zsebóráknak az
eredeti óratokját meghagyva, szerkezetüket konzerválva és átalakítva
élesztem újjá, karóraként. Általában
aukciókon vásárolok, vagy hagyatékokból jutok hozzá az eredetihez.
Ma már az óraviselésnek több funkciója lehet, megjelentek az okosórák, ám amit én készítek, az egy

más világot jelenít meg; az a célom,
hogy őrizzük meg és adjuk tovább a
hagyományos értékeket.”
Tamás Lóránt valóban egyedi órákat
készít (megrendelésre, az eredeti
szerkezetet újraélesztve, a nagyapjától örökölt zsebóra például negyedóránként adott hangjelzést,
amit természetesen a belőle készült
karóra is tud...), hiszen mindegyikből egy darab létezik. Egy évben
10-12 óránál több nem is fér bele,
és persze nem egyedül dolgozik a
siófoki aranyműves; öt-hat műhel�lyel is együttműködik, üvegesekkel,
bőrdíszművesekkel. Mindegyikbe
belevési, hogy ez éppen a hányadik
L’Orant-óra a sorban, továbbá egy
régi ötvöstechnikával, a tausírozással színarannyal azt is beleírja, hogy
milyen óraszerkezetet használt fel.
„Szingapúrba, Hongkongba járok
bemutatókra, a legtöbb órám Ázsiában kel el, idehaza még nem ad-
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The craftsman who upcycles pocket watches
Design
Hungarian
Lorant Tamas recasts
forgotten pieces for a
new life on the wrist,
writes Valerie Hopkins

Lang & So hne box. A hunched old
lady had brought it in, convinced it was
still worth something, even though the
gold frame had been sold off by her family during tougher times. Mr Tamas
marvelled at the quality of the craftsmanship that meant all of the gears still
worked perfectly.
“It is important to me to be able to
save watches from a bad fate, and I enjoy
the professional challenge,” he says.
Mr Tamas says he works only with
gold frames, whether they be white,
rose, pink or yellow gold. For each
watch, he needs to create three unique,
separate pieces to fit around the glass
frame. Then he attaches a luxurious
watch band made of rare materials like
crocodile leather or stingray skin.
Mr Tamas says he tries to preserve the
original structure as much as possible.
The winding crown of the watch is usually situated at the 12 or 3 o’clock position and must be wound every 25 hours,
as with a traditional pocket watch.
“I don’t want to remake the mechanism, I want to restore it to its former
glory, so that if someone in the next generations says they want it to be restored
as a pocket watch, they still can,” he
says.
By the end of the process Mr Tamas
has made the watch his own, he says. “I
am not simply selling a Patek Phillipe or
a Longines, but a Tamas L’orant bespoke
watch with a unique mechanism.” Each
watch comes with a certificate and a
two-year warranty.

I

n a sleepy town near Hungary’s
Lake Balaton, some 140km south
west of Budapest, a watch enthusiast is adapting century-old pocket
watches for today’s wrists.
Five years ago, jeweller Lorant Tamas
decided that the Longines pocket watch
that had his great-grandfather bought
more than a century ago ought to be
worn instead of languishing in a drawer.
The watch had been in the family
through two world wars, the Soviet
occupation of Hungary, and now 30
years of democracy, but for much of its
existence it was either hidden or put
away somewhere.
“I love these types of watches because
I love the idea that it carries the history
of the family,” says Mr Tamas, sitting
around a traditional kitchen table at his
homestead in the village of To reki,
where his wife runs a B&B. Out of the
corner of his eye, he watches his horses
grazing outside, overseen by a motley
duo of a Puli (Hungarian mop dog) and
a Weimaraner.
He says he wanted to help people feel
closer to their ancestors through reviving their possessions for use today. “You
have an heirloom that you have to look
after, but it is not fulfilling its function.”
Mr Tamas was trained in both jewellery and metalwork and most recently
worked for himself, so he already had
the skills to act on his desire to rescue his
great-grandfather’s watch from an eternity in a drawer or locked box. He
removed its cover and created a new
gold case for it and a panoramic glass
face for its underside, exposing the
beautifully laid out gears. He attached
leather straps. His large watch was a hit
with everyone who saw it, and soon
word of his creation had spread to other
people.
Mr Tamas, 51, began resetting
watches for wear for paying customers
under the brand Tamas L’orant, a slight
twist on his name. He started updating
the watches of acquaintances and customers, and also began looking for
watches at markets and online that he
could recast and sell on to other enthusiasts.
Each timepiece is unique, and Mr
Tamas prefers the ones that come with a
story. For most of the watches, which
start at €25,000, the original gears work
well after some servicing. For a treasured but damaged Zenith pocket watch
brought to him by one customer, he had
to build a new watch face out of porcelain. He did so much work to restore the
rest of the watch that it took one year —
a process that would usually take him
about six months, he says.
During the two world wars and especially the resource-deprived communist
era, so many gold and silver pocketwatches were melted down for the
metal, he says regrettably.

Barbara Taylor
Bradford sale
is write on
the money

W

“From my career as a goldsmith, I
know that often jewellers, if they came
across a pocket watch, they’d smash it,
put it in a bucket, and just take the gold
itself,” Mr Tamas says.

Fifth Avenue flagship store in New York,
another at a Tiffany gift emporium in
Harrods, London.
The $112,000 calendar features
jewellery including a pair of $9,000
Tiffany Paper Flowers diamond and
tanzanite drop earrings, and a $14,000
Tiffany City HardWear 18-carat rose
gold large link bracelet.

—

Though most of the watches he works
with are in very good condition, he has
also given himself some challenges. He
produced a photo of a watch face missing its small hand but in its original A.

launched this year.
The jewellery, inspired
by a headphone jack,
can be worn as a
bracelet, necklace,
belt or headpiece.
Unlike most
designs, the focus
is on the clasp.
The additions to
the collection are
out at the end of this
month and will come in
18-carat yellow and white
gold, with the clasp covered
with white diamonds.

‘I don’t want to remake the
mechanism, I want to
restore it to its former glory’

objects made by the high
jewellery house since it
was founded in 1906
will be on display in
the Van Cleef &
Arpels: Time,
Nature, Love
exhibition at
Palazzo Reale in
Milan from
November 30.
Documents,
sketches and gouache
designs (those that use an
opaque body of colour) from
the archives are also included. The
show’s themes are explored through
pieces from the Van Cleef & Arpels
Collection and loans from private
collections.

hile initially the technical challenge was one of
the main draws for Mr
Tamas, now he enjoys
feeling connected to the
family stories through timepieces.
“It is great to produce the watches, but
I am at the stage where I enjoy the stories that come with the watches as much
as I enjoy creating them. What I am
looking for is pieces that connect me to a
really interesting family story or a
famous personality from history.”
Mr Tamas has now produced about 25
watches for clients all over the world,
including many Asian businessmen.
He produced another timepiece with
a Patek Phillipe mechanism at the end
of 2018, this one with a crocodile strap.
The watch had been owned by an
employee of the legendary Lingotto Fiat
factory in Turin, known for having its
test track on the roof of the building.
This watch, says Mr Tamas, had been
used during the mid 1930s by a top Fiat
employee to time the cars as they
whizzed along the one-kilometre track.
Its second hand measured the time it
took to make a full revolution on the
track, to make sure the speed was at
least 50 kilometres an hour. Mr Tamas
still possesses the watch but has put it
up for sale.
The story of this watch is particularly
special for Mr Tamas because of its symbolism. The Lingotto was rendered
obsolete in the 1970s, shortly after being
featured in the iconic film The Italian Job,
and the factory was subsequently shut
down. The building, its legendary
rooftop racetrack still intact, has since
found new life as a cultural hub. So too,
has the watch that once clocked the
Fiats on its roof.

