
Siófok 2017. január 27., XXVi/4.Érték és tartalom

Gyenesdiás, Kereskedők útja 4-6. 
Liget Plázában, a főbejárattal szemben!

Tel.: 0036 83/310-507 
info@konyha-konkurencia.hu
www.konyha-konkurencia.hu

• konyhák
• fürdőszobáK
• burKoLaToK

Vas adagolható: 48 Ft/kg
Vas nem adagolható 38 Ft/kg
Vas lemez: 38 Ft/kg
Vörös réz: 1220 Ft/kg
Sárga réz: 760 Ft/kg

Alumínium vegyes festett: 280 Ft/kg

Alumínium tiszta: 320 Ft/kg
HT vörös réz: 900 Ft/kg

Horgany: 370 Ft/kg
Saválló: 210 Ft/kg
Ólom: 300 Ft/kg
Spiáter: 70 Ft/kg

Akkumulátor: 140 Ft/kg

Bôvebben: www.szabadimehtelep.freewb.hu, facebookon is megtalálhatóak vagyunk. 
Nyitva: H-P: 800-1700-ig, Szo: 800-1200-ig, Vas: Zárva

Figyelem! Bontásból származó fémhulladék esetén, ingyen 
konténert helyezünk ki! Beszállítása díjtalan! Érd: 0630/509-88-10

Balatonszabadi méhtelep felvásárol

AlumíNium iTAloS doBoZ 150 ForiNT. 
NAgyoBB meNyiSÉg eSeTÉN egyedi Ár kÉrHeTõ! 

Papír Hulladék folyamatos átvétele, újság 17 Ft/kg. NAV ellenôrzött, hitelesített mérlegekkel dolgozunk!!! 

Autó- és kisbusz-
kölcsönzés

személy- 
teherautó,  

utánfutó, trailer

06-70/640-20-80
www.szabocar.hu

Nemzeti 
Dohánybolt

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

Esküvő Party  
a Balatonnál

Az Ági Szalon bemutatkozásáról és a február 18-i, VI. Balaton Parti 
Esküvő Party rendezvényről szóló cikkünket a 2. oldalon olvashatják. 

SZÉKESFEHÉRVÁRI
partnerünkhöz keresünk

kollégákat
Vállalati buszjáratok több irányból
Kiemelkedő bérezés és Bónuszok

Jelentkezés:

OPERÁTOR

06-20/336-3803 
www.pannonjob.hu K
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Méz- 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

Dr. Mekis Miklós fogorvos
Siófok, Semmelweis utca 1. I/12.

Bejelentkezés:  
06 30 194 8737;  
06 84 311 282

A fogászAti kezelés 
 új DiMenziójA
Professzionális 

mikroszkópos fogászat

Bábolnai 
NAPOSCSIbÉK 
rendelhetők a ságvári 
márkaképviselőnél.
Első szállítás március elején. 

Érdeklődni a 06-30/747-4479, 
06-84/380-023, valamint 
B.szárszó 06-84/363-468

ElEktromos fűtőkészülékEk
• fali elektromos radiátor

• fürdőszobai vonalsugárzó
• mennyezeti infrapanel

• mobil fűtőpanel • Hőtárolós kályha 

AutósiskolA
T

Induló tanfolyam: 

SIófok  
kálmán udvar

02.08. (szerda) 16 óra
www.aszautosiskola.hu
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Ha arra vágysz, hogy NE - műszakban dolgozz, - ne legyen minden napod egyforma 
és eddig azt gondolták Rólad, hogy - túlképzett vagy, és szerintük nem elég fiatal
- a gyereked akadály és nem inspiráció - kreativitásod hátrány, és nem előny
- fontos az elismerés és az anyagi biztonság
- nem kell attól félni, hogy jó teljesítményed ellenére elbocsátanak

AkkoR JELENTkEZZ!
100%-ban magyar tulajdonú ingatlanközvetítő hálózat 

siófoki és balatonboglári irodája

1 fő Ingatlanreferens
kollégát keres.

fELAdATok: 
• Eladó ingatlanok felkutatása, megbízási szerződések megkötése
• Ingatlan bemutatások szervezése és lebonyolítása 
• Vételi ajánlatok és ügyletzárások menedzselése 
• Aktív közreműködés az adás-vételi szerződések előkészítésében
• Kapcsolattartás a meglévő ügyfelekkel
• Hirdetés és marketing tevékenység

ELVáRáSok: (NiNcSENEk iRREáLiS ELVáRáSAiNk:)
• min. középfokú végzettség • pontosság, üzleties megjelenés
• alapvető számítógépes ismeretek • céltudatosság

AmiT NyúJTuNk:
• Kiemelkedően magas jutalék, amely a befektetett munkával elért eredménnyel arányos
• Stabil életpálya modell
• Folyamatos képzések • Jogi és hitel ügyintézői háttér
• Meglévő adatbázis mellett azonnali pénzkereseti lehetőség
• Előrelépési lehetőség, akár vezetői, akár mentori pozícióba
• Modern irodai háttér és infrastruktúra
• A tevékenység elkezdéséhez a vállalkozói igazolvány nem feltétel!

Ha szívesen foglalkozol emberekkel, hiszel önmagadban és fontos, 
 hogy olyan csapatban dolgozz, ahol számíthatsz a támogatásra, rengeteg az energiád,  

és tenni akarsz a céljaid megvalósításáért, rendelkezel középfokú végzettséggel, 
 biztosan kezeled a számítógépet, rendelkezel saját autóval akkor nálunk a helyed! 
Önéletrajzot martonfi Xénia HR asszisztens részére várunk.

xenia.martonfi@oh.hu
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Ingyenes 
hallásmérés!

KínálatunK:
-  Minőségi fülmögötti és "rejtett" hallójárati digitális 

hallókészülékek
-  Ingyenes orvosi vizsgálat 

és szaktanácsadás
- Próbahordási lehetőség
- Elemek és tartozékok
-  Fülillesztékek uszodai 

füldugók

 Kamatmentes részletfizetési 
lehetôség!
Hallókészülék szalon
Fonyód Rendelőintézet – földszint
Szent István út 27.
Nyitva: H.-P. 8:00-15:00
Tel.: 06-70/941-3594

h-ear Kft.

elemvásárlásI 

aKcIó!
30 db vásárlása esetén 

1530 Ft megtakarítás!
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siófok-Kiliti, szabadság u. 14. 
06 84/322-958, 06/30/946-3063, 06/20/917-6085 

nyitva: H-P: 8.00-17.00 szo: 9.30-12.00 • www.horbyautobonto.hu  

HÖRBY AutószeRviz 
Bontási átvételi igazolás kiállítása
Hivatalos átvevőHely • ingyenes Beszállítás

      Hörby
AutóBontó

• Műszaki vizsgáztatás • Új és bontott alkatrészek 
beépítése garanciával • Fék- és kuplungjavítás 

• generátor, önindító javítás • szélvédőcsere • Motor felújítás 
• Hengerfej javítás • kipufogó szerviz • vezérlés csere

lézeres futómű állítás - jAvítás 
gumIszerelés, centírozás, Használt gumIK

klímatöltés, tisztítás, hibamegállapítás, javításÚJ!

- 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...

Balaton Parti Esküvő Party
 ■ A 25 éves Ági Szalon 

exkluzív esküvői jubileumi 
divatbemutatóval várja feb-
ruár 18-án, a vI. Balaton Par-
ti Esküvő Party vendégeit. 

Az Ági Szalon tulajdonosa 
Kőszeginé Törköly Ágnes ere-
detileg kirakatrendező és de-
koratőrnek készült, majd egy 
fővárosi divatszalonban dolgo-
zott, ahol igényes esküvői és al-
kalmi ruhákat kínált sok külföl-
di vásárlónak. 25 évvel ezelőtt 
hazatelepült Balatonboglárra, 
és megnyitotta saját esküvői ru-
hakölcsönzőjét, az Ági Szalont. 
Két év múlva Kaposvár belvá-
rosában megnyílt a második 
szalon, így nem csak a Balaton 
parton, hanem a megyeszék-
helyen is meghatározó szere-
pet tölt be a menyasszonyi ru-
ha divatban. Az Ági Szalon az 
esküvői újságokból is jól ismert 
olasz amerikai Demetrios világ-
cég kizárólagos Somogy megyei 
képviselete. A gyönyörű, csúcs-
minőségű ruhák - melyeket a 
magyar igényeknek megfelelő-
en hoznak Milánóból- remek 
ár-érték arányban érhetők el. 
A tulajdonos kollekcióival szá-
mos divatbemutatón és esküvői 

kiállításon szerepelt, emellett 
Balatonbogláron megrendezte 
saját esküvő kiállítását. A Bala-
ton Parti Esküvő Party-ra idén 
hatodik alkalommal kerül sor 
február 18-án új, impozáns hely-
színen, a balatonboglári Kentaur 
üdülőfaluban. A rendezvényen 
a 25 éves Ági Szalon esküvői ju-
bileumi divatbemutatón mutatja 
be legexkluzívabb olaszországi 
ruhakollekciót, melynek külön-
leges darabjai csak az ország né-
hány divatbemutatóján látható-
ak. A bemutatón közreműködik 
a Julió öltönyszalon, a zenei alá-
festésről a kaposvári Megarox 
Társulat gondoskodik majd. 

