
Siófok 2017. február 10., XXVi/6.Érték és tartalom

VI. Balaton  
Parti  
Esküvő 
Party
2017. február 18. 10-18 óra  
Kentaur Üdülőfalu és  
Kastélyhotel
(Balatonboglár, Zrínyi u. 100.)
A BELÉPÉS INGYENES!

Ági Szalon 25. éves  
Jubileumi menyasszonyi 
ruha és a Julio Öltönyház 
közös divatbemutatója

30 kiállító

Vas adagolható: 48 Ft/kg
Vas nem adagolható 38 Ft/kg
Vas lemez: 38 Ft/kg
Vörös réz: 1200 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!!! 

Száraz 
tüzifa 
12.000 Ft-tól 
rakott kaloda 80x120x100 cm,

garantált mennyiség 
aprítva, ingyenes házhoz 

szállítással Siófok  
30 km-es körzetében. 

06-70/600-3024
Az ajánlat 2017. 02.10-től 06.31-ig tart.

Ajtófelújítás!
Bontás nélkül rövid határidővel!

Nézzen be hozzánk vagy érdeklődjön telefonon: 06 XX XXXX XXX

előtte

1000 modell!
standardtól - exkluzívig

Győződjön meg kötetlen tanács-
adásunk alkalmával a jól bevált 

PORTAS-felújítási technika előnyeiről!

✓ soha többé ajtófestés
✓ törmelék nélkül akár egy nap alatt
✓ bontás helyett új, modern felület
✓ könnyű ápolás, ütés- és kopásálló
✓ a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
✓ saját gyártású minőségi alapanyagok  

A bontás nélküli megoldás: PORTAS-
korszerűsítés az Ön egyedi kívánságai 
szerint a kívánt dekorral. A berendezés-
hez illő megfelelő modellel a  különle-
ges igényeknek is megfelelünk.

Gyors, tiszta, tartós és stílusos 

Régi ajtók?
Újra szép lesz 
akár 1 nap alatt!

Mintaasztalos K�  
PORTAS-szaküzem 
XXXX Mintaváros • Gyalus Gyula u. 111
www.portas.co.hu

Ajtófelújítás!
Bontás nélkül rövid határidővel!

Nézzen be hozzánk vagy érdeklődjön telefonon: 06 XX XXXX XXX

előtte

1000 modell!
standardtól - exkluzívig

Győződjön meg kötetlen tanács-
adásunk alkalmával a jól bevált 

PORTAS-felújítási technika előnyeiről!

✓ soha többé ajtófestés
✓ törmelék nélkül akár egy nap alatt
✓ bontás helyett új, modern felület
✓ könnyű ápolás, ütés- és kopásálló
✓ a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
✓ saját gyártású minőségi alapanyagok  

A bontás nélküli megoldás: PORTAS-
korszerűsítés az Ön egyedi kívánságai 
szerint a kívánt dekorral. A berendezés-
hez illő megfelelő modellel a  különle-
ges igényeknek is megfelelünk.

Gyors, tiszta, tartós és stílusos 

Régi ajtók?
Újra szép lesz 
akár 1 nap alatt!

Mintaasztalos K�  
PORTAS-szaküzem 
XXXX Mintaváros • Gyalus Gyula u. 111
www.portas.co.hu

Hivjon most: 06-20/224-1772

Bontás nélkül rövid határidővel! 

Ajtófelújítás!

  soha többé ajtófestés
  törmelék nélkül akár egy nap alatt
  bontás helyett új, modern felület
  könnyű ápolás, ütés- és kopásálló
  a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
 saját gyártású minoségi alapanyagok
Gyors, tiszta, tartós és stílusos

Újra szép lesz akár 1 nap alatt!

Régi ajtók?

Mintaasztalos Kft 
PORTAS-szaküzem 
XXXX Mintaváros
Gyalus Gyula u. 111     www.portas.co.hu

✓ bontás, piszok és törmelék nélkül
✓ soha többé ajtókat festeni
✓ a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
✓ több mint 1000 modell 

Régi ajtók?
Szinte újat 1 nap alatt!

Hívjon most! 0620 00 00 000

Szinte újat 1 nap alatt!

előtte

peRfekt móR bt. 

www.perfektajto.hu
Üzletkötő: 06-30/2666-399 
Cseretelep: 06-30/911-3657

Siófok, Honvéd u. 33.
nyitva: H-P: 8-17; Szo: 8-12

További készülékekről kérjen ajánlatot!
50 km belÜl kiSzállíTva 
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ipari gázok: oxigén, 
Co2, argon, nitrogén

lakoSSági éS iPari 
gázpalack

nagyker
pb 11,5 kg  

3.690 Ft
gázkészülékek, kazánok, konvektorok, 
radiátorok értékesítése.

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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3.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

FESTMÉNYVÁSÁR
Siófok, Kálmán Imre 

Kulturális Központ, Fő tér 2.

február 13. hétfő 11-17-ig
Több, mint 250 db festményből  
vásárolhat, akár részletre is!

Kp. fizetésnél 30-40% engedmény!
A+B Galéria Pécs

Tel./fax: 72/781-260, 06-70/771-6654
www.apluszbgaleria.hu

Szeretne InGYen utAznI?
www.szekelyerno.hu

Siófok, Vak Bottyán u. 27. 
Tesco üzletsor Tel.: 06 20 289 5844

Biotechusa.Siófok

Vitamin C 
1000 
bioflaVonoids

Bábolnai 
naPoSCSibék 
rendelhetők a ságvári 
márkaképviselőnél.
Első szállítás március elején. 
Folyamatos szállítás!

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

KönyvKötô
szakdolgozat, könyv, 

újság bekötése
várnagy Miklós Siófok, Szilfa u. 5.

06-20/9615-834, 84/352-761
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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!

ingyenes hallás  
szűrés akCió

Nem hallja, nem érti…?  
Ne törődjön bele! 

Jöjjön el hozzánk egy 
ingyenes hallásvizsgálatra!

bejelentkezés: 30/620-44-63  
siómedical rendelő siófok, 

semmelweis u. 1.

dr tóth ákos  
fül-orr-gégész főorvos
2017. február 10-től  

viszavonásig tart.

Bútor és  
LakBerendezési 

üzLet
Lepsény, Fő út 45.  

Tel.: 22/437-677
nyitvatartás: H-p: 9.00-17.00 

szo: 9.00-13.00 

Kárpitozott bútorok 
szekrénysorok,  

étkezők,  
konyhabútorok,  

karnisok, függönyök,  
ágyneműgarnitúrák.

erzsébet utalványt elfogadunk!

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

Mûvese állomás mellett/

URIAGE LA RochE PosAy vIchy KüLönLEGEs AKcIóK!

Tel/Fax: 84/316-079 Nyitva: H-P 7.30-18.30 • Szo: 7.30-13.00

www.koranyipatika.hu

Ingyenes cukor és koleszterin mérés! (2017. február 10-től visszavonásig)

Béres csepp extra

Béres csepp extra 
4x30 ml 

+ Béres C vitamin 
50 mg 120 db  
4667 Ft helyett

libero new Born 1 - 78 db  2999 Ft 38,4 Ft/db

libero new Born 2 - 70 db 2999 Ft 42,4 Ft/db

libero comfort 3 - 62 db  2999 Ft 48,4 Ft/db

libero comfort 4 - 54 db  2999 Ft 55,5 Ft/db

libero comfort 7- 42 db  2999 Ft 71,4 Ft/db

4x30 ml 
4140 Ft helyett 29 Ft/ml

16,6 Ft/egység

3460 ft

3990 ft
vichy arcápolók, minden második termék  
50% kedvezménnyel (A kedvezményes ár az olcsóbb 

termékre vonatkozik.) 

multi-tabs 
Omega KiD 
rágótabletta 
30 db
1600 Ft helyett 

1250 ft
 41,6 Ft/db

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

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

Keressen bennünket:

- Enying, Kossuth u 45. (OTP mellett az iskolánál)
- Lepsény, Fô út 105. 

Telefonon: 06 30/639-0717

optikahét 

a GöbLyös OPTiKában!
FEbruár 13-18-iG!

MindEn  
szEMüvEGLEncsérE

MindEn  
szEMüvEGKErETrE
30-50% 

EnGEdMénnyEL!
az akció csak a fent nevezett héten érvényes!

szOLGáLTaTásainK:
•  szemvizsgálat
•  ultrahangos  

szemüvegtisztítás
•  bankkártyás fizetés
•  egészségpénztári  

kártyák elfogadása!
Az akció részleteiről érdeklődjön  
személyesen, vagy telefonon!
Az ajánlat 2016. február  
13-18-ig érvényes.

30%

• személy és kistehergépkocsik 
   teljeskörű javítása
• ford gépkocsik teljeskörű szervíze
• autódiagnosztikai vizsgálat
• karosszéria javítás
• műszaki vizsgára felkészítés!
• Gumiszerelés, centírozás, tárolás

siófok, vak Bottyán út 32.
tel.: 84/315-827, tel./fax: 84/316-941,

Mobil: 06/30/9699-889
e-mail: szalczgruber@fordautoprofil.t-online.hu

IBUSZ Siófok, Fő tér 9. • Tel.: 84/510-720
E-mail: siofok@ibusz.hu • www.ibusz.hu

UTAZÁST TERVEZ?
FOGLALJON NÁLUNK!

