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Autóbontó-SiófokAutóbontó-Siófok
GÉPKOCSIKAT VÁSÁROLUNK 

BONTÁSRA! 
FORGALOMBÓL TÖRTÉNŐ 
VÉGLEGES KIVONÁSHOZ 

IGAZOLÁST ADUNK! 
Díjtalan beszállítás. 

Cím: Siófok, Honvéd u. 091/15 Cím: Siófok, Honvéd u. 091/15 
Tel.: 06 30/9464-838

www.autobonto-siofok.hu

Érv: 2017.01.06 - 01.20-ig

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS

EREDETISÉG
VIZSGÁLAT

AKCIÓ!AKCIÓ!
Siófok, Bajcsy u. 207.Siófok, Bajcsy u. 207.
(Kőolaj-telep) 06-30/631-4587, (Kőolaj-telep) 06-30/631-4587, 
06-30/632-4844, 84/505-14506-30/632-4844, 84/505-145
Fonyód, Béke u. 4.Fonyód, Béke u. 4.
06-30/277-3970, 85/360-03306-30/277-3970, 85/360-033

CSŐTÖRÉSEK HIBAELHÁRÍTÁSA
vízvezeték szerelés, fürdőszobák 
teljeskörű felújítása, - Siófok és 

vonzáskörzetében. 06/20/444-6815

ELÉRHETÔ ÁRON
PIZZA RENDELÉS:
www.pizzakaravan.hu

Tel.: 84/313-836
Hétfô-Vasárnap: 11-23

Finomat

JÓ 
minôségben

Nemzeti
DohányboltDDDD

Siófok Honvéd u. 64.
(A 65-ös úton Kilitiben)

AKCIÓ!
Több száz termék

kihagyhatatlan áron! 
PL: ÖNGYÚJTÓ 50 FT-TÓL

AZ AKCIÓ 2016. 01. 06-TÓL VISSZAVONÁSIG ILL A KéSZLET EREJéIG TART.

Hétfő-Szombat: 6.00-20.00
Vasárnap: 7.00-19.00

8623 Balatonföldvár, Budapesti u. 17. szám 
Kapcsolat: Kovách Boda Györgyné • Tel.: 84/340-139, 06/70/932-1777

     A 15 ÉVE MÛKÖDÔ 

ARANY ÔSZ nyugdíjas otthon 
LAKÓK JELENTKEZÉSÉT VÁRJA. 

ÚJ BÚTOROK ÜZLETE 
Balatonszárszó, Mikes K. u. 4.
Tel.: 06/84/363-773, 06/70/3-674-284 

Nyitva: 9-18 h, Szo: 9-12 h

Szekrények, 
fekhelyek és mdf ajtós 
konyhaszekrénysorok 

AKCIÓS ÁRAKON 
elvihetők vagy 

hétvégén kiszállítjuk! 
Akció ideje 2017.01.06-2017.01.12-ig.

www.szarszobutor.hupont.hu

Síkölcsönző, síszervíz, 
korcsolyaélezés.

VITORLÁS BOLT SIÓFOKVITORLÁS BOLT SIÓFOK
HAJÓFELSZERELÉSEK HAJÓFELSZERELÉSEK 

ROZSDAMENTES CSAVAROKROZSDAMENTES CSAVAROK
Siófok, Vitorlás u. 6. Tel.: 84/315-301

Nyitva: H-P: 9-16 Szo: 9-12

HÁZTARTÁSIGÉP SZERVIZHÁZTARTÁSIGÉP SZERVIZ
BALOGH TAMÁSBALOGH TAMÁS

Mosógép, mosogatógép, mikro,    
         bojler, hűtőszekrény 

               ELEKTROMOS JAVÍTÁSA
              Siófok és Tamási környékén
             Tel.: 06/30/9971-731

Pénz a vitrinben Pénz a vitrinben 

A Pénztörténeti kiállításról szóló cikket a 2. oldalon olvashatják. A Pénztörténeti kiállításról szóló cikket a 2. oldalon olvashatják. 

2017. 01.06-01.31-ig

ANGOL TANÁRT FELVESZÜNK!
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alkalommal. 

Van még pár 

helyünk!

ANGOL ÚJRAKEZDÔ KEZDÔ és HALADÓ képzések! Jelentkezz most!
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Van még pár 

helyünk!

Jelentkezz 

most

Újra indul a 

NAGYI-PAPI-NET! 

ismerkedés a számítógép, 

laptop, okostelefon, tablet 

használatával!
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KONFERENCIA-KONFERENCIA-
TERMEK TERMEK 

BÉRBEADÁSA, BÉRBEADÁSA, 
KEDVEZMÉNNYEL!KEDVEZMÉNNYEL!

HASZNÁLT 

GÉPKOCSI

 ÉRTÉKESÍTÉS, 

KÉSZPÉNZES 

FELVÁSÁRLÁS, 

TELJES KÖRŰ 

ÜGYINTÉZÉS. 
• BIZTOSÍTÁS • HITEL

AUTÓ
SIÓFOK

Siófok, Honvéd u. 126/B. 
Tel.: 06/30/510-5881



2 2017. január 6.

Gázkészülékek
javítása,

beüzemelése,
általános

szervizelése
Gáz- és fűtésszerelés, 

gázkészülékek cseréje!
Tervezés, kivitelezés
Tel.: +36-84/310-453

+36-30/650-2188
E-mail:

somszer@t-online.hu

BÚTOR-
KÁRPITOZÁS
ANYAG VÁLASZTÁSI 

LEHETŐSÉG!

Érdeklődni: 06/20/214-9462

KÖLTÖZTETÉS,
FUVAROZÁS

1996 óta, változatlanul kegyelet teljesen, Siófokon is.

KOPORSÓS, HAMVASZTÁSOS TEMETÉSEK 
TELJES KÖRÛ LEBONYOLÍTÁSA.

ábics

üzép
ST

Siófok, 
Marosi u. 5.
(Ipartelep)

OLTOTT MÉSZ
EGÉSZ ÉVBEN!
•  Cement, mész, sóder, 

murva, homok, tégla
•  Zsalukövek

Ny: H-P: 7-16.00 Szo: 7-12
T: 06 84/310-308; 06 30/652-5752

SZÉN ÉS KALODÁS 
TÜZIFA KAPHATÓ!

Földnedves és 
mixerbeton!

Ortopédiai magánrendelésemen 
szeretettel várom pácienseimet, 

Siófok, Semmelweis u. 1. 
+36-30/425-2664

Mozgásszervi betegségek és 
Sportsérülések gyógyítása, 

Gyermekszûrés
Bejelentkezés on-line,vagy telefonon

Arthromed
Dr. Koreny Tamás Ph.D.
Private Orthopaedic surgeon

www.porcklinika.hu

MEGÚJULTUNK! KIBŐVÍTETT, 
SZÉLES ÁRUKÉSZLETTEL!
FŐNIX GYÓGYSZERTÁR Siófok, Fő tér 10/b
Nyitva tartás: H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-12.00 • Tel: +36-70/2074606

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYA ELFOGADÁS!*

JANUÁRI AKCIÓINK!
NASIVIN SANFT 0,5 mg/ml oldatos orrspray 10ml: 1755 Ft

(régi ár: 2068 Ft, új egységár:  175.5 Ft/ml  )

CEBION 100mg/ml belsőleges old. cseppek 30ml: 1125 FT
(régi ár: 1325 Ft, új egységár: 37,5 Ft/ml)

FLEXAGIL krém 150g: 2820 Ft
(régi ár: 3320,- új egységár: 18,8 Ft/g)

MULTI TABS IMMUNO Multivitamin Tabl. Felnőtteknek 30X: 3000 Ft
(régi ár: 3545,- új egységár: 100 Ft/db)

REPARON végbélkenőcs 25g: 1615 Ft
(régi ár: 1904,- új egységár: 64,6 Ft/g)

*A termékakciók 2017.01.05-től 2017.02.04-ig érvényesek és a készlet erejéig tartanak. Az akciók a gyógyszertár népszerűsítését szolgálják, nem az 
egyes termékek fogyasztására ösztönöznek. Az elfogadott egészségpénztári kártyákról, vásárlás előtt, kérjük érdeklődjön gyógyszertárunkban. 

