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Jó kezekben a Balaton és a kultúraJó kezekben a Balaton és a kultúra
Egyre több a szabályszegő kerék-
páros – hallottuk a városi rendőr-
kapitánytól a siófoki képviselő-tes-
tület októberi ülésén.

 „Jó kezekben a Balaton”. „Jó 
kezekben a városi kultúra”. A váro-
si rendőrkapitány és a vízirendészet 
parancsnokának szezonbeszámolója 
kapcsán adott hangot elégedettségé-
nek dr. Lengyel Róbert polgármester, 
Jánossy Gábor képviselő (Becsülettel 
Siófokért Egyesület) pedig a műve-
lődési központ nyárösszegzőjének 
apropóján nyilatkozott hasonlóan az 
idei szezonról.

A Siófokon a nyári három hónap-
ban ismertté vált bűncselekmények 
számában kis mértékű emelkedést 
regisztrált a rendőrség (idén 357, 
tavaly 339, de 2015-ben még 920), 
csökkent ugyanakkor a Petőfi sétá-
nyon elkövetett bűncselekmények 
száma (49-ről 42-re, de 2015-ben 
még 343). Bene Zsolt rendőrkapi-
tány szerint sokat számított, hogy a 
nyár elején több bűnözői csoportot 
sikerült lekapcsolni, a kapitányságon 
üzemelő városi kamerarendszer pe-
dig a felderítés eredményességét se-
gítette. „A város a rendőrség mellett 
áll, ezt jó tapasztalni” – jegyezte meg. 
A polgármester kérdésére az ezredes 
azt mondta, hogy nagy erőket moz-
gósítottak a Petőfi sétány rendjének 
fenntartása érdekében (a korábbi 
élőerős őrzést idén nyáron már nem 
finanszírozta a város). Jánossy Gá-
bornak pedig azt felelte a közlekedé-
si rend Fő utcai átalakítása kapcsán, 
hogy emiatt balesetszám-emelkedést 
nem tapasztaltak. Felhívta azonban 
a figyelmet arra, hogy jelentősen nőtt 
a „kerékpáros események” száma a 
városban, az ittas vezetés vagy a jár-
dán biciklizés. Ígérte: rövidesen ak-
ciósorozatot tartanak a kerékpárosok 
ellenőrzésére koncentrálva. Arról is 
beszélt a kapitány, hogy továbbra is 
magas a „sértetti közrehatás”, ami-
kor nyitva hagyott szálláshelyekkel, 
autókkal könnyítik meg a bűnelköve-
tők dolgát.

Horváth László ezredes, vízi-
rendészeti parancsnok azzal kap-
csolódott ehhez: azzal együtt, hogy 
idén nyáron kevesebben fulladtak a 
Balatonba a tavalyinál, még mindig 

jelentősek a hiányosságok a vízibiz-
tonság, az úszni tudás, a víztudatos 
magatartás terén.

Nőtt a strandok forgalma, a Nagy-
strandé és a sóstóié együtt 21 száza-
lékkal – számolt be a Balaton-parti 
Kft. Arról is, hogy a 2019-es beszer-
zésük óta javíthatatlan szabadstran-
di értékmegőrzők helyett újak érkez-
tek, s ezeket a a következő szezonra 
helyezik majd ki. Az önkormányzati 
kft. pénzügyi helyzete ezzel együtt 
sem rózsás – erről már Völgyi Lajos 
pénzügyi bizottsági és kft.-felügye-
lőbizottsági elnök (BSE) tájékoztatta 
a testületet. Eszerint a 150 milliós 
hiteltörlesztési kötelezettség és a be-
zárt Galérius fürdő fenntartása több 
mint 200 millió forintos terhet jelent 
a társaságnak, amit nem tud kigaz-
dálkodni, így még idén 70-80 milliós 
városi működési támogatásra szorul, 
és a következő éve sem ígérkezik 
jobbnak. Ezzel együtt – jegyezte meg 
Völgyi – a korábbi években hosszú 
távra kötött bérleti szerződéseinek 
szakértői felülvizsgálata alapján évi 
250-300 millió forinttal kevesebb a 
bevétele, mintsem lehetne…

 Januártól 400-ról 550 forintra nő 
az egy vendégéjszaka után fizeten-
dő idegenforgalmi adó, közkeletű 
nevén a kurtaxa – erről is döntött 
októberi ülésén a siófoki testület 
7 igen és 1 nem szavazattal, 2 tar-
tózkodással. Ez az adótétel tíz éve 
változatlan, és a hivatal számítása 
szerint az emelés most 100 millió fo-
rintnál is több bevételnövekedéssel 
járhat. Fontos szempont volt a vál-
toztatásnál, hogy ez a helyi lakosság 
terheit nem növeli.

Dudás Károly Vendégház – ez az 
új elnevezése a kiliti Galérius Ven-
dégháznak, erről 6 igen és 4 nem 
szavazattal döntöttek. Arról pedig 
egyhangúlag, hogy 2,6 millió forintot 
biztosítanak valamennyi siófoki óvo-
dás (558) és bölcsődés (118) gyer-
mek Mikulás-csomagjára, a Korányi 
utcai parkolóbővítés első ütemére 6,4 
milliót, a közvilágításra szánt keretet 
pedig 210 millió forinttal növelik. Át-
vállalja a város a szülőktől az óvodai 
és bölcsődei étkezés térítési díjának 
egész éves folyamatos emelkedését, 
továbbá megszünteti az ingyenes töl-
tési lehetőséget három, annak idején 
pályázati úton beszerzett elektromo-
sautó-töltőállomáson, s azokat átadja 
üzemeltetésre egy kft.-nek. Minden 
anyagi nehézség ellenére jut forrás a 
rászoruló családok karácsonyi támo-
gatására is. A költségvetés általános 
tartaléka 304 millió forinton áll – ösz-
szegzett végül Völgyi Lajos.

 

Új Sió-híd épül az 
elkerülő úthoz

Véglegesnek tekinthető a leen-
dő elkerülő út nyomvonala – erről 
is szó esett a testület ülésén. Amint 
az ismert, a várost délről elkerülő 
tehermentesítő út tervezésére áll 
rendelkezésre egyelőre állami for-
rás. Több nyomvonal-variációból a 
nemzeti infrastruktúra-fejlesztő idő 
közben megkezdte annak a válto-
zatnak a tervezését, amire korábban 
a város képviselő-testülete is „ál-
dását adta”. A Siófoki Hírek infor-
mációi szerint az úgynevezett  
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 Jysk-körforgalomból kiinduló 
nyomvonal nem az elkészült új kiliti 
duzzasztóművön, hanem attól mint-
egy 100 méterre keleti irányban, egy 
új hídon szeli át a Siót. Ezután nem 
felüljárón, hanem szintbeli kereszte-
ződésben halad át a tabi vasútvonal 
sínein – a vonal alacsony forgalma 
nem indokolja a felüljárót –, s a Som-
lay utcánál egy körforgalomban vég-
ződik, mely egy esetleges, később 
kialakítandó autópálya-felhajtó meg-
közelítését is lehetővé teszi.

GDF campus:  
oktatás helyett  
bérbeadás

Újabb tárgyalási forduló volt a Gá-
bor Dénes Főiskola vezetésével – szá-
molt be a testületnek a polgármester. 
Ahogyan megírtuk, a siófoki cam-
pust 14 millió forint „lelépési pénz” 

fejében hagyná el az intézmény, a 
városvezetés azonban ezt nem te-
kinti tárgyalási alapnak, a képviselők 
most is úgy foglaltak állást: akár már 
decemberben megszüntethető a bér-
leti szerződés közös megegyezéssel, 
de csak a jogszabályok, a szerződés 
és a városérdek mentén. Szamosi 
Lóránt (Fidesz-KDNP) arra emlékez-
tetett: ő már a GDF-campus indulá-
sakor, 2016-ban is nemmel szavazott 
a szerződésre. „Akkor ígértek ame-

rikai-magyar közös diplomát, több 
százfős hallgatói létszámot, ezzel 
szemben oktatási tevékenység alig 
folyt, viszont bérbe adták a helyisé-
geiket. Tapasztaltam, hogy az épület-
karbantartási kötelezettségeiket sem 
teljesítették. „Normális” felsőoktatás 
kívánatos lehet Siófokon, ami nem 
távoktatást jelent. Ezzel sokkal in-
kább lejáratták a várost, és még ők 
diktálnák az elválás feltételeit?!..”

 F. I.

Anyósdühe, kecskesajt, kislányok diója
Kinéztünk a Krúdy-gasztropiacra.

Krúdy-gasztropiac: az elnevezé-
se többszörösen is találó, hiszen a 
neves író maga is nagy ínyenc volt, 
ráadásul Siófokon is sokszor megfor-
dult anno nyaranta, ahol iskolát is el-
neveztek róla. E gasztropiacnak meg 
az a története, hogy az iskola tanára, 
Olasz Erzsébet a zamárdi piacon kéz-
műves termékeket árusítókat invitál-
ta meg, akiket a tervek szerint idén 
év végéig még négy vasárnap délelőtt 
lehet megtalálni a Krúdy középiskola 
udvarán.