Előfoglalási kedvezmény 2017
15% kedvezmény

Előfoglalási kedvezmény minden saját szervezésű 
utazásra 2017.03.01-ig

50% kedvezmény
Saját szervezésű májusi, júniusi és szeptemberi 
indulású közlekedési eszközökre 2017.03.01-ig

ÉLMÉNYEK 
KORHATÁR NÉLKÜL

Z S E B Ü N K B E N  A  V I L Á G

EGZOTIKUS ÜDÜLÉSEK | 2016-2017
EURÓPAI VÁROSLÁTOGATÁSOK ÉS KÖRUTAZÁSOK

ÉLMÉNYEK 
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EGZOTIKUS ÜDÜLÉSEK | 2016-2017
EURÓPAI VÁROSLÁTOGATÁSOK ÉS KÖRUTAZÁSOK

ÉLMÉNYEK 
KORHATÁR NÉLKÜL
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EGZOTIKUS ÜDÜLÉSEK | 2016-2017
EURÓPAI VÁROSLÁTOGATÁSOK ÉS KÖRUTAZÁSOK

ÉLMÉNYEK 
KORHATÁR NÉLKÜL

Z S E B Ü N K B E N  A  V I L Á G

EGZOTIKUS ÜDÜLÉSEK | 2016-2017
EURÓPAI VÁROSLÁTOGATÁSOK ÉS KÖRUTAZÁSOK

ÉLMÉNYEK 
KORHATÁR NÉLKÜL

Z S E B Ü N K B E N  A  V I L Á G

EGZOTIKUS ÜDÜLÉSEK | 2016-2017
EURÓPAI VÁROSLÁTOGATÁSOK ÉS KÖRUTAZÁSOK

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



2017. február 10.  3Lapunkat és híreinket elolvashatja a www.szuperinfo.hu/somogy/siofok weboldalon.

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

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

átMeneti vízHiány ádánd
Tájékoztatjuk tisztelt Felhasználóinkat, hogy  

2017. 02 14-én 07.00-15.00 óra között  
Ádánd település (kúti víz által ellátott településrészén)  

területén karbantartási munkák miatt  
nyomáscsökkenés és vízhiány várható. 

Ivóvizet ebben az időszakban ivóvízszállító 
tartálykocsiból lehet vételezni.

Megértésüket köszönjük!

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.

ElérhEtô áron
Pizza rEndElés:
www.pizzakaravan.hu

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

Finomat

Jó  
minôségben

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

FüSTölT áRUk
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induló tanfolyam: 

baLaTOnbOGLár  
MaThiász isKOLa 
02.15. (szerda) 16 óra
Tel.: 06-30/921-9617

www.aszautosiskola.hu
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ultrahang (uh) MagÁnrEnDElÉS
Dr. Reichert Judit radiológus, főorvos

-  Általános hasi és 
kismedencei szervek

-  Pajzsmirigy, here, emlő 
és lágyrészek UH vizsgálata

- Izületek
- Érvizsgálat (carotis, véna)

előjegyzés és időpontegyeztetés
+36-30 20 91 724  Rendelő:   

2017. 02.10-02.15-ig

anGOL TanárT FELvEszünK!

Siófok, enying figyelem!

ingyeneS 
KépzéS

lépjen be az okoSeSzközök
(számítógép, laptop, telefon) világába!

a gInop 6.1.2-15 „Digitális szakadék  
csökkentése”támogatott program  

keretében elsajátíthatja iskolánkban:

PC, tablet, telefon, mentés, internet, 
e-mail, csatolmányok, vírusok, 

facebook, regisztráció, stb . 
megismerése, használata.

e-000400/2014/D003 
– elsô lépések a digitális 

világba – IKeR 
 1. szintû képzés  

kezdô
e-000400/2014/D004 

– Önállóan használom az 
informatikai eszközömet 
– IKeR 2. szintû képzés 

haladó

jegenye bútor
Készleten lévô egyes termékek óriási kedvezménnyel!

Az akció 2017.02.10-02.16-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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Íves fotel

29.900 Ft-tól

Duó fotel

47.900 Ft-tól

Képek
2990 Ft-tól

Dóri konyha

89.900 Ft-tól

Fotelágy
35.900 Ft-tól

Franciaágy

szivacsos 55.900 Ft-tól
rugós 69.900 Ft-tól

Heverô

szivacsos 33.900 Ft-tól
rugós 39.900 Ft-tól

Kerek MDF dohányzó

19.900 Ft-tól

10-11-én: 
Régi gyógyszertár 
siófok, Fő u. 202., 

tel: 06-84/310-041

12-13-án: 
Korányi Patika 

siófok, Korányi s. u. 14., 
tel: 06 84/316-079

14-15-én: 
Főnix Gyógyszertár 
siófok, Fő tér 10/b, 
tel: 06 84/318-595

16-án: 
Kaduceus Gyógyszertár 

siófok zamárdi út 4., 
tel: 06 84/ 310-935

GyóGyszertári  
üGyelet

siófokon
Február 10-16.
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* Az ajándékra csak a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak, a készlet erejéig, 2017. március 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*

FŐNIX GYÓGYSZERTÁR  
Siófok, Fő tér 10/b

Nyitva tartás: H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-12.00 • Tel: +36-70/2074606

FEbRuÁRI akcIÓINk: 30% kEdvEZméNY
NEo cITRaN belsőleges por  

felnőtteknek 14X: 1862 Ft
(régi ár: 2660 Ft; új egységár: 133Ft/db)

mEbucaIN mINT 2mg/1mg  
szopogató tabletta 20X: 1070 Ft

(régi ár: 1534 Ft; új egységár: 53,5Ft/db)

volTaREN EmulGEl FoRTE  
20mg/g gél 50g: 1635 Ft

(régi ár: 2341 Ft; új egységár: 32,7Ft/g)

NaSIvIN 0,5mg/ml oldatos  
orrspray 10ml: 1280 Ft

(régi ár: 1833 Ft; új egységár: 128Ft/ml)
*A termékakciók 2017.02.05-től 2017.03.04-ig érvényesek és a készlet erejéig tartanak. Az akciók a gyógyszertár népszerűsítését szolgálják,  
nem az egyes termékek fogyasztására ösztönöznek.  

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

Belföldi turizmus trendek 2016-ban
 ■ kiemelkedő nyári sze-

zon, erős szeptember, né-
hány napos és egyre több 
okostelefonos foglalás 
jellemezte a tavalyi bel-
földi turizmust. 

A kiemelkedő nyári szezon 
és a megszokottnál erősebb 
szeptember egyaránt hozzá-
járult ahhoz, hogy 2015-höz 
képest újabb rekordévvel zár-
jon a belföldi turizmus. A leg-
népszerűbb települések rang-
sorában tavaly is Budapest, 
Siófok és Hajdúszoboszló vitte 
a prímet, s már minden ötö-
dik belföldi kikapcsolódást 
valamilyen mobil eszköz-
ről intézték a magyarok – ír-
ja elemzésében a Szallas.hu. 
A szálláskereső oldal adatai 
alapján tavaly a forgalom 10 
százalék felett bővült 2015-
höz képest. A 2016-os évben 
a nyári szezonban volt jelen-
tős növekedés a vendégéjsza-
kák számában, kiemelkedő 
volt még a szeptember és a ka-
rácsonyi időszak. Egyre ke-
resettebbek lettek a hotelek, 
és a belföldi vendégek általá-
ban egy-két napra foglaltak 

szállást. A legnépszerűbb tele-
pülések sorrendje tavaly sem 
változott, Budapest lett az el-
ső, ezt követte Siófok és Haj-
dúszoboszló. A szállásfoglalá-
sok közel kétharmada történt 
online, és jellemzően egyre 
többen foglalnak okostelefon-
ról, tabletről. 

- A kikapcsolódásra vágyók 
2016-ban vagy nagyon előre 
gondolkodtak, vagy az utolsó 

pillanatra hagyták a szállás-
helyek intézését, így az utolsó 
pillanatos és a 90 napos elő-
foglalások erősödtek a legjob-
ban. A vendégek ezzel egyre 
nagyobb kihívás elé állítot-
ták a szálláshelyeket, hiszen 
a jól tervezhető 30-40 napos 
foglalások részaránya csök-
kent - nyilatkozta Szigetvári 
József, a Szallas.hu ügyveze-
tő igazgatója.  M.B. 

2015-höz képest tavaly újabb rekordévvel zárt a belföldi 
turizmus, a nyári szezonban és szeptemberben tapasztaltak 
leginkább emelkedést a vendégéjszakák számában. Siófok 
2016-ban is megtartotta dobogós helyét a legnépszerűbb 
települések rangsorában. turizmus

Élménybeszámoló 
az erdélyi hegyekről

 ■ Erdély legmagasabb 
hegyein barangolt dr. 
Farkas sándor siófoki 
nyugalmazott sebész fő-
orvos, és útjairól a BRTk 
könyvtár közönségének 
hozott el képes beszá-
molót. 

„Nagy hegyeknek ormán – 
Erdély peremén” címmel egy 
vetített képes előadás során 
kalandozhattak el az érdek-
lődők Erdély legmagasabb 

hegyeinek, például a Foga-
rasi-havasok, a Kelemen-ha-
vasok, vagy a Szörényi-ha-
vasok csúcsaira. Dr. Farkas 
Sándor nyugalmazott se-
bész főorvos február 2-án 
egy színes élménybeszá-
molóban mesélt kalandos 
útjairól a siófoki könyvtár 
teltházas közönségének. A 
csodálatos fotókon a részt-
vevők elé tárult Erdély tá-
jainak lenyűgöző szépsége. 

