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Visszakerülhet a hajóállomásra a Bor és Kenyér Ünnepe
Rendkívüli képviselő-testületi ülésen tárgyalta a 
városvezetés júniusban a városi rendezvények kö-
rül kialakult helyzetet. Az eredmény: visszahelye-
zik a kikötőbe a rendezvényeket.

A június 20-i rendkívüli testületi ülés kezdetén Szajcz 
Adrián frakcióvezető ismertette, hogy a szezonra való 
felkészülés során új koncepciót fogadott el a testület, 
amely szerint az idei rendezvényeket a Fő térre helye-
zik át. A Pünkösdi Szezonnyitó után azonban kiderült, 
hogy ez az elképzelt koncepció nem váltotta be a hoz-
zá fűzött reményeket, ezeknek a rendezvényeknek a 
nyári szezonban a hajóállomáson lenne a helyük, még 
akkor is, ha ehhez bizonyos változtatásokra van szük-
ség, melyeket a városnak meg kell tennie. A frakcióve-
zető szerint a Pünkösdi Szezonnyitó bebizonyította, 
hogy a valóságban nem működőképes az elképzelés, a 
Nemzeti Regatta sikere pedig azt mutatja, hogy a hajó-
állomás megfelelő rendezvénytérnek. A Szajcz Adrián 
által tett határozati javaslat lényege, hogy a Bor és Ke-
nyér Ünnepe kerüljön vissza a hajóállomásra, és a szük-
séges minimális műszaki beruházásokat, felújításokat 
augusztusig valósítsa meg a város.  
Kónyáné Zsarnovszky Judit jegyző a korábbi testületi 
üléseken a témával kapcsolatban elhangzott vélemé-
nyeket sorolta fel, a gyakorlati tapasztalatok a szezon-
nyitó után azonban egy más helyzetet teremtettek. Azt 
a jegyző is elismerte, hogy egy rendeleten lehet változ-
tatni, ha a tapasztalatok azt igazolják. A Fő tér felosztá-
sa Kónyáné Zsarnovszky Judit szerint a gazdaságosság, 

a tér takarítása, terhelése szempontjából lett kialakítva.
- A beterjesztett határozat nem a rendeletalkotás kö-
rülményeit, a megelőző indokait, valamint a hivatal és 
a szakma munkáját firtatta, nem keres okokat, hanem 
a kialakult helyzetre egy megoldást, egy megoldási al-
ternatívát kínál. Született egy döntés, amit az élet nem 
igazol vissza, próbáljunk ezen változtatni úgy, hogy az 
jó legyen a városlakóknak, az ide látogatóknak és a vál-
lalkozóknak is – hívta fel az ülésen részt vevők figyel-
mét Csorba Ottó képviselő.
A beruházási osztály vezetőjének beszámolója sze-
rint elindultak az egyeztetések a fejlesztési irányokról 
a Bahart, a Balaton-parti Kft. és a Termofok, valamint 
az önkormányzat és a Kálmán Imre Kulturális Központ 
részvételével, ugyanis a hajóállomás területének tulaj-
donosi joga nemcsak az önkormányzatot, hanem pél-
dául a Bahartot is érinti.
Dr. Lengyel Róbert polgármester véleménye meg-
egyezett a Szajcz Adrián által beterjesztett határozati 
javaslatban foglaltakkal, mely szerint a hajóállomást 
olyan állapotba kell hozni, hogy megszűnjenek a fel-
merült problémák, majd a terület komplex felújítását 
a jövőben pályázati források segítségével kellene 
megvalósítani. A polgármester elmondása szerint 
egyetért a frakcióvezetővel abban, hogy a hajóállo-
más mint rendezvényhelyszín jó, de ellentmondásos 
a helyzet, mert egy szakvélemény szerint baleset-
veszélyes, a Bahart szakértője szerint pedig állítólag 
nincsenek problémák.
- A területen érintett tulajdonosokkal megkezdődtek 
az egyeztetések, el kéne addig jutni, hogy méressük 
fel, mik azok a minimális beruházások, amelyek ah-
hoz kellenének, hogy az oda érkező emberek biz-
tonságát szavatolni tudjuk. Nyilván ezeket a közös 
munka során feltárandó hiányosságokat forintosítani 
kell. A következő lépés az lenne, hogy árazzuk be, a 
város pedig a rá eső részét finanszírozza. Egy más kér-
dés, hogy a többi partner nélkül ez nem fog menni 
– mondta el dr. Lengyel Róbert, és hozzátette, arra lát 
reális esélyt, hogy belátható időn belül a minimális 
biztonsági szabályoknak megfelelő állapotba lehes-
sen hozni a hajóállomást.
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- Arra kell törekedni, hogy a Bor és Kenyér Ünnepét a 
Fő térről visszavigyük a hajóállomásra, ennek a lehető-
ségeit, körülményeit meg kell teremteni – hangoztatta 
Szajcz Adrián is.
A testület álláspontja szerint a munkálatok ütemezését, 
lehetséges költségvetését a Pénzügyi és Tulajdonosi 
Bizottság következő ülésén, valamint a júniusi testüle-
ti ülésen is tárgyalják. A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai 
Egyesület által szervezett következő rendezvényről, a 
Borpart és Fröccsfesztről a területengedélyezési kérel-
met szintén a PTB soron következő bizottsági ülésén 
és a testületi ülésen tárgyalják. A beruházási osztály-
vezető megjegyezte, hogy a hajóállomás mellett a Fő 
tér terhelhetőségét, a villamos energia kiépítését is ki 
kell vizsgálni. A városban kialakult helyzet megoldása 
és a további rendezvények sikeressége érdekében a 
következő javaslatokat tette Szajcz Adrián frakcióve-
zető: szükségessé vált a közterületekről szóló rendelet 
rendezvényekre vonatkozó részének a módosítása. Ez 
alapján a Bor és Kenyér Ünnepe kerüljön vissza a hajó-
állomásra, a többi rendezvény pedig ne a Gáti gödör-

ben kerüljön megrendezésre, hanem vagy a Fő téren, 
vagy pedig a a hajóállomáson, ahol pedig ki kell ala-
kítani azokat a műszaki feltételeket, amik feltétlenül 
szükségesek ahhoz, hogy a még jobb körülményeket 
lehessen biztosítani a rendezvényekhez. A képviselő-
testület a beterjesztett határozati javaslatot módosí-
tással egyhangúlag elfogadta. A rendeletmódosítás 
azon részéről - mely szerint a Fő téri rendezvények két 
szektora, az A (Víztorony körül) és B (Gáti gödör) szek-
tor között a vállalkozóknak biztosítson a rendelet átjár-
hatóságot a Fő tér műszaki paramétereit figyelembe 
véve, ezzel nem veszélyeztetve a tér terhelhetőségét 
- szeptemberben szavaz a testület. 

- Azt gondolom, hogy a Fidesz-frakciónak fontosak a 
siófoki polgárok, a siófoki vállalkozók és vállalkozások, 
a Siófokra érkező vendégek. Ezért a mai rendkívüli kép-
viselő-testületi ülésen olyan megoldási javaslatokkal 
éltünk, amelyek megnyugtatóan tudnák rendezni a ki-
alakult helyzetet. Úgy gondolom, hogy konstruktívra si-
került a mai ülés, hiszen az általunk javasolt megoldások 
a képviselő-testület által elfogadásra kerültek. Vélemé-
nyem szerint már az idei nyárra vonatkozóan is visszake-
rülhetnek a rendezvények méltó helyükre, a tradicionális 
siófoki hajóállomásra, hiszen ha valaki Siófokra érkezik, 
mindenképpen a Balatonra kíváncsi – mondta Szajcz 
Adrián a rendkívüli testületi ülés utáni sajtótájékoztatón.
A közelmúltban rendezte meg a Bahart a II. Nemzeti Re-
gattát, amelyet Siófok Város Önkormányzata 17 millió 
forint támogatásban részesített.
- Két nappal a Nemzeti Regatta előtt a polgármester 
kiadott egy olyan közleményt, melyben a hajóállomást 
gyakorlatilag baleset- és életveszélyesnek nyilvánítot-
ta. Ez egy városvezetőtől felelőtlenség, ilyet egy felelős 
városvezető nem mondhat. Szeretném kiemelni azt, 
hogy a Bahart munkatársai a II. Nemzeti Regattát a le-
hető legmagasabb színvonalon tudták megrendezni, 
ezzel bizonyosságot adtak arról is, hogy a hajóállomás 
jelenlegi állapotában is alkalmas rendezvény szervezé-
sére, nem beszélve arról, ha problémák vannak, azokat 
egy kis munkával és időráfordítással orvosolni lehet, 
csak megfelelő szakmai munka szükséges hozzá – 
mondta Szajcz Adrián.
Hoffmann Henrik, a Balatoni Szövetség elnöke a sajtó-
tájékoztatón elmondta, hogy a turizmus egy végtele-
nül érzékeny iparág, mérlegelni kell, főleg a turisztikai 
szezon előtt, hogy egy felelős személy milyen tartalmú 
nyilatkozatokat tesz közzé. A Nagyon Balaton ötödik 
éve indult el a Balatonnál, szervezői azok a profik, akik 
a Szigetet, a Balaton Soundot vagy a Volt fesztivált csi-
nálják. Aki egy kicsit is ért hozzá, tudja, hogy bármilyen 
területen megszervezhető rendezvény, hiszen infra-
struktúrát lehet telepíteni, a vendégek ellátását, útvo-
nalát meg lehet szervezni egy pusztaságban is, vagy 
éppen a zamárdi szabad strandon. Egy ilyen negatív 
tartalmú nyilatkozattal, ami megjelent, akár tönkre le-
het tenni egy egész szezont is, és azt a sok ezer csa-
ládot, akik ebből igyekeznek megélni. Másrészt azt is 
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érdemes figyelembe venni egy rendezvény szervezé-
sénél, hogy az elsődleges vonzerő maga a Balaton. 
- Azt gondoltam, hogy az az idő elmúlt, amikor a turisz-
tikai szereplők és városi vezetők egymással szemben 
állnak, nem közösen tolják a turizmus szekerét, hanem 
egymást gyengítik. Bízom benne, hogy ennek az ese-
ménynek a kapcsán is sikerül majd túllépni ezen. Nem 
vagyok abban sem biztos, hogy teljes koncepciótlansá-
got fed el ezzel a polgármester vagy az alpolgármester 
asszony a turizmussal kapcsolatosan, de mindenkép-
pen az érzéketlenségüket mutatják. Felmerült a 370 
milliárdos forrás, érdemes megemlíteni, hogy nem lát-
juk azt sem, hogy Siófok városa ezekhez a programok-
hoz hogyan kapcsolódik, hogyan csatlakozik a Balaton 
rehabilitációjához, és hogyan tehetjük még sikereseb-
bé együtt, a vállalkozásokkal közösen a várost. Úgy ér-
zem, hogy Siófokon a mai napig a múlt eredményeiből 