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

volt Pintér & Pintér Kft.

HASÍTOTT MÉTERFA: HASÍTOTT MÉTERFA: 
Cser -Tölgy 15.000Cser -Tölgy 15.000 Ft/m Ft/m33  

Gyertyán-Juharfa 14.500Gyertyán-Juharfa 14.500 Ft/m Ft/m33

Akác 16.000Akác 16.000 Ft/m Ft/m33

(1 m(1 m33=1x1x1 m)=1x1x1 m)

MÉTERFA: MÉTERFA: 
,,EGYBEN,, Cser-tölgy  14.000,,EGYBEN,, Cser-tölgy  14.000 Ft/m Ft/m33

Gyertyán-Juhar 13.500Gyertyán-Juhar 13.500 Ft/m Ft/m33

Akác 15.000Akác 15.000 Ft/m Ft/m33

(1 m(1 m33=1x1x1 m)=1x1x1 m)

volt Pintér & Pintér Kftvolt Pintér & Pintér Kft.

MÉTERES, ILLETVE HASÍTOTT MÉTERES TÜZIFA KARÁCSONYI AKCIÓ!
MÉTERES, ILLETVE HASÍTOTT MÉTERES TÜZIFA KARÁCSONYI AKCIÓ!

2 m2 m33 felett 30 km-es körzetben a házhoz szállítás ingyenes! felett 30 km-es körzetben a házhoz szállítás ingyenes!

ÉRD.: PINTÉR VILMOS 06-30/3198-254ÉRD.: PINTÉR VILMOS 06-30/3198-254

Vilwood Trade Kft.Vilwood Trade Kft.
KÔRÖSHEGY FŰRÉSZÜZEMKÔRÖSHEGY FŰRÉSZÜZEM
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Méz- és méhészeti termékek szakboltjaMéz- és méhészeti termékek szakboltja
- MÉHPEMPŐ - VIRÁGPOR - MÉHVIASZ - PROPOLISZ -TERMELŐI FAJTAMÉZEK

- MÉZKÜLÖNLEGESSÉGEK - MÉZES SZÖRPÖK - MÉZES CSUPROK

Siófok, Sió utca 10. Nyitva: H-P: 9:00-17:30 Szo: 9:00-13:00

Pénztörténeti kiállításPénztörténeti kiállítás
 ■ A magyar pénztörté-

net 20. századi legjelen-
tősebb állomásait bemu-
tató állandó kiállítás nyílt 
a Siófoki SZC Krúdy Gyula 
Szakgimnázium és Szak-
középiskolájában. 

Az iskola aulájában meg-
tekinthető tárlatot Sebők Éva 
közgazdász tanár rendezte, 
aki saját gyűjteményét az 
OTP és az MNB által felaján-
lott dokumentumokkal, ere-
deti bankjegyekkel, érmékkel 
és a közgazdasági-pénzügyi 
területhez kapcsolódó érde-
kes tárgyakkal 
tette még szí-
nesebbé. A ki-
állított tárgyak 
közt olyan mu-
zeális értékű 
ritkaságok is 
helyet kaptak, 
mint például 
egy korabeli 
márvány tinta-
tartó, íróeszkö-
zök, régi írógép, 
pecsétnyomó. 
A pénztörténe-
ti kiállítás cél-
ja, hogy kézzel 

fogható közelségbe hozza a 
magyar pénzkibocsátás tör-
ténetét, az első magyar pénz 
kibocsátásától napjaink fo-
rintrendszeréig. A tárlat kro-
nologikus sorban haladva 
megismerteti az érdeklődőt 
az elmúlt százhúsz év fonto-
sabb fordulópontjaival, a nagy 
pénzreformokkal, az infl áció 
hatásaival, a pénzforgalmi 
és éremképi változásokkal, 
a pénzverdék és a pénzügy-
igazgatás felépítésével, mű-
ködésével és a pénzhasználati 
szokásokkal. M.B.
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F I G Y E L E M ! ! !

TERMELŐI MÉZ
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Balatonföldvár 20 km-es
körzetében (Siófoktól Boglárig)

Ingyenes termelői méz 
házhozszállítás. 

Garantált minőség a saját 
méhészetemből.

Akác 2000 Ft/kg

Hárs 1700 Ft/kg

Repce 1500 Ft/kg

Vegyes 1500 Ft/kg

Facélia 1500 Ft/kg

Naprafogó 1300 Ft/kg

Rendelését leadhatja hétköznapokon.
Kiszállítás minden szombaton.

Hívjon bizalommal, kérdéseire válaszolok.

Szabados Gábor • Méhész
Tel.: 06-30/273-3018

ROLO PLUSZ
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
• Műanyag nyílászárók beépítése
• Árnyékolástechnika forgalmazása
• Redőny, Reluxa, Szalagfüggöny
• Fix és mobil szúnyoghálók
• Árnyika könyökkaros napernyő
• Garázskapuk gyártása, beépítése

MINŐSÉGI REDŐNYÖK:
- Műanyag
- Fa (natúr és festett)
-  Alumínium (biztonsági,

hő- és hangszigetelt)

Lukács József  06-30/9292-419

PSZICHOLÓGUS
Ѱ

•  önértékelési zavarok,
életvezetési problémák 

•  hangulatzavarok, 
veszteség és trauma 
feldolgozás

•  énkép, testkép zavarok
•  szexuálpszichológiai

problémák
•  családi és párkapcsolati

konfliktusok
 Várom jelentkezését:

www.pszitanacsadas.hu

06-30/640-4646

• Kézi autómosás • Belső takarítás • Motormosás• Kézi autómosás • Belső takarítás • Motormosás
• Alvázmosás • Kárpittisztítás • Autó polírozás• Alvázmosás • Kárpittisztítás • Autó polírozás

/motor, személyautó, mikrobusz, kisteher, nagyteher, busz//motor, személyautó, mikrobusz, kisteher, nagyteher, busz/
Nyitva tartás: Minden nap: 7.00-19.00-ig

Cím: Siófok, Bajcsy Zs. u. 201. (Interfruct udvar) Tel.: +36-30/9727-923

„HOZOM-VISZEM” „HOZOM-VISZEM” 
SZOLGÁLTATÁS!SZOLGÁLTATÁS!

- KÖMMERLING MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 
- ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI TERMÉKEK 

- GARÁZSKAPUK - SZÚNYOGHÁLÓK
DOORWIN TECH KFT. 

• Balatonföldvár, Balatonszentgyörgyi út 4. (Kínai üzlet mellett)

Tel./Fax:06/84/330-199 • 06/20/261-4893 • info@doorwin-ajtoablak.hu

www.doorwin-ajtoablak.hu • Nyitvatartás: H-P 8-16 óráig

DoorWin
     AJTÓ ABLAK

NYÍLÁSZÁRÓ SZAKÜZLET
Minôség és szakértelem...

ABLAK SPECIALISTA
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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hőszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
 Szép Tamás

70/320-7021

KONCZ ZSUZSAKONCZ ZSUZSA KONCERT KONCERT

SIÓFOKSIÓFOK
KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT - SIÓFOK, FŐ TÉR 2.KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT - SIÓFOK, FŐ TÉR 2.