 Milei Barbara 
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Ma estére 
szabad a kecó
avagy a londoni szextett

Ray Cooney-John ChapmanRay Cooney-John Chapman

Bulvár burleszk

Fordította Hamvai Kornél, 2008Fordította Hamvai Kornél, 2008

Szereplők:
PHILIP MARKHAM: 
Hujber Ferenc
JOANNA MARKHAM: 
Kiss Ramóna
HENRY LODGE: 
Gesztesi Károly
LINDA LODGE: 
Vanya Tímea
ALISTAIR SPENLOW: 
Száraz Dénes
SYLVIE: Bugár Anna
TRISTAN PANGBOURNE: 
Harmath Imre
MISS SMYTHE: 
Bánfalvy Ági
MISS WILKINSON: 
Görgényi Fruzsina

Bánfalvy 
Ági

Száraz 
Dénes
Száraz 
Dénes

Hujber 
Ferenc
Hujber 
Ferenc

Gesztesi 
Károly
Gesztesi 
Károly

Hujber 
Ferenc
Hujber Hujber Hujber 
FerencFerencFerenc

KárolyKárolyKárolyKárolyKároly

Kiss 
Ramóna

Ági

Hujber Hujber Hujber Hujber Hujber 
FerencFerencFerencFerenc

Harmath 
Imre

Ray Cooney 
legtöbbet 

játszott 

vígjátéka!

Bulvár burleszkBulvár burleszk 12

Rendező: Horváth Csaba
Producer: Bánfalvy Ági, HCS
Díszlet- és jelmeztervező:
Szlávik István
Zeneszerző: Oliver W. Horvath

„Óriási siker! Az év legütősebb vígjátéka! Nem tudtam abbahagyni a nevetést.” – The People Magazin

szabad_a_keco_A5.indd   1 2015.02.13.   15:27:28

Gesztesi károLY és  
HujBer ferenC!
2017. március 18. (szombat), 19 óra 
kálmán imre kulturális központ (siófok)
Jegyár: 3.300-3.600 forint
Jegyrendelés, információ: (84) 311-855
Jegyek a helyszínen, az Interticket jegyirodáiban és 
a www.jegy.hu oldalon válthatók!

 ■ A siófoki tankerület-
ben összesen 280 általá-
nos iskolás diák írt köz-
ponti felvételit magyar-
ból és matematikából. 

A két tantárgyból janu-
árban vizsgáztak a tanulók 
a Siófoki Perczel Mór Gim-
náziumban, a felvételizők 
fele Siófokról, fele vidékről 
érkezett. A továbbtanulás-
hoz szükséges felvételin 
jobban teljesítettek idén a 
tankerület diákjai, az ösz-
szesített eredmény átlaga 
matematikából 23 pont, ma-
gyarból 33,5 pont lett. A leg-
jobb dolgozatot írók mate-
matikából és magyarból is 
48 pontot értek el, kiemelke-
dően gyenge dolgozat nem 
született idén. 

- A magyart az eddigi-
eknél könnyebbnek ítélték 
meg a diákok, ami a tava-
lyinál jobb átlagban is lát-
ható. A matematika ösz-
szességében szintén jobban 
sikerült, mint az előző év-
ben. Látszik, hogy a gyere-
kek nagy része ismeri a fel-
adattípusokat, készülnek rá. 
Matematika első öt feladata 
az eddigi évekhez hasonló 
feladattípusokból állt. A di-
ákok nehezebbnek találták a 
geometriai feladatokat, és a 
szöveges feladatot. Az egyik 

feladatnál a hosszú szöveg-
környezetben nehezen talál-
tak meg a feladat lényegét. 
A javítás során azt tapasz-
taltuk, hogy nem precízek 
a gyerekek, nem olvassák 
el pontosan a feladatokat, 
nem a kérdésre válaszol-
tak, ebből több hiba is adó-
dott. Ennek egyik oka lehet 
az is, hogy a központi sza-
bályozás szerint, először a 
magyart írják, majd a ma-
tematikát, amely általában 
nehezebb. Magyarból szin-
tén a korábbiakhoz hason-
ló feladattípusokat kellett 
megoldaniuk. Jól sikerül-
tek a szövegértésre alapuló 
feladatok, nehezebben men-
tek a klasszikus nyelvtanra, 
helyesírásra épülő részek, a 
szólások és közmondások. 
Kiemelném, hogy a koráb-
bi évekhez képest pozitív 
irányba változott a szöveg-
alkotási feladat megoldása, 
látható, hogy az általános 
iskolai pedagógusok, ismer-
ve a feladattípusokat, nagy 
gondot fordítanak erre a tí-
pusra – számolt be az idei 
felvételi vizsgákról Vaskóné 
Csák Erika, a Perczel Mór 
Gimnázium igazgatója. 

A feladatsorokat a gim-
názium tanárai javították 
és a központi írásbeli vizs-
ga részletes eredményeit 

tartalmazó értékelőlapot 
február 9-ig minden tanu-
lóhoz eljuttatták. A diákok 
több mint fele megtekintet-
te dolgozatát és személye-
sen vette át az értékelőlapot. 

Azok a tanulók, akik a 
Perczelbe angol tagozatra 
jelentkeznek, angol szóbe-
lin vesznek részt február 
végén. 

A tanulók felvételi ösz-
szpontszáma a 7. év végi, és 
8. félévi átlagból, a közpon-
ti írásbeli felvételin szerzett 
pontokból, és a szóbelin 
szerzett pontokból áll ösz-
sze.   Milei Barbara 

A tavalyi évhez képest jobban teljesítettek idén a siófoki 
tankerület általános iskolás diákjai a továbbtanuláshoz 

szükséges központi felvételin. Az összesített eredmények átlaga 
magyarból és matematikából egyaránt magasabb lett. felvételi

Magasabbak lettek a pontátlagok idén a központi felvételin
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PÁlyÁzati felhívÁS
Nyim község Önkormányzata pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő 

nyim, fő utca 28. szám alatti, 52 m2 nagyságú
élelmiszer üzlet-, italbolt helyiségeinek határozatlan időre történő bérbe adására.

A helyiségbérlet kezdő időpontja: 2017. március 1.
A minimálisan ajánlható bérleti díj a két helyiségre együttesen 30.000.-ft,  

és 3 havi kaució előzetes biztosítása szükséges.
 A bérbe adás a két helyiségre csak együttesen érvényes!

A pályázat további feltételeiről az önkormányzat honlapján tájékozódhat.
A pályázatokat zárt borítékban 2017. február 24. napjáig a Ságvári közös 

önkormányzati Hivatalnál lehet benyújtani.
Nyim község Önkormányzata

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: 2017.02.10. - 02.28-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

Kaduceus 
GyóGyszertár

Siófok, zamárdi u. 4. Tel.: 06/84/310-935 Téli nyitva tartás: H-P 7.30-19.00, Sz 8.00-16.00

újdonsáG! Örömmel tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, 
hogy e-héttől patikánkban is elérhetőek 

az uriaGe kozmetikumok teljes portfóliója!
Patikánkban teljes választékban megtalálhatóak a Vichy, La Roshe Posay, Eucerin, 

Bioderma, Nuxe, Dermaviduals és most már az Uriage dermokozmetikumok! 

-15% kedvezmény algoflex 400 mg 10x 960 Ft 816 ft (eá: 96 Ft/db) 

algoflex 400 mg 20x 1520 Ft 1292 ft (eá: 76 Ft/db)

rubophen 500 mg 20x 995 Ft 796 ft (eá: 49,8 Ft/db)

normaflore 20x 2490 Ft 1992 ft (eá: 124,5 Ft/db) 

-20% kedvezmény Libero Comfort és newborn pelenkákra!
További akcióinkat megtekinthetik a  

WWW. KADUCEUSGYOGYSZERTAR.HU weboldalon! Az
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uriaGe akCió! Uriage Xémose termékcsaládból 2 db vásárlása 
esetén a második termék csak 999 ft!

uriage thermale isophy orrspray -20% kedvezménnyel!
vichy akció! 2 db arcápolási termék vásárlása esetén a  

2. alacsonyabb áru termékre -50% kedvezmény!

Siófok Fő utca 88. Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 7.30-17-00 óráig • Szombat: 7.30-13-00 óráig 
Tel.: +36 84/506-583  +36 84/506-584 • E-mail: info.siofok@balindceg.com

SauNiEr Duval
SEmiaTEk CoNDENS  
24 kW kondenzációs  
kombi kazán

219.990 Ft
a készlet erejéig

HSk NémET  
minőségi  
bemutató  
zuhanykabinok 
kiárusítása  

35%  
kedvezménnyel!

víz-, gáz-, FűTéS-, villaNy SzErEléSi 
aNyagok SzélES válaSzTéka.

 és  gépek,   
és  kézi szerszámok széles választéka.
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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)

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!

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

Nyitva: H-P.: 8-18, Sz.: 9-12

PaTyolaT TiSzTa ruHák
Siófok - ipartelep, Marosi út 1.

(Interfructtal szemben, a Diego volt udvarában)

Háztól-házig szolgáltatás:
06-84-312-390 06-30-549-65-20 

06-30-510-77-67

MoSáS • ruHaTiSzTíTáS 
• SzőNyegTiSzTíTáS

rövid HaTáridővel!
www.patyolat-siofok.hu

paTyOlaT

Reni szalon - R-fashion
SZEMÉLYRE SZABOTT RUHATERVEZÉS, DIVATÁRU 
Szalonomban szívesen készítek egyéni méretre megrendelésre menyasszonyi 
ruhát, örömanya ruhát, ballagási ruhát, keresztelő ruhát. Legyen bármilyen 
alkalom, megtaláljuk a megfelelő ruhadarabot számodra.

KERESS BÁTRAN, SEGÍTEK A FAZON- ÉS AZ ANYAGVÁLASZTÁSBAN, HOGY 
ÁLOMRUHÁD LEHESSEN A SZÁMODRA LEGFONTOSABB ALKALMAKRA!

Üzletemben találsz általam készített hétköznapi és alkalmi ruhákat 
konfekcióméretekben (S, M, L, XL), kis szériában, magas minőségben.