élünk, a mai napig az a fajta országos turisztikai növe-
kedési tendencia az, ami a településen megjelenik. Az 
elmúlt 3 évben, mióta a jelenlegi városvezetés fenn-
áll, nem láttunk olyan koncepciót, ami akár közép-, 
akár hosszú távon a turizmus ügyét előrébb vihetné. 
Ha igaz az a hír, hogy önkormányzati alkalmazottak 
a városvezető parancsára vállalkozásokat fenyeget-
nek meg, és egzisztenciális félelemben tartanak, mert 
esetleg egy más koncepciót képviselnek, vagy más a 
szakmai hozzáállásuk egy rendezvénykoncepcióhoz, 
akkor itt óriási a baj - mondta Hoffmann Henrik.
E feltevésről Lengyel Róbert polgármester is értesült 
és jelezte: ismeretlen tettes ellen rágalmazás miatt 
tesz feljelentést.
Legutolsó információink szerint a Borpart és fröccs-
feszt, mely korábban a kikötőben, majd a Fő téren ke-
rült megrendezésre - is visszatér a kikötőbe.

38 település csapata nevezett idén Magyarország 
településeinek vitorlásfesztiváljára, a Nemzeti Re-
gattára, melynek első futamai június 10-én rajtoltak 
el a siófoki kikötőből. Két napon keresztül zajlott a 
Balaton vizén a vitorlásverseny, a Sió-csatornán sár-
kányhajó verseny, a kikötőben főzőverseny és szín-
padi műsorok várták a látogatókat. 

A tavalyinál is több, 38 település csapata nevezett az or-
szág minden tájáról a második alkalommal megrendezett 
Nemzeti Regattára, ami több mint egy vitorlásverseny. 
Június 10. és 11. között a Balatoni Hajózási Zrt. a nyár első 
nagy szezonindító családi hétvégéjére a Balaton vizén 

zajló vitorlásversenyen túl a Sió-csatornán sárkányhajó 
versennyel, a kikötő színpadán koncertekkel, a résztvevő 
települések bemutatkozásával és a kikötő melletti parko-
ló területén az Ízek utcájával is várja az érdeklődőket. A 
Nemzeti Regatta rendezvény alapját a települések között, 
a siófoki móló előtt a Balaton vízén, zajló amatőr vitorlás 
pályaverseny jelenti, Ezt a nézők a partról szabad szem-
mel is megtekinthették, de a nagyszínpad melletti óriáski-
vetítőn is követhették a rendezvény háziasszonya, Ördög 
Nóra és Borbély Ferenc kommentálásával. A Bahart né-
zőhajókat is indított az eseményen, a Nemzeti Regatta 
motoros nézőhajó indult minden futam alkalmával, hogy 
a nézők a versenyt közvetlen közelről is követhessék.

Nemzeti Regatta, több mint egy vitorlásverseny!
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A vitorlásfesztivál megnyitóján Kollár József, a Bahart 
vezérigazgatója, dr. Lengyel Róbert, Siófok polgár-
mestere, a rendezvény főtámogatója, dr. Kollár Lajos, 
a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke, Witzmann Mihály 
országgyűlési képviselő, a Nemzeti Regatta védnöke, 
Balassa Balázs, a Balatoni Szövetség elnöke, a Nemze-
ti Regatta védnöke és Kiss Ádám, a Nagyon Balaton 
projektvezetője köszöntötte az érdeklődőket a szín-
padon. Miközben az első futam vitorlázói szelték a 
Balaton tarajos hullámait, a szervezők a Siófok kata-
marán fedélzetén tájékoztatták a sajtó képviselőit az 
idei versenyről. Kollár József, a Bahart vezérigazgatója 
a települések közötti összefogást emelte ki a rendez-
vény egyik legnagyobb célkitűzéseként:

- Túl azon, hogy a magyar vitorlássportra irányítjuk a 
figyelmet, arra is vállalkoztunk, hogy megmutathas-
sa minden résztvevő a saját turisztikai kínálatát. Szá-
momra ez a fajta összekötő szerep, amire a Nemzeti 
Regatta vállalkozott, a legfontosabb gondolat. Idén a 
résztvevő települések kétharmada nem balatoni tele-
pülés, ami azt mutatja, hogy a rendezvény eléri célját, 
egy országos kitekintésű turisztikai rendezvénnyé vá-
lik – mondta Kollár József vezérigazgató.
A Bahart tavaly a 170. hajózási szezon alkalmából a 
jubileumot méltó módon a Nemzeti Regattával ünne-
pelte, melyet hagyományteremtő céllal hoztak létre. 
Idén júniusban második alkalommal nevezhettek be 
a hazai települések csapatai a vitorlásfesztiválra. Min-
den csapatnak a szervezők (a Bahart és a Magyar Vitor-
lás Szövetség) biztosítják az egyforma, ún. one design 
vitorlást és a szakértő kormányost. Minden vitorlás 
7 fős települési legénységgel küzd meg a szombati 
előfutamokban, majd a vasárnapi negyeddöntőkben 

(24 csapat), az elődöntőben (12 csapat) és a döntőben 
(6 csapat) a dobogós helyekért. Természetesen idén 
is szinte minden hajón találhatunk olyan résztvevőt, 
akinek valamilyen kötődése mégiscsak van a vitorlá-
záshoz. Teljesül ugyanakkor a szervezők azon elvárása 
is, hogy a települések olyan csapattagokat is nevez-
tek, akik valamilyen szempontból értéket jelentenek 
a résztvevő településnek, így például színművészek, 
zenészek, sportolók, médiaképviselők, tehát a he-
lyi vagy tágabb értelemben vett közélet szereplői. 
A Nemzeti Regatta több mint egy vitorlásverseny, a 
Sió-csatornán idén is megrendezték az esemény ideje 
alatt a sárkányhajó versenyt. A 14 benevezett csapat 
a selejtezőcsoportban kezdte meg a versenyt, és a 
szombati nap során a közép-, negyed- és elődöntő-
kön keresztül jutott el a döntőig. A két nap során a 
résztvevő települések bemutatkoznak a nagyszínpa-
don is, az egyik leginkább várt produkció Szentpé-
teri Csilla zongoraművésznő vasárnapi fellépése volt 
Makó képviseletében. A csapatokkal és az általuk 
képviselt magyarországi településekkel az Ízek Utcá-
jában lehetett megismerkedni, ahol a sátorstandokon 
mindenki bemutatta saját látnivalóit, és elkészítette a 
település jellegzetes ételkülönlegességét is a szakér-
tő zsűri számára. A szervezők minden korosztálynak 
kínáltak kikapcsolódási lehetőséget a parton és vízen 
egyaránt. A színpadi műsorok, koncertek, kirakodóvá-
sár kínálata mellett az egészséges életmód jegyében 
szűrővizsgálatokon és tanácsadásokon is részt lehe-
tett venni. A vitorlásversenyt Alsóörs csapata nyerte, 
a sárkányhajósok között Balatonföldvár diadalmasko-
dott, a települési ízek versenyét a bajai csapat nyerte 
hungarikum bajai halászlevével.
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Pedagógusnap alkalmából június 7-én, a Kálmán 
Imre Kulturális Központban köszöntötte Siófok a 
város kisgyermeknevelőit, óvodapedagógusait, 
pedagógusait.

Több évtizedes hagyomány Siófokon, hogy peda-
gógusnap alkalmából a város polgármestere kitün-
tetések átadásával köszönti a kisgyermeknevelőket, 
óvodapedagógusokat, pedagógusokat munkájuk 
elismeréseként. Dr. Lengyel Róbert, Siófok polgár-
mestere a pedagógusi hivatás szépségeiről és bukta-
tóiról szólt ünnepi beszédében, valamint köszönetét 
fejezte ki a város pedagógusainak:
- A pedagógusnap alkalom arra, hogy egy telepü-
lés, jelen esetben Siófok polgármestere köszönetet 
mondjon a város óvónőinek, tanítóinak, tanárainak, 
továbbá mindazoknak, akik intézményi dolgozóként 
az ő munkájukat segítik, támogatják, a munkafeltét-
eleiket biztosítják. Köszönetet végtelen egyszerű, de 
mindenki számára érthető módon azért, amit gyer-
mekeinkért és rajtuk keresztül értünk is tesznek. Kí-
vánom, legyen nagyon sok örömük a tanításban és 
nevelésben. Legyenek minél több felnőtté csepere-
dő ember számára példák és iránymutatók ebben 
a megkeveredett és aljas világban. Legyenek a szó 
legnemesebb értelmében vett, nagybetűs TANÍTÓI 
gyermekeinknek. Tanítsák őket arra, amit még nem 
tudnak, és érezzék át, hogy Önök az egyik legna-
gyobb jótéteményt cselekszik ezzel – mondta dr. 
Lengyel Róbert polgármester.
Somogyi Éva, Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje in-
tézményvezetője az intézményhez tartozó bölcsőde 
és óvodák dolgozóinak idei sikereiről számolt be:
- Bölcsődénkben 120 férőhelyen évente teljes ka-
pacitás kihasználtság mellett neveljük, gondozzuk 
a siófoki 3 év alatti bölcsődés gyermekeket. Ebben 
az életkorban a gyermek léte, életminősége a felnőt-
től függ, ezért bölcsődénkben valamennyi munka-
körben elengedhetetlen a feladatát magas szakmai 
színvonalon ellátó kisgyermeknevelő, bölcsődei 
dajka, konyhai dolgozó és egyéb munkatárs jelenlé-
te. 2017. január 1-től a bölcsődei gondozás országos 

