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Adria vs. Balaton
Szezon előtt menetrendszerűen jönnek a rém-
hírek. Mindenki a Balatont használja a 15 perc 
hírnév eléréséhez, a nézettség, kattintásszám, 
olvasottság növeléséhez, legyen szó sajtóról, kö-
zösségi oldalakról vagy blogokról. Idén azonban 
a sajtó nem volt tele ál- és rémhírekkel, a csapás 
máshonnan jött. A parlamentből.

Ha magas a vízszint, az a baj. Ha alacsony, akkor az. Ha 
elpusztul egypár hal, az már országos botrány, hiszen 
hogyan is fordulhat az elő, hogy egy tóban, amelyben 
50 fajta hal él, el is pusztulnak az egyedek. A Balaton-
ban, kérem, ne dögöljön meg egy hal sem. Örök életet a 
halaknak! Árvaszúnyogok? Nehogy már vízpart mellett 
előforduljanak! Természeti jelenséget ürülékszigetnek 
néznek, és ráugrik a sajtó is? Természetes dolog. Káni-
kula van, az a baj. Hűvös van, az a baj. Nincs program, 
nyugalom van. Miért nincs program? Van program, han-
gos. Rosszul lesznek a gyerekek a táborban az ebédtől. 
Nemá’, az a Balaton vízétől van! Szemelvények az utóbbi 
évek szezonkezdetének híreiből. Idén azonban mint-
ha elkerülte volna a Balatont ez a fajta kommunikáció, 
már elhittük, hogy legalább ezen a téren nem lesz gond. 
Aztán elhangzott a parlamentben a mondat, ami szin-
tén évek óta borzolja a kedélyeket. Kepli Lajos veszp-
rémi jobbikos országgyűlési képviselő azt mondta a 
parlamentben, hogy ma már egy hét Horvátországban 
olcsóbban jön ki, mint a Balatonnál. Évek óta tudja min-
denki, hogy ez finoman szólva is butaság, de valahogy 
időről időre előjön a téma, hogy aztán futótűzként se-
perjen végig az országban. Azért, hogy mi ne csak általá-
nosságban cáfoljuk ezeket az állításokat, utánanéztünk, 
kiszámoltuk.
Az első dolog, amiről sokan elfeledkeznek, hogy az Adri-
ára el is kell jutni. Nem lehet csak úgy teret váltani és hip-
hop napozni a tengerparton! Budapesttől körülbelül 
500 kilométer Horvátország legközelebbi partszakasza, 
ami azt jelenti, hogy szükség van egy 10 napos autópá-
lya- matricára, ami 2975 forint, a határ túloldalán pedig 
100 kunára ugyanezen okból kifolyólag, csakhogy ott 
visszafelé is ennyit kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy kicsit 
több mint 10 000 forintot kell fizetni csak az autópályára, 

és ott van még annak az 1000 kilométernek a benzin-
költsége is. Itt meg is dőlt az állítás, hiszen a Balaton az 
ország bármely pontjáról ennél sokkal olcsóbban elér-
hető. Nem beszélve arról, hogy ez a legközelebbi turis-
tacélpontra vonatkozik, ha délebbre indulunk, akkor az 
útiköltség elérheti a 40 000 forintot is. 
A szálláson sem tudjuk megspórolni ezt az összeget, fő-
leg, hogy a turisztikai szakemberek már idén áprilisban 
azt közölték, hogy a horvát szálláshelyek 11 százalékkal 
lesznek drágábbak az idei csúcsszezonban. Szintén a 
szakemberek mondják, hogy a legtöbb utazó az apart-
manok közül választ, itt is érvényes, hogy előszezonban 
olcsóbb, jó előre lefoglalva még olcsóbb, de még így 
is drágább, mint a Balatonnál. Főszezonban pedig akár 
háromszoros árakkal is találkozhatunk. Hogy konkrét 
példát is írjunk: főszezonban egy 3000 fős kistelepülé-
sen egy 4 személyes apartman televízióval, wifivel, 195 
000 forintba kerül. Ez amúgy még nem is drága, hiszen 
áttanulmányoztunk más beszámolókat is, ahol azt írják, 
hogy napi 30 000 forintért már "elég korrekt" apartmant 
találni, ami ugye 210 000 forint egy hétre. Egy család-
nak ennyit kell kifizetnie, de ha például baráti társaság 
utazik, akkor személyenként egy napra lebontva 7-8000 
forintot kell bedobni a nyaralásba. Siófokon ugyanilyen 
minőségű és felszereltségű apartmant már 2500 forint-
tól lehet bérelni, de az átlagos ár a 3500-4000 forint. 
Az éttermi árakat tekintve is körülbelül másfél-kétszeres 
árakkal kell számolni. Az egyik horvát nemzeti ételért, 
mely a legolcsóbb az étlapon, körettel és egy kólával 
4200 forintot kell leszurkolni egy háromezer fős kistele-
pülés teljesen átlagos kisvendéglőjében. Olyan ez, mint-
ha itthon pörköltet rendelnénk. Siófok belvárosában, a 
Roxy étteremben egy tanyasi tüzes marhapörkölt tej-
fölös juhtúrós szalonnás galuskával és egy kólával 3600 
forintba, a Bella Italia étteremben a vörösboros marha-
pörkölt galuskával és egy kólával 3000 forintba kerül. Az 
ennél drágább ételeknél a különbség még nagyobb, itt 
már kétszeres árral kell számolni, egy egyszerű kétfős va-
csorát 10-11 ezer forint alatt nem lehet megúszni. Arról 
nem is beszélve, hogy a siófoki belvárosi éttermekben 
egy grilltál vagy egy hasonló hústál, amin több szelet 
hús található és akár három embernek is elég lehet, 
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ugyanannyiba, azaz körülbelül 4200 forintba kerül, mint 
a már említett legolcsóbb étel Horvátországban.
A bolti áraknál nincs ekkora szórás, mondhatnánk 
nincs kecmec, amit itthon megkap az ember, azért ott 
kint pontosan a dupláját kell a kasszánál kifizetni. Szó-
val mindent összevetve, egy hét az Adrián - méghozzá 
a legközelebbi településen - szállással, autópályadíjjal, 
heti két-három éttermi étkezéssel és ugyanennyi be-
vásárlással körülbelül 300-330 000 forintba kerül úgy, 
hogy a strandon nem költ semmit az ember, nem 
hajókázik, nem kirándul, nem megy múzeumba, tu-
lajdonképpen semmit sem csinál, csak az ingyenes 
strandokon sütteti a hasát. A távolabb lévő közkedvelt 
turistacélpontok ennél sokkal többe kerülnek, ami-
vel mi számoltunk, az a lehető legolcsóbb megoldás. 
Nyár elején egy sajtótájékoztatón, melyen részt vettek 
helyi vendéglátósok és az idegenforgalomban érde-
kelt vállakozók, szintén szóba került ez a téma. Akkor 
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő, aki szintén 
részt vett a rendezvényen, a következőket mondta:

- Balaton-parti embereknek, illetőleg minden magyar 
embernek az az alapvető elemi érdeke, hogy jó hírét 
vigyük a magyar turizmusnak, jó hírét vigyük a magyar 
tengernek, a Balatonnak, a balatoni turizmusnak. Közel 
40 éve élek itt a Balaton partján, és nagyon szomorú-
an látom, hogy nem tud elindulni úgy főszezon, hogy 
bizonyos politikusok, közéleti szereplők ne vegyék a 
szájukra negatív értelemben a magyar turizmust, a ma-
gyar tengert, a balatoni turizmus eredményeit. Sajnos a 
közelmúltban is számos ilyen megnyilvánulást láttam és 
tapasztaltam, ezt nemcsak szomorúnak, sajnálatosnak, 
hanem kártékonynak is tartom a Balaton szempontjából. 
Akár ellenzéki, akár kormánypárti politikusok vagyunk, 
pontosan az összefogást kellene előtérbe helyeznünk. 
Végezetül a szezon közepén a legnagyobb bulvárlap is 
bepróbálkozott a témával, de annyira túltolták, olyan 
hihetetlen dolgokat állítottak, hogy az internetes olda-
lukon a kommentelők szétszedték őket. Jöhet a költői 
kérdés: kinek jó ez? Jöhet a konklúzió: az Adria drágább 
mint a Balaton, nem is kicsit. 

Kevesebb bűncselekmény, több bűnmegelőzési központ a Balatonnál
A Balaton déli partjának öt településén öt iskola 212 
diákja segítette a rendőrség sikeres bűnmegelőzési 
tevékenységét a nyári szezonban.

