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Szájmaszk százszám: 
hétezer darabot 
készített két hét alatt  
az önkéntes  
szabó-varró csapat.

Szájmaszk 
mindenkinek:  
üzletbe, hivatalba, 
szolgáltatóhoz 
belépéskor  
kötelező.

9. oldal

Elérhetőségek!

Siófokon kötelező
A SZÁJMASZK

A siófoki hajóállomás, 2020. április

RENDKÍVÜLI HELYZET, RENDKÍVÜLI MEGJELENÉS! 
Részletek a 2. oldalon

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a veszélyhelyzetben az 
alábbi telefonszámokon tudnak segítséget kérni ellátásukban vagy 
hivatali ügyeikben:

•  06 84/311-013, 08:00-12:00: 70 év feletti siófoki lakosok, akik nem  
hagyják el otthonukat és ellátásukhoz az önkormányzat segítségét kérik.

•  06 20/375-4078, 08:00-16:00, karanten_info@siofok.hu:  
hatósági házi karanténban elhelyezett lakosok ellátása.

•  06 84/705-000, 06 84/705-004: a veszélyhelyzetben  
bajba került családok segítése.

•  06 20/382-3454, 06 20/383-2532,  
szocialis@siofok.hu: települési támogatási ügyekben.

 folytatás a 3. oldalon
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A kátyúzástól
a Rózsakertig

„Vírus ide, vagy oda, azért a város 
él, működtetjük, és közben szüksé-
ges és még elvégezhető munkálatok is 
folynak” – tájékoztatott a polgármester.

„Közvilágítási lámpatestek cseréje 
indult (külön figyelemmel is a gyalo-
gos-átkelőhelyeinkre) nagyobb fénye-
rejű lámpákra. Folynak a kátyúzási 
munkák is, előbb az aranyparti részen, 
és folytatják ezt is városszerte. Majd az 
útburkolati jelek újrafestése követke-
zik, egyes parkolókra is kiterjesztve.

Március 2-tól egy úgynevezett 
„hajléktalan-mintaprogramot” indí-
tottunk. Jelenleg 5 fő hajléktalan dol-
gozik a városnak, a hajléktalanszálló 
udvarát és épületét takarítják, tartják 
karban, hamarosan pedig fóliasátor-
ban és kertben folytatnak zöldség-
termesztési tevékenységet. Egy 100 
százalékos támogatottságú pályázati 
programnak köszönhetően munka-
eszközök beszerzése is folyamatban 
van a részükre.

Április 1-jén hosszabb távú közfog-
lalkoztatási program is indult a város-
ban.

Előkészületben továbbá a Rózsa-
kert megújításának első üteme: a ki-
kötő melletti, nagyon régi és immár 
korhadó rózsapergolák és balesetve-
szélyes beton alapok bontása.”

A testület sem ül össze…
Március utolsó hetében tartotta 
volna soros ülését a siófoki képvi-
selő-testület, a rendkívüli jogrend-
ben azonban a testület összehí-
vása nélkül a polgármester dönt 
a halasztást nem tűrő ügyekben. 
E döntésekről dr. Lengyel Róbert 
polgármester tájékoztatott.

„A veszélyhelyzetre tekintettel a 
képviselő-testület jogait a polgármes-
ter egyszemélyben gyakorolja, a dön-
téseket is egyszemélyben, egyszemé-
lyi felelősséggel hozza, de amíg csak 
lehet, a testület tagjait is szeretném 
bevonni a döntések előkészítésébe. A 
szakbizottsági elnököket arra kértem, 
hogy a döntésre váró előterjesztéseket 
véleményeztessék a bizottságaik tagja-
ival, majd pedig az összesített vélemé-
nyeket ismertessék velem. Ez megtör-
tént. Az elnökök arról is tájékoztattak, 
hogy a fideszes képviselők  – Gencsi 
Attila képviselő társamat leszámítva – 
az előkészítő munkában nem kívántak 
részt venni, nem véleményeztek.

Asztalomon volt az iskolai-óvodai 
közétkeztetési díjak emeléséről szóló 
határozati javaslat. Jelen helyzetben 
ezt a napirendről levettem, a bizottsági 
elnökök egyetértésével.

Döntöttem arról, hogy az idén elma-
radó Nemzeti Regattára szánt 15 millió 
forintos támogatás a költségvetésben 
kerüljön átcsoportosításra a vírushely-
zet kezelésére létrehozott külön költ-
ségvetési sorba (a bizottsági elnökök 
egyetértésével). Egyelőre nem kerül 
sor az óvodák átszervezésére és a Bala-
ton-parti Kft. átvilágítására.

A széplaki Vécsey utcában az egy-
kori Palace diszkó helyére tervezett 
szálloda megvalósításához szükséges 
helyi építési szabályzatmódosítást jóvá-
hagytam. A döntés előkészítésre létre-
hozott munkacsoport, valamint három 
neves siófoki építész tervtanácsként 
véleményezte és támogatta, a bizottsági 
elnökök is igent mondtak, akárcsak a 
pénzügyi bizottság többsége. Továbbá a 
területen lakók által a hivatalba megkül-
dött támogató leveleket s a körzet képvi-
selőjének, Gencsi Attilának a támogató 
véleményét is figyelembe vettem. E be-
ruházással a környék is megújul, ez egy 
komoly széplaki fejlesztés lesz.” Völgyi 
Lajos pénzügyi bizottsági elnök a szép-
laki szállodaépítés témáját azzal egészí-
tette ki: a jelenlegi 94 helyesről 159-esre 
bővül a közeli városi parkoló, egy mély-
garázs is épül, ez a beruházónak 500 
milliós pluszköltséget jelent.

Tisztelt Olvasóink!
A Siófoki Hírek is igyekszik alkalmazkodni a 

koronavírus-járványból fakadó rendkívüli helyzet-
hez,  amire mi úgy kívánunk reagálni, hogy a lehető  
leggyakrabban igyekszünk eljutni Olvasóinkhoz. Ez  
annyit jelent, hogy a megszokott és tervezett havi 
megjelenési gyakoriságról szándékaink szerint amikor 
csak erre lehetőségünk lesz, áttérünk a havi kétszeri 
megjelenésre annak érdekében, hogy a közölt infor-
mációk minél aktuálisabbak legyenek. 

Web- és Facebook-oldalunkon naponta több új hírt 
is közlünk a veszélyhelyzettel kapcsolatos siófoki in-
tézkedésekről és változásokról, de jól tudjuk: sokan 
vannak, akik nem az internet követői – nekik is sze-

retnénk információkkal szolgálni, amíg lesz hozzá 
megfelelő nyomdai lapkészítői és postai terjesztési ka-
pacitás. Szeretnénk ezúton is megköszönni a postások 
munkáját, akik eljuttatják lapunkat a postaládákba!