S hogy mit láttunk az ősz első 

gasztropiacán? Nagyatádról érkez-
tek „a világ legerősebb csilipap-
rikái”, azért, hogy „a kapszaicin 
utáni vágyunkat enyhítsék”. Anyós-
dühe, majomcsapda: a bátrak meg 
is kóstolhatták ezeket a házi készí-
tésű méregerőseket. Lekvárok ar-
zenáljából lehetett válogatni: füge,  
sárgadinnye, birs, fehércsokis cse-
resznye, levendula, karamellás kör-
te, zöld dió – csak némi ízelítő a 
kínálatból. A mangalicakolbász és 
a kecskesajt elmaradhatatlan porté-
kái egy kézműves termelői piacnak, 
akárcsak a szarvasgomba vagy a házi 

szörpök, szószok. Balatonszaba-
diban termett szőlőből készült 100 
százalékos rostos szőlőlét vagy akár 
disznótorost is lehetett kóstolni, ho-
moktövisből teát, olajat, szirupot és 
lekvárt is kínáltak, a „kislányok dió-
ját” pedig a három kistestvér 1500-ért 
adta – igaz, ennyiért odahaza még fel 
is kell törni.

A piac a Somogyi Helyi Termék 
Egyesület és a Siófoki SZC Krúdy 
Gyula Technikum és Gimnázium 
együttműködésének eredménye. To-
vábbi piacidőpontok: november 13., 
27., december 11., 18. F. I.
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Korányi utca: parkolóbővítés

Jó hír, hogy a költségvetés átcsoportosításával fede-
zetet tud biztosítani a város kisebb fejlesztésekre, útja-
vítási-felújítási munkákra, úgy elosztva, hogy a város 
valamennyi részébe jusson belőle. A pályázaton nyertes 
siófoki Fecske Kft. kivitelezésében ezek a munkálatok a 
következők: Tóth Lajos utca (dr. Nagy Gábor képviselő 
körzete, BSE-frakció) kopóréteg cseréje 150 méteren, Bó-
kay utcai (Jánossy Gábor, BSE) kopórétegcsere 110 méte-
ren, Korányi utcai parkolóbővítés első üteme a kórház déli 
oldali bejáratánál (Kocsisné Várnagy Tünde, BSE), Jankó 
utca (dr. Safar Ahmed, Fidesz-KDNP) pormentesítése, Bé-
kás-dűlő (Virág Erzsébet, BSE) martaszfaltozása, Tátika 
utca (Gencsi Attila, Fidesz-KDNP) járdaburkolat-cseréje a 
legrosszabb állapotú szakaszon, Újpiac téri (Juhász Attila, 
BSE) parkolók burkolatcseréje, Bajcsy utcai (Kenyér Ani-
kó, BSE) társasházi belső járdák burkolatcseréje.

Fő utca: folytatás nyugat felől

A Fő utca nyugati felén folytatódik a közlekedési 
rend átalakítása. Elkezdődtek a munkálatok: körfor-
galom készül felfestéssel és bontható terelőelemek-
kel, továbbá a Fő utcán a Vilma és a Vámház utca 
között hasonlóan a keleti szakaszhoz, irányhelyes 
kerékpársávok kialakítása történik, az északi olda-
lon pedig a parkolóhelyek beljebb helyezése. A Fő 
utca-Vilma utcai közlekedési lámpa állandó meghi-
básodása miatt cserére szorulna, ezért is szükséges 
a körforgalommá alakítás, továbbá a jelentős villa-
mosenergia-megtakarítás miatt is. A városháza a 
lakossági észrevételeket is figyelembe véve döntött 
arról, hogy maradjanak parkolóhelyek az északi ol-
dalon, valamint a déli oldali járdán. 

Idén is Siófok nyerte a nyaratIdén is Siófok nyerte a nyarat
A tömegturizmus megszűnte óta 
idén először lépte át a siófoki 
vendégéjszakák száma a „bűvös” 
egymilliós határt már a nyáron, 
augusztus végére.

A Siófoki Közös Önkormány-
zati Hivatal adóügyi osztályától 
kapott, az idegenforgalmi adóbevé-
telek alapján számított összes ven-
dégéjszakaszám (a kereskedelmi és 
magánszálláshelyeket egyaránt fi-
gyelembe véve) 2022 januárjától au-
gusztusáig 1,1 millió volt. Ez 37 szá-
zalékos emelkedés 2021 első nyolc 
hónapjához képest, de a koronaví-
rus-járvány előtti utolsó évit (2019) 
is meghaladja 21 százalékkal.

Évtizedeket kell visszalapozni 
a nyilvántartásban, hogy hasonló 
vagy jobb siófoki adatokra bukkan-
junk. Siófok kulturális folyóirata, 
a SiópArt tavaly év elején írta meg 
Magyarósi György egykori Sio-
tour-kereskedelmi igazgató vissza-
emlékezése alapján: közel negyven 
éve, 1984-ben 4,3 millió (!) vendég- 
éjszakát produkáltak a siófoki szál-
láshelyek (ebből a SZOT- és válla-
lati üdülők majdnem 3 milliót), de 
1990-ben már csak 1,6 milliót.

Az elmúlt évtizedben a vendég- 
éjszakák száma nyár végére 2017-
ben került a legközelebb az egymil-
lióhoz (991 ezer). Idén júliusban 
387 ezer, augusztusban 410 ezer 
vendégéjszakát regisztrált a siófoki 
hivatal adóügyi osztálya (e két nyá-
ri hónap közel 800 ezres száma is 
több évtizedes rekord). Ezzel idén 

is Siófok „nyerte” nemcsak a bala-
toni települések versenyét, hanem 
Budapestet nem számítva a vidé-
ki települések között is első lett, a 
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 
Központ számai alapján a balatoni 
régiós rangsorban Füred és Hévíz, 
az országosban Balatonfüred és Haj-
dúszoboszló követte Siófokot.

Ahol az alpolgármester is kenyérrel kínálja a vendégeket,  
ott nem véletlenül magas a vendégéjszakák száma...  

(Képünk augusztus 20-án készült, amikor a kenyér épp elfogyott dr. Nagy Gábor kosárkájából...)
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Bezárták a Fő utcai óvodátBezárták a Fő utcai óvodát
Előbbre hozták a Fő utcai Napra-
forgó Óvoda bezárását, gazdasá-
gi-pénzügyi kényszerűségből. A 16 
apróság óvónőivel együtt a Nyitni-
kék Óvodába költözött.

Már a költségtakarékosság jegyé-
ben, a folyamatosan csökkenő gyer-
meklétszám miatt zárta be tavaly 
az önkormányzat a kiliti Pillangó 
Óvodát (az épületet immár a Máltai 
Szeretetszolgálat használja), s ezzel 
együtt a Fő utcai óvoda bezárásáról 
is döntött a képviselő-testület. Ezt 
azonban eredetileg a 2023-as évre 
tervezték, oda már új apróságokat 
nem is vettek fel, idén már csak 16 
gyermek járt a Napraforgóba.

„Időközben a gazdasági-pénz-
ügyi és energiaválság miatt rezsi-
költségeink megsokszorozódtak, 
aránytalan anyagi tehervállalást 
jelentene a kialakult helyzetben a 
város kasszájának, pontosabban vá-
rosunk adófizető polgárainak erre 

a csekély gyer-
meklétszámra 
f e n n t a r t a n i , 
egész télen 
kifűteni, vi-
lágítani egy 
akkora épüle-
tet – indokolta 
a döntést dr. 
Lengyel Róbert 
polgármester. – Igyekeztünk a lehe-
tő leghumánusabb megoldást meg-
találni a bezárás lebonyolítására. 
Ennek szellemében azt kértem az 
óvoda vezetőjétől, hogy a 16 kis-
gyereket egy csoportban megtartva, 
saját óvónőivel együtt irányítsuk át 
másik épületbe. A szülők többségi 
véleményét kértük ki, hogy a Kati-
cabogárba vagy a Nyitnikékbe sze-
retnék-e tovább járatni a gyerekei-
ket. Az utóbbit választották. Sajnos, 
az érintett szülők közül néhányan 
nehezen veszik tudomásul e döntést 
és az indokainkat, de ez egy újabb 

olyan lépés, ami a város működőké-
pességének a fenntartása, közvetve 
az itt élők érdekében született. Akár 
több tízmillió forintot takaríthatunk 
meg ezzel a bizonyos szempontból 
kényelmetlen és fájdalmas, ugyan-
akkor racionális és a város érdeké-
ben álló döntéssel.”

Lengyel Róbert arról is tájékoz-
tatott: lesz óvodai ügyelet a téli szü-
netben is, mégpedig a Kossuth Lajos 
utcai Micimackó Óvodában, mely 
központi helyen van, megfelelő mé-
retű, ráadásul szigetelt, így takaré-
kosan kifűthető.

Újabb százmilliós pluszkiadás: a távhő is drágul
Ahogyan már megírtuk, a helyi 

rezsi-válságstáb döntése értelmé-
ben bezárt a Kálmán Imre Emlékház 
(előzetes bejelentkezés esetén láto-
gatható), a díszkivilágításokat lekap-
csolták, a szökőkutakat leállították, s 
a november 25-i városnap kiadásait 
is csökkentették. További költség-
csökkenést eredményező lépéseket 
is előkészítenek, így például a helyi 
autóbusz-közlekedés és a parkolás 
terén. Forgalomszámlálást végeztet-
tek az elmúlt hetekben a helyi busz-
járatokon; e szolgáltatás veszteségét 
egyébként éves szinten 100 millió 
forint feletti összeggel kompenzálja 
Siófok, jegyáremelés pedig több mint 
10 éve nem történt. A parkolás tekin-
tetében pedig díjemelés, valamint új 
fizetős zónák kialakítása várható.

Szintén megírtuk már, hogy az 
idei év elején még néhány tízmillió 
forintosra tervezett közvilágítási költ-
ség év végére meghaladhatja az 500 
millió forintot, és ebben az intézmé-
nyek világítása és fűtése még nincs 
benne. A közvilágítási fényerőn már 

csökkentettek több helyütt a város-
ban, de felkészültek a szakemberek 
további korlátozásra is (Siófoknak 
több mint 540 utcája van, ez egy kö-
zepes nagyságú megyeszékhely ut-
caszámával vetekszik, igaz, itt jelen-
tős területek a nyári időszakon kívül 
egyáltalán nem vagy csak szórványo-
san lakottak). Az iparűzési adó csök-
kentését részben ellentételező állami 
kompenzáció nemrég megérkezett 
második részletét, 153 millió forintot 
pedig az áramszámlák kifizetésére 
költi a város.