Az elmúlt években csökkent a Somogy megyében 
elkövetett bűncselekmények száma, és a felderítés 
eredményessége tekintetében Somogy a megyei lista 
élére került az idei évben – hangzott el a Dél-balato-
ni Szezonális Bűnmegelőzési Központok siófoki záró 
sajtótájékoztatóján augusztus 26-án. 2012-ben az év 
elejétől július végéig több mint 8600 volt a regisztrált 
bűncselekmények száma Somogy megyében, 2016 ha-
sonló időszakában ez a szám több mint a felére, 4200-
ra csökkent. A felderítés eredményessége tekintetében 
a megyei lista élére került idén Somogy megye.
- A bűnt a legjobb mindig megelőzni – hangsúlyozta a 
sajtóeseményen Piros Attila dandártábornok, Somogy 
megyei rendőrfőkapitány. A nyári idegenforgalmi sze-
zonban a megye lakossága minden évben megtöbb-
szöröződik a Balaton déli partján. A lakosok és a nyaraló 
vendégek biztonsága érdekében hozta létre a rendőr-

ség, a települési önkormányzatok és a különböző bűn-
megelőzési alapítványok közösen együttműködve 15 
évvel ezelőtt a Dél-balatoni Szezonális Bűnmegelőzési 
Központokat. A programban idén július 4. és augusztus 
22. között már öt településen, öt turnusban, öt iskola 
212 tanulója és 29 pedagógusa vett részt. A diákok Ba-
latonvilágos, Siófok, Balatonföldvár, Balatonszárszó és 
Balatonlelle strandjain és közterületein végeztek bűn-
megelőzési tevékenységet. Értesítették a lehúzott ab-
lakú járművek tulajdonosait, felkeresték az elhagyott 
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tárgyak tulajdonosait, segítettek felkutatni a strandok 
embersűrűjében elveszett gyermekek szüleit, és közre-
működtek a sérült gyermekek orvosi ellátásánál.
- Sok szervezet együttműködve, koordináltan dolgozik 
azért, hogy aki itt él vagy ide érkezik nyaralni, bizton-
ságban érezze magát. A bűnmegelőzési központok 
hagyománya azt a feladatot adja számunkra, hogy a fi-
ataloknak minden évben lehetőséget biztosítsunk arra, 
hogy megismerjék, milyen másoknak segíteni, milyen 
másokért szolgálni, milyen mások problémájával fog-
lalkozni. A szolgálat célja, hogy megismerkedjenek a 
fiatalok azzal az érzéssel, hogy másnak tudnak segíteni 
– mondta el Piros Attila dandártábornok. 
A program záróeseményén az iskolák számára a Dél-
balatoni Szezonális Bűnmegelőzési Centrumban vég-
zett tevékenységükért a megyei rendőrfőkapitány 
emlékplakettet adományozott. 
A sajtótájékoztatón Siófok polgármestere, dr. Lengyel 
Róbert hangsúlyozta, nem bezárni, hanem csupán 
felfüggeszteni szeretné a bűnmegelőzési központok 
munkáját.

- Amíg a szakmai igény megvan rendőri oldalról, amíg a szak-
mai vélemény az, hogy a centrumra szükség van, addig Siófok 
városa mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a cent-
rum működhessen – emelte ki dr. Lengyel Róbert.
A polgármester a diákok munkája mellett a rendőrség 
szezonban végzett tevékenységét is megköszönte:
- Nem volt a rendőrség könnyű helyzetben az idei évben 
sem. Az ide vezényelt központi erőket a nyár közepén a 
határhelyzetre való tekintettel az országos rendőri veze-
tés elvezényelte. Azt gondolom, hogy a megyei rendőr-
ség vezetői mindent elkövettek annak érdekében, hogy 
ez a hiány pótlásra kerüljön. Szélsőségektől mentes volt 
Siófok város közbiztonsága a nyári időszakban. Alig volt 
olyan esemény, amelyet országos médiaérdeklődés kö-
vetett; ami volt, azt a rendőrség kezelte, felderítette – 
mondta el dr. Lengyel Róbert.
A rendőrség szezonban végzett munkájának sikerét jól 
mutatja, hogy június eleje és augusztus 22. között az is-
mertté vált bűncselekmények száma 2015 hasonló idő-
szakához képest idén 1287-ről 689-re csökkent Siófokon, 
a nyomozás eredményessége pedig növekedett.

A marokkói Agadir együttműködne Siófokkal
Agadirból érkezett hétfős delegációt látott ven-
dégül Siófok két napra. A marokkói nagyváros 
vezetése nyitni szeretne Közép-Európa felé, új 
turisztikai és egyéb együttműködési lehetősé-
geket keresve.

Rendkívüli testületi ülést tartott Siófok vezetése a kül-
döttség tiszteletére, ahol egy-egy filmmel mutatkozott 
be a két település. Dr. Lengyel Róbert polgármester 
külön megköszönte, hogy az agadiriak nemzetük 
népviseletében jelentek meg a városházán, továbbá 
kifejezte abbéli reményét, hogy lesz folytatása a két te-
lepülés együttműködésének. Ouakhir Brahim, Magyar-
ország tiszteletbeli konzulja elmondta, a legnagyobb 
gond, hogy 18 óra alatt értek el a Balatonhoz, amin so-
kat rövidítene, ha lenne közvetlen repülőjárat a két or-
szág között. Úgy fogalmazott a városbejárást követően, 
hogy szerelemesek lettek Siófokba. El Malouki Salah, 
Agadir főpolgármestere is méltatta Siófok szépségeit, 
majd elmondta, véleménye szerint a két város főként 

kulturális, sport és ifjúsági területeken tudna együtt-
működni egymással. A marokkói delegáció a szakmai 
programja részeként megtekintette a Calendula Egész-
ségügyi Intézetet, valamint az Azúr Hotel wellness rész-
legét is. A vendégeket kísérő Potocskáné Kőrösi Anita 
alpolgármester arról számolt be, hogy Magyarország 
marokkói nagykövete kereste meg Siófok önkormány-
zatát, közvetítve az agadiri érdeklődést, közreműködve 
a kapcsolat kiépítésében. Az agadiri küldöttség tagjai 
elutazásukkor azt mondták, számukra a legelragadóbb 
élményt a „Zene a zöldben” szabadtéri komolyzenei 
koncert és a töreki madármegfigyelő állomás jelentet-
te. Amúgy a marokkóiak részről a legnagyobb érdeklő-
dés az egészségturizmus iránt lenne, az alpolgármester 
asszony beszámolója szerint. A mintegy félmillió lako-
sú, tengerparti Agadir városának főpolgármestere, két 
alpolgármestere, valamint képviselői voltak a delegá-
ció tagjai, akik meghívták Siófok képviselő-testületét 
egy látogatásra városukba. A testület a későbbiekben 
dönt arról, hogy él-e a meghívással.
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Átadták a Kiss Szilárd Sportkollégiumot

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támo-
gatásával 250 millió forintos beruházásként elké-
szült a Siófok Kézilabda és Tenisz Klub legújabb 
létesítménye, a Kiss Szilárd Sportkollégium, 
amelynek ünnepélyes átadóját tegnap tartották 
a Siófoki Sportcentrumban. A Siófok Kézilabda 
és Tenisz Club Kft. 2013-ben egy 7 ütemből álló 
infrastrukturális fejlesztési programba kezdett. 
Ennek első ütemében megépült a modern Déli úti 
munkacsarnok, a most átadott Kiss Szilárd Sport-
kollégium pedig a beruházási folyamat második 
szakaszában valósult meg. 

A minden igényt kielégítő, korszerű kollégium szep-
tember 1-től 38 igazolt sportolónak ad otthont, ahol 
a fiatalok kényelmes körülmények között pihenhetik 
ki az edzések fáradalmait, és ahova naponta térhet-
nek haza tanulmányaikat követően. A fiatal játékoso-
kat a kollégium 16 darab 2 ágyas szobájában, illetve 
5 modern apartmanjában helyezik el. A szobákban 
az alapfelszereltségen kívül hűtőszekrény, plazma 
tv, légkondicionáló és vezeték nélküli internet biz-
tosítja a kényelmet. Az épületben, amely közvetlen 
összeköttetésben van az edzőcsarnokkal, étkező és 
teakonyha biztosítja majd a gyerekek mindennapos 
egészséges étkeztetését. A kollégiumba beköltöző 
fiatalok Siófok három középiskolájában kezdik meg 
tanulmányaikat napokon belül. A kiemelt sportágak 
fejlesztését célzó, az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma által biztosított, kormányzati támogatással 
megvalósult beruházás keddi átadó ünnepségén a 
fejlesztést megvalósító Siófok Kézilabda és Tenisz 
Klub Kft. ügyvezetője, Fodor János felidézte, hogy 

a munkacsarnok 2013-as átadása óta a fiatal spor-
tolókat naponta szállították edzésekre a távoli vá-
rosi kollégiumból. Az utaztatást ugyan egy kisbusz 
megvásárlásával megkönnyítették, de a végső cél 
az volt, hogy a diákok a komplexum közvetlen kör-
nyezetében lakhassanak. Fodor János elmondta: a 
klub 2013-ban egy 7 lépcsőből álló infrastrukturális 
fejlesztési programba fogott, amelynek következő, 
harmadik állomása az idén decemberben átadásra 
kerülő szivacs-kézilabdapálya lesz. A klub vezetője 
kiemelte: büszkék arra, amit megvalósítottak, a be-
ruházás ugyanis nem csupán egy épület elkészítését 
jelenti számukra, hiszen minden közreműködő szív-
vel-lélekkel dolgozott a fejlesztés megvalósításért. 
- Ez az új létesítmény is azt példázza, hogy a kor-
mány jó úton halad, amikor a gyermekek jövőjében 
látja a siker kulcsát, és jól jár el, amikor az egészséges 
fejlődés biztosítását, a rendszeres testedzés meg-
kedveltetését kiemelt céljának tartja – emelte ki az 
átadón Szabó Tünde, az EMMI sportért felelős állam-
titkára. Szabó Tünde arról is beszélt, hogy a kormány 
a jövő sportjába való befektetéshez 250 millió forint-
tal járult hozzá azért, hogy a siófoki sportolóknak a 
klub olyan helyet biztosíthasson, ahonnan indulva 
nagy teljesítmények elérésére lesznek képesek. Az 
államtitkár kitért arra: a siófoki beruházás támoga-
tását azért is tartotta fontosnak a kormányzat, mert 
a sport stratégiai szerepének érvényesítésével meg-
alapozható a nemzet kulturális összetartozása is.  
- Ha egy városba értéknövelő beruházás érkezik, an-
nak a városlakók örülnek. Ha a városlakók örülnek, ak-
kor a polgármester hivatalból örül - mondta Lengyel 
Róbert polgármester, aki hozzátette: egy olyan 
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fejlesztés készült el, ami a város sportjának a jobblétét 
szolgálja majd az elkövetkező időszakban.
Az átadók sorát zárva Witzmann Mihály, Siófok térsé-
gének országgyűlési képviselője a Siófok Kézilabda és 
Tenisz Klub elhivatottságát méltatta, s mint mondta: a 
kollégium épületéből árad a profizmus. A parlamenti 
képviselő kitért arra, hogy a fejlesztést megvalósító 
klub működteti Somogy egyetlen NB I-es női kézilab-
dacsapatát, amely néhány év alatt sikeresen küzdötte 

fel magát az élvonalba.  Witzmann Mihály kitért arra 
is: a parlament által elfogadott 2017-es költségve-
tést és az abban a Siófok Kézilabda és Tenisz Klubnak 
címzett 1 milliárd forintos támogatást ismerve hisz 
abban, hogy rövidesen átadásra kerülhet az ezerfős 
multifunkciós sportcsarnok is. Kiemelte: a sport kö-
zösségformáló erő, a Kiss Szilárd Sportkollégium pe-
dig a város gazdasági erejét is növeli.

