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Kedves OlvasóK!

L assan elérkezik a szezon vége Siófokon és számunkra 
olyan, mintha szinte el sem kezdődött volna. Folyta-
tásként, mindenekelőtt szeretnénk megköszönni azt a 

rengeteg pozitív visszajelzést, ami minden eddigi várakozásun-
kat felülmúlta. Az előző lapszámunkat követően több, mint 
6000 olvasó tisztelt meg bennünket a közösségi oldalon is, 
de kiemelten köszönjük a fennállásunk óta hozzánk érkező 
levéláradatot és személyes biztatást is Önöktől. Ezek a szá-
mok igazolnak bennünket és igazolják azt is, hogy az őszin-
te, részrehajlás mentes újságírásnak és a tényszerűségnek van 
létjogosultsága Siófokon, akkor is, ha sokan még nem merik 

nyíltan felvállalni az amúgy igen határozott véleményüket. 
Engedjék meg, hogy azokból a személyesen hozzám érkező 
kérdésekből, amelyet a júliusi számunk – és a velem készült 
interjú  –  után a legtöbben feltettek, a vezércikk erejéig kira-
gadjak egyetlen témát, amely Kiss Sándor, és Kis János, kap-
csolatrendszerét öleli fel – ígérem a későbbiekben a többire is 
választ fogok adni, akár az újság hasábjain, akár személyesen. 
Írjanak nekünk továbbra is, várjuk leveleiket, észrevételeiket a 
szerkesztoseg@hirhet.hu e-mail címre! �

A Balatoni Hírmondó szerkesztősége nevében 
Szilágyi Tamás

2



3

2014. augusztus VEZéRCiKK

K i is tehát Kiss Sándor, és ki a kisfia, no meg 
kedves felesége, és persze ki az a Ló? Hogyan 
lehet ekkora befolyásuk a helyi közéletre és 

hogyan lehetséges, hogy a „Nagy elszámolás”-ban 
felsorolt siófoki közpénzek elnyerésénél is sorra 
találkozunk velük? 

Kezdeném a sort az idősebb Kiss Sándorral, 
az Adler Sió Kft., és az érdekkörébe tartozó vál-
lalkozásokon keresztül cégcsoportnak nevezhető 
vállalatbirodalom fejével, aki nekem személyesen 
mesélte el, hogy Balázs Árpád első legénylakását 
is már ő újította fel – ami állítása szerint a kettejük közötti 
hosszú barátság kezdetének tekinthető. Magánéletbeli kap-
csolatuk talán nem tartozik ránk, de üzleti eredményeik, és 
milliárdos nagyságrendű bevételeket okozó megrendeléseik 
pontos ismerete annál inkább, hiszen a bevételeik döntő több-
sége közpénzből, szinte kivétel nélkül az adófizetők, a siófoki 
lakosok pénzéből származik, ami úgy gondolom a hatályos 
törvények értelmében nyilvános –  akit érdekel, annak érdemes 
utánanéznie.

A rendszerváltás óta jelentős mértékű fejlesztési forrás érke-
zett Siófokra, az építőipari kivitelező tevékenységet igénylő fej-
lesztések kapcsán, visszatérően pár cégnek sikerült valamiért a 
legjobb ajánlatot tennie a pályázatokon. A nyertes cégek közül 
is kiemelkedő Adler-Sió Kft. nevét találjuk jó pár helyen, ame-
lyek között említhetjük pl. a Bajcsy Zs. utcai szociális bérlaká-
sok építését 380.519.151 forintért, a Nagystrand keleti oldalán 
lévő épületek átalakítását 115.523.245 forintért, a Nagystrand 
fejlesztését 494.232.188. forintért, de akár a Kálmán Imre 
Kulturális Központ Könyvtár kivitelezését 1.096.000.000. 
forintért. Ezen kívül ő nyerte el a Zeneiskola, a Jókai Park, 
valamint a siófoki Fő tér és a Víztorony felújítását is sok száz 
millió forintért.  Nyilvános információ az is, hogy Kiss Sándor 
jó baráti és rokoni kapcsolatokat alakított ki a városvezetés-
hez tartozó politikusokkal, pl. cégét, Balázs Árpádhoz, Siófok 

fideszes polgármesteréhez is szoros kapcsolat fűzi 
a Kelta Tűz Kft.-n keresztül. Erről a kapcsolatról 
maga Balázs Árpád vallott a bíróságon, ezért szó 
szerint idézem Balázs Árpád szavait: „Balázs Árpád, 
Siófok polgármestere: a Kelta Tűz Kft. tulajdonosai 
kezdetben ifj. Kiss Sándor és Balázs Márk (kieg.:-
Balázs Árpád fia) voltak. Kiss Sándort Balázs Judit 
(kieg.: Balázs Árpád felesége) váltotta. … A Kelta 
Tűz Kft-nek és az Adler-Sió Kft-nak közös telep-
helye volt korábban. Erről nekem is van tudomá-
som. Kiss Sándort jól ismerem, hiszen majdnem 

szomszédok voltunk, amíg el nem költöztek. Azóta ritkábban 
találkozunk, de jó viszonyban vagyunk…”.

Kiss Sándor fia szintén ügyvezető, a felesége és – a Siófo-
kon csak Ló-ként ismert – Kis János által tulajdonolt cégnek 
is. Ló gyakran hivatkozik jó baráti és üzleti kapcsolatára az 
előbb említett fideszes Bánki Erikkel, akinek állítása szerint 
üzlettársa a közétkeztetésben is. Mindemellett érdekes tény, 
hogy az elmúlt évek legnagyobb építőipari beruházását, a kór-
házberuházást nem Kiss Sándor nyerte el, az ÉP-KAR Zrt. 
végzi a kivitelezést már jó pár éve, egyelőre eredménytelenül. 
Utóbbi a nyilvános adatok alapján ugyan nem lenne köthető 
egyik politikushoz sem, de Balázs Árpád elmondja egy nyil-
vánosságra került hangfelvételen, hogy Bánki Erik (Fidesz 
regionális igazgató) cége. 

Nehéz ezt a szövevényes kapcsolati rendszert kiismerni és 
megismerni, azok akik veszik a fáradságot, és aprólékosan utá-
najárnak, sok – általában szokatlan, Siófokon viszont minden-
napos – érdekességekre bukkanhatnak. A siófoki közéletben 
az évek során kovácsolódott kapcsolatok egyéb résztvevőiről 
és más személyekkel való összefonódásaikról beszélhetek még 
később, remélem, hogy egyelőre ezzel is elégséges válaszokkal 
szolgálhattam Önöknek. �

Szilágyi Tamás

Előző lapszámunkban a velem készült interjú során megemlítettem két siófoki vállalkozó nevét egy kér-
désre válaszolva, ami a visszajelzések szerint sokaknak szemet szúrt. Úgy gondolom tartozom annyi-
val Önöknek, hogy a siófoki elit szövevényes kapcsolatai hálójába egy gondolatnyi betekintést nyújtsak.

Rokonok, komák és barátok a siófoki 
milliárdok körül

ifj. Kiss Sándor

Forrás: meonline.hu
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K isajátíthatja-e ugyanis a Balatont és nyilatkozhat-e róla 
egyes szám első személyben bárki, az önkormányzat 
nevében? Hozzászokott-e már a kizárólagossághoz és 

ha igen, milyen alapon formál jogot hozzá? Hogyan jut-
hatott el odáig egy város és annak önkormányzata, hogy a 
Magyar Tengert a tulajdonának tudja? A tisztelt városatyák 
közül akad még olyan, aki sajátjaként kezeli a Balatont? Ha 
a Balatonnal, akkor talán a város vagyonával, a közpénzekkel 
is így járhat el? 

Az idei szezonkezdés sem volt könnyebb, mint az eddigiek, 
mégis – ahogy minden évben legalább egyszer – sor került az 
önkormányzat szubjektív, Adria-Balaton összehasonlítására 
egy, a „szerkesztőség közeli család” jóvoltából (és a minden 
részletre kiterjedő és részletes úti beszámolóból azért megfor-
dult a fejünkben, hogy a köztisztviselő cikkírónak lehet lehe-
tősége évente a főszezonban a tengerparton „összehasonlítani”, 
amíg a Balaton melletti vállalkozók, és a  siófoki polgárok 
zöme erejét megfeszítve a fennmaradásért dolgozik. Ezért aztán 
a Balatonra vonatkozó birtokos jelző még kevésbé tolerálható). 
A szitu világos: döcögősen indult el a nyár, a vállalkozók csaló-
dottak, a vendégek pedig kerülik a környéket. A dolgok mögé 
ezért összeesküvés-elméleteket vizionálnak, az önkormányzat 
magyarázkodik és sajátjának tudja azt, ami valójában nem az 
övé. Az elmúlt két évtized után viszont, az alapos önvizsgálat 
időszerűbb lenne.