2017. 02. 03. (CSÜTÖRTÖK) 2017. 02. 03. (CSÜTÖRTÖK) 19:00 ÓRA19:00 ÓRA
JEGYEK KAPHATÓK A KALMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONTBAN, A TOURINFORM IRODÁBAN,JEGYEK KAPHATÓK A KALMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONTBAN, A TOURINFORM IRODÁBAN,

A  A  jegy.jegy.hu hu - N ÉS AZ INTERTICKET ORSZÁGOS JEGYIRODÁI HÁLÓZATÁBAN,- N ÉS AZ INTERTICKET ORSZÁGOS JEGYIRODÁI HÁLÓZATÁBAN,

VALAMINT A HELYSZÍNEN AZ ELŐADÁS KEZDETE ELŐTT KÉT ÓRÁVALVALAMINT A HELYSZÍNEN AZ ELŐADÁS KEZDETE ELŐTT KÉT ÓRÁVAL
INFÓ: +36 30/353-4230INFÓ: +36 30/353-4230

M-HOLZ Kft. Siófok, Bajcsy-Zs. u. 207.M-HOLZ Kft. Siófok, Bajcsy-Zs. u. 207.  Tel.: 30/5200-430 Fax: 84/346-820,Tel.: 30/5200-430 Fax: 84/346-820,
E-mail: m-holzkft@supraktv.hu Nyitva: H-P 8.00-15.00-ig. E-mail: m-holzkft@supraktv.hu Nyitva: H-P 8.00-15.00-ig. 

Más idôpontban telefonon való egyeztetés alapján. Más idôpontban telefonon való egyeztetés alapján. A portán gépkocsival behajtható!A portán gépkocsival behajtható!

FűrészáruFűrészáru-Faáru-Faáru
Raktár!Raktár!

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ MŰSZÁRÍTOTT: BOROVI, LUC, TÖLGY, KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ MŰSZÁRÍTOTT: BOROVI, LUC, TÖLGY, 
BÜKK, GŐZÖLT BÜKK, FŰRÉSZÁRU, SZÉLES ANYAGVÁLASZTÉK!BÜKK, GŐZÖLT BÜKK, FŰRÉSZÁRU, SZÉLES ANYAGVÁLASZTÉK!

Gyalult deszka: 9,5-11,5-14,5 szélességben. Ragasztott: frízek, Gyalult deszka: 9,5-11,5-14,5 szélességben. Ragasztott: frízek, 
fenyőtáblák, gerendák. Faipari ragasztók, felületkezelő lazúrok.fenyőtáblák, gerendák. Faipari ragasztók, felületkezelő lazúrok.
PINI KAY 8 szögletű lyukas közepű fabrikett. 

Fűtőérték: 4500-4890 kcal/kg. 10 kg: 660 Ft660 Ft 66 Ft/kg
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TERMELŐTŐL HÁZI FÜSTÖLT ÁRU RENDELHETŐ
Minden szombaton értékesítés garantált minőség saját tartásból.

házi kolbász  1500 Ft/kg
házi szalámi  1800 Ft/kg
angol szalonna  2200 Ft/kg
kolozsvári szalonna 1900 Ft/kg
comb sonka 2100 Ft/kg
húsos hurka  1350 Ft/kg
csülök  900 Ft/kg
zsír  500 Ft/kg
tepertő  1850 Ft/kg

rantált minőség saját tartásból.

Várom rendelését
hétköznap 8-12 óráig

06 70/317-3883

FÜSTÖLT ÁRUK
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Siófok-Kiliti, Pipitér u. 4. Tel: 06-30/9733-037 • www.htb.hu
BEJÁRAT A CSÁRDARÉTI ÚT FELŐL!

• Autórádiók, hangszórók, mélyládák • DVD, MP3 lejátszók, végfok erôsítôk
• RADARDETEKTOROK  • Motor és autóriasztók • Chiptuning

ABS

ESP

ASR

79.99079.990 Ft Ft
2 DIN-es multimédiás fejegység, 

GPS, DVD, Bluetooth,
 telefon kihangosítás

HASZNÁLTHASZNÁLT és ÚJÚJ TÉLIGUMIK!
AKCIÓS AUTÓHIFI

TERMÉKEK!

Fixen telepített kamera elleni GPS védelem!Fixen telepített kamera elleni GPS védelem!
Gumiszerelés, centírozás Gumiszerelés, centírozás AKKUMULÁTOROK

Teljes körû autójavítás, autószerelés, autó villamosság
Futómû szerviz, fékjavítás. Olajcsere. SZERVIZ: autódiagnosztika,

(hibakód olvasás, törlés, szerviz intervallum állítás, stb.)
Elektromos hibák javítása. (generátor, önindító, zárlat, stb.)

AUTÓ-HIFI-TUNING-BIZTONSÁGTECHNIKAI SZAKÜZLET
TOLATÓKAMERA RENDSZEREK MONITORRAL 35.000 FT-TÓL

MÁRKAFÜGGETLEN AUTÓSZERVIZ
Mûszaki felkészítés, vizsgáztatással (minden tipusra)
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Poós temetkezés - továbbra is a temetők szolgálatábanPoós temetkezés - továbbra is a temetők szolgálatában
 ■ 25 év után 2017.ja-

nuártól a város üze-
meltetésébe kerülnek 
vissza a siófoki teme-
tők. Ezzel kapcsolat-
ban sok téves informá-
ció kering a városban. 
Pontosítaná mit is je-
lent ez a temetkezés-
sel kapcsolatban?

Poós Temetkezés:
Vállalkozásunk 1991-ben 

temetkezési szolgáltatásra 
jött létre. Miután pályáza-
ton megnyertük a temetők 
üzemeltetési feladatainak 
az ellátását,kettős feladatot 
oldottunk meg: az egyik a 
temetési szolgáltatás a vá-
rosban és környékén, vala-
mint Siófok öt temetőjének 
fenntartási, üzemeltetési 
munkáinak ellátása. A te-
metési szolgáltatás tartal-
ma mindenki előtt ismert, 
a temető fenntartás körébe 
tartozik a zöldterület keze-
lése, fűnyírás, a közüzemi 
(víz,gáz,villany) díjak fi-
zetése, kapuk nyitása-zá-
rása, halott hűtők karban-
tartása, szemét elszállítása, 

nyilvántartások vezetése, a 
temetőben végzett munkák 
organizálása, felügyelete, a 
temetői rendeletben foglal-
tak betartatása, téli hóelta-
karítás, csúszásmentesítés, 
egyszóval annak biztosítása 
amit 25 éven keresztül a te-
metőlátogatók tapasztaltak: 
a tiszta, rendezett, kegyelet-
teljes temető.

Riporter:
Ha jól értem ez azt jelenti, 

hogy januártól a temetkezé-
si szolgáltatást ugyanolyan 
módon végzik továbbra is 
ahogy eddig is? 

Poós Temetkezés:
Igen jól gondolja. Cégünk 

ugyanazon a színvonalon 
folytatja a temetési szol-
gáltatás végzését, ahogyan 
eddig, átvállalva a hozzá-
tartozóktól mindennemű 
ügyintézést is, tehát a hiva-
tal temetőüzemeltetési rész-
legénél is eljárunk helyet-
tük a temetés felvételekor. 
A sok-sok feladatkör meg-
szűnése miatt felszabaduló 
energiánkat a szolgáltatás 
körének bővítésére használ-
juk. Így a temetések mellett 

vállalunk bárhol a városban 
és környékén zöld terület 
gondozást, fűnyírást, par-
kosítást, hisz ebben óriási a 
tapasztalatunk és a gépeink 
is megvannak hozzá, vállal-
juk síremlékek helyreállítá-
sát, felújítását, új sírkövek 
állítását rövid határidővel, 
sírok rendszeres gondozá-
sát, beültetését.