alapprogramja új, a mai kor változásaihoz igazodó 
irányelveket adott közre. Helyi nevelési, gondozá-
si programunkat ehhez igazítottuk, amelyhez helyi 
sajátosságként Maria Montessori szemléletét, illetve 
a Montessori jellegű pedagógiai elemeket emeltük 
be a mindennapokba. A bölcsődék napján több kis-
gyermeknevelőnk is országos szakmai elismerésben 
részesült. Óvodáinkban 9 ellátási helyen neveljük a 
3-7 éves gyermekeket. A szakmai felkészültséget jól 
mutatja, hogy ebben az évben az Oktatási Hivatal ál-
tal szervezett hatósági minősítési eljáráson résztve-
vő öt óvodapedagógusunk mindegyike 90 százalék 
feletti, kimagaslóan jó eredményt ért el – emelte ki 
Somogyi Éva.
A díjátadó ünnepségen Somogyi Éva intézményve-
zető és dr. Lengyel Róbert polgármester adta át Sió-
fok Város Óvodája és Bölcsődéje nyugdíjba vonuló 
kisgyermeknevelői, óvodapedagógusai számára a 
díszokleveleket. A Magyar Bölcsődék Egyesülete 
kimagasló szakmai munkájáért díszoklevélben ré-
szesítette Molnár Máriát és Szarka Győzőnét, Siófok 
Város Óvodája és Bölcsődéje Csicsergő Bölcsődéjé-
nek kisgyermeknevelőit. Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma díszoklevelet és pedagógusszolgálati 
emlékérmet adományozott Hartáné Gáspár Rózsá-
nak, a Pöttyös Óvoda óvodapedagógusának és Szalay 
Józsefnének, a Pitypang Óvoda óvodapedagógusá-
nak, intézményegység-vezetőjének. dr. Lengyel Ró-
bert polgármester és Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit 
jegyző Polgármesteri Elismerő Oklevelet adott át 
Szarka Erika Tímeának, a Micimackó Óvoda óvoda-
pedagógusának. Városi oklevélben részesültek azok 
a siófoki tanárok, akik hamarosan Budapesten vehet-
nek át rubint, gyémánt és arany diplomát pedagógu-
si munkájuk elismeréseként:
Pacsi Imréné, rubint diplomát, Szmetana Gézáné 
gyémánt, Apátiné dr. Cserepkei Éva, Balla Zoltánné, 
Horváth Imréné Pintér Mária, Hunya Lajos, Nyilas 
Antal, Nyilas Antalné, Lukácsi Mária, valamint Keller 
Andrásné pedig arany díszoklevelet vehet át. 

Városi pedagógusnap
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A Balaton Táncegyüttes ifjú tehetsége a legjobbak közt szerepelt
A területi válogató után akár a Fölszállott a páva 
népzenei és néptánc tehetségkutató verseny televí-
ziós műsorába is bekerülhet a siófoki Balaton Tánc-
együttes fiatal néptáncosa, Csuti Péter. 

A Balaton Táncegyüttes 19 éves ifjú tehetsége jól sze-
repelt a Fölszállott a páva népzenei és néptánc tehet-
ségkutató verseny keszthelyi területi válogatóján is, így 
nagy eséllyel kerülhet be a Duna Televízió show műso-
rába. A továbbjutásról júliusban dönt a 24 tagú szakmai 
zsűri. Az előválogatók során a versenyzők előadásai és a 
velük készített interjúk egyaránt nagy szerepet kaptak. 
Csuti Péter felkészülését a 2015-ben az Év férfi néptán-
cosa díjjal kitüntetett Kolumbán Norbert segítette, aki a 
Duna Művészegyüttes hivatásos szóló táncosa.
- Óvodás koromban kezdtem táncolni, amikor a Szeibert 
házaspár, barátaink elkezdtek az óvodában néptán-
cot tanítani. Nekem nagyon megtetszett ez a műfaj, és 
édesanyámmal rendszeresen jártunk az akkori Balaton 
Táncegyüttes fellépéseire. Első osztályos koromban be-

iratkoztam néptánc tagozatra a művészeti iskolába, majd 
az utánpótlást végigjárva, hetedikes koromban kerültem 
be a Balaton Táncegyüttes táncosai közé. Versenyszerű-
en három éve táncolok. Először Egerben vettem részt az 
Országos Ifjúsági Szólótáncversenyen, ahol elnyertem az 
Ezüst Pitykét. A Fölszállott a páva előválogatóin szilágy-
sági cövekelőt és zsibait táncoltam, a versenyre Kolum-
bán Norbert barátommal és mentorommal készültünk 
– mesélt eddigi néptáncos pályafutásáról Csuti Péter.
A Balaton Táncegyüttesből egyedüliként a fiatal táncos 
vállalta a felkészülést a megmérettetésre, ami felkészítő-
je szerint sokkal több, mint egy verseny.
- Nem a verseny a lényeg, hanem az, hogy a néptáncos 
közösség egy nagy összetartó család kortól és térségtől 
függetlenül – vallja Kolumbán Norbert, aki szerint a sze-
mélyes kommunikáció hiányzik a 21. században, a tánco-
sok viszont sokkal közvetlenebbek, hiszen a tánc során 
jobban megismerik egymást.
- A verseny során is jó volt megtapasztalni ezt az ösz-
szetartást, közvetlenséget, nem volt olyan nagy a 
rivalizálás. Sok új ismerőst szereztem, sok olyan fiatal te-
hetséggel találkoztam, akik a következő évtizedekben 
meghatározó szereplői lehetnek a szakmának, mind ze-
nészek, mind énekesek, mind néptáncosok – beszélt a 
tapasztalatokról Csuti Péter. - Elég fiatal volt a mezőny, 
és fontos célunk a fiatalság megszólítása. Ahogy azt 
már több alkalommal is elmondtam, nem gáz a nép-
tánc. Akinek nem jön be más sportág, nem olyan a test-
felépítése, hogy élsportoló lehessen, az a kultúrában, a 
táncban is kipróbálhatja magát. A néptánc felejthetet-
len élményt ad, élő zenére táncolni pedig a mai világ-
ban fantasztikus dolog.

Műfüves sportpálya a Széchenyi iskolában

Pályázatból újulhat meg a Siófoki Széchenyi István Általános Iskola beton sportpályája. A Siófoki Széchenyi 
István Általános Iskola Kele utcai intézményének sportpálya megújítására nyújt be pályázatot az iskola 
vezetősége. A pályázatból a mindennapi használatra már nem teljesen alkalmas, felrepedezett beton 
felületű sportpályát szeretnék műfüves pályává alakítani. Az intézmény vezetősége a pályázat benyújtásához 
kérte Siófok Város Önkormányzata mint tulajdonos hozzájárulását, melyet júniusi ülésén megszavazott az 
önkormányzat képviselő-testülete. A modernizálás megvalósulásával mind a mindennapos testnevelés 
színvonala, mind a pálya kihasználtsága emelkedne, hiszen több sportegyesület is igénybe vehetné a műfüves 
pályát a tanórákon kívüli időszakokban. 



10

Arany dicsérettel fokozatot ért el a Siófoki Női Kar 
Egyesület Bati Zoltán karnagy vezetésével az Ének-
lő Magyarország minősítő hangversenyen. 

A Siófoki Női Kar a Keszthelyi Dalünnep keretében 
megrendezett Éneklő Magyarország minősítésen világi 
műsor bemutatásával vett részt. A kórus június 23-án, a 
Balaton Múzeumban lépett fel többek között Hans Leo 
Hassler, Félix Mendelssohn és Karai József műveivel. 
Előadásukat a zenei világban jelenős szerepet betöltő 
háromtagú zsűri a maximális 100 pontból 93 ponttal ér-
tékelte. Ezzel az eredménnyel a Siófoki Női Kar Bati Zol-
tán karnagy vezetésével női karok kategóriában Arany 

dicsérettel fokozatot ért el a Magyar Kórusok és Zene-
karok Szövetsége – Kóta Országos Minősítő Hangverse-
nyén. A kórus tagjai ezúton is szeretnék megköszönni 
művészeti vezetőiknek, Bati Zoltánnak és Bati-Béleczki 
Anitának a felkészítést. 

Arany dicséretben részesült a Siófoki Női Kar

Az ünnepi könyvhéthez csatlakozva a siófoki BRTK 
Könyvtár egy rendhagyó, interaktív irodalomórát 
szervezett a város középiskolás diákjai számára a 
Lógó Üveg Kultkocsmában június 7-én. 