Jótékony Plázszáró a kis betegekért
Jótékonysági aukcióval és egy igazi legenda kon-
certjével búcsúztatta a nyarat augusztus utolsó 
hétvégéjén a Plázs Siófok.

3.125.000 forint gyűlt össze a siófoki kórház gyermekosz-
tálya számára a Plázs Siófok jótékonysági aukcióján. A 
Balaton fővárosának egyik legfelkapottabb vízparti szó-
rakozóhelyének záró estjén, augusztus 27-én 27 művészi 
fotó került kalapács alá. A strand egyik tulajdonosa, Bar-
na Sándor gyűjteményének darabjaira helyi vállalkozók 
és képviselők licitáltak, hogy a felajánlott összegekkel a 
beteg gyerekeket támogassák. A siófoki Fidesz-frakció 
Hamvas Péter és Nagy Sándorné független önkormány-
zati képviselőkkel közösen külön adományt ajánlott fel 
a jótékonysági esemény alkalmából. A licit Nádudvari 
Noémi esztéta vezetésével zajlott, az aukció fővédnö-
kei, dr. Inczeffy István, a Siófoki Kórház főigazgatója és 
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő jelenlétében, 
aki anyagi támogatást is nyújtott az aukció sikerességé-
hez. Az árverés művészeti alkotásait 2012-ben egy kü-

lönleges felkérésre készítette el két fotóművésznő, Frank 
Alióna és Tarsó Katalin, akik fotóikon keresztül a nyári sze-
zon előtti Siófokot mutatták be. Az aukció végén a siófoki 
kórház nemcsak adományokkal, hanem az elárverezett 
képekkel is gazdagodott, a licitálók sorra ajánlották fel 
megvásárolt fotóikat az intézmény részére. Augusztus 
végén a Plázs jótékony célú gyűjtést is indított, melynek 
teljes befolyó összegével szintén a helyi kórház gyermek-
osztályát segítik, „hogy a kórházi szoba is olyan legyen, 
mint az otthoni”. A szervezők célja, hogy a jótékonysági 
nap támogatásából és az aukción összegyűlt összegből 
a felújított kórházi betegszobák olyan otthonosak legye-
nek, mint a kis betegek otthoni szobái. A Plázs szezonzá-
ró estéjén két ingyenes nagykoncerttel is kedveskedett 
vendégeinek. Először az eurovíziós dalfesztiválról is is-
mert Marge és zenekara lépett fel popos-elektronikus 
stílusú slágereivel, majd az énekesnő egy igazi zenei 
legendának, Demjén Ferencnek adta át a helyet a nagy-
színpadon. A Plázs Siófok homokos strandján ezrek bú-
csúztatták a 2016-os nyarat a Szerelemvonattal, a Sajtból 
van a holddal és a legnépszerűbb Demjén-slágerekkel.
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Augusztus 20-án hatalmas tömeg ünnepelt Siófokon 

Több ezer vendég vett részt Siófok legnagyobb 
nyárzáró rendezvényén, a Bor és Kenyér Ünnepén. 

Az ötnapos programsorozat könnyűzenei és népzenei 
koncertjei rengeteg látogatót vonzottak a siófoki hajóál-
lomásra, a legtöbben az augusztus 20-i tűzijáték estéjén 
gyűltek össze a Balaton partján. A Bor és Kenyér Ünne-
pén szerdától vasárnapig az ország neves borászatai 
kínálták legkiválóbb boraikat, a vásári forgatagban kéz-
műves sörök, pálinkák, helyben készült ételek, pékáruk 
és kézműves termékek közt válogathattak a vendégek. 
A gasztronómiai élmények mellett a színpadon kul-
turális programok szórakoztatták a közönséget. Helyi 
táncegyesületek, együttesek bemutatói, valamint olyan 

népszerű zenekarok és előadók színesítették a progra-
mot, mint például a Mystery Gang, a Selfish Murphy vagy 
a Balkan Fanatik. Napközben gyerekprogramok várták a 
legkisebbeket, akik a Levendula játszóház és alkotómű-
helyben játszottak, az újrahasznosítás jegyében bicikli 

ékszereket készítettek a Reciklista workshopban. A fel-
nőttek közül az ünnep alkalmával többen jelentkeztek 
a véradásra is. Augusztus 20-án a Balaton táncegyüttes 
nyitotta meg az ünnepi programot, a kenyérszentelést 
és a Város Bora eredményhirdetését. Miután az egyházak 
képviselői megszentelték az új kenyeret, a nemzeti színű 
szalaggal átkötött cipókat hagyományosan a város pol-
gármestere, az alpolgármesterek, és a képviselő-testület 
tagjai szelték fel a színpadon. A megszentelt új kenyeret 
a néptáncosok segítségével osztották ki a közönségnek. 
A Város Bora a Garamvári szőlőbirtok 2015-ös Sauvignon 
Blanc-ja és a Konyári Pince 2012-es Loliense Cuveéje lett. 
Hujber László 2015-ös Cabernet Sauvignon Roséja a ver-
senyen különdíjat nyert. Szombat este a Motiva zenekar 

tradicionális népzenei előadásával hangolódott a közön-
ség a Balaton legnagyobb tűzijátékára a Rózsakertben, 
és Zagar- koncerttel zárult az ünnep. A Bor és Kenyér Ün-
nepe a Selfish Murphy bulijával és a Balkan Fanatik fer-
geteges hangulatú záró koncertjével ért véget vasárnap.

A világ legnagyobb internetes szálláshelykeresőjének számító trivago.hu összehasonlító elemzése szerint 
államalapításunk ünnepén Magyarországon a legtöbb kimozdulni vágyó a Balatonra tervezte útját, a balatoni 
települések közül pedig Siófok volt a legkeresettebb úti cél. Az augusztus 20-i toplistára felkerült Balatonfüred, 
Balatonboglár és Balatonlelle is. Sokan töltötték az ország kedvelt fürdővárosaiban az ünnepet, amelyek közül 
népszerűségben Hajdúszoboszló vezet, de Hévíz és Gyula is rengeteg vendéget fogadott. A Szallas.hu egyik friss 
felmérése szerint a magyarok harmada több alkalommal is visszatér ugyanarra a településre nyaralásai alkalmával, 
és minden ötödik ember ugyanoda foglal szállást, ahol egyszer már elégedett volt a kiszolgálással. Az első három 
város ahova a legszívesebben térnek vissza a turisták utazásaik alkalmával: Budapest, Siófok és Hajdúszoboszló.

Fotók: G
áti Kornél

Fotók: G
áti Kornél
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A szakképzési ösztöndíj hiányszakmái

A szakács, a felszolgáló, a karosszérialakatos és a 
hegesztő számít hiányszakmának Siófokon a szep-
temberben induló tanév első félévében. A négy 
helyi hiányszakmában tanuló tehetséges diákok 
ősztől szakképzési ösztöndíjban részesülhetnek. 

A siófoki önkormányzat a helyi hiányszakmákban tanu-
ló tehetséges diákok számára hozta létre a szakképzési 
ösztöndíjat, mellyel biztosítani szeretnék a helyi gaz-
dálkodó szervezetek számára az állandó és jól képzett 
munkaerő-utánpótlást és elősegíteni a munkahely-
teremtő beruházásokat. Az ösztöndíj alapját képező 
hiányszakmákat a várost és annak gazdasági érdekeit, 
a hiányszakmák körének a megyei listáját, valamint a 
város területén működő gazdálkodó szervezetek, kis- 
és közepes méretű vállalkozások munkaerő-igényét 
figyelembe véve határozták meg.
- A 2016/17-es tanév első félévére vonatkozóan Siófok 
esetében ez négy szakmát érint: a szakácsot, a felszol-
gálót, a karosszérialakatost és a hegesztőt. Szeretnénk 
a város költségvetéséből olyan támogatást nyújta-
ni, ami egyrészt növelné a helyben maradás esélye-
it, másrészt, ha jól tanul az illető diák, a minőségre is 
hangsúlyt fektet, akkor ezáltal komolyabb szakmai fel-
készültséggel rendelkező szakembereket bocsájtunk 
ki. Az alap ösztöndíj 6000 forint, de amennyiben jól ta-
nul a diák, ez akár 15 000 forintra is növekedhet havon-
ta. Ez nem érinti azt az ösztöndíjat, amit az állam fizet 
az államilag meghatározott hiányszakmákra, ez még 
hozzájön, duplázódhat – monda el Szamosi Lóránt, a 
Siófoki Szakképzési Centrum főigazgatója.
A hiányszakmákat félévente tekintik át, és az ösztöndíj-
ra is félévente lehet majd pályázni.