A m i új cég ün k ré -
széről, hogy azokhoz a 

hozzátartozókhoz, akik ne-
hezen mozognak, betegek 
és nem tudnak személyesen 
bejönni irodánkba, házhoz 
megyünk a megrendelés fel-
vételéhez, a teendők megbe-
széléséhez vidéken és Siófo-
kon egyaránt.

A halottszállítási ügyele-
tet 0-24 óráig Siófokon, és a 
környező összes településen 
továbbra is végezzük.

 (x)

INFÓBOX
Siófok, Semmelweis u. 
kórházzal szemben a 
parkolóban
Tel: 30/226-4073, 
30/9366-090 
tel/fax: 84/313-678, 
84/318-523
poostem@t-online.hu
Postacím: Poós István 
Temetkezési Vállalkozó
8600 Siófok, Kossuth 
L.u.26.

A Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési 
Ház 2017. január havi programjai

Információ: Latinovits Zoltán Művelődési Ház • Balatonszemes, Szabadság u. 1. • Tel.: 06-84/361-204 
www.szemesimuvhaz.hu • www.facebook.com/szemesimuvhaz      A programváltoztatás jogát a szervező fenntartja!

január 7. 17.00 ÚJ ÉVI koncert ÚJ ÉVI koncert a Földvári Fúvószenekar és a Sonoro Kórus hangversenye 
január 12. 15.00 kerámia szakkörkerámia szakkör
január 14. 10.00 / 15.00 Mezőmadarasi és boncidai tánctanítás Mezőmadarasi és boncidai tánctanítás 

GERLECZ LÁSZLÓVAL 19.00 FARSANGORRA MULATSÁG FARSANGORRA MULATSÁG - népzenével 
és sok vidámsággal / közreműködnek: a Lajti Band és a Dió Banda

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK:ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK:
Pöttöm sziget, baba-mama klub 

Adamcsek Erzsébettel, szerdánként 9.30-12.00
Pilates szerdánként 15.00 -16.00 

Néptánc: csütörtökönként 18.00-20.30
FittDance mozgásprogram: 

csütörtök 17:30 – info: 06/30-691- 5318
Falugazdász: péntekenként 8.30-10.00 között 

(Simor Ákos: 06306986127)
Hastánc: péntek 18.00 – info: 06/30-691- 5318
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A Balaton-Coop Kereskedelmi Zrt.

ÉVES ÁLLÁSRA
azonnali munkakezdéssel 

BALATONSZABADI (VAK B. U. 94) COOP ABC üzletébe

ELADÓ-PÉNZTÁROS
munkatársat keres.

Jelentkezni:
a Balaton-Coop Zrt. központi irodájában 

(Siófok, Dózsa Gy. u. 25.)
a balcoop@t-online.hu e-mail címen 

boltvezetőnél

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megköszönni 

mindenkinek aki 

HORVÁTH 
FERENCNÉ 

B.földvári lakós temetésén rész 
vettek és imáikkal, virágaikkal 

fájdalmunkban 
osztoztak.

Férje és családja

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

ÁLLÁSAJÁNLATOT HIRDET 

SZOCIÁLIS GONDOZÓ 
munkakör betöltésére

(HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS)
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, jog-és cselekvőképesség
jogszabályban előírt végzettség, 
B kategóriás jogosítvány, 

Előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett 
tapasztalat, valamint helyismeret.

Az álláshelyet 2017. február 1-től lehet betölteni. 

A pályázatokat kizárólag postai úton 2017. január 
25-ig lehet benyújtani, az elbírálás legkésőbb
2017.január 31-ig történik.

A munkavégzés helye: 8621 Zamárdi, Kossuth L. 
u. 16. sz. alatti Gyermekjóléti-és Családsegítő Iroda, 
valamint Zamárdi település teljes területén 
az érintett ellátotti kör. 

A fenti tájékoztatás nem teljes körű, részletek és 
további információk a www.zamardi.hu honlapon, 
a hirdető újságban érhetőek el, valamint érdeklődni 

lehet dr. Dudás Anitánál tel. 06 30 904 65 54.  

Jelentkezni 2017. január 16-ig lehet, kizárólag a 
DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. 

Karrier oldalán (www.karrier.drv.hu). 
E-mailben, vagy postán elküldött jelentkezéseket 

nem áll módunkban fi gyelembe venni.

A DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.
Gazdasági és Stratégiai Igazgatósága

STRATÉGIAI CSOPORTVEZETŐ
munkakörbe munkatársat keres

A munkavégzés helye: Siófok

A munkakör betöltéséhez erkölcsi
 bizonyítvány szükséges.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

HÜTTER LAJOSNÉ
Kovács Rózsa

siófoki lakos 82 éves korában elhunyt. 
Szeretett édesanyánk hamvait január 13-án 

11 órakor helyezzük örök nyugalomra a Siófok, 
Újhelyi temetőben.  Gyászoló szerettei

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

UGODI TIBOR
siófoki lakos életének 78.évében elhunyt. 

Szeretett halottunkat január 12-én, 13 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a Siófok, Újhelyi temetőben.

Kérjük a részvétnyilvánítások mellőzését.
A gyászoló család

A

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK 

Veszprémben

INGYENES KÖZVETLEN SZERZŐDÉSES 

GYORSJÁRATOK

Több műszakos munkarendbe

BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT
gépkezelőket, operátorokat, kézi 

összeszerelőket, kézi anyagmozgatókat

keresünk AZONNALI kezdéssel
Női és férfi munkavállalók jelentkezését 

egyaránt várjuk!
KIEMELT PÓTLÉKRENDSZER, ÉTKEZÉSI UTALVÁNY, 

CAFETERIA, PRÉMIUM, 13. HAVI JUTTATÁS, 
GYERMEKEK ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSA

A következő tájékoztató, regisztráció és tesztírás 
időpontja és helyszíne:

SIÓFOK 2017. január 10. 

(kedd) – 10 óra
Kálmán Imre Kulturális 

Központ - Kamaraterem

Siófok, Fő tér 2.

RAKTÁROS és 

BETANÍTOTT MUNKÁS 
pozícióban kínálunk 

munkalehetőséget azonnali 
kezdéssel Siófokon.

További információ: 
06-20/406-6989

A Hotel SunGarden munkatársat
keres csapatába az alábbi pozíciókba:

- FELSZOLGÁLÓ/PULTOS
- SZAKÁCS

- KONYHAI KISEGÍTŐ
- SZOBAASSZONY

Jelentkezés önéletrajz
megküldésével a

sales@hotelsungarden.hu 
email címen.

8600 Siófok, Asztalos u. 58.
azonnali kezdéssel, éves 

állásra felvesz

KÖNYVELŐT
(szakirányú végzettséggel),

RENDELÉS-FELVEVŐT,
ÁRUCSOMAGOLÓ-

LÁDÁZÓT
Jelentkezni lehet fényképes 

önéletrajzzal a
munkaugy@royalsutode.hu

 e-mail címen.

Gyászhirdetését 
FELADHATJA:

Hirdetésfelvevô 
Irodáinkban és a

Poós Temetkezési 
Irodában
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Jelentkezni 2017. január 16-ig lehet, kizárólag a 
DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. 

Karrier oldalán (www.karrier.drv.hu). 
E-mailben, vagy postán elküldött jelentkezéseket 

nem áll módunkban fi gyelembe venni.

A DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.
Gazdasági és Stratégiai Igazgatósága

STRATÉGIAI KOORDINÁTOR
(gazdasági terület) 

munkakörbe munkatársat keres
A munkavégzés helye: Siófok

A munkakör betöltéséhez erkölcsi
 bizonyítvány szükséges.