- Az ünnepi könyvhéthez idén kisebb aktuális prog-
ramokkal csatlakoztunk, igyekszünk az olvasást, a 
könyveket, az irodalmat népszerűsíteni. A fiatalok 
megszólítása az egyik legfontosabb dolog, és nem 
azért, mert nem olvasnak, hanem, mert az irodalom 
és a költészet nem túl népszerű körükben, ezt sze-
retnénk közelebb vinni hozzájuk. Fontosnak tartom, 
hogy a diákok lássák azt, hogy lehet olyan órákat tar-
tani, lehet olyan rendezvényeken részt venni, ami él-
vezetes, az előadó stílusa, a megszokottól eltérő téma 

közelebb hozhatja őket a könyvekhez és az irodalom-
hoz. A Lógó Üveg Kultkocsma kifejezetten a fiatalok 
számára berendezett hely, könnyed, laza stílusával 
azt közvetíti, hogy itt megnyílhatnak, elmondhatják 
véleményüket, gondolataikat, be tudnak kapcsolód-
ni a rendhagyó irodalomórába. A rendezvény másik 
célja, hogy közelebb hozzuk a fiatalokat a könyvtár-
hoz, hogy ők is részesei legyenek egy ilyen kulturális 
intézménynek – nyilatkozta Laki Judit, a siófoki BRTK 
Könyvtár igazgatója.
A Siófoki Perczel Mór Gimnázium, a Siófoki SZC Krúdy 
Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának és a 
Siófoki SZC Baross Gábor Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolájának diákjai számára Bartusz-Dobosi Lász-
ló, a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és 
Kollégiuma igazgatója tartott interaktív előadást. A 
siófoki származású igazgató irodalomról, költészetről, 
versekről beszélt a diákoknak, közvetlen, de mégis fi-
gyelemfelkeltő, komoly gondolatokat ébresztő stílu-
sával meg tudta szólítani közönségét.
- Bartusz-Dobosi László megmutatta a fiataloknak, 
miben segíthet az irodalom, a versek, maga az olva-
sás, hiszen nemcsak azért olvasunk, mert kötelező, 
hanem, hogy a könyvek és a költészet által változato-
sabb szókinccsel fejezzük ki gondolatainkat, érzésein-
ket – mondta el Laki Judit.

Rendhagyó irodalomóra a siófoki könyvhéten
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Tavaly már újjávarázsolták a plázsosok a nagy-
strand népszerű homokos területét, de idén rá-
tettek egy lapáttal. Új étterem, új stég, új színek, 
teljes renoválás.

A Plázs tökéletesen ötvözi a pihenés és a bulizás 
elemeit: nappal heverészés a napágyon és mártózás a 
Balatonban, majd amikor lemegy a nap, koncerteken 
táncolhatnak a vendégek, méghozzá a programkínálat 
szerint minden korosztály talál magának esti szórakozási 

lehetőséget a nyáron. A Plázsnak szívügye, hogy ne 
csak a kikapcsolódni vágyók érezzék jól magukat náluk, 
de a rászorulóknak is segítsenek, ezért lapzártánk 
hétvégéjén a Riska Segítsünk Együtt a Gyermekeknek 
jótékonysági hétvégéje kapja meg a színpadot, ahol 
Zoltán Erika lép fel. A befolyt összeggel a siófoki kórház 
gyerekosztályát támogatják. Júliusban kertmozi is várja a 
filmek szerelmeseit a homokon, és közben folyamatosan 
érkeznek a sztárok augusztus végéig.

Nagyobb, színesebb

Gyerekkoncerttel és az Anconai szerelmesek című könnyed nyári musicallel nyitotta meg idei évadát a siófoki 
Kálmán Imre Szabadtéri Színpad. Az Alma együttes koncertjét a színpadon, az együttessel közösen élvezhették 
kicsik és nagyok. Szombat délelőttönként további gyerekkoncertek lesznek a nyáron. Este a Magyarock 
Dalszínház előadása hatalmas sikert aratott. A fordulatos és kissé pikáns darabban a szerelmi szálak teljesen 
összekuszálódtak. Az olaszországi városkában a lányát egyedül nevelő, korosodó amorózó, a könnyűvérű 
szobalány, a kávézótulajdonos, a hátrányos helyzetű vándormuzsikus, az életunt milliomos és a tűzrőlpattant 
magyar lány mind egymásra találtak. A zenés, komikus történetben felcsendültek a legnépszerűbb olasz 
slágerek, és az elmaradhatatlan happy end során mindenki rátalált élete szerelmére.
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„Retro véradás”, szűrővizsgálatok, egészséges 
életmóddal kapcsolatos bemutatók várták az 
érdeklődőket a siófoki egészségnapon, melyet 
hagyományteremtő szándékkal szervezett meg 
a Magyar Vöröskereszt Siófoki Szervezete több 
helyi egyesülettel együttműködve június 18-án, a 
véradás világnapja alkalmából. 

A Magyar Vöröskereszt Siófoki Szervezete a Nágo-
csi Reménység Alapítvány segítségével, valamint a 
Siófoki Vesebetegek Egyesülete, a Rákellenes Liga 
siófoki csoportja és a Nők Együtt Egyesület közremű-
ködésével szervezte meg az Egészségnap 2017 Sió-
fok című rendezvényt a város főterén.
- A Magyar Vöröskereszt egyik fontos célja az egész-
ségmegőrzés, az egészségvédelem, valamint a 
véradások szervezése. Az egészségnapot hagyo-
mányteremtő céllal hoztuk létre, szeretnénk, ha min-
den évben legalább egy ilyen rendezvény lenne, ami 
akár egy családi nappá is fejlődhetne. A lényeg, hogy 
minél több siófoki család vegyen részt a szűréseken, 
eladásokon, hogy megóvják egészségüket, és az 
egészséges életmódot válasszák – nyilatkozta Varga 
László, a Magyar Vöröskereszt siófoki szervezetének 
területi munkatársa.
Az egészségnapot az esemény két fővédnöke, 
Potocskáné Kőrösi Anita siófoki alpolgármester és 
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő nyitotta 
meg. A színpadon Major János, a Magyar Vöröskereszt 
országos vezetőségének véradásért felelős tagja tar-

tott előadást a véradásról és annak fontos szerepéről 
az országos vérellátás biztosításában. Az egészségnap 
egyik fő részeként a véradás világnapja alkalmából 
„Retro véradást” szervezett a Vöröskereszt helyi cso-
portja, ahol a közel 50 önkéntes véradó sört és virslit 
kapott ajándékba. A Nágocsi Reménység Alapítvány 
az egészséges életmóddal kapcsolatos bemutatókkal, 
elsősegélynyújtással, ápolási bemutatókkal készült 
elsősorban a gyerekeknek, az érdeklődők az egész-
séges élelmiszerekről nemcsak előadást hallhattak, 
hanem a helyszínen meg is kóstolhatták a finomsá-
gokat. A Siófoki Vesebetegek Egyesülete, a Rákellenes 
Liga siófoki csoportja és a Magyar Vöröskereszt Siófo-
ki Harmónia Egyesülete a sátraknál egész nap külön-
böző szűrővizsgálatokat végzett. Közel 300-an vettek 
részt vizeletvizsgálaton, vérvizsgálaton, véroxigén 
mérésen, vércukorszint mérésen, vérnyomásmérésen 
vagy testtömegindex-mérésen. 

Egészségnap a véradás világnapja alkalmából

Múzeumok éjszakája az emlékházban és a könyvtárban

Idén két helyszínnel is csatlakozott Siófok a múzeumok éjszakájához. Június 24-én a Kálmán Imre Emlékház 
kiállításokkal, gyermekprogramokkal, a BRTK Könyvtár „könyvtári éjszaká”-val várta a látogatókat. A 
múzeumok éjszakáján mindkét siófoki intézmény meghosszabbított rendkívüli nyitvatartással késő estig 
fogadta vendégeit. Kálmán Imre siófoki szülőházában, a Kálmán Imre Emlékházban az operettszerző életéről, 
pályafutásáról szóló állandó kiállítás mellett a káli régió fotókiállítást tekinthették meg az érdeklődők. A 
kisgyermekes családok legfiatalabb tagjai gyermekfoglalkozásokon vettek részt, szülők és gyerekek egyaránt 
örömmel nézték végig a Csárdáskirálynő című filmet. Az idei programokhoz a BRTK Könyvtár is csatlakozott 
kiállításokkal, gyűjteményekkel. Tamás Lóránt gyűjteményéből Rippl Rónai-sarok nyílt, a könyvtár történeti 
gyűjteményéből fényképeket, leveleket, relikviákat, régi könyveket állított ki. A „könyvtári Éjszaká”-n a Siófok 
Anno című filmvetítésen nosztalgiázhattak a látogatók.
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Építészeti értékeink
39 pályamű érkezett be a „Siófok településképi 
értékeinek feltárása„ című városi fotópályázatra, 
melynek célja a város építészeti értékeinek feltárá-
sa és bemutatása volt.

Siófok képviselő-testülete Siófok város főépítészének 
ötlete alapján tavasszal fotópályázatot írt ki „Siófok te-
lepülésképi értékeinek feltárása„ címmel. A pályázatra 
beérkezett 39 pályaművet a zsűri (fj. Lőrincz Ferenc okl. 
építészmérnök, többszörösen díjazott alkalmazott foto-
gráfus, Illés Virág, Siófok sajtóreferense és Ruják Eszter, 
Siófok főépítészi referense) ifjúsági és felnőtt kategóriá-
ban díjazta. A zsűri a kiírásnak megfelelően két szempont 
alapján értékelte a beküldött fotókat, az egyik szempont 
az építészeti megközelítés, azaz Siófok valós építészeti 
értékeinek feltárása és bemutatása, a másik szempont 
maga a képi minőség, a fotótechnika, a kompozíció és 
az expozíció volt. A legjobb fotók készítőit június 20-án 
a képekből összeállított kiállítás megnyitóján díjazták. Az 
okleveleket Potocskáné Kőrösi Anita, Siófok alpolgármes-

tere és Ruják Eszter, Siófok főépítészi referense adta át a 
nyerteseknek.
A zsűri „A” Ifjúsági kategóriában csak egy díjat adott ki: I. 
díj Hollósy Ádám Balázs– Dózsa utca 4./A vaskapu című 
képe. A zsűri „B” Felnőtt kategóriában négy díjat is kiadott, 
egy elsőt, két megosztott másodikat és egy harmadikat: I. 
díj Horváth Szabolcs Hotel Lido című képe. Megosztott 
II. díj Molnár Árpádné Ady Endre utca tető és homlokzat 
című képe. Megosztott II. díj Sárkány Zsolt Petőfi sétány 
Subway című képe. III. díj Nagy Sarolta Vasútállomás 
című képe.