- Azért van szükség a félévenkénti áttekintésre, mert 
változhat a szakmában tanulók száma, és így tudunk 
a legjobban reagálni a piac igényeire. Gyanítom, hogy 
Siófok esetében a felsorolt négy hiányszakma nagyon 
sokáig fent lesz a listán. A város honlapján olvasható a 
rendelet, a hozzá tartozó mellékletekben megtalálhat-
ják a hallgatók a pályázati lapokat. A pályázatban részt 
vevő diák vállalja, hogy jól tanul, a fegyelmezettsége, az 
iskolai viselkedése is el kell, hogy érje az ösztöndíjashoz 
méltó szintet. Véleményem szerint fontos a sport is, se-
gíti a pályázók eredményességét, ha valaki komolyabb 
sportteljesítménnyel rendelkezik, ezáltal öregbíti iskolá-
ja és Siófok hírnevét – nyilatkozta Szamosi Lóránt.
A Siófoki Szakképzési Centrum főigazgatója szerint az 
ösztöndíjrendszer akkor teljesedik ki, ha a munkaadók is 
hozzájárulnak akár ugyanakkora összeggel, amit viszont 
már feltételhez, például helyben maradási feltételhez 
köthetnek. Így két-három évig itthon lehet tartani a fia-
talokat, ennyi idő alatt be tudja bizonyítani Siófok vagy 
éppen a gazdaság, hogy érdemes itthon maradni. A kor-
mány is komoly gesztusokat tett a vendéglátás irányába 
az áfacsökkentéssel. Az pedig már a munkaadók felada-
ta, hogy rendezzék a béreket.
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Diákszakkörök elsőtől nyolcadikig
A siófoki általános iskolákban minden ősszel 
újra elindulnak a legnépszerűbb tanórán kívü-
li foglalkozások, de a szakkörök listája idén is 
több újdonsággal bővült. Számos sportlehe-
tőség, kulturális, művészeti program és iskolai 
rendezvény várja a tanórákon túl az alsós és fel-
sős diákokat.

A Széchenyi István Általános Iskola siófoki és kiliti 
iskolarészében egyaránt számos tanórán kívüli fog-
lalkozást választhatnak az alsó és a felső tagozatos 
diákok. A művészeti foglalkozások közt népszerű a 
furulyaszakkör és az énekkar, a sport terén sok tanuló 
vesz részt a foci-, kézilabda- vagy atlétikaedzéseken. 
Az intézményekben az alsósok számára rendszere-
sen tartanak kézműves foglalkozásokat, a végzős di-
ákok körében keresettek a középiskolai előkészítők 
matematikából és magyarból. A tehetséggondozó 
foglalkozásokon a tanárok helyi, megyei és országos 
versenyekre készítik fel a gyerekeket, akik második 
idegen nyelvként a tanórákon angolt vagy németet 
tanulhatnak. A Széchenyi Iskolában a hagyományos 
őszi témahét, „Szent Mihály és mindszent havának” 
fénypontja a kiliti szüreti felvonulás és bál lesz, a ta-
vaszi témahét, „Somogyi József és a szabadságharc” 
az 1848-as eseményekhez kapcsolódik. Az idei tanév 
újdonsága, hogy az iskola csatlakozik az országosan 
meghirdetett témahetekhez is, ennek keretében a 
pénzügyi tudatosság és a környezettudatosság terü-
letén szervez az intézmény különböző programokat. 
Szeptember 21-én Széchenyi István születésének 225. 

évfordulója alkalmából rendezi meg az iskola Széche-
nyi-emléknapot a Bahart közreműködésével, október 
első hetében az amerikai Walnut Creek cserediákjait 
látják vendégül, a tavaszi félévben pedig a Kálmán 
Imre Kulturális Központba tervezett kulturális napra 
készülnek majd a tanulók.

A Beszédes József Általános Iskolában idén a sport-
lehetőségek körét szélesítik elsősorban, melyre az 
iskola adottságai kiválóak. Ősztől például már kosár-
labdaedzésekre is jelentkezhetnek az első és negye-
dik évfolyamos tanulók, alsótól felsőig tömegsport 
foglalkozásokon ismerkedhetnek meg a gyerekek 
a különböző sportágakkal. Ismét elindulnak az asz-
talitenisz-, az atlétika-, a labdarúgás-, és a kézilabda 
edzések minden évfolyamon. Az alsó tagozatosok 
kézműves, természetjáró, matematika, és színjátszó 
szakkörökre jelentkezhetnek, a felső tagozatos tanu-
lók számítástechnika, társasjáték és a rajzszakkör fog-
lalkozásai közül választhatnak. Ötödik évfolyamtól az 
angol és német nyelvoktatás is nagy hangsúlyt kap, 
a diákoknak lehetőségük van az idegen nyelveket 
emelt óraszámban tanulni. 7-8. osztályban a legfonto-
sabbak és legkeresettebbek a továbbtanulást segítő 
előkészítők, képességfejlesztők. A gyerekekről szól a 
tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon megrende-
zett Beszédes-nap, melynek sportos és szellemi vetél-
kedői kedveltek a diákok körében. Szeptember 23. a 
Nagy Sportágválasztó napja lesz, majd az őszi progra-
mok után az adventi időszakban a diákok, pedagógu-
sok és nyugdíjas pedagógusok együtt vesznek részt a 
hagyományos iskolai karácsonyi műsoron.
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A Vak Bottyán János Általános Iskolában minden 
tanévben a diákok körében a legnépszerűbb az in-
ternetkuckó és a kézműves szakkörök, ezen belül a 
bábszakkör. Minden évfolyamon újraindulnak a tö-
megsport foglalkozások, emellett kézilabda-, atléti-
ka-, torna- vagy akár fociedzésekre is jelentkezhetnek 
a tanulók. A 7-8. osztályosok közül nagy létszámban 
látogatják a gyerekek a középiskolai előkészítőket. 
A Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményhez tartozó zeneiskolá-
ban zene és néptánc tagozatra egyaránt várják a fi-
atal tehetségeket. A felsősök természettudományos 
szakkörre járhatnak a Perczel Mór Gimnázium termé-
szettudományos laboratóriumába, és a tanórákon 
második idegen nyelvként választhatják a németet. 
Az iskola médiaszakkörös tanulói nyáron sem pihen-
tek, a Class FM rádiónál jártak tanulmányúton, hogy 

szerkesztői tapasztalataikat ősztől az iskolában egy új 
honlap elindításánál kamatoztassák. A tanítás nélküli 
munkanapokon több program várja majd a gyereke-
ket. Szeptember 30-án a zene világnapja alkalmából 
a Művészeti Iskola tanárai egy flashmobot szervez-
nek délután 16 órától a Fő téren, ahol egy közös ze-
nés programra várják a gyerekeket, szülőket. Október 
2-án a zenetagozat a Sarlós Boldogasszony Római 
Katolikus Plébániatemplomban tartja zene világnapi 
rendezvényét. A hagyományok jegyében szervezik 
meg október 24-én a Bottyán-Napot, ahol az elsősö-
ket köszöntik diáktársaik és tanáraik. A rendezvény 
fő témáját az idei évben a Zrínyi-emlékév adja. A Vak 
Bottyán Iskola kiemelt rendezvénye a téli szünet előtt 
a Kálmán Imre Kulturális Központban bemutatott ka-
rácsonyi műsor, valamint a néptánc tagozat karácso-
nyi néptánc előadása.

Országos rejtvényfejtő verseny Siófokon
Az országos egyéni rejtvényfejtő verseny egyik állo-
másaként Siófokon rendezték meg az I. Pelso Kupát. 

Kezdő, haladó, mesterjelölt és mester kategóriákban 
több mint száz versenyző vett részt augusztus 27-én 
a siófoki Vak Bottyán János Általános Iskolában meg-
rendezett rejtvényfejtő bajnokságon. A 14 fordulóból 
álló országos egyéni rejtvényfejtő versenysorozat sió-
foki állomása a Siófoki Nőklub Egyesület rendezésé-
ben, és Siófok Város Önkormányzata támogatásával 
jött létre. A megnyitón az önkormányzat képvisele-
tében Potocskáné Kőrösi Anita alpolgármester kívánt 
sok sikert a rejtvényfejtőknek. A szervezők nevében 
Böröcfi Jánosné, a Siófoki Nőklub vezetője és a Rejt-
vényfejtők Országos Egyesületének elnöke, Szalay 
Dénes köszöntötte a résztvevőket.
- Kezdő kategóriában hétköznapinak számító, skandi-
náv és hagyományos rejtvényekkel készültünk a ver-
senyzőknek. Ahogy haladunk felfelé, a mesterjelölt 
és a mester felé, úgy egyre inkább előtérbe került az 
olasz, a félig kevert és a kevert rejtvény, amiket már 
csak speciálisabb rejtvényújságokban lehet megtalál-
ni – mutatta be a versenyfeladatokat Szalay Dénes. Az 
amatőr bajnokságra az ország több pontjáról érkez-

tek résztvevők, fiatalabbak és idősebbek egyaránt ne-
veztek. A sikeres versenyzők az éves bajnokság végén 
akár kategóriát is léphetnek az országos mezőnyben.
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Fotó: G
áti Kornél

Hősies magatartásáért elismerést kapott a nyugdíjas tűzoltó
Magyarország kormánya életmentés során tanúsí-
tott hősies magatartásáért Életmentő Emlékérmet 
adományozott Huszta Antalnak, a Siófoki Hivatá-
sos Tűzoltó-parancsnokság egykori beosztott tűz-
oltójának. 