SALES ASSZISZTENS
Elvárások és feladat :

- szálloda szolgáltatásainak értékesítése, - az idegenforgalmi piac ismerete
- szállodai értékesítés területén szerzett gyakorlat
- minimum szakirányú középfokú végzettség, és vagy angol/német nyelvismeret
- kiváló kommunikációs készség, szóban és írásban egyaránt

Önéletrajzot az alábbi címre várjuk:
Hotel Azúr Zrt. 8600 Siófok, Erkel F. u. 2/c. vagy olaheva@hotelazur.hu

ÉVES ÁLLÁS A Hotel Azúr**** konferencia 
és wellness szálloda munkatársakat keres 

az alábbi munkakör betöltésére: 

MUNKAÜGYI ÜGYINTÉZŐT
Főbb feladatok, munkák:
- dolgozók ki- és beléptetése
- bérszámfejtés
-  munkaidő és szabadság 

nyilvántartása
- bevallások elkészítése
- statisztikák beküldése

Elvárások:
- megbízhatóság, pontosság
-  a cég által rendelkezésre 

bocsájtott bérprogram 
használata

SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉG ÉS 
TÖBBÉVES SZAKMAI 
TAPASZTALAT ELŐNY.

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal a
munkaugy@royalsutode.hu e-mail címen.

8600 Siófok, Asztalos u. 58.
azonnali kezdéssel, 
éves állásra felvesz

OPERÁTOROKAT
KERESÜNK SIÓFOKRA! 

Norvég tulajdonú 
partnercégünkhöz keresünk 
gyártósori összeszerelőket. 

Két műszakos munkarenddel. 

Ingyenes, céges buszjárat.
 Béren felüli juttatásokkal

Családias légkör, céges 
programok. 

Pályakezdők jelentkezését is várjuk! 
Tel: 06-20-339-6241; 

siofokiroda@dologido.hu

Álláslehetőség Tabon a Flex-nél!
A Flex hazánk egyik legnagyobb vállalataként közel 11 000 munkavállaló közreműködésével nyújt magas színvonalú, komplex

szolgáltatásokat a terméktervezéstől, a gyártáson és logisztikai tevékenységen át, az értékesítés utáni szervizelésig.

Munkatársakat keresünk az alábbi munkakörökbe:

– gépkezelő operátor
(4 műszakos munkarendben)

A meghirdetett munkakörökbe munkatársaink határozatlan idejű
szerződéssel, azonnali kezdéssel, saját állományba kerülnek felvételre.

– összeszerelő operátor
(3, 4 műszakos munkarendben)

– minőségellenőr
(3, 4 műszakos munkarendben)

Jelentkezés és érdeklődés:
job.tab@flextronics.com  |  Telefonon hétfőtől péntekig 8:00-16:00 között a (06 80) 201 052 számon (ingyenesen hívható)

ÁLLÁST KERES
Személy és vagyonőr vállalkozó alkalmi és állan-

dó munkát, igény esetén egyéb megbízást is vál-

lal. Tel.:30/582-7722

Házfelügyelő-gondnok eseti és folyamatos 

munkát, esetleg mást is elvállal. Tel.:30/582-

7722

Uszoda mesteri állást keresek! 06/30/518-9079

ÁLLÁST KÍNÁL
Balatonszabadiba keresünk szakképzett szociá-

lis gondozót. 06/30/546-2913

Siófoki Pietro Bistro Pizzeria felvesz étel futárt 

éves állásra. 06/30/986-7964

Zamárdiban a Hotel Wellamarin éves állásra Ven-

dégkapcsolati munkatársat keres. Önéletrajzokat 

a karrier@wellamarin.hu e-mail címre kérjük.

Ácsokat és segédmunkásokat keresünk azonnali 

kezdéssel. Tel.:06-30/569-6901

Kőművest, kőművesbrigádot keresünk. 1 vagy 2 

kömművessel , 2-3 segéddel együtt. Azonnali 

kezdés , éves állás. Fizetés a kömműveseknek 10-

12 e/Ft/nap. Megbízható segédeknek 6-7e.Ft /fő/

nap. Tel:36705129093

Portai szolgálatra vagyonőrt keresünk vállalkozói 

engedéllyel Enyingre. 06/30/204-7235

Siófoki Kft. építésvezetőt és gyakorlattal rendel-

kező kőműveseket felvesz hosszú távra, éves ál-

lásra. Jogosítvány előny. 06/20/292-7820

Nagy tapasztalattal rendelkező, vendéglátós há-

zaspár, Siófokon és környékén beugrós munkát 

vállal. (Tapasztalat: felszolgálás, pultozás, pizza 

készítés) Tel.:70/395-1378

Duna House siófoki irodájába értékesítő kollégát 

keresünk. Érdeklődni: +36-30/382-9424

Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő vagy má-

sodállásban (alapbér+jutalék). 06-30/650-6088

dr. Tóth Ákosdr. Tóth Ákos
fül-orr-gégész főorvosfül-orr-gégész főorvos

magánrendelésemagánrendelése
Siómedical Siófok 
Semmelweis u. 1.

Bejelentkezés:Bejelentkezés:
30/620-44-6330/620-44-63

horkolás diagnosztika
digitális hallókészülékek

TB támogatással is
www.mandula.hu



APRÓHIRDETÉSEK
A siófoki Ízvarázs Gyorsétterembe(Tesco) éves ál-
lásra fi atal pultoshölgyet keresünk. Tel.:06-
70/612-6431 e-mail:nalezo8@gmail.com

Siófoki Tesco-ba lévő táska üzletünkbe (nyugdí-
jas) eladót felveszünk. Tel.:70/5800-252 
e-mail:info@bagus.hu

Zamárdiban a Hotel Wellamarin éves állásra kar-
bantartót keres kőműves/ burkoló/ épületgépész 
szakmunkás képesítéssel. Önéletrajzokat a 
karrier@wellamarin.hu e-mail címre kérjük.

Siófokra takarító hölgyeket keresek, lehet 
nyugdíjas is. Érdeklődni csak telefonon 

06/20/233-08-94

Zamárdiban a Hotel Wellamarin éves állásra Mér-
legképes könyvelőt/ Pénzügyi-munkaügyi admi-
nisztrátort keres. Önéletrajzokat a 
karrier@wellamarin.hu e-mail címre kérjük.

Balatonszárszón, éven át működő Wellness 
Hotel keres szakmai gyakorlattal rendelke-
ző takarítónőt valamint szállodai gépészet-
ben és villanyszerelésben jártas karbantar-
tót éves állásra. Fényképes önéletrajzokat, 
korábbi referenciák megjelölésével várunk: 
bodizoltan7@hotelketkorona.hu

Nagyszokoly állattartó telepre, állatgondozót és 
karbantartót keresek, bérezés megegyezés sze-
rint. Tel.:06-30/230-1907

Gépkocsivezetőt felveszünk építőanyag keres-
kedésbe. Előny: "E" kat. jogosítvány és szerelés-
ben való tapasztalat. Érdeklődni: 06/30/226-1542

Ádánd Község Önkormányzata által fenn-
tartott közétkeztetést ellátó Ádándi konyha 
intézményébe keresünk szakképzett, gya-
korlattal rendelkező, önálló munkavégzésre 
képes szakácsot, határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszonyba 2017.február 1-től. 
Jelentkezni személesen 2017.január 15-ig 
Firnicz Beáta élelmezésvezetőnél. Tel.: 
06/30/315-9344

Siófoki élményfürdőbe éjszakás takarító hölgyet 
keresünk azonnali kezdéssel, éves állásra. +36-
30/9472043

Ausztriai Nightclub hostess munkára keres csi-
nos lányokat 19 éves kortól, top keresettel. Tel.: 
00-43-664-599-96-95, 06-30-313-35-16

Siófoki állatvédő alapítvány menhelyére (Balaton-
szabadi külterület), állatgondozó munkakörbe 
pörgős fi zikai munkára, állatszerető, "B" kategóri-
ás jogosítvánnyal rendelkező dolgozót felveszünk! 
Önéletrajzokat a siofokiallatvedo@gmail.com e-
mail címre várjuk!