Harrods, London, until January 7. The
temporary space features pieces from
the brand’s Cinemagia high jewellery
collection and the exclusive pre-launch
of a set of diamond jewellery from the
Fiorever collection ahead of its global
unveiling next month. With a design
inspired by a four-petal flower prized by
the Romans, the set comprises a pair of
pendant earrings, a necklace and a ring.
All are 18-carat white gold and feature
round brilliant-cut diamonds and pavé
diamonds.

an exhibition in London. Christie’s has
joined with the diamond company to
stage Rare Treasures of the Earth at the
auction house’s London headquarters in
King Street until November 12.
Fancy coloured diamonds are on
display alongside rare rocks and
minerals. Experts from De Beers will
explain what gives the rare stones their
colour and show the intricate process of
polishing a coloured diamond.

tam el egyet sem, nem forgok olyan
körökben...”
A Financial Times-ba így is bekerült,
a világ legtekintélyesebb üzleti lapjának hétvégi óra-ékszer mellékletébe; töreki tanyáján látogatta meg
Tamás Lórántot a szaklap kelet-európai régiós újságírója.
F. I.
Fifteen pieces of jewellery belonging to
bestselling British-American novelist
Barbara Taylor Bradford are being sold
at auction on December 4.
Part of Bonhams’ London Jewels sale,
the pieces include a white enamel and
gem set cuff bangle by Verdura,
estimate £20,000-£30,000, which is
number 65 in a limited edition of 70.
Other jewels from the author’s
collection in the auction include a pair
of rose-cut diamond earrings by David
Morris, estimate £6,000-£8,000, and a
Verdura multi-gem set cross pendant,
estimate £10,000-£15,000.
The writer’s debut novel, 1979’s
A Woman of Substance, sold
more than 30m copies
worldwide.

Blingle bells

Tiffany has created
an advent calendar
that features jewels
from its collections
behind each window.
One of the four 4ft x 2ft
calendars made by the
jeweller will be sold in its

Necklace that could be
your undoing

Phillips is offering a rare diamond,
sapphire and lapis lazuli Zip necklace by
Van Cleef & Arpels in its Jewels and
Jadeite auction in Hong Kong on
November 25.
The sought-after design, introduced
by the jeweller in the 1950s, can be worn
unzipped as a necklace or zipped as a
bracelet. Legend has it that the Duchess
of Windsor suggested designing
jewellery based on a zip in 1938.
The necklace being sold — estimate
HK$3.5m-4.5m (£350,000-£450,000)
— is a modern jewel bought in
2009 that honours the
original concept.

Plug for a
jeweller

Boucheron is
adding new, fully
jewel-encrusted
pieces to the
multifunctional Jack de
Boucheron collection it

German style in
London

Twelve Hemmerle pieces from a private
collection will feature in Sotheby’s fine
jewels sale in London on November 26.
In line with the 126-year-old Munich
jeweller’s bold style, the one-of-a-kind
pieces combine precious gems with
metals rarely used in jewellery. These
include a pair of lava cameo, copper and
coloured diamond earrings; an emerald,
hardstone cameo and tsavorite garnet
pendant necklace, estimate £15,000£20,000; and a pair of copper and
coloured diamond earrings inspired by
a Matisse sculpture, estimate £20,000£30,000.

Nature of time

Van Cleef & Arpels is holding its first
exhibition in Italy this month. More
than 400 jewellery pieces, watches and

In Vogue

Christie’s Magnificent Jewels sale in
Geneva on November 12 includes 28 lots
of jewellery by Pierre Sterlé.
The pieces, the property of a lady of
title, include a citrine and diamond
necklace and ring set, estimate
SFr40,000-60,000 (£31,000-47,000),
worn by French actress Claude Nollier
in an issue of Vogue in 1953. A 1960s
lapis lazuli, coral and diamond bird of
paradise brooch for Chaumet, estimate
SFr20,000-SFr30,000, is also up for sale
and showcases the French jeweller’s
angel wire technique.

Movie magic

Bulgari is staging a pop-up boutique
inspired by the magic of cinema in

Things That I Love

The second instalment of the Louisa
Guinness Gallery’s Things That I Love
exhibition will display vintage and
contemporary jewellery by lesser
known and emerging designers, as well
as pieces that result from the gallery’s
collaborations with established artists.
The London gallery usually only shows
jewellery by painters and sculptors. Its
latest exhibition, open November 20 to
December 20, will feature jewellers
who reflect the way Ms
Guinness works with
contemporary artists.
All pieces will be for
sale.

A diamond
education

Diamond experts
from De Beers Group
will share their
knowledge with visitors to

Watch this space

LVMH Moët Hennessy has made a cash
bid to acquire Tiffany for $120 a share.
The French luxury goods group — which
owns the Bulgari and Chaumet jewellery
maisons, as well as watch brands
including TAG Heuer and Hublot —
announced at the end of last month that
it had held “preliminary discussions”
with the American jewellery house.
Tiffany confirmed it had received an
unsolicited offer, adding that, while the
parties were “not in discussions”, it was
reviewing the proposal with the
help of independent
financial and legal
advisers.

Kate Youde
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Ötezer fotón őrzi a város múltját

Az önkormányzat havi programajánlója

A kiliti Petőfi körút, a hajózási sziget – gyermekkorának kedvelt helyei közül kettő. Ábrahám Gábor
igazi lokálpatrióta, évtizedekkel
ezelőtt aktív tagja volt már az akkori városszépítő egyesületnek.
Úgy ötezer fotót őriz számítógépén Siófok régebbi és közelebbi múltjából, naponta legalább
egyet meg is oszt a legnagyobb
közösségi oldal nyilvánosságával.
„A Fogl-féle városszépítő egyesületben is igyekeztünk megőrizni a város múltját, hagyományait, akkoriban 250 védett épületet tartottunk
nyilván, ez a szám később érthetetlen módon a tizedére csökkent és
csak nemrégiben kezdett újra növekedni – így Ábrahám Gábor. – Az
építőiparban dolgoztam, amíg egy
betegség az íróasztal mögé nem
kényszerített, egyre nélkülözhetetlenebb lett az irodai munkához a
számítógép, közben új és új honlapokat, adattárakat, közte külföldieket fedeztem fel, ahonnan régi
siófoki, balatoni képeket tudtam
letölteni. Mára ez hobbivá lett; csak
régi siófoki fotóból úgy ötezer darabos gyűjteményem van, és akkor
még nem számoltam a különféle
balatoniakat. ”
Amelyik képnek csak tudja, a történetét is felkutatja, hogy mellékelni
tudjon hozzá rövidebb-hosszabb
magyarázatot. „Többen is mondják,
szinte amatőr helytörténész lettem,
pedig nem, csak egyszerű lokálpatrióta, akinek fontos települése múltjának a megőrzése, bemutatása,
feltárása. Át is adtam a gyűjteményemet megőrzésre, feldolgozásra
a város könyvtárának. ”
Siófoki épületek, utak tervezésében
és kivitelezésében is tevékeny részt

A Rózsakert tervezett megújítása, valamint a Sió-projekt apropóján két
korabeli fotó Ábrahám Gábor gyűjteményéből. A Kert vendéglő és kávéház zenepavilonnal az 1900-as évek elejéről (a mai hajóállomás-parkoló helyén), valamint siófoki Sió-részlet, 1931-ből.
vállalt anno a ma már nyugdíjas
képgyűjtő. „Annak idején természetes volt, hogy a város nagy cégei kivonultak, és bizony sok mindent társadalmi munkában csináltak meg a
városért” – nosztalgiázott Ábrahám,
akit az éppen mostanság induló
Sió-projekt arra is emlékeztet: már
a nyolcvanas években nagyszabású

tervek kerültek papírra a Sió-csatorna vízi paradicsommá változtatásáról, mi több, a Sió és a kiliti Csőridomb közötti terület elárasztásával
„mini Velencébe”, ha úgy tetszik, a
helyi „Grinzingbe” vitték volna csónakokkal a turistákat…
F. I.