Időközben az is világossá vált: a 
távhődíj sem lesz kivétel rezsiárak 
drasztikus emelkedése alól, mert 
bár a lakossági díj nem emelkedik, 
az intézményeké több mint tízsze-
resére nő, ami újabb (előre nem 
kalkulált) 100 millió forinttal növeli 
az önkormányzat terheit a hivatal 
és az intézmények fűtése kapcsán. 
Lengyel Róbert ezzel kapcsolatban 
megjegyezte: „Főképp az állami in-
tézmények (iskolák, kórház) eseté-
ben eddig is akadoztak a fizetések a 

Termofok felé. Ha nem tudnak majd 
fizetni a cégünknek, tehát nem jut a 
pénzéhez a Termofok, akkor miből 
fizesse ki a saját számláit és miből 
a dolgozóit? S miből vegyen energi-
át, hogy a kazánjait felfűthesse és a 
meleget biztosítsa? Mert a melegért 
a végén valakinek mégis csak fizet-
nie kell, nincs ingyenebéd... Ráadá-
sul a mi önkormányzatunk sem lesz 
abban a helyzetben, hogy akár csak 
időlegesen is átvállaljuk a Termofo-
kon keresztül például az egyes állami 
szervek terheit. Nekünk is sokszoros 
kiadásokkal kell számolnunk, rá-
adásul ugye korábban a pandémiára 
hivatkozva a bevételeinket rendesen 
meg is csorbította az állam, így örü-
lünk, ha elkerüljük a csődöt, tehát 
képtelenek leszünk mások helyett is 
helytállni…”

A polgármester hangsúlyozta: 
továbbra sem tervezik az állandó la-
kosok terheinek növelését, tehát sem 
a helyi adók mértékének emelését, 
sem az adózói kör kiterjesztését, sem 
pedig új adónem bevezetését.
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„Mind magyarok vagyunk…„Mind magyarok vagyunk…
… és nem engedhetjük meg ma-
gunknak azt a luxust, hogy már 
megint ne tanuljunk a történel-
münkből!”

Esélyünk sem volt a szovjet tan-
kokkal szemben a világ tétlensége 
mellett, idézte fel dr. Lengyel Róbert 
siófoki polgármester ünnepi beszé-
dében 1956-ot, előzőleg arra emlé-
keztetve, hogy 1849-ben is az orosz 
hadsereg taposta vérbe újabb sza-
badságharcunkat – labancok és áruló 
magyarok segítségével. 1945 után is 
a „jóvoltukból” ültek a magyar nép 
nyakára legújabbkori szovjet-csatlós 
elnyomó árulóink, Rákosival és az 
őt kiszolgáló pribékekkel az élen. 
„Aztán a népünk megint csak fellá-
zadt. Megpróbálta lerúgni magáról 
immár a szovjet-orosz rabigát is, de 
úgy tűnt, nekünk már végérvényesen 
csak alávetett sors jut. Ám egyetlen 
despotikus hatalom sem élhet örök-
ké, hirtelen a demokrácia küszöbén 
találtuk magunkat, újraéledhetett ’56 
szellemisége, erkölcsileg rehabilitál-
hattuk az igaztalanul kivégzetteket, 
börtönbe vagy a korábban gulágra 
vetetteket, és elkezdhettük tanulni 
a nyugati mintájú demokráciát. Ám 
a korábbi korszak nagy nyertesei, a 
„fővörösök” zömében maradhattak, 
gyarapodhattak, sőt, néhányan a mai 
napig itt vannak közöttünk, a par-
lamentünkben is és sokan egészen 
magas, akár bal, akár jobb oldalon 
lévő polcokig jutottak. Amolyan ma-

gyar módra sikerült rendszerváltás 
lett, és amolyan magyaros demok-
ráciában találjuk most is magunkat. 
De ’56 őszén először szembesült 
azzal is a „nagy medve”, hogy akár 
egykori kiszolgálói, támogatói is be-
sokallhatnak, és a nemzeti tömeg, 
lázadó honfitársaik mellé állhatnak, 
ha a sors úgy hozza. Ékes példa erre 
Nagy Imre miniszterelnök. Őt, társait 
és az utcai zavargások élharcosait az 
egykori sztálini mintára bitóra küld-
ték, nem volt mese, el kellett őket 
tüntetni, hogy a magyarnak szánt 
jövőbe már ne tudjanak soha többé 
beleszólni. És hogy ezzel üzenjenek 
mindenkinek: továbbra is úgy van, 
hogy, aki nincs velünk, az ellenünk.”

S melyek lehetnek a tanulságok 
a mai Magyarország számára? – tette 
fel a kérdést a polgármester. „1956 
elsősorban is arra figyelmeztet, hogy 
önmagunkban bízzunk, és elsősor-
ban is önmagunkra számítsunk, mi 
magyarok. Soha ne bízzunk az orosz-
ban, és csak józan fenntartásokkal 
bízzunk a nyugatban is. Persze le-

gyünk jó és megbízható szövetsége-
sek, ha úgy tetszik, csapatjátékosok, 
de semmiképp sem szolgalelkűek. De 
’56-nak és még jó néhány kudarcunk-
nak van még egy nagy tanulsága is: 
ha nincs egy nemzeti minimum egy-
ség, ha a nemzeten belül a politikusa-
ink és a polgárok többsége a politika 
síkján ellenségeket és nem pusztán 
ellenfeleket látnak egymásban, akkor 
ez a nemzet széthúzó, kiszolgálta-
tott és gyenge marad. Legalább any-
nyit értsünk már meg a világunkból, 
hogy mi, ebben a kis országban és 
ennek mesterséges határvonalakkal 
szabdalt peremén mind magyarok 
vagyunk. Nem lehetünk egymás el-
lenségei, nem árulhatjuk el a nagy 
elődök tetteit és egymást. Egyszerűen 
nem engedhetjük meg magunknak 
azt a luxust, hogy már megint ne ta-
nuljunk a történelmünkből! Mert ha 
minden marad így, ahogy mostanság 
van, azaz marad a magyar magyarnak 
farkasa, pusztulásra ítéltetünk. Tisz-
telet ’56 hőseinek, külön tisztelet az 
áldozatainak!”

...

A helyi politikai és civil szerveze-
tek, valamint az intézmények koszo-
rúi után ünneplő, emlékező polgárok 
helyezték el virágaikat, és gyújtották 
meg gyertyáikat a Könnyek kútja em-
lékműnél. Aranyosi Ervin Október 
23. című versét Tóth Evelin (Kálmán 
Imre Műhely) mondta el, közremű-
ködött a férfi dalkör.
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„A Siókom ma már nem kerülhető meg”„A Siókom ma már nem kerülhető meg”
A DBR-Siókom nagykanizsai 
partnerével koordinálná a dél-du-
nántúli régió hulladékgyűjtését és 
- szállítását.

Jövő nyáron kikerül a kötelező ön-
kormányzati feladatok amúgy is egyre 
szűkülő köréből a hulladékszállítás és 
-kezelés. Az állami koncessziót a Mol 
nyerte el 35 évre, s 2023 júliusától az 
olajtársaság, illetve partnerei, alvállal-
kozói végzik a hulladék begyűjtését, 
szállítását és feldolgozását.  

Milyen szerepe lehet ebben a Sió-
kom Nonprofit Kft.-nek, milyen jövő 
várhat ennek ismeretében a Siófok és 
a környező önkormányzatok tulajdo-
nában lévő társaságra? - kérdeztük Ke-
rekes Roland ügyvezetőtől. A Siókom 
jelenleg gyűjtő-szállító alvállalkozója   
a DBR Nonprofit Kft.-nek, melyet a 
régió három önkormányzati társulá-
sa, a dél-balatoni, a délnyugat-balato-
ni és a marcali hozott létre, továbbá 
üzemeltetője a somi hulladékkezelő 
telepnek.

„A hulladékgazdálkodást három 
területre bontja szét a Mol a tervek 
szerint – mondta a Siófoki Híreknek 
Kerekes Roland. – Gyűjtés-szállításra, 
létesítmény-üzemeltetésre és a lera-
kók működtetésére. A gyűjtés-szállí-
tást országosan hat régiókoordinátor 
végzi majd, a dél-dunántúli régió ko-
ordinátori szerepére a DBR-Siókom, 
valamint a nagykanizsai szolgálta-
tó közös konzorciuma is ajánlatot 
tett. Ha ezt a jogot elnyerjük, akkor 
a nagykanizsai társasághoz és hoz-
zánk tartozhat a pécsi, dunaújvárosi, 
szekszárdi, kaposvári, zalaegerszegi 
és siófoki térség, vagyis hét-nyolc je-

lenlegi közszolgáltató tevékenységé-
nek koordinálása. Rajtunk kívül még 
két pályázó van, bízunk benne, hogy 
szakmai felkészültségünk alapján si-
kerül megkapnunk ezt a feladatot. A 
létesítmények közül a somi optikai 
és mechanikai válogatót üzemeltetné 
a továbbiakban is a Siókom, a somi 
és ordacsehi lerakókat pedig a DBR. 
Friss hír, hogy anno a hulladékgaz-
dálkodás uniós támogatású megújí-
tására (ennek keretében épült fel 
többek között a somi hulladékkezelő 
telep) létrejött régiós ISPA-konzorci-
um megnyerte az ordacsehi lerakó 
tulajdonjogáért indított birtokpert 
az NHSZ Zöldfokkal szemben. Ami 
még a Siókomot illeti, elképzelhető, 
hogy kötelező profiltisztítás miatt a 
gyűjtés-szállítás a DBR-hez kerül, de 
ez csak adminisztratív változást je-
lent. A városüzemeltetési, zöldterü-
let-fenntartási feladatok a Siókomnál 
maradnak. Úgy vélem, van jövője a 
Siókomnak, mely az elmúlt időszak 
fejlesztései által ma már megkerül-
hetetlen szereplője a térség hulladék-
gazdálkodásának.”