Éves takarítónői állás! Hétköznap délutáni 
illetve esti munkára gyakorlott takarítónőt 
keresünk Siófokra. Érdeklődni hétfőn és 
kedden: 06/20/9426463

Háztartási kisegítőt keresek Bábonymegyerben 
(15perc Siófoktól) 2017 márciusától. A konkrét 
feladat egy idősebb svájci hölgy ellátása, gondo-
zása (séta, beszélgetés, házimunkák elvégzése) 
napi 4-5- szükség esetén több - órában. Követel-
mények: Jó német nyelvtudás, ápolt megjelenés, 
empátia, autó, jogosítvány. (Szükség esetén autót 
biztosítunk.) Bérezés: 180.000 - 280.000 HUF 
havonta, az elvégzett munka mennyisége, minő-
sége függvényében. Jelentkezést az alábbi címre 
várom: pbfoto@me.com/ Tel. 0036/30/356-1817

Bútorgyártáshoz asztalost jogosítvánnyal felve-
szünk Zamárdi munkahelyre. Érdeklődni telefo-
non: 06-30-9529717

Angol vagy német nyelvtudással munkatársat 
keresünk Siófokon. Kereskedelmi, adminisztráci-
ós munkakörbe. Fényképes önéletrajzot a fi zetési 
igény megjelölésével kérjük: allas@naturakert.hu

INGATLAN
Szeretné eladni ingatlanát? Hatékony hirdetési 
felületek, hatásos reklám, nagyobb eladási esély. 
06-30-218-0000 www.balatoni-ingatlanok.com

Devecseri utcában (Foki-hegy) sorházi lakás el-

adó. Tel.:20/370-3032 Irányár: 22,5 millió Ft

Szabadhídvégen zártketi szőlő, gyümölcsös, 

szántó, pince, présház eladó. 06/30/360-4281

Siófok belvárosában 1,5 szobás, 49 m2-es, gáz-

cirkó-fűtéses téglalakás 13,5 M Ft-ért eladó. Tel.: 

06-30/796-0552

Kilitin lakás 1-2 fő részére kiadó januártól. 

06/30/9462-162

Siófok kertvárosi részében 71 m2-es igényes la-

kás eladó! 06/30/691-5812

Siófokon, Honvéd utcában építési telek eladó! 

Érd.:06-30/441-1541

Siófokon egész évben szoba kiadó! 06-70/575-

5074

Üzlethelyiség, Siófok központjában hosszútávra 

kiadó, 22 m2 földszinti. Kálmán udvar, 06/30/969-

1902

Eladó Siófok-fokihegyen 51m2-es I. emeleti gallé-

riás téglalakás. Tel.:06-20/440-8408

Eladó nyaralót, házat, szállodát, telket, éttermet 

keresünk ügyfélkörünk részére. 06/30/491-2626

Siófok-Centrumban! Kiadó hosszú távra Vízto-

ronyra néző erkéllyel, egy 56 m2-es 3.emeleti 

téglalakás, bútorozva vagy anélkül. Iroda, rendelő 

céljára is. 06/30/492-7878

Albérlet! Komfortos szobák, apartmanok kiadók 

2017. június 01.-ig! 06/30/625-0386

Kezdje az évet ingatlan eladással. Hívjon. Segítek. 

06/30/450-0384

Siófokon lift nélküli, 3.emeleti, 2,5 szobás panel 

eladó, I.ár: 13,5M Ft. 06/70/548-0881

Siófok Batthyány utcában szobák kiadók szept-

ember 1-től, június 15-ig. 25000Ft/hó/fő+rezsi. 

06-30-936-3538

Siófokon kiváló helyen eladó egy 60 m2-es 1.

emeleti erkélyes téglalakás, rendezett házban, 

csendes, tehermentes, gázkonvektoros. Ár: 

13,5M Ft, Tel.: 30/5065477, e-mail: 

sbr007@t-online.hu

Építési telek eladó, Ádándon. 06/70/415-9837

2.emeleti 2 szobás tégla lakás belvárosban eladó! 

06/30/994-8715

Siófok-Kiliti szőlőhegyen 4000 m2-es beépíthető 

telek eladó! 06/30/994-8715

Siófok-Kiliti szőlőhegyen 1900 m2 beépíthető 

telek eladó! 06/30/994-8715

Siófok-Fürdőtelep csendes utcájában 140 

m2-es jó állapotú, azonnal költözhető csa-

ládi ház, Tulajdonostól nagyon jó áron sür-

gősen eladó! Érd: 20/852-7701

Balatonszemesen panorámás, beépíthető zárt-

kerti ingatlan présházzal 7,5 M Ft-ért eladó. Tel.: 

06-30/796-0552

Siófokon, a Fokihegyen kétszobás, 60 m2-es la-

kás téglaépületben 13,2 M Ft-ért eladó. Tel.: 06-

30/796-0552

Szántóföldet vásárolnék-bérelnék magas áron, 

Siófok környékén! Tel.:06-70/778-2120

Szobák kiadók Siófok közelében a Szekszárdi út 

mellett. Tel.:06-30/552-99-45

Ságváron külön bejáratú egy szobás lakás kiadó! 

Tel.:06-30/245-7010

Siófok mellett Széplak alsón igényes csalá-

di ház kiadó. 30.000 Ft/hó 70/335-7373

JÁRMŰ
Személygépkocsit vásárolnék rendezett papí-

rokkal 1.000.000 Ft-ig! 06/30/510-5881

Lakókocsit vásárolnék, állapotától függetlenül. 

Tel.: 06-30/203-45-92

Tel.: 06/30/9317-610

RENAULT MEGANE KOMBI 1.6 2007.ÉVJ  ...1.448.000 FT
FORD FUSION 1.4  2005.ÉVJ  .......................1.240.000 FT
FORD GALAXY 1.9TDI GHIA 2001.ÉVJ  .......1.499.000 FT
MITSUBISHI COLT 1.3 2007.ÉVJ  .................1.699.000 FT
PEUGEOT 308 SW 1.6 VTI 2008. ÉVJ  .........1.899.000 FT

GÉPJÁRMŰ
ÜGYINTÉZÉS! 
HITELÜGYINTÉZÉS!