De gondolkodjunk kicsit közösen! Amikor azt mondják, 
újra épülhet a kórház, miért bontják le a kórház udvarán álló 
darut? Miért csak néhány vállalkozó neve köszön vissza az 
önkormányzati pályázatok nyertesei között? Amikor azt hírlik, 

régi stílusú épület kell az önkormányzatnak, mert nem maradt 
egy sem, miért adja el sorra a patinás kúriákat, korabeli épüle-
teket, vendégházakat és a polgári villákat? Miért záratja be az 
óvodát? A várost talán ugyanúgy kisajátítja, ahogy a Balatont? 
A cikk viszont remekül illusztrálja a városvezetés eddigi mun-
kájának következményeit: „Ahogy elkezdődik a szezon, akkor 
jönnek a horrortörténetek az amúgy is horrorhíradókba.” 
írja és mi más is lehetne ennek alkalmasabb helyszíne, mint 
a Horror Ház? Az egykori Braun-vendégház szebb időket is 
megélt építményében éveken át több gyermek nevelkedhe-
tett, majd e szép környezetben részesülhetett művészeti, zenei 
oktatásban. 

Az épület méltatlanul, a jelenleg még regnáló önkormány-
zatnak köszönhetően előbb éjszakai lokállá aljasult, ma pedig 
a horror otthona. 

És helyben is vagyunk. Ki is a felelős akkor a város morális 
és erkölcsi leépüléséért, amiért elkerülik a vendégek? Ki is tehet 
akkor a vállalkozások elégedetlenségről? Tényleg a tényeket 
közlő média? Stílszerűen, saját cikke nyomán bárcsak „ennyi” 
lenne, amire mi, a választópolgárok fogjuk a fejünket! 

Talán most lehetőség lesz a változásra, becsületes vezetést 
tudhatunk a magunkénak és olyan emberre adhatjuk le a 
voksunkat, aki végre rendet tesz és véget vet a húsz éve tartó 
ámokfutásnak. Talán újra színvonalas és részrehajlás nélküli, 
minden siófoki lakos számára élhető város lehet, ami az idők 
során a forgalom növekedésében és a lakók elégedettségében is 
megmutatkozik, országszerte jó hírét keltve Siófoknak.

Talán így, a Balaton déli partján, újra méltó lesz a Balaton 
fővárosa címre a Mi Balatonunk, amelyben majd mi is felsza-
badultabban lubickolhatunk!  �

„Hagyjátok békén a Balatonom!” – szólít fel az önkormányzat... 

most akkor kié a Balaton? 
Hagyjátok békén a Balatonom! címmel jelent meg a városi cikk, ami igen elgondolkod-
tató – már ami a határozott, ellentmondást nem tűrő birtokos jelzőt illeti. 

Forrás: index.hu

Forrás: velvet.hu
Forrás: facebook.com/
rudolf.szarvas
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A Balatoni Hírmondó előző lapszámában megjelent interjúnk után, számtalan megkeresés érkezett 
dr. Lengyel Róbert esetleges közéleti szerepvállalásával kapcsolatosan, mondhatni megbolydult a város. 
Amellett, hogy az érdeklődők döntő többsége abszolút esélyes és alkalmas jelöltnek látja polgármester-
nek, számos olyan tartalmú kérés is befutott, miszerint szeretnének többet tudni róla. Lengyel úr kész-
séggel állt ismét mikrofonunk elé.

Úgy döntött, hogy indul az őszi 
választásokon dr. Lengyel Róbert

folytatás a következő oldalon

FOrdult a KOcKa: pOlgármesterváltó hangulatban a várOs!

EXKLUZÍV

– Ezek szerint döntött, ringbe száll?
L. R.  Ezúttal már határozott igen-
nel válaszolhatok, bejelentettem, 
hogy indulok. 

– Ismertetné olvasóinkkal eddigi élet-
útját?
L. R.  Természetesen. 1968-ban 
születtem Siófokon. Ádándon, 
egy öttagú, csodálatos, keresztény 
családban nőttem fel, szüleim ma 
is Ádándon élnek, Én a családom-
mal Siófokon. Gyerekkoromtól rendőrnek készültem. A sió-
foki gimnáziumban érettségiztem, majd dolgoztam a néhai 
FÜSZÉRT Vállalat siófoki telephelyén, aztán a határőr sorka-
tonai szolgálat letöltése után kértem a felvételemet a Siófoki 
Rendőrkapitányságra, ahol a ranglétra alsó fokán, járőrként 
kezdtem. Később nyomozó, főnyomozó, majd nyomozó alosz-
tályvezető voltam. Időközben diplomát szereztem a Rendőr-
tiszti Főiskolán. 1994-ben elkerültem Siófokról, Pakson az 
azóta a Terrorelhárítási Központba (TEK) integrált rendőrségi 
elit alakulat, a Neutron Kommandó beosztott tisztje, később 
7 évig, annak parancsnoka voltam. 1999-ben a Pécsi Egyetem 
jogi karán doktoráltam, 2003-ban jogi szakvizsgát tettem, 
majd rendészeti mestervezető-képzőt is végeztem. 2006-ban, 
az akkori Somogy megyei főkapitány hívó szavára haza jöttem 

és Siófok rendőrkapitánya-
ként folytattam pályámat. 24 
év szolgálat után, többszörö-
sen kitüntetett főtisztként, 
2012-ben úgy döntöttem, 
hogy befejezem rendőri pálya-
futásomat, most civilként 
dolgozom.
Egyébként angolul társalgá-
si szinten beszélek, a szaba-
didőmben pedig horgászok, 
vadászok, az ókori római, 
valamint a középkori magyar 
történelmet tanulmányozom 
és hát gyerekkorom óra, rend-
szeresen sportolok.

– Azt mondta koráb-
ban, hogy független-
ként indul. Mit jelent 
pontosan Önnek a füg-
getlenség?
L. R.  Nos, kérem szé-
pen, beszéljünk nyíl-
tan erről a kérdésről 
is: nem voltam és nem 
is leszek pártkatona, 
ezt már korábban is 
hangsúlyoztam. A 
jelenlegi viszonyokkal 
javarészt nem tudok 
azonosulni, de a bal-
oldali kormányzás 
időszakával is voltak 
aggályaim, illetve 
az országos politika 
színterén, a jelenlegi 
baloldali torzsalkodás 
sem tesz jót az ország-
nak, az biztos. De 
minden politikai tömörülés mögött állnak tömegével tisztessé-
ges emberek és akadnak gazemberek is szép számmal, lehetnek 
jó és rossz gondolatok egyaránt. Szóval Én nem köteleződtem 
el sehova. 

Amikor először fogalmazódott meg bennem, hogy meg 
kéne próbálnom a ringbe szállást, talán különc módon úgy 
gondoltam, fordítani kellene a dolgok megszokott rendjén: 
ne én, a jelölt igazodjak majd politikai pártok elvárásaihoz, 
vezényszavaihoz, a gazdasági hátterüket biztosító ilyen-olyan 
vállalkozások, médiák üzeneteihez és kötelezzem el magam 
bárkiknek is, hanem mondjam meg én nyilvános programban 
az általam jónak ítélt prioritásokat, irányvonalakat, és akik 
ezekkel azonosulni tudnak, akik hozzám hasonlóan gondol-
kodnak, ők álljanak be mögém, illetve a programom mögé és 
támogassanak. Nem különösebben érdekel, hogy egyébként 
konzervatív, liberális, vagy mit tudom én milyen gondolato-
kat vallanak, lényeg, hogy velem értsenek egyet és a városnak 
akarjanak jót. Ez nem jobb vagy baloldal kérdése, hanem 
Siófok jól felfogott érdeke. Még csak azt sem szeretném, ha 
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folytatás az előző oldalról

folytatás a következő oldalon

EXKLUZÍV

Óriási bázist alkotnak azok, akik eddig el sem mentek sza-
vazni, mert azt mondták, hogy a jelenlegi polgármesterrel 
szemben nem volt valós alternatíva, rá nem akartak szavazni, 
másra pedig elkötelezetten nem tudtak. Vagy egyszerűen bele-
csömörödtek az politikai vagdalkozásba, közömbössé váltak. 
Mivel most van valódi kihívó, így a fentebbi érvelés jórészt 
nem lehet magyarázat a közönyre. Ők most eldönthetik ezt 
a meccset! 

Ha ezúttal megmozdulnak azon a bizonyos október 12-edi-
kei vasárnapon, rászánják azt a negyed órát (nem többet, 
negyed órát!), bemennek a szavazófülke magányába, odateszik 
a jelet a nevem mellé, akkor 20 év után, minden bizonnyal új 
polgármestere lesz Siófoknak. 