Év végéig eldől, kik lesznek a  
régiókoordinátorok, és jövő júliusban 
indul a rendszer, mely évi ötmillió 

tonna lakossági hulladék begyűjté-
sét, ártalmatlanítását és hasznosítását 
jelenti. A dél-dunántúli régió felett 
diszponáló társaságra 895 település, 
félmillió ingatlan 300 ezer tonnányi 
vegyeshulladéka vár; a DBR jelenleg 
113 településről 60 ezer tonnát gyűjt 
be. Kerekes Roland hozzátette: amit a 
lakosság érzékel majd a változásból, 
az az, hogy bővülni fog a hulladék- 
udvarok nyitvatartása (a díjszabást 
az állami energetikai hivatal állapítja 
meg), és várható, hogy bevezetik az 
ételmaradékok elkülönített gyűjtését 
is. Továbbá – tette hozzá az ügyvezető 
– mivel a hulladékgazdálkodás a jövő-
ben nem önkormányzati, hanem kor-
mányrendeletekben lesz szabályozva, 
ez az eddiginél szorosabb együttmű-
ködést feltételez a mindenkori köz-
szolgáltató és a lakosság között. F. I.

Tíz új  jármű
Igyekeznek megújítani a 

Siókom gyűjtőjárműflottáját 
is; tíz új kukásautó beszerzé-
se van folyamatban, öt európai 
uniós, öt pedig saját forrásból.

ŐSZI VIRÁGÖZÖN. „Őszbe bo-
rultak” a körforgalmak és a köztéri 
virágágyások is. A Siókom Nonprofit 
Kft. az elmúlt hetekben hidegtűrő vi-
rágokat ültetett ki, de a szakemberek 
elmondása szerint a virágágyások ta-
vasszal, a hagymás növények nyílása-
kor lesznek majd a legmutatósabbak. 
A kft. végzi a város zöldfelületeinek 
kezelését, a városvezetés és feltehetően 
a városlakók megelégedésére. A 122 
köztéri virágágyásába mintegy 2500 
négyzetméterre 45 ezer árvácskát és 30 
ezer hagymás növényt ültettek most ki. 
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Óriás szalmakanapé és töklámpásokÓriás szalmakanapé és töklámpások
Több, mint ötven óvodai csoport 
és iskolai osztály faragott tökreme-
keket.

A város óvodáiból és iskoláiból 
több, mint 50 csoport és osztály – 
közel 1100 gyermek – nevezett az 
önkormányzat kommunikációs és 
turisztikai irodájának felhívására, és 
helyezte el a faragott tökből készült 
alkotásait a Fő téren.

A városi könyvtár és a Kálmán 
Imre Művelődési Központ dolgozói 
kreatív foglalkozásokkal szórakoztat-
ták a kilátogató gyerekcsoportokat, 
akik értékes ajándékokkal térhettek 
vissza az iskolapadba az önkormány-
zat, valamint partner vállalkozások és 
siófoki cégek jóvoltából.

Városunkba is beköszöntött az 
ősz, a ködös reggelek és a töklámpá-
sok időszaka. Október 24- én délelőtt 
Siófokon a Fő teret megtöltötte a tök-
lámpások fénye és az őszi hangulat. 

A Fő tér művelődési központ előtti 
sarkában napok alatt népszerű lett az 
óriás szalmakanapé installáció. Köré 
helyezte el minden érkező osztály az 
általuk kifaragott tököt, melyek közt 
igazi remekművek is akadtak. A fel-
hívást követően lázasan készültek a 
háttérben az iskolai technikaórákon, 
tökfaragó kézműves délutánokon 
az egyedi, kreatív lámpások. Az ön-
kormányzat felhívására a várako-
zásokat felülmúlva, szinte minden 
intézményből neveztek osztályok 
vagy óvodás csoportok, akiket érté-
kes ajándékokkal vártak a szervezők 
és partnereik, kis szerencsével akár 
osztálykirándulást vagy pizzapartyt 
is nyerhettek a gyerekek. A siófoki 
vállalkozások és partnerek rendkívül 
nyitottan és segítőkészen fogadták 
a szervezők megkeresését, így igazi 
ajándéközön várta a gyerekeket.

Az esemény bizonyította közös-
ségformáló erejét, Siófok aktivitását 
a közösségi kezdeményezésekben, 
így biztosan lesz folytatás és hasonló 
aktivitások a nyár fővárosában, min-
den évszakban.

Köszönjük a támogatóknak, a pe-
dagógusoknak és a gyermekeknek 
egyaránt!

 Mihalovics Dóra

Az esemény támogatói:
Siófok Város Önkormány-

zata, Balaton Hajózási Zrt.,  
Bella Állatpark ZOO Siófok, 
Byline Nyomda Kft.,  Cafe 
Frei Kávézó Siófok, Dinasztia 
cukrászda, Dunántúli Regio-
nális Vízmű - DRV Vizek Háza 
Élménypark, Fordított ház 
Siófok, Gasztroműhely - Chef 
Party Service Kft., ICE&GO, In-
tersport Siófok Áruház, Kékesi 
Kft., Líra Könyvesbolt, Magna 
Hungaria Jurtatábor és Íjász-
pálya, Marcipán cukrászda, 
McDonald’s étterem Siófok, 
Pelso pékség, Pietro Bisztro 
és Pizza, PlayMobil, Presenta 
Kft., Roxy étterem, Sió-Eckes 
Kft., Siófoki Óriáskerék, Sió 
mozi, Sziro cukrászda.
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Fesztiváloztunk még egy nagyotFesztiváloztunk még egy nagyot
Haltöpörtyű, harcsacsinta és civil 
halpiknik.

Az Ismerős Arcok, Palya Bea 
és a helyi tánccsoportok fellépése 
mellett a civil halpiknik jelentette 
az egyik fő attrakciót a 2022-es Hal-
fesztiválon is, mely – dr. Lengyel 
Róbert siófoki polgármester szavait 
idézve – meglehet, hosszú időre az 
utolsó ilyen nagyszabású rendez-
vény volt (a költségtakarékosság 
okán már a következő, a városnap is 
szerényebb, visszafogottabb lesz).  

A Siófok Városért és a Becsülettel 
Siófokért Egyesület közös sátrában 
babgulyással, a Nőklubnál sült kol-
básszal is találkoztunk, a főszerep 
persze a halé volt, a tucatnyi civil 
szervezet sült hallal, hallével, ha-
lászlével nevezett be a versenybe. A 
polgármester például ezúttal a hal-
sütést vállalta be az SVE-BSE sátor 
alatt, mondván, nem volt jó a fogás 
az elmúlt napokban, márpedig ő 

halászlét csak friss halból készít. A 
polgári köröknél csaknem százéves 
lemezről (és lemezjátszóról) 
szólt a Kék Duna keringő, 
volt, aki összecsukha-
tó székkel és asz-
tallal érkezett 
dél felé,  
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 akadtak, akik kiürült tejfölös 
kisvödörbe kérték a halászlét, a leg-
jobban pedig a Hé! Egyesület, a ma-
gyar-finn baráti kör és a nyugdíjas 
egyesület adta meg a módját, már 
ami a terítéket illeti. Azt pedig, hogy 
kik készítették a legjobb halétkeket, 
a háromfős zsűri pontozta kósto-
lás után (két szakember mellett dr. 
Molnár Anita alpolgármester kós-

tolta végig a sült halakat és halász-
leveket). Ez alapján idén a Lazíts 
2011 szabadidő- és sportszervező 
egyesület csapata nyerte el a fődíjat  
második a Siófoki Magyar-Finn Ba-
ráti Kör, harmadik az Aron (autis-
ták rehabilitációjáért, oktatásáért és 
neveléséért) egyesület halétke lett, 
különdíjas pedig a gazdakör.

Másnap a profi vendéglátósok 
halas street food (kézből, utcán, 
menet közben is fogyasztható ha-
rapnivaló) kínálatukat mutatták be 
és zsűriztették a Vomberg Frigyes 
sztárséf vezette ítészcsapattal. Az 
idei győztes a Grillkirály haltöpör-

tyűje lett, bizonyít-
va, hogy nem 

c s a k 
h a -
lász-

lé ké-
szülhet a 

minőségi ba-
latoni halból. Az 

ezüstérmet Jakocska 
Cintia harcsával töltött 

káposzta lepényágyon étele 
nyerte, míg a bronzot a Jocikony-

ha Kft. harcsacsinta ételkreációja. 
 F. I.

További képek: Facebook, Siófoki Hírek, az önkormányzat lapja.
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Kálmán Imre 140. születésnapján 
a múlt találkozott a jelennel

Óriásbábok és fúvósok, hiphop és operett, Kál-
mán-bonbon, Kálmán-melódiák dzsesszesítve: 
ezek voltak a 15. Kálmán Imre Emléknapok megle-
petései.