Öltözz R-fashionba, legyél egyedi és különleges!
Reni Szalon Siófok, Sió u. 10. (Bonczó Renáta) 06-70/607-3303  
info@r-fashion.hu • bonczorenata@gmail.com • www.r-fashion.hu 
Facebook: Reni Szalon Nyitva tartás: H-P: 9-17, Szo. 9-12
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- 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...

BOND – az ékszerek világa 

Valentin napi ezüstékszer akció ⋆ 2017. február 1-14. 
Vásároljon ezüst szettet 10% kedvezménnyel!

Üzleteink: 8600 Siófok, Széchenyi u. 7. tel: 84/317-842, 20/951-9611
8630 Balatonboglár, Szabadság u. 11. tel: 85/450-121, 20/573-4323

A Bond Zrt. nemesfém-kereskedelmi  partnere a Zenit-Ker Kft.

Siófoki területre  
reklámkiadvány heti 

rendszerességű  

TERjESZTÉSÉRE  
megbízható céget keresünk.

Ajánlatokat  
hargitai.bea@t-online.hu 

címre várunk!

2017. február 1.-től az influenza járvány 
miatt a Siófoki kórház-rendelőintézet 

egéSz TeRüleTén  
láTOgaTáSi TilalOm  

Van éRVényben.
kérjük betegeink érdekében a látogatási 
tilalom betartását és szíves türelmüket!

Minden akciós csomagunk 
része: 2x2 db igazi belga csokiba 
mártott gyümölcs és hozzá 2x2 dl 

választható pezsgő!

„páROSan Szép az éleT!” 

Valentin-nap örömére mi is duplázunk!

a Hexa Cafe-ban! :)
Valentin-napi

meglepetéscsomagok

társasjáték kölcsönzés és vásárlás a hexa cafe-ban!
Gyertek és dobjátok fel az otthoni hangulatot 1-1 új társasjátékkal! sőt! Arra is lesz lehetőség, 
hogy akár 1-2 órára különtermünkben barátaikkal, családotokkal együtt begyertek és egy jó 
kávé/csoki mellett kipróbálhassátok a legújabb társasainkat. Játékra fel! :)

folyamatosan bővülő játékkészletünkről, kölcsönzésről, vásárlásról 
érdeklődjetek az alábbi telefonszámon: +3620/2000080

a bálint-napi csomagok elérhetőek kávézónkban: 2017.02.11-2017.02.19-ig, kérjük, előre 
foglaljatok asztalt a +3620/2999994-es telefonszámon! ;) üdv: hexa cafe csapata

1.  ámOR nyila cSOmag: 
2x2 db csokiba mártott eper + 2x2 dl pezsgő 
+ 2 db tetszőleges süti:  2.400,-Ft

2.  SzíV küldi SzíVnek cSOmag: 
2x2 db csokiba mártott eper + 2x2 dl pezsgő 
+ 2 db választható süti + 2 db választható üdítő: 2.600,-Ft

3.  bálinT-napi SzeRenád cSOmag: 
2x2 db csokiba mártott körte + 2x2 dl pezsgő 
+ 2 db választható tea + 2 db választható süti:  2800,- Ft

4.  cUpidO cSókja cSOmag: 
2x2 db csokiba mártott eper + 2x2 dl pezsgő 
+ 2 bögre forró szerelemcsoki:  2.800,-Ft

Hexa Cafe Siófok, Kele utca 5. 
Tel.: +36-20/28-28-001

Ahol az ízélmény valósággá válik!

sírkő Felújítást, 
áttisztítást, 

helyreállítást, 
sírgondozást, 

beültetést  

kedvező áron, 
rövid határidővel 

vállalunk. 
tel.: 84/313-678,  

30/2264073
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melléklet
álláS-
munkaHely

Munkaerőhiány Magyarország régióiban
 ■ Napjainkban rengete-

get hallani arról, hogy 
munkaerőhiánnyal küz-
denek a cégek és ezzel 
párhuzamosan pedig fur-
csa módon sokan nem 
találnak állást. Ezt az el-
lentétes fennállást ma-
gyarázzák azzal, hogy fő-
képp a szakképzett mun-
kaerőből van jelenleg hi-
ány, akik közül sokan 
már külföldön vállalnak 
munkát, holott mint ki-
derült az egyes ágaza-
tokban a képzetlen mun-
kaerő is hiányzik. 

A tavalyi első negyedév-
ben ötvenezer betöltetlen 
álláshely volt hazánkban 
(KSH, Betöltésre váró állás-
helyek, 2016. I. negyedév). 
A versenyszférában legna-
gyobb arányban az infor-
mációs és kommunikációs 

vállalkozásoknál volt (3,5%) 
munkaerőhiány, majd ezt 
követte az adminisztratív 
és szolgáltatást támogató 
tevékenység (2,4%), majd 
a pénzügyi és biztosítá-
si tevékenység (2,2%) és 
a feldolgozóipar (2,1%). A 
feldolgozóiparon belül a jár-
műgyártásban volt a legtöbb 
üres álláshely, ahol műszaki 
értelmiségieket és szalag-
munkásokat kerestek. 

A versenyszférával ellen-
tétben a közigazgatás, vé-
delem területén stagnált az 
üres álláshelyek száma, az 
oktatásban 1,4 ezerrel csök-
kent egy év alatt, míg a hu-
mán egészségügy és a szoci-
ális ellátás területén viszont 
ugyanennyivel nőtt.

Üres álláshelyek alakulá-
sa régiónként

Területi megoszlásban fő-
képp Közép-Magyarorszá-

gon találhatóak 
betöltetlen állás-
helyek, ahol a ver-
senyszféra betöl-
tetlen pozícióinak 
közel fele találha-
tó, majd ezt köve-
ti a Közép-Dunán-
túl (4,5 ezer üres 
álláshely 2016 I. 
negyedévében). 
A legkisebb mér-
tékben Dél-Alföl-
dön volt betöltés-
re váró állás, ahol 
viszont 100 állás-
helyre 1,2 üres ál-
lás jutott.

Munkalehetőségek száma 
megyénként

Annak aki most aktívan 
keres állást érdemes minél 
több helyen körülnéznie. A 
Cvonline.hu állásportálon 
például közel 6 000 állás-
hirdetés van fent az alábbi 

képen látható megoszlás-
ban. Az oldalon lehetőség 
van területre, pozíciónévre, 
cégre és még számos egyéb 
kritériumra is szűrni. Érde-
mes naponta nézni az oldalt, 
mert folyamatosan kerülnek 
fel fr iss álláshirdetések. 

Amennyiben már régóta 
nem találunk az adott kör-
nyéken álláslehetőséget, ak-
kor érdemes megfontolni, 
hogy a környező megyében 
vállaljunk-e állást, mivel sok 
cég támogatja az ingázást. 

 forrás: cvonline.hu

Álláshirdetések száma, 2017. február
 (egy álláshirdetésre több megyéből is várják a jelentkezőket!)

Calendula intézet és gyógyszálló egész éves, 
teljes munkaidőben foglalkoztatott 

SZOBAASSZONY-TAKARÍTÓ
munkatársat keres.

Fényképes, rövid bemutatkozó jelentkezést 
az alábbi címre várunk:

calendula@calendula.hu • Tel.:  84/330-754

A Balaton-Coop Kereskedelmi Zrt.
azonnali munkakezdéssel 

SIÓFOK, TINÓDI téri COOP ABC üzletébe

BOLTVEZETŐ
munkatársat keres.

Elvárások: • Középfokú kereskedelmi 
boltvezetői szakképesítés

• 3 éves szakmai gyakorlat
Jelentkezni:

a Balaton-Coop Zrt. központi irodájában 
(Siófok, Dózsa Gy. u. 25.)

a balcoop@t-online.hu e-mail címen

Élelmiszer nagykereskedésbe  
irodai munkában jártas, rátermett

kereskedelmi asszisztenst 
éveS áLLáSra feLveSzünk.

Feladatok: beszerzés segítése, kapcsolattartás a vevőkkel,  
rendelés felvétel.

Elvárások: gyors, magabiztos számítógépes tudás és használat,  
jó kommunikációs készség.

Élelmiszer nagykereskedésbe keresünk alkalmazottat

pénztáros-rendelésfelvevő
Munkakörbe éveS áLLáSra.

Elvárások: informatikai tapasztalat, gyors, precíz munkavégzés.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: ertekesites@sendex.hu 

Siófoki és Ságvári élelmiszerüzletbe vagy nemzeti  
dohánybolt-lottózóba gyakorlattal rendelkező, megbízható  

pénztárost és eladót keresünk éves állásra.  
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: titkarsag@sendex.hu

bővebb információ a 30/685-5629-es telefonszámon.
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Az oktatóközponttól a családbarát munkahelyig
 ■ A precíziós alkatrész-

gyártással és technológia 
tervezéssel foglalkozó Bá-
lind kft. az országban és a 
határon túl működő gyár-
egységeibe folyamatosan 
bővíti kapacitását és ke-
res új szakembereket. A 
családbarát vállalat nem-
csak a munkahelyterem-
tés, hanem a gyakorlati 
oktatás terén is élen jár. 
Az ideális munkaerőről és 
munkakörülményekről Bá-
lind János vállalatvezetőt 
kérdeztük. 

Milyen főbb jellemzői legye-
nek egy munkakeresőnek és egy 
munkaadónak?

