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SZEZONVÉG. Az augusztus 20-i tűzijáték  
szokásosan egyben a szezonvéget is  
előrejelezte. A Bor és Kenyér Ünnepe (3-5.oldal) után 
szeptemberben az őszköszöntő  
fesztivál következik. E lapszámunkban néhány 
vendégváró már szezon-gyorsértékelésre is  
vállalkozott (6-7. oldal); és őszi-téli menetrend lépett 
életbe a helyi buszközlekedésben is (9. oldal).

Fotó: Helényi Tamás
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ZAJJAL JÁRÓ 
ÉPÍTKEZÉSEK

Rövid ideig valóban tiltva volt az 
építési tevékenység a szezonban, a 
vasúttól északra, de ez a helyi ren-
delet nem állta ki az alkotmányos-
ság próbáját. Nagy zajjal építkeznek 
a Balaton-parton – országos mé-
diavisszhangot is kapott egy nyári 
siófoki eset (de például Balatonbe-
rényben a kora reggeli templomi 
harangozást kifogásolták a nyara-
lók…). Kadlicskó Krisztián városi 
főépítész ezt mondta a Siófoki Hí-
reknek: életszerű a kérdés, hogyan 
fér meg egymás mellett a  pihenni 
vágyó turista és a beruházását le-
állítani a nyári szezonra sem kívá-
nó vállalkozó vagy magánszemély. 
Mivel a korábbi rendeletbe foglalt 
tiltás nem bizonyult alkotmányos-
nak, a kérdésre a válasz az, hogy 
a nyári szezonban is lehet építési 
tevékenységet folytatni. – Az építési 
tevékenységek során az építési kivi-
telezési tevékenységből származó 
zaj terhelési határértékeit a zajtól 
védendő területeken a környezeti 
zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról szóló rendelet ál-
lapítja meg – így a főépítész. – Itt a 
rendelet különbséget tesz a nappali 
(06-22 óra), illetve a éjszakai (22-06 
óra) munkavégzés, az 1 hónap vagy 
kevesebb, az 1 hónap feletti 1 évig 
és az 1 évnél tovább tartó tevékeny-
ség tekintetében. Ezek figyelembe 
vételével külön határértékeket álla-
pít meg az üdülő-, lakó- és gazdasá-
gi területekre. A kivitelezés során az 
ott leírt (35-70 dB) zajterhelési ha-
tárértékeket természetesen be kell 
tartani.”

Kutyával a Balaton-partonKutyával a Balaton-parton
Több lakossági meg-
keresés is érkezett a 
városházára a nyári 
időszakban a kutyák 
Balaton-parti sétál-
tatásával kapcso-
latban, illetve hogy 
egyesek a kutyájuk-
kal együtt fürdenek 
a Balatonban. A má-
sik oldalról viszont 
mind többen szeret-
nék, ha Siófokon is 
lenne kutyás strand.

– A kutyák strandra történő bevi-
telét kormányrendelet szabályozza – 
tájékoztatott dr. Sárközy László jegy-
ző. – Ez alapján állatot a fürdőhely 
területére bevinni - a kormányhivatal 
által engedélyezett őrkutyás biztonsá-
gi szolgálat, illetve a vakvezető kutya 
kivételével – tilos. A természetes für-
dővizek minőségi követelményeiről, 
valamint a természetes fürdőhelyek 
kijelöléséről és üzemeltetéséről szó-
ló kormányrendelet szerint a termé-
szetes fürdővízben fürödni a kijelölt 
fürdőhelyen, illetőleg ott lehet, ahol 
a fürdés nem esik tiltó rendelkezés 
hatálya alá. A jogszabályban meg-
határozott kijelölt fürdőhelyek alatt 
nemcsak az elkerített strandokat kell 
érteni, hanem minden olyan partsza-
kaszt, ahol megfelelő tábla jelzi, hogy 
az adott vízterületet fürdésre kijelöl-
ték. Ugyanakkor ez egyúttal azt is je-
lenti, hogy csak arra az időszakra és 
helyszínre vonatkozik a tiltás, amire a 
fürdőhely-kijelölés, a kijelölt fürdőhe-
lyeken kívül viszont az önkormányzat 
rendeletben sem tiltja a sétáltatást.

A kedvtelésből tartott állatok sétál-
tatása során póráz és szükség szerint 
szájkosár használata kötelező.

Folyamatosan felhívjuk a fele-
lős állattartó tartó gazdák figyelmét, 
hogy az állatok ürülékét minden eset-
ben össze kell gyűjteni; ennek elmu-
lasztása köztisztasági szabálysértés-
nek minősül. Az önkormányzat több 
alkalommal napirendre vette kutyás 
strand létrehozását, ennek megvaló-
sulása esetén motiválhatók lennének 
a gazdák, hogy arra a helyre vigyék az 
állatokat. Jelenleg is folyik az előké-
szítés és helyszínkeresés civil szerve-
zetek közreműködésével.”

Korábban felmerült, hogy az 
Ezüstparton, a Cinege-patak befolyá-
sánál lehetne a kutyás strand. Ezt a te-
rületet mind többen tekintik „kutyás 
strandnak”, a közelben élők közül 
azonban ez egyeseket zavar. A Sió-
foki Hírek utánajárt: az érintett part-
szakasz nem önkormányzati terület, 
nem is belterület és nem kijelölt für-
dőhely, vagyis csak a Balaton törvény 
vonatkozik rá, mely nem tiltja ott a 
kutyák sétáltatását, fürdetését.

Mondja el a véleményét!
Tisztelt Olvasóink! Immár két, lapunkban is taglalt, sokakat foglalkoz-

tató témával kapcsolatban várjuk véleményüket. Előző lapszámunkban 
írtunk arról, hogy gondolkodás kezdődött azzal kapcsolatban: milyen le-
gyen a Pefőfi sétány jövője. Maradjon a jelenlegi formájában, vagy megé-
rett az idő arra, hogy változzék? Önök szerint?

E lapszámunkban a nyári-téli-tavaszi autóbusz-menetrend jelentős 
változásáról számolunk be (9. oldal). Kíváncsiak vagyunk, erről kinek mi 
a véleménye, mi a tapasztalata, javaslata. 

Önöké a hely, itt a Siófoki Hírek 2. oldalán! Mondják el, írja le! • ímél: 
siofokihirek@siofok.hu • Facebook: Siófoki Hírek- az önkormányzat lap-
ja. Levélben: Siófoki Önkormányzati Hivatal, 8600 Siófok, Fő tér 1., Olva-
sói válasz.
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Borválasztás és kenyérszentelés
Boglári és lellei Siófok város 2022-
es bora.

Nemcsak a nagyközönség, ha-
nem a zsűri tagjai számára is csu-
pán augusztus 20-án, a hajóállo-
mási Dísz téren, a Bor és Kenyér 
Ünnepe rendezvénysorozat ünnepi  
programja során derült ki, melyik 
bor lett Siófok város 2022-es fehér 

és vörös bora. A fehér bor kategó-
riában a balatonboglár-szőlőskis-
laki Kislaki Bormanufaktúra 2019-
es olaszrizlingje (borász: Légli 
Géza), a vörös bor kategóriában a 
balatonlellei Garamvári Szőlőbir-
tok 2018-as Esti-Kék cabernet sau-
vignon-merlot házasítása (borász: 
Baranyai Péter) viselheti a címet. 
Siófok város 2022. évi fehér és vö-

rös bora reprezentációs és marke-
ting célokat szolgál, a kiválasztott, 
egyedi jelöléssel ellátott borok kép-
viselik majd Siófok városát egy tel-
jes éven át.

A városi ünnepségen dr. Lengyel 
Róbert polgármester, Potocskáné 
Kőrösi Anita és Witzmann Mihály 
országgyűlési képviselők adták át 
Siófok elismerését a borászatok-
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nak, amit a Kislaki Bormanufaktúra 
képviseletében Légli Géza borász, 
a Garamvári Szőlőbirtok képvisele-
tében pedig Nagy Bálint szőlészeti 
vezető vett át. A város szeretné, ha 
minél többen megismernék a nyer-
tes borokat, ezért a tervek szerint 
a városi rendezvényeken is feltűn-
nek a borászatok, illetve a helyi 
éttermekben, szállodákban is felke-
rülnek a borlapokra a Siófok Város 
Bora 2022 címmel kiemelve.

Az augusztus 20-i ünnepség 
résztvevőit, érdeklődőit dr. Lengyel 
Róbert polgármester köszöntötte, a 
helyi egyházak lelkészei megáldot-
ták a helyi pékségek által sütött új 
kenyeret, melyet a képviselők szeg-
tek fel, majd a Balaton Táncegyüttes 
táncosai kínáltak körbe. Az együt-
tes ezt követően táncházba invitálta 
a publikumot a Sólya zenekar talp- 
alávalójára, majd Siófok második 
olimpikonja, a tokiói olimpián vál-
tóban 5., egyéniben, 100 gyorson 8. 
helyezést szerzett Németh Nándor 
tartott élménybeszámolót tokiói 
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versenyzéséről, valamint idézte fel 
pályafutása siófoki kezdetét, a fő-
városi folytatást, és beszélt követ-
kező nagy céljáról, a 2024-es pári-
zsi olimpiáról is. Németh Nándort 
a párizsi olimpiáig tartó időszak-
ban, a következő három évben Sió-
fok Város Önkormányzata is támo-
gatja. Lengyel Róbert polgármester 
a hajóállomási Dísz tér színpadán 
– hírül véve, hogy Nándi nemrég 
kipróbált egy másik vízi sportágat, 
a SUP-ot – egy SUP-deszkát adott át 
az úszónak a város ajándékaként. 
Németh Nándortól a Siófoki Hírek 
olvasói számára is kértünk egy – re-
mélhetően a jövőben egyre többet 
érő – autogramot.

 F.I.

A Thanhoffer-villában kóstoltak, örökös bajnok borszakértő vezetésével
Kovács Antal örökös magyar baj-

nok sommelier vezetésével válasz-
totta ki Siófok Város Borát a képvi-
selő-testület tagjaiból és két helyi 
borszakértőből álló kóstoló zsűri. 
A „Siófok Város Bora 2022” meghí-
vásos pályázatra a dél-balatoni bo-
rút neves pincészeteit invitálta az 
önkormányzat kommunikációs és 
turisztikai irodája; végül nyolc pincé-
szet nevezett boraival: 8 fehérrel és 6 
vörössel. A nagyrészt nem profikból 
álló zsűrinek (a tavalyi borválasztá-
sig csak a képviselő-testület és a vá-
rosvezetés tagjai kóstoltak, idén két 
helyi szakmabelivel is kiegészült a 
csapat, tovább emelve a Siófok Város 
Bora cím presztízsét) ezúttal az exk-
luzív Thanhoffer-villa bérlője biztosí-
tott helyet.

Kocsisné Várnagy Tünde képvi-
selő a tavalyi kóstoláshoz hasonlóan 
idén is az édes borokat várta (hiába), 
Safar Ahmed doktor „a borhoz és a 
nőkhöz érteni kell” – mondással ült 
le a helyére, azzal folytatva, hogy 

„a doktorok csinálják a legrosszabb 
bort, mert nincs rá idejük, márpedig 
a jó borral mindennap foglalkozni 
kell”. Kollégája, dr. Nagy Gábor alpol-
gármester az egyre kiválóbb balatoni 
borokról értekezett Kovács Antallal, 
aki az egyik legismertebb magyar 
sommelier (borszakértő, borpincér, 
borpohárnok), örökös magyar baj-
nok, s az a véleménye, hogy muszáj, 
hogy jók legyenek a balatoni borá-
szok, mert egyre nagyobb a verseny, 
egyébként is, „a jó bor első számú 
feltétele, hogy a borász jó legyen, a 
helyi adottságok, amik szintén kivá-
lóak a Balatonnál, csak utána követ-
keznek a sorban”.

Kovács Antal azonban ezúttal 
nem kóstolt, csak töltött. Semmivel 
sem kívánta befolyásolni a „vakon” 
kóstoló zsűritagokat (a képviselőket 
Nádas Balázs, az Azúr Hotel, vala-
mint Czövek Róbert, a Mala Garden 
étterem borszakértője egészítette ki), 
akik nem tudták, éppen melyik pincé-
szet bora került eléjük. Így pontozták 
a bor megjelenését (látványát, tiszta-
ságát, színét), illatát és zamatát, sőt a 
végén, az összesítéskor sem derült ki 
számukra, hogy melyik bort találták a 
legjobbnak a két kategóriában. „Szép 
sor volt, izgalmas borokkal” – ösz-
szegzett Kovács Antal, aki elárulta a 
végén: egyetért a zsűri választásával.
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Tovább rövidült a főszezon
Augusztus végi lapzártánk előtt 
kértünk a szezon gyorsértékelésé-
re néhány siófoki vendégvárót. A 
főszezon lerövidült, a forgalom az 
első vélenyek szerint a tavalyihoz 
hasonlóan alakult, azt semmi-
képpen sem haladta meg – így 
lehetne összegezni a kérdéseink-
re érkezett válaszokat.

