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Új játszóeszközök az óvodákban

Idén januárban adtuk hírül, hogy a testület Fidesz- 
frakciója kezdeményezte a decemberi ülésen, hogy 
a képviselő-testület tagjai ajánlják fel december 
havi tiszteletdíjukat az óvodák számára.

Szajcz Adrián frakcióvezető jelentette be, hogy a Fidesz-
frakció tagjai lemondanak a decemberi tiszteletdíjukról, 
és azt felajánlják az óvodák javára. Emellett javasolta, hogy 
a Siófok Város Önkormányzatának 2016. évi költségveté-
sében szereplő, a polgármester 2016. évi jutalmazására el-
különített összeget – 3,2 millió forintot - is csoportosítsa át 
a képviselő-testület e nemes célra. A javaslat nem nevesí-
tette a konkrét célt, hanem az óvodák dologi kiadásaira és 
eszközbeszerzésre szánta az összeget. A frakcióhoz csat-

lakoztak Ujvári István és Nagy Sándorné képviselők, vala-
mint Hamvas péter alpolgármester is. Bizottsági tagok is 
a jótékony felajánlás mellé álltak: Balassa Béla, Frittmann 
János, ifj. Németh Lajos és Schulcz Tibor is lemondtak 
a havi tiszteletdíjukról az óvodák javára. Az óvodák így 
mintegy öt és fél millió forintot költhettek el, amit kültéri 
játékok beszerzésére fordítottak, minden óvodába 3 játék 
került. Volt, ahol egy hinta hiányzott, volt, ahova láncos 
egyensúlyozó, rugós játék vagy éppen mászótorony ke-
rült. Augusztus végén Mezőfi Józsefné, Szajcz Adrián és 
Lapos Gábor képviselők és Hamvas Péter alpolgármester 
látogatták végig az óvodákat, és nézték meg az elkészült 
játékokat, az ovisok pedig műsorral és apró, saját készíté-
sű ajándékokkal kedveskedtek a látogatóknak.

A Siófoki Kosársuli Egyesület szervezésében és 
megvalósításában elkezdődött a Széchenyi iskola 
tornatermének parkettázása. 

A felújítási munkálatok augusztusban kezdődtek el, és 
várhatóan a tanév kezdetére, de legkésőbb szeptember 
közepére elkészülnek.
– Kihasználjuk azt a lehetőséget, hogy évente egy tár-
gyieszköz-beruházást, felújítást végre tudunk hajtani 
egy-egy önkormányzati intézményben. Ez már nem az 
első beruházásunk, korábban a Siófoki SZC Krúdy Gyula 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának tornatermét 
parkettáztattuk, valamint ott megvalósult a nyílászá-
rócsere is. Jelenleg a Széchenyi iskola tornatermének 
parkettázása zajlik 70% TAO és 30% önkormányzati tá-
mogatásból a Siófoki Kosársuli és az iskolába járó gyere-
kek egészségének érdekében. A parketta dupla párnafa 
aljzatra kerül, így rugalmas, kíméli az ízületeket, és elesés 
esetén is sokkal biztonságosabb - mondta lapunknak 

Szalai István, a Siófoki Kosársuli Egyesület elnöke, aki a 
felújítás ötletgazdájaként egészen a kivitelezésig részt 
vesz a munkálatokban. A felújítás célja elsősorban a 
széchenyis gyerekek sportolási körülményeinek javítása. 
A kosársulisok összesen heti két alkalommal tartanak in-
gyenes kosárlabda órát a teremben az első és második 
osztályos gyerekek számára a „Dobd a kosárba!” prog-
ram keretében, iskolaidőben a diákok, délutánonként a 
termet bérlők használhatják a felújított tornatermet.

Megújul a Széchenyi iskola tornaterme
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Búzaáldás, kenyérszentelés és szakmai programok a XII. Gazdanapon
Kétnapos eseménnyé bővült a Siófok Térségi Gazda-
kör XII. gazdanapi találkozója, a Siófok-Kiliti Kersák 
Lovastanya 10 hektáros területén szakmai progra-
mok, versenyek, búzaáldás és kenyérszentelés vár-
ta a vendégeket. 

A Siófok Térségi Gazdakör a Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara Somogy Megyei Szervezetével közösen szervezte 
meg a XII. Gazdanap első, szakmai napját augusztus 
11-én. A rendezvényen első alkalommal megszervezett 
kézműves termékek vásárára és bírálatára 30-nál is több 
kistermelő érkezett Somogy megyéből és a környező 
megyékből, akik az általuk termesztett gyümölcsökből, 
zöldségekből készített saját feldolgozású termékeiket 
mutatták be. A kiváló minőségű lekvárok, mézek, gyü-
mölcsitalok és egyéb termékek elnyerték a szakmai zsűri 
kitüntetését, a XII. Siófoki Gazdanap termékdíjas termé-
ke minősítést.A Magyarok Kenyere program részeként 
ezen a napon tartották a búzaösszeöntést, Somogy 
megye hat gyűjtőpontjáról 12 tonna búza gyűlt össze. 
– A siófoki gazdanapra hozták el a gyűjtőpontok vezetői 