2022. október 24-én, Kálmán Imre 140. születés-
napján a múlt találkozott a jelennel. A világhíres ope-
rettkomponista nevét viselő siófoki művelődési köz-
pont „Szenvedélyes századelő – a múlt találkozása a 
jelennel” mottóval állította össze a 15. Kálmán Imre 
Emléknapok ötnapos programját (a nívós összeállí-
tást a „Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fő-
városa” programsorozat is támogatásra érdemesnek 
ítélte), mely már az első nap is meglepetésekkel volt 
teli.

A Daniel Speer Brass fúvósai vezették fel a tarka 
menetet a szülőháztól (ma emlékház) a zenepavi-
lont érintve a Főt térre; a korhű ruhákban pompázó  
Hagyományőrző asszonyok ez alkalomra párra is lel-
tek, a vidámságot pedig a Hórihorgas Hujogató óri-
ásbábtársulat és a Kócosok biztosították. Hosszú idő 
után tűnt fel guruló zongorájával Siófokon Mr. Pianó, 
azaz Vágó János (siófoki kötődése közismert), aki a 
művelődési ház előtt jelképesen átadta zongoráját 
Kálmán Imrének (azaz a komponistát alakító Háda 
János színművésznek), azon a téren, ahol 135 évvel 
ezelőtt a kis Koppstein Imre gyerekként, dobolva csa-
pott gyakorta zajt.

A helyi Kálmán Imre Műhely tehetsége, Tóth Evelin 
azok után, hogy egy nappal korábban szavalt az októ-
ber 23-i ünnepségen, most Kálmán-operetteket éne-
kelt, majd igazi csattanóként, fiatalos flashmobként a 
siófoki és keszthelyi fiatalokból álló Air Force Táncis-
kola mutatta meg, hogy milyen közel áll egymáshoz 
a rap, a hiphop és az operett; bizony ezek a mai tinik 
Kálmán-melódiákra ropták, mi meg csak ámultunk. 
Mondta is Kiss László, a Kálmán Imre Művelődési 

Központ igazgatója, hogy ők remélhetően később 
majd „igazi” operettre is beülnek… Találkozott tehát 
a múlt a jelennel, akárcsak a Kálmán Imre családját, 
korát, a korabeli Siófokot bemutató tárlaton a ház ga-
lériáján, de már a lépcsőkön is, melyeken ezúttal az 
„Emlékszel még?” kezdetű Csárdáskirálynő-betétdal 
szövegét olvasva lépdelhettünk föl, de elolvashattuk 
a korabeli idézetet is Siófok szülöttétől: „Siófok az én 
városom, és a Balaton az én igazi hazám.” A tárlaton  
a sarokban Incze Domokos évszázadnyi időt megélt 
gramofonja szólaltatott meg réges-régi lemezeket, 
természetesen Kálmán-melódiákat. S a korabeli fo-
tók mellett falra kerültek a Kálmán-emlékplakettesek 
kézlenyomatai is, Oszvald Marikáétól Teremi Trixiéig.
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Íme, a Kálmán-bonbon:  
emlékplakettesek kóstolták meg elsôként

Megszületett a Kálmán-bon-
bon, Kálmán-emlékplakettesek 
kóstolták meg elsőként: Kállay 
Bori, Leblanc Győző, Mikó István, 
Oszvald Marika és a többiek, mi-
előtt színpadra álltak az operett-
gálán.

A város felkérésére alkotta 
meg Leányvári Krisztina cukrász,  
szakoktató a többféle Kálmán-bon-
bont, annak is a jelképeként, hogy 
a névadó nagy ínyenc volt. Ahogy 
a bonbonkreáló cukrász elmondta, 
Kálmán Imrét mindegyikbe pró-
bálta egy picit belecsempészni, hol 
ezüstbe, hol bronzba vagy éppen egy kis málnában 
vaníliával és kókusszal, s hogy az uraknak is kedvez-
zen, valódi mézes viszkivel töltött, Kálmán Imre-arc-
képes „szivarban”. Virág Erzsébet, a képviselő-testület 
idegenforgalmi szakbizottságának elnöke a házigazda 
szerepében persze nem csak az uraknak ajánlotta ez 
utóbbi finomságot sem…Kiss László, a Kálmán Imre 

Művelődési Központ igazgatója pedig arról számolt be 
a Kálmán-emlékplakettes művészeknek: az emlékna-
pok nyitányaként helyi fiatalokból álló hiphopegyüttes 
táncolt Kálmán-melódiákra.

Ennek kapcsán kérdeztünk két, a Siófokon született 
komponista dalait évtizedek óta éneklő művészt a mű-
faj jelenéről és jövőjéről. Leblanc Győző szerint talán 
ők az utolsó mohikánok, akik még operettet adnak elő 
a színpadról. „Valamikor operett és magyar nóta szólt 
a rendezvényeken és a televízióban, mára felváltotta 
ezt a dübörgő gépzene meg a celebek showja – mond-
ta a Siófoki Híreknek. – Pedig nem kérdés, melyik az 
érték, amit érdemes volna továbbadni, sőt, kötelező 
is. Meg kell nézni ennek a siófoki kiállításnak a képeit 
is, ezek még valóban boldog békeidők voltak, s az ope-
rett is valahol ezt a világot, ezt a miliőt idézi. Az operett 
valójában világhírű, világszerte közkedvelt műfaj, so-

kak szerint (én is egyetértek velük) az operával azonos 
szinten lehet emlegetni. Érték, megőrzendő érték, és 
éppen ezért hallottam nagy örömmel, hogy itt, Siófo-
kon, Kálmán Imre szülővárosában tizenéves hiphop-
táncosok adtak elő produkciót Kálmán-melódiákra.”

Kállay Bori egyáltalán nem borúlátó. „Szerencsére 
ma is mindenfelé játsszák az operettet, Kálmán Imrét. 
A mostani fiatalok körében valóban nem népszerű, de 
majd beleöregszenek, egyszer csak elég lesz majd az 
örömködő zenéből és a szép, harmonikus melódiákra 
is megjön az igény, amik elandalítanak, a szerelemről 
szólnak. Nagyon fogják szeretni. Ez mindig így volt, a 
generációk egymásnak adták az operett szeretetét. 
Biztos vagyok benne, hogy Kálmán Imre, az operett 
száz év múlva is fennmarad, örök, klasszikus műfaj; 
valahová írják föl, hogy ezt mondtam. Mese felnőttek-
nek: ki az, aki ezt nem szereti?…”

A 15. Kálmán Imre Emléknapok zárása az Apáti dixi-
eland együttes meglepetéskoncertje volt: Kálmán-da-
lok dzsesszesítve.  F. I.

Boldog békeidôk
A könyvtár kiállítása Kálmán Imre korának 

siófoki fürdőéletét idézi elénk, a húszas években, 
tehát nagyjából száz éve például a Színházi Élet 
című lap tudósítói települtek le Siófokra a nyári 
szezonra, ismert színészek, politikusok, gyár- és 
bankigazgatók nyomában, hogy megírják, ho-
gyan és kikkel lubickolnak a hűs habokban, ki sült 
le barnábbra és így tovább. Izgalmakban nem 
volt hiány, a rendőrség kártyarazziát tartott a 
kaszinóban és az egyik tudósítás szerint egy  
pesti színésznő is eltűnt a nagy forgatagban.

További képek:  
Facebook, Siófoki Hírek,  
az önkormányzat lapja.
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Decemberben bejárható lesz a civil házDecemberben bejárható lesz a civil ház
November hónapban ké-
szülhet el, decemberben 
tekinthetik meg először egy 
bejáráson az új civil házat 
– kaptak ígéretet a helyi 
egyesületek az októberi civil 
kerekasztalon.

Most még csak az épülő 
civil ház tervrajzát nézhették 
meg, és jó néhány kérdésük 
volt a civil szervezetek képvi-
selőinek: lesznek-e kistermek, 
lesz-e lift, milyen gyakran tart-
hatnak ott majd összejövetele-
ket, és mennyit kell ezért fizetniük, 
bevihetik-e a pianójukat és így to-
vább.

„Az uniós pályázaton az épület-
felújításra a város nyert támogatást, 
eszközbeszerzésre és programokra a 
helyi civil szervezetek pályázhattak 
– emlékeztetett a civil kerekasztalon 
dr. Molnár Anita alpolgármester. – 
Feltétele a pályázati támogatásnak, 
hogy ezeknek a vállalt programok-
nak meg is kell valósulniuk. E „köte-
lező feladatok” mellett lesz lehető-
ségük a civil szervezeteknek a ház 
használatára, később meghatározott 
feltételek mellett. A ház bérleti díjait 
a képviselő-testület fogja majd meg-
állapítani. Várható, hogy évi egy-
két összejövetel, például egyesületi  
taggyűlés megtartására térítésmen-
tesen vehetik majd igénybe, minden 
egyéb használatért fizetni kell. Vár-
juk az egyesületek igényeit.”

Az alpolgármester arról is tá-
jékoztatott: a képviselő-testület a 
szeptemberi ülésén az eszköz- és 
programpályázatot benyújtó egye-
sületek közül a Balaton Táncegyüt-
test bízta meg a ház működtetésé-
vel, egyelőre egy évre (a költségeket 
a város biztosítja a Kálmán Imre 
Művelődési Központ büdzséjében). 

