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TŰZIJÁTÉK HELYETT VÍZIJÁTÉK
Az időjárás sem szegte az ünneplők kedvét…

Új kenyeret szenteltünk és szegtünk:  
kicsit drágább, de a miénk…

(3-4. oldal)

Fotó: Helényi Tamás 



2 PROGRAMAJÁNLÓ



Tűzijáték helyett vízijáték
Siófok város bora 2023-ban a 
Bujdosó Szőlőbirtok és Pincészet 
Bujdosó Cirkáló fantázianevű 
2021-es boglári rajnai rizlingje, 
illetve Kalóz fantázianevű 2020-
as kékfrankosa lesz – derült ki 
augusztus 20-án, a Bor és Kenyér 
Ünnepén.

 
Augusztus 20-a délelőttjén Kili-

tiben Bicsár László plébános szent-
miséje után megkoszorúzták Szent 
István szobrát az egykori iskola, ma 
Galérius vendégház falán, majd a 
megszentelt új kenyeret szétosztot-
ták. Előtte dr. Lengyel Róbert pol-
gármester beszélt Szent Istvánról és 
nagy királyunk korának magyarságá-
ról. „Szent Istvánnak köszönhetjük, 
hogy itt vagyunk, hogy magyarok 
vagyunk, és ha megcsonkítva is, de 
még mindig van egy kis magyar föl-
dünk, ahol csak mi vagyunk. Ha 
István nem a nyugati utat választja, 
ha hagyja a pogányságba süllyedni 
a magyarságot, akkor ma nincs ma-
gyarság, akkor a besenyők, kunok és 
az összes többi keleti gyökerű nép 
sorsára jutottunk volna. S itt most 
nem magyarok volnának, hanem ta-
lán egy német utódállam. Amit tehát 
mi magyarok, keresztény magyarok 

köszönhetünk neki, az a hazánk” – 
mondta többek között a polgármes-
ter.

Délután a hajóállomási Dísz téren 
az idei főszezonra megújult Rózsa-
kert előtt Lengyel Róbert arról be-
szélt: az állami segítséggel újjávará-
zsolt park szökőkútja augusztus 20-a 
előtt fényjátékkal is kiegészült; idén 
tűzijáték helyett „vízijátékkal”  

További képek: „Siófoki Hírek, az 
önkormányzat lapja” Facebook-oldal
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 kedveskedett a Nyár fővárosa. 
A város meglepetéseként a polgár-
mester egy jókora tablót ajándéko-
zott Witzmann Mihály kormánypár-
ti országgyűlési képviselőnek, aki 
hatékonyan lobbizott azért, hogy a 
Rózsakert-felújításra költött állami 
támogatás Siófokra kerülhessen; a 
tablón egy szalagátvágós fotó szere-
pel, továbbá a szalagból egy darab, s 
az átadó jelképe, a fából faragott ró-
zsa.

Még a bor- és kenyérszentelés 
előtt az is kiderült, hogy mely fehér 
és vörös lesz Siófok Város Bora 2023-
ban; nos, mindkét kategóriában a 
balatonlellei Bujdosó Szőlőbirtok és 
Pincészet nedűje győzött: a Bujdosó 
Cirkáló fantázianevű 2021-es boglári 
rajnai rizling, illetve a Kalóz fantázi-
anevű 2020-as kékfrankos.

A Bujdosó család három generá-
ciója 90 hektáron műveli a szőlőt. A 
család a vitorlázás szerelmese is, vi-
torlásbajnokságok résztvevői, bajno-
kai. Nem véletlen tehát a két győztes 
bor fantázianeve. A rajnai rizling el-
mondásuk szerint a társaság közép-
pontja, ha asztalra kerül, a kékfran-
kos pedig igazi gasztrobor.

xxx

A 125 éves, városi tulajdonú, 
reprezentatív Thanhoffer-villában 
választotta ki a zsűri a város vörös 
és fehér borát hét, illetve öt fajtá-
ból, ezekkel neveztek a versenybe a 
dél-balatoni borút jeles borászatai. A 
kóstolást ezúttal is neves borszakér-
tő, Evans Victoria, az aktuális magyar 
bajnok sommelier vezényelte le, aki 
Amerikában született, és kaliforniai 

borszakértő családból származik. A 
képviselő-testület „amatőr borszak-
értő” tagjai mellett a „vakon” kósto-
ló, s a borok megjelenését, illatát és 
zamatát pontozó zsűriben ült a Hotel 
Azúr borbárjának fröccsmestere és a 
Mala Garden étterem borszakértője 
is. A nyertes borok a 2023-as évben 
viselhetik a Siófok Város Bora címet, 
s a jövő évi siófoki rendezvényeken 
meg is kóstolhatják az érdeklődök a 

kiváló nedűket.
xxx

A tűzijáték helyett beígért „vízijá-
ték” végül 20-án nem csak a szökő-
kútból érkezett, hanem az égből is, 
villámárvizeket fakasztó felhősza-
kadást kaptunk a nyakunkba Apos-
tol-koncert helyett...

 F. I.
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Ilyen volt a szezon, jegyezzük meg!Ilyen volt a szezon, jegyezzük meg!
Még véget sem ért a szezon, a 
Siófoki Hírek már gyorsértékelésre 
kérte a helyi vendéglátókat. Egyi-
kük azt mondta: jegyezzük majd 
meg jól a 2022-es számokat, mert 
meglehet, ilyeneket sokáig nem 
fogunk látni...

Elégedetten nyilatkoztak az idei 
vendéglétszámról azok, akik vála-
szoltak körkérdésünkre. A Hotel 
Azúrban az egész szezonban magas 
volt a kihasználtság, és a tavalyi év-
hez képest júliusban és augusztus-
ban jelentős a külföldi látogatószám. 
A Kálmán Imre Panzió, Étterem és 
Cukrászda átlagosnak értékelte a 
főszezont, jellemzően belföldi turis-
tákkal és rövidebb, 1-2 éjszakás fog-
lalásokkal. Összességében elégedett 
a szezonnal a Sió Camping is, meg-
látásuk szerint lényegesen több kül-
földi érkezett már idén, de még nem 
érte el a koronavírus előtti szintet. A 
Villa Maria Siófok szintén jó szezont 
zárhat, náluk a korábbinál jóval több 
cseh és lengyel vendég fordult meg, 
osztrákokkal és németekkel kiegé-
szülve.

A siófoki Tourinform Iroda is 
arról számolt be, hogy sok cseh, 
szlovák, lengyel turista érkezett vá-
rosunkba a nyáron, de a külföldi tu-
risták nagy része Németországból, 
Ausztriából jött, a magánszállások-
nál pedig a magyar turisták voltak a 
jellemzőek. „A Residence Hotel Bala-
ton jó nyári szezont zár, hajszálnyi-
val alacsonyabb vendéglétszámmal, 
de magasabb átlagárakkal és bevétel-
lel, mint a tavaly nyári hónapokban” 
– válaszolta kérdésünkre Geiger Vio-
letta szállodaigazgató. – Sajnos azon-
ban az üzemeltetéssel kapcsolatos 
költségek is jócskán emelkedtek az 
elmúlt évekhez képest. A béremelke-
dés mellett a nyersanyag ára is 15-25 
százalékkal, esetenként ennél is ma-
gasabb mértékben nőtt, s szerződött 
partnereink is áremelésre kénysze-
rültek. A költségeink emelkedését 
áraink emelésével sikerült lekövet-
nünk, így a jövedelmezőségünk az 
előző évekhez képest nem változott. 
A Covid után azonban most a gazda-
sági helyzet állítja ismét nehéz fela-
dat elé szállodánkat a gazdálkodás 

terén: az őszi hónapoktól a tízszere-
sére emelkedik a gázár, 6-7-szeresé-
re a villamos energia költsége, ez a 
teljes szállodai működést lehetetle-
nítheti el. Ezzel persze szinte min-
den szálloda hasonlóan szembesül”. 
Szerafin Zoltán, a Hotel Magistern 
ügyvezető igazgatója is hasonlóan 
értékelte a nyarat: „Az idén szinte 
telt házas nyarunk volt, a gazdasági 
szigorítások hatása azonban erősen 
érezhető volt a vendégek fogyasztá-
sán, a nyár közepétől.”

A Hotel Yacht Siófok szálloda-
igazgatója, Mile Csaba erős elősze-
zonról, és a tavalyi évhez képest 
gyengébb főszezonról számolt be. 
„A júniusi hónapban még a rendez-
vényeké volt a főszerep, igen nagy 
aktivitás volt tapasztalható ebből 
a szegmensből, ráadásul a foglalás 
és érkezés között eltelt idő is lénye-
gesen lerövidült. Július-augusztus-
ban az egyéni vendégforgalom volt 
a jellemző, de – az előző két évhez 
hasonlóan – a last minute foglalások 
aránya igen magas volt, így a tervez-
hetőség nagy mértékben csorbult. A 
kihasználtság július-augusztusban 
nem érte el a 2021-es szintet (itt már 
érezhető volt az, hogy a külföldi uta-
zási célpontok is elérhetővé váltak), 
de az inflációs nyomás miatti szállás- 
és vendéglátás-átlagárak 18-20 száza-
lékkal lettek magasabbak a 2021-es 
évhez képest.”