a búzát, melyet összekevertek, és ökumenikus istentisz-
teleten közösen áldott meg Böjte Csaba ferences szerze-
tes, Gárdonyi Máté katolikus plébános és Bozsoki-Sólyom 
János református lelkész. A megáldott búzából egy zsák-
kal az országos búzaösszeöntésre került. Augusztus 13-
án a Veszprém megyei Nemeshanyban, a magyarság 
összetartozását jelképező ünnepségen öntötték össze a 
magyarországi megyékből és a határon túli magyarlakta 
településekről származó búzát és a megőrlés után elké-
szítik az idei Magyarok Kenyerét. A Somogy megyéből 
összegyűjtött búzát a barcsi malomban dolgozzák fel, és 
határon innen és túl a magyar gyermekeket segítő szer-
vezetek támogatására ajánlották fel – mondta el Kersák 
György, a Siófok Térségi Gazdakör elnöke.
A gazdanap első napján megáldott búzából a máso-
dik napra kenyeret sütöttek, melyet dr. Gárdonyi Máté 
katolikus pap és Bozsoki-Sólyom János református lel-
kipásztor szentelt meg. A megszentelt kenyeret a gaz-
danap résztvevői közt osztották szét. Augusztus 12-én 
rendezték meg a szántóverseny országos területi dön-
tőjét és a Sió lovasjátékokat, mely az amatőr szinten 
versenyző lovak és lovasok számára is egy próbatételt 
jelentett. A gasztronómiai versenyen vadásztársaságok, 
civil szervezetek, egyesületek főztek a sátraknál, a nagy-
színpadon a különböző fellépők előadásait, a kisszínpa-
don ételkóstolókat, vizsla- és vadászkutya-bemutatókat 
élvezhetett a közönség. A Vadászok a Civilekért Véradó 
Mozgalom és a Vöröskereszt közös véradást szervezett. 
A kétnapos programot az országos magyar vadász-
kutyafajtákat bemutató rendezvény, mezőgazdasági 
gépek kiállítása, kettesfogathajtó bemutató, íjászat, cél-
lövészet, vadászati kiállítás, színpadi műsorok, habparti, 
tombola és földműves utcabál is színesítették.
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A bor- és kenyérszenteléssel, a Város Bora cím kihir-
detésével és a Balaton leglátványosabb tűzijátéká-
val zárultak az augusztus 20-i ünnepi programok 
Siófokon. 

A magyar államalapítás ünnepe köré szerveződött Bor 
és Kenyér Ünnepén idén is a folklór, a népi hagyomá-
nyok kerültek előtérbe. Augusztus 16. és 20. között a 
siófoki hajóállomáson kézműves és gasztronómiai vá-
sár, folk- és világzenei koncertek, táncelőadások, családi 
programok várták a város lakóit és vendégeit. Augusz-
tus 20-án a hagyományos bor- és kenyérszentelés előtt 
Siófok polgármestere, dr. Lengyel Róbert köszöntötte az 
érdeklődőket.
– Augusztus 20. Magyarországon államalapításunk év-
fordulója, és Siófokon a nemzeti ünnep mellett már 
hagyományosan a Bor és Kenyér Ünnepe is. Vásári for-
gataggal, kulturális és egyéb szórakoztató programok-
kal, város bora választással és a Balaton legnagyobb, 
leglátványosabb tűzijátékával. Augusztus 20-án mi, 
siófokiak egyúttal az aktuális esztendő idegenforgalmi 
szezonját is búcsúztatjuk. Idén egy nagyon sok szem-
pontból kiváló nyári szezont hagyhatunk magunk 
mögött, így elkeseredésre semmi ok. Idén városunk 
szlogenje: „Ha hétvége, akkor Siófok”, arra törekszünk, 
hogy az őszi és a téli hónapokban is hétvégenként 
olyan kulturális és szórakoztató programokkal kedves-
kedjünk az itt élőknek, az ide látogatóknak, amik ma-
radandó élményt jelentenek majd számukra – beszélt 
a város gazdag programkínálatáról a polgármester.  
A katolikus egyház képviseletében Vörös Péter káplán, 

a református egyház képviseletében Bozsoki Sólyom 
János lelkész, az evangélikus egyház képviseletében 
Lampért Gábor lelkipásztor szentelte meg az új kenye-
ret és bort. A friss cipókat a város polgármestere, az al-
polgármesterek, jegyző, és a képviselő-testület tagjai 
szelték fel a színpadon, és a néptáncosok segítségével a 
közönség minden tagjának jutott szentelt kenyér. A Bor 
és Kenyér Ünnepe népzenei koncertekkel és a Balaton 
legnagyobb tűzijátékával zárult.

Tradicionális ünnepi események a siófoki Bor és Kenyér Ünnepén

A Város Bora eredményhirdetésén Siófok Város 
Önkormányzatának borbírái Siófok Város Bora 2018. 
címet adományoztak:
A fehér borok közül: Veszprémi László BalatonBor 
olaszrizlingjének
A vörös borok közül: Konyári Borbála Ikon Tulipán 
cabernet sauvignon merlot, cabernet franc shiraz 
2011-es borának
Különdíjat nyert:
Dúzsi Tamás cabernet sauvignon rozé 2016-os bora
Fritz József kékfrankos merlot cabernet franc, 
cabernet sauvignon 2013-os bora
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Idén ismét a siófoki hajóállomás adott otthont a tíz 
napon át tartó V. Borpart és Fröccsfesztnek. 