Az Életmentő Emlékérmet Kontrát Károly miniszter-
helyettes, a Belügyminisztérium parlamenti államtit-
kára adta át a siófoki tűzoltónak állami ünnepünk, 
augusztus 20-a alkalmából, az államalapításunk és 

államalapítónk, Szent István király tiszteletére ren-
dezett ünnepségen. Huszta Antal immáron nyugdí-
jas éveit tölti aktívan. Az egykori tűzoltó ez év január 
huszonharmadikán bizonyította, nem felejtette hi-
vatástudatát és szakmai ismereteit. A siófoki Arany-
parttól mintegy 150 méterre szakadt be a jég egy 
férfi alatt sötétedéskor. A bajba jutott szerencséje az 
volt, hogy a zsebében lévő telefonja nem merült el 
a vízben és segítséget tudott kérni. A szerencsétle-
nül járt férfi Huszta Antalt hívta segítségül, aki egy 
létrával és zseblámpával a kezében szaladt a jéghez, 
miközben tárcsázta a tűzoltóság számát. A siófoki 
hivatásos tűzoltók kiérkezéséig a nyugdíjas kollé-
ga a létra segítségével megközelítette a léket, ám 
a férfit nem tudta kihúzni, de a jég fölött tartotta. 
A hivatásos egységnek lámpájával jelzett, akik egy 
speciális, erre a célra rendszeresített mentőpallóval 
közelítették meg a két férfit, majd a partra vitték 
őket. A sérültet a mentőszolgálat munkatársai kór-
házba szállították.
Huszta Antal akkor azt nyilatkozta: „a tűzoltóeskü a 
sírig tart, így tudtam, cselekednem kell!"

Jutalmat kapott a tűzoltásban jeleskedő városőr
A városházán jelképes jutalmat adott át és köszö-
netet mondott dr. Lengyel Róbert polgármester 
Nagy András Györgynek, a városőrség munkatár-
sának azért a helytállásért, amit a főtéri tűzeset-
nél tanúsított.

A polgármester elmondta, amikor a Fő téren egy tár-
sasház tároló helyisége kigyulladt, a város négysávos 
főútja pont „beállt” a nagy forgalom miatt, így a tűz-
oltókocsik csak kisebb kerülővel, 25 perc alatt tudták 
megközelíteni a helyszínt. Nagy András György védő-
felszerelés nélkül, a füst ellenére bement a házba, és 
szakszerűen megkezdte a tűz lokalizálását. Vélhetően 
nagy szerepe volt abban, hogy nem tudtak elhara-
pódzni a lángok, az egész komplexum leégését okoz-
va – tette hozzá, hivatkozva a katasztrófavédelem 
helyi parancsnokától kapott tájékoztatásra.

„Erkölcsi kötelességem, hogy az ilyen helytállást meg-
köszönjem a munkatársamnak” 
– fogalmazott dr. Lengyel Róbert.
„Csak a feladatomat végeztem” – fűzte hozzá Nagy 
András György, aki felidézte, hogy igen hosszúnak 
tűnt az az idő, amíg megérkeztek a tűzoltók. Hangsú-
lyozta, többen is segédkeztek a tűz megfékezésében.
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Kiliti Gazdanap

Szakmai és szórakoztató programokkal színesí-
tett gazdanapot tartottak a siófok-kiliti Kersák 
-lovastanyán.

A Siófok Térségi Gazdakör augusztus 13-án rendezte meg a 
XI. Gazdanapot. Az ünnepi megnyitót követően dr. Gyuric-
za Csaba MVH-elnök, Obreczán Ferenc MAGOSZ-főtitkár, 
Szabó Tamás a MAGOSZ Somogy megyei elnöke, Mácsai 
Ádám agrárkamarai titkár, a gazdatársadalom térségi kép-
viselői, környező települések polgármesterei, alpolgármes-
terei, képviselői egy kerekasztal-beszélgetésen vitatták 
meg a mezőgazdaság helyzetét és az ágazatot érintő ak-
tualitásokat.
- Tradíció, szakmaiság és szórakozás – jellemezte röviden 
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő a gazdanap 
egyik védnökeként a rendezvényt. A kulturális műsorok, 
lovas programok, a kenyérszentelés a hagyomány jegyé-
ben zajlott, a mezőgazdasági bemutatók, szakmai előadá-
sok az esemény szakmaiságát adták, a színpadi műsorok, 
gasztronómiai és szórakoztató programok egész napos 
kikapcsolódási lehetőséget biztosítottak. 
- Évről évre egyre több a látogató, akiket folyamatosan 
bővülő programkínálattal várunk a szakmailag és a kultú-
ra terén is fejlődő rendezvényünkön – nyilatkozta Kersák 
György, a Siófok Térségi Gazdakör elnöke. 

A változatos szakmai programok sorát idén a Sió lovasjáté-
kok díjugrató és kettes fogathajtó bemutatói, valamint az 
országos szántóverseny regionális döntője nyitotta meg. 
Számos gazda és érdeklődő vett részt a mezőgazdasági 
kiállításon, a gazdanapon bemutatkoztak az őstermelők, 
hagyományőrzők és a környékbeli települések. A trakto-
ros ügyességi verseny résztvevői egy traktoros Forma 1-es 
pályán küzdöttek meg egymással. November 1-től kötele-
zővé válik a szántóföldi permetező gépek műszaki vizsgáz-
tatása, így a rendezvényen bemutatták, hogyan zajlik majd 
egy ilyen jellegű műszaki vizsga. A gazdanapot gasztronó-
miai verseny színesítette, az ebédhez helyi és környékbeli 
egyesületek lelkes csapatai főzték az ízletes fogásokat. Si-
keres volt a Magyar Vöröskereszt véradása is. A lovastanyán 
a véradósátornál közel hatvanan adtak vért, dr. Lengyel 
Róbert, Siófok polgármestere is gyarapította a segítők tá-
borát. A gazdanapi programok hagyományához szorosan 
kapcsolódik a kenyérszentelés. Augusztusban, az új kenyér 
hónapjában Gárdonyi Máté tiszteletes és Bozsoki Sólyom 
János lelkész áldotta meg a helyben termett búzából sü-
tött friss kenyereket. A versenyek eredményhirdetései után 
a programok zenével, tánccal, jó hangulatú földműves ut-
cabállal zárultak. A Siófok Térségi Gazdakör azonban már 
most készül a XII. Gazdanapra, hiszen jövőre lesz a századik 
jubileuma a Kilitin rendezett első gazdanapoknak. 

Az idősek előtti tisztelgés napja
Október 1-jén ismét a siófoki idősekre figyel a város.  Az idősek világnapjához kötődő rendezvényre a szervezők nagy 
szeretettel várják a 60. életévüket betöltött siófokiakat. Szórakoztató műsorral és apró meglepetéssel kedveskednek a 
vendégeknek az ünnepségen, amelynek helyszíne ezúttal Kálmán Imre Kulturális Központ lesz. A színházterem korlá-
tozott számú befogadóképességére tekintettel az előadást október 1-jén két csoportban 15:00 és 17:00 órai kezdettel 
tartják meg. A szervezők arra kérnek mindenkit, hogy az előző évek gyakorlatát követve jelezzék előre részvételi szán-
dékukat. Regisztrálni a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesületnél 2016. szeptember 28-ig, hétköznapokon 08:00 és 
16:00 óra között a 84/310-117-es telefonszámon vagy a frontoffice@siofokportal.com email-címen lehet. A rendez-
vény helyszínén a belépéshez szükség lesz a meghívottak lakcímkártyájára, illetve személyi igazolványára.
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Siófolk záró estApáti a zöldben
A népszerű Apáti Dixieland Band jazz koncertjével 
zárult augusztus 28-án a siófoki Zene a zöldben ko-
molyzenei koncertsorozat. 

Nagy sikerrel zárult az idei évben is a komolyzene ked-
velőit vonzó Zene a zöldben programsorozat, melynek 
során a siófoki Kálmán Imre Kulturális Központ neves 
előadóművészekkel töltötte meg az augusztusi vasár-
nap estéket. A kellemes szórakozást nyújtó „kulturális 
piknikhez” olyan előadók csatlakoztak, mint például a 
Virtuózok, a Váci Szimfonikus Zenekar vagy a sorozatot 
záró Apáti Dixieland Band. Siófok több mint 40 éves dixie 
bandája igazi New Orleans-i jazzritmusokkal varázsolta 
el a közönséget a Jókai park zöldellő környezetében.

Mazsorett EB Siófokon
10 ország 41 mazsorettcsoportja, közel 1000 tán-
cos érkezett Siófokra a 13. IAM- Mazsorettsport 
Európa Bajnokság és a Merry Majorette Európa- 
kupa rendezvényére. 

A négynapos verseny első napján, augusztus 25-én közel 
1000 mazsorettes vonult a Víztoronytól a Kálmán Imre 
Kulturális Központ előtti színpadhoz a rendezvény meg-
nyitójára. A szakértő zsűri bemutatkozása után először 
az a 31 táncosból álló csapat lépett színpadra, akiket a 
Magyar Mazsorett Szövetség tagszervezetei választottak 
ki, hogy produkciójukkal méltó módon üdvözöljék az EB 
vendégeit.
Az IAM- Mazsorettsport Európa Bajnokság és a Merry 
Majorette Európa-kupát a Nemzetközi Mazsorett Sport-
szövetség megbízásából a Magyar Mazsorett Szövetség 
szervezte meg, a verseny Siófok város és a Kálmán Imre 

Kulturális Központ támogatásával jött létre. Az idei ren-
dezvény különlegessége, hogy a mazsorettsport mellett 
sok más táncos, a mazsorettbot, a tamburbot és a pom-
pon sportolói, táncosai is részvételi lehetőséget kaptak. 
A hétvégén az Európa Bajnokság kadet, junior és szenior 
táncosai különböző kategóriákban indultak a versenyen. 
Az Európa-kupán résztvevő szólók, duók és csapatok 
hagyományos mazsorettkoreográfiákkal, twirling koreo-
gráfiákkal készülnek, és az óvodás mazsorettek is bemu-
tatkoznak a színpadon.