Íme tehát áprilisi első számunk. Terveink szerint 
még ebben a hónapban, április végén újabb lapszám-
mal jelentkezünk. Ám e rendkívüli helyzetben még 
így sem tudjuk garantálni, hogy biztosan nem közlünk 
olyan információt, ami érvényét veszíti, elavul, mire 
eljut az Olvasóhoz.

Jó informálódást és vigyázzanak magukra!

Közétkeztetés
Kedves szülők! A bölcsődei, 
óvodai és az iskolai közétkez-
tetés továbbra is megoldott, aki 
elhelyezést nem, de azt igényli, 
változatlanul hozzájuthat! Az ed-
digi gyakorlatnak megfelelően az 
óvodában, iskolában kell jelezni 
étkezés iránti igényüket. Aki térí-
tési díj fizetése nélkül vette eddig 
igénybe, az továbbra is úgy tehe-
ti, mint ahogyan a kedvezményes 
és teljes árú étkeztetés is ugyan-
úgy lehetséges.

A veszélyhelyzet ideje alatt há-
rom kijelölt helyen, a bölcsődé-
ben (11.30-12.30), a Napsugár 
óvodában (óvodások, 12-13 ó.) és 
a Vak Bottyán általános iskolában 
(minden általános és középisko-
la, 12-13 ó.) lehet átvenni a dobo-
zolt étkeket.

Friss infók:
A koronavírussal kapcsolatban 
folyamatosan frissülő infor-
mációkat az alábbi oldalakon 
olvashatnak:

AZ ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRŐL:

Siófok város honlapja:  
www.siofok.hu

Siófoki Hírek weboldal:  
www.siofoki-hirek.hu

Siófoki Hírek facebook oldal: 
https://www.facebook.com/ 
Siófoki-Hírek.hu

A KORMÁNY RÉSZÉRŐL:  
koronavirus.gov.hu.

A város pénzügyi alapja
Siófok Város Önkormányzata létre-
hozott egy pénzügyi alapot, hogy 
az anyagilag segíteni tudó és akaró 
magánszemélyek, vállalkozások 
megtehessék felajánlásaikat. Az 
alap számlaszáma:

11600006-00000000-85847222
Siófok Város Járványügyi  

Veszélyhelyzet Alap

A befizetett összegek a kialakult ve-
szélyhelyzettel kapcsolatban felme-
rülő költségekre kerülnek felhaszná-
lásra. 

Azok a magánszemélyek és vállal-
kozások, akik a veszélyhelyzetben 
tárgyi felajánlásokkal tudnak segí-
teni (pl: tartós élelmiszer, fertőtle-
nítőszer, maszk, gumikesztyű…), 
az alábbi telefonszámon jelezhetik 

munkaidőben, lehetőleg 8:00-12:00 
óra között:

06 20/384-4085,  
markus.timea@siofok.hu

06 20/388-2991,  
siofokponthu@gmail.com

Ezúton tisztelettel köszönjük min-
denkinek, aki ilyen módon segít a ki-
alakult helyzet kezelésében.

Egyéb közérdekű, önkormányzati elérhetőségek:
Elektronikus ügyintézés a siofok.hu - ELÜGY.HU portálon keresztül 
Adó: adohivatal@siofok.hu
Városüzemeltetés:  varosuzem@siofok.hu
Hagyaték: hagyatek@siofok.hu
Ipar/kereskedelem/szállás: igazgatas@siofok.hu
Települési támogatás/ösztöndíjak:  szocialis@siofok.hu
Anyakönyv: anyakonyvvezeto1@siofok.hu és anyakonyvvezeto2@siofok.hu
Városőrség: varosorseg@siofok.hu
A hajléktalanszálló címe: 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 224. 
Nyitva tartás: Nappali melegedő: 08:00-18:00, Éjjeli menedék: 18:00-08:00
Telefonszám, ahol a hajléktalanok segítséget, felvilágosítást kérhetnek: 06/84/310-103
Óvodai ügyek: Ügyeletes óvoda: Siófok Város Óvoda Katicabogár Tagóvoda : 06 84/311-961

Közérdekű, nem önkormányzati elérhetőségek:
06 84/795-039, hatosag@siofok.gov.hu: Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási 
Hivatala Hatósági, Gyámügyi és Igazgatási Osztály: rendszeres segélyek és  
nem önkormányzati hatósági ügyek
Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala 06 84/519-310,  
foglalkoztatas@siofok.gov.hu: Foglalkoztatási Osztály (munkaügyi kp.) –  
főként munkanélküli segélyek
Munkaidő alatt, telefonon keresztül elérhetőek az orvosi rendelők, az önkormányzat 
oldalán szereplő elérhetőségeken keresztül:
https://www.siofok.hu/hu/kozeleti/hazi-gyermekorvos
https://www.siofok.hu/hu/kozeleti/korzeti-orvosok

Volánbusz információ: 06/84/310-220
MÁV Direkt: 06/1/349-49-49; 06/20/499-49-99; 06/30/499-49-99; 06/70/499-49-99;

Elmarad az eboltás!
Márciusi számunk lapzártája után 
dőlt el: a kialakult járványveszély-
re való tekintettel idén elmarad a 
szervezett eboltás, melyet április 
21-e és május 7-e között tartottak 
volna Siófokon. 

Így most, utólag korrigáljuk akko-
ri, azóta már elavult hírünket, elné-
zést kérve Olvasóinktól. Veszettség 
ellen köteles minden állattartó beol-
tatni állatorvossal a 3 hónapos kort 

betöltött e bet 30 napon belül, az 
első oltást követően 6 hónapon be-
lül, majd ezt követően évenként. Dr. 
Bognár Lajos, az országos főállator-
vos tájékoztatása szerint nem fognak 
szankcióval élni azon rendszeresen 
oltott ebek tartóival szemben, akik 
az évente esedékes oltást nem hatá-
ridőre adatják be. 

Elmarad a Siófok Kártyához kötött 
kedvezményes virágvásár is!
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Járványügyi válság: sebezhető a régiónk
A Balaton környékén kifejezetten 
nagy visszaesésre lehet számítani 
– áll egy elemzésben, mely arra 
keresi a választ: a járványügyi 
válság mely hazai térségek gazda-
ságát teszi leginkább sebezhetővé. 
Ebből kiderül: a siófoki járás a 
legkiszolgáltatottabbak egyike.