Július 28-án ünnepélyes megnyitóval kezdődött el a 
tíz napon át tartó Borpart és Fröccsfeszt. A jubileumi, 
ötödik fesztiválnak ismét a hajóállomás adott otthont, 
így a vendégek esténként a borkóstolás és koncertek 
mellett a balatoni panorámában is gyönyörködhet-
tek. A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület által 
szervezett programsorozat kitűzött célja volt, hogy a 
helyi vállalkozókat és zenekarokat, együtteseket nép-
szerűsítse, valamint folyamatos nyári programkínála-
tot biztosítson a városban.
– Sikeres és jó rendezvény volt a helyszín és a vendég-
forgalom szempontjából egyaránt. Napközben ugyan 

a legnagyobb kánikulát sikerült kifognunk, de a kikö-
tőben a hajókra érkező vendégek hozzánk is ellátogat-
tak, az esti órákban pedig már egyre többen jöttek a 
fesztiválra – mondta el Gigler Anikó, a Siófoki Szabad-
téri Vendéglátók és Kézművesek Egyesületének elnöke.
A borpartra kitelepült pincészetek a balatoni borok 
legjavát kínálták, melyhez a vendéglátósok jóvoltá-
ból gasztronómiai ételkülönlegességeket választ-
hattak a látogatók. A színpadi koncertek közt több 
stílust is megtalálhattak a helyi lakosok és a városban 
tartózkodó turisták. A zenei műsorokon kívül helyi 
táncegyesületek is bemutatkoztak, hastáncosok, mo-
dern táncosok, latin táncosok előadása színesítette a 
programot. A gyerekeket gyermekszínházi előadás, 
bohócműsor várta.

V. Borpart és Fröccsfeszt

Fantasztikus előadások a Kálmán Imre Szabadtéri Színpadon
Igazi nagy durranásként robbant be a siófoki Kál-
mán Imre Szabadtéri Színpadra a Madách Színház 
Macskák című musicalje augusztusban. A szabadté-
ri új üzemeltetőjét, a Balaton-parti Kft. ügyvezető-
jét, Pintér Tamást a darab fogadtatásáról, valamint 
az idei nyári évadról kérdeztük. 

Hogyan jellemezné a legutóbbi nagysikerű előadást, a 
Madách Színház Macskák című musicaljét?

– Amennyiben egy szóval kellene jellemeznem, akkor 
a fantasztikus jelző jut eszembe. Azt gondolom, hogy 
a színháztörténelem egyik legnagyobb darabját sike-
rült színpadra állítanunk. Ezt a nemzetközileg is ismert 
darabot első alkalommal láthatta a szabadtérin a kö-
zönség. Erre még az is felkapta a fejét, aki eddig nem 
foglalkozott azzal, hogy mi mit is csinálunk a Kálmán 
Imre Szabadtéri Színpadon. Ez egy alapmű, melyet 
mindenki ismer, és legalább egyszer mindenkinek lát-
nia is kell. Az volt a célunk a Macskákkal, hogy legyen 
egy igazi nagy durranás Siófokon, melyről mindenki 
beszél, és az előadás elő- és utóélete alapján kijelent-
hetjük, hogy ez 100%-ban sikerült.

Melyek voltak eddig a közönség által legkedveltebb elő-
adások a nyáron?

– Első helyre kívánkozik a Madách Macskák c. darabja, 
hiszen közel telt házzal üzemeltünk. Ezenívül a látoga-
tói számok alapján az Experidence Fergeteges című 
darabját és a szezonnyitó Anconai szerelmesek című 
musicalt tudnám kiemelni, de minden egyes előadás 
pozitív visszajelzést kapott.

Milyen népszerűséggel üzemelt az idei évadban a szabad-
téri színpad?

– Azt gondolom, hogy az idei évben elkezdtünk egy 
folyamatot annak érdekében, hogy a nézőket visz-
szacsalogassuk a szabadtéri színpadra és ez részben 
sikerült is. Azonban még nagyon az út elején járunk, 
de az irány, amit kitűztünk magunk elé – hogy kultu-
rális értéket tegyünk a színpadra – megvalósult. Saj-
nálatos módon még nem abban a mértékben, hogy 
gazdaságilag is rendben legyen, de ennek számos 
összetevője van, amin a jövőben mindenképpen vál-
toztatni kell.
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Átadták a Kossuth kompot, hajójubileumot ünne-
peltek, és megdőltek az utasrekordok. A Bahartnál 
nem unatkoztak.

A közel 150 millió forintos saját beruházás keretében 
felújított Kossuth Lajos kompot ünnepélyes szalagátvá-
gással és pezsgős koccintással szimbolikusan a Balaton 
közepén avatta fel Witzmann Mihály Somogy megyei 
országgyűlési képviselő, dr. Bóka István, a BFT elnöke, 
Vízvári Attila, Szántód és Tósoki Imre, Tihany települések 
polgármestereinek közreműködésével. Az eseményen 
beszédet mondott Mozsár István a Balatoni Turisztikai 
Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója, aki kiemelte a balatoni ha-
józás turizmusélénkítő, összekötő és dinamizáló szere-
pét a régióban, valamint, hogy a régión belüli közlekedés 
hatékonyságjavításának megvalósításához várhatóan 
komoly forrásokat fordíthat a Bahart a következő idő-
szakban a járműpark, valamint a kikötői létesítmények 
felgyorsított korszerűsítésére, fejlesztésére. Kollár József, 
a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy 
a felújított Kossuth komp mind műszakilag, mind pedig 
látványában is megújult. A nehéz aszfaltburkolatot mo-
dern és könnyebb, ugyanakkor jóval időtállóbb anyag-
ra cserélték. A felépítmény és a kormányállás teljesen 
megújult, korszerű mosdókat alakítottak ki a fedélzeten. 
A köszöntőket követően szimbolikusan a Balaton északi 
és déli partja között félúton Witzmann Mihály, Somogy 
megyei országgyűlési képviselő, dr. Bóka István, a BFT 
elnöke, valamint a két kompközlekedésben érintett te-
lepülés polgármestere: Tósoki Imre (Tihany) és Vízvári 
Attila (Szántód) vágta át az autók előtt a szalagot. 