Keresek régóta garázsban, pajtában vagy akár 
kert végében álló autókat gyűjtés céllal. Szinte 
minden érdekel, de leginkább 1990 elötti kiadá-
sok. Tel.:06-30/976-9100

Készpénzért autóját, teherautóját megvásároljuk, 
állapottól függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.: +36-
70/669-7777

EGYÉB
Gázkészülékek javítása, karbantartása. Várhegyi 
Gábor Tel.:06/30/9569-562

Redőny, reluxa készítése, javítása. Szappanos 
T.:06/84/320-797, 06/30/907-6454

Tölgy, cser, akác tűzifa aprított, garantált mennyi-
ség 12.000Ft/m3 azonnali ingyenes szállítással 
Tel.:06-30/280-59-62

Széna, lucerna bála eladó. Tel.:06-20/972-8227

Mangalica hízó kb.: 150-160kg-os eladó! 
Tel.:+36-20/389-55-70

Alig használt gerincmasszírozó CERAGEM-ágy 
Zamárdiban eladó. Irányár: 215.000Ft 
06/30/9663-725

Tüzifa aprított akác: 15.000Ft/m3, vegyes 
13.000Ft/m3 tavalyi vágású, azonnali in-
gyenes kiszállítással, garantált mennyiség. 
Tel.:06-30/431-7530

Száraz tűzifa kedvezmény! Azonnali ingyenes ki-
szállítással a hét minden napján! Garantált meny-
nyiség. Tel.:06-30/915-8824

Focitornák Siófokon! 2017. január 7. Felnőtt 
csapatok tornája, január 14. Öregfi úk csa-
patok tornája. Jelentkezés, info: Lázár Lajos 
0630/511-0185

Hízók eladók 130-150 kg/db, Balatonendréden! 
06-30-657-7988

Nagybálás széna eladó olcsón. Tel.:06-20/515-
6636

Széna kis kocka eladó. Tel.:06-30/252-0067

Alma: 150,-Ft/kg eladó, Siófok, 
Damjanich.u.27. T:06-30/994-6347, 06-
30/960-9727

Mozgó MÉH házhoz megy! Legmagasabb áron 
felvásárol: vashulladék, vaslemez, akkumulátor, 
egyéb fémhulladékot. 06/30/367-6206

Szemét és építési hulladék elszállítás, reális áron. 
06/30/367-6206

Rossz hűtőt, háztartási-gépeket, limlomot vásá-
rolok. 0630/320-0980

Figyelem! Megszabadulhat reménytelen, véget 
nem érő devizahitelétől... Ingyenes információ: 
06/70/942-8090

Akác aprított tűzifa 48.000/teherautó (3,36 m3, 
14.286 Ft/m3), platóméret: 3,2x2,1x0,5m. Tel.: 
30/55-90-779

Akác vegyes aprított tűzifa 44.000/ teherautó (3,4 
m3, 13.095 Ft/m3), platóméret: 3,2x2,1x0,5m. 
Tel.: 30/55-90-779

Cser, tölgy aprított tűzifa 46.500/teherautó (3,36 
m3, 13.839 Ft/m3), platóméret: 3,2x2,1x0,5m. 
Tel.: 30/55-90-779

Akác aprított tűzifa: 16.000Ft/m3, cser, tölgy 
aprított tűzifa: 15.500Ft/m3, vegyes aprított 
tűzifa: 14.500/m3. Tel.:06-70/648-7576

Füstölésre alkalmas fűrészpor. Tel.:06-30/5590-
779

Konyhakészen, száraz tüzifa tavalyi áron, ingye-

nes kiszállítással eladó. 06/70/431-6296

Akác, tölgy akciós aprított tűzifa tavaly 
áron, ingyenes, azonnali házhozszállítás-
sal, hétvégén is! 13eFt/m3, 5m3 vásárlása 
esetén 60eFt/5m3! 06/30/309-5925

Akciós aprított I.osztályú tűzifa (nem ágfa) akác, 

tölgy, gyertyán, tavalyi áron, azonnali ingyenes ki-

szállítással, hétvégén is. 06/70/501-4021

Tűzifa akció termelőtől! 17000Ft/m3/kalo-
da (rakott kaloda nem ömlesztett). Extra 
száraz akác megbízható mennyiség és mi-
nőség. Gyors kiszállítás. Tel.:06-30/551-
0124

Tűzifa akció kedvezményekkel, nyugdíjasoknak 

további engedmény! 06-30-900-7203

Akciós akác, tölgy aprított, tüzifa tavalyi áron, 
ingyenes kiszállítással, hétvégén is. 
06/70/431-6296

Mangalica malacok és hízók eladók! Tel.:06-

30/814-3571

Házhoz menő takarítás, lomtalanítás, padlástól 

pincéig, épületbontás, sittszállítás. 06/30/581-

9798

Lucernabála eladó! Tel.:06-20/928-11-36

Hízók eladók. Tel.:06-84/357-808

A nagyberényi Pillangó Óvoda pályázatot hirdet 

óvodapedagógusi munkakör, határozott idejű be-

töltésére. Az időtartam 2017.január-tól, előrelát-

hatólag 2020 májusig tart. Jelentkezéseket várjuk 

a pillango.ovoda1@gmail.com email címre, vagy a 

30/955-5470-es telefonszámra.

Köszönöm a 25 év alatt ha nálam egyszer is meg-

állt, így tudatom az Attila utcai Erika Virág végleg 

bezárt.

Tűzifa kiszállítva 10-17E Ft/m3. 70/225 5778

Figyelem! Rossz háztartási gépei érdekelnek. 

06/85/710-379, 06/30/504-9541

Jóminőségű aprított vegyes tüzifa 14.500Ft/
m3. Hulladék tűzifa 10.000Ft/m3, minimum 
2m3 rendelése esetén. Ingyenes házhoz szál-
lítás 30km-es körzetben. 06/30/212-2301, 
06/30/504-3889

Hízott disznók eladók! Szabadtartásban, hagyo-

mányos módon hizlalva. Telefon: 06/30/226-1542

Tűzifa eladó!Vegyes kemény kugli 11.000Ft/m3.

Egyéb vegyes kuglizva 8000Ft/m3,aprítva 

9000Ft/m3 T:30/591-0-289

2 db kis súlyú fehér hússertés hízó eladó Telefon: 

06/30/955-4072

 Tölgy, akác tűzifa aprított 12.000Ft/m3 
Azonnali, ingyenes szállítással! Tel.:06-
20/515-6536

3 hónapos fajtatiszta tacskók eladók. Tel.:06-

30/64-05-728

Siófok kórház parkolóban árusító pavilon eladó! 

Tel.:06-20/476-4333

Bútorgyártás egyedi igény szerint. Tel. 84/346-

714, 06/30/9529-717

Ponyvás után futó eladó! 06/30/215-8518

SZOLGÁLTATÁS
TV-javítás garanciával, Siófok és környéke Tímár, 

TV-műszerész. T.:06-30/2879-206

Duguláselhárítás, akciós áron, legolcsóbban! 

Garanciával, bontás nélkül! Bármikor hívható! Tel.: 

06/20/455-9397

Kéménybélelés T.:06/20/3345016

Duguláselhárítás, vízszerelés. Csőkamerázás, 

WOMA Tel.:+3684/323-221, +3630/9565-686

Hűtő-, háztartási-gép javítás. Dobár 06/30/286-

5341

Kőműves munkákat vállalok, javítás, átalakítás, 

tatarozás. Ár megegyezés szerint. 06/30/760-

3569, 06/20/922-2217

Egyéni vállalkozók, Bt-k, Kft-k könyvelését válla-
lom. 06/30/283-7951

Tűzifa eladó! Ömlesztett m3-ben! Cser: 
12.000 Ft/m3, Akác: 15.000 Ft/m3, Vegyes: 
13.500 Ft/m3, Ágfa: 12.000 Ft/m3. Akár 
helyszíni méréssel. 3 m3 felett a szállítás 
ingyenes. (1x1x1) 06/30/914-5592, 
06/74/674-331

Lomtalanítás, udvartakarítás, lombszállítás, 
bontást, bozót irtást vállalok! T.:06-30/943-8963

Számítógép karbantartás, vírusirtás, internet, 
skype, hibajavítás. Új és használt számítógépek 
eladása. Mobilfl ották. Siófok és 30 km-es vonzás-
körzetén belül. 06/30/275-1323 Majoros Tamás 
www.siofokpcszerviz.hu

Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső hőszige-
telés, gipszkartonozás, laminált parkettázás és 
egyéb építőipari munkákat vállalunk. Korrekt áron 
és minőségben. Kátai Dávid 06-30-542-2936

Haben sie Problem mit ihrem PC? Kein Problem! 
Lassen Sie mich diese Arbeiten für Sie überneh-
men! Ruf mich. www.siofokpcszerviz.hu 
+36/30/275-1323