KULTÚRA

Hogyan lett magasabb a Víztorony?
Engedély nélkül bontották le a régi
vasútállomást? Biztos, hogy 45 méter magas a Víztorony?
Élethosszig tartó szerelmekről, nem hivatalos építkezésekről, tűztoronyként
is funkcionáló víztoronyról mesélnek
Siófok emblematikus épületei. A siófoki Kálmán Imre Emlékház felhívásában
arra kérte a városlakókat, küldjék el
személyes történeteiket a város neves
épületeiről. Ezeket a visszaemlékezéseket idézte fel Széles Ágota, az emlékház muzeológusa az Épület-mesék
Siófokról című előadássorozat első állomásán.
1863-ban épült a siófoki vasútállomás,
a jelenlegi épület 1903-ban készült el,
majd 1988-ban felújították, ismertette
a tényeket a muzeológus. – Nem hivatalos adat, hogy 1988-ban az akkori
épületet gyakorlatilag az alapokig lebontották engedély nélkül, és egy teljesen új épület épült fel, mely formailag
megegyezett a régivel – szólt közbe a
közönség soraiból egy úr. A Víztorony
magasságáról is érdekes információk
hangzottak el az érdeklődő siófokiaktól, ugyanis mindenhol 45 méter magasként szerepel, a felújítás tervezőjének állítása szerint viszont a torony
alig több mint 43 méter. – Előfordulhat,
hogy annak idején az ismertetőkben

kerekítettek, de az évtizedek alatt emelkedhetett a Fő tér szintje is – hangzott
a magyarázat. Érdekes tény az is, hogy
az épület régen víztoronyként, de tűzfigyelő toronyként is funkcionált. Egy
visszaemlékezés: „Néhányszor megmásztam a Víztorony lépcsőit, mert hol
apám, hol a bátyám voltak ügyeletben
aratás idején. Bevallom őszintén, már
nem bánom, hogy lift közlekedik, és
én igyekeztem is mielőbb kihasználni,
és az unokáimnak is megmutatni azt
a sok szépet, amit onnan a toronyból
láthatnak. Igaz, az már nem az, amit én
láthattam először, de remélem, a Balaton szépsége mindenkit rabul ejt majd,
aki körbeforog ottan.”
Kevesen tudják talán azt is, hogy az
1976-ban átadott Kálmán Imre Kulturális Központ külső felületén és homlokzatán a pécsi Zsolnay gyár által gyártott
pirogránit kerámiaelemek találhatóak
(a pirogránit a Zsolnay Porcelán Manufaktúra saját védjegye, időjárásálló
kerámia). „18 évesen, 1976-ban a frissen
átadott művelődési házban egy fontos
esemény történt, az aulában diszkót
rendeztek. Akkor bizony délután ötkor
kezdődött, és tíz óráig tartott. Itt ismertem meg életem párját” – emlékezett
egy városlakó.
„Evangélikusként különös örömmel
vártam a templom szentelését, a csa-

lád a tabi mellett a siófoki egyházközösséghez is szorosan kötődött. Bátyám még az imaházban konfirmált,
kislányként végigültem az ünnepi szertartást. Később már Tabon az a lelkész
vett részt az én konfirmálásomon, aki
a Makovecz-templom alapkőletételére
írt verset, amit a templom alapjába falaztak be” – írta valaki az 1900-as évek
végén épült, Makovecz Imre által tervezett evangélikus templomról.
„Siófok csak pár perc autóval Székesfehérvártól” – írta a Sió Áruház reklámfogásaként a ’70-es években a Fejér
Megyei Hírmondó. Az áruháznak anno
igen magas, 160 milliós éves forgalma
volt, és ruhaosztályán az országban
elsőként nyílt lehetőség önkiszolgáló
vásárlásra.
Várják a visszaemlékezéseket.
– Az Épület-mesék egy új sorozat, mely
több emblematikus siófoki épületet
mutat be. Ezek az alkalmak összehozhatják a régi siófokiakat, hogy megos�szák velünk élményeiket, emlékeiket,
azt a tudást, amit a várossal kapcsolatban szereztek – mondta Laki Judit, a
BRTK Könyvtár és a Kálmán Imre Emlékház igazgatója. A könyvtár és emlékház továbbra is várja a városlakók
visszaemlékezéseit a siófoki emblematikus épületekről.
Milei Barbara
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A busók Siófokról már elűzték a telet
Ha e sorok olvasása közben még
tél van odakint, az csak érzéki
csalódás lehet, hiszen a mohácsi
busók már január végén elriasztották a telet Siófokról…
Január, február, itt a nyár – tartja
a mondás… A Balaton-parti vendégségbe jött mohácsi busók a
harmadik farsangi toros partin űzték a telet rendesen kereplőikkel a
siófoki hajóállomáson, noha javában üzemelt még a koripálya, és a
forralt bor egyelőre jobban fogyott
a hideg sörnél... No meg a jófajta
harapnivaló, például a toros partit
rendező Siófoki Szabadtéri Vendéglátók és Kézművesek Egyesületének
felhívására nevezett kolbásztöltő és
-sütő csapatok sátrainál, de arrébb
pecsenyemalac is forgott a nyárson.
Gencsi Attila képviselő saját lövésű
vaddisznóból készült pecsenyéjét kínálta, majd igazolva, hogy a hangu-

latra nem lehet panasz (miközben a
tabi Diósi zenekar játszott talpalávalót) még táncra is perdült képviselőtársával, Kecskésné Gigler Anikóval.

A látvány disznóvágás (vér a kikötőben és busók – volt, akit a hideg
rázott ettől, de ők bizonyára otthon
maradtak…) meghívott böllérei, Vitkó Gábor és Csák Gábor gondoskodtak a disznótoros finomságairól, s a
malachúsok mellett farsangi fánk is
sült a felállított sátraknál.
Farsang alkalmából a futók is maskarába bújtak, a Balatuning Egyesült Maszka Run – Asszonyfarsang
versenyén a nevezés mellé álbajuszt
kaptak a jelentkezők. A somogyi hagyomány szerint az asszonyfarsang
során az évben egyszeri és egyedülálló módon lányok, asszonyok férfi
gúnyát húztak, és férfiasra maszkírozták magukat. Ennek megfelelően a bajuszos futócsapat egy igazán
férfias bemelegítést követően vágott neki a pár százméteres távnak
a hajóállomáson.
F. I., M. B.