Az előzetes prognózis alapján és köszönhetően az 
augusztus eleji hűvösebb kirándulóidő hatására 
megnövekedett utasforgalomnak, a Bahart 2017. au-
gusztus 9-én délelőtt köszönthette félmilliomodik 
személyhajóutasát, akit a sajtó és a hajón utazók je-
lenlétében értékes nyereménnyel ajándékoztak meg. 
Három hajó érkezett közel egyszerre a tihanyi Bahart-
kikötőbe: Siófokról, Balatonlelléről és Balatonföldvár-
ról összesen több, mint 600 utassal a fedélzetükön. 
A hajókon utazók közül sorsolással döntötték el a Bahart 
munkatársai, hogy ki lesz a szerencsés nyertes. Babar 
Krisztián és családja Kunszállásról érkezett családi nya-
ralásra a Balaton déli partjára. A szerencsés család a Ba-
latonboglárról 12.15-kor Tihanyba érkező menetrendi 
hajóról leszállva vehette át az 50.000 Ft-os Bahart Joker 
Kártyát, mellyel jövő év végéig bármikor további hajós 
élményeket szerezhetnek akár barátaikkal is kiegészülve 
a menetrendi, program- és sétahajókon, akár az év min-
den napján üzemelő balatoni kompokon. 

Különleges tortával köszöntötte a Bahart a 90 éves 
Csobánc nosztalgiahajót a balatonalmádi kikötőben 
augusztus 16-án. A Csobánc nosztalgiahajót az utób-
bi évek a Balaton keleti medencéjéhez kötik, hiszen 
a főidényben Balatonkenesén, Balatonalmádiban és 
Csopakon sétahajóztatja az utasokat, tavasszal és ősz-
szel pedig a balatonfüredi kikötőben vendégeskedik 
a patinás nosztalgiahajó. A hajó csaknem egyszáza-

dos múltja során sok emlékezetes eseményt élt meg. 
1927-ben építették Budapesten, és egyből a Balaton-
ra került a vastesttel, tikkfa borítással, elektromos vi-

Pörgős augusztus a Bahartnál
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lágítással – akkori mércével luxuskivitelben - készült 
hajó, mely a Balaton első Diesel-motoros hajója volt. 
A Badacsony környéki úri közönség kedvelt hajója-
ként szelte a tó vizét a század közepén, és a mai napig 
kedvelt tagja a flottának. 1945. március 26-án a visz-
szavonuló német csapatok felrobbantották. A hajót 
még abban az évben kiemelték a vízből, és a hely-
reállítását követően a Balatoni Hajózási Vállalat, majd 
1955-től a Mahart tulajdonában működött. A múltat 
idézi a 60 fős motoroson a kormányállásban díszelgő 
eredeti rézborítású iránytű, valamint a hajó orr-részé-
ben álló harang.

A 2017. év egymilliomodik komputasát köszöntötték 
augusztus 31-én délelőtt. Jelinek István és felesége 
a csütörtök délelőtti 10.00 órás kompon vehette át a 
Bahart 100.000 Ft értékű, következő év végéig komp és 
egyéb hajózási lehetőségekre beváltható Bahart Joker 
Kártyáját Witzmann Mihály Somogy megye 4. számú 
választókörzetének országgyűlési képviselőjétől és 
Kollár Józseftől, a Bahart vezérigazgatójától.
– A Balatoni Hajózási Zrt. kompközlekedés szolgáltatá-
sát Szántódrév és Tihanyrév között már a tavalyi évben 
is mintegy 1,1 millió utas vette igénybe, amivel egy 14 
éves rekord dőlt meg komputas számban. 2016-ban 
szeptember közepére lépte át a komputasok száma a 

bűvös egymilliót, míg idén már augusztusban köszönt-
hetjük a szerencsés egymilliomodik utasunkat. Ez azt 
jelenti számokban, hogy augusztus végéig 25.000 fő-
vel, azaz mintegy 3%-kal több utast és 10.000-rel több 
gépkocsit, valamint 10%-kal több kerékpárt szállítottak 
a kompok Szántódrév és Tihanyrév között a tavalyi év 
azonos időszakához képest. Emellett a személyhajóin-
kon is már augusztus elején köszönthettük az 500.000. 
utasunkat, míg augusztus 21-én elérte az utasszám 
a 600.000 főt, így idén is 700.000 fölé emelkedhet a 
személyhajózásban szállított utasok száma a hajózási 
szezon végére, mellyel megismételjük a 2016-os ki-
emelkedő forgalmú évet – mondta el Kollár József, a 
Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója.
Az eseményen Witzmann Mihály, Somogy megye 4. 
számú választókörzetének országgyűlési képviselője 
is részt vett, kiemelte: „A balatoni hajózás turizmus-
élénkítő, összekötő és dinamizáló szerepet tölt be a 
régióban. A régión belüli közlekedés hatékonyságja-
vításának megvalósításához várhatóan komoly hazai 
forrásokat fordíthat a Bahart a következő időszakban a 
járműpark, valamint a kikötői létesítmények felgyorsí-
tott korszerűsítésére, fejlesztésére. Ezek a fejlesztések 
az egész régiónak lendületet adhatnak a következő 
években, egyben komoly feladatot és kihívást jelente-
nek a Bahart munkatársainak.”