„Június 15-én nyitottunk, de a 
kötelező védettségi kártya miatt 
olyan kevés vendég volt, hogy elő-
fordult, hogy csak 2 fő éjszakázott 
a szállodánkban” – beszélt az indu-
lásról Pártényiné Guzslován Tünde, 
a Hotel Magistern Konferencia- és 
Wellnesshotel igazgatója. – Június 
vége és július 10. között 10-30 szá-
zalék között volt a foglaltság, ami 
a védettségi kártya feloldása után 
fokozatosan emelkedett, és átlag-
ban 60-70 százalékon mozgott. 
Július végétől lehet azt mondani, 
hogy elértük a közel 100 százalékot 
néhány napon. Ez a másfél hónap 
nem tudja pótolni nekünk azokat a 
hónapokat, amikor zárva voltunk, 
hiszen az állandó költségek akkor 
is léteztek. Szeptemberre az egyéni 

előfoglalás minimális, több kisebb 
rendezvény is lesz, sok lemondás 
érkezik a külföldi csoportok részé-
ről.”

A Hotel Yacht Siófok igazgató-
ja arról számolt be: lassú kereslet-
felfutás után még a július első há-
rom hete sem volt az „igazi”, tehát 
még a főszezon is lerövidült (az év 
eleji bizonytalanság miatt a szál-
loda előfoglaltsága is lényegesen 
alacsonyabb volt, mint a korábbi 
években), augusztusban a tavalyi 
év foglaltsága és forgalma ismét-
lődhetett meg. „A korlátozások kö-
vetkeztében a nemzetközi vendég-
forgalom lényegesen alacsonyabb 
volt a korábban megszokottnál – így 
Mile Csaba. – A belföldi keresletet 
ugyanakkor nagy mértékben befo-
lyásolta, hogy ellentétben a tavalyi 
évvel, idén a külföldi úti célok is 
elérhetővé váltak. A védettségi iga-
zolvány bemutatási kötelezettségé-
nek megszüntetése kis mértékben 
emelte a foglalási kedvet. Emellett a 
magánszálláshelyek keresletelszívó 
hatása idén is érezhető volt.”

A Residence Hotel Balaton nyá-
ri szezonja kiválóan sikerült. „En-

nek igazán örülünk, annak kevés-
bé, hogy az ezt megelőző 6 hónap 
zárva tartásának költségeit próbál-
juk meg kitermelni a sikeres nyári 
szezonból. A nyári főszezonban 
már nem volt kötelező a védettsé-
gi kártya, így ezt nem befolyásolta, 
és úgy érzékeljük, működésünket a 
magánszállások sem befolyásolták. 
A szeptemberi foglalásaink is szé-
pen alakulnak, mind egyéni vendé-
gek, mind csoportos rendezvények 
tekintetében. Októberre láthatóan 
még kevesen mernek foglalni, te-
kintve a bizonytalan Covid-híreket” 
– foglalta össze Geiger Violetta szál-
lodaigazgató.

Rövidebb turisztikai szezonról 
és 1-2 éjszakás foglalásokról szá-
moltak be a magánszálláshelyek 
üzemeltetői. Egyikük azt mondta: 
„Az idei szezon valamivel gyen-
gébb, mint a tavalyi, nehezebb volt 
egyhetes turnusokban kiadni az 
apartmanokat. A külföldi vendégek 
lemondták hosszabb foglalásaikat, 
helyébe a magyar vendégek sok-
kal rövidebb foglalásai jöttek be. A 
külföldi vendégek elmaradása még 
ezen a nyáron is jellemző volt, és a 

Helyieket és turistákat is vonzott  
a Bor és Kenyér Ünnepe a hajóállomási Dísz téren
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magyarok jó része itthon 
csak egy-egy hosszabb 
hétvégét akart eltölteni. 
Utószezonban egyelőre 
csak szeptember első nap-
jaira vannak foglalásaim.”

A szezon eleji korlá-
tozásokat a vendéglátó 
szektor is megsínylette. 
„A 2020-as nyárhoz képest 
valamennyivel elmaradt 
az idei forgalom – tájékoz-
tatott Harmatos Vanda (Pi-
etro étterem). – A szezon 
kezdetét egészen biztosan 
befolyásolta a védettségi kártya kö-
telezővé tétele, de ősszel erősebb 
forgalomra számítunk, mint a ví-
rushelyzet előtti őszi időszakban.”

„Az idei szezon hasonló, mint 
a tavalyi, a pandémia azért megté-
pázta, a magyar turisták jönnek, a 
külföldiek hiányoznak, a hétvégék 
erősek, a hétköznapok gyengéb-

bek – állapította meg Sikentáncz 
József, az Amigo étterem vezetője. 
– Külföldi vendégeket nem tudtunk 
fogadni, mivel nem volt egységes 
nemzetközi igazolvány, ezáltal a 
vendéglátósokat véleményem sze-
rint hátrány érte.”

 Milei Barbara

Jobb volt a június
Lapzártáig még csak az 

első nyári hónap, a június 
vendégforgalmi adatait ösz-
szesítette az önkormány-
zat adóhivatala. Eszerint 
idén 62 031, míg a tavalyi 
hatodik hónapban 48 845 
vendégéjszakát „produkál-
tak” a város magán és ke-
reskedelmi szálláshelyei. A 
növekedés tavaly júniushoz 
képest 27 százalékos. Ezzel 
szemben 2020 első hat hó-

napjához képest 10 százalékos az el-
maradás az idei első félév vendégéjsza- 
kaszámában. A júliusi és augusztusi 
adatok várhatóan sokat javítanak az 
összképen, ami tény: az augusztus 
20-i hosszú hétvégén is Siófok volt a 
legnépszerűbb belföldi úti cél a szal-
las.hu szálláshely-közvetítő portál 
összesítése szerint.

Szezonvég - vízibiciklik pihenőn

Minősíttetniük kell magukat a szálláshelyeknek
Minden hazai szálláshelyszolgál-
tatónak - legyen az magán vagy ke-
reskedelmi szálláshely - a tevékeny-
sége folytatásához minősíttetni kell 
magát. A rendelet továbbá kibővíti 
a Nemzeti Turisztikai Adatszolgál-
tató Központba (NTAK) kötelezően 
regisztráló tevékenységek körét, a 
szálláshelyek mellett már a turisz-
tikai attrakcióknak és a vendéglátó 
üzleteknek is regisztrálniuk kell.

Akár magán, akár kereskedelmi 
szálláshely, minősíttetnie kell magát, 
hogy legálisan működhessen – áll a friss 
rendeletben. A szálláskiadóknak re-
gisztrálniuk kell, minősíttetni magukat, 
eleget tenni az adatszolgáltatásnak, és a 
rendelet a szálláshelyközvetítőket is fel-
ruházza azzal a joggal, hogy ellenőriz-
zék az adott szálláshely NTAK-számát. 
A szálláshely-szolgáltatás olyan szál-
láshelyen folytatható, amely rendel-
kezik szálláshelykezelő szoftverrel, 
valamint érvényes szálláshely-minő-
sítéssel. A szálláshely-szolgáltató a 
szálláshely üzemeltetési tevékenység 
bejelentését megelőzően, valamint az 
első minősítést követően háromévente 
köteles a szálláshely-minősítő szerve-
zet vizsgálatát és értékelését kérni. A 

szálláshely-minősítési eljárás szabá-
lyai minőségi, műszaki és szolgáltatási 
szempontrendszere a szálláshely-mi-
nősítő szervezet elektronikus felületén 
kerülnek közzétételre, mely alapján a 
szálláshely-minősítő szervezet vizsgál-
ja különösen a szálláshely műszaki ál-
lapotát és felszereltségét, illetve a nyúj-
tott szolgáltatások színvonalát.

A jegyző a nyilvántartásba vett szál-
láshely-szolgáltatót  6 évente legalább 
egy alkalommal hatósági ellenőrzés 
keretében ellenőrzi. A szálláshely-
re vonatkozó jogszabályi és hatósági 
előírások megsértése esetén a jegyző 
azonnali hatállyal megtiltja a szállás-
hely-nyilvántartásban nem szereplő és 
az NTAK-ba nem regisztrált szálláshely 
üzemeltetését, és pénzbírságot szab ki.

A minősítést a rendelet alapján a 
Magyar Turisztikai Minőségtanúsító 
Testület Nonprofit Kft. fogja végezni. A 
már nyilvántartásba vett szálláshelyek a 
minősítési folyamatot egy regisztráció-
val elindíthatják, az egyes szálláshelytí-
pusokra azonban más határidők vonat-
koznak: a szállodák és panziók 2021. 
december 31-ig, kempingek, üdülőhá-
zak és közösségi szálláshelyek 2022. 
június 30-ig, magán és egyéb szálláshe-
lyek 2023. január 1-ig.

A rendeletben leírtak szerint a jegy-
ző felel azért, hogy a vendéglátósok is 
bekerüljenek az NTAK-rendszerbe. 
A vendéglátóhelyeknek használni-
uk kell egy úgynevezett „vendéglátó 
szoftvert”, ami egy olyan informatikai 
program, amely a Nemzeti Turiszti-
kai Adatszolgáltató Központ számára 
adatok továbbítására alkalmas.

További, de már szeptember 6-án 
érvénybe lépő változás a szálláshely-
kiadók számára: frissíteni kell a Ven-
dégem alkalmazást, és minden szál-
lásadónak kötelező lesz az okmányok 
elektronikus beolvasása. További in-
formációk: info@vendegem.hu

A siófoki Tourinform iroda új 
nyitvatartása a Víztoronyban: Hét-
fő-péntek: 8-18, szombat: 9-13, va-
sárnap: zárva.
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Három hullámot leküzdöttek,
szervezik a harmadik oltást
Ma már közel 100 százalékos az 
átoltottság az idősotthon  lakói 
körében, a dolgozók többsége is 
oltott, s folyik a harmadik oltás 
szervezése. Sikeresen megküzdött 
a járvány három hullámával Siófok 
Város Önkormányzatának Gondo-
zási Központja.

Az első Covid-időszakban, aho-
gyan megírtuk, az ÁNTSZ ellenőr-
zésén is mindent rendben találtak 
a gondozási központban. Megfele-
lő mennyiségű védőeszköz és fer-
tőtlenítő szer állt rendelkezésre, a 
fertőtlenítés folyamatosan zajlott, 
a betegek elkülönítésére izolációs 
szobákat alkítottak ki, szigorították 
a felvételt és a látogatást, s rendsze-
resen teszteltek.

Sárváriné Vörös Viktória intéz-
ményvezető azt mondta a Siófoki 
Híreknek: a dolgozók és a lakók is 
nehezen viselték a vírushelyzetet. 
A kapcsolattartás hiánya, a bezárt-
ság sok beteg állapotán rontott, fizi-
kailag és mentálisan is. Azért, hogy 
enyhítsenek a helyzetükön, alkal-
manként a családsegítő központ 
pszichológusa foglalkozott az idő-
sekkel. Mióta feloldották a korlá-
tozást, és szabadon mozoghatnak, 
sokkal jobb a hangulat.

A koronavírus-járvány egyetlen 
alkalommal érintette nagyobb rész-
ben az idősotthont, tavaly ősszel 
a 70 lakó közül 43-nak lett pozitív 
tesztje, és a dolgozók közül is so-
kan megbetegedtek. A bent lakó 
idősek viszonylag tünetmentesen 
vészelték át a vírust, azonban a 
gondozónők közül is sokan karan-
ténba kerültek, így egy ideig mun-
kaerőhiánnyal küzdött az otthon. 
Az intézmény orvosa, dr. Nemes 
Levente és a vezető gondozó a ví-
rushelyzet és az oltások időszaká-
ban is nagy segítséget nyújtott az 
idősotthonban, a családsegítőnél 
és a hajléktalanszállón egyaránt. 
A vírushullám lecsengése után a 
védőoltás szabott gátat a további 
megfertőződéseknek. Az oltások 
után az intézményen belül nem 

ütötte fel a fejét újra a Covid, és az 
oltások mellékhatása sem jelentke-
zett. Ma már közel 100 százalékos 
az átoltottság az idősotthon  lakói 
körében, a dolgozók többsége is ol-
tott, s folyik a harmadik oltás szer-
vezése.

Az idősek ellátásán túl az első 
hullám idején a gondozási központ 
vállalta át a város önkormányzatá-
tól az idős, beteg városlakók számá-
ra a bevásárlás, gyógyszerkiváltás 
megszervezését, lebonyolítását. A 
központnál folyamatosan működő 
házi ápolás és segítségnyújtás kap-
csán már rutint szereztek ezen a te-
rületen, így a családsegítő központ, 
a védőnők és a művelődési központ 
munkatársainak közreműködésé-
vel ezt a feladatkört is ellátták.