Egy állásinterjún cégünk 
négy fontos alap szempontot 
vesz figyelembe, amely elen-
gedhetetlen az együttműködés-
hez. Az egyik, hogy kizárólag 
hosszútávra keresünk kollégá-
kat, a másik, hogy új kollégánk 
szeresse azt a szakmát, amely-
ben el kíván helyezkedni, a har-
madik, hogy érezze jól magát 
a munkahelyén, a negyedik, 
hogy maximálisan elégedett 
legyen a munkakörülmények-
kel, a bérezésével. Ez a négy fő 
szempont véleményem szerint 
egy hosszú távú együttműkö-
dés alapja. Amennyiben ez a 
négy feltétel nem teljesül, akkor 
nem szabad megkötni a mun-
kaszerződést, mert az együtt-
működés nem lesz hosszútávú! 
A felsorolt fő szempont mellett 
elsődleges számunkra a céghez 
való lojalitás. Megítélésem sze-
rint egy vállalkozás akkor mű-
ködik jól, ha egy vállalatveze-
tő úgy kezeli a céget, mintha a 
cégénél egy ideális munkavál-
laló volna , egy munkavállaló 
pedig úgy kezeli a feladatkörét 
mint ahogyan azt a sajátjával 
is tenné. 

Hogyan jellemezné az ideális 
munkahelyet? 

Cégünk rendkívül nagy fi-
gyelmet fordít a rendre , ren-
dezettségre és az ergonomikus 
munka környezetre.

Vállalkozásunk filozófiája 
családbarát jellegű. Úgy gon-
doljuk, hogy a munkahelynek 
olyannak kell lennie, hogy ösz-
szehangolható legyen a csalá-
di élettel, a magánélettel. Azt 
valljuk, és meg is teszünk érte 
mindent, hogy a munkaidő le-
hetőség szerint a nappali mű-
szakban teljen le, nappal tisz-
tességesen dolgozzunk, hozzuk 
ki magunkból a maximumot,  
az este, valamint a hétvégék a 
családé. Egy munkahelynek 
olyannak kell lennie , hogy ab-
ban minden érintett fél jól kell 
hogy érezze magát és maximá-
lisan elégedett legyen , mun-
kavállaló, munkáltató és nem 
utolsó sorban a vállalkozást 
működtető legfőbb tényező a 
megrendelő/vevő.

Milyennek látja a vezetőség 
és a munkatársak kapcsolatát? 

Egy jó kapcsolat csak és kizá-
rólag a kölcsönös bizalomra és 
megbecsülésre épülhet.

Annak ellenére, hogy magyar 
viszonylatban középméretű vál-
lalkozásnak számítunk, cégünk 
stratégiája, hogy csak addig kí-
vánunk növekedni, hogy cégve-
zetőként  minden kollégát még 
személyesen ismerjek. Minden 
nap körbejárom az üzemeket, 
igyekszem a baráti kapcsolatot 

tartani a kollégákkal, amellett, 
hogy mint vezetőnek határo-
zottan képviselnem kell a cég 
és egyben közös jövőbe mutató 
érdekeinket.

Milyen gyakornoki lehetősé-
geket kínálnak? 

Cégünk akkreditált oktató 
intézményként is működik, a 
kaposvári szakközépiskolák-
kal vállvetve a gyakorlati okta-
tása mellett szervezünk külsős 
képzéseket, saját dolgozóink 
számára rendszeresen tartunk 
szakmai, minőségbiztosítási 
és nyelvi továbbképzéseket is. 
Jelenleg folyamatban van egy 
új oktató központunk építé-
se  a Mernyei gyáregységünk-
nél , a modern, létesítmény-
ben hamarosan 30 fő számára 
biztosítunk CNC gépkezelő és 
gyártástechnológus gyakorla-
ti képzési lehetőséget. Igyek-
szünk elsősorban az általunk 
képzett dolgozókat foglalkoz-
tatni. Cégünknél elvárás és 
egy törekvő munkatárs részé-
re maximálisan biztosított a  
dinamikus fejlődés , előrelé-
pés lehetősége. Minden telep-
helyünkhöz 4-5 szolgálati la-
kás is tartozik, ahol a cégünk 
életében meghatározó szere-
pet betöltő szakemberek és 
családjaik számára felmerülő 
igény esetén lakhatási lehető-
séget is biztosítunk , de min-
den jó munkatársunk csapa-
tunk megbecsült tagja.

 www. balindceg.com
 Milei Barbara

SKC  Handball Siófok|
A Siófok Kézilabda és Tenisz Club Kft.  

FőkönyVelő munkakör betöltésére  
azonnali munkakezdéssel állást hirdet.

A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton vagy személyesen  

Siófok kézilabda club kft. 8600 Siófok, déli u. 2.
• e-mail: siofokkc@siofokkc.hu

8630 Balatonboglár, Vikár B. u. 2.  
Telefon: 06 (85) 352-070; 352 270; 550 189 • Fax: 06 (85) 550-248  
www.suzukiborongics.hu • info@suzukiborongics.hu

Suzuki BorongicS

BalaTonBoglári  
auTókereSkedéSünkBe 

auTóSzerelő SzakemBerT kereS,  
aki gumiSzereléSBen iS járTaS.

FelTéTel: „B” kaTegóriáS jogoSíTVány. jelentkezés: 06-20/9381-477

NYÍLÁSZÁRÓ / REDÕNY
BEÉPÍTÕ

A Minőségiablak.hu keresi új csapattagját

pozicióba, siófoki munkavégzésre

Az ideális jelölt:
-nyílászáró beépítésében jártas
-redőny beépítésében jártas
-jó a probléma megoldó készsége
-Önmagára és környezetére igényes
-Siófokon vagy vonzáskörzetében lakik

Jelentkezni a gabor.horvath@minosegiablak.hu címen
 vagy a 06-30-633-27-28-as telefonszámon

Amit kínálunk:
-Kiemelt bérezés
-Utiköltség térítés
-munkavégzés: hétfõtõl-péntekig (8-17)
-Jó csapat
-Minden körülmény adott a jó munkavégzéshez

NYÍLÁSZÁRÓ / REDÕNY
BEÉPÍTÕ

A Minőségiablak.hu keresi új csapattagját

pozicióba, siófoki munkavégzésre

Az ideális jelölt:
-nyílászáró beépítésében jártas
-redőny beépítésében jártas
-jó a probléma megoldó készsége
-Önmagára és környezetére igényes
-Siófokon vagy vonzáskörzetében lakik

Jelentkezni a gabor.horvath@minosegiablak.hu címen
 vagy a 06-30-633-27-28-as telefonszámon

Amit kínálunk:
-Kiemelt bérezés
-Utiköltség térítés
-munkavégzés: hétfõtõl-péntekig (8-17)
-Jó csapat
-Minden körülmény adott a jó munkavégzéshez

NYÍLÁSZÁRÓ / REDÕNY
BEÉPÍTÕ

A Minőségiablak.hu keresi új csapattagját

pozicióba, siófoki munkavégzésre

Az ideális jelölt:
-nyílászáró beépítésében jártas
-redőny beépítésében jártas
-jó a probléma megoldó készsége
-Önmagára és környezetére igényes
-Siófokon vagy vonzáskörzetében lakik

Jelentkezni a gabor.horvath@minosegiablak.hu címen
 vagy a 06-30-633-27-28-as telefonszámon

Amit kínálunk:
-Kiemelt bérezés
-Utiköltség térítés
-munkavégzés: hétfõtõl-péntekig (8-17)
-Jó csapat
-Minden körülmény adott a jó munkavégzéshez

a Bartos temetkezési kft

temetői munkás
munkakörbe keres megbízható, józan 

életű, jó kiállású, jogosítvánnyal 
rendelkező férfi munkatársat. 

Jelentkezni a 30/377-3720, 84/355-067 telefonszámon, 
illetve személyesen előre egyeztetett időpontban a 

Balatonszabadi, vak B. u. 217/a címen lehet.

adminisztrátor és bolti eladó  
kapcsolt munkakörbe, középfokú  

végzettségű munkatársat keresünk
Balatonendrédi telephelyünkre.

A jelentkezést önéletrajzzal és  
fizetési igény megjelöléssel

az info@kertikonyhak.hu e-mail címre várjuk.

a Siófoki kórház-rendelőintézet 
pályázatot hirdet  

belSő ellenőR  
munkakör betöltésére. 

a pályázati feltételekről a  
kozigallas.gov.hu internetes oldalon 

tájékozódhatnak.

 

 

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. 

 

 

FiX, hOSSzú TáVú mUnkahelyek

MeGeMelt alaPBérek
ingyeneS SzeRződéSeS jáRaTOk

több műszakos munkarendbe

Betanított MUnkÁSokat
gépkezelőket, operátorokat, kézi 

összeszerelőket, sorfeltöltőket 
keresünk azonnali kezdéssel

Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

kieMelt PÓtlékrenDSzer, étkezéSi tÁMoGatÁS, 
PréMiUM, cafeteria, 13. havi JUttatÁS,  
GyerMekek iSkolakezDéSi tÁMoGatÁSa

a következő tájékoztató, regisztráció és tesztírás 
időpontja és helyszíne:

Siófok 2017. február 15. (szerda) – 10 óra
kálmán imre kulturális központ – 
 Szabadidő-terem  Siófok, fő tér 2.
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A SIó-ECKES Kft, az Eckes-Granini Group tagja 
önálló, kreatív, empatikus,  

lendülettel teli munkatársat keres

irodavezető és Hr munkatárs
pozícióba, siófoki központjába.

Feladatok:
• Aktív részvétel a kiválasztási folyamatokban (álláshirdetések, interjúztatás…stb)
• Munkavállalók be és kiléptetése, munkaügyi dokumentáció kezelése
• HR folyamathoz kapcsolódó adminisztráció
• Nemzetközi HR projektekben való részvétel
• Képzési terv megvalósítása, képzések, tréningek koordinálása, szervezése
• Munkajogi és egyéb releváns törvényi változások nyomon követése és 

adaptálása
• Felmerülő HR-t érintő kérdések, problémák megoldása, javaslatok kidolgozása
• Rendezvények szervezése/koordinálása

Elvárások:
• Főiskolai vagy egyetemi végzettség - HR vagy gazdasági szakirány előny
• 1-2 éves HR területen szerzett tapasztalat 
• Aktív, középfokú angol nyelvtudás 
• MS Office felhasználói ismeretek 
• Jó kommunikációs- és szervezőkészség, nyitottság 
• Kiváló problémamegoldó képesség
• Önálló munkavégzésre és csapatmunkára való képesség
• Proaktivitás és elkötelezettség a HR terület iránt

Amit kínálunk:
• Határozatlan időre szóló szerződés
• Stabil munkahely
• Biztos jövedelem és egyéb juttatások
• Vállalati képzések, fejlődési lehetőség

Fényképes önéletrajzokat motivációs levéllel a  
HU-HR@eckes-granini.com e-mail címre várjuk.