Három komoly hőségperiódussal, több új napi me-
legrekorddal, olykor heves zivatarokkal a sokéves 
átlaghoz képest több mint 1,5 fokkal melegebb, 
és némileg szárazabb volt az idei nyár – derül ki az 
Országos Meteorológiai Szolgálat által az MTI-nek 
készített elemzésből. Az idei legmagasabb széllö-
kést a Balatonnál mérték.

Az évszak középhőmérséklete országos átlagban 22 
Celsius-fok volt, 1,7 fokkal haladta meg az 1981-2010-
es normálértéket. A júniusi havi középhőmérséklet 2,3 
fokkal volt melegebb, mint a sokéves átlag: ezzel (az 
1901 óta tartó időszakban) 2017 júniusa volt a 4. legme-
legebb. A július 0,7, az augusztus pedig 2,1 fokkal volt 

melegebb, mint egy átlagos július, illetve augusztus. 
A nyári legmagasabb maximum 40,3 fok volt, amelyet 
augusztus 4-én rögzítettek Kübekháza és Főnyed mé-
rőhelyeken. Szintén augusztusban, 24-én mérték a leg-
alacsonyabb hőmérsékletet is: ekkor a Nógrád megyei 
Zabaron 2,6 fokig hűlt a levegő.
Melegrekorddal kezdődött a nyár, június 1-jén Lágymá-
nyoson csupán 21,3 fokig hűlt a levegő, ezzel megdőlt 
a fővárosi minimumhőmérséklet napi rekordja.
Júliusban (10-én) a Balaton térségére lecsapó 
heves zivatar során orkán erejű szél tombolt, a 
Balatonaligán működő automata szélmérő 157 kilo-
méter/órás széllökést regisztrált, amely az idei nyá-
ron mért legmagasabb érték. Az augusztus elejei 

Három komoly hőségperiódus volt a nyáron
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Az idei balatoni forgalommal mindenki elégedett le-
het, a strandi büféstől a szálláshely szolgáltatókig, a 
nyári szezonon kívüli időszakok is kifejezetten jól si-
kerültek, idén településtől függően várhatóan 2-10 
százalékkal emelkedik a vendégforgalom, az álta-
lános turistaforgalom pedig 5 százalékkal - mond-
ta Hoffmann Henrik, a Balaton Turizmus Szövetség 
(BTSZ) elnöke augusztus elején az M1 csatornának.

Elmondta: az elmúlt öt évben óriásit fejlődött a Ba-
laton, megújultak a településközpontok és a szol-
gáltatói infrastruktúra is. A Balaton már nemcsak 
strandidőben szolgál komplex turisztikai élményként, 
a part menti településeknek gazdag a programkínála-
ta, elég a Nagyon Balaton programsorozatra gondolni 

vagy arra, hány művészeti fesztivál, kulturális rendez-
vény színesíti a kínálatot – fejtette ki.
Kitért arra is, hogy a nyári mellett egyelőre az őszi és a 
tavaszi szezonra fókuszálnak a Balatonnál, az előbbinél 
a gasztronómiát, az utóbbinál az aktív turizmust állí-
tották középpontba. A gasztronómiáról megjegyezte, 
hogy a tó északi és déli partja is történelmi borvidék, és 
ma már nagy hagyományuk van a halfesztiváloknak is.
Beszélt arról is, hogy az elmúlt években jelentősen 
emelkedett a reálbér, többen rendelkeznek elkölthető 
jövedelemmel, többet fordítanak utazásra. A magyar 
családok fele ma már meg tud engedni magának egy 
egyhetes üdülést akár a Balatonon, akár külföldön, míg 
néhány évvel ezelőtt még csak 30 százalékuknak volt 
lehetőségük erre.

Elégedettek lehetnek a vendéglátók és a szállásadók a Balatonnál

hőhullám során ismét melegrekordok dőltek meg. 
Augusztus közepén a változékonyabbra fordult idő-
járás miatt néhány napig az átlagosnál hűvösebb 
volt, a hónap utolsó hetében azonban visszatért a 
meleg, nyári idő, s augusztus 27-én ismét megdőlt a 

napi maximum rekordja. A nyár folyamán az Orszá-
gos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzései alapján 
az országos tisztifőorvos három (mindhárom hónap-
ban egyszer) alkalommal rendelt hőségriasztást, il-
letve -riadót.

Ketten a teremtésben címmel nyílt kiállítás Barkos 
Bea és Simon Miklós képzőművészek alkotásaiból 
augusztusban a siófoki Kálmán Imre Emlékházban. 

Barkos Bea tűzzománc technikával készített munkáin 
újszerű megfogalmazásban jelennek meg a környező 
világ impressziói. A képzőművész munkássága során 
használati tárgyakat formál tűzzománc alkotásokká, 
mindemellett ékszereket tervez és készít. A Tápéi Tűz-
zománc Tanoda alapítója, szellemi mentora, oktatóként 
tűzzománc tanfolyamokat, művésztelepet vezet. Alko-
tásai hazai és nemzetközi tárlatokon egyaránt láthatóak. 
Simon Miklós műhelyében tűzzománc magániskolát és 
nyári művésztelepet működtet, fiataloknak és felnőttek-
nek tanítja a tűzzománc technikát. A Szegedi Szépmíves 
Céh alapító tagja, a Mester-Tanoda Alapítvány alapítója, 

Tápéi Tűzzománc Tanoda Alapítvány művészeti vezető-
je. Alkotásainak fő témája a természet és az ember által 
alakított környezet. Erős érzelmi kötődés fűzi Erdélyhez, 
művészete szellemiségében, stílusában közel áll a haj-
dan nagyhírű nagybányai művésztelep alkotóinak tö-
rekvéseihez.