Népes közönség hallgatta a siófoki Fő téren a Belvá-
rosi Siófolk Estek záró műsorát, a CimbaliBand nép-
zenei koncertjét augusztus 23-án. 

A Siófolk fesztivál koncertjei augusztusban hétről hétre 
kiváló népzenei előadókkal szórakoztatták a közönséget 
a Kálmán Imre Kulturális Központ előtti téren. Megteltek 
a színpad előtti padok a rendezvény záró estjén is, amikor 
egy igazi multikulturális zenekar, a CimbaliBand érkezett 
a városba. Az együttest szerb harmónikás, magyar hege-
dűs, roma nagybőgős, sváb-magyar cimbalmos és gitá-
ros, egy jazzdobos és egy csodálatos hangú női énekes 
alkotja. Koncertjükön a modern kelet európai életérzéssel 
keveredő népzenét élvezhette a siófoki közönség.
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Ismerős arcok, régi emlékek – 60 éves évfolyamtalálkozó Siófokon

A természet az otthonunk

60 éves évfolyamtalálkozójukra gyűltek össze Sió-
fokon a város egykori csepeli iskolájának diákjai. 

A siófoki Fő utcán, a régi Pannónia helyén állt 60 éve az úgy-
nevezett csepeli iskola, ahová egy lány-, egy fiú- és egy ve-
gyes osztály 120 tanulója járt nap mint nap a tanórákra. Az 
évfolyam tanulói közül több tősgyökeres siófoki van, akik 
sem akkor, sem most nem hajlandóak elhagyni a Balatont, 
azonban sokan mára már szétszóródtak az országban. Az 
augusztusi találkozóra egy nagyobb csapat érkezett Bu-
dapestről, jöttek Zalaegerszegről, Hatvan környékéről, de 
még Amerikából is hazautazott az egyik öregdiák, hogy 
egy napra újra összegyűlhessen a régi összetartó társaság. 
- Ahogy idősödik az ember, egyre jobban ragaszkodik a 
régi emlékeihez, és jó látni, hogy ez az évfolyam ilyen ösz-
szetartó, nem engedik el a múltjukat – néz körbe boldogan 
Bejcziné Lenkei Mária, aki tanítói végzettségét megsze-
rezve elsőként ezt az évfolyamot tanította nyolcadikban 
a testnevelésórákon, amikor még az iskola tornaterme a 
Csárdás étterem helyén állt.
- Nagyon jó érzés újra látni a régi osztálytársakat, össze-
tartó osztály voltunk akkor is és most is. Még mindig haza 
jövök, itt nőttem fel, Siófok nekem a világ közepe. Nagyon 
szép lett a város, a belváros és a nagystrand sokat fejlődött 
– emlékszik vissza kissé meghatódva a Los Angelesből ha-
zalátogató Réti Ildikó.
Közel ötvenen ülték körbe az ebédnél az asztalt, és a szer-

vezők kérésére Buzsáki Ferenc mondott köszöntő beszé-
det osztálytársaihoz.
- Az eltelt évek során mozgalmas, történelmet formáló 
időkben éltünk. A második világháború idején születtünk, 
nem volt állandó iskolaépületünk, többször kellett más 
épületbe költözködnünk. Annak idején nem volt szégyen 
a lyukas cipő, gumicsizma, foltozott felső ruházat. Minket 
nem autóval, terepjáróval vittek szüleink az iskolába, mint 
a mai diákokat. Nem játszótéren játszottunk, nekünk az 
utca volt a játszótér. Az iskolában volt nevelés, volt fegye-
lem, ki ne emlékezne osztályfőnökünk csattanós pofonjai-
ra. Átéltük a beszolgáltatás, padlássöprés és a jegyrendszer 
időszakát, órákat álltunk sorban lisztért, kenyérért, cuko-
rért. Sokat nélkülöztünk, a karácsonyfa alatt egy darab 
narancs nagy ajándéknak számított. Elsős gimnazistaként 
átéltük 1956-ot, megismertük a kommunizmust a jó és 
rossz oldalával. Voltunk kisdobosok, úttörők, megéltük a 
rendszerváltást, részesei lettünk a privatizációnak, meg-
tapasztaltuk a kapitalizmus és a piacgazdaság módszereit. 
Reméljük, hogy a még előttünk álló időben nem leszünk 
sorsfordító történelmi esemény részesei, bár erre még van 
lehetőség. A lényeg, hogy több mint 70 évesen, kisebb 
nagyobb egészségügyi problémákkal ilyen sokan itt va-
gyunk– nézett végig a társaságon Buzsáki Ferenc.
Az évfolyam tagjai közül többen azt tervezik, minden év 
augusztus első szombatján összegyűlnek egy-egy jó han-
gulatú találkozóra.

Augusztus 21-én, berobogott egy busz Siófokra, tele 
cserkészekkel, akik piszkosak és fáradtak voltak, de annál 
jobban ragyogtak belülről. Csillogott a szemük és a lel-
kük, számtalan élménnyel lettek gazdagabbak az elmúlt 
8 nap alatt. Táboroztak. Sátortábor volt a somogyacsai 
erdőben, 45-en voltak, ez volt idei cserkészévük fény-
pontja. A cserkésztáborok velejárója a tábor felépítése. 
Az őrsök felverik őrsi sátraikat, kialakítják őrsi körletüket, 
melyet már az első naptól kezdve szépítenek. Minden 
második nap a gyerekek maguknak főzték az ebédet őr-
sileg, az őrsi körletükben, tűzön; azon a tűzön, amit ők 
raktak. Építkeztek, maguknak készítettek asztalt és padot. 
Népdalokat tanultak, néptáncoltak, hagyományt ápoltak. 

Métabajnokságot tartottak. Számtalan játékot játszottak, 
kézműveskedtek.
A táborban a túrázás a program elengedhetetlen részét 
képezi. A kirándulás kimozdítja őket az épített környezet-
ből, jártasak lesznek a növények és állatok ismeretében, 
nem ijednek meg egy hosszabb hátizsákos túrától. Ha 
cserkész leszel, ilyen élményekben lehet neked is részed!
Ha kedvet kaptál, hogy Te is közénk tartozz, most szept-
emberben lehetőséged van csatlakozni hozzánk! 
További információkért keressék fel csapatunk facebook 
oldalát (facebook.com/466magyartenger) vagy érdek-
lődjenek a +3630-481-2165 telefonszámon!

Pálfi Zsófia
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Pályázat útján eladásra kijelölt ingatlanok
1. Fonyód, Niklai utca
gyep (legelő)
10068 hrsz. 8 ha 3469 m2

Vételár: 75.000.000.- Ft
2. Fonyód, 7-es főút déli oldalán
kivett mocsár, árok, erdő és út
10077/34 hrsz. 27 ha 5885 m2

Vételár: 50.000.000.- Ft
3. Balatonboglár,  
7-es főúttól délre
rét
0100/2 hrsz. 13 ha 0472 m2

Vételár: 50.000.000.- Ft
4. Siófok, Lidó és Zamárdi u. 
beépítetlen terület
8744/30 hrsz. 2338 m2

Vételár: 37.408.000.- Ft
5. Siófok, Zamárdi utca
beépítetlen terület
8744/22 hrsz. 1 ha 5622 m2
Vételár: 117.165.000.- Ft
6. Siófok, Semmelweis utca 2. 
iroda 
9672/1/A/46 hrsz. 165 m2

Vételár: 16.250.000.- Ft
7. Siófok, Bláthy O. u.
beépítetlen terület
8985/3 hrsz. 701 m2 
Vételár: 5.900.000.- Ft
Közművek a Szőlőhegy utcában 
vannak, a beépítetlen területre 
nincsenek rácsatlakoztatva. Az 
ingatlanhoz vezető utca földút.
8. Siófok, Szőlőhegy utca
beépítetlen terület
8985/12 hrsz. 940 m2  
(394/940-ed tulajdoni hányad)
Vételár: 3.600.000.- Ft
Közművek a Szőlőhegy utcában  
vannak, a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva.
9. Siófok, Foki-hegy
(Szőlőhegy-Eperfa-Birs utca által 
határolt területen)
beépítetlen terület
8988/33 hrsz. 716 m2

Vételár: 5.600.000.- Ft
Közművek a Szőlőhegy utcában  
vannak, a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva.
10. Siófok, Foki-hegy 
(Szőlőhegy-Eperfa-Birs utca által 

határolt területen)
beépítetlen terület
8988/34 hrsz. 741 m2

Vételár: 5.800.000.- Ft
Közművek a Szőlőhegy utcában  
vannak, a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva.
11. Siófok, Fő tér 10/B. 
garázs
6294/1/A/1 hrsz. 9. hely
Vételár: 1.500.000.- Ft
12. Fonyód, Kopaszdomb
lakóház, udvar, erdő, rét, 
033 hrsz. 29500 m2

Vételár: 27.500.000.- Ft
13. Siófok,
Szent László utca 13.
4077 hrsz. 3353 m2

kivett üzem és üzemi épület
4076/1 hrsz. 268 m2

kivett beépítetlen terület
Az ingatlanok együttes 
Vételára: 150.000.000.- Ft
14. Siófok, Fő utca 162.
6273/3/A/7 hrsz. 33,1 m2

üzlethelyiség
Vételára: 8.500.000.- Ft
15. Siófok, Bláthy Ottó utca 22.
9337/2/A/25 hrsz. 91 m2 

egyéb helyiség 
Vételára: 14.000.000.- Ft
16. Siófok, a 7-es főút  
(Zamárdi út, Málna utca) mellett
9030/6 hrsz. 701 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 8.000.000.- Ft
Közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva.

17. Siófok,  
Kazinczy Ferenc utca 54.
1900/2 hrsz. 359 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.360.000.- Ft
Közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva.