Gulyás Gergely miniszter mondta 
egy március végi kormányinfón: „A 
magyar virológusok és matematiku-
sok segítségével meghatározható a 
vírus tetőpontja, de nagyon sok a bi-
zonytalanság, és rengeteg eltérő becs-
lés van. Ma azt tudjuk mondani, hogy 
június-júliusra várható a tetőzés, de ez 
nem számonkérhető…”

E bejelentés tudatában már jobban 
el tudjuk képzelni, mi lesz az idei ba-
latoni nyári szezonnal…Gulyás ezt is 
mondta a várható munkanélküliség-
ről: „Biztos, hogy 100 ezres szám lesz, 
de még nem tudjuk, hány százezres…”

„A Balaton környékén kifejezetten 
nagy visszaesésre lehet számítani. Kü-
lönösen a Siófoki, Balatonfüredi és a 
Keszthelyi járások veszélyeztetettsége 
nagy” – áll a HÉTFA Kutatóintézet ta-
nulmányában, melyet a portfolio.hu 
tett közzé. – Egyes térségekben a jár-
vány következtében fellépő gazdasági 
válság sokkal nagyobb helyi sokkot fog 
jelenteni, mint másutt, mert nincs más 
munkaalternatíva, mint az otthoni 
munkavégzésre lehetőséget nem adó 
turizmus”.

A Magyar Turizmus Ügynökség a 
Nemzeti Adatszolgáltató Központon 
keresztül online látja 1070 szálloda, 
1700 panzió, és 27 000 magánszál-
láshely adatait. Ennek alapján már-
cius első hetében még a szálláshe-
lyek töltöttsége 70 százalékos volt, 
március közepén már Budapesten 
csak 11, vidéken 15 százalékos. Ezt 
az adatot a balatontipp.hu idézte.

A nemzetközi tapasztalatok alap-
ján legalább 10 hónap kell ahhoz, 
hogy a járvány előtti  szintet ismét 
elérje a magyar turizmus. Az MTÜ 
abban bízik, hogy júliustól javulhat 
a helyzet, és a nyári időszakban a 
belföldi turizmus újraindulhat, de 
ez csak akkor sikerülhet, ha addig 
nem küldik el az ágazatban dolgozó 
munkavállalókat – hangsúlyozták. 
Az MTÜ szerint a kormány fontos 
lépéseket tett az ágazat megsegítésé-
ért, elsők között hozta meg azokat a 

döntéseket, amelyek hozzájárulnak 
a megmaradáshoz. Ehhez a munka-
adóknak és a munkavállalóknak is 
kell áldozatot hozniuk, elbocsátások 
helyett közösen kell megoldást talál-
ni a további foglalkoztatásra.

Mindezek mellett az MTÜ szerint 
az önkormányzatoknak is hozzá kell 
járulniuk az ágazat megtartásához, 
főleg azután, hogy például Budapest 
és a kiemelt turisztikai célpontok 
az elmúlt sikeres esztendőkben je-
lentős bevételre tettek szert a turiz-
musból, ezért javasolta az iparűzési 
adó elengedését az ágazat szereplői 
esetében. A turizmusban több mint 
400 ezer ember dolgozik, akiket a 
szektorban és Magyarországon kell 
tartani. A lakosság azzal tud segíte-
ni, ha nem lemondják, hanem ké-
sőbbre teszik belföldi foglalásaikat, 
illetve házhoz szállítást rendelnek 
az éttermekből.

Mikor indulhat újra a város turizmusa?

Július elején? Vagy 
már csak az ősz és az 
év vége menthető?
Válsághelyzetben is együtt Siófok 
turizmusáért!

A világszintű koronavírus-jár-
vány válogatás nélkül a gazdaság 
minden ágazatát megrázza. A világ 
turizmusa még soha nem volt ilyen 
drámai helyzetben, mint most. A 
turisztikai szektor az elsők közé 
tartozott az országban, ahol már 
március elején érezhető volt, hogy 
drasztikus visszaesés fog következ-
ni. Az ágazat érzékenységéből faka-
dóan egyből megérzi a változásokat, 
gyorsan és rugalmasan reagál a gaz-
dasági változásokra, ez amennyire 
a jelenlegi helyzetben hátrány, a 
későbbiekben, a vírusból való kilá-
balás során előnnyé kovácsolódhat, 
és ezt a rugalmasságot kell majd 
kihasználnunk a válság kezelése so-
rán is.

A légi utasforgalom szinte tel-
jesen visszaesett, a szállásfoglalási 
adatok alapján a legtöbb szálloda 
nem tehetett mást, egyetlen felelős 
döntésként a bezárás, vagy üzem-
szünet választotta, hogy döntsön és 

minden reklámkampányt leállított a 
járvány végéig. Az európai turizmus 
szinte teljesen a nullára esett vissza. 
A lehetséges megoldásokon a Ma-
gyar Turisztikai Ügynökség mellett 
több szakmai szervezet, mint az Or-
szágos TDM szervezet is erején felül 
dolgozik, és kutatások segítségével 
próbálják feltérképezni a jelenlegi 
helyzetet, hogy minél több infor-
máció birtokában a legmegfelelőbb 
intézkedésekkel segítsék a bajba ju-
tott szakembereket, vállalkozókat, 
munkavállalókat.

Siófokon mára már az összes 
szálloda üzemszünetet jelentett be, 
az éttermek közül is sokan dön-
töttek a bezárás mellett, azonban 
vannak, akik még kiszállítással a 
lakosság rendelkezésére állnak. 
Emellett rengeteg helyi vállalkozó a 
rendkívüli helyzetre való tekintettel 
vállalja az ételekhez szükséges alap-
anyagok – hús, zöldségek, mirelit 
áruk, kenyér – kiszállítását, könnyít-
ve ezzel a lakosság életét. Hatalmas 
összefogás érzékelhető a városban, 
a vállalkozóktól a magánszemélye-
ken át, mindenki a maga módján 
és a lehetőségeihez mérten segíti a 
másikat, tesz hozzá a közösséghez, 
szolgálva ezzel mindnyájunk érde-
két a vírus elleni küzdelemben.