- Az Ági Szalon idei különle-
gessége a fehér vagy krémszí-
nű csipkével bevont, testszínű 
szatén alapanyagú menyasz-
szonyi ruha, mely olyan hatást 
nyújt, mintha a ruhát a meny-
asszonyra festették volna. A vi-
lágtrendek közt kiemelkednek a 
krémszínű esküvői ruhák, azon-
ban hazánkban még mindig a 
hagyományos, hófehér ruhák 
a legkedveltebbek. A menyecs-
keruhák közt a magyaros mo-
tívumú piros ruha a divat, de 
elterjedtek a koktélruhák is. Az 

egységes színvilág megteremté-
séhez a dekoráció színével egye-
zik a koszorúslányok öltözete és 
a menyecskeruha – számolt be 
az esküvői trendekről Ágnes. 

A boglári esküvő kiállítás 
látogatói az előkészületektől, 
az esküvő lebonyolításán át a 
nászútig mindenhez találhat-
nak segítséget, a jegyespárok 
személyesen tájékozódhat-
nak a kiállításon több mint 25 
szolgáltatónál. 

InfoBox: 
Ági Szalon
Balatonboglár, Március 15. tér 3.
06 30/9424-921
Kaposvár, Múzeum u. 4. I. em.
0630/4911-926 • www.agiszalon.hu
facebook.com/agiszalon

Új bÚtorok üzlete Balatonszárszó, Mikes K. u. 4.
Tel.: 06/84/363-773, 06/70/3-674-284 Nyitva: H-P: 9-18 h, Szo: 9-12 h

Balatonszárszó
Siófok
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Kossuth L. u. 7

Esze T. u.

szoba és KonyHabútoroK  
fehér, juhar, fenyő, éger, 
c.bükk, calvados és szilva 
színben aKcIós áraKon 

Készletemről azonnal 
elvihetők 01.27-02.02 ig.

www.szarszobutor.hupont.hu

2017. 01.27-02.03-ig

angol tanárt felveSzünk!
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konferencIatermek  
bérbeadáSa  

cégeS- éS magán célra, 
ellátáSSal IS!
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Van még pár 

helyünk!

ANgol újraKezdô Kezdô  és Haladó  képzések!  Jelentkezz  most!

olAsz 

spANyol

orosz

Kezdô
 

újraKezdô

Jelentkezz  

most

Újra indul a  

NAgyi-pApi-Net! 
ismerkedés a számítógép, 

laptop, okostelefon, tablet 

használatával!

Síkölcsönző, síszervíz, 
korcsolyaélezés.

VITORLÁS bOLT SIóFOK
HAJóFELSZERELÉSEK  

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

Nyitva: H-P: 9-16 Szo: 9-12
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DRiveR optiKA
Fedezze Fel a látásélményt, mielőtt 

megvásárolná szemüvegét!
A legújabb technológiát most próbálja ki nálunk! 
multifokális komlett  
szemüveg most 49.000 Ft-tól!
Részletek az üzletben! Az akció ideje: 2017.01.27. - 02.10-ig

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

KIADÓ 
IRODA, MŰHELY, RAKTÁR

Béreljen nálunk irodát, műhelyt és raktárt, 
mert versenyképes áron korszerű, 24 órán 

át őrzött infrastruktúrát használhat 
kedvező üzemeltetési költségek mellett!

ADRIA IPARI PARK
8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 212.

info@adriapark.hu • +3630 340 2922

Itt a farsang, áll a bál a MIcI Mackó
játékboltban! 

Nyitva:  
H-P: 900-1300; 1400-1700 

Szo.: 900-1200 
Tel.: 06-20/4306-498  

a képek illusztrációk. 

Balatonboglár, Sétáló u. 5.  
Városközpont

a hirdetés felmutatója  
10% kedvezményt kap  

a jelmez árából  
2017.01.27-ôl a készlet erejéig!

kIegéSzíTôk,  
arcfeSTékek, 

Parókák  
széles választéka

farSaNgI  
jelMezek  
már 1500 ft-tól!

sírkő Felújítást, 
áttisztítást, 

helyreállítást, 
sírgondozást, 

beültetést  
kedvező áron, 

rövid határidővel 
vállalunk. 

84/313-678, 30/2264073

folyamatos tanfolyamok: 
am, a1, a2, a, b, be, c, d, ce, gkI

www.fokisuli.hu

autósiskola

Siófok, koch r. u. 6.  
/Krúdy iskola mellett/  

Információ: 84/311-337 
Pumb nándor 30/9361-129
pumb.nandor@fokisuli.hu   
www.fokISulI.hu

Diákkedvezmény, részletfizetés! OKÉV: 14-0046-06

következő  
tanfolyamunk: 

február 6. 1600  
koch r. u. 6.

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

(3 nyelvű) Oklevelet adó, külföldi 
munkavállalásra is alkalmas

MASSZôRKÉPZÉSEK 
indulnak  

SiófoKon
2017. február 15.-től.

Svéd frissítőmasszázs. 39.000 Ft
Nyirokmasszázs.42.000 Ft
Reflex talpmasszázs.42.000 Ft
(Részletfizetés+kedvezmények)

Érd :06 70/369-8655
Fnysz:00777-2012

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

Várom rendelését
hétköznap 8-12 óráig 

06 70/317-3883
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Tel.: Bertalan MáRia 70-774-3089
www.egeszsegstudio.co.hu

• Fülgyertya-köpöly-moxa-mézes 
hátmasszázs február 11.-12.

• Lávaköves masszázs február 19.
• Menedzser+ mézes február 26.

Februári tanfolyamok:

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu 
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

Emberhiány van a szakmában!
Személy- és vagyonőr  
OKJ-s tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Siófokon
február 11-én.

jegenye bútor
Utolsó darabok óriási kedvezménnyel!

Az akció 2017.01.27-02.03-ig ill. a készlet erejéig tart! Az árak forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák.

              vásárCsarnok
siófok, vámház u. 2. tel.: 84/323-024, 20/910-0533

nyitva: H-P 900-1700 szo 900-1200
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egyedi konyhák!
Ön elképzeli, mi megvalósítjuk!

Hozza magával a pontos 
méretet és árajánlatunkat 

azonnal elkészítjük!

120-as komód  

34.900 Ft-tól

beduin heverô
59.900 Ft-tól 

Panama sarok
99.900 Ft-tól

ádám 3-2-1 

199.900 Ft-tól

ragúza sor                                                                                

159.900 Ft-tól

sarok étkezô
34.900 Ft 

szobainas
6.900 Ft

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

ElérhEtô áron
Pizza rEndElés:
www.pizzakaravan.hu

tel.: 84/313-836
hétfô-Vasárnap: 11-23

Finomat

Jó  
minôségben

8360 Keszthely, Tapolcai út (az Alpha Park mellett)
Tel.: 83/511-040 • info@gadacsi.hu • www.gadacsi.hu

Vadonatúj Kia Sportage. A hatása lenyűgöző!

A minőség
önmagáért beszél.

Üzemanyag-fogyasztás vegyes használat esetén: 4,6-7,6 l/100 km. CO2 kibocsátás (kombinált): 
119-177 g/km. Minden üzemanyag fogyasztási adat az Európai Parlament és Tanács 715/2007/EK 
rendeletével összhangban elvégzett, hivatalosan jóváhagyott tesztekből származik, modellek közötti 
összehasonlítás céljából. A tesztadatok nem tartalmaznak semmilyen garanciát az adott gépjármű valós 
üzemanyag-fogyasztását illetően. A képen látható autók illusztrációk. A részletekről és a garancia 
feltételeiről érdeklődjön a KIA márkakereskedésekben.
 *7 év / 150 000 km garancia érvényes az EU tagállamokra (+ Norvégia, Svájc, Izland, Gibraltár).  
A részletekről érdeklődjön a márkakereskedésekben

www.kia.com
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Minősített Közművelődési 
Intézmény címet nyert a 
Kálmán Imre Kulturális Központ

 ■ A siófoki kálmán Imre kul-
turális központ hat közművelő-
dési intézménnyel közösen ve-
hette át az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának Minősített 
közművelődési Intézmény 
2016 Címét.