18. Siófok,  
Madarász Viktor utca 10-12.
1893/2 hrsz. 600 m2

kivett beépítetlen terület

Vételára: 5.900.000.- Ft
Közművek az utcában vannak,  
a beépítetlen területre  
nincsenek rácsatlakoztatva.
19. Siófok, Diós tér 12.
83/2 hrsz. 402 m2 
kivett beépítetlen terület 
Vételára: 2.800.000.- Ft
Az ingatlan előközművesítésre 
vár, az ivóvíz – és villany közmű 
a József Attila utcához csatla-
koztatható, a szennyvízközmű a 
József Attila utcai közmű kiépítését 
követően valósítható meg.

20. Siófok, Diós tér 13.  
83/3 hrsz. 400 m2 
kivett beépítetlen terület
Vételára: 2.700.000.- Ft
Az ingatlan előközművesítésre 
vár, az ivóvíz – és villany közmű 
a József Attila utcához csatla-
koztatható, a szennyvízközmű a 
József Attila utcai közmű kiépítését 
követően valósítható meg.

21. Siófok, Diós tér 15.
83/5 hrsz. 494 m2 
kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.500.000.- Ft 
Az ingatlan előközművesítésre 
vár, az ivóvíz – és villany közmű 
a József Attila utcához csatla-
koztatható, a szennyvízközmű a 
József Attila utcai közmű kiépítését 
követően valósítható meg.

22. Siófok, Diós tér 16.
83/6 hrsz. 541 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.000.000.- Ft
Az ingatlan előközművesítésre 
vár, az ivóvíz – és villany közmű 
a József Attila utcához csatla-
koztatható, a szennyvízközmű a 
József Attila utcai közmű kiépítését 
követően valósítható meg.

23. Siófok, Diós tér 17.
83/7 hrsz. 588 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 4.400.000.- Ft
Az ingatlan előközművesítésre 
vár, az ivóvíz – és villany közmű 
a József Attila utcához csatla-
koztatható, a szennyvízközmű a 

József Attila utcai közmű kiépítését 
követően valósítható meg.

24. Siófok-Töreki, 0179/21 hrsz. 
5744 m2 (4270/5775-öd tulajdoni 
hányad) kivett szántó, legelő
Vételára: 4.500.000.- Ft

25. Siófok, Alsó utca 2. 
5433 hrsz. 379 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.800.000.- Ft

26. Siófok, Sándor utca 42.
5514 hrsz. 596 m2

kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.300.000.- Ft
Víz, villany bekötve, gáz, 
csatorna az utcában.
27. Siófok, Semmelweis utca 
a.) 9675/7 hrsz. 1211 m2

vételára: 20.000.000.- Ft
kivett beépítetlen terület
b.) 9675/8 hrsz. 1211 m2

vételára: 21.000.000.- Ft 
kivett beépítetlen terület
c.) 9675/9 hrsz. 1211 m2

vételára: 19.000.000.- Ft
kivett beépítetlen terület 
Közművek az utcában vannak, 
a beépítetlen területre 
nincsenek rácsatlakoztatva.

28. Siófok, Töreki utca 30-32. 
12177 hrsz. 8.365 m2

kivett gazdasági épület, udvar 
Vételára: 28.400.000.- Ft 

29. Siófok,  
(Töreki városrészben,  
a Jódi-hegyen)   
legelő
0184/35 hrsz 3920 m2

Vételára: 2.900.000.- Ft

Pályázat útján
bérbeadásra

kijelölt ingatlanok

1. Siófok, Endrődy Sándor utca 
3778/88 hrsz., kivett közterület, 
1097 m2  

Éves bérleti díja:  
500.000,- Ft + ÁFA

A pályázatban szereplő ingatlanok kikiáltási árai nettó értéken szerepelnek. 
Érdeklődni lehet, ill. a részletes pályázati kiírás átvehető az alábbi címen:

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Kabinet (Siófok, Fő tér 1. I. emelet 109.)
Pályázatok beadásának határideje: 2016. október  17. (hétfő) 900
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Miért fontos AdWords hirdetési kampányt futtatni
és miért érdemes mindezt egy minősített szakértővel tenni?
Véleményünket  nem   egy   kósza   külső   
élmény, hanem a sok-sok tapasztalat  inspirálta, 
mellyel szeretnénk felhívni a figyelmet minden 
kedves olvasónk  részére, akik úgy érzik, hogy 
valamit tenniük kell vállalkozásuk, weboldaluk, 
szolgáltatásuk népszerűsítésére, de  nem  tudják, 
hogyan is fogjanak hozzá. 

Ügyfeleink jelentős  részének  weboldala  bár  
minden technikai feltételnek  megfelelt  ahhoz, 
hogy a Google találati  listában   előkelő  helyen   
jelenjen   meg   egy- egy a szolgáltatásához szorosan 
kapcsolódó  kulcsszó keresésekor, még  sem értek  
el, olyan jelentős eredményt a szolgáltatásaik  
népszerűsítésében, mint amit valójában szerettek 
volna. Mivel nagyon szeretjük a kihívásokat, nem 
volt más hátra, mint neki vágtunk a  hosszú  útnak  és  
úgy  döntöttük tovább  képezzük magunkat az online 
marketing világában. Jó döntés volt! Kollégáimmal 
hosszú – hosszú tanulási időszakjainkat követően  
elkezdhettük ügyfeleink weboldalát AdWords 
kampányok  segítségével   is népszerűsíteni. Mivel 
ez a rendszer rendkívül jól elkészítettet, logikus 
és viszonylag egyszerűen  kiszámítható módon  
működik, ezért már az alaptudással  is igen szép 
eredményeket értünk el.

Pontosan  ennek köszönhető, hogy nagyon sok 
vállalkozás saját maga  vág bele és a rendszer  logikus 
felépítésének köszönhetően azt érezheti, hogy 
minden a lehető legkönnyebben beállítható  és az 
eredmények szinte megállíthatatlanul jönnek majd. 
De aztán sajnos nagyon nagy százalékban még sem 
jönnek. Ennek nagyon egyszerű oka van. Bár egy 
AdWords kampány elindítása  és futtatása  valóban  
nem  nagy feladat, de azt eredményesen és a lehető 
leghatékonyabban kezelni mégis mást jelent.
Minősített szakértőnek lenni annyit jelent, hogy 
a  Google  elismeri, hogy rendszerét  felső szinten 
ismerjük és minden olyan beállítást és „trükköt” 

m e g t a n u l t u n k 
és elsajátítottunk 
mellyel sikeresen  és 
hatékonyan működő  
kampányokat  tudunk  
létrehozni és kezelni. 
A Google a szakértő tudásának  magas szinten 
tartása érdekében évente  2 db. megújító  vizsgát 
ír elő. Ezen vizsgák biztosítják, hogy  a  szakértő  
tudása  minden esetben kiterjed a legújabb  trendek  
és technológiák ismeretére.

Mindenkinek maga  kell eldöntenie, hogy 
elengedő-e ott lenni a Google találati listában akár 
a sokadik oldalon, esetleg saját kampányát  kezelnie, 
vagy szüksége van arra, hogy feltudja venni a harcot 
a konkurenciával és olyan hirdetések jelenjenek meg 
szolgáltatását illetően, melyre nagyobb  érdeklődés 
várható  és  ez  által  hatékonyabban működhet cége 
online marketingje.

És még  egy bizonyíték arra, hogy  megéri  minősített 
szakértővel dolgozni:

AdWords fiókkezelés tőlünk, szakértőink segítségével, 
kedvezményes áron: 25.000 Ft+Áfa /hó.

Mészárosné Borbás Orsolya
Minősített AdWords Szakértő
Mimézis Kft.
8600 Siófok 
Tanácsház u. 24. fsz.6 
Tel: 84/322-752
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Gyógynövények hatóanyagai és hatásai
A mai korszerű kémiai megközelítés szerint 
hatóanyagnak a növényi drog gyógyhatásáért 
felelős vegyületét vagy vegyületcsoportját hívjuk. 
A gyógynövények gyakorlati alkalmazása esetén a 
legcélszerűbb a hatástani felosztás. 
Alkaloidok - élénkítő vagy bódító hatásúak - kávé, 
tea, mák. Köhögés csillapító a martilapu, míg az orvo-
si füstikefű epehígító. Sebekre, ficamokra, szemölcsre 
a feketenadálytő és a vérehulló fecskefű alkalmazható. 
Cserzőanyagok - fanyar, összehúzó ízű, vízben oldódó 
anyagok. Vérzéscsillapító hatásúak, illetve gyomor- és 
bélhurut, valamint hasmenés esetén jótékony hatásúak 
- apróbojtorján, diólevél, lósóskamag, málnalevél, sze-
derlevél, tölgyfakéreg. Használatuk maximum 1 hónapig 
javasolt. Nyombél- és gyomorfekély esetén nem adható! 
Csípős anyagok - ezt a kategóriát a modern hatóanyag 
csoportosítások már nem használják. Javítják a bőr vér-
keringését, izomlazítók, gyulladáscsökkentők, idegfájda-
lom csillapítók, reumaellenes, illetve melegítő hatásúak  

- rozmaring, mustárolaj. 
Baktériumölő és légút 
tisztító tulajdonságúak - 
vöröshagyma, gyömbér, 
csípős paprika. Az emész-
tésre fűszerek formájá-

ban adjuk őket, így fokozzák a gyomornedv termelését, 
a gyomorfal mozgékonyságát és a bélperisztaltikát. Segí-
tik a zsírok és a cukrok lebontását – mustár, torma, fahéj, 
gyömbér, kurkuma, fekete bors. Fontos megemlítenünk 
a fokhagymát, amely elsősorban baktérium- és gomba-
ölő, sikeresen csökkenti a vér koleszterinszintjét, valamint 
vérrögképződést gátló hatása is van. A csípős anyagot 
tartalmazó gyógynövények nem adhatók gyomor- és 
nyombélfekélyben, sebek esetén, májbetegség esetén, 
húgyúti fertőzésénél pedig csak óvatosan. Flavonoidok 
- a növényvilágban a leggyakoribb vegyületek, számos 
élettani hatás jellemzi őket. Erre Szent-Györgyi  Albert és 
munkatársai mutattak rá először. Általában bogyós gyü-
mölcsökben és sötét színű zöldségekben találhatók meg 
- bodza, áfonya, szeder, meggy, cseresznye, szilva, kéksző-
lő, vöröskáposzta, padlizsán, retek, lila hagyma és cékla. 