Helyi szinten a Siófoki Fürdőegy-
let -Turisztikai Egyesület és a Tourin-
form iroda is folyamatosan tájékoztat-
ja az online felületein és hírlevélben 
az érdekelteket a legfrissebb informá-
ciókról. Rengeteg hírrel találkozunk a 
témával kapcsolatban, de hiteles for-
rásnak csak a szakmai szervezetektől 
érkező források szolgálnak. Jelenleg 
kijelenthetjük, hogy a turizmus szin-
te leállt. Várakozásaink szerint azon-
ban a vírus sikeres megfékezése után 
első körben a hazai kereslet fog élén-
külni, a belföldi piac fog megmozdul-
ni, ami optimista reményeink szerint 
július elején megtörténik majd, mely 
Siófoknak kiemelten jó lehetőség le-
het. A pesszimista előrejelzések sze-
rint sajnos már csak az ősz és az év 
vége menthető. A Tourinform iroda 
munkatársaiként is kiemelt figyelmet 
fordítunk a válság kezelésére, és a 
városi kommunikációt is ennek meg-
felelően alakítjuk. Célunk az, hogy 
a nehéz helyzet ellenére , ha már 
lehetőségünk adódik rá és sikeresen 
túlléptünk a járványon, akkor idén is 
rengeteg turista érkezzen Siófokra az 
év fennmaradó részében, megőrizve 
ezzel továbbra is a város vezető po-
zícióját a turisztikai élvonalban. Idén 
a hangsúlyt főként a belföldi turisták-
ra kell helyeznünk, és a legfőbb cél, 
hogy arányaiban a külföldi vendégek 
kiesését is kompenzálni tudjuk. Most 
azonban még csak terveink vannak 
azzal kapcsolatban, hogy milyen 
kommunikációval, milyen tartalom-
mal és leginkább a fő kérdésünk – 
rajtunk kívülálló okok miatt –, hogy 
mikor tudjuk újraindítani a város tu-
rizmusát. Első lépésként a legfonto-
sabb az lesz, hogy a rajtnál ki hogyan 
reagál, és milyen lépéssel tud újra 
berobbanni a piacra. Fontos, hogy 
Siófok összes vállalkozója, szakmai 
szervezete, intézménye és a város-
vezetés közös gondolkodással és 
egy közös céllal összefogva lábaljon 
ki a válsághelyzetből. A turisztikai 
szereplők közötti kommunikáció, a 
társadalmi egyeztetés nélkülözhetet-
len ahhoz, hogy 2021 kezdetén újra 
büszkén állíthassuk: Siófokon kezdő-
dik a Balaton!

 Siófoki Fürdőegylet - Tourinform

Egyre többen veszítik el a munkájukat
„A rendkívüli helyzetre való tekintettel, a politikai 

nézetkülönbségeket félredobva telefonon fordultam 
Witzmann Mihály képviselő úrhoz: nagyon megugrott 
azoknak a száma az elmúlt napon, akik azzal fordul-
nak a hivatalunkhoz, hogy elveszítették állandó vagy 
épp alkalmi munkájukat, nincs bevételük, nincs tar-
talékuk, segítsünk! – tájékoztatott dr. Lengyel Róbert, 
siófoki polgármester. – A kérdésem az volt, van-e tudo-
mása arról, hogy ezt a helyzetet a kormány központi 
intézkedéssel kívánja rendezni, illetve ettől függetle-
nül is szíveskedjen az operatív törzs felé jelezni a fel-
vetésemet. Annál is inkább, mert az önkormányzat, 
az önkormányzatok lehetőségei végesek, egyszerű-
en arra kell felkészülnünk, hogy pénzzel nem fogjuk 

hosszabb távon bírni majd a nyomást (már csak annak 
okán is, hogy jelentős bevételkiesésekkel kell nekünk 
is számolni). Witzmann úr elmondta, most elsődleges 
a vírus elleni védekezés, de természetesen más jellegű 
pénzügyi/gazdasági döntések is voltak és várhatóak 
is… Ugyanezen problémával kerestem meg a helyi vé-
delmi bizottság elnökét, a járási hivatal vezetőjét, dr. 
Kiss Pál urat is, és kértem, hogy a megyei kormány-
megbízott felé is jelezze tovább e problémát. Időben 
kezdjünk el vele foglalkozni, ne várjuk meg, amíg 
esetleg beüt a mennykő! Nyilván ez nemcsak Siófokot, 
hanem a többi települést is érintő gond, vagy legalább-
is rövidesen az lesz. Szóval készüljünk fel időben, ha 
lehet, erre a válságkezelésre is!”
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A friss házi kenyér receptje

… de miközben a kenyér kisül, 
azt is megtudhatja (alábbi cik-
künkből), hogy Siófokon milyen 
intézkedések születtek az elmúlt 
hetekben, és melyek a legfonto-
sabb veszélyhelyzeti telefonszá-
mok, elérhetőségek.

 
Sokan posztolnak közösségi oldala-

kon remek kenyérrecepteket. Mi is ihle-
tet kaptunk, hogy közzétegyünk egyet, 
látva, hogy a kenyérfogyasztás megelő-
zi a hírhabzsolást. Utóbbinál fontos ki-
emelnünk: akár a kenyéralapanyagok-
nál, csak tiszta forrásból merítsünk!

Mivel elmarad az eboltás és a Sió-
fok-kártyához kötött kedvezményes 
virágvásár, felfüggesztették a kisma-
ma-buszbérletek biztosítását, illetve 
a házi lomtalanítást is későbbre kell 
napolni a bezárt hulladékudvar mi-
att, ideje megsütnünk életünk első 
házi kenyerét. Hiszen szófogadó, fe-
lelős állampolgárként eddig otthon 
maradtunk gyermekeinkkel együtt, 
és tesszük ezt a jövőben is, amed-
dig szükséges. Bár az óvodák és a 
bölcsőde is zárva tart, ügyelet műkö-
dik, elsősorban a járványügyi hely-
zet kezelésével összefüggő munka-
körben dolgozó szülőkre gondolva.

Mielőtt nekilátnánk a recept ta-
nulmányozásának: ha igényeltük 
másnapra az önkormányzat által to-
vábbra is biztosított közétkeztetést 
bölcsődés, óvodás gyermekünknek, 
de otthon tartózkodva mégis főzünk, 
ne feledjük el lemondani a rendelést!

A hozzávalók előkészítése előtt 
alaposan mossuk meg és fertőtlenít-
sük a kezünket! Lehetőleg kerüljük a 
szemünk, az orrunk és a szánk érin-
tését! Mivel első alkalommal készí-
tünk kenyeret, és nem biztos, hogy 
a szomszédunktól tudtunk kovászt 
kérni, hát gyártsunk sajátot.

Limara, azaz Libor Mária a gya-
korlott háziasszonyok körében biz-
tosan ismert név. Az ő egyszerűbb 
receptjeit vettük alapul. Az öreg-
tésztát gépben készítsük a követke-
ző hozzávalókból:
• 50 dkg BL 80 liszt
• kb. 3 dl víz
• 1 csipet cukor
• 1 dkg friss élesztő

A folyadék mennyisége azért kö-
rülbelüli, mert liszt és gépfüggő. A 
kenyértésztánál keményebb tésztát 
készítsünk. A gépet csak kb. 8-10 
percig használjuk, amíg alaposan 
összedolgozza a tésztát.