A munkaerőhelyzet sem sokat ja-
vult Mile Csaba szerint; a szezonális 
– főként diák – munkavállalók elhiva-
tottsága, motivációja és tapasztalata 
nem állt arányban az ehhez tartozó 
bérigénnyel…

…

Az önkormányzati adóhivatal-
nak lapzártánkkor még csak a jú-
niusi siófoki vendégéjszaka-adatok 
álltak rendelkezésére. Az első nyári 
hónap számai azonban kiugró sze-
zonkezdetet mutattak: még a 2019-es 
utolsó „békeév”, azaz Covid-mentes 
esztendő júniusának számait is fe-
lülmúlták. Ha a tavalyi júniussal ha-
sonlítjuk össze az idei hatodik hónap 
számait, akkor egészen szembeötlő 
a növekedés: 2021-ben 62 ezer ven-
dégéjszakát produkáltak a város ma-
gán- és kereskedelmi szálláshelyei, 
idén 191 079-et, ez 308 százalékos, 
vagyis háromszoros emelkedés. Az 
év első hat hónapját tekintve pedig 
ennél is többel, 335 százalékkal veri 
eddig 2022 a tavalyi évet; június vé-
gén közel 362 ezer vendégéjszakánál 
tartott Siófok, egy éve olyankor 108 
ezernél, míg a Covid-mentes 2019-
ben június végén 274 ezernél, ahhoz 
képest is majdnem pontosan 30 szá-
zalékos a növekedés.   

  Milei Barbara

Augusztus 20-i forgatag a Dísz téren
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Galérius: 900 millióra pályáznak
Kétféle pályázati támogatás el-
nyerésével újulhat meg a Galérius 
fürdő: idénre nem szavaztak meg 
támogatást a kézilabda-csapat-
nak, és nem fizet a város „lelépési 
pénzt” a Gábor Dénes Főiskolának. 
Augusztusban rendkívüli ülést 
tartott a siófoki képviselő-testület.

Turizmusfejlesztési pályázatra 
adott be kérelmet, mégpedig 900 mil-
lió forint erejéig a Galérius fürdő fel-
újításához –  tájékoztatta a képviselő-
ket Várkonyi Csaba, a Balaton-parti 
Kft. ügyvezetője. Ahhoz persze ez a 
pénz nem lenne elég, hogy ki is nyit-
hasson a balesetveszély miatt bezárt, 
alig több mint másfél évtizede átadott 
fürdő, várják egy korábban kilátásba 
helyezett energetikai fejlesztési pá-
lyázat kiírását is. Amennyiben meg-
jelenik, a kft. arra is pályázik. „Ezek 
a pályázatok jelenthetnek reményt és 
esélyt a fürdő rendbetételére, közel 
másfél milliárd forintot erre a célra 
a városkasszából kigazdálkodni nem 

tudunk” – jegyezte meg dr. Lengyel 
Róbert polgármester.

Az augusztusi rendkívüli ülésen 
is megerősítették, hogy szeretnének 
fogászati ügyeleti alapellátást bizto-
sítani a város és a városkörnyék lakói 
számára, a környező kistelepülések-
kel összefogva, a felmerülő költségek 
megosztásával. A kiírt közbeszerzési 
pályázatra csak egyetlen vállalkozás 
adott be ajánlatot, ezért az eljárást a 
jogszabály alapján eredménytelen-
nek kellett nyilvánítani. Most új pá-
lyázatot írnak ki.

Idén nem támogatja az önkor-
mányzat a Siófok KC női kézilabda-
csapatának nemzetközi kupaszerep-
lését, ám kilátásba helyezték, hogy 
jövőre, ha a 2019-es évhez hasonlóan 
ismét megnyeri a csapat a kupát, a 
képviselő-testület az akkori költség-
vetési lehetőségeket figyelembe véve 
jutalmazni fogja a gárdát. A polgár-
mester amondó volt az ülésen, hogy 
a korábbi évekkel ellentétben idén a 
város nem engedheti meg magának 

e támogatást; a Becsülettel Siófokért 
Egyesület frakciójának tagjai ezzel 
egyetértettek, a három jelenlévő fi-
deszes képviselő tartózkodott a sza-
vazásnál.

Ahogyan augusztusi lapszá-
munkban megírtuk, a Gábor Dé-
nes Főiskola „lelépési pénzt” kérne 
azért, hogy visszaadja a siófoki cam-
pus épületeit a városnak. Azóta az is 
kiderült, hogy 14 millió forintot sze-
retne a főiskola, továbbá az is, hogy 
ennek fejében a főiskola nem csak a 
bérleti szerződésbe foglalt nyolcéves 
időszak végén, azaz jövő év végén, 
hanem ennél előbb is hajlandó lenne 
távozni. A siófoki testület a rendkí-
vüli ülés zárt üléses napirendi pont-
jaként tárgyalt e témáról, és úgy dön-
tött, hogy – mivel a város álláspontja 
szerint nincs jogszabályi alapja a 
GDF követelésének – nem fizet azért, 
hogy visszakaphassa ingatlanát, kö-
zös megegyezéses szerződésbontás-
ra azonban továbbra is nyitott.

 F. I.

Tavaly is nyereséges volt a SiókomTavaly is nyereséges volt a Siókom
30 millió forint nyereséggel zárt a 
Siókom Nkft. 2021-ben; először a 
2019-es év után tudott pozitív ered-
ményt felmutatni „Siófok zöld foka¨.

„Messziről indultunk – emlékez-
tetett dr. Lengyel Róbert siófoki pol-
gármester. – Amikor 2014-ben polgár-
mester lettem, borzasztó állapotokat 
örököltem, a hulladékos ágazat jelen-
tős veszteséget termelt Siófoknak és 
a környező településeknek is, nem 
győztük veszteségfinanszírozás cí-
mén a közpénzt tömni a rendszerbe.

Emlékezhetünk, akkor derült ki 
az is, hogy többek között városunk, 
illetve városvezetésünk elitjének egy 
része még szemétdíjat se fizetett – fel-
jelentésem nyomán a Siókom akkori 
vezetője bíróság elé került, de az máig 
se derült ki, kinek az utasítására adott 
fizetési mentességet egy sor kiváltsá-
gosnak… Ugyanekkor adta volna át 
a kivitelező a somi hulladékkezelő 
telep hatalmas pályázati forrásból 
megvalósult válogatóművét is, ám én 

frissen megválasztott társulási elnök-
ként nem vettem át, mivel nem a vál-
lalt műszaki tartalomnak megfelelő 
alkatrészeket, tartozékokat építették 
be. Ma már a válogató ragyogóan mű-
ködik. Közben közösen  helyeztük 
új pályára Siófok és Tab térségének 
hulladékos rendszerét, összefogva 
az érintett önkormányzatokkal. Mos-
tanra eljutott oda a Siókom, hogy im-
már évről évre nyereséges, mert töb-
bek között a válogatóműre az ország 
több részéből is érkezik hulladék (és 
ebből bevétele van a társaságnak), 
s mert a város is megbízta olyan fel-

adatokkal, amiket korábban külső 
vállalkozásokra (nem egy esetben 
„baráti” cégekre vagy önkormányzati 
képviselőkre, azok „holdudvaraira”) 
bízott az önkormányzat. Így immár a 
saját tulajdonú Siókomnak fizetünk a 
köztisztasági feladatok ellátásáért, a 
téli síkosságmentesítésért, a házhoz 
menő lomtalanításért, valamint Siófok 
zöldfelületeinek karbantartásáért, a 
virágosításért, parkgondozásért. Sőt, 
legutóbb már a Rózsakert megújítását 
is a Siókomra és alvállalkozóira bíztuk 
– és az eredmény, az újjávarázsolt park 
azt hiszem, önmagáért beszél…”
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Hivatali és intézményi létszámstopHivatali és intézményi létszámstop
A cél a város működképességének 
fenntartása, eladósodás nélkül.