Újra lesz gazdanap Kilitiben
Idén újra lesz Gazdanap Kilitiben
– jelentette be Kersák György az
évindító siófoki gazdafórumon.
Még tartott az első világégés, amikor
1917-ben a Siófok környéki földművesek már gazdanapot szerveztek. Tizenöt éve a 20. század eleji rendezvények helyszínétől kőhajításnyira, a kiliti
Kersák lovastanyán elevenítették föl a
hagyományt, s idén már a tizennegye-

diket tartják. Egy év, a tavalyi kimaradt,
ám ahogyan azt Kersák Györgytől, a
Siófok térségi Gazdakör elnökétől, az
agrárkamara újdonsült somogyi alelnökétől megtudtuk, nagyon sokan
hiányolták.
„Azt szeretnénk, ha idén civil összefogással valósulna meg, minél több civil
szervezet kivenné a részét a szervezésből – tette hozzá Kersák György. – A
megyei Magosz-szervezetet és a so-

mogyi gazdaköröket is a támogatónk
között tudhatjuk, számítunk a város
önkormányzatának támogatására is,
már csak azért is, mert országos hírű
rendezvénnyé nőtte ki magát. A programot idén augusztus 15-én traktorkiállítással bővítenénk, és elképzelhető,
hogy most először a szintén hagyományossá lett kettesfogathajtó versenynek is mi adunk ekkor helyet.
F. I.

Trianon, száz éve: gyűjtik az aláírásokat
Gyalog mentek a Trianon-palotáig,
siófokiak is csatlakoztak.
Közel ötven napon át gyalogolt a
tiltakozó menet tavaly, a budapesti
Kossuth térről Versailles-ba, a Trianon-palotáig. Egy napra siófokiak is
csatlakoztak, 27 kilométeres szakaszt
teljesített Schwechat és Bécs között
Domokos József, Szijártó József, Papp
Károly Barnabás, Szalay Zsolt, Oláh La-

jos, Hajdú Ferdinánd és Horváth János.
- Két éve Nemzeti Konzultáció Trianonról címmel aláírásgyűjtést indított
a Magyarok Világszövetsége – mondta a Siófoki Híreknek Horváth János, a
szervezet tagja. – Az a cél, hogy a kormányt ezekkel az aláírásokkal segítsük, hogy nemzetközi szervezetekhez
fordulhasson a 100 éve, 1920-ban aláírt trianoni békediktátum semmisségének kimondása érdekében. Sokan

aláírták már Siófokon is a petíciót, így
Lengyel Róbert, Potocskáné Kőrösi
Anita, Cey-Bert Róbert Gyula, vagy Simon Kornél professzor. ”
Az MVSZ – mely az állami költségvetésből idén sem kapott egy fillér
támogatást sem – idén, Trianon 100.
évfordulóján sem hagy fel az aláírásgyűjtéssel. Siófokon a Fő téren is
gyűjtik majd az aláírásokat.
F. I.
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A civilek is a régi könyvtárat akarják, avagy
valakiknek most a tyúkszemére lépnek?
A régi teremmoziból nem lesz civil
ház, az egykori könyvtárépületben
lehet a siófoki civilek régóta óhajtott székháza.
Az önkormányzat nem veszi igénybe
a korábbi mozi átépítésére elnyert 135
millió forint támogatást, mert közel
félmilliárd forint önerőt kellene hozzátenni a beruházáshoz. A képviselő-testületnek ezt a döntését előzte meg a
legnagyobb vita a januári ülésen.
„A 600 milliós összköltséghez szükséges önerőt csak akkor tudjuk vállalni,
ha máshonnan elveszünk, miközben
a déli városrész csapadékvíz-elvezetésére és az ipari parkra már elköteleződtünk, igen komoly összegekkel
– kezdte Lengyel Róbert polgármester. – Új pályázaton indulnánk ismét,
az egyesületek egyébként megfogalmazták, hogy inkább az eredetileg
erre a célra kiszemelt régi könyvtárat
szeretnék civil háznak”.
A 135 milliós elnyert pályázati támogatás mellett 26 millió forintot már
kifizetett az önkormányzat az előző
testület döntése alapján a régi teremmozi átalakításának a tervezésére.
Projektmenedzsernek is fizet a város,
havi több, mint 500 ezret, továbbá
az önkormányzat, helyi civil szervezetek és vállalkozások részvételével a
projektre megalakult Siófok Holnap
Egyesület ugyancsak támogatásból
civil szervezetek részére tavaly már
tízmilliókat osztott ki és munkaszervezetet is fenntart. Az egyesületben az
önkormányzatot eddig Szajcz Adrián
korábbi beruházási és fejlesztési tanácsnok (Fidesz) képviselte, helyére új

képviselőt fog delegálni a város.
A januári testületi ülésen Balogh Renáta (Fidesz) azt az álláspontot képviselte: biztosítani kéne az eredeti projektre a közel félmilliárd forintot. „Modern,
jövőbe mutató fejlesztés lenne” – tette
hozzá.
„Ha van ötlete, hogy honnan vegyük
el, közölje! – így Lengyel Róbert. – Harminchat utcánk csak murvás, parkolóink, útjaink állapotának javítását is elvárják az emberek. Megmondom én,
honnan tudnánk elvenni: nem építünk
idén új parkolót, utat”.
Nagy Gábor alpolgármester megjegyezte: a teremmozi-átalakítás jelenleg ismert 600 milliós költsége csak
tervezői költségbecslés, nem konkrét
árajánlat, vagyis akár több is lehet ennél. Jánossy Gábor (Becsülettel Siófokért Egyesület) szerint a régi könyvtár
felújítása mindenképpen kevesebbe
kerülne, ott egyébként ma is tartanak
foglalkozásokat egyesületek. Juhász
Attila (Becsülettel Siófokért) szerint is
erre voksolnak a helyi civil szervezetek. Völgyi Lajos pénzügyi bizottsági
elnök (Becsülettel Siófokért) fel is tette
a kérdést: „Civil ház lenne a teremmoziból, de a civilek nem ezt akarják – ezt
akarjuk támogatni?”
„Ezzel a döntéssel most néhány ember
tyúkszemére lépünk – mondta sokat
sejtetően a polgármester. – De ez nem
érdekel, engem csak Siófok érdekel,
mert számomra nem csak szlogen,
hogy Siófok az első. Bennünket Siófok
népe választott meg, nekünk mindig
Siófok népének akaratát kell képviselnünk, senki másét. Ha választani kell,
hogy a 135-höz tegyünk-e hozzá kö-

A testület által elvetett
civil ház látványterve

zel 500 milliót, vagyis valakiknek a köz
érdekét felülíró magánérdekeit támogassuk, vagy utak, járdák épüljenek,
akkor az utóbbira voksolok”.
Gencsi Attila (Fidesz) a szavazás előtt
még megjegyezte, hogy „kéne megújulás oda, zsibvásárhoz hasonló a
sétány, kezdeni kellene valamit a régi
moziépülettel is”. Végül 8 igen és 4
nem vokssal született meg a döntés.
Az ideális persze az volna, ha a 135
milliót a város egy új pályázaton a volt
könyvtárépület felújítására tudná felhasználni.
Egy mondat a Civil Kerekasztal 2019.
novemberi ülésének jegyzőkönyvéből: „Juhász Attiláné erőteljesen
kezdeményezte a régi könyvtár épületrész helyiségeinek civil szervezetek
részére történő használatba adását.
A kezdeményezéssel a Kerekasztal
megnyilvánuló része egyetértett”.
Úgy tudjuk egyébként, hogy az egykori teremmozi más célú hasznosítására
is van érdeklődés.