A közömbösek, otthon maradók a jelenlegi városvezető 
pozícióját erősítik. Őszintén remélem, közülük minél többen 
meghallják a hívó szavam.

Ja igen, és a sportot szerető, űző vagy űzni akaró emberek 
közösségének kétségtelenül az én táboromban van a helye, 
korra, nemre, politikai hovatartozásra tekintet nélkül, mert 
magam is közülük való vagyok és szívügyem a sport!

Mára tízezernél is több ember látogatta meg az alig pár hete 
létrehozott közösségi oldalamat, keresnek, üzennek, biztatnak 
és bíznak bennem, de a tényleges köz-vélemények a választás 
napján, október 12-én látnak majd napvilágot, azoknak fogok 
majd hinni. 

– Manapság nagyon sok ember gondolja úgy, hogy a politikusok 
többsége csak a saját és a környezete zsebeit tömi, az egész országot 
átszövi a korrupció, eladó az egész világ… Ön miként látja ezt?
L. R.  Röviden válaszolhatok: 46 évet leéltem tisztességesen, 
a hátralévő éveimben sem szándékozom senki miatt börtönbe 
menni, a becsületemet eladni. Arra az eshetőségre felkészülve, 
hogy októberben nyerek, már most üzennék a közvélemény-
nek: nem vagyok eladó, nem vagyok megvesztegethető, 
és ha valaki ezt nem tartja maradéktalanul tiszteletben, 
megaláz valamilyen tisztességtelen ajánlattal, már az első 
próbálkozása alakalmával ízelítőt kap abból, hogy én ezt 

az a vád érne, hogy valamelyik párt listájának egyik előke-
lő helyéről akarok mindenképpen a városvezetésbe kerülni, 
ha nem polgármesterként, akkor majd képviselőként. Nem. 
Becsülettel megmérettetem magam, és csak ha az emberek 
akarják, akkor dolgozok a közösség érdekeiért. Szavazatokra 
van szükségem, de nem minden áron és hatalom mániá-
val sem küzdök. Akik ezt a függetlenség-fogalmat el tudják 
fogadni, tiszteletben tudják tartani, azoknak helyük van a 
támogató/szavazó táboromban. Ők segítsék a kampányomat, 
gyűjtsék az aláírásokat, osszák a szórólapjaimat, szeretettel 
várom őket a kampány rendezvényeimre és ez által járuljanak 
hozzá egy közös sikerhez. Nyílt lapokkal játszom, a rövidesen 
ismertetésre kerülő programomat is nyíltan vállalom és eltö-
kélten haladok a kijelölt úton. Egyébként pedig függetlenül 
attól, hogy nyerek-e vagy sem, őszintén remélem és mindent 
elkövetek annak érekében, hogy a képviselő testület a jelen-
leginél színesebb legyen október után, mert azok a bizonyos 
fékek és ellensúlyok az én demokrácia-fogalmamban még 
mindig meghatározóan ott vannak. Nagyon kellenének a tisz-
tességes FIDESZ-KDNP-s képviselők mellett más pártszínek 
képviselői és függetlenek is a testületbe, mert úgy lehet igazán 
demokratikus a működés. Lehet ezért engem megkövezni, de 
ez a határozott véleményem.

– Honnan vár szavazatokat? 
L. R.  Lesznek, akik teljesen és feltétlenül elkötelezettek a 
jelenlegi polgármester és/vagy az őt támogató pártok felé. 
Tiszteletben tartom ezt és tudomásul veszem, hogy ebből a 
körből nem fognak támogatni. 

De vannak a döntően jobboldali, konzervatív gondolko-
dású, ugyanakkor a jelenlegi polgármester személyével, vagy 
épp ténykedésével elégedetlenek, rájuk számítok. Mint ahogy 
FIDESZ-KDNP-n kívüli, helyi pártok szimpatizánsaira is, 
feltéve, hogy elegük van a jelenlegi rendszerből és azt mondják, 
hogy a személyemben és programomban garanciát látnak arra, 
hogy más irányba fordul a város hajója. 

Lesznek, akik úgy gondolják, hogy bal vagy jobboldali érzü-
let ide vagy oda, ez elsősorban siófoki ügy. Ők azok, akik 
tiszteletre méltó módon, erkölcsi kötelességből mindenképp 
elmennek szavazni, bele kívánnak szólni a döntésbe, de nem 
elsősorban pártszimpátia alapján, hanem a személyemet, prog-
ramomat ismerve, támogatva. 
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kivételesen komolyan is gondolom. Ebben a témában nin-
csenek kompromisszumok, nincs elnézés és nincs bocsánat, ezt 
bizton ígérhetem a siófokiaknak.

– Az indulásának bejelentését követően szinte azonnal, a siófoki 
FIDESZ és KDNP alapszervezetek elnökei, közös sajtótájékoz-
tatójukban össztüzet zúdítottak önre, csúnya jelzőkkel, vádakkal 
illették. Kíván erre reflektálni?
L. R.  Van egy örök érvényű latin mondás: „Vakmerően kell 
rágalmazni, valami biztosan ráragad.” Hányan tették ezt magu-
kévá a rómaiak óta, sőt, milyen sokan gyakorolják is ezt a 
mai Magyarországon? Ami pedig a konkrét közleményt illeti: 
Siófokra ez a stílus korábban nem volt jellemző és a magam 
részéről igyekszem is megóvni ettől a város lakóit. Dacára 
annak, hogy azzal a bizonyos sajtóközleménnyel gyors ízelí-
tőt kaptam abból, miként is értelmezik egyesek a tisztességes 
megmérettetést manapság. Mert hát a szöveg szerint lejárattam 
a városomat és magamat, alkalmatlan és bukott rendőrkapi-
tány vagyok, hazudok, ráadásul nőket bántalmazok súlyosan, 
ami az én értelmezésemben annyit jelent, hogy köztörvényes 
bűnöző is lettem. Ennél már csak az lenne nevetségesebb, ha 
mondjuk alkoholistának, vagy nem tudom én hány %-os, kor-
rupt gazembernek állítanának be. Én azt gondolom, hogy ez az 
egész olyan szinten szánalmas és egyúttal méltatlan hozzám, de 
még az aláíró személyekhez, Démuth Pál és Szalai István urak-
hoz is, hogy teljesen felesleges részemről magyarázkodásokba 
bocsátkozni. Megdöbbentett, hogy az említett urak ehhez a 
nevüket adták, de legyen ez az ő problémájuk, számoljanak 
el ők a saját lelkiismeretükkel. Én megtettem a szükséges jogi 
lépéseket, hisz a tűréshatáromon túlment ez a nyilatkozat, de 
innentől ez az igazságszolgáltatás asztala, részemről lezárva. 
Megyek tovább, kampányolok. Senki sem tud megijeszteni, 
eltántorítani, a siófoki emberek sok ezres többsége meg majd 
eldönti, hogy melyik mentalitás is áll hozzá közelebb. Októ-
ber 12-én az ő értékítéletüket majd elfogadom, az előtt majd 
meghajolok, az említett urak előtt azonban szálfaként állok. 

– Szólna néhány szót a leendő programjáról, az elképzeléseiről?
L. R.  Az alapgondolkodásom – és erre már utaltam is –, 
hogy a dolgok általában nem csak fehérek vagy csak feketék. 
Ami jó, azt el kell ismerni, meg kell tartani és csak ott kell 
beavatkozni, ahol a helyzet megkívánja és/vagy a többség 

akarja, a lehetőségek pedig megengedik. Kétségtelen, hogy 
történtek jó dolgok is Siófokon, sok minden épült-szépült, ezt 
el kell ismerni és a jelenlegi városvezetés számlájára kell írni, 
így korrekt a részemről. De maradt még tennivaló bőven. A 
programom nem titkos, rövidesen a közvélemény elé tárom. 
Tessék majd elolvasni és a főbb irányvonalak kiolvashatóak 
lesznek belőle. 

Emberközpontúság, tisztesség, átláthatóság, rend, a 
helyi érdekek képviselete mindenekelőtt. Nagyjából ezek 
lesznek a vezérelvek.