Létszámstopot rendelt el a város-
házán és a városi intézményekben 
– jelentette be dr. Lengyel Róbert pol-
gármester. „Az önkormányzatokat 
sújtó elvonásokon felül most már az 
infláció és a részben ezzel összefüggő, 
igen csak jelentős energiaár-emelke-
dés okán is előre kell gondolkodnunk 
és olyan intézkedéseket hoznunk, 
amelyekkel a város pénzügyi stabilitá-
sát ebben a helyzetben is meg tudjuk 
őrizni – így a városvezető. – A költség-
vetés ez évi tartalékkeretét egy koráb-
bi döntésünkkel az év eleji szintre, 
300 millió forintra emeltük vissza; ez 
szolgáltat bázist ahhoz, hogy az elő-

zetesen kalkuláltakhoz képest is sok-
szorosára nőtt rezsiköltségekre legyen 
fedezetünk a második félévben is.  Tu-
dom, hogy ezer helyre kellene pénz a 
városban. Folyamatosan érkeznek a 
lakossági igények új utakra, járdákra, 
játszóterekre, szemétszállítási kapa-
citás-bővítésre és még sok mindenre. 
De most olyan idők jönnek, amikor 
a fő kérdés az lesz, hogy a kötelező 
önkormányzati feladatainkat el tud-
juk-e látni, a hivatalunk, intézménye-
ink dolgozóinak a fizetése biztosított 
lesz-e, és a rezsiszámláinkat mara-
déktalanul ki tudjuk-e majd fizetni. S 
a folyamatban lévő projekteket is be 
szeretnénk fejezni. A takarékosság je-
gyében most létszámstopot rendeltem 
el. Pontosabban mind a hivatal, mind 

pedig az intézményeink esetében, új 
dolgozó felvételére kizárólag a kineve-
zési jogot gyakorló vezető által írásban 
megindokolt esetben és a személyes 
egyetértésemmel kerülhet csak sor. 
Ezenkívül, egyelőre közvetlen beavat-
kozás nélkül arra kértem a hivatal és 
intézményeink vezetőit, hogy írásban 
tegyenek javaslatokat arra, ki milyen 
módon szándékozik az elkövetkezen-
dő időszakban spórolni a maga terüle-
tén. Ennek jegyében takarékossági in-
tézkedési terv született. Figyelemmel 
kísérjük a költségvetésünk alakulását, 
és ha szükséges lesz, újabb intézkedé-
seket vezetünk be. A cél változatlan: 
észszerű döntésekkel fenntartani vá-
rosunk működőképességét, mégpedig 
eladósodás nélkül.”

Visszakérte az állam a stadionpénztVisszakérte az állam a stadionpénzt
Nyolc év óta az első konkrétum a 
siófoki stadionfejlesztés ügyében: 
nem lesz építkezés.

A kormány által elrendelt állami 
beruházásstop a nyolc éve tervezett 
siófoki stadionfejlesztést is elérte: a 
város polgármesterét arról értesítette 
az illetékes minisztérium, hogy a sta-
dionfejlesztésre anno odaítélt pénzt 
zárolják, és a visszautalását kérik.

„Az immár sportügyekben (is) 
eljáró honvédelmi minisztérium ille-
tékes államtitkára arról tájékoztatott: 
a kormány egyes (sportfejlesztési, fel-
újítási) előirányzatok tekintetében zá-
rolást rendelt el. A korábban a siófoki 
futballstadion fejlesztésére biztosított 
és az önkormányzatunk számlájára 
át is utalt pénzt most zárolták, és a 
visszautalását kérték – így dr. Len-
gyel Róbert. A döntés a polgármester 
szerint nem volt váratlan, és bizo-
nyos szempontból akár érthetőnek is 
mondható…

A kormány júniusban döntött ar-
ról, hogy az állami beruházásokat (ki-
véve a már kivitelezés alatt levőket) 
felfüggeszti. Azt remélik, ezzel 2022-
ben és 2023-ban összesen 1150 milli-
árd forintot sikerül megtakarítani.

„Kiemelt állami beruházás lesz a 
siófoki futballstadion felújítása 600 
millió forintból, így még az idén elké-

szülhet” – hangzott el a siófoki képvi-
selő-testület 2014 februári ülésén.

A stadionfejlesztésre szánt, előbb 
600 milliós, majd 1,1 milliárd forint-
ra nőtt állami támogatás évek óta 
szerepel a város költségvetésében. 
Az állami beruházás azonban csak 
húzódott, az évek során a támogatá-
si szerződés módosítására már hat 
alkalommal került sor. Tavaly év vé-
gén írtuk azt, hogy új tervek készül-
tek új építésiengedély-kérelemmel, s 
hamarosan indulhat a közbeszerzési 
dokumentáció összeállítása, a kivite-
lező kiválasztásának előkészítése is, 
majd a kivitelezésre tíz hónapja lesz 
a kiválasztandó cégnek. A munka 

három fő ütemre tagozódott volna az 
elképzelések szerint. Már akkor is azt 
írtuk azonban, hogy a jó néhány éve 
kalkulált 1,1 milliárd forint várhatóan 
nem lesz elég minderre, kérdés, hogy 
a siófoki stadionfejlesztésre juthat-e 
állami pluszpénz. A Nemzeti Stadion-
fejlesztési Programban az szerepelt: 
1,1 milliárd forintból egy 3500 néző 
befogadására alkalmas létesítmény 
készül Siófokon.

Mindez azonban a múlté, nyolc 
év után a siófoki stadionfejlesztés 
„előkészítés-reménykedés szakasza” 
lezárult, a teljes fejlesztéshez ma már 
amúgy is kevés 1,1 milliárd forint zá-
rolásával és visszautalásával. F. I.
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TANDEM

A strandolókkal közös flash-
mobbal hívta fel a figyelmet az esé-
lyegyenlőség fontosságára a Moz-
dulj! Közhasznú Egyesület a 11., 
látássérültekkel közös Balaton-kerülő  
tandemkerékpár-túrájának siófoki ál-
lomásán. A Nagystrandon zenés-tán-
cos flashmobot szerveztek, amibe 
még a strandolókat is bevonták. Vi-
rág Erzsébet, a siófoki képviselő-tes-
tület idegenforgalmi és rendészeti 
bizottságának elnöke kiemelte, hogy 
az idei strandfejlesztések kapcsán 
öt siófoki strandon valósult meg a 
fogyatékkal élők strandolását segítő 
fejlesztés, mint például az akadály-
mentesített vizesblokkok, öltözők 
és vízbeemelő liftek. A látássérültek 
óriáskerekeztek, sőt, a dodzsemezést 
és a sárkányhajózást is kipróbálták.

FELÚJÍTÁS
Felújíttatta a város a rendeltetéssze-

rű használatra már alkalmatlanná vált 
szabadtéri fitnesz tornaeszközöket, 
és még a főszezonban visszakerültek 
a vízparti helyükre: az Aranypartra, a 
Club 218-hoz, illetve az Ezüstpartra, a 
Baross iskola közelébe. 

REJTVÉNYFEJTŐK
Közel 150 rejtvényfejtő mérte ösz-

sze tudását a Siófoki Nőklub Egyesület 
szervezésében megrendezett V. Pelso 
Kupa országos keresztrejtvényfejtő 
versenyen a könyvtárban. Szerencstől 
Budapesten át Pécsig az ország minden 
tájáról érkeztek versenyzők. Kezdő ka-
tegóriában indultak a legtöbben, a hala-
dóknak, a mesterjelölteknek és a meste-
reknek pedig igazán nehéz feladatokkal 
kellett megbirkózniuk. „Évről évre sike-
res az országos versenyünk, és jó látni, 
hogy a fiatalok közül is többen csatla-
koznak” – mondta Juhász Jánosné (Sió-
foki Nőklub Egyesület).

PORMENTESÍTÉS

Kis előrelépés a szilárd útbur-
kolattal nem rendelkező, poros ut-
cák számának csökkentésében: két 
újabb utca kapott szilárd felületű 
(itatott kavics) burkolatot. Az egyik 
a foki-hegyi Gyöngy utca, a másik a 
sóstói Péter-Pál utca. A két beruhá-
zás összköltsége 30 millió forint volt.

TESTVÉRTABLÓ

A siófoki városháza főbejáratától 
balra új táblán olvashatók a testvér-
városok, illetve a partnertelepülések 
nevei, tájékoztatva ezzel az arra járó-
kat és tisztelegve az érintett városok 
lakói előtt.

GAZDANAP

Három év szünet után szervez-
te meg újra a gazdanapot a Siófok 
Térségi Gazdakör Kilitiben, a Ker-
sák-tanyán. Először tartottak trak-
toros felvonulást napindítóként a 
városrészben, s természetesen nem 
maradt el a hagyományos lovasver-
seny, főzőverseny és kenyérszente-
lés, majd az új kenyér kóstolása sem.