Gyulladáscsökkentő, immunerősítő, érfal erősítő, májvé-
dő és májregeneráló, szívizom erősítő, görcsoldó, vízhaj-
tó, antioxidáns, perifériás és agyi keringést javító hatásúak 
- bodzavirág, ginkgo levél, hársfavirág, körömvirág, ku-
koricabajusz, máriatövis termés, nyírfalevél, orbáncfű. 
Glikozidok - erős hatású, vízben oldódó vegyületek. 
Hatásuk közé soroljuk a hashajtást - kutyabengekéreg, 
szennalevél, rebarbara. Vizeletfertőtlenítő, láz- és fájda-
lomcsillapítók - medveszőlőlevél, vörös áfonya levél, fe-
kete áfonya, fűzfakéreg. Illóolajok - a legkülönbözőbb 
gyógyhatásokkal rendelkeznek. Antimikróbás, antiszep-
tikus hatásukat toroköblítő teák, lemosók, borogatások 
és fürdők készítésénél hasznosítjuk - orvosi zsálya levél, 
kakukkfű, levendulavirág. Görcsoldók - cickafarkfű, ka-
millavirág, citromfű, borsmentalevél, ánizsmag. Emésztés 
elősegítő, epehígítók - fahéj, borókabogyó, szegfűszeg, 
narancshéj, kardamom, angyalgyökér. Gyulladáscsök-
kentők - cickafarkfű, kamilla, körömvirág. Nyugtatók 
- citromfű, levendula, komló, macskagyökér. A keserű-
anyagok fő jellemzője, hogy étvágyjavító, emésztést 
serkentő hatásuk van. Fontos, hogy ezeket a drogokat 
nem lehet gyomor- és nyombélfekélyben alkalmazni, il-
letve étkezés előtt félórával, éhgyomorra édesítés nélkül 
kell fogyasztani - angyalgyökér, articsóka, benedekfű, 
cickafarkfű, ezerjófű, fehér ürömfű, gyermekláncfű, izlan-
di zuzmó, komlótoboz, orvosi zsályalevél. A szaponinok 
- a nyálkahártyák váladékkiválasztását és vérellátását 
fokozzák, nyálkaoldó, köptető hatásúak - szappangyö-
kér, kankalingyökér, ökörfarkkóró virág, fehér árvacsa-
lán. Gyulladáscsökkentő az édesgyökér, amelyet lehet 
használni gyomorfekély illetve gyomorsav túltengés, 
gyomor fájdalom esetén. Koleszterin szintet csökkenti 
a görögszénamag. Érfal erősítő a vadgesztenye, melyet 
visszeres tágulatoknál lehet alkalmazni. Vizelethajtó az 
aranyvessző. A témáról bővebben Facebook oldalunkon 
(facebook. com/rozsasbiobolt) olvashatnak.

Bogárné Horváth Zsuzsanna szaktanácsadó

Egészség oldal - Gyógynövények hatóanyagai
Siófok, Fő utca 47-53.

nyitvatartás: 
H-P: 08 :00-18 :00 • Szo: 08 :00-12:00

 telefon: 84/316-281



Siófok, Vak Bottyán u. 27., TESCO, Telefon: 06-84/322-674
Nyitva: H.–Szo. 9.00 – 20.00, V. 9.00 – 19.00

Az akció
szeptember 1–30-ig tart.

Szemüvegrendelés esetén
ingyenes a szemvizsgálat.
Egészségpénztári kártya

elfogadó hely.OPTIKA -32%
szeptember

30-ig

Legyen weboldala minden készüléken elérhető és felhasználóbarát!

Miért WordPress?
Azért mert ez egy elképesztően jól használható 
rendszer, DE még ennél is fontosabb…
 
•  Akár 15.000 Ft-tól is lehet weboldala, mely könnyedén 

kezelhető adminisztrációs felülettel rendelkezik.

•  Rendkívül „kezdőbarát” rendszer. Amennyiben tudja 
kezelni a Microsoft Word szövegszerkesztőt, akkor 
már a WordPress kezelése sem fog jelentős problémát 
okozni. Ennyi tudás birtokában már gyönyörű üzleti 
weboldalt, vagy közösségi site-ot lesz képes létrehozni.

•  Erőteljes eszköz. Legyen szó blog-ról, üzleti weboldalról 
A WordPress remekül elboldogul a feladattal.

•  Mobilbarát: Olyan mobilbarát (responsive) weboldal 
építhető a segítségével, hogy a megjeleníteni kívánt 
tartalom minden eszközön (asztali gép, tablet, 
mobiltelefon) optimálisan jelenik meg. 

www.weboldalmuhely.hu
Tel:84/322-752





ÚJDONSÁG!
3D implantációs eljárás:
   ·  legmodernebb megoldás a hiányzó fogak pótlására
   ·  gyors és  fájdalommentes

Ha Ön szeretné pótoltatni hiányzó fogait, akkor vegye 
igénybe most a bevezető ajánlatunkat, kedvezményeinket. 

Kérjen időpontot ingyenes konzultációra a 
06 70 420 0585-ös telefonszámon!

www.globedental.eu/3d-implantacio

Globe Dental Fogászati Centrum · Zamárdi, Eötvös u. 15./1. · Tel.: 06 70 420 0585

Nincs vágás: ezért nincsen utópanasz,  
duzzanat vagy 1-2 hetes lábadozás!

Vegye komolyan!

A fokozatosan kialakuló halláscsökkenés
komoly akadályát jelentheti annak, 
hogy teljes értékű életet éljünk.
A hallásvesz te ség gel élő
emberek érzékelik ugyan,
hogy be szél nek hozzájuk,
de a szavakat, mondatokat
nem értik meg pontosan.
Még egy közepesen jó hal-
lásnál is lehet na gyon rossz
– csupán 40-50 százalékos –
a be szédértés. Ez súlyos
kommunikációs prob-
lémákat okoz hat, és kényel-
metlen hely ze teket ered mé   -
nyez het, ha az egyén nek
adott esetben gyak ran vissza
kell kér deznie, vagy nem
arra vá laszol. 

Mivel ez az érintett szá -
mára a hallás  csök ke nés, az
elszigeteltség ér zé sét is hoz -

hatja magával, amely súlyo -
sabb eset ben akár dep res s zi ó     -
hoz is ve zethet, fon tos, hogy
minél előbb el jusson egy
audio lógus szak em ber hez.
Az agy hallás  köz pont ja egy
hosszan tartó hallás ká -
rosodás ese tén való  jában
elfelejti, ho gyan hangzottak
régen a különböző hangok,
zörejek és zajok. Ha túl sokat
vár, akkor lehet, hogy már
késő lesz, és a legmoder -
nebb halló ké szü lék kel sem
tud nak segíteni. A hangok
va ló ban hango sabbak
lesznek, de az érintett ennek
elle nére sem fogja jól érteni
az emberi beszédet.

Az Amplifon hallás  vizs gá lati
kampá nyának kö szön he tően
most  lehe tő ség van arra,
hogy részt ve gye   nek egy
ingye nes, teljes körű hallás -
 szű résen. A vizs gá lat ra nem
kell várni, hiszen mindenki
egy szá má ra meg felelő előre
le egyez tetett idő pon tot kap
a lak he lyéhez leg köze lebbi
Amp lifon Hallás köz pont -
ban, ahol sze mély re sza bott
el látás ban része sül.
tegye meg az első lé pést!
Önnek csu pán fel kell hív-
nia a 06 84 582 708-as tele -
 fon szá   mot, és egyez     tetni
egy meg     fe le lő idő pon tot.

a hallás  csökkenés az 
elszigeteltség érzését 
hoz hatja magával.

A hallásproblémák
kezelését nem 
szabad halogatni

Amplifon Hallásközpont

Siófok, Szűcs Menyhért u. 4.
Bejelentkezés: 06 84 582 708

amplifon.hu

A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében ingyenes audiológiai
szűrővizsgálatot szervezünk az Amplifon Hallásközpontokban 
siófoki és környékbeli lakosok számára
2016. szeptember 19-től október 21-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Mit tegyen, 
ha szeretne 
ellátogatni 
egy hallás -
vizsgálatra?

190x118 PR NEW2_Layout 1  16/9/12.  12:54 PM  Page 1



VÁSÁROLJON JÓMINŐSÉGŰ TŰZIFÁT a  
SIÓFOKI SIÓMENTE ZRT-től  

Akác, cser, bükk, gyertyán, tölgy tűzifa  
kézzel rendezett 1m3-s kalodában  

18.500,-Ft/kaloda helyszínre szállítva SIÓFOK
továbbá Ádánd, Balatonszabadi, Balatonvilágos

Siójut, Ságvár településekre.
Érdeklődni lehet: 0630/3340-611

vagy a 84/355-027-es telefonszámokon



8600 Siófok, Fő tér 6., a Víztoronynál    facebook.com/sioplazabevasarlokozpont

NEM FOGSZ HINNI A SZEMEDNEK!

Várunk október 10. és 22. között.