– Hibájaként róhatják fel, hogy nincsenek politikai tapasztalatai.
L. R.  Hát akkor lássuk csak: Kik azok, akik miatt az emberek 
meghatározó hányada már odáig jutott, hogy a tavasszal el 
sem ment szavazni, belefásultak, elegük lett és undorral for-
dulnak el a politikától? Nem a profi politikusok egy része az 
okozója ennek? Netán én, vagy ön? Nem gondolnám. Akik 
miatt idáig jut gondolkodásban egy ország jelentős hányada, 
azok mind jól csinálják? Én a saját bőrömön tapasztalom a 
problémákat, mint a legtöbb városlakó és legalább annyi-
ra, mint a minden hájjal megkent, profi politikusok, akiket 
ráadásul a holdudvar sokszor félrevezetve arról informál, hogy 
elképesztőek az eredményeik, imádják őket az emberek és csak 

így tovább. Ezeket egy részük aztán lassan el is hiszi, elkezde-
nek 10 centivel a föld felett járni, sőt a vízen járást is megpró-
bálják... Kampányidőszakban elkezdik az emberek társaságát 
keresni, ígérnek, közvetlenek, megszólíthatóak, sőt, győzik 
bejelölni a potenciális ismerőseiket a Facebook-on, bekopog-
nak a házakhoz, mosolyt és pörköltet osztogatnak, aztán, ha 
az áhított cél meg van, zsebben a győzelem, jönnek a hétköz-
napok és megint jön a tojáson járkálásos periódus. Hagyjuk 
már a profizmust, de tényleg! Széleskörű jogi ismeretekkel, 
vezetői tapasztalatokkal, kellő emberismerettel, a szüleimtől 
látott és tanult tisztességgel felvértezve, egy ilyen emberes 
feladat elvégzésére is vállalkozhatok. Arról nem beszélve, hogy 
nincsenek és nem voltak olyan polgármesterek az országban, 
akik az anyatejjel szívták magukba ezt a tudományt. Egyszer 
megválasztották őket és elkezdték csinálni. Voltak, akik jól és 
voltak, akik rosszul. Az utóbbiak mentek a víz alá. Köszönöm, 
én jól úszom.�
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K özel négyszáz beruházásról van szó tehát, 
amit nem is olyan könnyű fellelni a 
városban. A legnagyobb és leginkább 

szembetűnő fejlesztésekből talán néhány tízet 
tudunk megszámlálni a város központjában, 
vagy a Balaton partján, a beruházások zöme 
viszont még a Fidesz-KDNP kormányzása 
előtt kezdődött. És akkor most fel is tesszük a 
kérdést: hol vannak akkor ezek a fejlesztések, 
amelyekről a miniszterelnök beszélt? Látnak-e 
az olvasók az elmúlt négy évből 384 látványos 
fejlesztést a saját környezetükben? Feltérké-
pezésüket az is megnehezíti, hogy a közbe-
szerzéseikre vonatkozó adatokat nem könnyű 
megtalálni az interneten nyilvánosan, a kérdéseinkre pedig az 
önkormányzat egyetlen esetben sem válaszolt, holott a közbe-
szerzési törvény előírja a verseny tisztaságát, átláthatóságát és 
nyilvánosságát.

A nagyobb beruházásokkal kapcsolatban sem kerülhetik 
el figyelmünket apró érdekességek: a Thanhoffer villa csak-
nem 390 milliós beruházásának – amelyről mellesleg máig 
nem tudjuk, miért került ennyibe, ha az addig könyvtárként 
üzemeltető Kodolányi Főiskola 10 éve újította fel – első üte-
mére 127 milliót adott ki az önkormányzat, a második ütem-
re nettó 150 milliót a belsőépítészetre 67 millió forintot, a 
gyengeáramú rendszerek beruházásaira 15 milliót, a kert- és 
parkolóépítésre 25 milliót költött. Az ingatlant a strandokat 
üzemeltető önkormányzati társaság, a Siófok Holdingot vezető 
Balaton-parti Kft. kapta bérbe, 25 éves határozott időre, évi 10 
millió forint bérleti díj ellenében. A rekonstrukciójához szük-
séges fedezetet a Balaton-parti Kft. részére, a város 2013. évi 
költségvetésének terhére fedezte az önkormányzat. Közvetlenül 
ezután a Balaton-parti Kft. a Petőfi sétány korzóján, hosszú 
távon szerződő bérlőitől 15 évre előre beszedte a bérleti díjat 
vendéglátó egységeikre és teraszaikra. A Siófok Város Önkor-
mányzatának tulajdonában lévő Balaton-parti Kft. azonban 
nem csak ebben az esetben volt kedvezményezett, 2009-ben 
vissza nem térítendő támogatást nyert el Európai Uniós pályá-
zaton a Siófoki Nagystrand fejlesztése céljára, de a tervezett 
beruházáshoz szükséges 50% önerőt a tulajdonos önkormány-
zat biztosította, szintén tartaléktőke emelés formájában.

Az önkormányzat műemlékek védelmében tett lépései 
egyébként is ellentmondásosak, máig egy régi, Kós Károly 
stílusú önkormányzat felépítéséréért lobbizik, holott legutóbb, 
a Batthyány Lajos utcában álló Vitéz panzió, vagy más néven 
a Karinthy-villa épületétől akart megválni mindössze 114 mil-
lióért. De talán tegyünk egy rövid sétát a műemlék jellegű 
épületek és beruházásaik körül. 

A Jókai-villát 2002-ben az önkormányzat 
pénzügyi bizottságának a tagja vásárolta meg 
az akkori ÁPV Rt.-től 1995-ben, az önkor-
mányzatot három millió forinttal túllicitálva, 
mintegy bruttó 20,5 millió forintért. A patinás 
villát az önkormányzat akarta megszerezni a 
zeneiskolája számára. A tulajdonost valamiért 
csak másfél év múlva marasztalta el a helyi eti-
kai bizottság.

Az azelőtt civil kezdeményezésre műemlé-
ki védelmet kapott Víztorony hasznosítására 
kiírt önkormányzati pályázatot szintén belső 
ember nyerte meg, majd három hónappal a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal határozata 

után – miután az érintett vállalkozó felkereste a hivatalt – a 
határozatot visszavonták. A beruházó – aki akkor még a helyi 
önkormányzati testület tagja volt –, által elképzelt exkluzív 
kávézó és oxigénbár, végül 2012 júniusában nyílt meg Siófok 
főterén. 420 millió forintba került, amelyből 300 millió forin-
tot pályázat útján, 120 millió forintot a város önkormányzata 
biztosított önrészként. Értesüléseink szerint az eredeti megál-
lapodás szerint a beruházást viszont a tartós bérletért cserébe 
a létesítmény bérlőjének kellett volna finanszíroznia, aki ma a 
közismert Kis János, Bánki Erik üzlettársa, a Ló.

A Sió-Pláza építése előtt 22 db régi lakást és üzlethelyiséget 
vett meg és bontott el a város központjában a Sió Ingatlan 
Invest Kft., amit a Siófoki képviselő-testület jóváhagyásával 
írt alá egy 2007. februári adásvételi szerződében. Később a 
Pláza és a Fő tér helyén évekig egy gödör állt, majd a hosszas 
tétovázás után, 2010 februárjában történt megállapodás a 
belvárosban létesülő bevásárlóközpont és mélygarázs kivi-
telezésének folytatásáról. Az Erste Ingatlan Kft. 100%-os 
tulajdont szerzett a Siófok Ingatlan Invest Kft-ben. Így a 
Pláza a mai, nem túl modern, ámde sokak szerint kicsit sem 
stílusos fényében tündökölhet, azt viszont máig nem tudjuk, 
a vállalkozók azóta ki lettek-e fizetve. A Sió-Pláza rendkívül 
körültekintő statikai kivitelezése miatt viszont a környező 
üzletek falai azóta feláznak és beomlanak. Feltűnőek a belter-
jességek a beruházások körül, a polgármester pedig év elején 
még beruházás-cunamival fenyegetőzött, így izgatottan lessük 
a folytatást. 

Orbán Viktor nemrégiben azt mondta Siófokon, nagy nyil-
vánosság előtt:  „Az első reflex, amikor megnyílik egy forrás 
– érthető történelmi okokból  – a magyaroknak nem az, hogy 
kivel álljanak össze, hanem hogyan tudnak úgy helyezkedni, 
hogy minél kevesebben férjenek hozzá. Így azonban nem lehet 
egy modern országot felépíteni.” Egyetértünk a miniszterelnök 
szavaival, hozzátesszük: modern várost sem. �

KapcsOlati tőKe és a helyi burzsOázia diszKrét bája

Milliárdok nyomában 2.
A miniszterelnök szerint az elmúlt négy évben 384 projekt (ahogy előző cikkünkben emlí-
tettük, 17, 2 milliárd forintnyi) került a városba az elmúlt időszakban. 

Baráth istván, a Balaton- 
parti Kft.. ügyvezetője



9

2014. augusztus EXKLUZÍV

„A szórakozás és a felnőtté válás időszaka volt, és az egyik legmeghatározóbb helye az életemnek, mára 
azonban más lett a fontos, más lett az érték számomra.” – idézi fel emlékeit Pindroch Csaba, aki tanú-
ja lehetett Siófok átrendeződésének a rendszerváltozás időszakában.