Jelentkezési határidő: 2017. február 20.

VT Metal Kft.
Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Galván gépkezelő
Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladatok: 
• Felületkezelő automata gépsorok kezelése, kiszolgálása
Elvárások:
• Minimum szakmunkás iskolai végzettség
• Egészségügyi alkalmasság
• 3 műszak vállalása
Előny: 
• Vegyipari, galván, fémipari iskolai végzettség
• Automata gépkezelői tapasztalat
Amit kínálunk:
•  Kedvező juttatási csomag  

(gépkezelői pótlék, évvégi juttatás, iskolakezdési      
támogatás)

•  Cafetéria  nettó 15.000 Ft/hó
•  Stabil munkahely a legnagyobb hazai 

tulajdonban lévő ipari vállalatcsoportnál 
• Hosszú távú munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• Aktív közösségi élet
• Rekreáció és egészségmegőrzés
•  Családias, jó munkahelyi légkör
•  Szerződéses járat számos településről
•  Ingyenes helyi bérlet

 Pályakezdők jelentkezését is  várjuk!
Az önéletrajzokat a VT Metal Kft, 

Király Imre ügyvezető, 
8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy a  

kiraly.imre@metal.videoton.hu címre várjuk.

Az álláskeresés, mint 
napi munka

 ■ Az álláske-
resés, mint 
napi 8 órás 
munka elsőre 
furcsán hang-
zik, de egy állás-
keresőnek valójában az 
álláskeresés a munkája. 
A hatékony álláskeresők 
titka ez a hozzáállás. 

Az álláskeresők napi mun-
kája abból áll, hogy reggel fel-
kel, reggelizik, majd számító-
gép elé ülve azonnal hozzáfog 
az álláskereséshez, ebédidőt 
és munkaidő végét betartva 
folyamatosan azon dolgozik, 
hogy legyen állása. Álláspor-
tálokat böngész, álláshirde-
tésekre jelentkezik, kapcso-
latrendszert épít Linkedinen, 
részt vesz Linkedin szakmai 
csoportok munkájában. Majd 
még egy állásközvetítő cég-
hez bejelentkezik, kibővíti a 
listáját, amit azokról a cégek-
ről vezet, ahol szívesen dol-
gozna, akkor is ír nekik egy 
álláspályázatot, ha épp nem 

hirdetnek állást. Ha már van-
nak állásinterjú-meghívásai, 
felkészül állásinterjúra, meg-
tervezi az odautazást vagy be-
állítja a kamerát, ha kamerás 
az interjú, feltölti a telefonját, 
ha telefonos. További álláske-
resési forrásokat keres, a net 
mellett szakmai egyesületek, 
csoportok elérhetőségein ér-
deklődik, javaslatokat kér. Ő 
maga ad fel hirdetést ingyenes 
hirdetési portálokon, közössé-
gi oldalakon, hogy állást ke-
res. A munkaidő beosztása is 
ugyanúgy feladattá válik. És 
ha már tényleg nem tud mit 
tenni aznap azért, hogy állá-
sa legyen, még mindig el kell 
olvasni pár szakmai cikket, 
hírlevelet.

 forrás: cvonline.hu

 ■ Egyre nehezebb jó 
helyre bekerülni, a cé-
geknek pedig egyre 
több időbe kerül megta-
lálniuk a megfelelő jelöl-
teket. Annak érdekében, 
hogy lerövidítsük az ál-
láskeresési folyamatot, 
kreatív eszközökhöz kell 
nyúlnunk.

Már nem elegendő csak, 
hogy megpályázzuk a meg-
hirdetett állást, fel is kell hív-
nunk magunkra a figyelmet.

Szánjunk időt a Facebook és 
a LinkedIn profilunkra! Nem 
titok ma már, hogy a HR-esek 
nagy része a Facebookon kere-
si meg a jelölteket. Ezért fon-
tos, hogy a profiloldalunkon 
ne legyen olyan kép vagy meg-
osztott tartalom, ami esetleg 
kivetnivalót hagy maga után. 
Az olyan fényképet, posztot, 
ami esetleg meghökkentheti 
a munkaadót, inkább töröl-
jük le az oldalunkról. Érde-
mes továbbá becsatlakozni 
számunkra releváns szak-
mai csoportokba, mert ott 
is szoktak megosztani ál-
láshirdetést vagy esetleg mi 

magunk tudunk érdeklődni 
nyitott pozíciókról. Itt is jól jö-
het, ha aktívan veszünk részt, 
hozzászólunk szakmai viták-
hoz, kérdésekhez – mert ez-
által is felhívjuk magunkra a 
figyelmet.

Hasonló tanács érvényes a 
LinkedIn profilunkra is. Fi-
gyeljünk arra, hogy míg a Fa-
cebook inkább a barátainkkal, 
ismerőseinkkel való kapcso-
lattartást szolgálja, addig a 
LinkedIn kifejezetten egy 
szakmai közösségi hálózat.

Ennek fényében erre az 
oldalra olyan képet ajánlott 
feltölteni, amit az önéletraj-
zunkban is szívesen szere-
peltetnénk. Hasonlóan a Fa-
cebookhoz itt is érdemes, sőt 

kifejezetten ajánlott megke-
resni szakmai közösségeket 
és aktívan részt venni a fó-
rumokon való csevegésben. 
A szakmai csoportokon, fó-
rumokon túl érdemes utá-
nanézni konferenciáknak, 
rendezvényeknek, ahol sze-
mélyesen is megismerkedhe-
tünk másokkal.

Lehet, hogy egy-egy ilyen 
alkalommal pont olyan em-
berrel hoz minket össze a sors, 
aki tud segíteni elhelyezked-
ni, vagy beajánlani minket 
egy jó helyre. Nem utolsó-
sorban pedig ezeken a ren-
dezvényeken új információkat 
hallhatunk, frissen tarthatjuk 
szakmai tudásunkat.

 forrás: cvonline.hu

Így hívjuk fel magunkra a figyelmet!

balaTon  
déli ParTJán  

Siófokhoz közeli 
gyógyszertárban  

aSSziSzTenST 
(szakasszisztenst) keresünk. 
érd.: 06-30/698-4333

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

Siófoki munkahelyre keresünk 
jó kommunikációval, informatikai és 

logikai képességgel rendelkező  

ADmINISZTráTOr  
munkatársat, teljes munkaidőben, 

 azonnali belépéssel. +36/20/330-9300
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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, legalább 8 általános iskolai végzettséggel)

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

– operátor
(3, 4 műszakos munkarendben, legalább 8 általános iskolai végzettséggel)

– minőségellenőr
(3, 4 műszakos munkarendben, legalább 8 általános iskolai végzettséggel)

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

CITYCARTEL
Az ingatlaniroda

Értékesítőkkel bővíti csapatát a City Cartel
 ■ A City Cartel értéke-

sítő kollégákat keres sió-
foki, balatonlellei és ha-
marosan nyíló székesfe-
hérvári irodáinak kor-
rekt, megbízható 
ingatlanközvetítő csapa-
ta bővítésére. 

A City Cartel az ingatlan-
értékesítéssel kapcsolatban 
nyújt teljeskörű szolgálta-
tást ügyfelei részére. Az in-
gatlanértékesítők összetett 
munkakörébe tartozik töb-
bek között az ingatlan fel-
mérése, alaprajz készítése, 
a tulajdoni lap beszerzése, 
az ingatlanok bemutatása 
a potenciális ügyfelek szá-
mára, valamint moderátor-
ként közvetít és kommuni-
kál az ingatlan keresők és 
az ingatlan eladók között. 
Az értékesítői munkakör be-
töltéséhez minimum közép-
fokú végzettség és gépjármű 
szükséges. Előnyt jelent a 
jó kommunikációs képes-
ség, az alapvető számítógé-
pes ismeretek, rugalmasság, 
önállóság, valamint a nyelv-
tudás, kiemelten a balatoni 

térségben. A munkakezdés-
hez nem feltétel a vállalko-
zói jogviszony, a City Cartel 
kedvező lehetőségeket biz-
tosít azok számára is, akik 
nem rendelkeznek vállalko-
zói igazolvánnyal, vagy saját 
céggel, valamint pályakez-
dők számára is lehetőséget 
biztosít.

Az értékesítők a munka 
kezdete előtt díjmentes kép-
zésben részesülnek. A kép-
zés egy alapot ad az ingat-
lanértékesítői szakmához, 
melynek további részeit, 
praktikáit az értékesítők a 
gyakorlat során sajátíthatják 
el. A munkakör önálló mun-
kavégzést igényel, azonban a 

gyakorlott, tapasztalt kollé-
gák kezdetben segítik, hasz-
nos tanácsokkal látják el új 
munkatársaikat, az ügyfél-
kör kialakításában, portfolió 
felépítésében folyamatosan 
segítik kollégáikat. Teljes kö-
rű támogatást (jogi, adózá-
si tanácsok, hitelközvetítés, 
stb.) nyújtanak részükre és 

ügyfeleik részére egyaránt. 
Az új munkatársak azon-
nal hozzáférhetnek egy kö-
zel kétezres nagyságú ingat-
lanportfolióhoz, és több ezer 
kereső ügyfélhez. 