A hajléktalanszállón nem volt 
nagyobb megbetegedési hullám. 
Elsősorban az okozott problémát, 
hogy nem volt be- és kijárási ti-
lalom, így napi szinten szembe-
sültek a dolgozók azzal, hogy a 
lakók bármikor bevihetik a beteg-
séget. Ennek ellenére ott nem volt 
olyan magas a fertőzöttség, mint 
a gondozási központban, inkább a 
stresszhelyzet nehezítette a min-
dennapokat. Az ott dolgozók közül 

mindenki az első körben beoltatta 
magát, de a lakók közül is sokan 
felvették az oltást.

Sárváriné Vörös Viktória kiemel-
te, hogy a gondozási központ dol-
gozói mind erőn felül teljesítettek. 
Amikor mindenki félt a vírustól, és 
nem akart kimozdulni, ők akkor is 
dolgoztak. A gondozónők és a há-
zigondozók a vírushelyzetben is 
ellátták, segítették az időseket, be-
tegeket. A takarítónők szintén sok 
többletmunkát végeztek, folyama-
tosan fertőtlenítettek, de rajtuk kí-
vül a karbantartók is besegítettek, 
az önkormányzattól kapott fertőt-
lenítőgép és ózongenerátor segítsé-
gével.

Az idősotthon lakóinak hangu-
latát a tavaszi virágosítás, az elké-
szült új pagoda is javítja. A hajlékta-
lanszállón az éjszakai menedék egy 
hónappal tovább, a kijárási tilalom 
feloldásáig tartott nyitva, jelenleg 
zárva tart. A gondozási központ-
ban a lazítások ellenére továbbra 
is készenléti állapot van, a fokozott 
fertőtlenítést folytatják, fenntartják 
az elkülönítő szobákat, s nincs telt 
ház, hogy legyen elegendő hely, 
minden eshetőségre felkészülve.

 Milei Barbara
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Új 5-ös és 8-as, régi-új 4-es járatÚj 5-ös és 8-as, régi-új 4-es járat
Szeptember 1-től új utakon a 
siófoki helyi buszok. A délkeleti 
városrész, valamint a Szőlőhegy 
út is bekapcsolódott a tömegköz-
lekedésbe, s körjárat köti össze az 
iskolákat, Kilititől a Barossig.  

Tudnivalók szeptember 1-től:
Közel húsz százalékkal több járat 

közlekedik, mint korábban a szezo-
non kívüli időszakban; bekapcsoló-
dott a buszközlekedésbe a Foki-hegyet 
Széplak déli részével (a menetrendben 
ez Somogyfok elnevezéssel szerepel) 
összekötő Szőlőhegy út, ahol a 6-os, 
7-es és 8-as buszok is közlekednek; 
Kiliti és az oktatási intézmények kö-
zött átszállás nélkül biztosít eljutást 
az új 5-ös; bekapcsolódott a városi 
tömegközlekedés vérkeringésébe a 
délkeleti városrész (Bajcsy-Zsilinszky 
utca környéke); továbbra is a vasúthoz 
hangolt, ütemes közlekedés adja a me-
netrendek alapját, így könnyebb lesz a 
vasúti, illetve helyi és helyközi buszok 
közötti átszállás.

Városrészenként: Balatonszép-
lak: a főszezoni hálózattal egyezően 

az 1-es és 14-es buszok közlekednek 
a parton, csúcsidőben 60, azon kívül 
120 percenként. Reggel Kiliti felől, dél-
után Kiliti felé az új 5-ös busz is érinti 
a városrészt.

Sóstó: a főszezoni hálózatban 
megismert 24-es buszok is közleked-
nek a 2-es mellett naponta néhány al-
kalommal Sóstóra. A vonalon hétköz-
nap 60, hétvégén 60-120 percenként 
közlekednek buszok. Szezonon kívül 
a 24A járatok nem közlekednek.

Kiliti: a nyáron megismert 14-
es és 24-es buszok mellett a korábbi 
64-essel megegyező útvonalon 14A 
jelzéssel is közlekednek járatok, il-
letve visszatér a 4-es is a szezonon 
kívüli időszakban. Újdonság, hogy 
reggel Kiliti felől a Szépvölgyi utcán 
és Balatonszéplak felsőn át az autó-
busz-állomásra, délután ellenkező 
irányban közvetlen, átszállásmentes 
kapcsolatot teremt Kiliti és az iskolák 
között az új 5-ös.

Fokihegy, Somogyfok, Töreki: 
a Szőlőhegy úti lakóterületet is el-
érik a helyi autóbuszok. A reggeli 
órákban a meghosszabbított 6-os 

az Autóbusz-állomás – Bláthy Ottó 
utca – Szépvölgyi utca – Somogyfok 
– Szőlőhegy út – Szépvölgyi utca – 
Autóbusz-állomás útvonalon, délután 
pedig az új 8-as busz ellenirányban, 
az Autóbusz-állomás – Bláthy Ottó 
utca – Szőlőhegy út – Somogyfok – 
Foki-hegyi iskola – Autóbusz-állomás 
útirányon át közlekedik. A 7-es busz 
útvonala is változik: mindkét irány-
ban a Szőlőhegy úton és a Sió-Eckes 
bekötőútján át közlekedik. Hétvégi 
napokon is lesz Töreki felé közleke-
dés reggel és kora délután. Reggel a 
6-os és 7-es, délután a 7-es és 8-as bu-
szok összehangoltan közlekednek. A 
Szőlőhegy úton a Boróka utcánál és a 
Ribiszke utcánál új megállópár épült, 
a Bláthy Ottó utcában, a Szépvölgyi 
utcánál pedig a kifelé közlekedő 7-es 
és 8-as buszok kaptak új megállót.

Bajcsy-Zsilinszky utca környé-
ke: a jelenlegi 3-as autóbuszokon túl 
kísérleti jelleggel elindult a 3A, amely 
hétköznap körjáratként közlekedik az 
Autóbusz-állomás – Sziget utca – Baj-
csy-Zsilinszky utca – Autóbusz-állo-
más útvonalon.
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Új okoszebrák, parkolók,
játszóterek és üdvözlőtáblák
Rendbe téteti végre a város a Csár-
dás étterem mögötti „sétányt” is.

Megújult játszótereket avattak 
augusztusban: Kilitin a Gyöngyike 
utcában, az alsó iskola keleti végében 
a korábbi mászóeszközöket le kellett 
bontatni, mert már nem feleltek meg 
a szabványossági feltételeknek, nem 
voltak biztonságosak. Helyükre úja-
kat építtetett az önkormányzat, és 
két további elemmel bővíttette is az 
eszközparkot. Új padok is kerültek 
oda a szülők részére és új szeméttá-
roló. Ugyancsak meg kellett újítani 
a Koch Róbert utcában a kis posta 
mögötti játszóteret. A tér melletti kis 
sétány lekövezését, a padcseréket, a 
virágágyás frissítését már korábban 
megvalósította a város. A két beru-
házás összköltsége 18 millió forint, 
a város adófizetőinek pénzéből; a 
pályázaton nyertes kivitelező a helyi 
Fecske Kft. volt.

Dr. Lengyel Róbert polgármester 
a folyamatban lévő fejlesztésekről 
is tájékoztatott. Zajlik a déli város-
rész csapadékvíz-elvezetésének ki-

építése, ez a maga 700 milliójával 
az elmúlt évek egyik legjelentősebb 
városi projektje. Folytatódik az okos- 
zebrák telepítési programja, idén 
ősszel a kiliti városrész kap kettőt. 
A végső cél: a ciklus végére minden 
jelentős gyalogosforgalmat bonyolí-
tó úton okoszebrák legyenek (az út-
testre lelépő gyalogost egy telepített 
detektor észleli, majd az aszfaltba 
épített ledes villogó fény jelzi azt a 
gépkocsivezetőknek, biztonságot 
adva ezzel a közlekedőknek).

A Szent László utca végén köz-
világítás kiépítése indult, a Vitorlás 
utca és Baross híd közötti, jelenleg 
sóderos területen a szilárd burko-

latú parkoló mérnöki tervezése is 
folyik,  és a Koch Róbert utcában is 
új parkolóhelyeket alakíttat ki az ön-
kormányzat két helyütt is. A Kálmán 
Imre  sétány keleti szakaszának (a 
volt Csárdás étterem mögött, a vasúti 
kerítés melletti rész) felújításához 
is koncepcióterv készítését rendelte 
meg a városvezetés; ez rövidesen a 
városi tervtanács asztalán lesz, hogy 
a neves építész szakemberek véle-
ményt alkothassanak róla. A polgár-
mester szerint nagyon régóta kívána-
tos már annak a területnek a rendbe 
tétele.

Hasonló „szégyenfoltnak” mond-
ható a járda állapota Szabadifürdő-
nél, a 7-es főút mentén. Két szakasz-
ban történhet majd meg a felújítása. 
A siófoki bevezető utakra nemsokára 
új üdvözlőtáblákat helyeztet ki a vá-
ros. Dr. Lengyel Róbert úgy összeg-
zett:  bár a lakossági igények listája 
szinte végtelen, igyekeznek a saját 
forrásokat hatékonyon elkölteni. „De 
a takarónk véges, és csak annak hosz-
száig nyújtózkodunk, továbbra sem 
kívánjuk eladósítani  Siófokot.”

Ítélet: fizet a Sió-Rom, de annyi pénze most nincsen…
Félmillió forintot kell fizessen a 

Németh Zsolt által vezetett Sió-Rom 
Egyesület dr. Lengyel Róbert polgár-
mesternek – jogerősen is lezárult az 
utolsó bírósági per is a 2019-es önkor-
mányzati választás elhíresült siófoki 
óriásplakátjainak ügyében. Ezeken a 
plakátokon (és az ugyanilyen tartal-
mú szórólapokon) a polgármestert 
igyekeztek igaztalan vádakkal lejá-
ratni az akkor már semmilyen tevé-
kenységet nem végző Sió-Rom siófo-
ki cigány egyesület nevében. A roma 
egyesületet ugyanaz a Németh Zsolt 
elnökli, aki vezetője a Siófoki Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzatnak is.

A jogerős ítélet lényegében hely-
benhagyta az elsőfokú verdiktet: a 
Sió-Rom hazug vádakkal illette Len-
gyel Róbertet, a bíróság megállapította 
személyiségi jogai megsértését is, és 

500 ezer forint kártérítés megfizetésé-
re kötelezte a Sió-Romot.

A polgármester arról tájékoztatott: 
a Sió-Rom jogi képviselője, egy buda-
pesti ügyvéd jelezte, miszerint „a köte-
lezés egy összegben való megfizetése 
aránytalan terhet ró egyesületünk szá-
mára, illetve azt egy összegben megfi-
zetni jelenleg nincsen lehetőségünk.”

„Most bezzeg nincs pénz. Pedig 
ez az összeg az óriásplakátok, szóró-
lapok árához (vagy akár az ügyvédi 
munkadíjakhoz) képest csak apró-
pénz lehet – jegyezte meg Lengyel 
Róbert. – Sajnos, azt nem tudtuk meg, 
hogy honnan lett akkor hirtelen a Sió- 
Romnak annyi pénze, amiből az elle-
nem kampányolás tetemes összegét 
fizetni tudta...”

A polgármester szerint a bírósági 
pervesztések azt bizonyítják, Németh 

méltatlanná vált a helyi cigányság ér-
dekképviseletére, ezért ismételten 
felszólította, hogy távozzon a siófoki 
közéletből.

Emlékeztetőül: Németh Zsoltot 
egy másik perben megrovásban ré-
szesítette a bíróság, nagy nyilvánosság 
előtti rágalmazás vétsége miatt (azt a 
pert dr. Czeglédy Csaba szombathelyi 
ügyvéd-politikus indította, aki a Sió- 
Rom által kiadott szórólap- és plakát-
variációk egyikén együtt szerepelt a 
siófoki polgármesterrel).

Továbbá: dr. Lengyel Róbert be-
csületsértés miatt is feljelenetést tett. 
Ebben a perben Németh Zsolt vádlott-
ként elismerte a bíróság előtt, hogy 
minden alap nélkül támadta a város-
vezetőt, hazudott az embereknek vele 
kapcsolatosan a szóróanyagokon. A 
polgármester erre elállt attól a pertől.
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ÉSZTEK, MAGYAROK

Az Észtország és Magyarország 
közötti diplomáciai kapcsolatok felvé-
telének 100. évfordulója alkalmából 
nyílt kiállítás a siófoki Kálmán Imre 
Művelődési Központban. Hazánkban 
elsőként Siófokon mutatják be. Továb-
bi kerek évforduló: 30 éve, 1991-ben  
Magyarország a harmadik ország volt, 
amely elismerte az Észt Köztársaság 
visszanyert függetlenségét. A  kiállí-
tás-megnyitóra eljött  Kristi Karelsohn, 
Észtország budapesti nagykövete és 
Schőberl Márton kulturális diplomá-
ciáért felelős helyettes államtitkár is. 
Bardócziné dr. Molnár Anita siófoki 
alpolgármester arra emékeztetett: Sió-
fokot 20 éve, 2001 óta testvérvárosi 
kapcsolat fűzi Pärnuhoz, a Balti-tenger 
partján elhelyezkedő észt városhoz. A 
„Kis államok a történelem sodrában” 
című tárlat szeptember 8-ig tekinthető 
meg a művelődési központban.