Pindroch Csaba: 
„Siófok kitörölhetetlen 
emlék marad.”

segédmunKás, tOlvajFigyelő és éjszaKai recepciós is 
vOlt sióFOKOn, egy bOtrányOs rádióinterjúig

folytatás a következő oldalon

S iófoki emlékeiről, a mostanság túlidealizált Siotour 
és az 1990-as évek Siófokának valódi arcáról mesélt 
lapunknak, Pindroch Csaba. Párjával, Verebes Lindával 

a Mr. és Mrs. című közös produkcióval járják az országot.

– Elég mély a kötődésed a városhoz, egészen gyermekkorodtól 
kezdődően. Hogyan kerültél annak idején Siófokra?
P. CS.  Salgótarjáni gyerekként, tulajdonképpen abban a 
szerencsés helyzetben volt részem, hogy a nyaraimat jórészt 
Siófokon tölthettem. A Csemegének voltak idényboltjai 
Siófokon, a Petőfi sétányon, Balatonszabadi-Sóstón és még 
számos helyen. Édesanyám öt évig boltvezetője volt a sóstói, 
majd szintén öt évig a siófoki boltnak, ahova a nővéremmel 
együtt fölvett bennünket diákmunkára. Ezért itt tudtunk 
nyaralni és a nyaralás fejében dolgozni is. 

– Még nagyon fiatal voltál ekkor, hogyhogy mégis dolgoznod 
kellett?
P. CS.  Amikor Balatonszabadi-Sóstón voltunk, akkor 
még csak 10 éves voltam és ugyan nem dolgozóként, de 
gyakran befogott minket édesanyám segíteni. Tanévzáró 
másnapján leköltöztünk, a tanévnyitó előtt egy nappal pedig 
visszaköltöztünk. A gyermekkorom nagy része így Sóstóhoz 
kapcsolódik, onnan nem igazán jártunk be a városba Siófokra, 
mert reggel 6-ra már be kellett menni a boltba.

– Azért Siófokon is sokat dolgoztál később, milyen emlékek 
maradtak meg benned a 80’-as, ’90-es évekből?
P. CS.  Pontosan 1987-től 1992-ig, egészen addig amíg  
fel nem vettek a színművészeti főiskolára. A Csemegében, 
a Petőfi sétányon két évig segédmunkás voltam, 
rekeszeket és üvegeket cipeltem, 15 évesen több 
tonna üveget pakoltam, ezért ami van erőm, az 
onnan van. Aztán nagyon ügyesen kitaláltam 
magamnak a tolvajfigyelői státuszt, már 
reggel 7-kor, nyitáskor felmásztam egy 
rakterem tetejére, onnan a csemegés pult 

felett kiláttam, felvittem egy 100-as kiszerelésű vattát, ráfeküdtem 
és jó másfél órát még aludtam, bár mindenki azt gondolta, hogy 
feszületen figyelek. Aztán jött a könyörtelen pszichológus, aki 
mindig mellettem volt. Érdekes volt, hogy fel lehetett ismerni, 
hogy honnan jött az illető, aki lopni szeretett volna: szlovák volt, 
lengyel vagy keletnémet. A kommunizmusnak volt egy ilyen 
egyszerű és nagyszerű sajátossága, hogy nem kellett zászlót vagy 
útlevelet látni, hogy felismerjük, ki honnan való. Rövid idő alatt 
azt is megtanultam, melyik náció az, aki törvénytelenül szeretne, 
teszem azt cigarettát szerezni. Ki is hatott talán a pályaválasztásra 
az emberfigyelem, rengeteg emberismeretet tanultam. A 
tolvajokkal voltam szigorú és engedékeny is.

– Később, a szállodasoron is dolgoztál nyaranta, sokáig éjszakai 
műszakban. 
P. CS. Két évig, a Petőfi sétányon éppen szemben Cse-
megével, a Lidóban dolgoztam. Anyámat nem 
sokat láttam, mert reggel hatra ment és 
este tízig dolgozott, én pedig este 
tízre mentem és reggel hétig 
dolgoztam. Viszont 18-19 
évesen már nem is annyira 
az anyjára kíváncsi az 
ember, hanem az 
éjszakai élet 

Forrás: egykor.hu
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forgatagára, amiben aztán nem volt hiba. Izgalmas 
volt a rendszerváltás pillanatában tanúja lenni a siófoki 
átrendeződésnek.

– Volt átrendeződés? Mit tapasztaltál?
P. CS.  Nagyon érdekes volt. Először csupán a külső-
ségekben mutatkozott meg. A Hungáriában az előző 
rendszerben is megfordultak már kiskirályok és előtte 
is megjelentek az éjszakai életben a „fehérgallérosok” – 
akik sikeres üzletembernek számítottak már akkor is. 
Közismert hírességekről és úriemberekről van szó, akiket 
nem szeretnék név szerint említeni. Aztán felváltották 
őket mások, akik már akkor hoztak magukkal legényeket, 
bandákat, ők már Porsche-kal és Mercedesekkel jártak. 
Az autók rendszáma volt igazán feltűnő. Több százan 
levonultak és megjelentek az ősi mesterséget űző hölgyek 
is. Jelen voltam akkor, amikor bandaháborúk ütötték fel 
a fejüket, és amikor lefejeztek a Napfény Szállóban egy 
embert. Ez az időszak azért is volt számomra izgalmas, mert 
előtte négy évig egyházi gimnáziumba jártam Esztergomba, 
ahol nagyon szigorú, katonás rend és vallási élet volt, ebből 
aztán belecsöppentem a való világba. Gyermekkorban 
Salgótarjánban pedig egy nebulósított kis osztályban, egy 
minta-városban éltem addig, ezért a Salgótarján-Siófok-
Esztergom háromszögben adott a Jóisten tapasztalatot 
bőven. Nem véletlenül költöztem ki most is a nagyvárosból 
vidékre, Budapest mellé, ahol immár öt éve élünk a 
feleségemmel és a gyerekeinkkel.

– Te voltál akkor a „vicces fiú” a Lidóban, egészen 
egy rádióinterjúig. Mesélnél erről?
P. CS. Nagyon izgalmas és élvezetes volt, 
imádtam egyébként azt az időszakot, de a 
színészet már ott begyűrűzött az életembe, 
ugyanis nem volt botrányoktól mentes az 
éjszakai életem a Lidóban. El is lettem onnan 
tanácsolva, ez után a bizonyos rádióinterjú 
után, amit a Juventus Rádiónak adtam.

– Mint színészpalánta, vagy mint recepciós adtál interjút?
P. CS.  Mint Pindroch Csaba, aki különben aznap mondott 
fel. És amit még a vezetők nem tudtak, mert már akkor 
elmentem egy színházba stúdiósnak. Az utolsó napra egy 
másik szállodai portás férje – aki egyébként rendőr volt – 
tudott az én vicces dolgaimról és beszervezte az interjút. Várni 
kellett, talán még ott meg is ittam valamit a család borából, 
azt hiszem. Azt kérték, hogy ne mondjuk meg melyik város, 
melyik szálloda és mi a nevem. Na hát én rögtön úgy kezdtem, 
hogy Pindroch Csaba vagyok a Lidó Hotel recepciósa 
Siófokról és nagyon nagy botrány lett belőle. A Szálloda Rt. 
később megvásárolta ezt a felvételt a Juventus Rádiótól, nem 
kevés pénzért, azzal a kikötéssel, hogy ha még egyszer adásban 
lemegy, akkor az akkori viszonyokban csúcs összegre, 1 millió 
forintos kártérítésre kötelezik a rádiót. Én pedig felkerültem a 
szálloda tiltólistájára olyan előkelőségekkel egyetemben, mint 
a gyilkosok, bűnözők akiket a Szálloda Rt. nem hogy nem 
alkalmazhat, de nem is látogathatják a szállodát. 

– Kerülitek a nyilvánosságot, de közös darabbal, a Mr. és Mrs.-el 
turnéztok feleségeddel, Verebes Lindával. Miért döntöttetek így?
P. CS.  Így nehezebbnek tűnhet, nyilván eladhatnánk 
magunkat, de az igazi értékből sokkal kevesebb maradna, 
ami a család. Azok számára, akik kíváncsiak az életünkre, azt 
javasoljuk, nézzék meg a darabot, mert ebben elmondunk 
valamit a magánéletünkről is. Így nem egy bulvárlapot 
kapnak, hanem egy olyan élményt, amit mi is megélünk a 
színpadon. De akkor vagyunk igazán jók, ha a nézőket el 
tudjuk varázsolni, ők pedig el tudnak vonatkoztatni attól, 
amit a színpadon belőlünk látnak és azonosulni tudnak a 
szerepekkel és a cselekménnyel. A Mr. és Mrs.-t nemrégiben 
játszottuk Pécsen, Százhalombattán és a terveinkben régóta 
szerepel az, hogy egyszer majd Siófokon is eljátsszuk, karmikus 
dolog lenne számomra mindenféle szempontból.