Ezután tegyük át kelesztő tálba, 
és a konyhapulton hagyjuk 10-12 
órán keresztül vagy a hűtőben 14-
16 órán át. Másnap összegyúrjuk, 
áttesszük egy fedeles műanyag do-
bozba, és mehet a hűtőbe, innen 
használhatunk belőle.

A 70 év felettiek semmiképpen 
se menjenek boltba a szükséges 
alapanyagokért, bízzák azt hozzá-
tartozóikra, szomszédjaikra! Akik 
így sem boldogulnak, azokról a 70 
felettiekről igénybejelentés után az 
önkormányzat gondoskodik. Ez alatt 
a bevásárlás és gyógyszerbeszer-
zés értendő, amelyet ki kell fizetni, 
hiszen a nyugdíjakat továbbra is fo-
lyósítják. Igénybejelentés: hétfőtől 
péntekig, 08:00 és 12:00 óra között a 
06-84/311-013-as telefonszámon.

Az ellátást a siófoki Gondozási 
Központ munkatársai végzik, kék 
színű, „Gondozási Központ Család- és 
Gyermekjóléti Központja” feliratú, in-
tézményi pecsétes, fényképes igazol-
vány birtokában. Mivel jelenleg több 
feladatot látnak el az intézmény dolgo-
zói, így előfordulhat, hogy nem a meg-
szokott személyek és nem a megszo-
kott időben érkeznek. A legjobb, ha 
az idősek elkérik az igazolványukat. 
Ha erre nem hajlandó az illető, akkor 
fogjanak gyanút! Ilyen esetben kérjék 
a hatóság, a rendőrség segítségét! A 
szociális (rászorultsági alapú) segítés 
(pl. étkeztetés) egy másik kategória, a 
kettő nem összekeverendő!

A krónikus betegek otthoni ápolá-
sát a Gondozási Központ munkatár-
saival oldják meg! Kérjük, legyenek 
körültekintőek, és csak a megfelelő 
személynek fizessenek, vagy őt en-
gedjék be a kapun!

A kockázatok csökkentése végett 
célszerű autóval közlekedni, amihez 
az önkormányzat is segítséget nyújt, 
hiszen a siófoki fizető parkolókat a 
járványveszély idejére díjmentessé 
tették. Ha tömegközlekedésre kény-
szerülnek, akkor ne feledjék, már-
cius 23-tól készpénzmentessé vált a 
jegyvásárlás a Volánbusz valamennyi 
járatán, tehát aki csak teheti, elektro-
nikus úton váltsa meg jegyét a hely-
közi és helyi járatokon (Mobiljegy al-
kalmazás: https://www.volanbusz.
hu/hu/jegy-es-berlet/mobiljegy). A 
papír alapú jegyek és bérletek a szo-
kásos elővételi módokon továbbra is 
rendelkezésre állnak. Március 25-én 
tanszüneti menetrend lépett érvény-
be az országos, regionális és előváro-
si autóbuszjáratokon is. Továbbá fel-
függesztették az első ajtónál történő 
felszállást, a járművezetőket szalag-
kordonnal határolják el az utastértől.

Nem valószínű, hogy a Balaton 
túlpartjára „ugranak át” lisztért, 
de azért jó tudni, hogy módosult a 
menetrend a kompon, és kizárólag 
gépjárművel lehet utazni Szántód és 
Tihany között. A hajózási társaság 
áprilisban szünetelteti személyszál-
lítási szolgáltatásait, és jelezte, hogy 
elmarad a hivatalos szezonnyitó az 
első hajó fogadásával együtt, ahogy 
a Nemzeti Regatta is. Az utóbbira 
vonatkozó 15 millió forintos városi 
támogatást a járvánnyal összefüggő 
költségek fedezésére fordítja az ön-
kormányzat. Emellett 25 millió forin-
tot különített el a város a PR-marke-
ting keret terhére ugyanezen célokra. 
A város költségvetésében korábban 
tervezett 1 millió forintnak a siófoki 
mentőalapítvány, 500 ezer forintnak 
a helyi polgárőrség számára törté-
nő azonnali aktivizálását rendelte el 
dr. Lengyel Róbert polgármester. A 
mentők eszközbeszerzésre, a pol-
gárőrök pedig többek között üzem-
anyagra kapják a pénzt.

Ennyi információ olvasása és a 
napi digitális oktatás mellett már a 
kovászunk és mi is kialudtuk magun-
kat, így megtudhatjuk végre, mi is 
szükséges egy jó kis házi kenyérhez.

Hozzávalók:
• 2,7 dl víz (0,7 dl lehet tej)
• 2 csapott teáskanál só
• 2 evőkanál olaj
•  csipet aszkorbinsav (csak ha 

gyengébb minőségű a liszt)
•  2 evőkanál burgonyapehely (el-

hagyható)
• 20-25 dkg öregtészta
•  20 dkg fehér tönkölyliszt  

(vagy BL 80 liszt)
• 30 dkg BL 80 liszt
• 1 dkg friss élesztő

Ha a hozzávalók elő-
készítése során a párunk, 
gyermekünk, rokonunk 
telefonál, hogy most jön 
haza a külföldi munkából, 
és átlépte a határt, minden-
képpen irányítsuk önkéntes 
házi karanténba. Ilyen mű-
ködik a Napfény Hotelben, 
és erre a célra nyitotta meg 
a siófoki önkormányzat a 
kiliti Galerius Vendégházat. 
Ez nem összekeverendő a 
hatósági járványügyi meg-
figyeléssel. A járványügyi 
hatóság által elrendelt 14 
napos házi karantén köte-
lező, és betartását a rendőrség elle-
nőrzi. A hatósági házi karanténba 
helyezett lakosok ellátásáról gondos-
kodik az önkormányzat. Az ellátás 
azon állampolgárokra vonatkozik, 
akik semmilyen egyéb módon nem 
tudnak gondoskodni magukról. Tele-
fon: 20/375-4078 (Hívható: hétfőtől 
péntekig 8:00 és 16:00 óra között.) 
E-mail: karanten_info@siofok.hu. 
Hatóság által elrendelt házi karantén 
esetén a bejárati ajtóra egy hatósági 
feliratot („piros lapot”) kell kiragasz-
tani, amely arra figyelmeztet, hogy a 
lakásban olyan ember tartózkodik, 
aki járványügyi megfigyelés alatt áll.

Amikor az utolsó összetevő is a 
helyére került, jöhet a dagasztás! 
A tésztát gépben dagasztatjuk, 20 
percig. Ügyeljünk rá, nehogy túl-
melegedjen, ha szükséges, nyitott 
tetővel dolgoztassuk.