UKRÁNOK, MAGYAROK

Egy estére az ukrán lobogó színe-
ibe, kékbe és sárgába öltözött a Víz-
torony, Ukrajna függetlenségének és 
a magyar-ukrán diplomáciai kapcso-
latok felvételének 30. évfordulójának 
alkalmából. A  fényeket Ukrajna sió-
foki tiszteletbeli konzulja, Horváth 
Zoltán és Siófok város alpolgármes-
tere, dr. Nagy Gábor kapcsolta fel. 

Ukrajnának 2018 óta működik Siófo-
kon tiszteletbeli konzulátusa balato-
ni régiós feladat- és hatáskörrel.

ELKELT A MÓLÓ
Másfél milliárd forintos kikiáltási 

áron elkelt a Bahart Móló Szállodája. 
Az új tulajdonos az az Azúr Szóra-
koztatóközpont Szabadidő Szolgál-
tató Kft., amelynek érdekeltségi köre 
szakmai, társadalmi és civil tiltakozá-
sok sora ellenére ötszintes társasházat 
építhet a siófoki viharjelző obszervató-
rium tőszomszédságában. A tavaly ősz 
óta épülő társasház az obszervatórium 
egyik felét, míg a megvásárolt Hotel 
Mólóhoz tartozó telek a meteorológiai 
állomás másik felét határolja.

ELŐVÁLASZTÁS
Az ellenzéki pártok és civil szer-

vezetek előválasztás formájában a 
szavazókra bízzák, hogy kiválasszák, 
a 2022-es országgyűlési választáson 
ki induljon az ellenzék színeiben mi-
niszterelnök-jelöltként, valamint a 106 
egyéni választókerületben. Az elővá-
lasztási jelöltek aláírásgyűjtése szep-
tember 6-ig tart, az kerül föl minden 
választókerületben a szavazólapokra, 
aki összegyűjti az előírt számú alá-
írást. Az előválasztás első fordulója 
szeptember 18-a és 26-a között tart 
majd, ez idő alatt lehet szavazni sze-
mélyes megjelenéssel és online is. 
Esetleges második forduló csak a mi-
niszterelnök-jelöltek versenyében le-
het. A siófoki központú, Somogy 4-es 
választókerületben két jelölt gyűjti az 
aláírásokat szeptember 6-ig, s kerülhet 
rá a szavazólapokra: dr. Kovács Miklós 
(DK) és Potocskáné Kőrösi Anita (Job-
bik, az MSZP, a Párbeszéd, az LMP, a 
Mindenki Magyarországa Mozgalom 
és az Új Világ Néppárt támogatásával).  

ÉRTÉKEK FÜZETE
Füzetsorozat megjelentetését 

kezdte el a HÉ! Siófok-térségi Helyi Ér-
ték Egyesület annak érdekében, hogy 
minél több helyben fellelhető értéket 
bemutasson és megőrizzen az utókor 
számára. Például olyan épített és szel-
lemi értékekről, amelyek érdemesek a 
megismerésre. A HÉ! füzetek sorozat-
ban megjelent már az egyesület elmúlt 
15 évét és eddigi tevékenységét bemu-

tató kiadvány, a helyi költőket bemuta-
tó „Versvarázs”, szerkesztés alatt van a 
siófoki 1956-os eseményeket feldolgo-
zó füzet, valamint „A siófoki médiák 
a rendszerváltástól napjainkig” című 
visszaemlékezés-gyűjtemény. A HÉ! 
Egyesület további ötleteket és kézirato-
kat, dokumentumokat vár: akár olyan 
emberek értékteremtő életművét is, 
amely érdemes lehet a figyelemre. Ér-
deklődni Gyarmati László egyesületi 
elnöknél lehet a balatonpress@gmail.
com e-mail címen és ide várják a téma-
ötleteket is.

ERZSÉBET-TÁBOR

Három turnusban több mint 80 
gyermek vett részt a siófoki Erzsé-
bet-táborban. A gondozási központ 
család- és gyermekjóléti központja 
nyert el erre pályázati támogtatást.  
A helyi általános iskolások számos 
más foglalkozás mellett méhészeti 
bemutatón is részt vettek, továbbá el-
látogattak a bikali élménybirtokra és a 
patcai Katica tanyára.

VONA A VENDÉG
Hosszú szünet után folytatódik a Ci-

vil Akadémia a könyvtárban, szeptem-
ber 18-án, 18 órakor. Dr. Lengyel Róbert 
polgármester vendége Vona Gábor lesz, 
akivel ezúttal nem politikáról, hanem 
frissen megjelent, Átokból áldás című 
könyvéről beszélgetnek. A téma ma is 
aktuális, pedig a régmúltba nyúlik visz-
sza – az úgynevezett turáni átok, mi-
szerint „a magyarok közt legyen örök 
széthúzás, ellenségeskedés”

VÉRADÁS
Szeptember 6-án 12 és 15 óra között 

a hajózásnál, 7-én 9 és 12 óra között az 
FGSZ-nél, 13-án 13 és 15 óra között a 
Baross iskolában, 20-án 11 és 15 óra kö-
zött a DRV-nél, 16-án 13 és 18 óra között 
a McDonald’s étteremnél, 28-án 9 és 12 
óra között a kórház vérellátójában..
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Siófok: 75 százalékunk védett papíron
Covid-védettségi igazolvánnyal bírók: jó az arány, az or-
szágos átlag ugyanis 66, a Somogy megyei 63 százalék.

A 3157 rangsorolt hazai település közül Siófok még az 
élmezőnybe számító 110. helyen: a lakosság 75 százaléká-
nak, 18 894 főnek van védettségi igazolványa. Ez is kiderül 
abból az adattengerből, amit Szél Bernadett országgyűlési 
képviselő kapott ömlesztve a Fővárosi Kormányhivataltól 
(ez az a szerv, amelyik kipostázza a védettségi igazolvá-
nyokat szerte az országba), mégpedig augusztus 3-án. A 
képviselő csapata településenként, járásonként, megyén-
ként feldolgozta a kapott adatokat. E szerint a toplistát 
(védettségi igazolvánnyal rendelkezők száma a lakosság 
számához viszonyítva) természetesen kistelepülések ve-
zetik, a 15. helyen következik az első város, Zamárdi, 82 
százalékkal. Siófok 75 százalékos aránya is kiemelkedő az 
országos átlaghoz (65,8%), még inkább a Somogy megyei-
hez (63,4%) viszonyítva.

Szeptember 17. - péntek
18:00
20:00
21:30

18:00
20:00
21:30

14:00
16:00
17:30

állandó programok:

vásár ugrálóvár
gyerekeknek

kézművesekgasztroélmények

Török Brigi, balatoni 
és sportversenyfotós 
kiállítása

Siófok Guidetovábbi információ:

ŐSZKÖSZÖNTŐ RETRO FESZTIVÁL
2021. szeptember 17-19. / Hajóállomás

Hajós mese
Ünnepeljük együtt a Kapitány 
születésnapját a Balatonnál, Siófokon!

Szeptember 19. - vasárnap
Retro Party
Szikora Róbert és az R-GO
Retro Party

11:00

Szeptember 18. - szombat
Balatoni személyhajók jubileumi kirajzása a Balatonra7:00-8:30

8:30

Nézőhajó visszaindulása Siófokra a balatoni flotta előtt12:00

Nézőhajó indulása Siófokról 

175 éves a balatoni hajózás - ünnepi műsor Siófokon

BAHART művészeti pályázat eredményhirdetése, díjátadása

13:30
jubileumi emléktábla avatás, koszorúzás

Fergeteges Nosztalgia Party

Fergeteges Nosztalgia Party
Cserháti Zsuzsa & Máté Péter emlékest

ünnepélyes tortavágás

8:30-16:00 BAHART jubileumi Road Show kitelepülés Siófokon
szerencsekerék, gyereksarok, kockapuzzle, nyereményjátékok

Ünnepi sétahajózás
a 130 éves Kelén nosztalgiahajóval

A szervezők az időpont- és programváltozás jogát fenntartják! 

   

Nyitott templomok fesztiválja 
Az európai hírű Ars Sacra Fesztivál keretében tizenegyedik alkalommal, 
most a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz 
kapcsolódva, az Oltáriszentség tisztelete jegyében rendezzük meg 
szakrális műsorunkat.  
2021. szeptember 04-én 19.00 órai kezdettel  
a Balatonkiliti Szent Kilit Római Katolikus Templomban várjuk a kedves 
érdeklődőket! 

Az estét megnyitja Bicsár László plébános 
 

Díszvendég előadók:  
dr. Gárdonyi Máté a Pázmány Péter Egyetem teológia tanára, 
Korzenszky Richárd OSB szerzetes, pap, teológus, a Tihanyi Bencés 
Apátság nyugalmazott perjelje. 
A műsorban résztvevők: 
Szilágyi Zita klasszikus énekművész 
Bilák Karolina Siófoki Alapfokú Művészeti Iskola zongoratanára, orgonán 
kísér 
Swinburn Dominika Anna hangszeres szólista a Szentendrei Református 
Iskola 8. osztályos tanulója 
Holl József saját versét olvassa fel 
Meleg Máté a Pápai Szent István vértanú templom káplánjának 
festménykiállítása 
A kiállítást megnyitja Démuth Réka festőművész. 
 

    A rendezvény szeretet vendégséggel zárul, 
      a vendégség szponzora Nagy Sándorné Royal Sütöde 

 EURÓPAI ORSZÁGOK TOPLISTÁJA A 2. OLTÁST MEGKAPÓ 
FELNŐTTEK ARÁNYA ALAPJÁN, AUGUSZTUS KÖZEPÉN %

(forrás: európai járványvédelmi központ)

1. Málta  90
2. Dánia   79
3. Belgium 78
4. Írország 76
5. Hollandia 69

6-12.  Portugália, Spanyolország, 
Ciprus, Németország., 
Franciaország, Olaszország, 
Ausztria   64-68

13. Magyarország 63
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Autisták kertje a Millennium parkban
Jótékonysági rendezvény kereté-
ben avatta fel az autisták siófoki 
egyesülete az ARON-kertet a Mil-
lennium park sarkában.

A siófoki önkormányzat által 
felajánlott és előkészített területen 
alakította ki virágoskertjét az ARON 
Egyesület. A kertet a jövőben az au-
tista gyermekek és szüleik gondoz-
zák. Az avató ünnepségen a legki-
sebbek kék szélforgókkal díszítették 
a kertet, és Kocsisné Várnagy Tünde 
(Becsülettel Siófokért Egyesület), a 
képviselő-testület humán bizottságá-
nak elnöke jóvoltából egy kutyás be-
mutatót is megtekinthettek. Jánossy 
Gábor (BSE), az idősek és fogyaték-
kal élők tanácsnoka is köszöntötte a 
résztvevőket.

Szabó-Tóth Éva, az Autisták Re-
habilitációjáért Oktatásáért és Ne-
veléséért Siófoki Egyesület (ARON) 
elnöke elmondta, hogy a jótékony-
sági vásár bevételéből a gyerekek 

fejlesztését támogatják. „Áprilisban 
az autisták világnapja alkalmából lett 
volna egy rendezvényünk a Nemzeti 
Együttműködési Alap pályázata út-
ján, de sajnos a járványhelyzet miatt 
nem sikerült megtartanunk, ezért 
most pótoljuk: AUTI-napot tartunk 
egy kis jótékonysági rendezvénnyel 
összekapcsolva.”

Az egyesület elnöke szerint az au-
tista gyerekek fejlesztése veszélyben 
van, nagyon kevés ugyanis a szakem-
ber, nagyon messzire kell hordani őket, 
és a családokat anyagilag megterheli ez 
a helyzet. „Számukra gyűjtünk adomá-
nyokat, illetve több vállalatot is felkere-
sünk, hogy támogassák egyesületün-
ket” – így Szabó-Tóth Éva. M.B.

Látássérültek és épek túrája
Tandemkerékpárral a Balaton 
körül, siófoki megállóval.

Balaton-kerülő tandemkerék-
pár-túrájuk siófoki állomásán flash-
mobbal és művészeti előadással mu-
tatkozott be a Mozdulj! Közhasznú 
Egyesület. Látássérültek és ép társaik 
közösen, tandemkerékpárokon teker-
ték körbe a Balatont. A túrán közel 80 
fő vett részt.