Siófoki alkotóművészek pályamunkái is megtekint-
hetőek a Szín-Folt Galéria 22. nemzetközi miniatűr 
kiállításán a Kálmán Imre Emlékházban. 

A kaposvári a Szín-Folt Galéria pályázatára az idei évben 
70 alkotó 700 alkotással nevezett be, és a pályaművekből 
létrehozott tárlat Kaposvár mellett az ország három vá-
rosában mutatkozik be. Siófokra június 26-án érkezett a 
galéria kiállítása, a miniatűr, keretbe foglalt műalkotások 
július 25-ig ékesítik majd a Kálmán Imre Emlékház falait.
- 1941 óta képkeretezéssel foglalkozik családunk, és 1992-
ben nyitottuk meg Kaposváron az első magángalériát. 
22 évvel ezelőtt kezdtük Kaposváron a Miniatűr kiállítást 
megrendezni, és a 22 év alatt 1419 kiállítónk volt. Egy pá-
lyázónak 10 darab képet kell elkészíteni, tehát az elmúlt 
több mint két évtized során 14190 darab képet mutattunk 
be - mondta el a kiállítás megnyitóján Szabó Károly Attila, 
a Szín-Folt Művészeti Alapítvány Kuratóriumának elnöke.
- A Szín-Folt Galéria, ahogy a kiállítás is mutatja, átlépte 

Kaposvár város falait, nemcsak hazánkban, hanem több 
külföldi kiállításon is bemutatkozott. Siófok számára 
pedig külön megtiszteltetés, hogy három helyi alko-
tó, Mizerák Beáta, Szabó Andrea és Kádas István Ottó 
is részt vesz az emlékházban nyílt tárlaton, valamint az 
országos kiállításokon – emelte ki Hamvas Péter siófoki 
alpolgármester.
A Szín-Folt Művészeti Alapítvány támogatói jóvoltából 
díjazza a pályázókat, akik közül a siófoki megnyitón az 
egyik helyi fődíjas alkotóművészt, Kádas István Ottót is 
köszöntötték.

Miniatűr művészet
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Idén ünnepli 15. évfordulóját Siófok harmadik leg-
régebben fennálló táncegyesülete, a Happiness 
TSE. Az egyesület tánccsoportjai, szólótáncosai, 
versenytáncos párosai június 24-én a 15. jubileumi 
nyárindító táncgálán mutatták meg tehetségüket a 
Kálmán Imre Kulturális Központ színpadán.

15 évvel ezelőtt alakult meg Siófokon a Happiness 
TSE Loránth Éva szakmai vezetésével. Az egyesü-
let az elmúlt másfél évtized során 1073 táncost és 5 
táncpedagógust nevelt ki. Köztük Hetei Fruzsina a 
kezdetektől táncosként, majd jelenleg is koreográ-
fusként aktívan részt vesz az egyesület életében. 
A jubileumi gála megnyitóján Loránth Éva és Hetei 
Fruzsina összegezte a megalakulás óta eltelt időszak 
legfontosabb eseményeit: ez idő alatt nyolc orszá-
gos versenyt rendeztek, ebből hatot Siófokon, kettőt 
Balatonbogláron, jótékonykodtak, hétszeres Európa-
bajnokok lettek. Siófokon kívül öt környező telepü-
lésen tanítottak, és van, ahol már idén a hetedik éve 
tanítanak. 2012-ben Siófok városától megkapták a 
legjobb női csapat díjat, 2015-ben a legjobb férfi és 
legjobb női táncos díjat, és 2016-ban elnyerték az év 
csapata kitüntetést.
- A jubileumi gála különlegességeként 
videóanyagokkal készültünk. A táncosaink fellépése 
előtt levetítettük azokat a koreográfiákat, amiket már 
régebb óta táncolnak a gyerekek. Van egy párosunk, 
akik négyéves koruk óta táncolnak együtt, a videón 

az első kis keringőjüket mutattuk be, most már har-
madik osztályosok, és sokkal fejlettebb, bonyolul-
tabb keringőt mutattak be nyitó táncként – mesélt a 
gáláról Loránth Éva.
A Happiness TSE jelenlegi legfiatalabb táncosa 4 
éves, legidősebb táncosa 18 éves. Az öt tánccsoport 
mellett szóló lánytáncosok, fiú-lány duók szerepel-
nek a tagok közt.
- Két kezdő csoportunk van idén, rajtuk kívül mind-
egyik csoport és páros koreográfiája versenyre is ké-
szül. A koreográfiák versenytánc alapokra épülnek, 
ezeket vegyítjük show elemekkel. Sok a lány formá-
ció, de már egyre több a fiú, jelenleg 8 fiú táncosunk 
van, ami már egész szép számnak mondható. Idén 
belekezdtünk a nyílt kategóriás koreográfiákba, ahol 
már balett, kortárstánc, hip-hop mozdulatokat is be-
levittünk a táncokba. Ezzel már két versenyt nyer-
tünk, és visszük tovább a júniusban megrendezett 
Európa-bajnokságra – mondta el Hetei Fruzsina.
A Happiness TSE nyári tervei közt edzőtáborok, fellé-
pések egyaránt szerepelnek, és szeptembertől újult 
erővel indulnak majd a próbák. Az egyesület szakmai 
vezetője és koreográfusa hosszabb távú tervekkel 
is készül: novemberben látványtáncversenyt sze-
retnének rendezni Siófokon, mellyel a városi tánc-
egyesületek mellett az országos egyesületeket is 
megmozgatnák. A decemberi cél egy jótékonysági 
gálaest megszervezése az egyesület egy szívbeteg 
és két cukorbeteg versenytáncosának támogatására.

Jubileumi Happiness gála
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A Siófoki Beszédes József Általános Iskola tanulói 
a 2016/17-es tanév során is nagyszerű eredménye-
ket értek el az országos és megyei tanulmányi, 
kulturális és sportversenyeken, elismerést szerez-
ve maguknak és az iskolának is. 

Az iskola vezetősége, pedagógusai színvonalas, a 
gyermekek tudását gyarapító, képességeiket fejlesztő 
megmérettetéseken való részvételre buzdítják diákja-
ikat. A 2016/17-es tanévben a Beszédes diákjai közül 
országos döntőkben 7 tanuló és két csapat került az 
első 15 helyezett közé. Riegler Ádám 8. osztályos tanu-
ló a Nyelvész verseny országos döntőjében első helyet 
szerzett, Gyenes Fanni (3.b) ugyanezen a versenyen a 
dobogó harmadik fokára állhatott. A Bolyai anyanyelvi 
országos csapatversenyen az iskola csapata negye-
dik lett, a Kockakobak országos matematikaverse-
nyen Riegler Ádám (8.b) negyedik helyezést ért el. A 
Titok- London Bridge országos angolversenyen Gálfi 
Zoltán Bálint (5.b) negyedik, a Lotz János helyesírási 
és szövegértési országos versenyen Tóth Zsófia (8.b) 
ötödik, a Kenguru országos matematikaversenyen 
Turányi Gellért (4.a) hatodik, a Lángész kerestetik! or-
szágos versenyen Eszes Dávid, Gruber András és Soós 
Márton (8.c) nyolcadik helyezést értek el. Az országos 

Pangea matematika versenyen Turányi Vilmos (7.b) 11., 
a Kockakobak országos matematikaversenyen Turányi 
Vilmos (7.b) 12., az országos Alapműveleti matemati-
kaverseny Riegler Ádám (8.b) 14., az országos Nyelvész 
versenyen Fehérvári Ákos (1.c) 15. helyezett lett.
Az asztalitenisz diákolimpia országos döntőjében 
egyéniben Juhász Dominik (8.o.), a csapatversenyben 
Juhász Dominik – Birkás Bálint – Szirovatka Martin 
nyert bronzérmet.
A torna diákolimpia országos elődöntőjében Hunya 
Szófia (2.b) negyedik, a vívás diákolimpia országos 
döntőjében Kiss Emma Júlia (4.b) tizenegyedik, az at-
létika országos diákolimpia mezei futóversenyén az is-
kola csapata 21. helyezést ért el. Két labdarúgó csapat 
bejutott a diákolimpia országos döntőjébe, ezeket a 
versenyeket május végén rendezik és a strandfoci küz-
delmei is csak május végén kezdődnek.
A felsorolt és egyéb versenyeken számos kiemelkedő 
regionális és megyei eredmény is született.
Az iskola Turbó Csiga színjátszó csoportja megyei 
arany minősítéssel bejutott a Weöres Sándor Országos 
Diákszínjátszó Találkozó országos döntőjébe. Molnár 
Ádám 6. osztályos tanulót jelölte az iskola a „Magyar-
ország Jó Tanulója - Jó sportolója” pályázatra.

Versenyeredmények a Beszédes iskolában

Bekerült az NBI-be a Siófoki Bányász SE U 14-es csapata
A Siófoki Bányász SE U14-es csapata az NB II-es baj-
nokság közép-nyugati csoportjában első helyen 
végzett, és a bajnoki cím megszerzésével feljutott 
az első osztályban szereplő 16 bajnokcsapat közé. 