A kitüntetést a Magyar Kultú-
ra Napján, január 22-én vehette 
át a fővárosban a KIKK igazgató-
ja, Gyulainé Isó Edina, akit az át-
adóra elkísért Takács Sándor, a 
KIKK nyugalmazott igazgatója. A 
siófoki művelődési ház a Nemze-
ti Művelődési Intézet pályázatán 
nyerte el a Minősített Közművelő-
dési Intézmény 2016 Címet, melyet 
három éven át viselhet. A rangos 
elismerést a Dunántúlról egyedül 
a siófoki intézmény érdemelte ki, 
és a cím megtartásához további 
lelkes és összetartó csapatmunká-
ra lesz szükség. A kulturális köz-
pont szakmai munkájának legma-
gasabb elismerése komoly kihívást 
és elkötelezettséget jelent mind a 
vezetőség, mind a központ mun-
katársai számára. 

- Büszkeséggel és kellő felelős-
séggel tölt el bennünket a tudat, 
hogy az út, mely előtt állunk ki-
hívásokkal, sikerekkel és rengeteg 
tanulással bővelkedő nemes kül-
detés lesz. Ráléptünk egy rögös és 
nehéz útra, hiszen igazi kihívás, 
hogy ezt a címet meg is kell tar-
tani, ehhez pedig szemléletváltás-
ra volt szükség. Egy közösségben, 

csapatban dolgozunk, szívünket, 
lelkünket is beleadjuk mindennapi 
feladatainkba. A jelenlegi csapat-
tal bele mertem vágni a pályázat-
ba, mert véleményem szerint ab-
szolút alkalmas a művelődési ház 
csapata arra, hogy ezt a címet meg-
tartsa és továbbvigye, a minősítés 
jegyében gondolkodjon. Kollégá-
ink fiatalok, rugalmasak, egymás 
társai vagyunk, fontos számunkra 
az összhang és az újítás. Nagyon 
sokrétű a közművelődés, és ezeket 
a rétegeket kell megtalálnunk, et-
től lesz színes az életünk. Tavaly is 
rengeteg újítás született már, és az 
idei évben még többre törekszünk. 
Szakmai célunk a permanens (egy 
életen át tartó) nevelés, ami azt 
jelenti, hogy csecsemőkortól idős 
korig minden korosztály számá-
ra kínálunk program lehetősége-
ket – mondta el Gyulainé Isó Edi-
na igazgató. 

A KIKK közművelődési soroza-
tai közül az Együtt a család so-
rozat és a filmklub a családokat 
szólítja meg, a Kulturkuckó a gye-
rekeknek, fiataloknak, a Z gene-
ráció sorozat a középiskolás kor-
osztálynak szól. A fiataloknak, 
középkorúaknak kellemes kikap-
csolódást nyújt a táncház, a Zenélő 
Templomok komolyzenei koncer-
tek, a Kávéházi Zenés Esték, és a 
Balatoni Népfőiskola előadásai. 
Az idősebbeknek kiváló program-
lehetőség a Bölcsek Iskolája.  
 Milei Barbara 
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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!

* Az ajándékra csak a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak, a készlet erejéig, 2017. február 10-ig.

06-84/501-797 • 06-30/562-0971
8600 Siófok, Semmelweis u. 1. 3. emelet 6. ajtó

HÍVJON MINKET BIZALOMMAL:

Miért rossz ötlet
úgy tenni, mintha
értené, amit Önnek mondanak?

• LEMARADHAT fontos INFORMÁCIÓKRÓL
• KIMARADHAT a meghitt családi BESZÉLGETÉSEKBŐL

Ajándék
a téli estékre

Hőtartó
úti bögre*

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!

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

1996 óta, változatlanul kegyelet teljesen, siófokon is.

koporsós, hAmvAsztásos temetések  
teljes körû lebonyolításA.

Részvétnyilvánítás
 ■ Részvétnyilvánítás a 

veronai buszbalesetben 
elhunytak hozzátartozó-
inak, barátainak, diák-
társainak

Siófok Város vezetése 
mélyen megrendült a Ve-
rona közelében történt, sok 
magyar áldozatot követelő 
buszbaleset miatt. Őszin-
te részvétünket fejezzük 
ki a tragédiában elhuny-
tak családjainak, hozzá-
tartozóinak, barátainak és 
iskolatársainak.

Városunkat különösen 
közelről érintik a történtek, 
hiszen két siófoki áldozata 
is van a balesetnek, továbbá 
két másik életét vesztett fia-
tal ahhoz a családhoz tarto-
zott, amelyik köztisztelet-
nek örvend Siófokon. Mély 
együttérzéssel kívánunk 
sok erőt az érintetteknek 

a trauma feldolgozásához, 
és mihamarabbi felépülést 
azoknak, akik megsérültek 
a balesetben.

 Siófok, 2017. január 23.
 Siófok Város Önkormányzata
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miérT A kUbAi sAlsA?
könnyen tanulható, tánctudás-,  

táncpartner nem szükséges, valamint…

•  Pároknak: közös hobby, szakadjatok ki a hétköznapokból!
•  Egyedül érkezőknek: nem vagy ezzel egyedül,  

kulturális ismerkedési forma.
• kétballábasoknak: …eddig mindenki megtanulta…
•  táncoslábúaknak: Bele kell kóstolni, örök szerelem lesz.
•  fiataloknak: keress rá a youtube-on! rendszeres bulik.
•  40 év felett: is közkedvelt a latin pezsgés,  

rendszeres mozgást nyújt.

világszinvonalú Phonak, Siemens,  
widex, oticon, Starkey, danavox, beltone 

hallókészülékek széles választéka.

Dr. Kertész Éva   fül-orr-gégész és audiológus szakorvos 
Siófok, Bajcsy- Zs. u. 26.

rendelés telefonos bejelentkezés 
alapján a 84/314-246 telefonszámon 

munkanapokon 9-12 óráig.
hallókészülék ellátás audiológus szakorvos részvételével történik. 

tb fInanSzírozott  
hallókéSzülékek forgalmazáSa.
Segítünk újra tisztán hallani a világot!

Sándor húS
balatonfÖldvár

gábor á. u. 11.

Tel.: 06/84/340-706
06/30/590-65-77

Szakított comb: .... 779 ft/kg

Szakított lapocka, tarja: 
...............................769 ft/kg

Szakított karaj: .... 779 ft/kg

Szakított császárszalonna: 
...............................849 ft/kg

kolbászhús:  ........ 789 ft/kg
2017.01.27-től visszavonásig.

Ny: H szünnap K-Cs 7-15 h, 
P: 7-16 h Szo: 7-12 h 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
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Szakemberek A-Z-ig kiváló szakemberek 
a környéken

sírkő készíTés

gráNit sírkô
A régió egyik  

legkedvezôbb árAivAl! 
sírkövek, és urNAsírok 

tAvAlyi ároN
www.ledig-granit.hu • info@ledig-granit.hu

Enying, Vár u. 23.

ingATlAnközVeTíTő

Az én „Ingatlanosom”  
a Balatonnál is.

Itt is otthon vagyunk!  
Siófok, Petôfi sétány 16.  

Tel.: +36 84 313 935  
e-mail: siofok@oc.hu | www.oc.hu

TeTőszigeTelés

Professzionális szigetelési 
megoldások önnek 

25 év szakmai tapasztalattal

Tel: 06-20/995 5532
Ingyenes helyszíni felmérés  

e-mail: hazteto21@gmail.com

PAlATeTők 
bOnTás 
nélküli 

felújíTásA

AUTóklímA

AutóklímA
Klímajavítás, töltés, festés, olajpótlás, 

nyomáspróba. Fertőtlenítés, gombátlanítás.  

ózon fertőtlenítés!
VeZérlő egységeK diagnosZtiKája,  

hibatároló olVasás, törlés.  
önindítók, generátorok javítása és  
egyéb elektromos javítások.

Köő sZilárd
gépjármű villamossági 

műszerész mester
8600 siófok, rózsa u. 25.

t: 84/312-093  kooszilard@suprakft.hu

szállíTás

Költöztetés- 
fuvarozás

www.siofuvar.hu
T.: 06-70/590-7031 • 06-70/334-6714  

kárPiTOs

BÚTorkárpiTozás
anyag válaszTási 

lehetőség!

érdeklődni:  
06-20/214-9462

TüzéP

földmUnkA

Épületbontás
Földmunka

Tel.: 06 30/974-7238
kisgépek – kotrógépek

kubota kisgéphez +  
törőfej + kanalak 

(20-60-ig + rézsűkanál)

rUhATerVezés
Reni Szalon   
R-fashion 
Személyre szabott  
tervezés és készítés
- Menyasszonyi ruha készítés
- Örömanya ruha készítés
- Koszorúslány ruha készítés
- Kosztüm, alkalmi ruha  

dIVAT, TANÁCSAdÁS  
FELSŐFOKON!