FESTMÉNY

Bruttó 400 ezer forinttal támogatta 
az önkormányzat, hogy Könyv Kata Sió-
fokon élő festőművész Rómába utazhas-
son egy művészeti-kutatási ösztöndíj 
elnyerését követően. Cserébe a művész 
egy festményét ajánlotta fel a városnak. 
E nagy múltú művészeti ösztöndíjat mi-
nisztériumi pályázaton nyerte el Könyv 
Kata, akitől a város nevében Kocsisné 
Várnagy Tünde, a képviselő-testület 
humán bizottságának elnöke (Becsü-
lettel Siófokért Egyesület) vette át a ké-
pet. A festőművész öt éve él Siófokon, 
és kiutazását nehezítette, hogy a 2020-
ban elnyert ösztöndíj óta családja lett, 
gyermeke született, így csak vele együtt 
tudta megoldani az ott tartózkodást. 
„Örömömre ezekben a nehéz időkben 
is pozitív választ kaptam kérelmem-
re-felajánlásomra „választott” városom-
tól – így Könyv Kata, aki nemcsak fes-
tőművész, hanem vizuális nevelőtanár 
is. – A festményt a város képviselője vá-
laszthatta ki a Kálmán Imre Művelődési 
Központ Dél-Balaton Szalon kiállításán 
látható alkotásaimból. Szeretnék itt részt 
venni, segíteni a helyi képzőművészeti 
élet újraélesztésében, az igény felkelté-
sében a magas művészet iránt.”

VANDÁLOK
Nyár, Siófok: az Oulu parkban és 

a zenepavilonnál is vandálok okoztak 
károkat, az utóbbinál sokkal jelentő-
sebb a kár, de a polgármester tudo-
mása szerint állampolgári segítséggel 
elfogták a tetteseket, s a város be fogja 
nyújtani feléjük a kárigényét.

VÉRADÁS
Véradások szeptemberben, Siófo-

kon: 5-én 9 és 12 óra között az FGSZ 
Zrt.-nél, 15-én 13 és 18 óra között a 
McDonald’s-nál, 19-én 13 és 15 óra 
között a gimnáziumban, 27-én 11 és 
15 óra között a DRV Zrt.-nél.
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SZÜLETÉS HETE
Idén is sor kerül a Születés hete 

rendezvényre az Életkezdet Perina-
tális Alapítvány szervezésében. Idő-
pontja szeptember 15-17., helyszíne a 
BRTK Könyvtár gyermekrészlegének 
különterme. Az esemény védnöke Ke-
nyér Anikó önkormányzati képviselő. 
15-én csütörtökön 16.30-kor kiállítás, 
16-án pénteken 9 órakor megnyitó. 
Előadások folyamatosan pénteken és 
szombaton. Ízelítő a témákból: a ba-
bák mozgásfejlődése, születésmese, 
miért stresszesek a kicsi babák, játék-
készítés, a szülőpár transzformációja. 
További részletek: www.eletkezdet.
hu, illetve „Siófoki Hírek, az önkor-
mányzat lapja” Facebook-oldal.

HOZZÁSZÓLÁS
Két, augusztusi lapszámunkban 

megjelent cikkünkkel (a Fő utcai 
közlekedés átalakítása és a Sió-parti 
Krúdy sétány megújítása) kapcso-
latban mondta el véleményét Biró 
József, városunk díszpolgára, terve-
ző, a városszépítő egyesület korábbi 
elnöke, jelenleg tagja.

„Egyetértek az alapelvekben a 
tervezőkkel – így Biró József. – Régi 
elképzelés, hogy fokozatosan tegyük 
sétálóutcává a Fő utcát a Sió utca és 
a Fő tér között; a biciklisek, gyalo-
gosok szempontjai élvezzenek el-
sőbbséget az autósokéval szemben 
a belvárosban. A tervezés gócpontja 
a Mártírok útja - Sió utca kereszte-
ződés, ahová elengedhetetlen volna 
egy körforgalom kialakítása; erre is 
vannak régi tervek, de ez a jelenlegi 
elképzelések között nem szerepel. 
Még nem késő, ki kell egészíteni! 
Ennek persze feltétele a kétirányú át-
közlekedés megszüntetése. A Sió ut-
cában parkolókat lehetne kialakítani 
a felszabaduló sávban, a Mártírok 
útja nyugati felén pedig görög lép-
csős nézőteret az általam a Sióra el-

képzelt vízi színpadhoz. Egyetértek 
azzal is, hogy a gyalogosforgalmat le 
kell vinni a Sió-partra, hogy ne csak a 
vasúton át lehessen megközelíteni a 
Balaton és a Sió partját. Felajánlom a 
segítségemet, tudásomat a tervezők-
nek. Most, a pénzhiányos időkben 
kell terveket készíteni, azután, ha 
ezek már megvannak, akkor tényleg 
„csak” pénz kell majd a megvalósí-
táshoz…”
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A KSH 2022. július 11. napján közzétett közleményében  
adott tájékoztatást arról, hogy elindult a  
2022-es népszámlálás hivatalos honlapja. 

A https://nepszamlalas2022.hu oldalon az érdeklôdôk 
minden, a népszámlálással és a kérdôív kitöltésével 

kapcsolatos információt megtalálhatnak az idén október 1.  
és november 28. között zajló népszámlálással kapcsolatban.

A népszámlálási kérdôívet október 1–16. között önállóan,  
az interneten keresztül is kitölthetjük,  

az erre a célra létrehozott kitöltôfelületen.

Az ehhez szükséges egyedi belépési kódot szeptember 
utolsó napjaiban postai úton minden háztartás részére 

kiküldött felkérô levél fogja tartalmazni, így a KSH 
mindenkit arra kér, hogy ôrizzék majd meg a Népszámlálás 

2022 felirattal ellátott felkérô levelet.

A KSH oldalán található tájékoztató szerint a legnagyobb hazai 
statisztikai adatgyûjtés célja, hogy pontos és részletes képet 

adjon Magyarország népességének nagyságáról, demográfiai 
jellemzôirôl, egészségi állapotáról, foglalkoztatottságáról, élet- és 
lakáskörülményeirôl. A népszámlálás eredményei kihatnak a teljes 

magyar társadalom jövôjére, hiszen hosszú távon szolgáltatnak majd 
alapot a különféle országos és helyi gazdasági, társadalmi döntések, 

fejlesztések elôkészítéséhez.

A https://nepszamlalas2022.hu honlapon az érdeklôdôk a kitöltéshez 
kapcsolódó alapvetô információk mellett olvashatnak a hazai 

népszámlálások történetérôl, de tanulmányozhatják az összeírást 
szabályzó törvényi és adatvédelmi jogszabályokat is.

KÉRJÜK, FIGYELJÉK AZ EZZEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKAT  
A KÖVETKEZÔ KÉT HÓNAP SORÁN.

FIGYELEM!
Augusztus 29-től őszi-téli-ta-

vaszi buszmenetrend, szeptem-
ber 1-től téli hulladékszállítási 
rend, szeptember 16-tól pedig téli 
parkolási rend érvényes (utóbbi-
nál: alacsonyabb díjak, felszaba-
duló szezonális parkolók, rövi-
debb fizetési időszak).  

Idősek napja
2022. szeptember 30. (péntek) 15:00  óra

 KIMK színházterem

Az eseményen való részvétel regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni 2022. szeptember 20-ig hétköznap 8.00 - 18.00 óra, 

szombaton 9.00 - 13.00 óra között 
a Tourinform Irodában személyesen vagy telefonon lehet.

Siófok, Fő tér 11.
(Víztorony)

+ 36 84 310 117

Regisztráció:

PROGRAM:

15:00 órától 
Dr. Lengyel Róbert polgármester 
ünnepi köszöntője

15:15 órától 
Kothencz Lajos nótaénekes 
műsora 

Szeptember 30-án ismét a siófoki szépkorúakat 
ünnepli a város. Az Idősek világnapjához 
kötődő rendezvényre nagy 
szeretettel várjuk a 
60. életévüket betöltött, 
állandó lakcímmel 
rendelkező siófoki 
lakosokat.
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Álmukban is néptáncolnakÁlmukban is néptáncolnak
Balaton: mint egy nagy család, 
meglepően fiatal „családfőkkel”.

Egyáltalán nem csak helyiekből állt 
a közönség, mégis visszatapsolta őket 
augusztus 20-án is, a Bor és Kenyér 
Ünnepén. Március 15-i műsorukat 
is egyöntetű elismerés fogadta, de 
amire igazán büszkék: először mu-
tattak be táncszínházi produkciót 
két telt ház előtt alapító koreográ-
fusuk, Együd Árpád emlékére, az 
ország egyik legnagyobb amatőr 
néptáncfesztiváljáról, a szekszár-
diról pedig kiemelt nívódíjat és 
különdíjat hoztak el. Páratlanul 
jó évet fut a város által kiemelten 
támogatott, jövőre 60 éves Balaton 
Táncegyüttes, két igen fiatal, helyi 
művészeti vezető irányításával, 
akik pedig az országos szólótánc-
fesztiválon nyertek különdíjat.