Ketten a teremtésben
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Jótékonysági gálaest a Ments-Vár Alapítvány 
gyermekeiért

Közel 800 ezer forint gyűlt össze a Ments-Vár Alapít-
vány gyermekeinek támogatására az I. Nathifa jóté-
konysági gálaesten. 
– Megható emberség, magas szintű szakmaiság és a 
szeretet ereje vezérli a siófoki Ments-Vár Alapítvány 
tiszta lelkű szolgálatát, amellyel már 17 éve segítik 
és támogatják a sajátos nevelési igényű gyermeke-
ket – jellemezte az alapítványt Witzmann Mihály 
országgyűlési képviselő, aki Hamvas Péter siófoki 
alpolgármesterrel közösen nyitotta meg a jótékony-
sági estet.
Gaál Viktória és Biczóné Ágota főszervezésében szín-
vonalas kulturális műsort tekinthetett meg a közön-
ség. A C&M Dance Studio TSE, az X-Press TSE, a Jeratel 
Hastánc stúdió, a Siófoki Amatőr Művészeti Egyesü-
let, a Zahíra Hastánc csoport, Szarvas Balázs musical 
énekes, Várhelyi Csilla, Dusza Anikó és Csatári Orsolya 
hastáncművészek és Teleki Miklós orgonaművész tet-
ték felejthetetlenné előadásukkal az estét.
A színpadon a Ments-Vár Alapítvány fiataljai is bemu-
tatkoztak:
– A fiatalok táncában az öröm, a bánat, a szeretet, a szen-
vedély mind jelen volt. Fantasztikus érzés számunkra, 
hogy Siófok elfogadta és több alkalommal támogatta 
ezeket a gyermekeket – mondta el Biczóné Ágota.
A jótékonysági gálaest belépőjegyeiből és támogatóje-
gyeiből közel 800 ezer forint gyűlt össze az alapítvány 
gyermekeinek, családjainak. Megrendezéséhez Siófok 
Város Önkormányzata 300 000 Ft összegű támogatást 
biztosított. 

Made in Hungária a siófoki hajóállomáson

A siófoki Kálmán Imre Kulturális Központ nyári Bel-
városi Színházi Estek sorozatának záró darabját, a 
Made in Hungáriát új helyszínen, a hajóállomáson 
tekinthette meg a közönség. A Belvárosi Színházi Es-
tek utolsó előadása augusztus 22-én a hajóállomásra 
költözött, így rengeteg érdeklődőt vonzott. Ezúttal a 
MagyaRock Dalszínház hozta el Siófokra Fenyő Mik-
lós és Tasnádi István nagysikerű darabját, a Made in 
Hungáriát. A színházi darab Fenyő Miklós életét mu-
tatta be, a musicalben a Hungária együttes legnép-
szerűbb számai csendültek fel, melyekhez a balatoni 
naplemente nyújtott különleges hátteret.

II. Pelso Kupa Országos Keresztrejtvényfejtő Verseny
Kezdő, haladó, mesterjelölt és mester kategóriákban 
több mint száz versenyző vett részt augusztus 26-án 
a siófoki Vak Bottyán János Általános Iskolában meg-
rendezett II. Pelso Kupa országos keresztrejtvényfejtő 
versenyen. A kezdők hagyományos és skandi, a hala-
dók hagyományos és olasz, a többi kategóriában ke-
vert, olasz és egyéb típusú rejtvényeket oldottak meg 
a versenyzők. 

– Remek társaság jött össze, az ország minden részé-
ről érkeztek rejtvényfejtők, a fővárosból, a nagyobb 
városokból és a kisebb falvakból egyaránt. Több kor-
osztály nevezett, huszonévestől a 80 évesig számos 
lelkes résztvevő indult. Egyesületünk tagjai közül 
sokan segítőként voltak jelen, de rejtvényfejtő cso-
portunk, a Siófok Pelso Klub tagjai közül többen ver-
senyeztek is – mondta el Böröcfi Jánosné, a szervező 
Siófoki Nőklub Egyesület vezetője.
A rejtvényfejtő bajnokság eredményhirdetésén az 
első három helyezett kupát és a siófoki BRTK Könyv-
tár által felajánlott ajándékot nyert, a negyedik, 
ötödik és hatodik helyezett oklevelet vehetett át. A 
feladványokat legelsőként és legutolsóként leadók 
is ajándékot kaptak, és a Rejtvényfejtők Országos 
Egyesülete különdíjat adott át. A legidősebb és a 
legfiatalabb női és férfi versenyző oklevelet, az egyik 
legeredményesebb mesterjelölt kategóriás siófoki 
rejtvényfejtő, Juhász Jánosné a siófoki Leértékelt Mű-
szaki különdíját vehette át.
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Sok szeretettel várunk mindenkit
2017. szeptember 30-án Kilitin.

Felvonulás kezdete: 14:00 óra
Felvonulás útvonala: Béke tér – Szeptember 6-a tér

– Rákóczi utca – Ságvári utca – Alsó iskola
A bál 19:00-kor kezdődik.