Siófok, Sió utca 10. • Tel: 70/607-3303  
info@r-fashion.hu • www.r-fashion.hu

facebook.com/ReniSzalon

klímA

06-20/403-3108

KLÍMA SZERELÉS
• autóklíma javítás

www.precizklima.hu

FUVAROZÁS, 
KÖLTÖZTETÉS 

bel- és külföldre 
NON-STOP korrekt áron!

www.kktransz.hu

számíTásTechnikA

Építőipari 
generál 

kivitelezÉs
•  Családi házak, 

társasházak, nyaralók, 
kulcsrakész kivitelezése

•  Tervezés, pályázatok 
előkészítése, bonyolítása

Siófok, Móricz Zsigmond u. 18. F/1. 
Mobil: 06/20/564-6722  

 E-mail: info@bgbepito.hu

generál kiViTelezésbUrkOlóAnyAgOk

SIÓfok, BAJcSy-ZS. U. 232. 
WWW.cSEMPEBAZIS.hU

+36-84/506-907 +36-30/9895-919

cSemPebázIS- 
megálmodta?  

mi megvalósítjuk!

Burkolatok széles álasztékban!

Patyolattiszta ruhák

siófok, ipartelep, Marosi út 1.
(az iNtErFruCttal szemben, a volt DiEGo udvarában)

háztól-házig szolgáltatás: 06-84-312-390 • 06-30-549-65-20 • 06-30-510-77-67

www.patyolat-siofok.hu

szakszerű tisztítása, helyben, rövid határidővel.

- Öltönyök
- Zakók
- nadrágok

-  Gyapjú- 
takarók, 
párnák

- kabátok
- tolltisztítás
- Ágyneműk

-  Bőrkabátok 
(festést is 
vállalunk!)

- Munkaruhák
- Szőnyegek

továbbá vállaljuk szállodák, panziók, éttermek 
textíliáinak mosását, házhoz szállítással!

szOlgálTATásAink:

TelefOnszerViz

www.gsmcity.hu

siófok, fő u. 196. (buszpályaudvarnál)
tel.: 30/300-0120 • 70/605-2215

siófok, vámház u. 3. (vásárcsarnoknál)
tel.: 70/500-0088

h-P.: 9.00-13.00, 14.00-17.00  szo.: 9.00-13.00

mobil, tAblet, gPs,  
lAPtoP bolt és szerviz

• Profi gyorsszervíz
• lcD csere
A javítás akár  

helyben megvárható!

mAgAséPíTés

+36 (70) 45 47 238

Családi és társasházak
építése

Bovebb információkért 
és személyre szabott 
árajánlatokért 
keressen minket:

Sávoly Invest Kft.
8732 Sávoly, Petofi u. 4.
www.beresepitok.hu

.
4
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Épület fenntartással és műszaki  
felügyelettel foglalkozó siófoki cég, keres

• RészMunKAIDős 
vEzETőI AsszIszTEns  

• ÁLTALÁnOs KARbAnTARTÓ,
• vILLAnYszERELő,

• géPész, • KERTész
pozíciókra, megfelelő szakképesítéssel,  

gyakorlattal és referenciával rendelkező kollégákat.
Amit kínálunk:

• éves munkalehetőség, • korrekt bérezés, 
• személyzeti étkezés biztosítása és 

• utazási hozzájárulás.
megkérjük azokat, akik múltheti hirdetésünkre már jelentkeztek, 

hogy a lenti e-mail címre ismét küldjék el jelentkezésüket!

Jelentkezését az  
arqueroskft@gmail.com email címre várjuk.

Zamárdi Önkormányzat gAmesz
“c” kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező munkatársat keres.

Bérezés közalkalmazotti  
bértábla szerint. 

Az önéletrajzokat az 
 info@zamardigamesz.hu  

címre kérjük.
érdeklődni a 30/920-1513  

telefonszámon lehet.

A siófoki székhelyű   kft  
munkatársakat keres az alábbi munkára:

ACÉLSZERKEZETES CSARNOKOK 
 SZERELÉSE ÉS bURKOLÁSA.

Munkavégzés helye: az ország egész területén
követelmények:  

Építőiparban szerzett tapasztalat 
Személyes találkozóra időpontot az alábbi 

elérhetőségeinken kérhetnek:  
06-84/323-333 • bogdan.rozsa@frisomat.hu

Munkalehetőség!
ÖSSZERELŐ OPERÁTOR ÉS GÉPKEZELŐ POZÍCIÓ

• Elektronikai termékek összeszerelése

• Min. 8. általános iskolai végzettség
• Tiszta hatósági erkölcsi bizonyítvány
• Több műszakos munkarend vállalása

• Versenyképes jövedelem
• Hosszú távú munkalehetőség
• Béren kívüli juttatások (Cafeteria, munkaköri pótlék, prémium, 

csatlakozási bónusz, munkavállalói ajánlási bónusz)
• Kényelmes céges buszjárat
• Előrelépési lehetőség magasabb munkakör betöltésére

(belső pályázati lehetőség)
• Munkavállalóinknak balesetbiztosítás

 Somogy Megye, Tab

+36 20 555 3314, +36 20 327 2111
tab@trenkwalder.com
 

Elvárások:

Feladatok:

Amit kínálunk:

Elérhetőség:

Munkavégzés
helye:

Ny. sz.: 37961/2001-0100

Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat  
képviselő-testülete PÁlyÁZAtot hIrdEt  

A Balatonszárszói Százszorszép Óvoda (8624 Balatonszárszó, Radnóti u. 10.) 

óVOdAVezeTő (MAGASABB VEZETŐ)  
BEOSZTÁS BETÖLTÉSÉRE 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 08.
 A pályázat részletes feltételei megtekinthető a  

www.balatonszarszo.hu honlapon.
 További felvilágosítást dorogi Sándor polgármester 

nyújt 84/ 362-501/101 telefonszámon.

OPERÁTOROKAT 
KERESÜNK SIóFOKRA!  

Norvég tulajdonú  
partnercégünkhöz keresünk 
gyártósori összeszerelőket. 
két, illetve három műszakos 

munkarenddel. 

Ingyenes, céges buszjárat.
Béren felüli juttatásokkal

Családias légkör, céges programok. 

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

siofokiroda@dologido.hu

RAKTÁROS és  

bETANÍTOTT MUNKÁS  
pozícióban kínálunk 

munkalehetőséget azonnali 
kezdéssel siófokon.

további információ:  
06-20/406-6989

épületgépész 
szAkember

A

jelentkezését várja 
siófoki üzletébe,  

éves, teljes munkaidős 
(műszaki eladói) 

munkakörbe.
feltétel:  

- középfokú szakirányú 
alapvégzettség 

- számítástechnikai 
ismeretek

Érdeklődni: 84/519-170 
goczi.maria@trg.hu

munKAtáRsAKAt
KeResünK!

Amennyiben Ön szeretne csatlakozni egy fejlődő és újításokban elöljáró vállalathoz, 
amely barkácsolási, lakás felújítási cikkeket, kertészeti termékeket forgalmaz, várjuk Önt 
csapatunkba! Cégünk 29 áruházzal van jelen Magyarországon, közel 2000 munkatársunk 
dolgozik azon, hogy vásárlóink kiszolgálása és a tanácsadás magas színvonalú legyen. 
Olyan leendő kollégákat keresünk, akik velünk együtt szeretnének fejlődni.

OBI Siófok 8600 Siófok Vak Bottyán u. 36.
Nyitva tartás: Hétfő - Szombat: 8:00 - 20:00 Vasárnap: 08:00 - 18:00

siófoki áruházunkba munkatársakat keresünk 
részmunkaidőben, másodállásban is:

éPítő elADó munkAkörbe
Feladatai:

• értékesítési feladatok ellátása
• vásárlók maximálisan segítőkész és udvarias kiszolgálása
• termékismeret magas szintű elsajátítása
• szaktanácsadás

Pénztáros munkAkörbe
Feladatai:

• aktív részvétel a vevőbarát pénztári környezet megvalósításában
•  az áruház pénztári szolgáltatásainak magas színvonalú teljesítése
• pénztárgép kezelése
• készpénz és egyéb fizetőeszközök megfelelő kezelése
• vevőmegbízások kezelése

Amit kínálunk:
• új, kiszámítható bérezés • hosszú távú munkalehetőség
• modern munkakörnyezet • lelkes, dinamikus csapat
• folyamatosan fejlődő vállalati háttér

Tetszik Önnek valamelyik állás? 
Jelentkezzen most az áruházban személyesen  

önéletrajzának leadásával vagy az  
obihu004.vez@obi.hu e-mail címen 2017. február 15.-ig.