„Tizedik alkalommal kerüljük meg 
látássérült barátainkkal a Balatont; 
220 kilométert tekerünk, minden év-
ben más útvonalon – mondta dr. Tá-
los Marianna, a Mozdulj! Közhasznú 

Egyesület elnöke. – A látássérültek-
nek ez egy komoly lehetőség arra, 
hogy sportolhassanak és körbejárhas-
sák a tavat. A sport, a művészet és a 
közösség egybekovácsolódva adja azt 
a szimbólumot, hogy milyen egysze-

rű megteremteni az esélyegyenlősé-
get ma akár Magyarországon, akár a 
világban. Erre szeretnénk felhívni a 
figyelmet, és arra, hogy abszolút ter-
mészetessé váljon az, amikor együtt 
sportolunk vagy akár művészeti tevé-
kenységet hozunk létre”.

A siófoki önkormányzat nevé-
ben Jánossy Gábor idős- és fogya-
tékosügyi tanácsnok köszöntötte a 
tandemkerékpáros csapatot.  Művé-
szeti bemutatóval is kedveskedtek a 
Fő téren sétálók számára, akik Nap-
sugár Anna, Magyarország egyetlen 
siket jeltáncművészének jeltánc be-
mutatóját is láthatták. M.B.

Fórum ezeréves jogrendszerünkről
Augusztus közepén tartották a 

Magyarok X. Világkongresszusát. A 
kongresszus határozatáról fórumot 
tart Siófokon a helyi Civilek a Nem-
zetért Egyesület, melynek működését 
a város önkormányzata is támogat-
ja ez évben. „A fórumot mindazok 

számára tartjuk, akik a kettős ke-
reszt-egyistenszeretet szellemében, 
nemzetben gondolkodnak – fogalma-
zott Horváth János elnök. – A fórum 
a magyar történeti alkotmányunkról 
a siófoki Kálmán Imre Művelődési 
Központ kamaratermében lesz, szep-

tember 9-én 17.30 órakor. Vendégünk 
dr. Bene Gábor nemzetépítő szakjo-
gász Szegedről. Hogyan biztosíthatja 
napjainkban a fejlődésünket elődeink 
ezeréves jogrendszere? – ez lesz a fő 
téma. A részvétel díjtalan, de előzetes 
bejelentkezés szükséges.”
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Prológus
„Siófok a középkori Fok folyó 

feltöltődött tölcsértokolatában fek-
vő fürdőváros. A mai városközpont 
térségét az őlakos telepesek a török 
megszállás után, az 1700-as években 
kezdték birtokba venni a természeti 
körülmények kényszere miatt. Az 
Ős-Balaton vízállása 3 méterrel volt 
magasabb a mainál. A tó turzásépí-
tő tulajdonsága következtében az 
ősi Fok folyó tölcsértorkolatában 
akkorra már egy 4,5 km hosszú, 3 
méternyi magas homokpad, úgy-
nevezett turzásgát keletkezett. Erre 
épült a mai város magja. Az Ős-Bala-
ton vizét később, 1863-ban megépült 
Sió-csatorna és zsilip segítségével 
leapasztották. A Balaton által épített 
turzásgát így véglegesen szárazulat 
maradt. A környező magaslatokon 

elhelyezkedő 3 hajdani ősi telepü-
lést a törökök 1557-ben lerombolták, 
porig égették. A város őstörténelme 
során a Fok folyó tölcsértorkolata 

először deltatorkolattá, majd lagúná-
vá változott. Ezen ősállapotok törté-
nései között kalandozunk Időutazás 
című könyvecskénkben…”

A Turki-tó, ma Békás (Csépány)-tó. A tótól északra fut ma az M7-es, az autópálya  
és a Balaton mai partvonala között évszázadokkal ezelőtt az Ős-Balaton hullámzott.

Megjelent Faragó Sándor Időu-
tazás Siófok őstörténelmének 
epizódjai között című munkája, a 
szerző eredeti kézírásával.

Alig néhány évszázada még 
nádasok és mocsarak ölelésében 
csupán néhány, egymás mellett 
sorakozó kis halászkunyhó jelen-
tette Siófokot, helyesebben akkor 
tájt Fuk, később Fok falut. Fok falu 
és Lusta falu az Ős-Balaton vizét 
levezető Fok folyó partján – évszá-
zadokkal ezelőtt ez volt Siófok mai 
helyén. Ma már se Fok, se Lusta 
falu, se a Fok folyó, 1795 óta létezik 
Sió-Fok. Ez a mi városunk, a mind-
össze 300 éves település, Siófok ős-
története, mely Faragó Sándor sze-
rint különleges, hiszen a legendás 
Atlantisz ellentéte: a magyar tenger 
fenekéről emelkedett ki.

Faragó Sándor nem történész, 
hanem geográfus, térképész kutató. 
Sok mindenben nem is ért egyet a 
helytörténészekkel. Siófok új tér-
képének elkészítése közben, 1978-
ban fedezte fel az ősi Balaton vizét 
hajdanában levezető ősi Fok folyó 
medrét. Akkor kezdte megrajzolni 
a település őstörténetét a geográ-
fus-térképész szemével. A 2019-ben 
Siófokért-érem kitüntetésben része-

sült Faragó Sándor a várossá avatás 
50. évfordulójára fejezte be kézzel 
írt Siófok-őstörténetét, mely most 
eredeti formájában jelent meg, a 
geográfus által rajzolt térképekkel.

Az Időutazás Siófok őstörté-
nelmének epizódjai között című 
kiadvány elkészülte alkalmával dr. 
Lengyel Róbert polgármester kö-
szöntötte a 91 éves szerzőt a város-
házán, és adott át neki polgármes-
teri elismerő oklevelet. A könyv 
a város gondozásában és anyagi 
támogatásával, 300 példányban 
jelent meg. A városvezető elmond-

ta: az anyagi korlátokra figyelem-
mel a példányszám is korlátozott. 
Elsősorban reprezentációs aján-
dékként funkcionál majd a kiad-
vány, a könyvtár is kapott néhány 
példányt, 25 darabot pedig a szer-
zőnek ajánlott fel, s az internetes 
felhívásra jelentkező első 100 vá-
roslakó is hozzájuthatott. 

Azért, hogy a város lakóinak 
minél szélesebb köre elolvashassa 
Faragó Sándor egyedi feldolgozá-
sát, a következő hónapokban a 
Siófoki Hírek folytatásokban közöl 
részleteket a kötetből.

Időutazás: Siófok őstörténete (1.)
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„Ha az emberek azt a szót hall-
ják: térkép, akkor a valóság metriku-
san meghatározott kicsinyített má-
sára gondolnak. Nos, a középkori 
vagy még régebbi térképekről nem 
mondható el ez a tulajdonság. Mai 
ismereteink alapján azt mondjuk, 
hogy torzított ábrázolások.

Krieger Sámuel mérnök a Bécsi 
Kamarilla megbí-
zásából az 1770-es 
években „lecsapolá-
si tervet” készített a 
Balatonról. A kama-
rilla nem szabályoz-
ni, hanem lecsapol-
ni akarta az akkor 
kártékonynak, ha-
szontalannak tekin-
tett mocsaras terü-
letet, a Balatont. A 
terv készítése kap-
csán két ízben is 
vízmélységet mért 
a Balaton különbö-
ző részein. 1774-
ben Siófok előtt a  
vízoszlop magassá-
gát 7,23 méter nagy-
ságúnak tapasztal-
ta. Két év múlva 
7,42 métert mért. 
Manapság 104,45 
méter tengerszint 
feletti magasságon 
igyekeznek tarta-
ni  a tó vízállását. 
Ezen vízszint mel-
lett 4 méternél na-
gyobb vízoszlopot 
nem tudunk mérni 
ezen a helyen. Eb-
ből a tapasztalatból 
számítva állíthatjuk 
jó megközelítéssel, 
hogy az Ős-Balaton 
vízállása 3 méterrel 
magasabb volt a ma-
inál. A szabályozás után szárazon 
maradt területeken sok helyen ma is 
jól azonosítható az Ős-Balaton haj-
dani partvonala. A savanyú láptalajt 
kedvelő növények ma is jól mutatják 
az éles határvonalat a barna erdei 
talajt kedvelő növények között. Az 
Ős-Balaton vízállásának ismereté-
ben bárhol kitűzhetjük a régi part-
vonalat.

Elkészítettem az Ős-Balaton le-
folyása című térképemet a hajdani 

Fok folyó tölcsértorkolatáról. Pótol-
nom kellett ezt a hiányt, mert ennek 
elkészítésével senki nem törődött. 
Ez a térkép segít eligazodni Siófok 
helytörténeti leírásainak megértésé-
ben. Az olvasónak tudnia kell, hogy 
Siófok mai városközpontja (és a mai 
város területének nagy része) a Fok 
folyó feltöltődött tölcsértorkolatába 

épült bele. Arra a nevezetes turzás-
gátra, amelyet az 1700-as évek ele-
jén kezdtek birtokba venni az em-
berek. Térképünk az ezredforduló 
(i.u. 1000) állapotát mutatja, amikor 
még a készülő turzásgát nem buk-
kant elő a tó vizéből. Kétszáz évvel 
később és alacsonyabb vízállásnál a 
turzásgát legmagasabb részei mint 
homokpadok előtűntek az ősi part-
vonaltól 1 kilométernyire bent a tó 
vizében. Miközben a tó vize állt, a 

homokpadok és a partvonal között 
áramlott a víz a lefolyás irányában. 
II. András királyunk ezt láthatta 
1211-ben. Ő az Ős-Balaton lefolyá-
sát Fok folyónak nevezte. Én is tőle 
tudom, ezért bátorkodtam térképe-
men ezt a nevet feltüntetni. Ugyan-
csak a tőle kapott felhatalmazás jo-
gán tüntettem fel Lusta falu és Törk 

falu nevét is. A hely-
történészek által el-
fogadott Losta elne-
vezés IV. Kelemen 
pápától származik, 
aki 1267-ben leltárt 
készített a katolikus 
egyház vagyonáról. 
Ő nem tudott ma-
gyarul, ezért a Lusta 
nevet Lostának ol-
vasta, és így is írta 
be a leltárába. De 
ettől még a falut to-
vábbra is Lustának 
nevezték az embe-
rek, amelyet lakói 
méltán szégyellhet-
tek. Ezért 1350 táján 
a falu beolvadt Fok-
ba. Ennek indoka: 
„Miért volnánk mi 
lusták, amikor ép-
pen úgy a Fok folyó 
partján élünk , mint 
a fokiak?”… (Lus-
ta falu volt annak 
idején a mai Szige-
ti-dűlőnek nevezett 
szőlőhegy szigete, 
mert még az Ős-Ba-
laton történelmi-
leg legalacsonyabb  
vízállásánál is sziget 
maradt). Törk falu 
megírása is II. And-
rás adománylevele 
alapján történt, bár 
ő Turchnak írta, a 

valóságban Törknek ejtették, ezért 
tévesztették össze lépten-nyomon 
Törekivel. A honfoglaláskor még a 
települést Holovodinak nevezték, a 
Törk ómagyarul víz által partra so-
dort avas nádtörmeléket jelentett. A 
faluhoz tartozott a tőle déli irányban 
fekvő Turki tó, amelyet ma Békás-tó-
nak neveznek, 1870-től Csépán alis-
pánról kapta a nevét.”

(Folytatás októberi lapszámunkban).  

Faragó Sándor eredeti kézírásával jelent meg a kötet

A mai Siófok és környéke 1000-1200 körül, ahogy Faragó Sándor ábrázolja
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Jóska az örök partról
Nem is annyira kiállítás, csak 

szerény megemlékezés – mondja a 
könyvtár munkatársa. Özvegye szí-
vének mindenesetre nagyon kedves 
gesztus az intézménytől. „Ez ő, ez 
valóban Jóska” – összegzi a látottakat 
Matyikóné Nagy Éva. Fiatalkori és ké-
sőbbi fotók a könyvtári tárlók elején, 
Habsburg Ottóval, Kálmán Verával, 
kötetei, írásai, versei – idén lenne 70 
éves Matyikó Sebestyén József, a Kál-
mán Imre Emlékház (valaha az emlék-
múzeum titulus is kijárt neki) egykori 
vezetője, számos helytörténeti munka 
szerzője, Balaton-ihlette vers költője.  

Múzeumigazgató kopott biciklivel, 
svájcisapkában – sokakban így maradt 
meg Jóska, Bihari Puhl Leventében, a 
várost idő közben elhagyó festőmű-
vészben is, aki Matyikó Sebestyén 
József halála után emlékkötetet jelen-
tetett meg róla. A könyvbemutatón 
mondta dr. Farkas Sándor: a város ne 
feledkezzék el róla, ha díszpolgári cí-
met adnak, vagy utcát neveznek el…

A díszpolgári cím azóta meglett 
(posztumusz, 2016), kissé tán elkésett 
elismerésként, mert ugyancsak ezen a 
könyvbemutatón mondta Nagy Éva: 
„Megszállott volt, az elkötelezettsé-
ge segítette át a keserűségeken, azon 
például, hogy megbecsülés, elismerés 
nem jutott osztályrészéül Siófokon. 