Hazulról hozták
Voltak nehezebb időszakok az 

együttes életében, amikor például 
mindössze négy párossal tudtak 
fellépni; s ez nem is volt olyan rég, 
Fodor Janka – ő az egyik művészeti 
vezető – is jól emlékszik még rá, hi-
szen ő már akkor is táncolt. Négy-
éves korában kezdte, és nehezen is 
tudta volna elkerülni a színpadot, 
hiszen édesanyja, Szigeti Angéla 
egyben az egyik elődje is, Pap Ká-
rollyal hosszú időn át vezette az 
együttest, de Janka édesapja is ba-
latonos táncos volt.

Művészetivezető-társa, Csuti 
Péter is otthonról hozta a zene 
szeretetét: édesapja, Csuti Csa-
ba nótaénekes, ahogyan Péter 
mondja, odahaza mindig szólt, 
és ma is szól a zene...

Janka és Péter emellett a mű-
vészeti iskola néptánc tanszakát 
is „viszi” harmadik társukkal, Szug-
fill Zsolttal – így teljes az életük, a 
napirendjük…

Augusztus 20-i fellépésükön is jól 
érzékelhető volt: mára valóságos „ra-
jongótábora” alakult ki a Balaton Tánc-
együttesnek. „Jó érzés látni, hogy ahol 
fellépünk, ma már ott közönséget von-
zunk –  jegyzi meg Péter. – Facebook- és 
Instagram-oldalunkon is egyre bővebb, 

élőbb a közösség, ami ma már valóban 
akár rajongótábornak is mondható.”

„Hatvan év nagy idő, generációk 
adták egymásnak a hírt és adják ma is, 
aminek a hatására ma is sok fiatal kezd 
el néptáncolni” – teszi hozzá Janka.

Néhány éve még nem voltak vele 
elégedettek, ma már amondók, egyre 
inkább „helyére kerül” az együttes vá-
rosi szintű megbecsültsége. „Látják és 
értékelik a munkánkat, az Együd-gálán 
bemutatott táncszínházi produkció óta 
újra helyrebillent a korábban hiányzó 
megbecsültség-érzésünk – így Csuti 
Péter. – Hiányérzetünk persze ma is 
van még, például jó volna végre elérni, 

hogy az augusztus 20-i szabadtéri fellé-
pésekhez hasonló alkalmakkor legyen 
egy megfelelő öltözősátor, ahol a lá-
nyok is nyugodtan, rendesen át tudnak 
öltözni két színpadra lépés között.”

Életre nevelés
Arra a kérdésre, hogy az 

Együd-gálán ők belülről is úgy 
érezték-e, ami kívülről látszott, 
hogy ezzel a táncszínházi produk-
cióval szintet lépett az együttes, 
egyszerre felelik: igen, úgy. „Egy 
táncszínházi produkció mindig 
több mint egy folklórműsor, olyan 
hatást akartunk elérni, hogy a kö-
zönség úgy érezze, kapott valami 
pluszt is a folklór mellé” – így Fo-
dor Janka.

„A két telt ház komoly vissza-
igazolás volt számunkra, hogy ezt 
az utat kell járnunk, de továbbra 
is szeretnénk formálni is a közön-
séget, hogy értő, befogadó közege 
legyen egy ilyen műsornak is Sió-
fokon” – árulja el Péter.

„A szekszárdi díjak pedig azért 
jelentősek, mert sok éve lépett fel 
ilyen rangos fesztiválon a Balaton, 
nagy dicsőség olyan együttesekkel 
egy szinten lenni, mint a Jászság, 
a Nyírség vagy az Alba Regia, az 
ország legnagyobb amatőr tánc-
együttesei” – teszi hozzá Janka.

„Ez az év valóban kiugró volt 
– von mérleget Péter. – Az elsőd-
leges cél ennek a szintnek a meg-
tartása, a zsűritől is ezt hallottuk 
Szekszárdon. Ez a célunk, és ap-
ránként fejlődni mindig egy lépés-
sel, akár gondolkodásban, akár a 
tánc terén. Nehéz olyan helyen, 
ahol nincs egyetem, ahol kevés a 
középiskola, itt kell kiépíteni – ami 
már most is jellemzi az együttest 
–, hogy visszajárjanak a fiatalok, 

olyan közösséget alkossunk, ahová jó 
visszajönni, ahová jó tartozni.”

„Hogy jól érezzék magukat a tán-
cosok nálunk – toldja meg Janka. – 
Voltak nehezebb idők, de amikor csak 
négy párossal tudtunk színpadra állni, 
ha versenyen indultunk, akkor is díjat 
nyertünk. A lelkületet akkor is vittük 
tovább. Olyan vagyunk, mint egy nagy 
család, életre szóló barátságok   

Fodor Janka és Csuti Péter a szólótáncverseny színpadán
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Sió völgye: turisztikai összefogás és fesztiválSió völgye: turisztikai összefogás és fesztivál
A Sióvölgye Turisztikai és Szaba-

didősport Egyesület szervezésében 
első alkalommal került megrende-
zésre a Sióvölgye Fesztivál a Halzó-
na horgásztónál Balatonszabadiban. 
A családi rendezvényen délután és 
kora este gyerekprogramokkal (Só-
lya zenekar koncertje, Varázs Tamás 
bűvészshowja) a siófoki Balaton 
Táncegyüttes fellépésével, táncház-
zal, valamint a Siófoki Férfi Dalkör 
előadásával szórakoztatták az érdek-
lődőket. Az este folyamán fellépett 
Csuja Imre színművész, a program 
zárásaként pedig a Belmondó zene-
kar koncertjét élvezhették a vendé-
gek. A rendezvény ideje alatt a helyi 
szolgáltatók, az egyesület tagjai is 
bemutatkoztak, lovaglással, íjászko-
dással, helyi termelői finomságokkal 
várták a látogatókat.

A Magyar Falu Program támogatá-
sával megvalósult eseményt sikeres-
nek ítélték a szervezők, hiszen több 
százan látogattak ki a helyszínre, 

így bíznak abban, hogy jövőre ismét 
megrendezhetik a fesztivált. Addig 
is mindenkit szeretettel invitálnak a 
Sió völgyébe, akik aktív kikapcsoló-
dásra és gasztronómiai élményekre 
vágynak.

A Balaton közeli Sió völgyében 
megfogalmazódott egy cél, hogy a 
turizmust és a vendéglátást hosszabb 
távon szeretnék fejleszteni, bevonva a 
különböző tematikájú szolgáltatókat 
is a projektbe, ezért a tavalyi év végén 
létrehozták a Sióvölgye Turisztikai 

és Szabadidősport Egyesületet. A Sió 
és környékének vonzereje a Balaton 
rendkívüli közelségében, a természeti 
értékekben, a kulturális örökségben, 
a gasztronómiai sokszínűségben, a 
borturizmusban, a helyi legendákban 
és a hagyományokban rejlik. Az egye-
sület legfontosabb célja bemutatni 
ezeket a természeti, kulturális, gaszt-
ro- és turisztikai élményeket, aktív 
kikapcso-
lódási lehe-
tőségeket.

 szövődnek. Ez életre nevelés is, 
nem hagyjuk, hogy elkallódjanak. 
Nem tudom, van-e manapság még egy 
ilyen összetartó közösség. Ebben van 
az ereje: a közös munkában, élmény-
ben, eredményben.”

A tánc az éltető
Janka 30, Péter 20 éve táncol (Pé-

ter is még az óvodában szeretett bele 
a néptáncba, Szeibert Tibor járta az 
ovikat akkoriban), 2019 óta művé-
szeti vezetők, a művészeti iskolából, 
majd a Balaton táncosaiból kinőve 
magukat. Janka korábban tanított a 
balatonszabadi általános iskolában 
is, Péter beiratkozott gépészmérnök-
nek, majd az ELTE-re is, de egyik 
sem kötötte le – ma már mindketten 
a táncművészeti egyetem hallgatói, 
Janka harmadéves, Péternek viszont 
már csak a szakdolgozata van vissza, 
no meg a későbbiekben majd a két 
újabb év a mesterképzésen mindket-
tejüknek.

Életforma számukra, amit csinál-
nak – vallják egyöntetűen. A néptánc-
cal álmodnak, a gyerekcsoportnak az 
egyik koreográfiája nemrég konkrétan 
álmában jutott eszébe Jankának, Pé-

ter pedig a 2019-es, „Nagyruva alatt” 
című karácsonyi műsoruk alapötletét 
álmodta meg. „Életünk minden perce 
hatással van vagy lehet egy produkci-
óra, ha meglátunk egy színt, hallunk 
egy mondatot, egy hangot, ha nem is 
népzene, az beépülhet egy következő 
koreográfiába. Ezt szeretjük, ez éltet 
bennünket.”

Janka egyre inkább szereti kí-
vülről nézni, segíteni a tánckar ko-
reográfiáját, azt elképzelni, mi tetsze-
ne a közönségnek, de egyelőre persze 
a tánccal sem hagy fel. „Én ma még 
nem tudom elképzelni az életemet 
úgy, hogy ne táncoljak” – szögezi le 
gyorsan Péter.