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

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

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

SZAKIRÁNYú VÉGZETTSÉG ÉS TÖbbÉVES SZAKMAI TAPASZTALAT ELŐNY.

Önéletrajzot a 
spahotel.job@gmail.com
címre kérjük elküldeni.

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

 • munkaügyeSt 
• PénzügyI admInISztrátort 

• MÉrlegkÉpes könyvelőt keres. 

Zamárdiban a Hotel 
Wellamarin éves állásra



Apróhirdetések
„Elfáradtam, elmegyek, De tudnotok kell, Nagyon szeretlek titeket.”

Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva engedjük örök hazájába  
a hűséges férjet, szerető édesapát

SÜLLEI JÁNOST
aki életének 81.évében megküzdve sok betegséggel végül csendesen megpihent.

Január 31-én 15 órakor búcsúzunk el tőle a Kele utcai temetőben.
Előtte gyászmise 14 órakor a Fő utcai katolikus templomban lesz.   Gyászoló szerettei

 „Örökké velünk maradsz, Őrízzük mosolyodat...”

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,  
akik ismerték és szerették, hogy

MOLNÁR ISTVÁN
balatonföldvári lakos 75 éves korában elhunyt. 

Szerettünk hamvaitól gyászmise
keretén belül búcsúzunk január 30-án, 

 11 órakor a balatonföldvári katolikus templomban.
A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal,  
akik ismerték és tisztelték, hogy

DÉR JÓZSEF
Siófok, Mészáros L.utcai lakos 79 éves korában elhunyt. 

Szeretett halottunkat február 2-án, 13 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a Szépvölgyi utcai temetőben. Előtte gyászmise 
 12 órakor lesz a Szépvölgyi utcai katolikus templomban.

Gyászoló család

“Mint csepp a tengerben. Vagy mint egy homokszem,
csak annyit érnek az évek az örökléthez mérten.”  /Ószövetség könyve/

Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték,  
tisztelték és szerették, hogy Édesanyánk  

Jánossy JÓzsefnÉ  
2017.01.10-én, 96 éves korában elhunyt.

Végakarata szerint szűk családi körben helyeztük hamvait örök 
nyugalomra a család sírhelyén, a Ságvári temetőben.
A család nevében köszönjük részvétüket és virágaikat!

Emlékét szeretettel megőrizzük!  A gyászoló család

 SEGÍTS VELÜNK 
 A SZINYEISEKNEK!
Fiatalok támogatásával foglalkozó civil szervezetként úgy gondoljuk, hogy valamilyen formában 
nekünk is részt kell vennünk az olaszországi tragédia érintettjeinek megsegítésében. Társa-
dalmi felelősségvállalás keretében egyesületünk felajánlásokat gyűjt, melyeket transzparens 
módon eljuttatunk a Szinyei Merse Pál Gimnáziumnak és a tragédiában érintett családoknak.

 Digitális Nemzedékért Egyesület 
 számlavezető bank: MKB Bank Zrt. 
 bankszámlaszám: 10300002-10669113-49020019 
 közlemény: Szinyei MPG felajánlás
PayPal felajánlási lehetőség: 
 https://www.paypal.me/digitnemzedek
Az adományokkal kapcsolatban minden további kérdésre kizárólag az egyesület jogosult választ adni.
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Fiatalok támogatásával foglalkozó civil szervezetként úgy gondoljuk, 
hogy valamilyen formában nekünk is részt kell vennünk az olaszországi 
tragédia érintettjeinek megsegítésében. Társadalmi felelősségvállalás 
keretében egyesületünk felajánlásokat gyűjt, melyeket transzparens
módon eljuttatunk a Szinyei Merse Pál Gimnáziumnak és a tragédiában 
érintett családoknak.

Digitális Nemzedékért Egyesület
számlavezető bank: MKB Bank Zrt.
bankszámlaszám: 10300002-10669113-49020019
közlemény: Szinyei MPG felajánlás

PayPal felajánlási lehetőség:
https://www.paypal.me/digitnemzedek

Az adományokkal kapcsolatban minden további kérdésre kizárólag az egyesület jogosult választ adni.

állást kínál

ácsokat keresünk azonnali kezdés-

sel. Tel.:06-30/569-6901

b.szárszói Anno Taverna étterem, 

gyakorlattal rendelkező szakácsot, 

felszolgálót és pultost keres! 

30/9399-981

segédmunkást keresünk éves állás-

ra, Balatonszabadi méhtelepre. Ér-

deklődni a 06/30/509-8810-es tele-

fonszámon.

Fonyódi könyvelőirodába gyakorlattal 

rendelkező könyvelőt keresünk éves 

állásra, azonnali kezdéssel. Fényké-

pes önéletrajzokat aniko.adoteam@

gmail.com-ra várunk. 85/560-135.

tehergépjárművek szerelésében 
jártas autószerelőt keres siófoki 
javító cég hosszú távra. tel.: 
30/253-4805

segédmunkást felveszek éves állás-

ra. Tel.: 06-30/954-9032

balatonlellére szakképzett bolti el-

adót felveszek jó fizetéssel. Önéletraj-

zát várjuk a laszloinfo@freemail.hu 

címre, vagy telefonon kizárólag 16.00 

után 20/9808-430.

siófoki vállalkozás C kategóriás jogo-

sítvánnyal rendelkező sofőr kollégát 

keres, belföldi szállításokra. GKI vizs-

ga, illetve 4213-as (emelőhátfal) gép-

kezelői jogosítvány szükséges. 

06/20/330-9300

állatszerető férfi alkalmazottat 

felveszünk kisállat szállításra, 

hamvasztásra. b-kategóriás jo-

gosítvánnyal, éves állásra, sió-

fok 15km-es körzetéből. Fényké-

pes önéletrajzzal jelentkezni: 

allathamvasztok@gmail.com

Pincért és pultost siófoki étterem fel-

vesz! Éves! 06/30/9476-549

Kőművest felveszek, burkolni tudás 

előny, Balatonvilágos környéki mun-

kákra. 0630/9348-185

siófoki Étterem munkájára igényes 

konyhai kisegítőt felvesz éves állásra. 

06/30/9465-517

20-40 közötti pultoshölgyet keresünk 

siófoki munkahelyre. 06/20/8525-

908

siófoki lottózóba munkatársat kere-

sünk vizsgával! Jelentkezni:  

bazismunka@gmail.com e-mailcímen.

Március 1-től délutáni műszakra 

Som kocsmába munkatársat keresek. 

Tel.:06-30/442-5670

szakácsot és konyhai kisegítőt siófo-

ki étterem felvesz! Éves! 06/30/9476-

549

siófoki Kft. gyakorlattal rendelkező 
kőműveseket felvesz hosszú távra, 
éves állásra. Jogosítvány előny. 
06/20/292-7820

siófoki telephelyre keresünk, leg-
alább "B" kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező, önállóan dolgozni tudó, 
gyakorlott "ezermester" munkatár-
sat, országos szervizelési-karbantar-
tási munkálatok végzésére (érettségi, 
villamos végzettség, "c" kategóriás 
jogosítvány előny). A jelentkezéseket 
a hlaci@zabrak.hu e-mail címen vár-
juk.

Csőszerelőket, AWI hegesztőket 
hosszútávra bejelentett munkára fel-
veszünk. 06/70/245-07-85

30-éve működő cég kőművest, se-
gédmunkást, szobafestőt keres, éves 
állásra, magas bérezéssel! 06-30-
9270-317

Zamárdiban a Hotel Wellamarin éves 

állásra Konyhai kisegítőt/ Takarítót 

keres. Önéletrajzokat a karrier@ 

wellamarin.hu e-mail címre kérjük.

bútorgyártáshoz asztalost jogosít-

vánnyal felveszünk Zamárdi munka-

helyre. Érdeklődni telefonon: 06-30-

9529717

bébiszittert keresek márciustól 

kislányom mellé heti 3 napra.  

érdeklődni a rakaszvirag@ 

yahoo.com e-mailen lehet.

Zamárdiban a Hotel Wellamarin éves 

állásra Animátort/ Vendégkapcsolati 

munkatársat keres. Önéletrajzokat a 

karrier@wellamarin.hu e-mail címre 

kérjük.