Ez az időszak elegendő arra, 
hogy szükség esetén háziorvosunk-
kal kapcsolatba lépjünk. A jelenle-
gi helyzetben, munkaidőn belül a 
betegek számára lehetőség szerint 
távkonzultáció formájában állnak 
rendelkezésre. Különösen igaz ez a 
felsőlégúti fertőzések esetén. A re-
ceptek kiállítása is e-recept formá-
jában történik. Tehát ha szükséges, 
csak akkor telefonáljanak, és ha 
egyeztettek előre, és másképp nem 
megoldható, akkor keressék fel a 
rendelőt!

Időközben elkészült a dagasz-
tás, kissé átgyúrjuk a tésztát. Ak-
kor jó, ha rugalmas, kissé visszaüt 
a tészta gyúrás közben. Kelesztő 
tálba tesszük, hagyjuk duplájá-
ra kelni. Jót tesz neki, ha 20 perc 
után kissé átforgatjuk. Mikor szé-
pen megkelt, enyhén lisztezett 
felületre borítjuk, ellapogatjuk a 
kezünkkel, és megformázzuk. Egy 
jénait sütőpapírral kibélelünk, a 
tetejét rátéve hagyjuk jó duplájá-
ra kelni. Ha dupla méretűre kelt a 
kenyér, akkor pengével bevágjuk, 
és további 15-20 percig, vagy addig 
hagyjuk kelni, míg a bevágások 
szépen szétnyílnak.

Ez pont elegendő idő egy kis 
online ügyintézésre, hiszen szüne-
tel a siófoki önkormányzati hiva-
tal személyes ügyfélfogadása. Az 
elektronikus ügyintézés a siofok.

hu -ELÜGY.HU portálon keresztül 
a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyi-
tolap linkre kattintva intézhető. 
Bármely ügyben kérelem nyújtha-
tó be a https://epapir.gov.hu olda-
lon.

Ha flottul mennek ügyeink, is-
mét foglalkozhatunk életünk első 
kenyerével. A jénai tetejét belülről 
jól bespricceljük vízzel, majd hi-
deg sütőben kezdjük sütni. A 220-
230 fokra állított sütőben kb. 50-
55 percig sütjük a kenyeret, vagy 

addig, amíg a kívánt 
színt eléri. Az utolsó 5-10 
percre le lehet venni a te-
tőt, vigyázva a kezünkre, 
nehogy a kiáramló gőz 
megégesse. Ekkor vasta-
gabb lesz kicsit a kenyér 
héja.

Amíg sül a kenyér, ne 
szaladjunk le a játszótérre 
a gyerekekkel, mert azokat 
jelenleg tilos használni! A 
könyvtárba, a kultúrköz-
pontba, a Tourinformba, 
de még a Galérius fürdő-
be sem érdemes a sütés 
idejére elugranunk, mivel 
bezártak, a szállodák és 
az éttermek. A gyermekek 
számára igényelt közét-
keztetést viszont 11:00 és 
12:00 óra között ne feled-

jék átvenni!

Amikor elkészült a kis kenye-
rünk, rácsra tesszük hűlni, hideg 
vízzel lespricceljük, majd boldo-
gan hallgatjuk, ahogy beszélgetni 
kezd, cserepesedik. 

Ha bevált a receptünk, osszák 
meg másokkal is! Ha pedig egy ki-
csit többet tudunk sütni, gondol-
junk idős szomszédunkra vagy a 
hajléktalanokra is! A vasárnapon-
kénti ételosztás ugyan egyelőre 
megszűnt, de a Siófok Városért 
Egyesület aktivistái városbéli üzle-
tek, pékségek felajánlása nyomán 
továbbra is töltik reggelente az 
„Enni adok” ételdobozt az Újpiac té-
ren, a rászorulók számára.

Osszuk meg embertársainkkal 
kenyerünket!…
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Szájmaszk mindenkinek: Siófokon kötelező
Tízezer darab szájmaszkot vásárolt a siófoki ön-

kormányzat. Ezeket siófoki üzletek előtt polgárőrök 
és városőrök osztják, azok számára, akik anélkül ér-
keznének. Április 2-i hatállyal ugyanis a polgármes-
ter elrendelte, hogy Siófok közigazgatási területén az 
egyidejűleg többek által látogatott helyekre, főképp 
üzletekbe, vásárcsarnokba, szolgáltatókhoz, hivata-
lokba kizárólag szájmaszkban, avagy azt helyettesí-

tő, a szájat, orrot eltakaró textilben (sál, kendő) lehet 
belépni.Ennek alapvető célja, hogy a megelőzésre vo-
natkozó szabályokat betartók – köztük az üzletekben 
és hivatalokban dolgozók, a vevőkkel és ügyfelekkel 
közvetlenül érintkezők – biztonságát növeljék azokkal 
szemben, akik kevéssé figyelnek oda másokra, így ön-
magukon és családtagjaikon kívül a környezetükre is 
fokozott kockázatot jelenthetnek.

Szájmaszk százszám: önkéntes 
csapat szabta-varrta-szállította
Március 20-án érkeztek az első 
felajánlások, két hét alatt közel 
hétezer szájmaszkot készítettek.

Ruhaanyagot kértek szájmasz-
kok szabásához-varrásához – így 
kezdték Siófokon Kolumbánné 
Örökös Tímeáék (lásd még: Ruha- 
klinika), egész csapat szabta-varr-
ta a maszkokat, nem csak Siófokon, 
s vitték az egészségügyi és más 
intézményekbe, szolgáltatókhoz.  
Maszkjaik moshatók, illetve belső 
részük cserélhető.

„Fantasztikus csapatom és a 
magam nevében szeretnénk köszö-
netet mondani mindazoknak, akik 
támogatták, támogatják munkán-
kat. Hihetetlen az az összefogás, 
azonnali segítségnyújtás (mun-
kaerő, méteráru, illetve anyagi tá-
mogatás), amit kaptunk Önöktől/
Tőletek” – írta a Facebookon Ko-
lumbánné Örökös Tímea. Hosszú 
lenne felsorolni támogatóik névso-
rát, de ma már azokét is, akik kap-
tak az általuk varrt szájmaszkok-
ból, a mentőktől a kórházon és a 
tűzoltóságon át a postáig vagy kü-
lönböző üzletekig (mindkét lista a 
Facebookon megtalálható).  