A siófoki U14-es csapat Molnár Ferenc és Samu Miklós 
vezetőedzők, valamint Málics Gyula és Posza Zsolt ka-
pusedzők irányításával vívta ki az NB I-es tagságot. Az 
NB II-ben 19 bajnoki csapat játszott osztályozó mérkő-
zést. Az első párharc a délnyugati csoport bajnokával, 
a Szekszárddal történt, akiket 7-2-re sikerült legyőzni, 
majd a visszavágón, Siófokon 2-1-re. Ezzel a győzelem-
mel Siófok bejutott a következő körbe, a legjobb négy 
közé. A következő osztályozó mérkőzés a Zalaegerszeg 

ellen az északnyugati csoport bajnokával zajlott. A sió-
foki 1-1-es döntetlen után a fiúk Zalaegerszegen 3-1-re 
nyertek június 24-én. Ezzel a győzelemmel az U 14-es 
csapatunk kivívta a jogot, hogy a 16 csapatos NB I-es 
bajnokságban szerepeljen. A siófoki focisták a követke-
ző szezontól U 15-ös korosztályként szerepelnek majd 
az első osztályban.
A 16 csapatos első osztály mezőnyét jelenleg öt buda-
pesti klub, a Ferencváros, az Újpest, az MTK, a Honvéd, 
a Vasas, nyolc megyeszékhely csapata, Székesfehérvár, 
Szombathely, Győr, Kaposvár, Pécs, Miskolc, Debrecen, 
Nyíregyháza, valamint a Puskás Ferenc Labdarúgó 
Akadémia, a Siófoki Bányász SE és a Grosics Labdarúgó 
Akadémia alkotja.
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- Nagyon nagy siker, hogy az első osztályban szerep-
lő 16 csapat közé feljutottunk, különösen, hogy a 
mezőnyben olyan megyeszékhelyek csapatai is sze-
repelnek, melyek lélekszámban és lehetőségekben is 
megelőzik Siófokot. Bízunk benne, hogy csapataink jól 
szerepelnek majd az NB I-ben is – nyilatkozta Gruber 
György, a Siófoki Bányász SE edzője. 
A csapatok sorsolása az NB I-ben még nem történt 
meg, a bajnokság várhatóan augusztus második felé-
ben kezdődik.

A fotón az NBI-be bejutott Siófoki Bányász SE U 14-
es csapata: Wald Péter, Szentgyörgyi Péter, Kiss Milán 
Krisztián, Süle Barnabás, Vida Benedek, Cseresznyés 
Márton, Kis Tamás, Németh Dávid, Csillik Szilárd, Szabó 
Ákos, Lukács Bálint Marcell, Zellerhoff Robin, Paár Krisz-
tián, Fellembek Zétény, Dankó Tas, Korponai Tamás, 
Gyárfás-Tóth Kristóf, Ábrahám Botond, Balogh Mátyás, 
Járfás Gergő, Buzsáki Barna László, Potocska Bálint. Ve-
zetőedzők: Molnár Ferenc, Samu Miklós. Kapusedzők: 
Málics Gyula, Posza Zsolt.

A siófoki MLSZ Beach Aréna adott otthont az első 
magyar női strandlabdarúgó sporteseménynek 
június 6-án. A meghívásos női strandlabdarúgó 
show sztárvendégeként Marozsán Dzsenifer 
olimpiai bajnok német válogatott és Szász Kitti 
négyszeres világbajnok free style labdarúgó is 
pályára lépett. 

- A magyar női strandlabdarúgás origó pontjának is 
nevezhetjük, hiszen innentől kezdve számolhatjuk 
azt, hogy létezik Magyarországon versenyrendszer-
ben női strandlabdarúgás. Ezen a napon nem az ered-
mény volt a lényeg. Hat utánpótlás csapat több mint 
90, 14 és 16 év közötti lány focistája futballozott mini 
torna rendszerben. A free style bemutatón a négysze-
res világbajnok free style labdarúgó Szász Kitti játékát 

láthatták a nézők, a szintén siófoki kötődésű Marozsán 
Dzsenifer, olimpiai bajnok német válogatott a Bajno-
kok Ligájáról hazaérkező Astra HFC női strandlabda-
rúgó csapatában játszott Siófok ellen egy felnőtt női 
strandlabdarúgó mérkőzés keretében. A rendezvé-
nyen Marozsán Dzsenifer édesapja, Marozsán János is 
tiszteletét tette, aki korábban a Honvéd és a Siófoki 
Bányász játékosaként rúgta a gólokat – számolt be a 
sporteseményről Izsvák Zsolt, a Magyar Labdarúgó 
Szövetség, strandlabdarúgás szakágvezetője. 
A női strandlabdarúgó tornára Siófokról, 
Kaposvölgyéről és Balatonfüredről érkeztek U 14-es 
és U 16-os csapatok. Az esemény fénypontjaként a 
világ egyik legjobb női futballistája, a magyar szárma-
zású olimpiai bajnok Marozsán Dzsenifer is a pályára 
lépett. A kétszeres Bajnokok Ligája győztes a napot 

Strandlabdarúgó Lady Day a siófoki MLSZ Beach Arénában
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záró gálameccsen lépett pályára, amelyet a 2017-es 
női BL kilencedik helyén végző magyar Astra játszott a 
Siófok ellen, a találkozó előtt pedig a négyszeres free 
style világbajnok, Szász Kitti tartott látványos bemu-
tatót. A rendezvény főszervezői Boér Renáta és László 
András, a Siófoki Bányász SE utánpótlás edzői voltak. 
„Imádom a strandfocit, úgyhogy örömmel jöttem 
Siófokra. Intenzív a játék, pörgősek a meccsek, és a 
technika is remekül csiszolható. A homokon máshogy 
nyúlok a labdáért, máshogy nyúlok alá, más a lépés 
és a mozgás, szóval tökéletes kiegészítés a nagypályás 
futball mellett. Ráadásul a lábat is kíméli: amikor sé-
rült voltam, a rehabilitációt mindig homokon kezdtük, 
ez a borítás a vádlinak kifejezetten jót tesz” – mondta 
az MLSZ-nek adott interjújában Marozsán Dzsenifer, 

aki a rövid pihenőjébe iktatta be a strandfocit, június 
tizedikén ugyanis már megkezdi az EB-felkészülést a 
német válogatottal. 

Ifi Európa Bajnok úszó

A siófoki Németh Nándor 100 méter gyorson 
megnyerte az Ifjúsági Úszó Európa-bajnokságot, 
és továbbjutott az Ifi világbajnokságra. 
A 17 éves siófoki születésű Németh Nándor a 
törökbálinti Gárdonyi Géza Általános Iskola és 
Gimnázium tanulója, a törökbálinti uszodában 
készül fel a versenyekre. Az izraeli Netanyában 
megrendezett Ifjúsági Úszó Európa-bajnokságon 
több versenyszámban indult. 100 méter gyor-
son aranyérmet, 200 méter gyorson ezüstérmet 
nyert, 50 méter gyorson negyedik helyezést ért 
el, valamint csapatban megnyerte a mix váltót 
és 4x200-as gyorsváltót. Kiváló eredményeivel 
továbbjutott az augusztusi Ifjúsági úszó világbaj-
nokságra, Indianapolisba. 
Az Ifi vb előtt még váltóval indul a vizes világbaj-
nokságon, Budapesten.  

Tour de Pelso 2017

Új rajthelyszínnel várta a Hotel Ezüstpart terüle-
tén a kerépárosokat a 2017-es Tour de Pelso, ahol 
a 200 km-es Balaton Maratonra, a 76 km-es Tihany 
túrára és a 33 km-es Panoráma túrára több, mint 
1000 fő gyűlt össze. A legtöbb bringás a hagyo-
mányokhoz hűen a 202 km-es tókerülésen indult 
el. Idén nem a rekkenő hőség, hanem az erős szél 
nehezítette a kerékpárosok dolgát a tó körül, így 
a frissítéssel kevesebb nehézség akadt, viszont a 
szélezéssel annál többeknek meggyűlt a bajuk. 
A nagy szélben a tavalyi pályacsúcsot idén meg 
sem tudták közelíteni a versenyzők, a futamot vé-
gül Ruttkay Zoltán (Bátorfi Team) nyerte 4:50:29-
es idővel. Kiss Gergelyt  szabálytalan frissítés miatt 
kizárták a második helyről, így végül Vermeser 
Zsombor (Bátorfi Team) lett az ezüstérmes, Simon 
Péter (Epronex) pedig a harmadik.
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Július elsejétől lépett életbe Siófok új hulladékgaz-
dálkodási rendelete. A legfontosabb tudnivalók: 
újra lesz lomtalanítás, a zöldhulladékot biológi-
ailag lebomló zsákba komposztálható módon a 
gyűjtőedényzetben, vagy összekötve lehet kiten-
ni, változik egyes területeken a hulladékszállítás 
időpontja és módosul a hulladékudvar nyitvatar-
tási ideje.

Tisztelt Siófoki Ingatlanhasználók!
 Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. július 1-jén hatályba 
lépett Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó köz-
szolgáltatásról szóló 22/2017. (VI. 29.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: önkormányzati rendelet), 
összhangban a hulladékgazdálkodási törvénnyel. 
 
A változások, amire különösen oda kell figyelni: 
 
•  Változott a kötelező hulladékgazdálkodási közszol-

gáltatási terület. (A részletes utcalistát, térképet, va-
lamint a hulladék szállításának ütemezését az adott 
területen az önkormányzati rendelet tartalmazza.) 
Használaton kívül lévő ingatlan esetében kérhető a 
közszolgáltatás szüneteltetése.

•  Ha gazdálkodó szervezet az ingatlanhasználó, köteles 
a közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződést kötni.