A ház eszközbeszerzési és prog-
rampályázatára kevés helyi civil 
szervezet jelentkezett – jegyezte 
meg Molnár Anita. Juhász Attiláné 
(Siófok Városért) szerint számos 
egyesületnek nem volt tudomása a 
pályázatról, Karancz Katalin (HÉ!) 
szerint későn tudták meg, Pintér Já-
nos (Nyugdíjas Egyesület) pedig azt 
mondta, pénz, vagyis önerő nélkül 
hiába is akartak volna pályázni… 

Gyarmati László (HÉ!) arról beszélt: 
évtizedek óta mondogatják, hogy 
kellene egy civil ház, és most szin-
te el sem hiszi, hogy valóság lesz a 
több évtizedes álomból…

A civil szervezetek képviselői 
arra is kíváncsiak voltak, melyek 
azok a „kötelező programok”, amik-
nek a megvalósítása elsőbbséget 
élvez. Az alpolgármester sorolt né-
hányat ezek közül: tehetségkutató 
és -gondozó foglalkozások, zenei 
alkotóműhely, digitális fotó- és vi-
deóműhely, közösségi médiastú-
dió, vízibiztonság-oktatás, akvári-
um-karbantartás és előadások.

...

Az eszköz- és programpályá-
zaton nyertes szervezetek: a váro-
si önkormányzat, a Balaton Tánc 
Egyesület, a Balaton Fejlesztési Ta-
nács munkaszervezete, a Siófoki 
Kajak-Kenu Sportegyesület, a Patri-
ot SE, valamint a fő profilja szerint 

településkarbantartással fog-
lalkozó szorosadi székhelyű 
Szovisz Nonprofit Kft.

...

A CLLD egy kísérleti pro-
jekt uniós szinten is, amely 
a helyi közösségekre (civil 
szervezetekre, önkormány-
zatokra) bízza a fejlesztést, a 
pályázatok elbírálását. A sió-
foki civilház-projektre alakult 
a Siófok Holnap Egyesület. 
Az elnyert 400 millió forintos 
támogatásból 135 millió for-

dítható a kulcsprojektre, a civil ház 
kialakítására, a többire helyi egye-
sületek pályázhattak rendezvénye-
ik, eszközbeszerzéseik támogatásá-
ra. A civil ház belső felújítása fért a 
rendelkezésre álló keretbe, berende-
zésre már a házban otthonra találó 
szervezetek pályázhattak.

...

Lesz-e lift, lesznek-e kistermek, 
elválasztható lesz-e középen a nagy-
terem? Ezeket a kérdéseket tették fel 
a civilek a kerekasztalon. A Siófoki 
Hírek október végén megtekintette 
a javában zajló munkálatokat (ké-
peinken) és ezeket az információkat 
kaptuk a városháza illetékesétől: 
a ház teljesen akadálymentesített 
lesz, lifttel, továbbá az alsó és felső 
szinten is lesznek kistermek, a fel-
ső nagyterem pedig középen levá-
lasztható lesz. Egy naptetős terasz 
is csatlakozik odafönt ehhez.

 F. I.

Kisterem a felső szinten

A kettéosztható nagyterem
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Az olasz és a francia Riviérán is táncoltakAz olasz és a francia Riviérán is táncoltak
Ismét táncszínházba invitál a 
Balaton.

A rangos nemzetközi San Re-
mo-Cannes folklórfesztiválon ven-
dégszerepelt október elején a Balaton 
Táncegyüttes. Táncoltak tehát előbb 
az olasz, majd a francia Riviérán is, és 
nemcsak színpadon, hanem például 
közvetlenül a tengerparton is, nagy 
közönségsikert aratva, mely a velük 
tartott muzsikusoknak, a Tarsoly ze-
nekarnak is érdeme. A olaszországi 
fesztiválzárón a menettáncot követően 
zselici táncokkal lépett színpadra a Ba-
laton. A csapat útközben Nizzában és 
Monacóban is körülnézett. Turnéjukat 
a siófoki önkormányzat is támogatta.

„Csapatépítés, kö-
zösségformálás szem-
pontjából nagyon hasz-
nos ötnapos turnét 
tudhatunk magunk 
mögött – összegzett la-
punknak Csuti Péter, a 
Balaton Táncegyüttes 
egyik művészeti ve-
zetője. – Minden este 
táncházat tartottunk, a 
külföldi együttesek is 
velünk ropták. Ebben 
nagy szerepe volt a velünk tartó Tar-
soly zenekarnak, velük is még inkább 
sikerült összecsiszolódnunk. S bár a 
Balaton eddig is kiváló közösség volt, 
úgy érzem, még jobb, még motivál-

tabb csapat lettünk. Az 
sem mellékes, hogy az 
olaszországi és fran-
ciaországi fellépések 
mellett kirándulásokra 
is volt lehetőségünk, 
Monte-Carlo például azt 
hiszem, mindenkinek 
nagy élmény volt.”

A város kiemelten 
támogatott kulturális 
együttese most a hagyo-
mányos év végi, decem-

ber 16-i bemutatójára készül, mely a 
nagy sikerű Együd-emlékest után újra 
táncszínházi előadás lesz, vagyis több, 
mint néptáncest. Egy rövidebb fellépés 
erejéig a városnapon is szerepelnek.

TÍZ ÉVES A C&M DANCE STUDIO. Három és fél órás gálát tartott ez alkalomból az évtizede tizenöt fővel alakult táncis-
kola. Az egyesület vezetőitől, Fülöp Milántól és Kovács Franciskától megtudtuk: korábbi és jelenlegi táncosaik is színpadra 
léptek, és díjakat is átadtak a kerek évforduló apropóján régebbi táncosoknak, jelenleg kiemelkedő eredményeket produ-
kálóknak és támogatóiknak (legnagyobb támogatójuk a siófoki önkormányzat). A tánciskola-vezetők úgy értékelték az 
eltelt évtizedet: kiváló eredmények sorát sikerült elérniük, eljutottak világbajnokságokra, nyertek világbajnoki címet és jó 
néhány országos bajnokit. Jelenleg huszonöt versenytáncosuk szerepel szinte minden hétvégén a különböző versenyeken.
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BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET,
KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ

A programokon archiválás és intézményi marketing céljából kép- és hangfelvételek készülnek. Megértésüket köszönjük!
A programokon a részvétel ingyenes. Programjaink részleteit honlapunkon és Facebook-oldalunkon találják!

Hétfő: 9:00–17:00
Kedd: ZÁRVA
Sz.–p.: 9:00–17:00
Szombat: 8:30–13:30
Vasárnap: ZÁRVA

FELNŐTT RÉSZLEG

NYITVATARTÁS

Hétfő: 13:00–17:00
Kedd: ZÁRVA
Sz.–p.: 13:00–17:00
Szombat: 8:30–13:30
Vasárnap: ZÁRVA

GYERMEKRÉSZLEG

NOVEMBERI PROGRAMOK

Adminisztráció/hosszabbítás: 84/506-598/1-es mellék
Tájékoztatás: 84/506-598/2-es mellék
Gyermekrészleg: 84/506-598/3-as mellék

8600 Siófok, Fő tér 2/A. Pf.:1.

E-mail: help@konyvtar-siofok.hu
  tajekoztatas@konyvtar-siofok.hu
  gyermekkvt@konyvtar-siofok.hu
Honlap: www.konyvtar-siofok.hu
Facebook: brtk.konyvtar

ELÉRHETŐSÉGEK

18 PROGRAMAJÁNLÓ



BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET,
KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ

8600 Siófok, Kálmán Imre sétány 5.

84/506-598 (8-as mellék)

emlekhaz@konyvtar-siofok.hu@

facebook.com/Kalman.Imre.Emlekhaz

@kalmanimreemlekhaz

kalmanimreemlekhaz.blog.hu

A programokon archiválás és intézményi marke�ng céljából fényképfelvételek készülnek. Megértésüket köszönjük!
Csoportok jelentkezését e-mailben tudjuk fogadni!

Kedd-péntek: 10:00–16:00

Nyitvatartás 
Várjuk egyéni és csoportos látogatóinkat OKTÓBER 1. és MÁJUS 31. közö� is!

A látogatáshoz ELŐZETES BEJELENTKEZÉS szükséges: BRTK Könyvtár (84/506-598),
Emlékház (emlekhaz@konyvtar-siofok.hu), az alábbi időben:

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS – KÁLMÁN 140

Az élet írta, Kálmán Imre komponálta
A tárlat az Operettkirály születésének 140. évfordulója alkalmából
készült el, és Kálmán Imre legnagyobb sikereit mutatja be színlapok,
fényképek, enteriőr részletek és a korabeli sajtó segítségével.
A kiállítás 2022. DECEMBER 17-IG megtekinthető.

A GYERMEKRÉSZLEG PROGRAMJAI
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ÉRTÉKTÁR
Három új értéket vett nyilvántar-

tásba a siófoki értéktárbizottság az 
októberi ülésén: a Beloiannisz hajót, a 
Rózsakertet, valamint Morvay György 
és családja tevékenységét. Javaslatot 
tettek továbbá arra, hogy kerüljön ki 
tábla a siófoki temetőkhöz a védett 
sírokról. Azt is javasolta az értéktár-
bizottság, hogy a képviselő-testület 
humán bizottsága dolgozza ki, hol és 
milyen időpontban lehetne megemlé-
kezni az első és második világháború 
siófoki hősi halottairól.

ALULJÁRÓ

Kifestette a siófoki vasútállomás 
aluljáróját a TCH Tárnoki Művésze-
ti Egyesület. Több mint 300 halat és 
800-nál is több buborékot varázsol-
tak a falra, ahová egy naphalat is fes-
tettek, valamint a Balatont, a Siófok 
feliratot és egy búvárkodó katicát is.

 

KETTŐS KERESZT
Az apostoli kettős kereszt állítá-

sának 8. évfordulóján és advent kez-
detén, november 27-én vasárnap, 14 
órakor tart megemlékezést a Siófoki 
Kereszt Közösség a kórház-dombi 
Béke parkban.