A Pindroch Csabával készült interjú során eltűnődünk 
azon, változott-e valami a rendszerváltás óta. Eszünkbe jut 
egy gyakran ismételt mondat, a Valami Amerika című film 
második részéből: "ez egy bűnös hely, ez egy bűnös város".

Peter Quilter szórakoztató vígjátéka, a Mr. és Mrs., öt 
tételben tárja elénk a férfiak és nők közötti kapcsolatok 
színét és fonákját, melyeknek őszinteségéből és játszmáiból 
magunkra ismerhetünk. Az öt szín mindegyikét más rendező 
alkalmazta színpadra: Nagy Viktor, Herendi Gábor Dolmány 
Attila, Fonyó Gergely Lang Györgyi és Megyeri Zoltán, 
jelenetenként öt nagyszerű jelmeztervezővel, köztük a világhírű 
Zoób Katival, és Náray Tamással. 

A Pindroch Csabával készült teljes interjút a balatoni-
hirmondo.hu honlapján olvashatják! �

Forrás: jatekszin.hu

Forrás: jatekszin.hu
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A z önkormányzat felelőssége a közpénzekkel való takaré-
kos gazdálkodás – közölte a sonline.hu-n a város jegy-
zője az óvoda bezárásával kapcsolatban – az új városi 

könyvtár kiviteli terveinek csak az előkészítésére szánt és a 
mobil színpad felújításra költött súlyos tízmilliók viszont nem 
egészen ezt jelzik számunkra. A gyermekek szakszerű ellátása 
talán kevésbé értékmérő Siófokon? 

Az online megyei hírportálon megjelent „Hat új ovis: 
a szülők is a bezárásra szavaztak” című cikk címe azt 
sugallja, hogy a Napraforgó óvodába járó gyermekek szülei a 
Napraforgó óvoda bezárását szavazták meg, a cikk azonban a 
siófoki önkormányzat álláspontját és nem a szülőkét képviseli. 
A megyei hírportál részére elküldött helyreigazítási kérelmüket 
– amely részletesen tartalmazza a bezárás körülményeit is – az 
alábbiakban tesszük közzé:

 „A Napraforgó Óvoda Szülői Munkaközössége, vagyis az óvo-
dába járó gyermekek szülei a Napraforgó Óvoda bezárását nem 
szavazták meg, és továbbra sem szeretnék, ha az óvoda bezárna! A 
szülők véleményét ezzel kapcsolatban a Sonline.hu hírportál nem 
kérte ki és nem kérdezte meg. A Napraforgó Óvodáról szóló koráb-
bi hírek megalapozták az óvodába beíratott gyermekek létszámát. 
Tudomásunk van továbbá arról, hogy azt a néhány szülőt, akik a 
történtek ellenére a Napraforgó Óvodába szerették volna beíratni 
gyermeküket, a beiratkozásnál megpróbálták erről lebeszélni. 

Siófok Város Képviselő-testülete – miután nem tudta hirtelen 
bezárni az óvodát – a közel 60 szülő által aláírt petíció tartalmára 
fittyet hányva úgy döntött, hogy azért is bezárja az intézményt. 
Most más eszközhöz folyamodtak, szép csendben átköltöztetik az 
egyik csoportot egy másik óvodába. Ez nem minősül intézményát-
szervezésnek, így nem kell eljárást lefolytatni. Természetesen az 
óvoda sorsa ezzel el is dőlt, a 2014/15-ös nevelési évben már csak 
két csoporttal működik az intézmény. Jövőre még kevesebb gyer-
mek lesz, így szép lassan be lehet zárni az óvodát. 

A szülők sérelmezik, hogy a siófoki önkormányzat a csoportok 
átszervezésével kapcsolatban kész tények és választás elé állította 
őket: a csoporthoz – vagyis a megszokott közösséghez és a csoportot 
vezető pedagógushoz –, vagy a megszokott óvodai környezethez 
ragaszkodjanak. A Szülői Munkaközösség álláspontja szerint az 
áthelyezés következtében mindkét lehetőség, azaz a környezet-
változás is, és a közösség, a pedagógusok személyének változása 
is egyaránt zavart okozhat a gyermekek pszichoszociális fejlődé-
sében – különös tekintettel az autista, fogyatékkal élő gyermekek 
esetében. 

A költözésre ítélt csoportba járó autista gyermek szülei szerint 
az áthelyezett gyermek esetében nem vették figyelembe a gyermek 
speciális szükségleteit és igényeit, a szülőket döntés elé állítot-
ták: vagy a pedagógustól, és ezzel a megszokott közösségtől, vagy 
az óvodában adott fejlesztési lehetőségektől – gyógypedagógustól, 
logopédustól – váljanak meg. Az óvodába járó gyermekek szülei 
ezen kívül szeretnének hangot adni annak a véleményüknek, hogy 
az autista gyermekek esetében az autizmus specifikus nevelés és 
fejlesztés szervezett kialakítása – ami törvényi előírás szerint az 
önkormányzat feladata – szakszerűen a mai napig sem megoldott 
egyik óvodában sem, fejlesztőeszközök, specifikus környezet és 
szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógus tekintetében. Az 
eddig elért fejlesztési eredményeket befolyásolja és az autista gyer-
mekek állapotában súlyos visszaesést okozhat a szakszerű ellátás 
hiánya mellett, egy ilyen fokú környezeti és személyi változás, 
melynek értelmét nem látjuk. �

Siófok, 2014. 07. 10.     
  

 Tisztelettel:
Szülői Munkaközösség

Siófoki Napraforgó Óvoda”

Ahogy olvasóinkat többször is tájékoztattuk, a Napraforgó óvoda bezárásának ügyében, a siófoki 
önkormányzat azt ígérte, hogy azok a gyermekek, akik itt kezdték el az óvodát, itt is fejezhetik be és 
innen mehetnek majd iskolába. Félrevezette volna a szülőket a városvezetés?

Gyermekvédelem siófoki módra

az önKOrmányzat a szaKminisztériumi Kivizsgálás ellenére is 
be aKarja zárni az óvOdát?

Képünk illusztráció

A fogyatékkal élő gyermekekkel sok a baj, gondolhatja az 
önkormányzat. Egy nevük elhallgatását kérő, mozgássé-
rült iskolás gyermek szülei viszont már beszámoltak kálvá-
riájukról, azért mert akadálymentesítésért lobbiztak. A KLIKK 
főigazgatója akkor annyit közölt velük: ha nem tetszik, el 
lehet költözni. Több olyan családról van tudomásunk, akik 
az ellátás hiánya miatt hagyták el siófoki otthonukat, költöz-
tek Budapestre vagy olyan településre, ahol biztosítani tudják 
gyermekük nevelését, legyen az, mozgássérült, autista vagy 
egyéb fogyatékkal élő. A megoldás pedig valójában még csak 
nem is extra feladat, hanem a törvény által előírt közfelada-
tok ellátása lenne.
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A polgármester a volt rendőrkapitányról: 
„Több éves szolgálata alatt a közbiztonság inkább 
javult, mint romlott” 

Démuth Pál alpolgármester Szalai istván, képviselő

Í gy nyilatkozott dr. Lengyel Róbert leszerelésekor Balázs 
Árpád a sajtó nyilvánossága előtt 2012-ben. Nem egyeztetett 
volna a városvezető a képviselő-testület tagjaival az ez évi, 

augusztus 5-ei sajtótájékoztató előtt?

Az elmúlt napokban Szalai István siófoki Fidesz elnök és 
Démuth Pál alpolgármester személyeskedéstől sem mentes, 
nehezen minősíthető stílusú sajtótájékoztatója borzolta 
a kedélyeket Siófokon, a város lakói ugyanis nem ehhez a 
stílushoz vannak szokva. 

Elhatárolódik-e nyilvánosan 
a polgármester a képviselők stílusától?
Az ügy érdekessége, hogy Balázs Árpád siófoki polgármester 

korábban már nyilvánosan is méltatta a volt rendőrkapitány 
tevékenységét és elismerte annak szakmai teljesítményét. 
Idézzük fel Balázs Árpád egykori nyilatkozatát, melyet a 
Somogyi Hírlapnak tett, és amelyben egyértelműen kiállt dr. 
Lengyel Róbert leköszönő rendőrkapitány mellett: ”Balázs Árpád siófoki polgármester a posztjáról távozó 

rendőrkapitányról annyit mondott, hogy az önkormányzat jó 
kapcsolatot ápolt vele, több éves szolgálata alatt a közbiztonság 
inkább javult, mint romlott, a beszámolóit a város képviselő-
testülete mindig elfogadta.” 