•  A siófoki hulladékudvar (8600 Siófok-Ipartelep Ker-
tész u. 2) szerdán, pénteken és vasárnap tart nyitva 
10-18 óra között. A beszállítható települési hulladé-
kok anyagáról, mennyiségéről további információ-
kat a rendelet erre vonatkozó táblázata tartalmaz. A 
hulladékudvar igénybevételéhez a siófoki lakóingat-
lan használójának igazolnia kell:

• a siófoki lakcímét (lakcímkártya bemutatásával)
•  a személyazonosságát (személyazonosításra alkal-

mas okmány bemutatásával)
• siófoki üdülőingatlan használójának igazolnia kell:
•  a személyazonosságát (személyazonosításra alkal-

mas okmány bemutatásával)
•  szerepelnie kell a siófoki üdülőingatlan-használók 

nyilvántartásában

•  a hulladékudvar szolgáltatásait
•  a közszolgáltató nyilvántartásában szerepelő gaz-

dálkodó szervezet
•  a gazdálkodó szervezet képviselője által adott sza-

bályszerű meghatalmazással veheti igénybe.
•  a zöldhulladék és lombhulladék elszállításának rend-

jéről szintén részletes adatokat közöl az önkormány-
zati rendelet. 

•  a zöldhulladék elszállítására szolgáló biológiailag le-
bomló zsák ugyanott vásárolható, mint a többlethul-
ladék elszállítására szolgáló jelölt zsák.

 
Idén újra lesz házhoz menő szállítással lomtalanítás, 
amelynek díját tartalmazza a közszolgáltatás díja, vagyis 
külön nem kell érte fizetni. A város hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási területe 8 szállítási területet alkot, a szál-
lítás időtartama 1-1 hét. 
A lombhulladék elszállításának igényét előzetesen a köz-
szolgáltatónál be kell jelenteni a területre irányadó szál-
lítási időpontot megelőző hónap 25. napjáig (október 
25-ig, illetőleg január 25-ig).
 
Időpontok    Területek:  
február 1. hete ......................................... Aranyparti szakasz
február 2. hete ................................................ Széplak, Újhely
február 3. hete ...................... Sóstó, Balatonszabadi-fürdő
február 4. hete ...........................................................Foki-hegy
november 1. hete ............................................................ Kiliti 1
november 2. hete ..............................................Kiliti 2, Töreki
november 3. hete .................................................... Belváros 1
november 4. hete .................................................... Belváros 2

A hulladékszállítást és lomtalanítást végző, valamint 
a hulladékudvart üzemeltető SIÓKOM Nonprofit Kft. 
elérhetőségei: 
 
telefonszám: 06 (84) 503-200/3 mellék (szállítás)
e-mail: siokom@siokom.hu

Az önkormányzati rendelet teljes szövege a siofok.hu 
oldalon érhető el.

Fontos változások Siófok hulladékgazdálkodásában
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Egészség oldal – Nyáron is egészségesen
A forró nyári napokon igyekszünk minél több időt 
víz közelében, illetve klimatizált helyen tölteni. Saj-
nos ezeknek a helyeknek is meg van a veszélye, arról 
nem is beszélve, hogy a nyaralás során találkozhatunk 
olyan ételekkel, melyek hatására gyomor- és bélpana-
szok jöhetnek létre. A hőmérséklet emelkedése miatt 
elszaporodhatnak a baktériumok az élelmiszerekben, 
melyek a szervezetbe jutva hányást, hasmenést, hasi 
görcsöket, általános rosszullétet, esetenként akár ma-
gas lázat is okozhatnak. A kezelés legfontosabb része 
a folyadékpótlás és a diéta. Az első napokban alkal-
mazzunk kímélő étrendet, hogy ne terheljük tovább 
az amúgy is zaklatott emésztőrendszerünket. A nem-
kívánatos anyagok és a 
kórokozók kivezetésére 
növényi szenet tartalmazó 
készítményeket alkalmaz-
hatunk. A Karbofin nevű 
étrend-kiegészítőt nyár-
fa- és nyírfa kérgének lassú 
égetésével állítják elő. Az 
így létrejött aktív szén 1 
grammja 500m2, vagyis két 
teniszpálya méretű felszívó 
felülettel rendelkezik. A termék hatékonyságát édeskö-
mény, ánizs, kamilla és borsmenta hozzáadásával nö-
velték a kellemetlen bélgázok kialakulásának elkerülése 
érdekében. A hányás, hasmenés következtében lecsök-
kent hasznos bélbaktériumok pótlására probiotikumot 
tartalmazó készítmények javasoltak. A Rózsás biobolt 
polcain megtalálható 7 milliárd tejsavbaktériumot tar-
talmazó Ferzym plus kapszulát „kettős réteg” techno-
lógiával állítják elő. Az első prebiotikus réteg garantálja, 
hogy a bélrendszer egyenlőtlen pH viszonyai ellenére 
a kapszulában található baktériumok eljussanak a vas-
tagbélig. A második prebiotikus réteg pedig mint egy 
szőnyeg elterül a vastagbélben, táplálékul szolgál a 
hasznos baktériumok számára segítve szaporodásu-
kat. A nyári időszak másik sokakat érintő problémája 
a szezonális allergiás orrnyálkahártya gyulladás, ami a 
szénanátha egyik fajtája. Megjelenése a pollenszezon-
hoz köthető, azaz a tavaszi pollenek megjelenésétől 
késő őszig kínozza az érintetteket. Jellegzetes tünetei 
a tüsszögés, orrviszketés, orrdugulás, orrfolyás. Gyors 
és hatékony megoldást jelenthet a megelőzésben és 
a már kialakult tünetek visszaszorításában a Peralgin 
nevű bioinformációs készítmény. Feketecsalán kivona-

tot, kínai hernyógombát, borágó magolajat, szőlőmag 
kivonatot és orvosi macskagyökeret tartalmaz. Előnye, 
hogy nem okoz fáradtságot és tompaságot. Állandó 
orrfolyás esetén az Allergicum MED orrspray haszná-
latát javasoljuk, mely a benne lévő gyógynövény kivo-
natoknak köszönhetően hidratálja az orrnyálkahártyát 
és visszaszorítja annak hiperaktivitását. A nem meg-
felelően használt és tisztított klímaberendezéseknek, 
párásítóknak köszönhetően a nyári időszakban nagy 
számban fordul elő bakteriális eredetű légionárius be-
tegség is. Nem tipikus tüdőgyulladásról van szó, 2-10 
napos lappangási időt követően influenzához hasonló 
tünetek jelentkeznek. Fogyasszunk tüdőfű és orvosi 
pemetefű teát, illetve lándzsás útifű szirupot a tü-
netek enyhítése és a betegség gyorsabb lefolyásának 
elősegítése céljából. Az immunrendszer aktiválására, 
a köhögés csillapítására, a torokfájás csillapítására és 
a gyulladás visszaszorítására grapefruitmag kivonatot, 
echinaceát, szudáni hibiszkuszt és orvosi zsálya illó-
olaját tartalmazó Grepofit kapszulát ajánlunk. A nyári 
hónapok jellegzetes megbetegedése a főként nőket 
érintő húgyúti fertőzés. A kezdeti tünetek (alhasi fáj-
dalom, gyakori vizelési inger, csípő, égető érzés) jelent-
kezését követően mihamarabb érdemes szakemberrel 
konzultálni. Enyhébb esetekben megfelelő alternatíva 
lehet az Innopharma Tőzegáfonya aranyvessző ki-
vonattal nevű készítménye, ami a felfázásos megbe-
tegedések, visszatérő húgyúti fertőzések természetes 
gyógyszere. Erős antibakteriális hatással rendelkezik, 
nem csak a fertőzés kialakulásának esélyét csökkenti, 
hanem a már létrejött fertőzés súlyosbodását is meg-
akadályozhatja. Kérdéseivel forduljon bizalommal a 
Rózsás biobolt szaktanácsadóihoz! 

Bogárné Horváth Zsuzsanna
szaktanácsadó, természetgyógyász fitoterapeuta
Kovács Zita
szaktanácsadó, biomérnök

Siófok, Fő utca 47-53
nyitvatartás:

H-P: 9 :00 - 17 :00
Szo: 9 :00 - 12:00

telefon: 84/316-281

facebook.com/rozsasbiobolt
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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, 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.
7. 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.
8. 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.
9. Fonyód, Kopaszdomb
lakóház, udvar, erdő, rét, 
033 hrsz. 29500 m2

Vételár: 27.500.000.- Ft
10. 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
11. Siófok, Fő utca 162.
6273/3/A/7 hrsz. 33,1 m2

üzlethelyiség
Vételára: 8.500.000.- Ft
12. 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.
13. 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 
csatlakoztatható, a szennyvíz-
közmű a József Attila utcai 
közmű kiépítését követően 
valósítható meg.

14. 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 
csatlakoztatható, a szennyvíz-
közmű a József Attila utcai 
közmű kiépítését követően 
valósítható meg.

15. 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 
csatlakoztatható, a szennyvíz-
közmű a József Attila utcai 
közmű kiépítését követően 
valósítható meg.

16. 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 
csatlakoztatható, a szennyvíz-
közmű a József Attila utcai 
közmű kiépítését követően 
valósítható meg.

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

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.800.000.- Ft

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.300.000.- Ft
Víz, villany bekötve, gáz, 
csatorna az utcában.
20. Siófok, Semmelweis utca 

9675/7 hrsz. 1211 m2

vételára: 20.000.000.- Ft
kivett beépítetlen terület
Közművek az utcában vannak, 
a beépítetlen területre 
nincsenek rácsatlakoztatva.

21. Siófok, Töreki utca 
12177/2 hrsz. 3783 m2

kivett, beépítetlen terület 
Vételára: 9.200.000 Ft
(A jelenleg 12177 hrsz-ú ingat-
lan megosztás alatt áll, kialaku-
ló helyrajzi számok: 12177/2 
hrsz és 12177/3 hrsz.)
(A közművek a kialakuló 
ingatlan előtti utcában vannak, 
a beépítetlen területre nincsenek 
rácsatlakoztatva.)

22. Siófok, Töreki utca 30-32.
12177/3 hrsz. 4378 m2

kivett, gazdasági épület, udvar 
Vételára: 17.900.000 Ft
(A jelenleg 12177 hrsz-ú ingat-
lan megosztás alatt áll, kialaku-
ló helyrajzi számok: 12177/2 
hrsz és 12177/3 hrsz)
(A kialakuló ingatlan villany 
közművel ellátott, egyébként 
a közművek az ingatlan előtti 
utcában vannak, az ingatlanra 
nincsenek rácsatlakoztatva.)