„Március 19.: Kátainé Takács 
Mónika csatlakozott felhívásom-
hoz – szedte időrendbe a hiánypót-
ló tevékenységet végző önkéntes 
kis csapat történetét Tímea. – Ő az 
(a férjem mellett), aki reggeltől es-
tig tartja velem a „frontot”. Március 

20.: Megérkeztek az első felajánlá-
sok, támogatók: Witzmann Mihály 
országgyűlési képviselő, Virág Er-
zsébet önkormányzati képviselő… 
és további támogatók… Március 
21.: Újabb támogatók sora, köztük 
Kecskésné Gigler Anikó és Gencsi 
Attila önkormányzati képviselők. 
Ezen a napon „csatlakozott” csa-
patunkhoz férjem, Kolumbán 
László, aki átvette a támogatókkal 
való kapcsolattartást és a rende-
lések, igények felvételét, illetve 
Vázsonyi Gyula, aki óriási töme-
geket mozgósított a Facebookon. 
Az ő segítségükkel született meg 
felhívásunk, miszerint kezdjünk 
el lokálisan gondolkozni, és segít-

sünk önkéntes csapatokat indítani 
a környező településeken is. Már-
cius 22.: Ismét támogatók sora, az 
előző napi felhívásunkra a követ-
kező helységek indították el saját 
csapatukat: Tab, Balatonszabadi, 
Zamárdi, Ságvár, Karád, Miklósi, 
Balatonföldvár, Nagyberény, Szó-
lád. Március 23-25.: Újabb támo-
gatók csatlakoztak. Március 26.: 
ezen a napon kaptuk az informáci-
ót, hogy egy kedves alsó tagozatos 
tanárnéni technikaórai munkának 
a következő feladatot adta ki a gye-
rekeknek: vágjanak fel 2 lepedőt 
20x28 cm-es téglalapokra, és hoz-
zák be hozzánk, ezzel is segítve 
munkánkat”

Karanténhotel: kiköltözött az első turnus
Ott voltunk, amikor március 31-én 
kiköltöztek az „első turnus” első 
lakói a Napfény Hotelben létesített 
önkéntes karanténból a kéthetes, 
önként vállalt megfigyelési idő-
szakuk leteltével. Ki csak helybe, 
siófoki otthonába tért haza, más 
Kutasra vagy éppen Miskolcra.

Dr. Nagy Gábor siófoki alpolgár-
mester a város nevében apró aján-
dékkal köszönte meg az első kiköl-
tözőknek, hogy önként vállalkoztak 
a karanténra „és ezzel hozzájárultak 
a koronavírus elleni küzdelemhez, 
továbbá felelős állampolgári viselke-
désükkel többek életének megmen-
téséhez”.

Tóth Gergely, a Napfény Hotel tu-
lajdonosa ingyen ajánlotta fel a szál-
lodát arra a célra, hogy önként vállalt 
karanténba vonulhasson az, aki más-
hol ezt nem tudja megoldani. Érkez-
tek is a beköltözők sorban, az „első 
turnusban” 50 szobában 57-en töltöt-
ték napjaikat, a „második turnus” 24 
szobával indult április elsején.

„Albérletben laktam Siófokon, 
onnan költöztem a szállodába, 
egyébként kárpátaljai vagyok” – 
mondta a Napfényt elsőként elhagyó 
Számusz Mária, akit a testvére várt a 
hotel bejárata előtt.

„Salzburgban vendéglátóztunk, 
egy hotelben dolgoztunk; amikor 
bezárt, és hazaindultunk, még nem 
volt fertőzött a környéken sem – ma-

gyarázta egy siófoki férfi, aki miskol-
ci párjával együtt töltötte az elmúlt 
két hetet önkéntes karanténban. – 
Mindennel elégedettek vagyunk, leg-
alább pihentünk kicsit, már dolgoz-
nánk tovább, de félő, hogy a nyári 
szezonból sem lesz semmi...”

„Március 16-án indultam haza, 
ismerősök hívták fel a figyelmemet, 
hogy ide tudok jönni, ebbe a siófoki 
hotelba – így a kutasi Palavics Lász-
ló. – Kelet-Tirolban akkor még nem 
lehetett megbetegedésről hallani. 
Haza nem mehettem, idősek, bete-
gek élnek a környezetemben, sőt, 
még most sem haza megyek, hanem 
egy ismerősömnek a nagy házába, 
tehát a biztonság kedvéért egy dara-
big még folytatom az önkéntes házi 

karantént. Itt a hotelben az ellátás, 
a törődés minden várakozásomat fe-
lülmúlta; napi háromszori étkezést 
kaptunk, volt sütemény, palacsin-
ta...”

Helybéli vállalkozások és magán-
személyek segítették, segítik felaján-
lásaikkal a szálloda csapatát a beköl-
tözők ellátásában.

A város díjmenetesen rendelke-
zésre bocsátja a kiliti Galérius Ven-
dégházat azon lakosoknak, akik 
például külföldi tartózkodásból 
térnek haza, és nem tudják meg-
oldani az önkéntes házi karantén 
idejére a lakhatásukat.
INFORMÁCIÓK, REGISZTRÁCIÓ:  
+36-70-371-3197.
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G.S. GlADIÁTOR SECURITY KFT.
Olyan vagyonvédelmi megoldások kidolgozására törekszünk, amely 
maximálisan alkalmazkodik az ügyfél igényeihez. Az élőerős vagyonvédelmi 
tevékenységünk keretén belül a legkorszerűbb eszközökkel vállaljuk a 
Megbízóink által meghatározott intézmények rendészeti, biztonsági 
feladatainak végrehajtását, a felügyeletünkre bízott terület, létesítmény 
őrzés-védelmét. A működési területeinken felállított kirendeltségek 
segítségével, szigorú és rendszeres ellenőrzéssel, a munkavégzéshez szükséges 
feltételek maximális biztosításával kívánjuk megteremteni a magas 
színvonalú szolgáltatás feltételeit.

FŐ TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK:
SZEMÉLYVÉDELEM • RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÁS • OBJEKTUMOK, ÉPÜLETEK, 

KERESKEDELMI EGYSÉGEK ŐRZÉSE • ÁRUHÁZ LÁNCOLAT ÉLŐERŐS ŐRZÉSE
LÉTESÍTMÉNYEK ÉLŐERŐS ŐRZÉSE  •  RENDÉSZETI FELADATOK ELLÁTÁSA

ÉPÍTKEZÉSEK, MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK FOLYAMATOS, ILLETVE 
IDŐSZAKOS ŐRZÉSE  •  TAKARÍTÁS ÉS PORTASZOLGÁLAT

TEL: +36 30 866 4428 • +36 70 409 8793
info@gladiatorsecurity.hu

A siófoki járás az egyik, amelyikben
a legmagasabb az idősek aránya
VESZÉLYBEN.