Cannes-ba mennek
Készülnek már a hagyományos 

karácsonyi műsorukra (december 
16-án lesz) s a jövő évi jubileumra 
(kiállítás a 60 évről, nyári és téli be-
mutató, valamint közös produkció is 
lesz a művészeti iskolával, melynek 
25 éves lesz a néptánc tanszaka); de 
még idén is vár rájuk egy kiemelkedő 
fellépés: szeptember végén a francia-
országi Cannes-ban, az ottani nem-
zetközi fesztiválon. S persze nagyon 
várják, hogy elkészüljön a próbater-
mük a leendő civil házban.

 F. I.

Fodor Janka a Rózsakert átadóján énekelt Csuti Péter az augusztus 20-i műsorban
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1912-ben egy fiatal színésznő, bizonyos Hajnal 
Hajnalka debütált a Tengerész Kató című „feledhe-
tetlen” sikerű operettben. Ám néhány előadás után 
az operett is, Hajnalka is eltűnt a színpadról. Ugyan-
ezekben a hónapokban nyílt egy színházi ügynök-
ség (az első) Budapesten. A Réti iroda rövid idő alatt 
forgalmas színész-találkozóhely lett. Főként szerző-
dés nélküli színészek látogatták – többnyire siker-
rel. Ugyanis Réti bácsi nem csak a tehetséget látta 
meg ügyfeleiben, hanem a direktorokkal fenntar-
tott kapcsolatai által sikeres színészközvetítő is lett.

Hajnal Hajnalkát megdorgálta Réti bácsi: – Ma-
gát, aranyoskám, Hügel Hajnalkának hívják. Valaki 
azt a rossz tanácsot adta kegyednek, hogy változ-
tassa nevét Hajnal Hajnalkára. Rossz, nagyon rossz! 
Aki karriert akar csinálni – márpedig magácska nem 
csak akar, hanem meg is csinálja – az ne faragjon 
szóviccet a nevéből!

Réti bácsi tanácsára Hügel Hajnalkából ott hely-
ben megszületett Honthy Hanna, és Réti bácsi se-
gédletével szerződést is kapott a pozsonyi Magyar 
Színház Csárdáskirálynő előadására – Vereczky 
Szilvia szerepére. Ettől kezdve Honthy Hanna és a 
Csárdáskirálynő, Honthy Hanna és Kálmán Imre 
neve elválaszthatatlanok. A pályakezdő Honthynak 
azonban nem volt könnyű dolga Pozsonyban. A ne-
hézségeket Ella asszony teremtette. Ella asszony 
ugyanis primadonna volt. Ráadásul az igazgató 
felesége…A bécsi Burgtheaterben kezdte a pályát, 
saját bevallása szerint Schratt Katalin keresztlá-
nya volt. Amit viszont nem mondott, de az akkori 
osztrák-magyar színházi világ sejtette, és valósként 
pletykálta, hogy Schratt Katalin nem a keresztanyja, 
hanem az édesanyja… Akkor pedig a papa nem le-
hetett más… mint a császár őfelsége, Ferenc József. 
Márpedig az álmoskönyv szerint sem szerencsés 
sikert aratni egy konkurrens stimmkolleganő előtt, 
aki ráadásul a direktor felesége és a császár – tör-
vénytelen, de – édes gyermeke. Honthy pedig óriási 
sikert aratott Szilviaként. Igaz, Hervey kisasszony, a 

Stázit alakító szubrett szerint azért olyan fergeteges 
Honthy sikere, mert Kálmán Imre minden sikerszá-
mot a primadonnának adott.

Ekkor Honthy a színháztörténetben példátlan 
javaslatot tett: felajánlotta Hervey kisasszonynak, 
cseréljenek szerepet. A direktor nehezen ment 
bele, de Ella asszony meggyőzte férjét, hátha még-
is igaza van Hervey kisasszonynak…Két hét múlva 
Hervey kisasszony játszotta Szilviát, Honthy Stázit, a 
szubrettet. A pozsonyi német nyelvű újság, a Press-
burger Zeitung (amely sohasem volt jóindulatú a 
Magyar Színházzal) ezt írta: “ Honthy Szilviaként úgy 
jelent meg a színpadon, mint egy királynő, szubrett-
ként viszont berobbant, mint a tavaszi vihar…”.

 Lengyelfi Miklós

Honthy Hanna berobbanása

Budapest, 1967. október 24. Barabás Sári, az NSZK-ban élő 
koloratúrszoprán, Honthy Hanna színésznő és Vera Kálmán, 
Kálmán Imre özvegye a zeneszerző születésének 85. évfordu-
lója alkalmából avatott emléktábla leleplezésén, a Kálmán Imre 
utca 1-es számú ház előtt. A háttérben Rátonyi Róbert, az Ope-
rettszínház művésze. MTI-fotó.
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Európa-bajnok lett a „mi fiunk”Európa-bajnok lett a „mi fiunk”

Pomucz Tamás 1989-es vitorlás Eu-
rópa-bajnoki aranya után 33 évvel 
újra Európa-bajnoka van Siófok-
nak: Németh Nándor úszó, a város 
támogatottja.

A Siófoki Híreknek a budapesti vi-
lágbajnokság után adott interjújában 
(lásd júliusi lapszámunkat) Nándi azt 
mondta, reméli, az Eb-n összejön már 
az érem is… Összejött, kettő is, ami-
ből az egyik arany: a BVSC színeiben 
úszó siófoki fiatalember Rómában a 
4×200-as magyar gyorsváltó tagjaként 
nyert aranyat, 100 gyorson ugyancsak 
a váltónégyes tagjaként ezüstöt, egyé-
niben pedig ugyanezen a távon ötödik 
lett.

„Helyén kezeljük az első helyet 
is – mondta Németh Nándor az Eu-
rópa-bajnokságról hazatérve, a Bor 
és Kenyér Ünnepén, a hajóállomási 
Dísz tér színpadán. – Tudtuk, hogy 
többen hiányozni fognak, így például 
a britek, de azt is, hogy itt a lehetőség, 
ki kell használnunk. Én egyébként 
már a világbajnokság után megmond-
tam (akkor úsztunk újra együtt azok 
után, hogy 2017-ben junior világbaj-
nokok lettünk), hogy az Eb-n már 
egész jól fogunk együtt úszni… S a 
2024-es olimpián talán még nagyobb 
meglepetésre leszünk képesek így né-
gyen…”

Nándi elárulta, hogy kifejezet-
ten szereti a váltót, ahol a csapatért, 
a hazáért úszhat, s azt is, hogy Cseh 

László neki is nagy példaképe azok 
közül az „öregek” közül, akik nemrég 
vonultak vissza, akiktől átveszi, átvet-
te a stafétabotot az új magyar úszóge-
neráció. Kérdésre válaszolva azt sem 
titkolta, hogy akad még bőven javíta-
nivalója, „ha gyorsabban úszom, ak-
kor például szétesik a technikám, erre 
figyelnem kell, meg a fordulóimon is 
javítanom kell, tudom…”.

Most a világ- és Európa-bajnokság 
után kis pihenő előzi meg a rövid pá-
lyás szezont, ahol edzőjével egy új-
donsággal is előállnak. „Öt éve úszom 
a 100 és 200 gyorsot, úgy gondoltuk, 
ebben most egy kis szünetet tartunk, 
és megpróbálkozunk a hátúszással. 
Edzéseken elég jól megy, ez egy új 
kihívás lesz, kíváncsi vagyok, mire 
leszek képes háton, például az orszá-
gos bajnokságon meg tudom-e lepni 
a hátúszókat… Jövőre pedig újra vb, 
Japánban, ahová jóval előbb ki kell 
menni, amit azért se szeretek, mert 
én eléggé válogatós vagyok a kajákat 
illetően...A 2024-es meg már a párizsi 
olimpia éve, de még előtte februárban 
is csúcsformába kell hozni magunkat, 
mert a világbajnokság lesz a kvalifiká-
ciós verseny az olimpiára.”

...

Most jobbak voltak a fordulói? – 
kérdeztük a hajóállomási Dísz téren 
Vargha Bélától, arra utalva: júliusi 
interjúnkban Nándi megemlítette, 

siófoki nevelőedzője, Béla bácsi sze-
rint a fordulói nem voltak tökéletesek 
a budapesti vb-n. „Igen, most job-
bak, de ahogyan ő is elmondta, van 
még mit javítania” – felelte Vargha 
Béla, mire mellette álló párja, Nándi 
másik nevelőedzője, Király Johanna 
megjegyezte: „Már amennyit a tévén 
keresztül meg lehet állapítani… A bu-
dapesti vb-n ez könnyebben ment, ott 
voltunk a helyszínen.”