Civil Akadémia

Véradás

A Siófoki Civil Akadémia idei első rendezvényén dr.
Lengyel Róbert polgármester tartott hadtörténeti témájú előadást a Zrínyi családról és az 1566-os szigetvári
ostromról. Megtelt a könyvtár nagyterme, sokan voltak
kíváncsiak a horvát születésű Zrínyi Miklós, egykori szigetvári várkapitány történetére. A Civil Akadémia következő
előadását Bogdán László, Cserdi polgármestere tartja
február 28-án 17.00 órától a BRTK Könyvtárban.

Március 10. - Siófok Tanácsház u. 5. - FGSZ 9.00
Március 16. - Siófok Március 15. park 1. Perczel M. Gimnázium 13.00
Március 23. - Siófok Tanácsház u. 7. - DRV 12.00
Március 24. - Siófok Erkel F. u. 2/c Hotel Azúr 13.00
Március 30. - Siófok-Kiliti Asztalos J. u. 77. Református Közösségi Ház 15.00

F. I.
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Röviden
Töreki. A Magyar Madártani és
Természetvédelmi
egyesület
dél-balatoni csoportja 2020-ban
tudományos célú előadássorozatot szervez a Kálmán Imre
Kulturális Központtal együttműködve, melynek célja, hogy megismertesse a Balaton környékének természeti értékeit. Az első
alkalommal a Töreki Természetvédelmi Területet mutatták be,
ahol egyesületük évtizedek óta
végez felméréseket, kutatásokat.
Tegyünk együtt Magyarország
madaraiért: 500 forint adományért kitűzőt adnak a KIKK- jegypénztárban.
Halak. Sok hal vagy szárazra került, vagy megrekedt a Sió-meder
sekély gödreiben, pár centis vízben, amikor elzárták a zsilipet az
új kiliti duzzasztó építése miatt. A
csapdába került halak egy része elpusztult. A siófoki horgászegyesület elnöke jelezte ezt a vízügynek,
mely rövidesen intézkedett: 20-30
centiméterrel megemelte a csatorna vízszintjét, így az addig el nem
pusztult halak megmenekültek.
Bor. A Balatonkiliti KÖR Egyesület
2020. évi bormustrájának aranyérmes nedűi:
Fehér bor, nagyarany: Csanádi
Árpád, chardonnay. Arany: Csapó
István 2019-es pölöskei muskotály,
Sarkady Bertalan 2019-es vegyes.
Rozé, arany: Holl József.
Vörös, nagyarany: Holl József
2017-es kékfrankos. Arany: Kökény Attila 2017, 2018-as cabernet
sauvignon, Pintér János 2019-es
cabernet sauvignon.
Tűz. Leégett egy családi ház a
kiliti városrészben; a siófoki cigány nemzetiségi önkormányzat
azzal segítette a családot, hogy
építőanyagot és berendezési tárgyakat vásárolt a részükre, hogy
mielőbb lakhatóvá tudják tenni.
Németh Zsolt, a nemzetiségi önkormányzat elnöke arról tájékoztatott: Juhász Attiláné és Juhász
Attila ruhával és élelemmel segített, a családsegítő központ a
törmelék elszállításában nyújtott
segítséget.
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Fontos változás márciustól!
Márciustól az elsőfokú építésügyi
hatósági feladatok az önkormányzatoktól (a jegyzőktől) a kormányhivatalokhoz kerülnek.
„Folytatódik az önkormányzati jogkörök nyirbálása, a településeknek nem
túl sok beleszólásuk marad, hogy ki,
mit, hogyan építsen a területükön” –
kommentálta a változást Lengyel Róbert siófoki polgármester.
„Ezen felül pedig a majdani állami döntések ellen már fellebbezni sem lehet,
ha valaki sérelmezi az állami hivatal
építéshatósági döntését, egyenest a
bíróságra kell, hogy menjen, már ha
lesz kedve és pénze pereskedni” –
tette hozzá a városvezető, aki a januári képviselő-testületi ülésen arról is
beszélt: változik az érintett dolgozók
munkáltatója, és az önkormányzati
vagyont is át kell adni „kezelésbe, természetesen ellenszolgáltatás nélkül,
vagyis az egyébként is szűkös hivatali
épületből több iroda-, és egyéb helyiséget, számítógépeket. „Ez amolyan
rekvirálás, eszi, nem eszi, nem kap
mást alapon” – így a polgármester, aki
megjegyezte azt is: Kiss Pállal, a Siófoki
Járási Kormányhivatal vezetőjével korrekt, példaértékű egyeztetést folytattak a kérdésben.
„A jegyzők helyett a kormányhivatalok
látják el 2020. március 1-től az elsőfokú
építésügyi hatósági feladatokat – tájékoztatta a Siófoki Híreket Sárközy László siófoki jegyző. – A változás miatt az
építési vagy használatbavételi engedélyezési eljárásokat nem az önkormányzatok, hanem a kormányhivatalok

folytatják le. Változnak a jogorvoslati lehetőségek is: az építésügyi és az építésfelügyeleti eljárásokban fellebbezésre
nem lesz lehetőség. Ha a döntés ellen
kifogást emelne valaki, közigazgatási
peres eljárást kell indítania. Azokat az
elsőfokú építésügyi hatósági eljárásokat, amelyekben a jegyzők 2020. február végéig nem hoznak döntést, már
a kormányhivatalok fogják befejezni.
A 2020. március 1. előtt már megindított eljárásokat és a vonatkozó határidőket a kormányhivatal részére
történő átadás nem érinti.
A 2020. március 1. napjával a megyei
kormányhivatalhoz átkerülő, eddig
jegyzői hatáskörben volt építésügyi
hatósági eljárások:
• építési engedélyezési eljárás,
•	használatbavételi engedélyezési
eljárás,
•	fennmaradási engedélyezési eljárás
+ szükség esetén építésügyi bírság
kiszabása,
• bontási engedélyezési eljárás,
•	engedély hatályának
meghosszabbítása iránti
engedélyezési eljárás,
• összevont engedélyezési eljárás,
•	az országos építési
követelményektől való eltérés
engedélyezési eljárás,
•	használatbavétel tudomásulvételi
eljárás,
•	jogutódlás tudomásulvételi eljárás,
• hatósági bizonyítvány kiállítása,
• kötelezési eljárás,
• szakhatósági eljárás.”
F. I.