Sokaknak segített, a Balaton a kisujjá-
ban volt. Szétszórta kincseit, semmit 
sem kapott cserébe…”

Habsburg Ottó múzeumépítőnek 
nevezte, azt írta, „Matyikó Sebestyén 
Józsefnek köszönhető, hogy Siófok 
őrzi a Kálmán-kultuszt”. Juhász Fe-
renc pedig ezt írta róla: „Balatoni köl-
tő, tagadhatatlanul az, a Balaton zöld 
vizén gyűrődik árnyéka”.

 „Őseim a félhold által uralt nehéz 
időkben Siófokon vertek gyökeret, 
ahol a település jelentős vagyonnal 
bíró, alapító családjai közé tartoz-
tak – mondta egy interjúban. – Bíró, 
borbély, halász, vízimolnár, földmű-
ves, kőműves, révész őseim emlékét 
hordom lelkemben. A családi legen-
dárium szerint egyik ősöm kísérte át 

a réven Kazinczyt Pálóczi Horváth 
Ádámhoz Szántódra. Engem is a táj 
nevelt.”

Legutoljára bemutatott verses-
kötetének az a címe: „Takarónk, a 
csillagos ég”. A Levy által kiadott in 
memoriam-kötetnek ezért lett ez a 
címe: „Takarója a csillagos ég”. Vagy 
ahogyan maga leírta, s lett a mostani 
könyvtár-megemlékezés mottója: „Én 
már a mindenen túlra nézek, az örök 
parton.”

Szerintem Jóska az örök partról 
azt szemléli, ha ránk tekint, hogy ki 
és mikor segít özvegyének, Évának 
abban, amire még a halálos ágyán tett 
fogadalmat: elintézi, hogy  kiadatlan 
verseinek gyűjteménye megjelenhes-
sen… F. I.

Fiatalon és Kálmán Imre özvegyével

Se tetőkert, se belső udvar: már 10 éves az „új” könyvtár
Pályázati lehetőség híján a város 

önerőből épített 1 milliárd forintnál is 
többe kerülő könyvtárat – ezt is kiol-
vashatjuk a 10 évvel ezelőtti újságcik-
kekből. A könyvtár jubilál, s ez alka-
lomból múltidéző kiállítást rendezett 
be a intézmény.

A 2002-ben kiírt országos tervpá-
lyázatra 31 pályamű érkezett. Elsőd-
leges szempontnak számított a funk-
cionalitás, valamint a városközponti 
környezethez való illeszkedés. A ter-
vezőknek az építési telek sajátossága-
in túl a művelődési ház és a Víztorony 
közelségét egyaránt figyelembe kel-
lett venniük. A beküldött pályázatok-
ból, köztük a hat megvételre került 
pályamű tervrajzaiból is bemutatnak 
néhányat. Hatalmas üvegfalas hom-
lokzat, zöldellő tetőkert, gömbölyded 

saroktorony, tágas belső udvar – va-
jon a jelenlegi épület vagy valamelyik 
meg nem valósult terv mutatna job-
ban a Fő téren? Ami tény: a nyertes 
pályamű értékelésénél előnyt jelentett 
többek közt az épület helyszínrajzi el-
rendezése, az egyszerű térfalképzése, 
a könyvtár szempontjából előnyös 
belső elrendezés és az épület Fő térrel 
való viszonya is.

A terv megvolt, a város azonban 
az építési költségekre nem kapott 
támogatást. Az új koncepció szerint 
egy bank kapta volna meg az épület 
földszintjét az épület felépítéséért 
cserébe, a bank azonban kihátrált, 
és a földszintet befektetők vették át. 
A könyvtár épülete végül kilenc év 
után, 2011-re készült el, földszintjén 
üzlethelyiséggel, emeletén a BRTK 
Könyvtárral, melyhez a Fő térről kül-
ső lépcsősoron keresztül vagy lifttel is 
feljuthat a látogató. Egy épületbe köl-
tözött a felnőtt- és a gyermekrészleg, 
a könyvtárban helytörténeti gyűjte- 
mény, számítógépes részleg, olvasó- 
és előadóterem is helyet kapott. De 
könyvtár persze már 1946 óta, 75 éve 
létezik Siófokon, erről egy másik kiál-
lítás mesél. M.B.

Egy meg nem valósult terv a sok közül 
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Aranyos, ezüstös siófoki íjászok
Ifjabb Szollár András megnyerte 
kategóriáját, egyszerre lett világ- 
és Európa-bajnok.

Egy koronggal maradt le a 2012-
es londoni olimpia kvalifikációjáról, 
világbajnokságon ezüstérmes volt a 
siófoki ifjabb Szollár András sport-
lövészetben. Azóta sportágat váltott, 
profi koronglövőből hobbi szintű 
íjász lett, ehhez képest a nemrég 
zajlott szekszárdi  3D-s íjász  világ- 
és Európa-bajnokságon aranyérmet 
nyert a kategóriájában.

– Három éve választanom kel-
lett: dolgozni kezdek, vagy amolyan 
félprofi szinten sportlövő maradok; 
utóbbihoz olyan komoly szakmai 
háttér és egyéb támogatás kellett 
volna, ami a hazai szövetséggel 
együttműködve nem volt lehetsé-
ges, külföldre pedig nem akartam 
menni, így nem láttam értelmét – 
mondta a Siófoki Híreknek ifj. Szol-
lár András. – Megmaradtam azért a 
fegyvereknél, családi vállalkozásunk 
fegyvereskedelemmel foglalkozik, és 
lövészetoktatást is tartunk vadászok, 
sportlövők számára. Hobbi szinten 
elkezdtem íjászkodni, ez már közel 
sem annyira komoly, mint a lövészet, 
az kitöltötte a mindennapjaimat; el-
megyünk néha lőni a barátokkal és 
versenyekre is járok. Az első évben 
a szlovákiai Európa-bajnokságon 4. 
lettem, a tavalyi világversenyek el-
maradtak, ezért volt most összevont 
vb és Eb Szekszárdon. Azzal a cél-

kitűzéssel álltam 
rajthoz, hogy dön-
tőbe jutok, vagyis 
az 1-6. helyek vala-
melyikét céloztam 
meg.

Jobban nem is 
sikerülhetett volna 
a célkitűzés telje-
sítése ifj. Szollár 
Andrásnak, aki a 
csigás íjasok között 
a vadász kategóriát 
nyerte meg a fel-
nőtt férfiak között. 
Méghozzá úgy, 
hogy az alapver-
seny során (erdős 
területen három-
szor 28 célt kell 
leküzdeni, majd 
a döntőbe jutó 6 
versenyzőnek kö-
zönség előtt 6 célt 
teljesíteni) olyan 
tetemes előnyt 
szerzett, hogy a fi-
náléban már szinte 
elég volt, ha elta-
lálja az állatokat. 
A célok ugyanis a 
3D-s íjászatban élethű állatfigurák a 
lövőtől maximum 45 méternyire (ki-
csik és nagyok egyaránt: tigris, tek-
nős, őz, liba, stb.), azokra  vannak 
felrajzolva a célkörök.    

A magyarok egyébként kivá-
lóan szerepeltek a hazai rendezé-
sű világversenyen, ahol 12 ország 
több mint 500 íjásza állt rajthoz. Az 
amúgy a györkönyi egyesület színe-
iben versenyző ifj. Szollár András 
egy bronzérmet is hazahozott, azt 
egy négyfős csapat tagjaként akasz-
tották a nyakába. Habár az íjászat 
olimpiai sportág, a 3D-s változata 
nem az, ahogyan a siófoki világ- és 
Európa-bajnok mondta, „akárcsak 
a sportlövészetben, itt is éppen az 
nem olimpiai szám, ami a leglátvá-
nyosabb”… A Siófoki Hírek kérdé-
sére azt is elárulta: nagy csalódás 
volt számára, hogy nem jött össze az 
olimpiai szereplés a koronglövészet-
ben, hiszen az volt az életcélja, min-
dent annak rendelt alá, „de nem volt 
realitása annak, hogy folytassam, na-

gyon elment mellettünk a világ, sőt, 
a környező országok is, az idei tokiói 
olimpián az én egykori számomban 
cseh versenyző lett az első és a má-
sodik is…”

xxx

A Kiliti Íjász és Szabadidő Egye-
sület két fiatalja is jeleskedett a szek-
szárdi világversenyen. Ahogyan ko-
rábban megírtuk, nevezési díjukat a 
polgármester és a kiliti városrész két 
önkormányzati képviselője „adta ösz-
sze”, és más támogatók is segítették 
őket. A szekszárdi Sötétvölgyben a 
nem könnyen teljesíthető erdei pálya 
és a nagy meleg is nehezítette a dol-
gukat. Három napon át küzdötték le 
a különböző távú és nehézségű pá-
lyákat. Kóti Dávid végül ezüstérmes 
lett a kadett korosztály vadászreflex 
számában, Jeges Korinna pedig ne-
gyedik, ifjúsági barebow kategóriá-
ban. F. I.Kóti Dávid

 ifj. Szollár András
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130 éve szeli a Balaton habjait,
pedig majdnem a kohóba küldték
A Kelén útja.

„Amikor 1836-ben Fáy András 
megírta a balatoni tündérmesét Sió-
ról, a gonosz tündérlányról, a vak Ro-
han hercegről, Kelén nevezetű fiáról 
és Helka kisasszonyról, nem gondol-
ta volna, hogy mesealakjai nevei alig 
fél évszázad múlva a balatoni sze-
mélyszállító hajókon jelennek meg 
újra. …

Az 1845-ben létrehozott Balaton 
Gőzhajózási Társaság gróf Széche-
nyi István vezetésével, Hertelendy 
Károly Zala megyei alispán tevőleges 
közreműködésével 1846 őszére meg-
építtette a Kisfaludy gőzhajót. Ami-
kor több évtizedig tartó működést 
követően ez a társaság, majd a nyo-
mán létrehozott Zala Somogyi Gőz-
hajó Társulat is tönkrement, ezen 
utóbbi 1876-ban, évtizedig nem volt 
számottevő hajózási tevékenység a 
Balatonon. A részben Széchenyi Ist-
ván hatására kiépülő balatoni vitor-
lásélet egyik legnagyobb egyesülete 
a Stefánia Yacht Egylet. Ennek tagjai 
között található gróf Eszterházy Mi-
hály, aki társaival 1888-ban hajózá-
si engedélyt kért a kormánytól. A 
balatoni hajózás mindig is „magyar 
ügy” volt, így az akkori közmunka- 
és közlekedésügyi miniszter, Baross 
Gábor az engedélyt megadta. Ígért 
4000 forint segélyt az ügy előmoz-
dítására, és milyen furcsa mai szem-
mel, ígéretét beváltotta! A 80 000 fo-
rint alaptőkével 1888. október 21-én 
megalakult Balatontavi Gőzhajózási 
Részvény-Társaság nagy lendülettel 
kezdett neki a személyszállító flot-
ta építésének, és 1889. július 23-án 
Sichra Jenő hajóskapitány parancs-
noksága alatt elindult első útjára a 
Kelén. A kapitány „díszbe öltözött 
személyzet élén üdvözölte a vendé-
geket”.

Jókai Mór balatonfüredi villájá-
hoz utazott, Budáról gőzvonattal 
jutott el Siófokra, itt hajóra szállt, 
és azon érkezett meg Füredre. Egy 
anekdota szerint az alacsony vízál-
lás miatt a Kelén nem tudott a kikö-
tőbe hajózni, kint a nyílt vízen vetett 

horgonyt. Az úri közönséget csónak-
kal hordta ki a személyzet a partra. 
Jókai, hogy erőt merítsen, egy kis 
itókát vett magához, így történt meg 
az, hogy a csónakból való kiszállás-
kor vízbe esett. „Na, már most nem-
csak belül vagyok nedves” – nyug-
tázta Jókai.”

Az 1889-ben épült első Kelént 
1891-ben a balatoni hajózást támo-
gató vasminiszter tiszteletére Ba-
rossra keresztelték át. De 1891-ben 
forgalomba állt egy új csavargőzös, 
a szintén Kelén névre keresztelt 
hajó. „Az igények növekedésével a 
gazdasági társaság úgy tudott lépést 
tartani, hogy a kormány évi 6000 
forint, a Déli Vasúttársaság egysze-
ri 10000 forint, Somogy, Veszprém, 
Zala vármegyék évi 3000 forint se-
gélyt szavaztak meg. Ebből és a tőke 
felemeléséből tudták finanszírozni a 
két új hajó építését: 1891 júniusában 
állt forgalomba a Kelén és a Helka 
csavargőzös. Ez a két hajó korszerű 
meghajtással, a farrész alatt elhelye-
zett csavarral működött.