Béla bácsi kérésünkre tovább 
szakmázott: „Túl nagy sebességgel 
megy a falra, közel megy hozzá, kicsit 
messzebbről kéne indítania a bukót, 
és akkor is odaérne a lába, el tudna 
rugaszkodni. Ez persze az én vélemé-
nyem….Nándi sokat izmosodott. Ez 
pedig mélyebb vízfekvéssel jár együtt, 
ami persze csak millimétereket jelent. 
Ahhoz nyilván kell egy bizonyos idő, 
amíg az izmok hozzáerősödnek, hogy 
ugyanazt a vízfekvést biztosítsák, 
amit eredetileg ő kezdő úszó korától 
megszokott.”

Johanna hozzátette: „Keszegvé-
kony gyerek volt, mászott a víz tete-
jén, mint a vízipók: most hogy picivel 
lejjebb úszik, ehhez a testnek is hoz-
zá kell szokni, vagyis ára van az izmo-
sodásnak.”

Nándi római eredményei „benne 
voltak a pakliban”, állapította meg a 
nevelőedző páros, hozzátéve: és van 
még benne bőven fejlődési lehető-
ség...

 F. I.

Németh Nándor itthon, a két római éremmel,  
az egyik arany, a másik ezüst

Johanna néni és Béla bácsi - Nándi máig így emlegeti  
a siófoki nevelőedzőit
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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: 9:00–18:00
Kedd: ZÁRVA
Sz.–p.: 9:00–18:00
Szombat: 8:30–13:30
Vasárnap: ZÁRVA

FELNŐTT RÉSZLEG

NYITVATARTÁS

Ne dobjon ki élő növényt! Várjuk a könyvtárba
fűszer- és szobanövények hajtásait, palántáit,

amíg az asztalra felfér! És ha már itt van,
fogadjon örökbe egy újat!

A növényhotelt a felnőtt részleg polcai közt találják.

amíg az asztalra felfér! És ha már itt van,
fogadjon örökbe egy újat!

A növényhotelt a felnőtt részleg polcai közt találják.

amíg az asztalra felfér! És ha már itt van,
fogadjon örökbe egy újat!

A növényhotelt a felnőtt részleg polcai közt találják.

Hétfő: 13:00–18:00
Kedd: ZÁRVA
Sz.–p.: 13:00–18:00
Szombat: 8:30–13:30
Vasárnap: ZÁRVA

GYERMEKRÉSZLEG

SZEPTEMBERI 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

Örömmel és büszkeséggel jelentjük be, hogy 2022-ben
a Kulturális és Innovációs Minisztérium döntése alapján

a BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház elnyerte
a MINŐSÍTETT KÖNYVTÁR CÍMET!
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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!

A GYERMEKRÉSZLEG PROGRAMJAI

SZEPTEMBER 22. és 29.

KÉ(S)ZCSODÁK
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT 14:30–16:30 2022. SZEPTEMBER 24-TŐL

minden második szombaton 10:00–10:30

2022. SZEPTEMBER 12-TŐL
Részletek a Facebook-oldalunkon!
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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

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

Programjaink részleteit honlapunkon és Facebook-oldalunkon találják!

Siófoki séták

JELENTKEZÉS: az Emlékház és a Tourinform iroda elérhetőségein
A séták előre egyeztetett időpontban is kérhetőek.

További részletek és időpontok honlapunkon és Facebook-oldalunkon!

TEMATIKUS VÁROSNÉZŐ SÉTÁK
csütörtökönként 16:00 órakor

Fémbe öntött sorsok
Varga Imre szobrainak nyomában

SZEPTEMBER 29.

Villák, szobrok, színpadok
A kulturális élet elindulása Siófokon

SZEPTEMBER 15.

SZEPTEMBER 22.

A Balaton - a Riviéra
A fürdőélet kezdetei Siófokon

Az Operettkirály
Kálmán Imre-kultusz Siófokon

SZEPTEMBER 8.

Hé�ő: ZÁRVA
Kedd-péntek: 10:00–12:30
             13:00–16:00
Szombat:  10:00–14:00
Vasárnap: ZÁRVA

Nyitvatartás 

2022. SZEPTEMBER 16–17.,
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI

VÁROSNÉZŐ SÉTA
TÁRLATVEZETÉSEK
OPERETTVETÍTÉS

Ingyenes belépés
minden kiállításunkra
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ÚJRA VÉRADÁS a siófoki McDonald's-nál!

VÉRADÁSI REKORDKÍSÉRLET, 
A MEKIVEL!

Együtt még több életet menthetünk!
Vegyél részt te is a siófoki rekordkísérletben, május 26-án, a Meki parkolójában!

Egy észbontóan komoly akcióval várunk téged,
a véradóknak pedig ajándék Big Mac® vagy McChicken® szendviccsel,

illetve McFreeze®-zel és meglepetés ajándékokkal kedveskedünk!

MIKOR?
2022.05.26.

11 és 18 óra

között

HOL?
SIÓFOK,

McDonald’s
parkoló

2022. 09.15.  

csütörtök

VÉRADÁSI REKORDKÍSÉRLET, 
A MEKIVEL!

Együtt még több életet menthetünk!
Vegyél részt te is a siófoki rekordkísérletben, május 26-án, a Meki parkolójában!

Egy észbontóan komoly akcióval várunk téged,
a véradóknak pedig ajándék Big Mac® vagy McChicken® szendviccsel,

illetve McFreeze®-zel és meglepetés ajándékokkal kedveskedünk!

MIKOR?
2022.05.26.

11 és 18 óra

között

HOL?
SIÓFOK,

McDonald’s
parkoló

VÉRADÁSI REKORDKÍSÉRLET, 
A MEKIVEL!

Együtt még több életet menthetünk!
Vegyél részt te is a siófoki rekordkísérletben, május 26-án, a Meki parkolójában!

Egy észbontóan komoly akcióval várunk téged,
a véradóknak pedig ajándék Big Mac® vagy McChicken® szendviccsel,

illetve McFreeze®-zel és meglepetés ajándékokkal kedveskedünk!

MIKOR?
2022.05.26.

11 és 18 óra

között

HOL?
SIÓFOK,

McDonald’s
parkoló

EGYÜTT MÉG TÖBB ÉLETET MENTHETÜNK!
Vegyél részt te is a véradáson, szeptember 15-én,  

Siófokon, Zúgó u. 1. (a Meki parkolójában)!
A véradóknak ajándék Big Mac® vagy McChicken® szendviccsel,  

illetve McFreeze®-zel és meglepetés ajándékokkal kedveskedünk!

VÉRADÁSI REKORDKÍSÉRLET, 
A MEKIVEL!

Együtt még több életet menthetünk!
Vegyél részt te is a siófoki rekordkísérletben, május 26-án, a Meki parkolójában!

Egy észbontóan komoly akcióval várunk téged,
a véradóknak pedig ajándék Big Mac® vagy McChicken® szendviccsel,

illetve McFreeze®-zel és meglepetés ajándékokkal kedveskedünk!

MIKOR?
2022.05.26.

11 és 18 óra

között

HOL?
SIÓFOK,

McDonald’s
parkoló

PÁLYÁZAT ÚTJÁN ELADÁSRA  
 KIJELÖLT INGATLANOK
1.  Siófok-Töreki, 0179/21 hrsz. 5744 m2  

(4270/5775-öd tulajdoni hányad) kivett szántó, legelő  
Vételár: az önkormányzat 4270/5775-öd 
tulajdoni illetőségének értéke: 6.144.000 Ft

2.  Siófok, Sándor u. 40. beépített terület 5515 hrsz. 596 m2 
Vételár: 7.170.000 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.

3.  Balatonboglár, a 7-es úttól délre, Ordacsehibe vezető 
úttól keletre található  kivett rét 0100/2 hrsz. 130472 m2 
Vételár: 22.603.000 Ft 

4.  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: 223.780.000 Ft

5.  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: 105.060.000 Ft 

6.  Siófok, Déli u. 2. kivett gazdasági épület és teniszpálya, 

udvar 9697/72 hrsz. 23687 m2   

Vételár: 568.725.000 Ft

7.  Siófok, Szekrényessy K. u. 1. kivett beépítetlen terület 

9778 hrsz 17878 m2  

Vételár: 438.428.000 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. szeptember 30. (péntek) 9:00 óra



A SIÓFOKI  
TEMETKEZÉSI  KFT.

VÁLLALJA TEMETÉSEK TELJESKÖRÛ  
ÜGYINTÉZÉSÉT, LEBONYOLÍTÁSÁT!

• irodánkban történik a sírhelyek megváltása, újraváltása
• vállaljuk a gyászhirdetés újságban történô megjelentetését 

• siófoki temetôk üzemeltetése

SIÓFOK, FÔ. U. 200.
(Autóbusz pályaudvarral szemben.)