Az évtized legeredményesebb évét zárta
a siófoki rendőrség
Pecsétgyűrű a várostól, két rendőrnek.
A siófoki rendőrkapitányság évindító állományértezletére hívta
meg Bene Zsolt alezredes, kapitányságvezető dr. Lengyel Róbert
polgármestert, valamint Bardócziné dr. Molnár Anita és dr. Nagy
Gábor alpolgármestert.
Bene Zsolt arról tájékoztatta munkatársait, hogy a siófoki kapitányság
2019-ben az elmúlt 10 év legeredményesebb esztendejét tudta maga
mögött mind a regisztrált bűncselekmények számát, mind pedig a felderítési eredményességet illetően.
Az előbbi rekord alacsony, míg az
utóbbi rekord magas lett.
Lengyel Róbert polgármester Facebook-bejegyzéséből: „Nem áll-

hattam meg szó nélkül e tények ismeretében, hogy azt ne mondjam:
mélységesen szégyellheti magát az
a néhány siófoki vendéglátós vállalkozó, akik tavaly a kampány hevében indulatokat gerjesztettek, majd
ennek következtében a sajtóban
megjelent, hogy Siófokon már gyerekeket sem lehet az utcára kiengedni, olyan a közbiztonság. Ezzel nem
csak a városunknak, hanem a helyi és
megyei rendőrség megítélésének is
csak ártottak.”
A rendőrkapitány külön is köszönetet
mondott a város, illetve a polgárőrség támogató együttműködéséért.
„Még a rendőrkapitányi beosztásom
idejéből eredő hagyománya van annak, hogy évente egy egyenruhás és
egy bűnügyi területen szolgáló rendőr hölgy vagy úr, a kapitány javaslatára városi elismerésben részesül

– folytatta Lengyel Róbert. – Idén a
szolgálati tevékenységük kiemelkedő ellátásáért, a város címerével
díszített pecsétgyűrű és elismerő oklevél jutalomban részesültek: Dobos
Tamás rendőr őrnagy és Fodor Lajos
rendőr főtörzsőrmester urak. Városunk törvénytisztelő polgárainak
nevében mondtam köszönetet rendőreinknek áldozatos munkájukért,
és további támogatásunkról is biztosítottam őket.”

Kár: még mindig a varjak állnak nyerésre
A költési időszak kezdetéig leszedetheti az önkormányzat a varjúfészkeket.

tudja még miket nem. Kínunkban
már zajszintmérést is elvégeztettünk a fészkek környezetében
tapasztalható károgás elviselhe-

Lengyel Róbert polgármester írta a
témában a Facebookon: „Még 2019
őszén kértük az illetékes hatóságtól,
hogy ez év elején engedélyezzék
legalább a vetési varjak fészkeinek
eltávolítását Siófok egyes közterületein (megjegyzem, mára megint
rengeteg a varjú is és a már megrakott fészek is szerte a városban). A
hatóság a kérelmünkre aztán részletes indokolást kért: helyszínre lebontást, a becsült egyedszámot, a
közérdekű indokokat, meg a fene

tetlenségének bizonyítására. Egyszóval, most van, ahol engedéllyel
idén is leszedethetjük a fészkeket,
de csak a költési időszak kezdetéig. Ha a madarak készre csinálják és
elfoglalják a tojásrakás szándékával
azokat, akkor állj. Addig azért igen
sok pénzt elkölthetünk a varjakkal
szembeni szélmalomharcunkra. Hát
kérem, a varjak megint nyerésre állnak…”
Évek óta rendszeresek a panaszok
amiatt is, hogy emberekre, jármű-

vekre, olykor babakocsiba piszkítanak a madarak. A belvárosba
költözött nagytestű madarak köztisztasági és közegészségügyi problémát is felvetnek. A város már több
mindent kipróbált. A kora tavaszi
fészekeltávolítás nem hozott sikert,
hiszen a madarak pillanatok alatt
újabb fészkeket építenek pár fával
odébb. Egy ideje megcsonkítják a
fészkelésre alkalmas fákat a legforgalmasabb városrészeken, de ez
csak a madarak arrébb terelésre jó,
az állomány-csökkentésére nem alkalmas módszer. A vaklőszerrel való
durrogtatás, amit helyenként alkalmaznak a varjak elkergetésére, egy
ekkora városban szintén nem lehet
megoldás, mivel zavarja a lakókat,
nyaralókat. Azért is nehéz az engedélyeztetés és az intézkedés, mert a
varjú-állomány vegyes: akad benne
védett vetési varjú, és nem védett
dolmányos varjú is.
Sok helyütt küzdenek a varjak ellen,
a túlparti Balatonfüreden a varjak
elriasztására betanított sólymokat
vetettek be tavaly.
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Röviden
Húsz év. Húsz és tizennyolc év
fegyházbüntetésre ítélte a Pécsi Ítélőtábla azt a két férfit, aki
2014-ben megölte és kirabolta K.
László Csaba ismert trafikos vállalkozót Siófokon. Egy másik döntés: feltételesen sem szabadulhat
az 1998-as siófoki taxisgyilkos. A
Szegedi Törvényszék másodfokú
tanácsa úgy határozott, hogy az
életfogytig tartó fegyházra ítélt
S. Zoltán továbbra sem bocsátható szabadon. Nagy port vert fel,
amikor társával 1998-ban megölték és kirabolták a kiliti szőlőhegyen K. István helybéli taxist.
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175 ezer forintból épült:
60 éves a kiliti óvoda

Ismét elviszik a zöldet, hulladékudvar
a hét három napján

„Különösen a nagy mezőgazdasági munkák idején gond, hogy ki vigyázza a csöppségeket...”

Márciustól újra elszállítja a szolgáltató a zöldhulladékot. Az ipartelepi hulladékudvarba helyi lakosok és üdülőingatlan-használók
vihetik a hulladékukat. Változtak a
külterületi égetés szabályai.

Hatvan éve nyitotta meg kapuit a
„régi” kiliti ovi, az akkor még önálló Balatonkiliti községben. 1959-es hír a Somogyi Néplapból: „Új óvoda építését
tervezik Balatonkilitin. Az iskola melléképületeinek lebontásából származó
mintegy 100 000 forint értékű anyag

hogy több gyermeknek nyújthasson
otthont, különösen a nagy mezőgazdasági munkák idején, amikor gond, hogy
ki vigyázza a csöppségeket… Az új létesítmény 175 ezer forint költséggel
épült, tízezer forint értékű társadalmi
munkával járultak hozzá a felépítéséhez a falu lakói… Két csoporttal, három
óvónővel kezdték meg a gyermeknevelő munkát a községben.”
A 60 évre emlékező ünnepségen az in-

felhasználásához a község 170 000 forinttal járul hozzá a községfejlesztési
alapból. ”
A következő évben már ezt írta az újság: Óvoda, 70 balatonkiliti apróság
számára. Nagy szükség van az óvodára,

tézmény jelenlegi apróságai, valamint
egykori óvodásai adtak zenés-táncos
műsort. Este jótékonysági bált tartottak az Asztalos utcai Pillangó Óvoda
javára.
F. I.

Bontják. Intézőház, tisztarttólakás – így is, úgy is emlegetik a
Kiliti központjában álló, korábban
védett ingatlant. A romos épület
tetejét elkezdték bontani. Az
épület római kori kőtáblát rejtett,
mely jelenleg a Galérius fürdőben látható.
Emlékezz! Kálmán Imre szülőházában nyílt meg a Zalaegerszegi
Zsidó Hitközség Őrizz és emlékezz! című vándorkiállítása. „Ez
a kiállítás az Őrizz és emlékezz!
címet kapta, mert meg kell őriznünk a hitünk mellett az értékeinket, a kultúránkat. A Himnusz
azoké is, akik Mózes tanításai szerint élnek és gondolkodnak. Ez a
kiállítás egy olyan magyar-zsidó
szülőházában nyílik, aki bármerre ment, soha nem tagadta meg
a hitét, és nem tagadta meg a
magyarságát” – emelte ki a megnyitón Laki Judit, a Kálmán Imre
Emlékház és a BRTK Könyvtár
igazgatója. A tárlat Siklósi Eszter
Judit gobelinkészítő alkotásainak
ad otthont, a kézimunkák aprólékos, művészi módon mutatják be
a magyarországi zsinagógákat,
a vallási rituálékat, jelképeket. A
művész azt mondta: kultúrmissziót valósít meg, azokat a zsinagógákat varrja meg elsődlegesen,
melyek már nincsenek, ugyanis a
vidéki zsidóság szép lassan eltűnik a köztudatból….
Siófok és az izraeli Netanya 1990ben lépett testvérvárosi kapcsolatra. A 2018/19-es tanévben cserediákprogram kezdődött a két
település között.