A befolyt összeget az iskola játszóterének felújítására szánjuk.

M
eghívó

XI. SZÜRETI
felvonulás és bál Kilitin

Siófoki Bányász utánpótlás U10-es labdarúgó csa-
pata játszotta a döntőt Halásztelken a 10. Németh 
Ferenc emléktornán.

Tavaly még meglepetésnek számított, hogy egyálta-
lán dobogóra állhatott a Siófok csapata ott, ahova az 
ország legjobbjait hívták meg. Idén már veretlenül 
jutottak tovább csoportelsőként a selejtezőkön, és 
azután sem találtak legyőzőre a helyosztókon. A dön-
tőbe jutáshoz legyőzték az Újpestet és döntetlent ját-
szottak a Videotonnal. Az első helyért a Ferencvárossal 
csaptak össze, de 1:1-es eredményt értek el a játékidő 
alatt. Ezután sajnos büntetőkkel alulmaradtak, de 
büszkén vették át a megérdemelt ezüstérmeket. A tor-
na legjobb kapusának Lindemann Zalánt választották.  
A csapatok, amelyek a Siófok mögött végeztek: 

Budapest Honvéd FC, Szolnoki MÁV UFC, DVTK, 
SC Sopron, GYŐRI ETO, Újpesti SE, Debrecen Loki 
Focisuli, Nyíregyháza Nyírsuli, Kecskemét, Videoton FC, 
Szombathely Lurkó UFC, Békéscsaba UFC).

A képen balról jobbra: Herman Olivér, Körmendy Péter, 
Nimsz Benedek, elöl Kovács Botond, mögötte Posza 
Kevin, Schmidt Péter, Sutyor Bence,elöl Lindemann 
Zalán, mögötte, Orlovics Viktor, Bocsor Levente, Réder 
László, Tófalvi Farkas.

Óriási siker az U10-eseknél

A magyar strandlabdarúgó válogatott bejutott az 
Európai Strandlabdarúgó Liga (EBSL) B-divíziójának 
nyolcas döntőjébe, miután a siófoki torna zárónap-
ján négy góllal legyőzte Bulgáriát.

A nemzetközi sorozat honlapja szerint a magyar csapat 
legeredményesebb játékosa a háromgólos Besenyei 
Ferenc volt. A 15 válogatottat felvonultató B-divízió 

nyolcas döntőjébe a selejtező négy tornagyőztesén kí-
vül – Magyarország mellett Észtország és Törökország 
helye már biztos – a további három legjobb mutatóval 
végző együttes kerül be, valamint az élvonal alapszaka-
szának utolsó helyezettje. A második vonal negyedik, 
utolsó tornáját a németországi Warnemündében ren-
dezték meg augusztus 25 és 27. között. A nyolcas döntő 
legjobbja jövőre a 12 csapatos élvonalban szerepelhet.

Tornagyőztesként jutott tovább a magyar strandlabdarúgó válogatott
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A „Siófok 2020” Turizmusfejlesztési Munkacso-
port a város önkormányzatának felkérése alap-
ján 2016 ősze óta azon dolgozik, hogy Siófok 
turizmusa egy több évre meghatározott, reális 
stratégia mentén sikeres pályára álljon. E munka 
egyik eleme az „Itt kezdődik a Balaton” szlogen, 
illetve minden egyéb, a „Ha hétvége, akkor Sió-
fok!” tematika alá szervezett, rendezvény-fóku-
szú aktivitás. 

A széleskörű párbeszédre épülő projektet az Iránytű 
szakmai versenyen idén tavasszal az „Év Turisztikai 
Kommunikációs projektje” díjjal ismerték el.  
Az idén megvalósuló siófoki rendezvények sikere 
alapján bízunk benne, hogy a jövő évi események is 
hozzájárulnak a város hírnevének további terjeszté-

séhez, megújításához. Számítunk rá, hogy az Ön által 
szervezett program 2018-ban szintén a turisztikai kí-
nálat része lehet. Ennek érdekében kérje e-mailben 
(siofok@ferling.hu) a program bejelentéséhez szüksé-
ges űrlapot, majd küldje vissza kitöltve ugyanerre az  
e-mail címre. 
Annak érdekében, hogy a „Siófok 2020” Turizmus-
fejlesztési Munkacsoport szakmai, támogatásának 
elnyerésére minél előbb potenciális lehetőség adód-
jon, elengedhetetlen, hogy a bejelentés minél előbb 
beérkezzen. A nyár végi összegzéssel, tudatos előre 
tervezéssel jó példát, új hagyományt kívánunk te-
remteni, egyben biztosítani, hogy Siófok városa már 
ősszel teljes körű programkínálattal várhassa jövő 
évi vendégeit.
Számítunk közreműködésére, várjuk jelentkezését!

FELHÍVÁS a Siófokon 2018-ban rendezendő programok bejelentésére

Kedves Városlakó! 
A Siófok 2020 Turizmusfejlesztési Program keretében a városvezetés kutatást végez arról, hogy milyen turisz-
tikai fejlesztésekkel, elképzelésekkel lehetne vonzóbbá tenni Siófokot annak érdekében, hogy az ide látogató 
vendégek több alkalommal és szívesen keressék fel városunkat. Kérjük, segítse munkánkat a kérdőív kitölté-
sével, amely kb. 5 percet vesz igénybe. Véleményét, javaslatait tisztelettel köszönjük! A kérdőívet Siófok Hiva-
talos Turisztikai Weboldalán, a www.siofokportal.com kezdőoldalán találja, vagy papír alapon a Tourinform 
irodában töltheti ki. 