BEZÁRT
Bezárt és 

Kadarkútra köl-
tözött a nyáron 
nyílt repülés-
történeti gyűj-
temény a kiliti 
reptérről. A 
fenntartó Aviá-
tor Alapítvány 
Facebook-olda-
lán olvasható in-
doklás szerint a 
repülőtér vezetése a nehéz gazdasági 
helyzetre hivatkozva januártól csak 
térítés ellenében biztosította volna a 
kiállítás területét és helyiségeit. 

BEZÁR
November 12-től bezárja a kiliti 

és széplaki kispostát a Magyar Posta. 
Indoklásuk szerint az energiatakaré-
kosság miatt, ideiglenesen zárnak be 
országszerte több száz postát, és külde-
nek el több száz dolgozót. A most bezá-
rásra ítélt postahivatalok jövőbeni sor-
sáról (újranyitásáról) egyelőre nincs hír.  

GYERMEKJOGOK
A gyermekek jogainak világnapja al-

kalmából szervez előadást a Nők Együtt 
Egyesület november 24-én 11 órától a 
polgármesteri hivatal földszinti házas-
ságkötő termében. Az előadást Orbán 
Veronika Katalin egyesületi elnök és 
Benedek Sára iskolapszichológus tartja.

VÉRADÁS
Novemberi véradásidőpont: 14-

én 15 és 18 óra között a siófoki kór-
házban.

GYÁSZNAP

Október 6-án, a nemzeti gyászna-
pon az aradi vértanúkra emlékezve 
koszorúztak a városvezetők a  Már-
cius 15. parkban.

ÉLŐLÁNC - Valamivel több, mint kétszázan alkottak élőláncot 
október közepén Siófokon, a Perczel gimnázium és a Vak Bottyán 
iskola előtt. Az élőláncok azért szerveződtek országszerte, hogy 

kifejezzék a pedagógusok és diákok elégedetlenségét  
a közoktatás jelenlegi helyzetével kapcsolatban.

Impresszum
Siófoki Hírek
Az önkormányzat lapja
Főszerkesztő: Fónai Imre
Kiadó: Siófok Város  
Önkormányzata, Siófok, Fő tér 1.
Facebook: „Siófoki Hírek,  
az önkormányzat lapja”
E-mail: siofokihirek@siofok.hu
Levélcím: Siófoki Önkormányzati 
Hivatal, 8600 Siófok, Fő tér 1., Sajtó, 
Siófoki Hírek.
HU ISSN 0238-8588
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Tel.: 06-70/590-7031 • 06-70/334-6714  

KÖLTÖZTETÉS-FUVAROZÁS 
www.siofuvar.huwww.siofuvar.hu

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?

KÉPELÔHÍVÁS KÉPKERETEK
Esküvôi és egyéb albumok

•IGAZOLVÁNYKÉP 
AZONNAL

•MÛTERMI FOTÓZÁS
(baba, portré, esküvô... stb)

Siófok, Víztorony üzletház
 FotóM • Tel.: 20/519-8518
Nyitvatartás: H-P: 9-17-ig 

Szombat: 10-12-ig

PÁLYÁZAT  
ÚTJÁN  
ELADÁSRA  
KIJELÖLT  
INGATLANOK
1.  Siófok, Déli u. 2. kivett gazdasági épület és teniszpálya, 

udvar 9697/72 hrsz. 23687 m2  Vételár: 568.725.000 Ft

2.  Siófok, Szekrényessy K. u. 1. kivett beépítetlen terület  
9778 hrsz 17878 m2  Vételár: 438.428.000 Ft

3.  Siófok, Vak Bottyán-Napfény-Madarasi utcák és  
a Sió-csatorna által határolt terület kivett, beépítetlen 
terület 10055/8 hrsz. 20.464 m2  Vételár: 388.000.000 Ft

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

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 109.), valamint a www.siofok.hu oldalon  
(elérési útvonal: Ügyintézés/Jogi és Szervezési Osztály/Ingatlanhirdetések). 

Pályázatok beadásának határideje: 2022. november 22. (kedd) 9:00 óra

LAKOSSÁGI 
LEDIZZÓ VÁSÁR 
PROGRAM 

A feltüntetett árak a készlet erejéig érvényesek. A változtatás jogát fenntartjuk.  

 

Siófok Város Önkormányzata  
 a Termofok-Sió Kft. 
közreműködésével  

lakossági LEDIZZÓ vásár  
programot indít .  

Cserélje le hagyományos izzóit 
modern LED fényforrásokra. 

Vásárolja meg tőlünk 
kedvezményes áron 

új OSRAM LED fényforrásait 3 ÉV 
GYÁRTÓI GARANCIÁVAL. 

 
 

A LEDIZZÓ vásár program: 

2022. október 18-tól 
november 17-ig 

Termofok-Sió Kft. 
8600 Siófok, Városház tér 1. 

irodájában 
kedd: 14:00-16:00 és 

csütörtök: 7:00-19:00 óra 
között érvényes. 

 
 TELEFON: 

06-84/510-535 
 

EMAIL: 
titkarsag@termofok.hu  

 
WEBLAP: 

www.termofok.hu 

 
OSRAM LED IZZÓ 9W (60W kiváltására) – meleg 2700 K /  
vagy normál 4000 K színárnyalatban, E27 foglalttal –  

BRUTTÓ  590 Ft /db 

Fejelés/foglalat E27 

Névleges teljesítmény 9 W 

Fényáram  806 lm 

Színhőmérséklet  2700 K/4000 K 

Sugárzási szög  220 ° 

Névleges feszültség 240 V 

Színvisszaadási index  80 % 

Fényhasznosítás  89 lm/W 

Élettartam 10000 óra 

Energiaosztály A+ 

Szabályozható  Nem 

 
 
 

 
 

 

OSRAM LED GYERTYA IZZÓ 5,5 W (40W kiváltására) – meleg 
2700 K / vagy normál 4000K színárnyalatban, E14 foglalttal –  

BRUTTÓ  685 Ft /db 
 
 Fejelés/foglalat E14 

Névleges teljesítmény 5,5 W 

Fényáram  470 lm 

Színhőmérséklet  2700 K/4000 K 

Sugárzási szög  220 ° 

Névleges feszültség 240 V 

Színvisszaadási index  80 % 

Fényhasznosítás  82 lm/W 

Élettartam 10000 óra 

Energiaosztály A+ 

Szabályozható  Nem 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



www.muszakipont.hu
KÉNYELMES VÁSÁRLÁSHOZ HASZNÁLJA WEBÁRUHÁZUNKAT! 

Megvásárolt termékeit mi kiszállítjuk Önnek!

HŰTŐK ÉS FAGYASZTÓK  HŰTŐK ÉS FAGYASZTÓK  
MINDENFÉLE MÉRETBEN!MINDENFÉLE MÉRETBEN!, , 

KEDVEZŐ ÁRON!KEDVEZŐ ÁRON!

BEÉPÍTHETŐ BEÉPÍTHETŐ 
KÉSZÜLÉKEKKÉSZÜLÉKEK

SZÉLES SZÉLES 
VÁLASZTÉKBAN.VÁLASZTÉKBAN.

DÍJMENTES  DÍJMENTES  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!

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 érdeklődjön a boltban. Az akció 2022. november 2-től visszavonásig tart. A képek illusztrációk.

• KISGÉPEK • MOSÓGÉPEK  • KISGÉPEK • MOSÓGÉPEK  
• HŰTŐSZEKRÉNYEK• HŰTŐSZEKRÉNYEK
• FAGYASZTÓ LÁDÁK• FAGYASZTÓ LÁDÁK
• OLAJRADIÁTOROK  • OLAJRADIÁTOROK  
• HŐSUGÁRZÓK• HŐSUGÁRZÓK
• MOBILKLÍMÁK SZÉLES VÁLASZTÉKA• MOBILKLÍMÁK SZÉLES VÁLASZTÉKA

TELEVÍZIÓK SZÉLES 
TELEVÍZIÓK SZÉLES VÁLASZTÉKAVÁLASZTÉKA!!

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!

Az ajánlat. 2022. november 2-től visszavonásig tart.

POÓS TEMETKEZÉS
SIÓFOK, Semmelweis u. kórházzal szemben a parkolóban

Tel.: 84/313-678, 30/9366-090, 
ügyelet 0-24-ig 30/3366-468  

fax: 84/318-523 • e-mail: poostem@t-online.hu

TELJES KÖRÛ TEMETKEZÉS  
AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN! 

sírkômunkák, sírgondozás, koszorúk, gyászhirdetések
www.nemzetkozitemetkezes.hu

IRODASZEREK, KELLÉKANYAGOK, 
EREDETI ÉS UTÁNGYÁRTOTT 
FESTÉKPATRONOK, FESTÉKKAZETTÁK 
SZÉLES VÁLASZTÉKBAN!

BELASSULT, NEM INDUL, ESETLEG  
VÍRUSOS LETT SZÁMÍTÓGÉPE? 
GYORSÍTANÁ, BŐVÍTENÉ GÉPÉT,  
VAGY CSAK ÚJRA KELL TELEPÍTENI?

OKOSOTTHON TERMÉKEK 
FORGALMAZÁSA

SIÓFOK, DÓZSA GY. U. 10.  
TEL.: +36 84 510 222  
NYITVA: H-P: 8:30-17:00
WWW.TEAMCOMP.HU  
INFO@TEAMCOMP.HU



KLÍMA 
KÉSZÜLÉKEK

- TELEPÍTÉSE
- JAVÍTÁSA

- KARBANTARTÁSA
- AUTÓKLÍMA JAVÍTÁS

www.precizklima.hu  

KK TRANS - KLÍMA KFT. • 06-20/403-3108

REDŐNYÖK,  
SZÚNYOGHÁLÓK  

KIVITELEZÉSE  
LEGJOBB ÁRON,  

RÖVID HATÁRIDŐVEL.

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.