Reggel megtöltik, estére
kiürül az ételdoboz

Közeleg a tavasz, a kiskerti munkák
ideje. Márciusban újraindul a heti
zöldhulladék-elszállítás, a hulladékudvar azonban folyamatosan fogadja a városlakókat és az üdülőingatlanok használóit. A Siókom Nkft.
hulladékudvarának címe: Siófok-Ipartelep, Kertész u. 2. Nyitvatartási rendje: szerda, péntek és vasárnap 10.0018.00.
A hulladékudvar igénybevételéhez
a siófoki ingatlan használójának igazolnia kell a személyazonosságát és a
siófoki lakcímét, személyazonosításra
alkalmas okmány és a lakcímkártya
bemutatásával. A siófoki üdülőingatlan-használónak a személyazonosításra alkalmas okmány bemutatása
mellett szerepelnie kell a közszolgáltató által a siófoki üdülőingatlan használók nyilvántartásában. Amen�-

Ennek megfelelően módosítja az
idevágó rendeletet a siófoki képviselő-testület a február 27-i ülésén, a
rendelettervezet szövege:
„A város belterületén egész évben tilos nyílt téri égetés útján megsemmisíteni a települési hulladékot, mezőgazdasági termelés során keletkező
növényi hulladékot, különösen avart,
falevelet, fagallyat. A város külterületén tilos nyílt téri égetés útján
megsemmisíteni május 1. és október
31. között a mezőgazdasági termelés
során keletkező növényi hulladékot,
különösen avart, falevelet, fagallyat.
A nyílt téri égetés során a növényi
hulladékon kívül egyéb hulladékot
égetni tilos.”

Engedélykérelem és illetékfizetés
helyett már csak bejelentési kötelezettséget ír elő a jogszabály a kültéri égetéshez. A katasztrófa-védelem
felhívja a figyelmet a szabadtéri tűzgyújtás szabályainak a betartására.

Balatoniak: újra megjelenik a lexikon

Nemcsak a vasárnaponkénti ebédosztáson juthatnak ételhez a rászorulók Siófokon.

Siófoki ki kicsodaként indult,
Dél-balatoni lexikon lett belőle,
majd már csak így, egyszerűen:
Balatoniak.

2018 októberében Siófokon szerelték
fel a Re-formáló Egyesület 38. ételdobozát az országban. Siófokon ez az
Újpiac térre került, oda, ahol a Siófok
Városért Egyesület a nyári szezon kivételével minden vasárnap délben
ételosztást tart a rászorulóknak.
Az egyesület azt írta Facebook-oldalára az ételdoboz kihelyezése után:
„Kérünk mindenkit: szeressétek, töltsétek meg minden finomsággal (pl.:
pékáru, májkrém, dzsem, konzerv,
gyümölcs), ha pedig a környezetekben van olyan embertársatok, akiről
tudjátok, hogy szüksége van segítségre, hívjátok fel a figyelmét erre a
lehetőségre!”

A
legutóbb
2016-ban
megjelent
Balatoniak
térségi
lexikon kibővítve,
frissítve
jelenik
meg
2020-ban.
Mint Gyarmati
László szerkesztő elmondta: a kötet
elsősorban a balatoni régióban élő,
dolgozó, alkotó embereknek biztosít bemutatkozási ,lehetőséget, de
„balatoni” lehet sok olyan személy
is, akit az ország, sőt akár a világ
más tájára vetett a sors, de örökre

Az egyesület aktivistái azóta alig
győzik az ételdoboz töltését; egyre
több a felajánlás, városbéli üzletek,
pékségek adják oda naponta el nem
fogyott pékárujukat, élelmiszerüket.
A lehetőség szájhagyomány útján
terjedt el a városban a rászorulók
körében, nem volt még olyan nap,
aminek a végére ne ürült volna ki.
Egy alkalommal az egyik helyi iskola
„fogadta örökbe” egy hétre, akkor a
diákok töltötték.
F. I.

nyiben az üdülőingatlan használója
ebben nem szerepel, nem szállíthat
be semmilyen hulladékot.
A zöldhulladékot kizárólag összekötegelve, maximum 1 méter x 0,5
méteres méretben, illetve a közszolgáltató által rendszeresített, felirattal
ellátott, biológiailag lebomló zsákban fogadják. E zsákok megvásárolhatók 13 siófoki üzletben.
Korlátlan mennyiségben csak papír,
műanyag, fém, üveg, étolaj és zsír
szállítható be. Befogadnak veszélyes
hulladékot is; kiselejtezett elektromos, elektronikus berendezést 100
kilóig, fáradt olajat 10, festéket 20,
elemeket, akkumulátorokat 25 kilóig.
Ezeket az arra jogosultak ingyenesen
beszállíthatják. A lomhulladékot korlátlan mennyiségben fogadják, de
bruttó 30 Ft/kg díj ellenében.

él benne a szülőföld, a balatoni táj
szeretete. A balatoni emberek „ös�szegyűjtése”, s közös könyvben való
megjelentetése e kiadvány szerkesztője számára több, mint húsz
évvel ezelőtt kezdődött, amikor
napvilágot látott a Siófoki ki kicsoda – 1996-ban, a millecentenárium
évében című könyv. Ezt 2000-ben
követte egy Dél-balatoni lexikon,
majd 2006-ban a Balatoni arcképcsarnok első, 2008-ban a második,
kibővített kötete, 2016-ban pedig a
Balatoniak lexikon.
A mostani könyvben is helyet kapnak azok az emberek, akik a balatoni
régióban élnek, dolgoznak, vagy a
balatoni régióért élnek, dolgoznak:
művészek, sportolók, a tóparti települések díszpolgárai, önkormányzatok, vállalkozások, cégek, civil és
politikai szervezetek vezetői, meg-

határozó tagjai (jelenlegi és egykori
polgármesterek, önkormányzati és
országgyűlési képviselők, kamarák,
egyéb szervezetek vezetői …), tehát
mindenki, akit érdemes másoknak is
megismerniük. A magánszemélyek
részvétele a könyvben ingyenes.
Az egyéni névsor mellett most is
külön fejezetben mutatkozhatnak
be az önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek és médiák,
valamint külön fejezetet kapnak a
balatoni vállalkozások, cégek, gazdálkodó szervezetek.
A kiadó keresi azokat a segítőket,
akik az egyes településeken felvállalják a kötet népszerűsítését, az
anyagok összegyűjtését. Bővebb
információ a balatoniak.lexikon@
gmail.com e-mail címen, vagy a
+36-30/9486-520-as telefonszámon
kérhető.
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TURIZMUS/HIRDETÉS

Idén a kedvezmény
nálunk szériafelszereltség

Turizmusban továbbra is a topon
(folytatás az 1. oldalról)
Különösen a június produkált kimagasló vendégéjszakaszámot a siófoki
városháza adóhivatalának kimutatása
szerint: több, mint 30 ezerrel többet,
mint a nyár első hónapja 2018-ban. A
másik két nyári hónap, a július és az
augusztus nagyjából „hozta” az előző
évit, minimálisan felülmúlva. A tizenkét hónap során összesen 1 092 300
vendégéjszakát töltöttek el a turisták a
városban, közel tízezerrel többet, mint
egy évvel korábban. Idegenforgalmi
adóbevétel 840 ezer vendégéjszakából keletkezett, mintegy 250 ezer került ki az adómentes korosztályból (18
éven aluliak).
2019-ben sorrendben Siófok, Hajdúszoboszló és Budapest lettek a legnépszerűbb belföldi úti célok – állapította meg a Szallas.hu. A népszerű
internetes szállásfoglaló oldal szerint
egyébként tavaly országos szinten
rekordot döntött a turizmus, a keres-

Golf már 5 620 000 Ft-tól

Top 10 belföldi úti cél:
1. Siófok, 2. Hajdúszoboszló, 3. Budapest, 4. Balatonfüred, 5. Eger, 6. Hévíz,
7. Zalakaros, 8. Gyula, 9. Szeged, 10. Miskolctapolca.