A Gábor Dénes Főiskola 2015-ben csatlakozott a 
„Kutatók Éjszakája” c. programsorozathoz, amely 
évek óta minden szeptember végén megrende-
zésre kerül Magyarországon. A program célja, 
hogy a fiatalok kedvet kapjanak ahhoz, hogy tu-
dományos életpályát válasszanak, és reálisabbá 
tegye a kutatókról kialakult, sokszor sztereotípi-
ákon alapuló véleményt. 

A nagy sikerű 2015-ös és 2016-os Kutatók Éjszakája 
után ebben az évben a Gábor Dénes Főiskola a Siófoki 
Campust is bekapcsolja a programsorozatba, amely 
rendezvény a Főiskola által elnyert EFOP 3.4.4-16-os 
pályázat keretein belül valósul meg. A Kutatók Éjsza-

kája nagysikerű tudományos program, amely mára 
már minden korosztályt érdekel. Ennek időpontja 
szeptember 29-én 17 órától a GDF Siófoki Campusán 
(8600 Siófok, Petőfi sétány 1.). Ezen a délutánon és 
estén kicsik és nagyok, szülők, nagyszülők és uno-
kák is megismerkedhetnek a 3D-s nyomtatással és 
annak otthoni illetve kisvállalkozási felhasználási le-
hetőségeivel, a Raspberry PI kártyaszámítógéppel, 
a digitális képalkotással, az okosházakkal, az online 
marketinggel, hogy csak néhány ki a várható prog-
ramok közül. Lesznek társasjátékok és a Logischool is 
bemutatja, milyen az élményalapú informatika okta-
tás kicsiknek. Szeretettel várjuk az érdeklődőket, Ku-
tatók Éjszakáján a GDF-en!

Első alkalommal Kutatók Éjszakája Siófokon, a Gábor Dénes Főiskolán
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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, 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.
12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

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

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 3.800.000.- Ft

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

kivett beépítetlen terület
Vételára: 5.300.000.- Ft
Víz, villany bekötve, gáz, 
csatorna az utcában.
19. 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.
20. 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.)

21. 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.)

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

Vételára: 2.900.000.- Ft

23. Siófok, Batthyány Lajos 
utca 46.
6668 hrsz. 1197 m2                                                                
kivett irodaház és udvar és 
egyéb épület 2 db
Vételára: 104.000.000.- Ft
Az ingatlan helyi védelem alatt 
áll. A vételárból a vevőt helyi 
rendeletben szabályozott ked-
vezmény illeti meg, amennyi-
ben két éven belül az előírások 
szerinti felújításokat elvégzi.
Az ingatlanon lévő lakóházban 
bérlő lakik, az ingatlan tehát la-
kottan kerül értékesítésre, illetve 
meghirdetésre.
Az ingatlan értékesítése során 
a bérlőt helyi rendelet alapján  
elővásárlási jog illeti meg.
24. Siófok, Újpiac téren 
található L alakú garázssor 
Tanácsház utcára nyíló részé-
nek keleti végén álló legutolsó 
garázs-felépítmény alatti 
földterület
6492/1 hrsz. 16 m2                                                                
garázs-felépítmény alatti 
földterület
Vételára: 97 000.- 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 Jogi és Szervezési Osztálya (Siófok, Fő tér 1. I. emelet 109.)
Pályázatok beadásának határideje: 2017. október 9. (hétfő) 900



Hibabejelentés: +36 30 / 327 2494, 
service@tevekft.hu
www.tevekft.hu, +36 84 / 314 176, 
Siófok, Csicsali u. 1.

Kondenzációs gázkazán 
havi 8500 Ft-ért!

Váltson kondenzációs gázkazánra
részletfizetéssel, állami támogatással!

Akár a gázszámlán megspórolhatja a törlesztő részletet! 
Fix havi törlesztő részlet! 

Önerő nélkül, előfinanszírozással!

A fenti árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek.
Személyre szabott ajánlatunkat kérje munkatársunktól!



Az akció szeptember 1–30-ig tart. Az akció egyfókuszú szemüveglencsére és 
meghatározott szemüvegkeret kollekcióra érvényes a készlet erejéig.

A részletekről érdeklődjön üzletünkben! Egészségpénztári kártya elfogadó hely.

A páratlan, páros
                  ajánlat!50%

kedvezmény
a lencsére 50%

kedvezmény
a keretre

OPTIKA
Siófok, Vak Bottyán u. 27., TESCO

Nyitva: H.–Szo. 9.00 – 20.00, V. 9.00 – 19.00 • Telefon: 06-84/322-674





Kérjen időpontot!

Fájdalommentes fogászat

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

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

Válassza a foghiány legmodernebb
pótlási lehetőségeit! Erős rágás, sugárzó mosoly.

+++ŐSZI AKCIÓK
Állapotfelmérés,
konzultáció: ingyenes
Röntgen: 5000,-
Kezelési terv
készítése: ingyenes



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 
szeptember 30-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



Kaduceus Gyógyszertár
Címünk: 8600 Siófok Zamárdi u 4 .

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

 Nyitvatartás: H.-P.: 7.30-19.00, Szo: 8.00-16.00

TOVÁBBI AKCIÓKAT MEGTEKINTHETI A WWW.KADUCEUSGYOGYSZERTAR.HU WEBOLDALON!

-20%

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!