A két hajót 1891-ben építtette a 
Balatontavi Gőzhajózási Rt. Alkat-
részenként szállították a Balatonra, 
Siófokon szerelték össze a Sió bal 
partján. 1945. március 25-én saját 
személyzete süllyesztette el a Tündé-
vel együtt Révfülöpnél, megelőzen-
dő, hogy a visszavonuló német csa-
patok felrobbantsák. A világháború 
balatoni harcai során a két hajó ki-
vételével valamennyi hajót megsem-
misítették. Az épségben felszínre ho-
zott két hajóval kezdődhettek meg a 
helyreállítási munkák.

A Kelén csavargőzös több fel-
újítást követően érte meg az 1970-
as éveket, amikor a kor szelleme a 
régi hajók selejtezését és új hajók 
beszerzését írta elő. A balatoni ha-
jósok kiállásán is múlott, hogy nem 
került egyik hajó sem a dunaújvárosi 
kohóba. A délszláv háború idején a 
taszári NATO-bázison szolgáló angol 
pilóták szolgálatuk leteltével egy ba-
latoni hajóúton, a Kelén fedélzetén 
búcsúztak az országtól, és egy hajós 
nemzet képviselőiként adóztak elis-
meréssel a Kelén vonalvezetésének 
és szépségének. Ma is hirdeti a két 
hajó, a Kelén és Helka Fáy András 
regéjének tanulságát: az aljasságot 
legtöbbször legyőzheti a szépség és 
az egyenesség.” (Dr. Horváth Gyu-
lának, a Balatoni Hajózási Zrt. volt 
vezérigazgatójának, a Siófoki Érték-
tár Bizottság alelnökének Siófok kul-
turális folyóiratában, a SiópArtban 
megjelent írása).

A Kelén ma és 110 éve, 1911-ben
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PÁLYÁZAT ÚTJÁN ELADÁSRA KIJELÖLT INGATLANOK
1.  Fonyód, Kopaszdomb lakóház, udvar, erdő, rét 033 hrsz. 29500 m2 

Vételár: 29.000.000 Ft, Az ingatlanon harmadik személy tulajdonában álló 
felépítmény (családi ház) található. 

2.  Siófok, a 7-es főút (Zamárdi utca, Málna utca) mellett 
9030/6. hrsz. 701 m2 beépítetlen terület 
9030/1. hrsz. 322 m2  közforgalom elől elzárt magánút 
(az értékesítés tárgya az ingatlan 39/322 önkormányzati tulajdonú illetősége)   
9060/8. hrsz. 1003 m2 közforgalom elől el nem zárt magánút  
(az értékesítés tárgya az ingatlan 120/1003 önkormányzati tulajdonú  
illetősége) Az ingatlanok kizárólag együttesen értékesíthetők,  
együttes vételáruk: 19.900.000 Ft

3.  Siófok-Töreki, 0179/21 hrsz. 5744 m2 (4270/5775-öd tulajdoni hányad) 
kivett szántó, legelő Vételár: az önkormányzat 4270/5775-öd tulajdoni 
illetőségének értéke: 7.024.240 Ft

4.  Siófok, Alsó utca 2. 5433/1 hrsz. 379 m2 beépítetlen terület  
Vételár: 4.600.000 Ft

5.  Siófok, Töreki utca 30-32. 12177/3 hrsz. 4.378 m2 gazdasági épület, udvar  
Vételár: 34.000.000 Ft. Az ingatlan villany közművel ellátott, egyéb közmű-
vek az utcában vannak, az ingatlanra nincsenek rácsatlakoztatva.   

6.  Siófok, (Töreki városrészben, a Jódi-hegyen) 0184/35 hrsz. 3920 m2 legelő 
Vételár: 6.000.000 Ft

7.  Siófok, Sándor u. 40. beépített terület 5515 hrsz.596 m2 Vételár: 6.900.000 Ft 
Az ingatlanon harmadik személyek tulajdonában álló családi ház  
(5515/A. hrsz.), valamint gazdasági épület (5515/B. hrsz.) felépítmény található.  
A tulajdonosokat a földterületre vonatkozóan elővásárlási jog illeti meg. 

8.  Fonyód, Niklai utcában található legelő 10068 hrsz. 83469 m2 
Vételár: 174.000.000 Ft

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

10.  Balatonboglár, a 7-es úttól délre, az Ordacsehibe vezető úttól keletre 
található kivett rét 0100/2 hrsz. 130472 m2 Vételár: 40.000.000 Ft 

11.  Siófok, Zamárdi utca mentén húzódó kivett beépítetlen terület 
8744/31 hrsz. 1294 m2 Vételár: 22.500.000 Ft

12.  Siófok, a Zamárdi utca (7-es főút) és a 038/125. hrsz-ú termőföld között, 
a Piroska Csárda területével határosan helyezkedik el, kivett beépítetlen 
terület 8744/22 hrsz. 15622 m2 Vételár: 132.000.000 Ft

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

14.  Bánd, Aranyos köz 3. kivett, beépítetlen terület, 335 hrsz. 450 m2 
Vételár: 3.800.000 Ft

15.  Siófok, Kálmán Imre sétány 13. filmszínház 6620 hrsz. 548 m2 
Vételár: 77.600.000 Ft

16.  Siófok, Fő u. 162. kivett garázs 6273/3/A/8 hrsz. 28 m2 (az önkormányzat 
tulajdonát képező garázs 14 m2) Vételár: az önkormányzat 2/4-ed tulajdoni 
illetőségének értéke: 3.000.000 Ft

17.  Siófok, Vak Bottyán-Napfény-Madarasi utcák és a Sió-csatorna által  
határolt terület kivett, beépítetlen terület. 10055/8 hrsz. 20.464 m2  
Vételár: 328.000.000 Ft

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

(elérési útvonal: Ügyintézés/Jogi és Szervezési Osztály/Ingatlanhirdetések). Pályázatok beadásának határideje: 2021. szeptember 24. (péntek) 9:00 óra
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SIÓFOK

+36 84 313 836
www.PIZZAKARAVAN.hu

TÖLTSD LE 
mobilappunkat

KÖLTÖZTETÉS- 
FUVAROZÁS

www.siofuvar.huwww.siofuvar.hu

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

Tel.: +36 30 715 1266
Csoportok részére akciós árak!  Csoportok részére akciós árak!  

Látogassanak meg minket!Látogassanak meg minket!
 Fordított ház  

NYITVATARTÁS: 10 és 18 óra között 
főszezonban: 10 és 20 óra között

MINŐSÉGI  
HASZNÁLTAUTÓK, 

MEGBÍZHATÓ  
FORRÁSBÓL 

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

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

Arthromed
Dr. Koreny Tamás Ph.D.
Private Orthopaedic surgeon

www.porcklinika.hu
ORTOPÉDIAI MAGÁN-RENDELÉSEMEN  
SZERETETTEL VÁROM PÁCIENSEIMET, 

Siófok, Semmelweis u. 1. +36-30/425-2664
Mozgásszervi betegségek és Sportsérülések 

gyógyítása, Gyermekszûrés
Bejelentkezés on-line, vagy telefonon.

Önéletrajzot a 
spahotel.job@gmail.com
címre kérjük elküldeni.

Önéletrajzokat a 
karrier@wellamarin.hu 

e-mail címre várjuk.

Hotel Wellamarin Zamárdi 
éves állásra keres 
SZAKÁCSOT, 

KONYHAI KISEGÍTŐT, 
FELSZOLGÁLÓT, 

SZOBA ASSZONYT és 
MOSODAI dolgozót. 

GDN ingatlan és könyvelôiroda
munkatársakat keres

hazpont@gdn-ingatlan.hu e-mail címre
vagy keress a +36 30 385 3034 mobilszámon.
Munkavégzés helye: 8600 Siófok, Vámház u. 5.

KÖNYVELÔ 
munkakörbe

Elvárások
• Mérlegképes könyvelôi végzettség
• Precíz, pontos, önálló munkavégzés
• Felhasználói szintû MS Office ismeretek
• Számviteli területen szerzett gyakorlati tapasztalat

PÉNZÜGYI REFERENS 
munkakörbe

Elvárások
• Min. középfokú közgazdasági, pénzügyi végzettség
• Kiváló elemzô képesség
• Magas szintû MS Excel használat
• Pénzügyi, számviteli területen 
szerzett tapasztalat

Elôny
•  SAP Business One 

felhasználói tapasztalat



KÉRJE DÍJTALAN HELYSZÍNI KONZULTÁCIÓNKAT! 

Tel.: 06 20/995-Tel.: 06 20/995-55325532
e-mail: haztetogroup@gmail.come-mail: haztetogroup@gmail.com

MÁR AZ ELSŐ MÁR AZ ELSŐ 
LÉPÉSTŐL ÖN LÉPÉSTŐL ÖN 
MELLETT ÁLLUNK  MELLETT ÁLLUNK  
A KORREKT A KORREKT 
KIVITELEZÉS KIVITELEZÉS 
MEGVALÓSÍTÁSÁBAN!MEGVALÓSÍTÁSÁBAN!

• Palatetők bontás nélküli felújítását 
•  Lapostetők szigetelését • Energiaszámla nullázása 

napelemrendszer kulcsrakész telepítésével

PALATETŐS ÉS LAPOSTETŐS ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA!
PROFESSZIONÁLIS SZIGETELÉSI  
MEGOLDÁSOKKAL,TÖBB, MINT 25 ÉV  
SZAKMAI TAPASZTALATTAL,  
12 ÉV SZAVATOSSÁGGAL VÁLLALJUK:

FUVAROZÁS, 
KÖLTÖZTETÉS 
bel- és külföldre  
egyaránt. NON-STOP  
korrekt áron!
www.kktransz.hu

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

KLÍMA KÉSZÜLÉKEK
- telepítése
- javítása
-  karbantartása
-  autóklíma javítás
www.precizklima.hu  

Az ajánlat 2021.09.01-től visszavonásig tart.EUTR azonósító: AA0194363

ZSÁKOS KISZERELÉSBEN IS KAPHATÓ!

TEL.: 06-70/205-0438

AKÁC APRÍTOTT TŰZIFA  AKÁC APRÍTOTT TŰZIFA  

16.00016.000 Ft/m Ft/m33

CSER, TÖLGYCSER, TÖLGY APRÍTOTT TŰZIFA  APRÍTOTT TŰZIFA 

16.00016.000 Ft/m Ft/m33

KEMÉNY VEGYES  KEMÉNY VEGYES  
APRÍTOTT TŰZIFA APRÍTOTT TŰZIFA 

14.00014.000 Ft/m Ft/m33



UROLÓGIAI  UROLÓGIAI  
MAGÁNRENDELÉSMAGÁNRENDELÉS

Dr. Võneky Ákos adjunktus

Tel.: 06 84/696-303
Rendelési idő  
(Siómedical): 

Kedd, szerda:  
16-17 h 

ÁLLÁS!ÁLLÁS!

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: 
agnes@hemaph.t-online.hu

Telefonszám 06/30/680-1830

Siófoki Korányi Patikába 
EXPEDIÁLÓ  

SZAKASSZISZTENST 
keresünk éves állásra! 

munkatársakat keres az alábbi pozíciókba:

GYERMEKÁPOLÓ
DIETETIKUS

BETEGHORDÓ
SZAKÁCS

MOSODAI BETANÍTOTT 
MUNKÁS

ÁLTALÁNOS KARBANTARTÓ
(előny: kőműves végzettség)

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ
VILLANYSZERELŐ

Fényképes önéletrajzát az  
allas@siokorhaz.hu e-mail címre  
várjuk a pozíció megjelölésével.

A Central-Drinks Kft. Magyarország egyik 
legnagyobb, ital nagykereskedelem 

területén tevékenykedő vállalkozása, keres

TARGONCA VEZETŐT
és RAKTÁROST
Elvárások: targonca vezetői jogosítvány 

Munkavégzés helye: Siófok
Jelentkezés módja: Fényképes önéletrajz e-mailban 

siofok@centraldrinks.hu • Tel.: 06-30/525-2723

A SIÓFOKI HÍREK ÚJSÁGBA  
HIRDETÉSFELVÉTEL  
A SZUPERINFÓ  
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI 
IRODÁJÁBAN:
Siófok Kele út 5 szám alatt. Telefon: 84 317 922
E-mail: siofok@szuperinfo.hu

Valamint üzletkötőinknél,  
akik kérésére felkeresik.
Varga Tibor:  
+36 30 6324 722

Nagyné Horváth Mónika:  
+ 36 20 519 8518

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS:  
SZEPTEMBER 30., 

LAPZÁRTA:  
SZEPTEMBER 24.



Jelentkezés:  munka.siofok@ka-group.com vagy jelentkezési lap kitöltése a telephelyen. 
Infovonal (kérdés, érdeklődés esetén): 06-70-983-9447 • 06-84-519-412

A pályázatokat a job.siofok@ka-group.com e-mail címre várjuk.
Kongsberg Interior Systems Kft. • 8600 Siófok, Bajcs-Zs. u. 201/D.