A balatoni régió elöregedő térség – 
ezt eddig is tudtuk, többek között a Ba-
laton Fejlesztési Tanács tanulmányaiból, 
melyekből kiderült az is, hogy az idősek 
körében jelentős az ideköltözési kedv. 
Így aztán nem meglepő, hogy valameny-
nyi Balaton körüli járás érintett azon a 
térképen, mely azt is megmutatja: hol 
a legmagasabb az idősek aránya. E sze-
rint a siófoki járásban ezer lakosra 220-
264 olyan lakos jut, aki 65 év feletti, míg 
például Budapest közeli járásokban ez a 
szám csak 125-159.

A koronavírus-járvány szempontjából 
különösen veszélyeztetettek az idősebb, 
65 éves vagy annál idősebb korosztályba 
tartozók, akik a lakosság 19,3 százalékát 
képviselik Magyarországon - hívja fel a 
figyelmet a Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) a honlapján.

A statisztikai hivatal adatai szerint a 
bölcsődék és az óvodák időszakos bezá-
rása 38,6 ezer bölcsődést és 330,5 ezer 
óvodást, valamint a szüleiket érintette. A 

nappali közoktatásban 1,1 millió 
gyermek és fiatal tanul, akik az 
iskolapad helyett otthonról, digi-
tális távoktatás keretében sajátít-
ják el a tananyagot, csakúgy mint 
a felsőoktatásban tanuló 285,1 
ezer hallgató.

Kiemelik, hogy különösen 
veszélyeztetettek az idősebb, 65 
éves vagy annál idősebb korosz-
tályba tartozók, akik a lakosság 19,3 
százalékát képviselik. Kiemelt figyel-
met kell ezért fordítani az ország elöre-
gedő déli, délnyugati térségeire, valamint 
a főváros egyes kerületeire, ahol az idős 
népesség aránya meghaladja az országos 
átlagot - teszik hozzá. Az 1,9 millió fő 65 
éves és annál idősebb lakosság többsége 
családjával él együtt, és mintegy háromti-
zedük egyedülálló. 

Az elemzés kitér arra, hogy az idős 
gondozottak magas aránya miatt az 
egészségügyi-szociális terhelés erőteljes 
növekedése várható.

Az önkormányzatok a szociálisan 
nehéz helyzetben levőket szociális alap-
szolgáltatásokban részesíthetik, amik a 

koronavírus-járvány időszakában még 
inkább felértékelődnek. A tavalyi adatok 
szerint a legtöbben a szociális étkeztetést 
(184 ezer) és a házi segítségnyújtást (92 
ezer) vették igénybe. Az előbbi a 65 éves 
és annál idősebb népesség 9,7, az utóbbi 
pedig 4,9 százalékának könnyítette meg 
a mindennapjait. Jellemzően a kisebb 
településeken veszik igénybe ezeket a 
szolgáltatásokat, amelyek jelentősége a 
járvány idején még inkább felértékelő-
dik, és az igénybevevők köre átmenetileg 
jelentősen bővülhet.



Siófok, Fő utca 47-53 .
nyitvatartás: 

H-P: 9:00-17:00 • Szo: 9:00-14:00
 telefon: 84/316-281

facebook.com/rozsasbiobo lt

Tebamol Teafaolaj 10 ml / 20 ml
Az eredeti ausztrál teafaolajat tartalmazó Tebamol hatá-
sát szakirodalmi adatok igazolják. A teafa természetes fer-
tőtlenítő és gyulladáscsökkentő hatású, így gomba, bakté-
rium és vírus ellen is bevethető. Csak külsőleg használható!

müzlik

gyógyvizek

gyümölcslevek

tejhelyettesítők

olajok

pelyhek

cukor -
helyettesítők

csíra magvak

ételízesítők

tejmentes
édességek

maglisztek

zöldséglevek

fűszerek

lisztek

tészták

köretek

aszalványok

olajos magvak

gluténmentes termékek

szörpök

méhtermékek

gyógyteák

masszázs-
krémek, olajok

füstölők

szappanok

illóolajok

hajfestékek

fogkrémek

fülgyertyák

gyümölcsteák

gyógygombák

kenceficék

tisztítószerek

algák

vitaminok

ayurveda
termékek

MATUZALEM

étrend - kiegészítők

CBD termékek

kozmetikumok

vegetáriánus finomságok

rágcsálni valók

növényi sajtok

bioparfümök

mosóparfümök

tél i -tavaSz i  időSzak betegSége inek megelőzéSére ajánljuk !

PI - víz szaktanácsadás

Interherb Echinacea kapszula 30 db
A Kasvirágot évszázadok óta használják, közismert immun-
rendszer támogató hatása miatt. A növény hajtásából nyert 
kivonat aktiválja a szervezet védekező rendszerét, támogat-
ja az ellenálló képességet. A készítményben lévő C-vitamin 
emellett elősegíti a szervezet baktériumokkal és vírusokkal szembeni vé-
delmét. 

1x1 Vitamin Energy multivitamin 50 db
25 féle aktív összetevőt, köztük ginkgo bilobát és ginzenget 
tartalmazó étrend-kiegészítő filmtabletta. A C-, A- és D-vi-
taminok hozzájárulnak az immunrendszer normál működé-
séhez. A ginkgo biloba hozzájárul a normál szellemi műkö-
dés fenntartásához. A ginzeng hozzájárul a megfelelő fizi-

kai és szellemi erőnlét fenntartásához. 

Homoktövis gyümölcsvelő
A homoktövis, mint természetes immunerősítő 
szupertáplálék értékes fitotápanyagokat, erős 
antioxidánsokat tartalmaz, így a benne lévő 
rendkívül magas vitamin és hatóanyag tartalom 
miatt számos pozitív hatást gyakorol szervezetünkre, azonban legfonto-
sabb szerepe a megelőzésben kell, hogy érvényesüljön egészségünk, vi-
talitásunk megőrzése érdekében!

BioTech C - vitamin tabletta 100 db
1000 mg L - aszkorbinsav csipkebogyóval bodzavirággal 
és citromhéjporral.
Hozzájárulhat az immunrendszer az idegrendszer és
az energiatermelő folyamatok normál működéséhez.

Natur Tanya FitoTree kapszula 30 db
A  kapszulában grapefruit, teafa, rozmaring és kakukk-
fű olajkivonatait találod meg. Az összetevők mikroba-
ölő tulajdonsága a meghűléses, megfázásos és fel-
fázásos panaszok tüneteire és azok megelőzésére is 
ajánlottak.

Natur Tanya Gránátalma koncentrátum
A gránátalma összes jótékony antioxidánsa egyetlen pa-
lackban, hozzáadott cukor és színezék nélkül.
Az italban elsősorban a gyümölcs magjainak préseléséből 
nyert koncentrátumot használják fel, ehhez adják a gyü-
mölcshús levét és mindezt még organikus szelénnel is dú-
sítják, hogy fokozzák az antioxidáns tulajdonságokat. 