Az értékesítői munka idő-
igényes, de teljesítményará-
nyos, előnye a saját időbeosz-
tás, a rugalmas munkaidő, és 
a díjmentes továbbképzések. 
A hazai ingatlanközvetítői 
hálózatok viszonylatában a 
City Cartel-nél érhető el a 
legmagasabb jutalék, emel-
lett nincs asztalpénz, nincs 
marketing hozzájárulás. Az 
értékesítői munkakörre a je-
lentkezéseket február 28-ig a 
siofok@citycartel.hu email 
címre várja a City Cartel 
csapata! 

infoBox:

City Cartel Siófok
Siófok, Fő tér 6. 
Sió Pláza (földszint)
Tel.: +36 70 778-2118
www.siofok.citycartel.hu
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A Valeo a világ vezető autóipari 
beszállítóinak egyike. Veszprémi 
üzemünkbe keresünk munkatársakat  
az alábbi munkakörökbe:

Amit kínálunk:
• magas műszakpótlékok
• bónusz
• cafeteria
•  meleg étkezési lehetőség a munkahelyen
•  munkába járás támogatása  

és szervezett buszjáratok
• képzési és sporttámogatás
• kiváló munkakörnyezet és közösség

Állásajánlataink részleteit megtalálod 
a www.valeo.hu oldalunkon!
Jelentkezés: allas@valeo.hu

OPERÁTOR
SMT OPERÁTOR
GÉPBEÁLLÍTÓ
MINŐSÉGELLENŐR

Te kivel képzeled el a jövőt? 
A Valeo Veled.

Mozgásban a tökéletesség jegyében

Üdvözöljük a királykategóriában
Új kollégák a ZiehI-Abeggben

állást ajánlunk!
A ziehl-abegg kft. Marcaliban várja jelentkezését 
különböző, többműszakos munkarendben végzett, 

betanított munkakörökre: motortekercselő, 
ponthegesztő, öntvénytisztító stb.

 Nettó 100.000 Ft alapbér + teljesítményprémium  

 Túlórapótlék, műszakpótlék, jelentős béren kívüli juttatások  
 13. havi bérkifizetés (vállalati eredmény függvényében)  

 Utazási támogatás, céges buszjárat 

 Korszerű, tiszta szociális környezet (öltözők, étkezők stb.) 

mUnka, kaRRieR, anyagi bizTOnSág!
Jelentkezés és tesztírás minden pénteken 10 órakor: 

ZIEHL-ABEGG Motor- és Ventillátorgyártó Kft.
HR Osztály, 8700 Marcali, Ziehl-Abegg u. 1-2.

Tel.: 85 / 509 141 / Email: allas@ziehl-abegg.hu

Fényképes önéletrajzokat a  
allas@hotel-residence.hu címre várjuk.

A residence Balaton**** hotel Siófok
ÉVeS ÁLLÁSrA munkatársakat keres az 

alábbi munkakörökbe:

• szAkács • Felszolgáló
• kézilánY • MosogAtó

• uszoDAi tAkARító 
Amit kínálunk: • kiemelt bérezés
• kiszámítható, stabil munkahely

Enyingi gazdabolt eladó 
munkatársat keres 

határozott idejű (2017. február 20 – augusztus 31.) 
munkavégzésre az alábbi feltételekkel:

elvárás:
• kereskedelemben eltöltött gyakorlat

• felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek
• megbízhatóság • precizitás • terhelhetőség

• jó kommunikációs készség

előnyt jelent:
- kereskedelmi és/vagy kertészeti végzettség

Önéletrajzokat a gazdabolt@fertilia.hu  
email címre várjuk 2017. február 28-ig.  

Érdeklődni: 06/30/425-8453

Az önéletrajzírás titkos receptje
 ■ Az önéletrajzzal kap-

csolatban számos cikkel 
találkozhatunk az inter-
neten, de melyek azok a 
valóban hasznosítható 
dolgok, amikre oda kell fi-
gyelnünk?

Jelen cikkünkben azokra 
az apró, de annál fontosabb 
témákra szeretnénk felhívni a 
figyelmet, amellyel jelentősen 
megnövelhetjük önéletrajzunk 
sikerességét.

Ügyelj a helyesírásra!
Evidensnek tűnhet, még-

is mindig előkerül. Az elütött 
karakterek, elvétett szóközök 
nem csak rosszul mutatnak az 
önéletrajzban, hanem azt su-
gallják, hogy a szerzőjük egy 
pontatlan ember, aki nem ügyel 
a részletekre. Ráadásul az ön-
életrajz is egyfajta munka, ami-
vel dolgozik az ember – már 
csak amíg elkészíti – így ebből 
lehet következtetni a későbbi 
munkavégzés milyenségére is.

Tipp: Többszöri átolvasásnál 
a szemünk hozzászokik a hi-
bákhoz, ezért küldés előtt vál-
toztassunk a betűméreten és/
vagy betűtípuson, mert a szo-
katlan helyzetben szemünk is 
éberebben figyel! Amint kijaví-
tottuk a hibákat visszamódo-
síthatunk mindent az eredeti 
formájára. Emellett érdemes 
megkérni ismerősöket, rokono-
kat is hogy olvassák át nekünk 

az önéletrajzunkat, ez egyben 
arra is jó, hogy új benyomásokat 
és ötleteket szerezzünk!

Tűnj ki a tömegből – légy 
egyedi!

A munkanélküliség növeke-
désével egy-egy pozícióra szá-
zasával érkezhetnek pályáza-
tok. Emiatt is kerül manapság 
előtérbe az individuum, vagyis 
az egyén maga. Az interneten 
elérhető önéletrajz-sablonokat 
a HR-esek is ismerik, ezért jó, 
ha a sablon kitöltésén túl időt 
szakítunk az önéletrajzunk – 
hiszen mint a neve is jelzi a sa-
ját életünket mutatjuk meg ben-
ne – megformázására, egyedivé 
tételére.

Tipp: Fektessünk be egy pro-
fesszionális portrékép készítte-
tésébe, amelyet az önéletrajz 
mellett akár a LinkedIn profilol-
dalunkon is felhasználhatunk! 
Változtathatunk a betűtípuson, 
a színeken hogy jól tagoltabb 
és átláthatóbb legyen a CV. El-
lenben itt is törekedjünk a ke-
vesebb néha több elvre, hacsak 
nem egy kreatív munkatársi ál-
lásra pályázunk!

Irányítsd a HR-es szemét!
A túl sok jelentkező és az 

időhiány miatt sokszor nagyon 
kevés idő jut egy álláskereső 
pályázati anyagának áttekinté-
sére. Éppen ezért fontos, hogy 
megkönnyítsük a kiválasztási 
szakemberek dolgát.

Tipp: Használjunk kiemelést 
akár színnel, akár a szöveg fél-
kövérré formázásával! Hívjuk rá 
a figyelmet például egy korábbi 
munkakörünkre, vagy egy szak-
mai tanfolyamra akár program-
ismeretre – olyanokra amelyek 
relevánsak lehetnek a jövőbeni 
pozíció szempontjából és ame-
lyekkel szintén kitűnhetünk a 
többi jelentkező közül!

Légy konkrét!
A munkatapasztalaton és is-

kolai végzettségen túl jó, ha az 
önéletrajzunkban feltüntetjük 
a fontosabb készségeinket is. 
Legtöbbször azonban ezek any-
nyira általános és agyonhasz-
nált szavak lesznek, mint a 
„megbízható”, „keményen dol-
gozó” és „csapatjátékos”.

Tipp: Gondoljuk át, hogy az 
adott pozíció milyen készsége-
ket kíván meg és ahhoz mérten 
próbáljunk meg konkrét képes-
ségeket feltüntetni – persze olyat, 
ami valóban igaz ránk! Ügyfél-
szolgálati munkánál ilyen lehet 
például a tárgyalási készség, a 
hatékony ügyfélkezelés, a pre-
zentációs készségek, valamint 
a konfliktuskezelés. 

 forrás: cvonline.hu
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Jelentkezéseket 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 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 Park-
ban.

A Kongsberg gyártóegysége ülésmozgató megoldásokat, 
aktív fejtámla, motorháztető nyitó kábeleket, valamint kis-
gép kábeleket gyárt. Vevői a világ vezető autógyártó válla-
latai, a siófoki Kongsberg termékeivel futnak többek között 
az Audi, Mercedes, Jaguar, Land Rover, Peugeot, Fiat mo-
delljei. A cégcsoport számára ez a vállalat kulcsfontossá-
gú szerepet tölt be Európában, a kontinensen ugyanis az 
egyetlen ilyen profilú gyáregysége.

megváltozott munkaképességű  
munkavállalókat keresünk  

oPerátor,  
adminisztrátor,  

raktári takarÍtó  
munkakörbe,  

könnyű fizikai álló / ülő munkára.

Teljes ill. részmunkaidős 8-órás foglalkoztatással, 
min. heti 3 nap.

Elvárások: Határozat / rehabilitációs kártya

Vállalat amit nyújt az alapbéren túl:
•  Saját állományú, határozatlan idejű szerződés (éves állás)
•  Céges busszal való közlekedés
•  Havi teljesítmény bónusz   •  Cafetéria

Jelentkezéseket 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.

áLLáSLEHETŐSÉG!

oPerátor
munkakörbe

Vállalat amit nyújt az alapbéren túl:

•  Saját állományú, határozatlan idejű 
szerződés (éves állás)

•  Céges busszal való közlekedés
•  Havi teljesítmény bónusz
•  Cafetéria

a siófoki luxury 
apartment és 

Wellness hotel 
munkatársakat 

keres:
• reCePCiós

• felszolgáló
• szakáCs
• konyhai 
kisegÍtő
• szoba-
asszony

Önéletrajzokat a 
director@ 

luxuryspa.hu  
e-mail címre várjuk.

a SeFag zrt. Szántódi erdészete
legalább középfokú szakirányú végzettséggel 

rendelkező munkatársat keres 

könyVelő munkakörbe.