Kisgyermeked van és nem tudsz 2 műszakban dolgozni? EZ ESETBEN 8-TÓL 16-IG ÓRÁIG TARTÓ NAPPALOS BEOSZTÁSBA IS  
VÁRJUK JELENTKEZÉSED. Siófok és közvetlen környezetéből várjuk jelentkezésed. 

A Kongsberg Automotive világszínvonalú alkatrészeket gyárt a járműipar számára. Termékeink a vezetés élményét biztonságosabbá, kényelmesebbé 
és fenntarthatóvá teszik. Siófoki gyártóegységünk autóipari ülésmozgató megoldásokat, lehajtható fejtámlákat, motorháztető nyitó kábeleket, 
valamint kisgép kábeleket gyárt. Gyárunk a vállalatcsoport ezen üzletágának egyetlen európai gyártóegysége. Vevőink a világ vezető autógyártó 
vállalatai: a siófoki Kongsberg termékeivel futnak többek között az Audi, a Mercedes, Jaguar-Landrover, Peugeot, Fiat modelljei.  

BŐVÜLŐ CSAPATUNKBA KERESÜNK:

• GYÁRTÓSORI MUNKATÁRSAKAT, 
• GÉPKEZELŐKET • RAKTÁROST

Amit kínálunk:
  8 órás kétműszakos munkarend   Saját állományú, határozatlan idejű munkaszerződés
  Ingyenes céges buszjárat   Alapbéred, több művelet betanulásával emelkedhet
  Hiányzásmentes bónusz   Cafetéria   Belső munkatárs ajánlási rendszer
  Csapatépítő, családi programok   Családias légkör 400 fős csapatban

BŐVÜLŐ CSAPATUNKBA SZAKEMBEREKET KERESÜNK AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE:

• TERMÉKTERVEZŐ MÉRNÖK
• Mérnöki végzettség. Gépész végzettség előny; • Catia és/vagy ProE ismerete;
• Angol nyelv kommunikációs szintű ismerete; • Műanyag fröccsöntési ismeretek.

• AME (advanced manufacturing engineer) MÉRNÖK
• Mérnöki végzettség. Gépész végzettség előny;
•  Min. 5 év releváns területen szerzett mérnöki tapasztalat. 
•  Új gyártási technológiák tervezésében, gépek beszerzésében szerzett tapasztalat előnyt jelent;
• Angol nyelv kommunikációs szintű ismerete;
• Kiválasztásnál előnyt jelent: műanyag fröccsöntési ismeretek/tapasztalat.

• NPI MÉRNÖK
• Felsőfokú műszaki végzettség; 
• Min. 3 év autóipari tapasztalat, IATF 16949:2016 ismerete, autóipari projektekben szerzett jártasság;
• Angol nyelv tárgyalási szintű használata. 

Amit kínálunk:
 Fix munkalehetőség, a jelenlegi helyzetben is BŐVÜLŐ cég  Kötetlen munkaidő  
 Munkatárs ajánlási rendszer  Határozatlan idejű szerződés  Versenyképes jövedelem 
 Részvétel egy lelkes és egyre növekedő csapatban  Szakmai fejlődési lehetőség



Egyes hűtők 3 év garanciával!Egyes hűtők 3 év garanciával!
Díjmentes házhoz szállítással!Díjmentes házhoz szállítással!

KEDVEZŐ ÁRON!KEDVEZŐ ÁRON!
BEÉPÍTHETŐ KÉSZÜLÉKEKBEÉPÍTHETŐ KÉSZÜLÉKEK
SZÉLES VÁLASZTÉKBAN.SZÉLES VÁLASZTÉKBAN.

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

•  DÍJMENTES SZÁLLÍTÁS SIÓFOK  
ÉS 15 KM KÖRZETEN BELÜL!

•  Széles áruválaszték 300 m2-en
•  Kedvező áruhitel lehetőség,  

vegye meg részletre
•  Lecserélendő készülékét 

díjmentesen elszállítjuk!

Részletekről 
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SPÓROLJONSPÓROLJON  új új készülékén készülékén most akár  most akár  

• • 5.0005.000 Ft Ft  • • 10.00010.000 Ft  Ft • • 15.00015.000 Ft Ft  • • 20.00020.000 Ft-ot! Ft-ot!

HŰTŐKHŰTŐK és és FAGYASZTÓK FAGYASZTÓK    
mindenféle méretben!mindenféle méretben!

• KISGÉPEK • MOSÓGÉPEK  • KISGÉPEK • MOSÓGÉPEK  
• HŰTŐSZEKRÉNYEK  • HŰTŐSZEKRÉNYEK  
• FAGYASZTÓ LÁDÁK• FAGYASZTÓ LÁDÁK

TELEVÍZIÓK SZÉLES 
TELEVÍZIÓK SZÉLES VÁLASZTÉKAVÁLASZTÉKA!!



Az Ön Volkswagen márkakereskedője: 

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

Az új Polo modellek motorizáltságától függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,2-5,6 I/100 km, CO₂-kibocsátása: 118 - 127 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 vezetői  
szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képen látható gépkocsi illusztráció.

Az új Polo 
Digitális és zseniális

P229_VW_POLO_kereskedoi_180x130_SioCAR.indd   1P229_VW_POLO_kereskedoi_180x130_SioCAR.indd   1 2021. 08. 03.   22:582021. 08. 03.   22:58

SZEMÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Czár Andrea 
szemész szakorvos
Siófok, Sorház u. 18. 
Tel.: 06 30/650-3912
E-mail: czarandi@invitel.hu

A 26 éve sikeresen mûködô 
Diótörô Balett Egyesület 

FELVÉTELT HIRDET

A balett órák idôpontjai: Kedden és csütörtökön 
Óvodásoknak 15:40-16:25-ig 

Sulisoknak 16:30-17:15-ig
Jelentkezni és beiratkozni 

szeptember 2-16-ig minden kedden és csütörtökön  
a balett órák idôpontjában, a Kálmán Imre  

Mûvelôdési Központ hátsó elôcsarnokában lehet.

Részletes információért kérjük hívja a 
06 30 435 0720-as telefonszámot!

Szeretettel várjuk a kis balerina jelölteket!

Óvodásoknak 4,5 éves kortól, valamint  korlátozott 
számban elsô-másodikos kisiskolásoknak.
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Tudta, hogy milyen fontos:
- a légkamrák száma,
- a profil vastagsága?
- az üvegréteg kialakítása?
Mindezt kedvező áron!Mindezt kedvező áron!

Szép Ablak Kft.
Telephely: Lepsény, Fő u. 31/c

E-mail: ablakszep@gmail.com • www.muanyagablakajto2012.5mp.eu
Tel/Fax: 22/585-081 • Mobil: 20/9772-914, 20/3593417

REDŐNYÖK, SZÚNYOGHÁLÓK, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, TÉLIKERTEKREDŐNYÖK, SZÚNYOGHÁLÓK, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, TÉLIKERTEK

ÁRAJÁNLATKÉRÉS: 06-20/359-3417ÁRAJÁNLATKÉRÉS: 06-20/359-3417

A MINŐSÉG A MINŐSÉG 
GARANCIA!GARANCIA!

ÖN ELÉGEDETT ABLAKAIVAL?ÖN ELÉGEDETT ABLAKAIVAL?



GALLMET - M gyógynövényes
Természetes epesavakat, 
és gyógynövényeket tar-
talmazó, bélben oldódó 
étrend - kiegészítő kapszu-
la, az emésztés és az epe-
működés támogatására. 
A borsmenta hozzájárul 
a gyomor- és bélrendszer 

normál működéséhez, a puffadás csökkentésé-
hez. Az orvosi pemetefű segíti a béltraktus ella-
zulását, a máj és az epe normál működését. 

Siófok, Fő utca 47-53 .
nyitvatartás: 

H-P: 9:00-17:00 • Szo: 9:00-12:00
 telefon: 84/316-281

több mint 3000 termék, 60 m2-en, több mint 25 éve

facebook.com/rozsasbiobolt

Dénes - Natura

WTN

Szafi

BIOrganik

Mester Család

Dia - Wellness

Éden Prémium

Dr. Steinberger

The Bridge

Nature Cookta

Interherb

BioCo

Herbária

Biomenü

BioTech Usa

Aromax

Usa Medical

Energy

Vitaking

Dr. Theiss

Bálint cseppek

Dr. Chen

Violife

Schär

GAL

Natur Tanya

Ukko

Naturland

USA medical CBD olaj - oral drops 
500 mg | 1000 mg |3000 mg
Természetes összetevők felhasználásával készült THC 
mentes (0.0%) CBD olaj.
Nem tartalmaz hozzáadott cukrot, színezéket vagy tar-
tósítószert. Állatkísérlet és GMO mentes, VEGÁN készít-
mény. Az összetevői élelmiszer tisztaságú és 100%-ig ter-
mészetes alapanyagok: kendermagolaj, szőlőmagolaj, 
CBD és narancsolaj. 30 ml kiszerelés

Naturprodukt Aktiv Immun
Homoktövis, bodza és  C - vita-
min tartalmú folyékony étrend - 
kiegészítő gyermekek számára 3 
éves kortól.  A szervezet ellenálló 
- képességének támogatásáért.
200 ml-es kiszerelés

akciós egységár: 7475 Ft/liter 
2975  Ft helyett 1495 Ft

HillVital Mesterbalzsam 250 ml
Ez az eredeti Mesterbalzsam! 
12 gyógynövény szakszerű fel-
használásával, a természet szín-
tiszta, valódi erejét tartalmazza. 
Felhasználása: ízületi panaszok, 
derékfájás, izomfájdalmak

akciós egységár: 23 980 Ft/liter 
6695  Ft helyett 5995 Ft

Dr Herz Lysine - HCL + C - vitamin
A lizin a fehérjéinket felépítő esszen-
ciális aminosav. A lizinek immunrend-
szert erősítő és vírusellenes hatását 
is igazolták. Segítség lehet herpesz 
eszesét. 1-2 g Lizin bevételével az 
égető érzés perceken belül elmúlik, 
s egy 2-3 napos kúra napi 6-9 g Lizin 

bevételével megakadályozza a herpesz tüne-
teinek megjelenését. 120 db-os kiszerelés

MANUKA FOOT SPRAY
Segítség lehet körömgomba és láb-
gomba esetén.
Hatóanyaga a manuka illóolaj, mely 
a természetben az egyik legerősebb 
baktérium- , vírus-,  és gombaölő szer. 
A spray sem a bőrt sem a körmöt nem 
szárítja ki. 50 ml kiszerelésben kapható

GAL Halolaj 3475 mg Ω3 / evőkanál
Nem átalakított, természetes for-
mában tartalmazza az ember szá-
mára megfelelő EPA és DHA nevű 
Ω3 zsírsavakat. Segíti a tanulási fo-
lyamatokat. Segít megtartani az 
erek rugalmasságát, szabályoz-
za a szívritmust és koleszterinszin-
tet. Csökkenti a trombózis, stroke 
és infarktus kockázatát, ahogyan 
a triglicerid szintet és vérnyomást 
is karban tartja. forrás: www.gal.hu

Az étrend-kiegészítők a hazánkban is érvényben levő európai uniós szabályozás szerint olyan élelmiszerek, amelyek a hagyományos étrend kiegészítését szolgálják, és koncentrált formában tartalmaz-
nak tápanyagokat vagy egyéb táplálkozási vagy élettani hatással rendelkező anyagokat. E termékek a hivatalos állásfoglalásnak megfelelően nem gyógyszerek, nem rendelkeznek gyógyhatással, 
s nem alkalmasak betegségek kezelésére, sem megelőzésére. Az étrend - kiegészítők nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot.

Polcz Kennivaló vegán krém
Kenhető vegán pecsenye 
krém, házi sült szaft jellegű. Ez 
a szendvicskrém kenyérre ken-
ve, friss zöldségekkel tökéle-
tes vegán finomság reggelire 
vagy vacsorára. Fűszerezésé-
nek köszönhetően íze a klasszi-
kus pecsenyezsírt idézi. 330 g

Natur Tanya szerves vaskapszula
Újgenerációs, magas ha-
tóanyag-tartalmú  vaské-
szítmény. A vas hozzájárul-
hat a fáradtság és a kifára-
dás csökkentéséhez a nor-
mál szellemi működés fenn-

tartásához az immunrendszer egészséges mű-
ködéséhez. 

BioCo B - vitamin komplex fore
A készítmény magas dózisban tar-
talmaz B-vitaminokat és kolint, ez-
által aktívan járul hozzá szerveze-
tünk B-vitamin szükségletének fe-
dezéséhez. A B1-vitamin hozzájá-
rul a szív megfelelő működéséhez, 
a B1-, B2-, B3- és B6-vitaminok az 
idegrendszer, a B6-, B12-vitaminok és a folsav 
az immunrendszer normális működéséhez. Több 
B-vitamin hozzájárul a fáradtság és kifáradás 
csökkentéséhez. forrás: www.bioco.hu

Az akciók a készlet erejéig érvényesek, és az áfát tartalmazzák.