TELJESKÖRŰ MÁRKAFÜGGETLEN 

AUTÓSZERVIZ - AUTÓVILLAMOSSÁG 
Siófok-Kiliti, Pipitér u. 4. • Tel.: 06-30/973-3037 • www.htb.hu 

BEJÁRAT A CSÁRDARÉTI ÚT FELŐL!

KLÍMATISZTÍTÁS, TÖLTÉS, JAVÍTÁS
Bankkártyás fizetési lehetőség! • Az ajánlat érvényes 2022. november 2-től a készlet erejéig.

Gondozásmentes 
AKKUMULÁTOROK 
2 év garanciával

la-chip-tuning siófok
htb.hu kft

GYÁRI MINŐSÉGŰ ÜLÉSFŰTÉS SZETTEK BEÉPÍTÉSE

CHIPTUNING, MOTOR OPTIMALIZÁLÁS, FOGYASZTÁSCSÖKKENTÉS
• DTC hibakódok végleges törlése, Melegindítási hiba javítása
• Meglévő hibás chiptuning tartalmak javítása
• File szerviz: kiolvasott tartalmak online módosítása
• Szívósor csappantyú (Flap szelep) kikapcsolása

AKCIÓS AUTÓHIFI TERMÉKEK!
• Multimédiás egységek, autóspecifikus fejegységek
• Autóhifi kiegészítők, csatlakozók, beépítőkeretek
• GPS nyomkövetés online figyeléssel
• Traffipax védelem
• Tolatóradar és kamera rendszerek
• Telefon kihangosítók
•  Központi zár szettek, távmodulok,  

egyedi indításgátlók
• LED termékek, autós kiegészítők
• Sport dobok, direktszűrők

• Vonóhorog felszerelés, vizsgáztatás
• Műszakira felkészítés vizsgáztatással
• Vezérlésszett cserék
• Autódiagnosztika
• Motor, futómű, fék, kuplung javítás
• Számítógépes futómű beállítás

Új és használt AUTÓGUMIK  
GARANCIÁVAL nagy választékban!

GUMISZERELÉS, CENTÍROZÁS  
PROFESSZIONÁLIS GÉPEKKEL!

SIÓFOK

+36 84 313 836
www.PIZZAKARAVAN.hu

TÖLTSD LE 
mobilappunkat

EREDETISÉGVIZSGA  EREDETISÉGVIZSGA  
(akár azonnal)(akár azonnal)

AUTÓKOZMETIKAAUTÓKOZMETIKA
• AUTÓT TAKARÍTÁS-MOSÁS  

• KÁRPITTISZTÍTÁS-POLÍROZÁS
• LÁMPA POLÍROZÁS  
• SZÉLVÉDŐ JAVÍTÁS  

• SEBESI AUTÓKOZMETIKA

Siófok, Honvéd u. 1.  
(barna épület)  

Telefon: 06 30 643 8499



Friss Pufi puffasztott fehér rizs natur
Natúr puffasztott termékekre  jellemző, 
hogy könnyen emészthetőek, magas rost-
tartalmuknak köszönhetően jótékonyan 
hatnak a gyomor-bél működésére, nem 
terhelik meg a szervezetet. A bennük lévő 
összetett szénhidrátok lassan szívódnak 
fel, nem emelik meg hirtelen a vércukor-
szintet. Puffasztott natúr fehér rizs könnyű 
és ropogós, kiváló süteményekhez, kek-
szekhez vagy reggeliként. 85 g

Natur Tanya szerves Tri - kálium mátrix
3-féle, jól hasznosuló szerves káliu-
mot tartalmazó filmtabletta. Hozzá-
járulhat a normál vérnyomás fenn-
tartásához, az idegrendszer megfe-
lelő működéséhez és a normál izom-
működéshez. 300 mg aktív kálium 
tablettánként. 30 db-os kiszerelés

Original chia mag - azték zsálya
Az omega 3 zsírsavak leggazdagabb termé-
szetes növényi forrása. A chia mag vagy más 
néven azték zsálya mag magas koncentráci-
óban tartalmaz számos, az emberi szervezet 
működéséhez szükséges tápanyagot. A chia 
mag forrása lehet a többszörösen telítetlen zsír-
savaknak amilyenek az omega-3, omega-6 és 
omega-9 zsírsavak. Ezen kívül gazdagon talál-
ható benne természetes rost, fehérje és ásványi 
anyag, mint például kálcium és magnézium.

Siófok, Fő utca 47-53 .
nyitvatartás: 

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

Az étrend-kiegészítők a hazánkban is érvényben levő európai uniós szabályozás szerint olyan élelmiszerek, amelyek a hagyományos étrend-kiegészítését szolgálják, és koncentrált formában tartalmaznak tápanyagokat vagy egyéb táplálkozási vagy élettani ha-
tással rendelkező anyagokat. E termékek a hivatalos állásfoglalásnak megfelelően nem gyógyszerek, nem rendelkeznek gyógyhatással, nem alkalmasak betegségek kezelésére, sem megelőzésére. Az étrend - kiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, vál-
tozatos étrendet és az egészséges életmódot. A hirdetésben található termék leírások a gyártó illetve a forgalmazó hivatalos weboldaláról származnak. Minden eseteben kérje ki szaktanácsadónk véleményét! Rózsás biobolt Siófok.

bio- és reformélelmiszerek, étrend-kiegészítők, tej- és gluténmentes termékek

facebook.com/rozsasbiobolt

A feltüntetett árak az Áfát tartalmazzák és a készlet erejéig érvényesek

BioCo C - vitamin + Cink 100 db
Hosszan tartó hatású C - vitamint, szerves 
kötésű cinket és csipkebogyó kivonatot tar-
talmazó filmtabletta. A C - vitamin egész-
ségre gyakorolt kedvező hatását szerves kö-
tésű cink egészíti ki. A cink hozzájárul az im-
munrendszer normál működéséhez, a haj, 
bőr és köröm normál állapotának fenntar-
tásához, a normál szellemi működés, látás 
és csontozat fenntartásához.

Vitaking Mega1 multivitamin
Komplex készítmény, összesen 26-féle össze-
tevőt, köztük vitaminokat, ásványi anyago-
kat, és nyomelemeket tartalmaz. Napi egyet-
len tabletta tartalmazza az összes szükséges 
vitamint és ásványi anyagot abban az alap 
mennyiségben, amit ajánlott szednie min-
denkinek étrend-kiegészítőként. 120 db

Pharmekal D - mannóz por
a D-mannóz egy természetben előforduló 
egyszerű, cukormolekula mely sokféle gyü-
mölcsben megtalálható. Elenyésző meny-
nyiségben szívódik fel a szervezetben. A 
D-mannóz alkalmazása jótékonyan hathat az 
E.coli okozta húgyúti fertőzések "felfázás" és 
makacs, folyton visszatérő hólyaghurut esetén 
is. Nem befolyásolja a vércukor szabályozást. 
Hosszan tartó alkalmazása is biztonságos. 120 g-os kiszerelés

Interherb Grapefruitmag kivonat 30 db
A grapefruitmagból származó flavonoidok 
gyökfogó, antioxidáns hatású bioak-
tív anyagok. C-vitaminnal és citrus 
bioflavonoidokkal együtt hozzájárulnak 
az immunrendszer egészséges működésé-
hez. támogatják az ellenálló-képességet, a 
grapefruitmag bioaktív anyagai a szervezet 
egyensúlyának fenntartását segítik. 

A Novo C® Kids liposzómás C - vitamin 
A C - vitaminok új generációja. Töb-
bet tud, mint a hagyományos C- 
vitaminok, és több, mint pusztán hosz-
szan tartó C-vitamin. Gyermekek-
nek már 1 éves kortól a mindenna-
pi C-vitamin szükséglet fedezésé-
re. Az immunrendszer működésé-
nek támogatásához. A vas foko-
zott felszívódásához. A normál pszi-
chológiai funkció fenntartásához.  
Az idegrendszer normál működéséhez. 120 ml kiszerelésben

Love Diet Édes négyes
- cukorhelyettesítő - 500 g
Eritrit és stevia alapú nulla kalóriás édesítőszer, 
mely négyszer édesebb a cukornál. Ideá-
lis édesítőszer diétázóknak és fogyni vágyók-
nak. A glikémiás indexe 0, 
így nem emeli meg 
a vércukorszintet.

2495 Ft
egységár  4990 Ft / kg

BioCo Lizin max 1000mg/tabletta 100 db
A lizin egy nélkülözhetetlen aminosav, amely 
a C-vitaminnal kombinálva elősegítheti az im-
munrendszer optimális működését, hozzájárul 
a herpesz előfordulásának csökkentéséhez. A 
magas hatóanyag segíthet a megelőzésben 
vagy a már kialakult herpesz kezelésében.

Theiss HerbalSept nyalóka torokfájásra
Izlandi zuzmó- fehér-mályva-gyökér- és 
zsályalevél-kivonattal. Megszünteti a 
torokszárazságot, enyhíti a torokfájást, 
csökkenti a torokirritációt és védi a to-
roknyálkahártyát. 6 db-os kiszerelés
Már 3 éves kortól ajánljuk!

Herbária Meghűlés tüneteit enyhítő 
teakeverék 100 g
Ha meghűléses megbetegedése köhögés-
sel, váladékképződéssel jár, a teakeverék 
segíti a légúti váladék eltávolítását, enyhí-
ti a köhögését. Akut és krónikus hörghurut 
(pl.dohányosok) esetén is alkalmazható. 
Orvosi ziliz gyökér, kerti és spanyol kakukkfű 
levél és virág, hársfavirágzat, fekete bodza 
virág, orvosi ziliz levél tartalmú teakeverék.