(forrás: Somogyi Hírlap)

Ellentmondásba keveredett önmagával 
a rendészeti bizottság elnöke. 
Balázs Árpád szavai és a rendelkezésre álló adatok alapján 

Szalai Istvánnak, a területért felelős rendészeti bizottság 
elnökének eddig nem volt semmi problémája dr. Lengyel 
Róbert városért végzett munkájával, hiszen bizottsági 
elnökként és önkormányzati képviselőként is megszavazta 
az akkori rendőrkapitány beszámolóit, azokkal szemben 
észrevételt vagy kifogást soha nem tett. A sajtótájékoztatóján 
elhangzottak mégis szemben állnak ezzel. Felvetődik a kérdés, 
hogy a Fidesz siófoki elnöke akkor nem volt őszinte, vagy most 
nem mond igazat.

Több tiszteletet!
Egy hozzánk eljutott olvasói levél felveti továbbá azt a 

kérdést hogy: „amíg Orbán Viktor miniszterelnök több 
tiszteletet kér a magyaroknak az Európai Unió vezetőitől, 
addig egy volt magyar elit kommandós parancsnoknak, volt 
városi rendőrkapitánynak, a nemzetért és hazájáért végzett 
becsületes munkájáért nem jár ki a tisztelet Szalai Istvántól 
(Fidesz városi elnök), aki 2006-ban és 2010-ben is megígérte 
az Árpád utca lakóinak a zajvédő fal megépítését? Neki 8 év 
sem volt elég ugyanis ahhoz, hogy képviselőként tett ígéretét 
betartsa.” �
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nem jön Siófokra. 
Kinek jó ez?”- teszi 
fel a kérdést egy  bár-
tulajdonos. 

Hasonló képet 
fest a taxisok vélemé-
nye is, akik az elő-
zőekhez hasonlóan 
arra panaszkodtak, 
hogy a bulituriz-
mus lassan húsz éve 
megöli a forgalmat. 
„Ez olyan, mint amikor a rosszarcú bűnözők bemennek egy 
kocsmába, odaszoknak, a jól fizető vendégek pedig inkább 
elszoknak onnan. Később pedig már a bűnözők sem jönnek” 
– mondja az egyikük. „Eltűntek az ikonok, és a csürhe fog-
lalja el a helyeket – és  ikonok alatt nem azokat értjük, akik 
valóságshow-ban szerepelnek itt a Petőfi sétányon a villában, 
vagy a Győzike show-ban, hanem olyanokra, mint Sztankay 
István, vagy Bárdy Gyögy, akik annak idején hófehér szerelés-
ben jöttek el ide reggelente elfogyasztani egy kévét. A nyári 
időszakban az idényben működő drosztoknál egy forgalmas 
nyári estén jó, ha három fuvar beesik, napi hatezer forintért 
pedig nem érdemes a drosztokon várakozni.” �

Szomorú képet mutat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Gazdaság – és Vállalkozásku-
tató Intézet (GVI) által készített kutatás eredménye, amely a járások gazdasági fejlettségét vizsgálta, 
egy átfogó kutatás keretében. 

Siófok leszakadóban a legfrissebb 
kutatások szerint

balatOnFüred elhúzOtt, a velencei-tó beelőzte sióFOKOt

A z MKIK GVI számításai alapján felállított sorrendben 
Balatonfüred a top 10-ben szerepel (a 9. helyen), de 
a „Balaton Fővárosaként” számon tartott, 34. helyen 

szereplő Siófokot már Balatonalmádi (19. hely) és a teljes 
Velencei-tavat magában foglaló Gárdonyi járás is (31. hely) 
megelőzi. 

Lemaradóban Siófok
Nem örülhetnek Siófok lakói az MKIK GVI kutatási ered-

ményeinek, mert amíg a rendszerváltáskor, az 1990-es évek 
elején Siófok még egyértelműen a Balaton legfejlettebb térsé-
gének számított, addig mára Balatonfüred (9. hely) és Balato-
nalmádi (19. hely) nemcsak leelőzte, de jelentős mértékben le 
is hagyta Siófokot (34. hely). Érdekes fejlemény, hogy Velencei 
tó körüli településeket magában foglaló Gárdonyi járás is (31. 
hely) megelőzi, az elmúlt években a városba érkezett 17,2 mil-
liárd forintnyi (384 projekt) támogatás ellenére is.

Siófoki vélemények
Az általunk megkérdezett vendéglátósok véleménye rövid 

és tömör: „Higgyék el, a siófoki vendéglős is ugyanúgy húzza 
az igát egész nyáron, mint a füredi vagy az almádi, a problé-
ma máshol van.” A helyzetet részletesebben vizsgálva persze a 
siófokiak véleménye egy irányba mutat. A lemaradás okainak

egyértelműen a a menedzsment, a városi arculat és a prog- 
ramkínálat koncep-
ciótlansága miatt 
kialakult bulitu-
rizmust, a mun-
kanélküliséget és a 
fiatalok elvándor-
lását jelölik meg.  
Egy pincér szerint: 
„Hétvégén teltház 
van, hétköznap 
pedig olyan, mintha 
„ciánoztak” volna, 

sehol senki. Hat hétvége az egész szezon, ha nem esik az eső, 
ez semmire sem elég.” „A lángos és a palacsinta még mindig 
sláger, de ha nem süt a nap, akkor nincsen itt senki sem.” –
mondja egy büfés a strandon. „A Petőfi sétány ingyen bulijai 
miatt a kispénzű, italozó és drogos fiatalok nyári buliközpontja 
lett Siófok. Az italtól vagy drogoktól bekábulva randalíroznak, 
törnek, zúznak, és közben csodálkozunk, hogy a pénzes réteg 

Forrás: velvet.hu
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„Mindenki beteg abban a családban, ahol vala-
ki valamilyen függőségben szenved, és általában 
a túlélésre rendezkednek be mindannyian, mert 
valamilyen módon muszáj kezelni a helyzetet. 
De ekkor senki sem önmaga igazán” – hallgatom 
a szomorú tényt egy teremben, ahol alkoholbete-
gek és alkoholista pszichés betegek ülnek jobbá-
ra komoran, magukba roskadva néhány tiszta 
tekintetű, mosolygós arcú, a rabságból már meg-
szabadult segítő társaságában. 

dömösön innen és túl

Szabad nem inni

A kemény szavak egy törékeny hölgy szájából hangzanak 
el: Némethné Balogh Katalin tart előadást a Magyar 
Kékkereszt Egyesület és a Református Iszákosmentő 

Misszió dömösi gyógyító otthonában, amelynek édesapja után 
ő az egyik vezetője.

N.B.K.  Kikkel és hogyan foglalkoznak Dömösön? 
Havonta tartunk két-három hetes gyógyító konferenciákat 
elsősorban alkoholistáknak, de közöttük egyre többen depresz-
szióban is szenvednek, sőt pszichiátriai kezelésben is része-
sülnek. Ma már alig vannak ugyanis „rendes” alkoholisták, 
általában több szenvedélybetegség együtt jelentkezik, vagy 
valamilyen pszichiátriai betegséggel karöltve. A depresszió pél-
dául bármilyen függőségre hajlamossá tesz, az alkohol a pszi-

chés betegségek „öngyógyításában” sokszor jobban beválik, 
mint a gyógyszer, hiszen nagyon gyorsan oldja a feszültséget. 
És a fordítottja is igaz: van, aki az ivás miatt lesz pszichiátri-
ai beteg.

N.B.K.  Mit tudnak kezdeni az elvonási tünetekkel?
A masszív, tíz-húsz éve alkoholisták esetében a tünetek hamar 
jelentkeznek, de nem tartanak sokáig, három-négy nap után 
elmúlnak. Dömösön megtapasztalják, hogy emberszámba 
vesszük őket, Isten teremtményeiként tekintünk rájuk. A gyó-
gyulni vágyók számára mi nem elvonó-, hanem „ajándékozó” 
kúrát javaslunk: egy teljes és tartalmas élet lehetőségét kínál-
juk. Úgy beszélünk a hitről, a hétköznapi élet dolgairól, hogy 
kimozduljanak a saját, bezárt világukból. Lássák meg, hol tart 
az életük, mit kaphatnak a hit által. Ismerjék meg Isten szere-
tetét, és találják meg a segítséget.

N.B.K.  Általában kik jönnek ide? Milyen családokból származ-
nak a gyógyulni vágyók?
Rengeteg a csonka családból jövő, akinek elváltak a szü-
lei, vagy aki maga is elvált. És egyre több a fiatal is, bár 
jobbára a 40–60 év közöttiek kérnek tőlünk segítséget. 
A közvélekedés szerint inkább a férfiak isznak, de hoz-
zánk hasonló létszámban érkeznek nők is. Ők tovább tud-
ják titkolni a függőségüket, sok közöttük a zugivó, az 
erős smink egy darabig elfedi az arc megváltozását… 
Mivel ma már minden a fogyasztásról szól és arról, hogy most 
érezd jól magad, ezt az alkohol rögvest megoldja. Aztán új 
jelenség lett az unalom, az emberek nem tudnak mit kezde-
ni a szabadidejükkel: ha épp ráérnek, nem kirándulnak, nem 
a madarak, fák szépségét csodálják, hanem fogyasztanak, és 
ebbe az alkohol is beletartozik. A ma emberének minde-
zek mellett folyton erősnek kell látszania, minden azt üzeni, 
hogy különben lemarad, nem érvényesül. Komoly probléma 
lett a társfüggőség is. Alkoholista szülők gyereke lehet, hogy 
az alkoholt megutálja, de társfüggővé válhat, és megkötözi a 
párját a ragaszkodásával, mert a kapcsolatot szereti inkább, 
nem a társát.