Apróhirdetések
siófokon Calendula intézet és 
gyógyszálló pénzügyi asszisz-
tens munkatársat keres! Feltétel: 
középfokú gazdasági végzett-
ség, magabiztos angol nyelvtu-
dás, felhasználói szintű számító-
gépes ismeret -Word, excel-, 
irodai szoftverek biztonságos 
használata. Precíz, pontos mun-
kavégzés! rövid, fényképes je-
lentkezés: calendula@calendula.
hu, 84/330-754

ácsot és segédet keresek. Tel.:06-
30/898-73-94

alkalmazottat felvesz ingatlaniroda 
fő vagy másodállásban 
(alapbér+jutalék). 06-30/334-5262

reklámanyagok terjesztésére meg-
bízható munkatársat keresek. +36-
20/599-6916

élelmiszer nagykereskedésbe kere-
sünk férfi raktárost - áru összekészí-
tőt, valamint árukiadót alapfokú szá-
mítógépes ismeretekkel. Jelentkezni 
a 30/526-7135-ös telefonszámon 
H-P: 8-16 óra között

Zamárdiban a Hotel Wellamarin éves 
állásra Pultost /Felszolgálót keres. 
Önéletrajzokat a karrier@wellamarin.
hu e-mail címre kérjük.

Zamárdiban a Hotel Wellamarin éves 
állásra Raktárost /Anyaggazdálkodási 
munkatársat keres. Önéletrajzokat a 
karrier@wellamarin.hu e-mail címre 
kérjük.

Üzletvezetőt és eladót felveszünk 
siófoki ázsia áruházba! 
0 6 / 3 0 / 3 0 2 - 6 4 1 8  
shenlan2828@126.com

a Siófoki Beszédes József Általános 
Iskola pályázatot hirdet Takarító mun-
kakör betöltésére, teljes munkaidős 
határozott idejű közalkalmazotti jog-
viszonyba. Munkavégzés helye: Siófo-
ki Beszédes József Általános Iskola 
8600 Siófok, Szépvölgyi út 2. A pályá-
zat benyújtásának módja: postai úton 
iskolánk címére. A munkakör a pályá-
zatok elbírálását követően 2017. feb-
ruár 14-től betölthető. A pályázati ki-
írással kapcsolatban információt a 
84/311-865 telefonon nyújtunk.

ingAtlAn

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

siófokon, Batthány utcában 1 sze-
mélynek, bútorozott albérlet internet-
tel, rezsivel 55ezer Ft/hó-ért kiadó. 
20/543-9691

olcsó, igényes albérlet kiadó! 
06/30/435-8350

akciós áron eladó Siófok belvárosá-
ban 22m2-es üzlethelyiség 8,8M Ft. 
06/30/533-8241

albérletet keresünk Balatonföldvár 

térségében hosszú távra. 06/70/305-

2491

Munkásszállás 10-12 fő részére. 

Büfé, ajándéküzlet kiadó. 

06/20/4464-182

szobák kiadók Siófok közelében a 

Szekszárdi út mellett. Tel.:06-

30/552-99-45

siófokon, 2szobás családi ház kiadó. 

Tel.:70/772-4384

siófokon egész évben szoba kiadó! 

06-70/575-5074

telkek eladók! Pacsirta u. 1115m2, 

Pipitér u. 778m2, Ságvár, (saroktelek) 

955m2 Tel.:06-30/715-8779

nagyberényben (osztatlan közös) er-

dőrészek eladók. Érd.: 84/316-713, 

06/30/227-2780

tolna megyei Értényben, szőlő pincé-

vel, kövesút mellett, gazdálkodásra is, 

eladó! 06/20/544-4472

siófok kertvárosi részében 71 
m2-es igényes lakás eladó! 
06/30/691-5812

siófokon, Honvéd utcában építési te-

lek eladó! Érd.:06-30/441-1541

boglár kertvárosi ház, két külön bejá-

ratú lakászrésszel, dupla garázzsal 

eladó. Ár: 19,9M Ft. 06/30/611-8629

albérlet 1-fő megbízható, igényes, 

nemdohányzónak, hosszútávra kiadó! 

06-30-393-6159

Kiadó garázst keresek Siófokon. 

70/7782121

balatontól 25 km távolságig eladó 

ingatlanokat keresek gyors értékesí-

tésre. 06/30/450-0384

siófok-Fürdőtelep csendes utcá-
jában 140 m2-es jó állapotú, 
azonnal költözhető családi ház, 
tulajdonostól nagyon jó áron 
sürgősen eladó! érd: 20/852-
7701

eladó házat, lakást keresek Siófokon 

vagy környékén ügyfeleim részére. 

06-70/428-2525, (Gyarmati László)

Kiadó lakás azonnali költözéssel,csak 

hosszú távra Siófok központjában 

2-szobás, erkélyes, bútorozottan, TV-

vel, egyedi fűtéssel. 1-hónap kaució-

val. Ára:75.EFt. +rezsi 06-20/491-

4470

siófokon eladó lakást vennék 20M 

Ft-ig! 70/7782121

siófokon 1,5 szobás lakást vásárol-

nék! 30/6780888

siófokon építési telket vásárolnék. 

70/7782100

dunaújváros mellett, Apostagon két-

szobás, összkomfortos családi ház 

melléképületekkel eladó, elcserélhe-

tő. Tel.:06-70/2315-295.

balatonszemesen panorámás, be-

építhető, 3367 m2-es, zártkerti ingat-

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

06-30/7960-552

siófokon, a Fokihegyen 2 szobás, 60 

m2-es lakás téglaépületben 12,9 M 

Ft-ért eladó. Tel: 06-30/7960-552

siófok belvárosában 1,5 szobás, 49 

m2-es, gázcirkó-fűtéses téglalakás 

13,5 M Ft-ért eladó. Tel: 06-30/7960-

552

siófok belvárosában 2 szobás, 54 

m2-es, II. emeleti, panelprogramos 

lakás 15,5 M Ft-ért eladó. Tel: 06-

30/7960-552

eladó garázst keresek Siófokon. 

70/7782121

siófok belvárosában 2 szobás 54 

m2-es, IV. emeleti panellakás 11,9 M 

Ft-ért eladó. Tel: 06-30/7960-552

siófokon újszerű, 155 m2-es, 7 szo-

bás ház 29,9 M Ft-ért eladó! Tel: 06-

30/7960-552

siófok belvárosi 1. emeleti 74 m2-es 

erkélyes 1+2 szobás bútorozott lakás 

kiadó. Bérleti díj: 110.000 Ft/

hó+rezsi. T:20/9438606

Vándorban garzon lakás kiadó! 

06/70/641-0259

jármű

személygépkocsit vásárolnék ren-

dezett papírokkal 1.000.000 Ft-ig! 

06/30/510-5881

Ford Escort 1,1 műszakilag jó állapot-

ban eladó. 06/30/604-1542

4db téli gumi, acélfelnivel, Continen-

tal 185/60 eladó. Tel.:06-20/484-

6401

használt, idős gépkocsik felvásárlá-

sa készpénzben. 06/30/9065-270

Készpénzért autóját, teherautóját 

megvásároljuk, állapottól függetlenül. 

Házhoz megyünk! Tel.: +36-70/669-

7777

egyéb

gázkészülékek javítása, karbantar-

tása. Várhegyi Gábor 

Tel.:06/30/9569-562

redőny, reluxa készítése, javítása. 

Szappanos T.:06/84/320-797, 

06/30/907-6454

azonnali fűtésre alkalmas szá-
raz, vegyes, konyhakész tűzifa, 
akác, tölgy 13.000Ft/m3, ingyen, 
azonnali szállítással. 06/30/642-
2549

bontott ajtók 5e, kád 5e, mosdó-

kagyló 2e, zuhanytálca 3e, mázsa 

10e, kukorica daráló 12e, szőlőprés + 

daráló 20e, Singer varrógép 15e, va-

salógép 10e, vegyestüzelésű kazán 

20eFt eladó! 06/30/911-1514

Felültöltős automata mosógép 
garanciával, akár kiszállítással 
27eFt. tel.:06-30/9939-234

lucernabála eladó! Tel.:06-20/928-

11-36

tölgy, cser, akác tűzifa aprított, 
garantált mennyiség 12.000Ft/
m3 azonnali ingyenes szállítás-
sal tel.:06-30/493-2171

beszédcentrikus német nyelvtanárt 

keresek, aki délelőtt is ráér. 

Tel.:30/253-0255, 30/315-5599

tüzifa aprított akác: 15.000Ft/
m3, vegyes 13.000Ft/m3 tavalyi 
vágású, azonnali ingyenes ki-
szállítással, garantált mennyi-
ség. tel.:06-30/431-7530

száraz tűzifa kedvezmény! Azonnali 

ingyenes kiszállítással a hét minden 

napján! Garantált mennyiség. Tel.:06-

30/915-8824

száraz konyhakész tűzifa ingyen 
kiszállítással. 06/30/642-2549

hízók eladók, ár: 450Ft/kg. Tel.:06-

84/357-808

tűzifa! Aprított száraz tűzifa 

10.000Ft/m3 a készlet erejéig. 