23. Siófok (Töreki városrész-
ben, a Jódi-hegyen)
legelő
0184/35 hrsz 3920 m2

Vételára: 2.900.000.- Ft

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: 2017. augusztus 23. (szerda) 900

Pályázat útján bérbeadásra
kijelölt ingatlanok

1. Teátrum Kávéház
(Részletes pályázati kiírás átve-
hető a Kálmán Imre Kulturális 
Központban.
A pályázatok beadásának határ-
ideje: 2017. július 14. 10 óra)



TÓPARTI FAGYIZÓ
 Siófok 8600, 

Deák Ferenc sétány / 
Bakony utca sarka

Nyitva tartás: 9:00 – 21:00

GYERE! PIHENJ MEG NÁLUNK, ÉS ÍZLELD 
MEG KÁVÉINKAT ÉS FINOMABBNÁL 

FINOMABB FAGYLALTJAINKAT!

ÚJ DIMENZIÓ A LÁTÁSBAN!
Előfordult már Önnel, hogy a szemüveglencse korlátozta valamilyen tevékenysége 

során?  Karnyújtásnyi távolság esetén olykor Önnek is keresgélnie kell a fejével, hogy 
a szemüveglencsén hol lát élesen? Ön is szeretne könnyedén navigálni az egyes 
digitális eszközök (okostelefon, tablet, számítógép) között? 

A modern életforma megváltoztatta a látásunkkal és így a szemüvegünkkel 
kapcsolatos elvárásainkat is. Egyre több feladatot végzünk egyszerre és gyorsan 
váltogatunk közöttük, így egyre nagyobb teret szeretnénk élesen látni, főleg közeli, 
karnyújtásnyi távolságban. Ezért fontos, hogy gyorsan és zökkenőmentesen tudjunk 
váltogatni a különböző távolságok között így megtartva korábbi lendületünket. 

Az Essilor ezért kifejlesztette a Varilux lencsék legújabb generációját, a Varilux X Series 
multifokális lencséket, amely egy teljesen új dimenziót jelent a látásban. A lencse fejlesztői 

a karnyújtásnyi távolságon belüli zónára fókuszáltak, hogy még dinamikusabb látásélményt 
nyújtsanak, és folyamatosan tiszta és éles látást biztosítanak a közeli és köztes zónában, 
fejmozgatás nélkül.

Az új technológiák mellett, a személyre szabásban is új dimenziót teremt a Varilux X series, 
hiszen 4 különböző méréssel vizsgálhatók a közeli tekintési szokások (NVB, azaz Near Vision 
Behavior). Mivel nem vagyunk egyformák, máshogy olvasunk, máshogy tartjuk a mobiltelefont, 
különböző a testtartásunk, másként mozgatjuk a szemünket vagy a fejünket, ezért fontos, hogy 
rögzítsük ezeket a paramétereket. Mindezek alapján lemodellezzük a szemüvegviselő tekintési 
profilját és így egy egyedi szemüveglencse kerül legyártásra. 

Ezen túl még további személyre szabási lehetőségeket kínálunk a Varilux Mester Optikákban 
a Varilux Xclusive 4D lencsékkel, amelyek további mérésekkel biztosítják azt, hogy az Ön új 
szemüvege a keretadatok figyelembevételével maximális látásélményt nyújtson! Ez a szemüveg 
az, amihez nem Önnek kell alkalmazkodnia, mert a szemüveglencse alkalmazkodik Önhöz!

Próbálja ki Ön is a Varilux X series termékeket most 20% kedvezménnyel 
augusztus 31-ig a Varilux Mester címet nyert Gerber Optikákban!E
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ÚJDONSÁG

Szélesebb látótér karnyújtásnyi távolságon belül

8600 Siófok,  
Fő u. 188.  

 
84/314-520  
30/422-7901 

 
www. 

gerberoptika.hu

most-20%

Keressen minket Facebookon is! 
Gerber Optika - Siófok



Gelato Show
FAGYLALTOZÓ • KÁVÉZÓ • REGGELIZŐ

SIÓFOK, 
FŐ TÉR 5. 

Fagylalt prémium kategóriás olasz alapanyagból, Perfero kávé (100% arabica)
Friss smoothiek, shakek, sütemények, pohárdesszertek

Reggelire omlett, ham & eggs, panini, toast, palacsinta, gofri
Csapolt Soproni, Heineken, barna Krusovice, üveges sörök

Olasz, magyar borkülönlegességek, koktélok hatalmas választékban

Facebook.com/Gelato Show • Instagram: gelatoshowsiofok



Tévé-, internet-, telefonszolgáltatások értékesítése 
és ügyintézés lakossági és kisvállalati ügyfelek részére

Siófok, Fő u. 174-176. (Átrium üzletház)

Értékesítőnk, Iró Vilmos a +36 20 424 4610, vagy a (06 84) 610 710 
telefonszámon várja hívásukat!

Invitel Pont Siófokon

invitel.hu

Siófoki Nagystrand  www.siofokoriaskerek.hu

Nyitvatartás: 
Vasárnap – csütörtök: 14.00 – 00.00 
Péntek – szombat: 14.00 – 01.00
Bejárat a Kinizsi Pál utcai 1. pénztárnál.

A BALATON 
LEGPÖRGŐSEBB 
LÁTVÁNYOSSÁGA!

SIÓFOK ÓRIÁSKERÉK

93x118_Siofok_oriaskerek_jegyinfo.indd   1 2017. 07. 07.   12:21

Vándorszínpad
„ahol a hagyományos operett tovább él”



Hibabejelentés: +36 30 / 327  2494, 
service@tevekft.hu

www.tevekft.hu, +36 84 / 314 176, 
Siófok, Csicsali u. 1.

Klímák karbantartása, 
szervize, üzembe helyezése, 

alkatrész ellátása.

Az akciós árak bruttó árak és a készlet erejéig érvényesek!

Szezonindító akció!

Daikin hőszivattyús klímák verhetetlen áron!
FTX25KM 2,5 kW – 166.400.- Ft
FTX35KM 3,5 kW – 177.500.- Ft

Megújuló energia 
Levegős és geotermikus hőszivattyúk

Napkollektorok - Napelemek – Inverterek 
Üzembe helyezés - Karbantartás – Szerviz - Alkatrész

Inverteres klímák minden igényre!

2,6 kW-os inverteres klímák:
MDV - 133.350.- Ft

Midea Blanc Full- 163.830.- Ft
Daikin FTX25KM – 166.400.- Ft*

LG ECO Plus– 180.340.- Ft

3,5 kW-os inverteres klímák:
MDV - 140.970.- Ft

Daikin FTX35KM – 177.500.- Ft*
Midea Blanc Full– 179.070.- Ft



TOVÁBBI AKCIÓKAT MEGTEKINTHETI A WWW.KADUCEUSGYOGYSZERTAR.HU WEBOLDALON!

Kaduceus Gyógyszertár
Címünk: 8600 Siófok Zamárdi u 4 .

KÖZVETLENÜL A LIDL ÁRUHÁZ MELLETT, A 7-ES FŐÚTON!
TEL: 84/310-935 • www.kaduceusgyogyszertar.hu

NYÁRI NYITVA TARTÁSUNK
JÚNIUS 1-TŐL AUGUSZTUS 31-IG!

 

HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG: 7.30 - 20-00
SZOMBAT-VASÁRNAP: 8.00 - 20.00

Várjuk kedves vásárlóinkat szeretettel!

MÁRKAFÜGGETLEN AUTÓSZERVIZ

Az M7 körforgalomnál!



VÉKONYÍTOTT SZEMÜVEGLENCSÉK

Július 1-31-ig.

- Computeres
   szemvizsgálat
- Expressz
   szemüvegkészítés
- Napszemüvegek
- Kontaktlencsék

OPTIKA
Siófok, Vak Bottyán u. 27., TESCO

Nyitva: H.–Szo. 9.00 – 20.00,
V. 9.00 – 19.00

Telefon: 06-84/322-674



AKCIÓNK: Ultrahangos
 fogkő eltávolításhoz 
júliusban ajándék fehérítő 
hatású polírozást és 
Air Flow kezelést adunk. 

Félévenként ajánlott részt 
venni egy professzionális 
fogtisztításon.

Telefon :+36 20 553 66 22
E-mail: globedental.zamardi@gmail.com

Zamárdi, Eötvös u. 15./1. · www.globedental.eu

Az ajánlat 20 000 Ft 
helyett így mindössze 13 000 Ft! 

Érvényes: a hirdetés felmutatásával 2017.07.31-ig



 

 

CSALÁDBARÁT AKCIÓ:

Aki ezt a kupont

a pénztárnál felmutatja: 

500.-Ft kedvezményt kap.

Kedvezményes kuponok 

minden napra érvényesek.

EXIT CIRKUSZ ÚJ MŰSORA:

” CIRKUSZ és VARÁZSLAT ”

SIÓFOK-Balatonszéplak Felső - A Vasútállomással szemben

júl. 06 -tól  – aug. 27.- ig

Előadások: keddtől – péntekig: 20.00 órakor

Szombat és vasárnap: 18.00   és  20.00 órakor

Hétfő:  SZÜNNAP

Információ és jegyrendelés: 06 30 693 46 32. www.exitcirkusz.hu
Keressen Facebookon: Exit Cirkusz: Ismerje meg legfrissebb híreinket a társulatunk életéről! 

Likold és oszd meg az oldalunkat, így nyerhetsz 4 fős családi belépőt

2017. július 15.-én szombaton 19.00 órától, 

több meghívott sztárvendéggel,az EXIT Cirkusz is 

részt vesz a "Cirkuszok Éjszakája" rendezvényen!!!