Veszélyes és felesleges fák kivágása, visz-
szavágása, számlaképesen. Ha kell, emelő-
kosárral. Az elvégzett munka után az eltaka-
rítás ingyenes. A vastag fát beszámítjuk. 
Ereszcsatorna tisztítás. Méterfa kuglizása. 
06/20/320-8485,

Fuvarozás, költöztetés bel- és külföldre 
egyaránt, korrekt áron! 06-20/403-3108 
www.kktransz.hu

Ponyvás kisteherautóval szállítást, költöztetést 
vállalok. T:06-70/590-7031

Festés, mázolás, tapétázás! 06/30/476-7363

Szobafestés, mázolás, tapétázás. Akciós áron! 
06/30/498-6893

Szexualitást erősítő gyógymasszázs. 
06/30/226-0715

Fuvarozás. +36703547467

Karosszéria javítás, szélvédő csere! Lepsény Fő 
u.31/A. 06-30-605-6030

Energetikai tanusítvány, S.O.S, 48 óra alatt. 
06/30/238-7310

Kisebb asztalos munkát vállalok. T:06-70/515-
3188

Házhoz menő takarítás, lomtalanítás, padlástól 
pincéig, épületbontás, sittszállítás. 06/30/581-
9798

Kárpitos Bt. T.:06/30/385-0624

Tereprendezés, árokásás, sittszállítás, zöldhulla-
dék elszállítás, lomtalanítás, tuskókiszedés, faki-
vágás. Tel.sz.: 06/30/213-0344

Autó és motorvillamosság, UV-jelölés, szél-
védőjavítás, akciós szélvédők-oldalüvegek 
legolcsóbban. Siófok-Kiliti, Honvéd u.28. 
06/70/519-3663

Fogsorjavítás! Siófok. 06-20/775-3948

TÁRSKERESŐ
Élettársat keresek 37-47 év közötti hölgy sze-
mélyében. 06/30/474-6152

Siófoki 49-éves férfi , komoly kapcsolatra barát-
nőt keres! 06-30-213-6778

Kényeztető masszázs, diszkréten! T:06-30/458-
2526

60-as férfi , 50-es nőt keres tartalmas, tartós kap-
csolatra. 06-30/727-1157

OKTATÁS
Aranykalászos gazda, méhész és zöldkönyves 
tanfolyam Nagyberényben. Érdeklődni: 
06/30/9468-717 educatio@t-online.hu

Angol, német, szlovák oktatás. 2000 Ft/óra. 
06302612975
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kéthetenként keddenként 17 órától

A kurzus 14 részből áll, a soronkövetkező előadások témája:

5. Az egyháztörténelem vázlata biblikus 
nézőpontból. (január 10.)

6. „Kicsoda az Isten?” (január 24.)
7. „Kicsoda az ember?” (február 7.)
8. „Mi az a jó, amit az embereknek 

cselekedniük kellene?” (február 21.)
9. „Hogyan lehet az 

ember igazzá és 
boldoggá?”(március 7.)

szabadfôiskolai kurzust hirdet
Jótékonysági Jótékonysági 

BÁLBÁL  
az iskola javára.
2017. január 14. (szombat) 20 óra2017. január 14. (szombat) 20 óra

Balatonszárszó (Szóládi u. 20.)Balatonszárszó (Szóládi u. 20.)
József Attila Művelődési Ház József Attila Művelődési Ház 

20.00 Vacsora20.00 Vacsora
21.1521.15 Sztárvendég:  Sztárvendég: 
BADÁR SÁNDORBADÁR SÁNDOR humorista  humorista 
Egész este zenél a Egész este zenél a 
Maxim TrioMaxim Trio
Büfé és Büfé és 
Tombola!Tombola!
Belépőjegy: 2 500 Ft
Jegyinformáció, támogatói 
jegyek és asztalfoglalás: 
30/2817-812
www.facebook.com/balatonszarszo.nagykozseg

a Szülôi a Szülôi 
Munkaközösség Munkaközösség 
szervezésébenszervezésében

Rendelésfelvétel: 
84/350-259; 30/257-8464
www.ribiszke-cukraszat.hu

Siófok, Ribiszke u. 12.
Nyitva: H-Szo 600-1200• V 600-900

OROSZKRÉM OROSZKRÉM 
TORTATORTA  16 szeletes16 szeletes 

2.1902.190 Ft Ft

Akció 2017.01.06-2017.01.21-ig
Ribiszke 
Cukrászat

Rendelésre!

AkcióAkció a Korányi Patikábana Korányi Patikában
Siófok, Korányi S. u. 14.Siófok, Korányi S. u. 14. /a Kórház háta mögött, a /a Kórház háta mögött, a 

Mûvese állomás mellett/Mûvese állomás mellett/

Béres Actival + magnézium 90 db 5200 Ft  3990 Ft 44 Ft/db

Béres Actival kid + acerola 50 db + ajándék 
villogó lámpa biciklire 1980 Ft 1690 Ft 34 Ft/db

Walmark proenzi 3 expur filmtabletta 90 db + krém 100 ml 5820 Ft  4850 Ft 54 Ft/db

Mycosan körömgomba elleni szer 5 ml 4820 Ft 3750 Ft 750 Ft/ml

Centrum férfiaknak A-Z-ig 30 db 1947 Ft 64,9 Ft/db

Proenzi 3 krém ízületre 100 ml 2620 Ft 1750 Ft 17,5 Ft/ml

PILLE fogyókúrás szer 100 db 6250 Ft 3125Ft 31,25 Ft/db

50% KEDVEZMÉNNYEL! 
EGÉSZSÉGES ÚTON KÉMIAI SZER NÉLKÜLI FOGYÁS, ÉTVÁGYCSÖKKENTŐ HATÁS 

ULTRAHANGOS INHALÁTOR TELJES INHALÁCIÓS 
SZETT KAPHATÓ! A LÉGZÉS SZABADSÁGA!

Erzsébet étkezési és gyermekvédelmi 
utalvány elfogadóhely. 
Tel/Fax: 84/316-079 
Nyitva: H-P 7.30-18.30 • Szo: 7.30-13.00
Az akció 2017.01.06-tól visszavonásig vagy a készlet erejéig.

www.koranyipatika.hu

T
SIÓFOK, AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS  

www.karicar.hu
Következő tanfolyam: 02.06-án 16 órakor

20/933-8048 • 70/352-3685
KATEGÓRIÁINK B ÉS AM, A1, A2, A, C, CE, D

DRIVER OPTIKA
2017-ES ÚJÉVINDÍTÓ AJÁNLATUNK! 
Cserélje le régi, megkopott, karcos
szemüvegét újra! Keret + lencse 

(egyfókuszú, 6 dptr, 2 cyl) 14.990 Ft

Most duplán jól jár, hozza el párját is, 
akinek a lencse ajándék!
Az ajándék lencse keret nélkül értendő, 
hozott keretbe nem áll módunkban elkészíteni. 

Akciós ideje: 2017.01.06-2017.01.21.

Siófok, Kele u. 5.
Tel.:  06 84 311 974 • 06 30 469 4608 
Nyitva tartás: H-P.: 9-17,
Szo.: 8.30-12.30 óráig

Átrium üzletház, Fô u. 174-176.
Nyitva: H-P: 10-17 • Sz: 10-12 • V: Zárva
ÁÁÁ

továbbá kabátok, továbbá kabátok, 

felsôk, nadrágok, felsôk, nadrágok, 

ingek, pulóverek, ingek, pulóverek, 

kardigánok, kardigánok, 
kosztümök kosztümök 

ALKALMI RUHÁKALKALMI RUHÁK
  20  20%%-60-60%%
 kedvezménnyel, kedvezménnyel,
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