Golf modellek Porsche Bónusz
finanszírozással már 5 620 000 Ft-tól

Programok iránti kereslet, vidék:
1. Siófok, 2. Eger, 3. Győr...6. Balatonfüred.
Legnépszerűbb programhelyek:
1. Várkert Bazár, Budapest, 2. Plázs, Siófok.

kedelmi szálláshelyek belföldi bruttó
szállásdíjbevétele 8 százalékot meghaladó mértékben nőtt. Átlagosan 49
400 forintot fizettek a vendégek foglalásonként, ami csaknem 10 százalékkal
több mint 2018-ban. Az egyéjszakás
(35%) és a kétéjszakás (33%) kikapcsolódások voltak a legjellemzőbbek,
az átlagos foglalási hossz 2,26 éj volt.
A legtelítettebb nap augusztus 17-e,
szombat volt. 2020-ban további öt-hat
százalékos növekedésre számít a portál a turizmusban.

A Programturizmus.hu portál elmúlt
évi látogatottsági adatai alapján – 8.4
millió feletti felhasználó és 40 millió
feletti oldalmegtekintés – az derült ki,
hogy melyek voltak a legnépszerűbb
magyarországi események 2019-ben.
E szerint Budapesttel nem számolva,
vidéken Siófok programjait keresték
a legtöbben, a programhelyek közül
a Plázs (siófoki nagystrand) a dobogó
második fokára fért fel.
F. I.

A Golf motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,0-8,6 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 126-194 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 befolyásolják. Az akció a 2020. január 2. és 2020. március 31. között megkötött szerződésekre
vonatkozik. A hirdetésben jelzett, akciós ajánlott fogyasztói ár a Porsche Finance Zrt. által kínált Porsche Bónusz finanszírozás igénybevétele esetén
biztosított vételárkedvezményt is tartalmazza, és további akciós ajánlattal nem vonható össze. A Porsche Finance Zrt. finanszírozása sikeres bonitásvizsgálathoz kötött. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, részletes tájékoztatásért és ajánlatért forduljon márkakereskedéseinkhez!
A képen látható gépkocsi illusztráció, extra felszereltséget tartalmazhat.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

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

Ezernyi program és élmény
Siófokon 2020-ban is
Egészen biztos, hogy 2020 is eseményekkel, izgalommal és csodás élményekkel teli lesz Siófokon. Bizony idén is mindenki megtalálhatja majd azt a programot, ami számára az igazi kikapcsolódást jelenti. A sport szerelmesei, a fesztiválokra,
rendezvényekre, koncertekre és egyéb szórakozásra vágyók, a gasztronómiai sokszínűséget keresők, a kultúra és hagyományok iránt érdeklődők, családosok, egyszóval mindenki megtalálja a számítását, aki az év során Siófokra látogat,
hiszen „itt kezdődik a Balaton!”

Sportfőváros

Nyári kavalkád

A tavalyi évben a Balaton sportfővárosává nyilvánított Siófok
2020-ban sem okoz majd csalódást az aktív élmények szerelmeseinek. Számtalan futóknak, kerékpárosoknak szóló verseny vagy túra indul idén is, akár amatőr, akár profi sportolók
számára. A mozogni vágyók ismét részt vehetnek a mókás
hangulatban rendezett kisebb futóversenyeken, például a
húsvéti Nyúlfutamon, de márciusban szupermaraton is indul
Siófokról, majd nyáron ismét eljön a Tour de Pelso kerékpárverseny is, majd a Nemzeti Regattán az ország több települése méretteti meg magát vitorlázásban és sárkányhajózásban
Siófok kikötőjénél. Természetesen a sportélményeknek itt
nincs vége, hiszen a város és környéke számtalan lehetőséget
nyújt kajak-kenuzásra, SUP-ozásra, jógára, kerékpártúrákra
vagy akár csak a hangulatos hajnali kocogásokra a mólón.
Idén sem telhet el egy hónap sem rendezvények, programok
és koncertek nélkül. A nagy városi rendezvényeken a napközbeni, kicsiknek és nagyoknak szóló programok mellett
mindig találunk valami finomságot is, a vásárfiáról pedig a
kézművesek gondoskodnak. Minden rendezvényen érdemes
figyelni az ingyenes koncertprogramokra is, hiszen 2020-ban
is jobbnál jobb zenészek érkeznek Siófokra. Márciusban gasztro mustra és kézműves vásár vár minket a hajóállomáson, áprilisban pedig Húsvéti Nyuladalom a Víztoronynál. Májusban
megünnepeljük a gyermeknapot, majd elindítjuk a nyári szezont a Pünkösdi Szezonnyitóval és ezzel együtt a Plázs koncertszezonját is.

Június végétől augusztus végéig szinte minden napra jut egyegy izgalmas kulturális szabadtéri program a belvárosba, a
hajóállomásra vagy a Jókai parkba: operett, gyermekszínház,
néptánc, koncertek, orgonahangverseny és persze a város
szabadtéri színpada, a SzínPart zenei és színházi előadásai.
Augusztusban a Nyári Piknik és Fröccs Fesztivál, majd a Bor
és Kenyér Ünnepe színesíti a hétköznapokat, aztán elérkeznek az őszi gasztrofesztiválok. A Sör és Csülök Fesztivállal
marasztaljuk a szeptemberi napsütést, októberben a halaké,
novemberben pedig a libáé a főszerep a Halfesztiválon és a
Libadalmon. Október végén persze a világhírű zeneszerző
szülővárosaként Siófok ismét megrendezi a Kálmán Imre-emléknapokat is. A téli szezont a városnap és a Jégkikötő korcsolyapályája köszönti, majd ünnepi hangulatban várjuk a karácsonyt az Aranycsengő adventi vásáros. Az évbúcsúztatásra
is érdemes Siófokot választani, hiszen ezúttal sem marad el az
Évzáró Puncs Party és a Szilveszteri Party sem. Az említett rendezvények mellett több kisebb program is színesíti az évben
Siófok kínálatát. A már említett sportesemények, a kézműves
vásárok, kutyasétáltatások, Halloween és Mikulás-hajók, kiállítások, előadások és más egyesületi programok mind gazdagabbá teszik a várost 2020-ban is.
Ha bővebb információra lenne szükségünk az eseményekkel,
látnivalókkal vagy programlehetőségekkel kapcsolatban, akkor látogassunk el a www.hellosiofok.hu, vagy a Hello Siófok
Facebook- és Instagram-oldalakra, ahol minden fontos részletet megtalálunk.
Siófoki Fürdőegylet-Tourinform