„Több az élet…”

Sz. Kiss Mária teljes riportját a Dömösi Református Iszá-
kosmentő Misszió munkájáról, a Family Magazin júniusi szá-
mában, valamint a családi magazin honlapján (www.family.
hu) olvashatják. A dömösi otthonban folyó szolgálatról és a 
Magyar Kékkereszt Egyesületről további információ itt olvasható: 
http://www.kekkereszt.org, http://www.rmk.hu �

Forrás: rmk.hu
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mény vagy kudarc legyen annak következménye. 
Szeretem a Balaton környékét. Az itteni, kialudt 
tűzhányó hegyek képzeletemben gyakran felriad-
nak évezredes álmukból, s egy csomó izzó követ 
dobnak ki mélyükből. Ilyenkor hajadonfőn, a csil-
lagok alatt állva földi ember létünkre az Istennel 
szemtől szemben társaloghatunk... A költő őrködik. 
Gyűjti élményeit. A való életből.”

Matyikó Sebestyén József 1976-tól volt a 
Dél-balatoni Kulturális Központ helytörténésze 
és könyvtárosa, majd 22 éven keresztül a Kálmán 

Imre Múzeum Igazgatója. Műveiben a bibliai szereplők mel-
lett gyakran tesz utalást példaképeire, többek között Madách 
Imrére, Schérer Mihályra, Takáts Gyulára. Polihisztor és 
tudós volt, akinek áldozatos gyűjtőmunkáiból gyermekeink, 
unokáink is meríteni fognak, hálásak lehetünk értük.

1988-ban Ortutay Gyula Emlékéremmel, 1990-ben 
Szántódpusztáért Emlékéremmel, 1994-ben Somogy Megye 
Közművelődési Díjával, 1998-ban pedig az Országos Hon-
ismereti Szövetség emlékplakettjével tüntették ki, 1999-ben 
dicsérő oklevelet, 2000-ben Siófokért emlékérmet kapott a 
várostól. 

Hosszan tartó, súlyos betegség következtében július 25-én 
tért haza Teremtőjéhez. Tisztelettel adózunk emlékének, rész-
vétünket ezúton fejezzük ki családja, rokonai, barátai és tisz-
telői részére. �

A mai napon, augusztus 17-én lenne 63 éves Matyikó Sebestyén József. 2013 októberében, még  frissen meg-
jelent, Takarónk a csillagos ég című kötetének bemutatójáról számolhattunk be, akkor a Hungarovox kiadó 
vezetője, Kaiser László költő és író emígy méltatta: „a jó költőnek európai kötődésű, de magyar gondolkodó-
nak kell lennie, aminek három alappillére a görög szellemiség, a kereszténység és a római jog.” 

Matyikó Sebestyén Józsefre emlékezünk
„...Földi ember létünKre, az istennel szemtől szemben társalOghatunK.” 

S zenvedélyes szabadságvágya, a kötetben is 
jól kiábrázolódó kötődése Istenhez, hite és 
igazságszeretete bizonyította mindazt, ami 

e jó költőt jellemezheti. Etnográfusként és igazi 
lokálpatriótaként elhívásának tekintette a helyi 
szellemi örökség ápolását és őrzését: a megye 
apokrif iratait családjában, Siófokon majd So - 
mogyban kezdte el gyűjteni. Szenvedélyéről így 
olvashatunk önvallomásából:

 
„Hosszú évek óta kutatom a Balaton régió 

művelődéstörténetét, 1970-től kezdődően 
készítettem magnófelvételeket a jó emlékezettel bíró siófoki öregek-
kel, akik népi játékot és gyógymódot, imádságokat hagytak nálam 
örökül. Gyermekkorom óta gyűjtöm, kutatom az őseimmel kapcso-
latos emlékeket, őrzöm a szájról szájra hagyományozott története-
ket. A szabadságvágyat és az értékek tiszteletét az édesanyámtól, 
a problémaérzékenységet és szenvedélyes igazságkeresést az édes-
apámtól örököltem... Úgy tanítottak engem, ahogy évszázadokig 
nevelték a magyar diákokat a magyar iskolákban és egyetemek-
en. Joggal kérdezhetnénk meg tőlük, a fantomjaimtól, hol vannak 
valójában; Somogyban, Erdélyben, Jeruzsálemben vagy abban a 
korban, amelyben a magyar történelem még az Ótestamentumban 
kereste a tükörképét? Vagy talán ott, ahol a keresztény hit térítői 
vagy később a prédikátorok sorsa és a magyar sors olyannyira össze-
fonódott? Az évek során tudatosult bennem, hogy milyen fontos egy 
adott emberi közösségben munkálkodni, és arra hatni, akár ered-

Sorbet 
Hozzávalók: 30-40 dkg FAGYASZ-
TOTT szeder, 1 tojásfehérje, 2 dl víz, 
2-3 teáskanál méz, 1 csomag bourbon 
vaníliás cukor, fél citrom leve 

Nyári melegben egy 
könnyen elkészíthető, 
hűsítő és frissítő szeder 
sorbet elkészítését 
javasoljuk. 

Elkészítés: a vizet felmelegítjük, beletesszük 
a mézet és vaníliás cukrot, majd kihűtjük.  
A fagyos gyümölcsöt turmixgépbe tesszük, 
hozzáadjuk a vizet, a tojásfehérjét, a citrom-
levet, és addig mixeljük, míg kicsit kivilágo-
sodik. Ezután fagyasztóba tesszük. 2-3 óra 
múlva fogyasztható a nem túl édes, frissítő, 
nyári édesség. Mentalevéllel tálalhatjuk, vagy 
a forró vízhez a mézhez és a vaníliás cukorhoz 
keverve ízesíthetjük.

RECEPT



Keresd meg a felsorolt szavakat az ábrában, melyek vízszintesen balról-job-
bra, vagy jobbról-balra, függőlegesen felülről-lefelé vagy alulról felfelé, 
illetve az átlók mentén helyezkednek el! Húzd át betűiket! ÁLZSEB, BICEBÓ-
CA, CSEREBOGÁR, CSIPKEBOGYÓ, EBÉDELÉS, EBIHAL, EBTEJ, FEBRUÁR, GERE-
BCSIN, IDEBENN, KEBEL, LEBEGÉS, LEBÍR, LEBZSEL, REBEG, SEBÉSZ, VÉREB.
Az „eb” szót egy szimbólummal helyettesítettük. A megmaradt betűkből 
egy közmondást alkothatsz felülről lefelé haladva. Melyik ez a közmondás?

2014. augusztus

SKAnDináV
Augusztusi Skandináv rejtvé-
nyünkben Wass Albert idézetét 
rejtettük el, amely így kezdődik:  

„Hazudni csak a gyöngének lehet 
joga, annak, akit levertek...”

Az idézet második részét Önök-
nek kell beküldeniük!
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REJTVény

Rejtvényeinkre a helyes megfejtést e-mailben beküldők között 
értékes ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Tündérkert Biobolt 

felajánlásával! e-mail: rejtveny@balatonihirmondo.hu
Beküldési határidő: 2014. szeptember 10.

A Balatoni Hírmondó 
júliusi számában megjelent 

rejtvények megfejtései 
a következők:

Skandináv: „Aki elfogadja 
a rosszat és nem tesz ellene 
semmit, az ugyanúgy részt 

vesz benne, mint az, aki segít 
elkövetni.”  Martin Luther King 

Gyermekrejtvény: 
helyes betűrendje ACBEDFG

A nyerteseket e-mailben 
értesítjük nyereményük
átvételének módjáról!

GyERMEKEKnEK: 

iratkozzon fel hírlevelünkre a honlapunkon és tájékozódjon 
a legfrissebb történésekről és információkról! 

ÍRJAnAK nEKÜnK! VáRJUK VéLEMényEiKET, HOZZáSZÓLáSAiKAT! 
szerkeszoseg@hirhet.hu

Augusztusi számunk rejtvényeinek helyes megfejtéseit 
a következő számunkban közöljük! 

A rejtvény beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a kiadó reklám tartalmú információkat 
küldjön az Ön részre. 

Adatait a ProDG impex Kft. bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek nem adja ki.