Tel.: 84/310-529 ügyelet 0-24: 20/219-0957
iroda@siofok-temetkezes.hu • www.siofok-temetkezes.hu

CBA FOKI KFT.  
SIÓFOKI ÉS ZAMÁRDI 

ÜZLETÉBE

• PÉNZTÁROS- 
ÁRUFELTÖLTŐ

• CSEMEGEPULTOS-
ÁRUFELTÖLTŐ 

munkatársakat keres  
éves állásra!

Jelentkezés személyesen, illetve az  
allas.cbazamardi@gmail.com 

címre várjuk.  
Tel.: 06-30/298-4587

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

Látogassanak meg minket!
Nyitvatartásunk szeptembertől minden nap 10-18 óráig 

 Fordított ház

A SIÓFOKI HÍREK ÚJSÁGBA  
HIRDETÉSFELVÉTEL  
A SZUPERINFÓ  
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI  
IRODÁJÁBAN:
Siófok, Kele út 5 szám alatt. 
Tel.: 84 317 922
Email: siofok@szuperinfo.hu

Valamint üzletkötőinknél,  
akik kérésére felkeresik.

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉS: 
OKTÓBER 6., 
LAPZÁRTA: SZEPTEMBER 30.

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



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.

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. szeptember 1-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!!

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?

SIÓFOK

+36 84 313 836
www.PIZZAKARAVAN.hu

TÖLTSD LE 
mobilappunkat

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

Renault Master
2.3 dCi L3 H2 Business tgk.
Napi bruttó: 22.000 Ft
Autópálya matrica - casco

300 km/nap

·személyautók     ·mikrobusz     ·kisteherautók



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

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!

•	Autóspecifikus	navigációs	fejegységek	90.000 Ft-tól	
(Suzuki,	Volkswagen,	Audi,	BMW	stb.)

•	2	dines	androidos	multimédiás	fejegységek	navigációval	45.990 Ft
•	Kenwood	USB	autórádió	21.500 Ft-tól
•	Kenwood	USB	autórádió	bluetooth-tal	32.990 Ft-tól
•	Kenwood	2	din	méretű	autórádiók	45.990 Ft-tól
•	Pioneer	USB	autórádió	21.500 Ft-tól
•	Tolatókamerák	8.990 Ft-tól
•	DLD	500+	mélysugárzó	27.990 Ft
•	Üres	mélynyomó	ládák	csatlakozóval,	hangolócsővel	9.990 Ft-tól
•	2	csatornás	végfok	erősítő	19.990 Ft-tól
•	4	csatornás	végfok	erősítő	27.990 Ft-tól
•	Kábelszettek	5.500 Ft-tól
•	Szerelési	anyagok,	kondenzátorok,	csatlakozók,	átalakító	kábelek	

gyári	autórádió	kiváltásához	
•	Usb/aux/bluetooth	illesztők	gyári	fejegységekhez
•	Tolatóradar-szettek	színezet	érzékelőkkel	is!
•	Sport	kipufogó	saválló	dobok	13.990 Ft-tól
•	Kipufogó	végek	1.990 Ft-tól
•	Led	és	xenon	termékek,	xenon	hatású	izzók!
•	Lézer	detektorok,	lézer	elleni	védelem	34.990 Ft-tól

KLÍMATISZTÍTÁS, TÖLTÉS, JAVÍTÁS
Bankkártyás	fizetési	lehetőség!	•	Az	ajánlat	érvényes	2022.	szeptember	1-től	a	készlet	erejéig.

Új	és	használt	AUTÓGUMIK 
GARANCIÁVAL

Gyári	minőségű	ÜLÉSFŰTÉS 
szettek	beépítése

Gondozásmentes	
AKKUMULÁTOROK 
2	év	garanciával	

15.990	Ft-tól!

la-chip-tuning siófok
htb.hu kft

AKCIÓS AUTÓHIFI TERMÉKEK!
CHIPTUNING, MOTOR OPTIMALIZÁLÁS, FOGYASZTÁS CSÖKKENTÉS

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

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

Az ajánlat. 2022 szeptember 1-től visszavonásig tart.

VITORLÁS  
BOLT SIÓFOK

Siófok, Vitorlás u. 6.  
Tel.: 84/315-301 

Nyitva: Hétfő: Szünnap • Kedd-Péntek: 9-16 
Szombat: 9-12 • Vasárnap: Zárva

HAJÓ FELSZERELÉS
ROZSDAMENTES CSAVAROK



Vitaking Omega- 3 Kids
Magas DHA tartalmú halolaj kife-
jezetten gyerekek számára készült. 
A megújult változat kellemes, cit-
rom illatú. Az omega-3 zsírsavak 
(EPA és DHA) ma gyakorlatilag hi-
ányoznak az étrendünkből. A DHA 
(dokozahexaénsav) hozzájárulhat 
a normál agymű ködés fenntartá-
sához. kiszerelés: 100 db

Kék - Lukács Kék Kenőcs ZERO 30 ml
Összetevőinek köszönhetően a készítmény megnyugtatja, illetve segíti helyreállíta-
ni a bőr eredeti állapotát. A kenőcsben lévő természetes növényi kivonatok, illetve 
a bőrazonos lipid komponens jótékony hatással vannak a kipirosodott, gyulladt és 
száraz bőr ápolására. Hidratálják a bőrt és egyensúlyba hozzák annak mikroflóráját.

Biocom REG - ENOR
A Reg - Enor étrend-kiegészítő 
elősegítheti a emésztés megfele-
lő működését, segíthet a szerve-
zet méregtelenítésében. A szer-
vezet a méreganyagokat a zsír-
szövetben tárolja. A termék hasz-
nálata, megfelelő diéta mellett 
testtömegcsökkentést eredmé-
nyezhet. 500 ml-es kiszerelésben 

Natur Tanya Cink - biszglicinát
A szerves cink hozzájárulhat 
a termékenyég fenntartásá-
hoz, a sejtek oxidatív stresz-
szel szembeni védelméhez, 
az immunrendszer egészsé-
ges működéséhez, a normál 
szellemi működés fenntartá-
sához és kognitív funkciók-
hoz, a normál látás fenntartásához, a vér nor-
mál tesztoszteronszintjének megtartásához, az 
egészséges csontok megtartásához a haj-, bőr-
köröm egészséges állapotának fenntartásához. 
A cink részt vesz a normál sav–bázis egyensúly 
fenntartásában, a makrotápanyagok, a szén-
hidrátok és a zsírsavak egészséges anyagcseré-
jében, kiszerelés: 60 db tabletta

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

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

Vitaking

Dr. Theiss

Bálint cseppek

Dr. Chen

Violife

Love diet

GAL

Natur Tanya

Ukko

Naturland

Energy

Interherb Kollagén & 
Hyaluronsav Intense
Nagydózisú és kiváló bio-
hasznosulású hidrolizált kollagén 
peptidet és hialuronsavat, vala-
mint a bőr egészségében szere-
pet játszó vitaminokat (A- és C-vi-
tamin, Biotin) tartalmazó komp-
lex készítmény. A kollagén a bőr-, 

a porc- és csontszövet ellenálló, ugyanakkor ru-
galmas vázanyaga, hialuronsavval együtt részt 
vesz a bőr szerkezeti felépítésében. 30 db

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 el-
lazulását, a máj és az epe normál működését. 

BioCo Lizin max 1000 mg
A lizin egy nélkülözhetetlen amino-
sav, amely a C-vitaminnal kombi-
nálva elősegíti az immunrendszer 
optimális működését, hozzájárul a 
herpesz előfordulásának csökken-
téséhez, illetve az izomszövetek 
egyik fő alkotóeleme, ezért gyak-
ran alkalmazzák a sportolók, hogy 
elősegítsék a sovány testtömeg 

növekedését és az izmok és csontok általános 
egészségi állapotát. 100 db-os kiszerelés

Love diet glutén - és laktózmentes
hamburger zsemle
Magas élelmi rost tarta-
lom, alacsony cukortar-
talmú pékáru. 2 x 70 g
Búza- és szójamentes is!
Most már több fajta 
Love diet termék közül 
válogathat! 

Interherb sörélesztő pehely
A sörélesztő kiváló forrása az esz-
szenciális aminosavaknak, így 
vegetáriánusok számára is ide-
ális. A B-vitaminok teljes spektru-
mát tartalmazza, ugyanakkor
ásványi anyagok étrendi kiegé-
szítésére is kiváló. Gluténmentes!
100 g / 300 g-os kiszerelésben

Pepo Papa tökmagolaj
A tökmagolajban számtalan vitamin és 
nyomelem található, melynek köszön-
hetően rendszeres fogyasztás során 
erősítheti az immunrendszert. Segíthet 
megelőzni a szív- és érrendszeri megbe-
tegedéseket, a prosztata betegsége-
ket, hozzájárulhat a keringési rendszer 
optimális működéséhez.
kiszerelés: 250 ml / 500 ml / 1000 ml