Tel.:06-30/886-57-40

2 m3 diófa rönk eladó. Tel.:30/900-

7189

rendsodró eladó Ádándon. Tel.: 06-

30/853-21-22

nb-Kereten 10 darab méhcsalád ta-

vaszi szállítással eladó! 06/20/544-

4472

Vegyes száraz tűzifa 8-hónapos vá-

gásból, konyhakészre hasogatva, in-

gyen szállítva. 06/30/642-2549

Mozgó MÉH házhoz megy! Legmaga-

sabb áron felvásárol: vashulladék, 

vaslemez, akkumulátor, egyéb fém-

hulladékot. 06/30/367-6206

szemét és építési hulladék elszállí-

tás, reális áron. 06/30/367-6206

tűzifa eladó, akác, tölgy, cser 
13500Ft/m3. tel.:30/520-6180

használ mosógép, mosogatógép, 

szárítógép eladó! 06/70/622-7638

Füstölésre alkalmas fűrészpor. 

Tel.:06-30/5590-779

Cser, tölgy aprított tűzifa 46.500/te-

herautó (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 tű-
zifa: 14.500/m3. tel.:06-70/648-
7576

akác vegyes aprított tűzifa 44.000/ 

teherautó (3,4 m3, 13.095 Ft/m3), 

platóméret: 3,2x2,1x0,5m. Tel.: 

30/55-90-779

akác aprított tűzifa 48.000/teherautó 

(3,36 m3, 14.286 Ft/m3), platóméret: 

3,2x2,1x0,5m. Tel.: 30/55-90-779

Mangalica malacok és hízók eladók! 

Tel.:06-30/814-3571

házhoz menő takarítás, lomtalanítás, 

padlástól pincéig, épületbontás, sitt-

szállítás. 06/30/581-9798

tűzifa akció kedvezményekkel, nyug-

díjasoknak további engedmény! 06-

30-900-7203

eladó laptop, monitor, asztali számí-

tógép. Olcsó mobilelőfizetések, inter-

nettel. siofokpcszerviz.hu 

+36/30/275-1323

Figyelem! Megszabadulhat remény-

telen, véget nem érő devizahitelétől...

Ne hagyja elárvereztetni otthonát, in-

gatlanát! Hívjon mielőtt a bank fel-

mondaná szerződését! Ingyenes in-

formáció: 06/70/942-8090

tűzifa akció termelőtől! 16000Ft/
m3/kaloda (rakott kaloda nem 
ömlesztett). extra száraz akác 
megbízható mennyiség és minő-
ség. gyors kiszállítás. tel.:06-
30/551-0124

bútorgyártás egyedi igény szerint. 

Tel. 84/346-714, 06/30/9529-717

Figyelem! Fürdőkád, akkumulátor, 

fém érdekel. 85/710-379, 

06/30/504-9541

Családszerető amerikai bulldogot 

elajándékozok. 06/30/894-9788

Kukoricavetőmagok: dekalb, Pi-
oneer, syngenta januárban akci-
ósan rendelhetők házhoz szállí-
tással. www.kukoricavetomag.
hu tel.: 06-20/980-4449

Feleslegessé vált cégét megvásárol-

juk! Magas házipénztár, tagi kölcsön 

előnyben. 06-30/3454-724

dunnákat, párnákat 17.500 Ft/kg-ig, 

hagyatékot, régiséget vásárolok. Hí-

vásra házhoz megyek. 06-20/397-

7337

tűzifa akció, tavalyi vágás konyhaké-

szen, tölgy, cser , akác: 11500Ft/m3. 

Tel.:30/929-6555

aprított száraz tűzifa 12500Ft/m3, 

tölgy, cser, akác. Tel.:30/903-8101

jóminőségű aprított vegyes tüzifa 
14.500Ft/m3. Hulladék tűzifa 
10.000Ft/m3, minimum 2m3 ren-
delése esetén. Ingyenes házhoz 
szállítás 30km-es körzetben. 
06/30/212-2301, 06/30/504-
3889

Csüngőhasú malacok eladók. 

Tel.3630-8916701

hízó eladó, tűzifa beszámítható. 

30/955-4072



Apróhirdetések
német nyelvoktatást vállalok kezdő-

től a haladóig. T:06-30/255-6222

aranykalászos gazda, méhész és 

zöldkönyves tanfolyam Nagyberény-

ben. Érdeklődni: 06/30/9468-717 

educatio@t-online.hu

Masszázstanfolyam indul Siófokon 

február 04-én ( 35e Ft+akciók) külföl-

di munkavállalásra is alkalmas! www.

vitalitasiroda.hu, 70-330-4694

bolti eladó, Boltvezető, Szakács, 

Cukrász, Pincér, Vendéglátásszerve-

ző-Vendéglős, Vendéglátó Eladó, 

Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 

06-70/637-4750. www.minervakft.

hu (E-000909/2014/A001-A011)

Siófoki Szuperinfó

Megjelenik minden pénteken a 84-es 
85-ös körzetszámú településeken 

+ Enyingtől Polgárdiig 35.000 
példányban.

kiadja: Helikon Infó Kft. 
felelős kiadó:  Iski Zsolt ügyvezető

Szerkesztő: Ujváry-Nagy Ildikó

Hirdetésszervező:  
Varga Tibor 06/30/6324-722  

Nagyné Horváth  
mónika 06/20/519-8518

Terjesztési ellenőr: Fábián László 
30/4877-299

Szerkesztőség: Siófok, Kele u. 5.  
Tel: 84/317-922

Hirdetésfelvétel: 
Szuperinfó Reklámiroda - 

Siófok, Kele u. 5. 
TESCO üzletsorán - Quick 5 

gyorsnyomda, 
Hrubos Ingatlanközvetítő Kft. 

Siófok, Fő u. 174-176.

Nyomdai munka:

ISTER Trade Kft.,   
Dózsa György tér 7, Fehértó 9163

Lapzárta: csütörtök 10 óra 
E-mail: siofok@szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu

SZíNHELyESSéGéRT CSaK 
HOZOTT PROOF ESETéN TUDUNK  

FELELŐSSéGET váLLaLNI! a 
HIRDETéSEK TaRTaLMáéRT, 

ÚJSáGBaN vaLÓ ELRENDEZéSééRT 
NEM (ill. az általunk okozott hiba 
esetén csak az aktuális hirdetés 

díjának értékéig)  
váLLaLUNK FELELŐSSéGET! 

TERJESZTi A mAgyAR PoSTA

a kiadó előzetes engedélye nélkül 
a lapban megjelent hirdetéseket 

felhasználni tilos!

i m p R e s s z u m

hízott disznók eladók! Szabadtartás-
ban, hagyományos módon hizlalva. 
Telefon: 06/30/226-1542

tab központjában, 1. emeleti, 72 m2-
es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 10,5 
millió Ft. +36304025065

aprított tűzifa 14.000Ft/m3. 
tel.:06-70/249-5833

Vesta 2 típusú! Jó állapotú kétlyukú 
gáztűzhely ingyen elvihető Siófokon! 
06/20/526-9465

10eFt-ért használt ülőgarnitúra azon-
nal elvihető helyhiány miatt. 
06/70/380-8713

aprított tűzifa 12.000Ft/m3-től 
akác, tölgy és vegyes. tel.:06-
20/515-6536

eladó szekrénysorok, étkezők, kony-
habútorok, karnisok, függönyök, ágy-
neműgarnitúrák, egyes kárpitozott 
bútorok akciója! Erzsébet utalványt 
elfogadunk. Bútor és Lakberendezési 
Üzlet Lepsény, Fő út 45. 
Tel.:06/22/437-677

szolgáltAtás

duguláselhárítás, akciós áron, leg-
olcsóbban! Garanciával, bontás nél-
kül! Bármikor hívható! Tel.: 
06/20/455-9397

tV-javítás garanciával, Siófok és 
környéke Tímár, TV-műszerész. 
T.:06-30/2879-206

Kéménybélelés T.:06/20/3345016

duguláselhárítás, vízszerelés. Cső-
kamerázás, 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

Fuvarozás, költöztetés bel- és kül-

földre egyaránt, korrekt áron! 06-

20/403-3108 www.kktransz.hu

Ponyvás kisteherautóval szállítást, 

költöztetést vállalok. T:06-70/590-

7031

duguláselhárítás, teljeskörű zsírta-

lanítás, 0-24. Udvartakarítás. 06-

70/703-4364

Kárpitos! Stillbútorok és egyéb kárpi-

tos bútorok javítása. 06/30/904-

5809

3,5t ösztömegű, ponyvás emelő-

hátfalas kis tehergépkocsival, 

szerződéses munkát vállalok. 

