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A hosszú téli szünet alatt nagyon sok időt töltöttem együtt a 

családommal, és nagyon sok közös élménnyel gazdagodtunk. Nyilván 

minden téli szünet fénypontja a karácsony, de számunkra legalább 

olyan jó volt a Siófokon töltött négy nap is. Erről készítettem egy rövid 

élménybeszámolót. 

2023. január első hetében utaztunk 

el Siófokra, ahol négy napot 

töltöttünk el egy szállodában, 

ahonnan rövid kirándulásokat 

tettünk a környéken. Volt a közelben 

egy Bella állatpark nevű hely, ahol 

nagyon sok boldog, 

egészséges állatot 

láthattunk. Az én 

kedvencem egy 

őzike volt, mert annyira nyugodt volt és kedves, szinte 

kérte, hogy simogassuk.  

Jó fejek voltak a tevék is, sétálgattak az 

emberek között, barátságosan meglátogatták bezárt 

állattársaikat. Az alpakkák csapatostul rohangáltak 

a vendégek között, de ők számítók voltak, mert csak 

az ételre jöttek. Volt egy nagy tó, 

amiben csak úgy nyüzsögtek az 

aranyhalak, mindenféle színben 

pompáztak. A tó mellett egy hálóval körbevett udvarban 

különleges, szép vízimadarakat láttunk, a legszebb 

közülük az állandóan tollászkodó fekete 

hattyú volt, de sok mandarin réce, 

koronásdaru és aranylúd is álldogált a vízparton 

féllábon, félig alvó üzemmódban. Sok szép 

pávát láttunk, amik kiterjesztett tollakkal 

forogtak, és zizegő hangot adtak. Egy 

épületben papagájokat tartottak, amik nagyon 

kedvesek voltak, csak egy folyamatosan rikácsoló kakadu 

zavarta a nyugalmukat és a látogatók idegrendszerét. A 

parkban kb. 6 border collie futkosott, amiket a gyerekek 

agyonsimogathattak, és pár szurikáta is rohangált egy fatörzs 

körül. 



 Föl lehetett ülni a tevére is, kicsit félelmetes 

volt, ahogy menet közben jobbra-balra 

imbolygott. Egy csapat törpemalac is 

szabadon futkosott, és nagyon puha volt a 

szőrük, mikor megsimogattuk őket. 

Az egyetlen veszélyes hely az állatsimogató 

volt, ahol törpe kecskékhez vitték be a 

kisgyerekeket, ami nagyon veszélyesnek 

bizonyult, mert az egyik fekete kecske, akinek 

szúrós szarva is volt, megvadult, és nekiment 

mindenkinek. Aki Siófokra utazik, annak 

mindenképpen javaslom, hogy látogassa meg 

ezeket a kedves állatokat (A kecskével 

vigyázat!)… 

 

 

 

 

 

 

 

… és a kínai éttermet, ami a legjobb az egész Dunántúlon. 😊 

 

 

 

 

 

 

 



Számomra a Világháborúk Múzeuma volt a kirándulásban a 

legérdekesebb, ahova hazaúton ugrottunk be. Itt rengeteg kitüntetés, 

fegyver, ruha, töltény, ereklye sorakozott, és aki mindezt összegyűjtötte, 

részletesen elmesélte mindegyik történetét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    



És ha már Siófokon 

jártunk, akkor a 

Balaton-part sem 

maradhatott ki. 

 

Nagyon jó volt a 

téli szünet, 

remélem jövőre is 

legalább ilyen lesz. 
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