Költöztetést is. tel.:30/9899-927

akciós, új cserépkályha +takarítás, 

átrakás. T.:+36/20/491-8734

lomtalanítás, udvartakarítás, lomb-

szállítás, bontást, bozót irtást válla-

lok! T.:06-30/943-8963

energetikai tanusítvány, S.O.S, 48 

óra alatt. 06/30/238-7310

Kisebb asztalos munkát vállalok. 

T:06-70/515-3188

Vízvezeték szerelés, fürdőszobák tel-
jeskörű felújítása, csőtörések hibaelhárí-
tása,  - Siófok és vonzáskörzetében. 
06/20/444-6815

házhoz menő takarítás, lomtalanítás, 

padlástól pincéig, épületbontás, sitt-

szállítás. 06/30/581-9798

Víz- gáz- fűtés szerelést vállalok. Hív-

jon bizalommal! 06/30/905-2096

rovar-és rágcsálóirtás. Iroda: Kőrös-

hegy, Petőfi u. 116. 84/340-488, 

30/979-2777 www.roteberg.hu

szobafestés, mázolás, tapétázás. 

Akciós áron! 06/30/498-6893

Kárpitos Bt. T.:06/30/385-0624

tereprendezés, árokásás, sittszállí-

tás, zöldhulladék elszállítás, lomtala-

nítás, tuskókiszedés, fakivágás. Tel.

sz.: 06/30/213-0344

autó és motorvillamosság, UV-

jelölés, szélvédőjavítás, akciós 

szélvédők-oldalüvegek legol-

csóbban. siófok-Kiliti, honvéd 

u.28. 06/70/519-3663

Fogsorjavítás! Siófok. 06-20/775-

3948

duguláselhárítás falbontás nélkül, 

0-24-ig zsírtalanítás géppel, hétvé-

gén is, garanciával. 06-70/233-0673.

Kémény felújítás, bélelés (bontás 

nélkül) cserépkályha forgalma-

zás, építés. 06-70/427-0742, 

www.szucs.kemenycserepkalyha.

hu

hajdu bojler, mosógép alkatrészek. 

Centrifuga burkolat 3990 ft. Siófok, 

Bajcsy Zs. u.110. 0684/313-091

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,

burkoló munkát, jó minőségben, 

megfizethető áron vállalunk. Tel.:06-

70/652-9534

társkereső

176/74/62 független férfi élettársat 

keres. 06/84/368-709

60 éves férfi társat keres 55-60 éves 

nyugdíjas hölgy személyében. 

06/20/339-3348

38-éves, saját ingatlannal rendelkező 

férfi komoly kapcsolatot keres házas-

ság céljából. 06/30/592-0522

60-as férfi kapcsolatot keres. T:06-

30/844-8628

Kényeztető masszázs, diszkréten! 

T:06-30/458-2526

Csinos jó alakú hölgy nemdohányzó, 

intelligens társát keresi 50 -60 év kö-

zötti, rendezetten élő férfi személy-

ében 06-70/361-5769

oktAtás

Matematika, fizika korrepetálás min-

den szinten. Tel.:30/6483-447

történelemből felkészítés. 

Tel.:30/376-7779+

Az akció a hirdetésfelvevő helyeinken  
2017. január 30-tól március 31-ig  

személyesen feladott és készpénzben kifizetett,  
egy adott hirdetésre vonatkozik.

APróhirDetési  
Akció A hét minDen nAPján!

2-t fizet

3-at kap
ismét 
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www.kurdielektro.hu
   Kattintson ránk!

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. 

Siófok és környékének egyik legnagyobb munkáltatója, az autóiparban működő Kongsberg Interior Systems Kft. a 
Balaton parton egész évben állandó létszámban 400 főt foglalkoztat a Bajcsy- Zsilinszky úton, a Siófoki Ipari Parkban.

a Kongsberg gyártóegysége ülésmozgató megoldásokat, aktív fejtámla, motorháztető nyitó kábeleket, va-
lamint kisgép kábeleket gyárt. vevői a világ vezető autógyártó vállalatai, a siófoki Kongsberg termékeivel 
futnak többek között az audi, a Mercedes, Jaguar, Land Rover, Peugeot, Fiat modelljei

álláslehetőség: RaktáRos
8 órás, műszakos munkarend

Alapvető feladatok:
• Gyártóterületek igény szerinti kiszolgálása, anyagkiadás, bizonylatolás
• Beazonosított, sérülésmentes anyagok összekészítése a gyártóterületnek
• visszaérkező alapanyagok, félkész termékek raktári lokációra való visszarakása
• anyagmozgások könyvelése
• Készletpontosság ellenőrzése, gördülőleltár, leltár
• alapanyagok és késztermékek le- és felrakása, előkészítése átvételhez, kiszállításhoz
• a készlet tárolása és kezelése, az áruk minőségi megóvása
• alap, csomagoló, egyéb anyag, gép, eszköz, berendezés, szerszám ellenőrzése, 

érkeztetése, rakodása, beraktározása, kezelése, bizonylatolása
• Belső azonosítók elhelyezése az anyagokon
• Targoncák előírásszerű használata, targonca karbantartási munkákban segédkezés
• anyagok mérése, címkézése

Elvárások:
• Raktározási területen 1-2 éves gyakorlat • Targonca vezetői engedély
• Felhasználói szintű számítógépes ismeret
• Szakmunkás végzettség • Egészségügyi alkalmasság

Előny: SaP vállalatirányítási rendszer ismerete

Amit a vállalat nyújt az alapbéren túl:
• Saját állományú, határozatlan idejű szerződés (éves állás), 3 hónap próbaidő
• vállalati busz, munkarendhez igazodó, bérelt vállalati busszal a belépő kártya 

felmutatásával ingyenes
• Munkaruha • Cafetéria (próbaidő után) • Havi teljesítmény bónusz

Jelentkezés az állásra 2017. február 2-ig:  
munka.siofok@ka-group.com e-mail címen vagy 

 jelentkezési lap kitöltésével a telephelyen: 
Kongsberg Interior Systems Kft 8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 201/D.

Jelentkezéseket 2017. február 2-ig az alábbi  
e-mail-en várjuk: munka.siofok@ka-group.com
vagy jelentkezési lap kitöltése a telephelyen.
kongsberg interior Systems kft.  
8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 201/D 

A Siófoki kongSberg
Siófok és környékének egyik legnagyobb munkál-
tatója, az autóiparban működő Kongsberg Interior 
Systems Kft. A Balaton-parton egész évben állan-
dó létszámban 400 főt foglalkoztat a Bajcsy-Zsi-
linszky úton, a Siófoki Ipari Parkban.
A Kongsberg gyártóegysége ülésmozgató meg-
oldásokat, aktív fejtámla, motorháztető nyitó 
kábeleket, valamint kisgép kábeleket gyárt. Ve-
vői a világ vezető autógyártó vállalatai, a siófoki 
Kongsberg termékeivel futnak többek között az 
Audi, Mercedes, Jaguar, Land Rover, Peugeot, 
Fiat modelljei. A cégcsoport számára ez a válla-
lat kulcsfontosságú szerepet tölt be Európában, a 
kontinensen ugyanis az egyetlen ilyen profilú gyáregy-
sége.

megVáltoZott munkAkÉPeSSÉgŰ
munkavállalókat keresünk 

OPERÁTORI munkakörbe,
telJeS munkAiDŐS  

foglAlkoZtAtáSSAl,

Összeszerelés területére könnyű 
fizikai álló és ülő munkára.

béren kívüli juttatási csomagot, 
céges busszal való munkába  
járási lehetőséget biztosítunk.

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

Mûvese állomás mellett/

URIAGE LA RochE PosAy vIchy KüLönLEGEs AKcIóK!

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 2017.01.27-től visszavonásig vagy a készlet erejéig.

www.koranyipatika.hu

ingyenes cukor és koleszterin mérés! (2017. január 20-tól visszavonásig)

LaCaLuT 
aKTíV 
FOgKréM  
75 ml +  
ajándék fogkefe  

860 ft 
 11,5 Ft/ml

LInEx FOrTE 
éLőFLóra 
bélflóra  
javító 14 szem
1500 Ft helyett

1140 ft  
 81,4 Ft/db

aCC  
600 mg  
pezsgőtabletta  
10 db
2200 Ft helyett

1830 ft  
 183 Ft/db

Valentin napi party a Galerius Fürdőben
Részletes  

programunk 
 jövő heti  

Szuperinfóban!
8600 Siófok, Szent László u. 183. Tel.: 0036 84/ 506-580  

fax: 0036 84/ 506-579 • e-mail: sales@galerius-furdo.hu • www.galerius-furdo.hu

2017. Február 11. Szombat
„Csobbanj bele  
a szerelembe!”