Jelentkezni a szantod@sefag.hu 
e-mail címre, vagy az erdészet 

postacímére 2017. 02. 28-ig 
beküldött önéletrajzokkal lehet.

Siófoki
a u t ó i p a r i  c é g

keres  
munkavállalókat 

Megváltozott munkaképességű  
munkavállalók jelentkezését is várjuk!

2 műszakos munkarendbe,

operátor  
munkakörbe,

hosszútávra. 
Ingyenes céges  
járat biztosított.

Jelentkezni lehet:
irodavp@opuswork.eu  

vagy 06-70/323-0001
CSörgeSSen Meg, vISSzahívJuk!

németországi  
idős gondozás.

NÉMETORSZÁGi  
GONDOZÁSi  

MUNKÁRA KERESEK 
MUNKATÁRSAT.

bejelentett munkahely, 
indulás február 28.

Füleki György  
06/70/654-0054

GYÁRTÓSORI  
ÖSSZESZERELŐKET  

keresünk  
SZÉKESFEHÉRVÁRRA 

1 vagy 3 műszakos  
munkarendbe 

 

Amit kínálunk: 
 

Br. 160.000,- Ft alapbér 
40-50%-os műszakpótlék  
Nettó 10.000,- Ft értékű  

jelenléti bónusz  
Éves cafeteria  

br. 330.000,- Ft 
Ingyenes céges buszjárat 

Fizetési előleg 
JELENTKEZÉS: 

+36 20 492 8155 
Kölcsönzést-közvetítést engedélyező ny.sz.: 4876-4./2003 

Siófoki dohányboltba 
márciusi betanulással, 

májusi kezdéssel 
egy férfi és egy női 

mUnkaTáRSaT 
keReSünk. 

Fényképes önéletrajzot: 
trafikmunkasiofok@ 

citromail.hu 
e-mail címre várjuk.

jelentkezni 2017. február 23-ig lehet, kizárólag  
a DUNáNtÚli RegiONális vízmŰ zRt.  
karrier oldalán (www.karrier.drv.hu). 

e-mailben, vagy postán elküldött jelentkezéseket 
nem áll módunkban figyelembe venni.

A DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.
Technológiai osztálya

HidRogeolÓgUs
munkakörbe munkatársat keres

A munkavégzés helye:  
Balatonszéplak (Zamárdi), Velence
A munkakör betöltéséhez erkölcsi  

bizonyítvány szükséges.

Hotel Korona***  
Siófok keres 
• SZAKÁcS

• KONYHALÁNY 
• SZOBAASSZONY
• KARBANTARTó

• ÉjSZAKAi  
REcEPcióS

Jelentkezni
lehet e-mailben fényképes 

önéletrajzzal a
hotelkorona1@gmail.com  
címen, vagy személyesen 
Siófok erkel f. u. 53. alatt.

információ: 0630/218-7676
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Turizmus-vendéglátás-
rendezvényszervező

gyakorlattal rendelkező munkatársat 
keresünk a Dél Balatoni kemencés Udvar

vendéglátói komplex feladatainak ellátására.

feladatai:
• desztináció menedzselés
•  térségi turizmusba történő bekapcsolódás és 

együttműködés
• Rendezvényszervezés
• vendéglátás fejlesztése és működtetése
•  tevékenység fejlesztésével kapcsolatos  

pályázatok 

A munkakör ellátásával kapcsolatos feltételeit  
és elvárásait a jelentkezési lappal,  

és az önéletrajzzal együtt szíveskedjen az  
info@kertikonyhak.hu címre megküldeni.

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

Siófokra SZóRóLAP 
TERjESZTÉSRE  

munkatársakat keresünk.
Heti 1-2 teljes napi elfoglaltságra  

(kerékpár szükséges).
jELENTKEZNi A +36 30/218-9962  

TELEFONSZÁMON LEHET.

Miért csatlakozz a Hotel Azúr csapatához?
 ■ A siófoki Hotel Azúr 

2004 óta meghatározó 
szereplője a térség turiz-
musának, a szálloda ve-
zetése elkötelezett a fo-
lyamatos fejlesztés és az 
innováció tekintetében. 

A családbarát wellness szál-
loda vendégei számára tartal-
mas kikapcsolódást és pihe-
nést nyújt, dolgozói számára 
pedig megbízható, stabil hát-
teret, kiemelkedő munkakör-
nyezetet biztosít. 

Néhány pontban most ösz-
szegyűjtöttük, miért is érde-
mes a Hotel Azúr csapatához 
csatlakozni: 
•  ha álláskeresőként szá-

modra is fontosak a felso-
rolt értékek,

•  ha olyan helyet keresel, ahol 
otthonra lelhetsz, 

•  egy remek csapat tag-
ja lehetsz és értékelik a 
munkádat, 

CSATLAKOZZ HOZZÁNK!

A Balaton par-
ton elhelyezkedő 
siófoki négycsil-
lagos szálloda-
komplexumunk-
ban a fiataloknak 
szóló gyakorno-
ki lehetőségektől 
a pályakezdőn át 
többféle munka-
körben, akár elő-
relépési lehetőség-
gel is várjuk a jelentkezéseket. 
Jöhetsz 
•  csak nyárra, és a munka 

mellett bulizhatsz is,
•  de maradhatsz éven át, ha 

úgy érzed, hogy megtaláltad 
helyed közöttünk és még 
szívesen maradnál. 

•  csinálhatod azt, amiben 
már van gyakorlatod, 

•  vagy azt is, amiben nincs, 
de szeretnéd megtanulni. 

•  dolgozhatsz éttermeink, 
konyháink egyikében, 

•  vagy nyáron akár a Balaton 
parti grillteraszon. 

•  segíthetsz a housekeepingen, 
•  a recepciók egyikén, és 
•  a wellnessen is. 

A Hotel Azúr egy olyan hely, 
ahol szakmailag fejlődhetsz, 
ahol a munkaidő megengedi, 
hogy a balatoni nyár bulis ol-
dalát is megismerd. Kiváló jut-
tatási csomagokat kínálunk, 
és amennyiben szükséged van 
rá, szállást is biztosítunk. 

Ha vonzónak találod kí-
nálatunkat, a betölteni kí-
vánt pozíció megjelölésével 
küld el jelentkezésedet az  
olaheva@hotelazur.hu címre!

ellenőrzőlista állásinterjúra

 ■ szóval jelentkeztél 
egy meghirdetett pozíci-
óra, majd felhívott a HR-
es és nemsokára mész 
interjúra? Ez szuper, az 
első szűrőn már túl vagy, 
gratulálunk! Most viszont 
fel kell készülnöd az in-
terjúra, ezért készítet-
tünk egy listát amit érde-
mes végig venned:

1. Mindent a cégről, 
pozícióról

Az első lépés, hogy felké-
szüljünk a cégből és a meg-
hirdetett pozícióból úgy, mint-
ha csak vizsgára készülnénk. 
Érdemes tüzetesen átnézni a 
cég honlapját, rákeresni a vál-
lalattal kapcsolatos hírekre, 
megnézni a közösségi mé-
dia felületeit (Facebook, Lin-
kedIn, stb.). Interjú előtt ne 
felejtsük el újra átolvasni a 
pozíció-leírást!

Fontos, hogy már előre néz-
zük meg, hogy helyileg hova 
kell mennünk és úgy számol-
junk az idővel! A legelső al-
kalommal késve érkezni nem 
jó pont!
 2. Készüljünk fel a várható 
kérdésekből

Gondoljuk végig, milyen 
kérdésekre számíthatunk és 
készüljünk mi is pár kérdés-
sel! Furán hangozhat, de ér-
demes az önéletrajzunkat is 
újra átolvasni. Amennyiben 
idegen nyelvtudást is elvárnak 
tőlünk, akkor készüljünk fel a 
válaszainkkal az adott idegen 
nyelven is!
3. Miért minket 
válasszanak?

Ha már mindent tudunk a 
vállalatról és készen állunk a 

várható kérdésekre is, akkor 
egy dolgot kell még tudatosíta-
nunk magunkban – mi az, ami 
miatt megfelelőek vagyunk a 
meghirdetett állásra. Gondol-
juk végig a szakmai tapaszta-
latunkat, a készségeinket és 
párosítsuk össze az álláshir-
detésben leírtakkal.
 4. Pihenés, étkezés

Hogyha fejben már min-
dent elrendeztünk, akkor jö-
hetnek a fizikai szükségle-
tek. Az interjú előtti napon 
ne maradjunk fent sokáig, ér-
demes korán lefeküdni, hogy 
kipihenten keljünk! Emellett 
érdemes odafigyelni arra is, 
hogy egészséges, tápláló éte-
leket együnk amik segítenek 
a gondolkodásban.
 5. Öltözék

Öltözzünk úgy, mintha 
vizsgázni mennénk – a ru-
hánk legyen elegáns és vissza-
fogott. Ne vegyünk fel olyat, 
ami elriaszthatja az interjúz-
tatót. Legyünk ápoltak, hasz-
náljunk egy kevés dezodort/
parfümöt, legyen tiszta a kör-
münk és rendezett a hajunk!

Találd meg álmaid állását 
több, mint 6 000 ajánlat közül!

IT állások | Pénzügy ál-
lások | Marketing állások 
| Mérnök állások | Összes 
állásajánlat
6. Motiváció

A stresszelés és félelem he-
lyett módosítsunk a hozzáál-
lásunkon! Legyünk büszkék, 
hiszen az első körön már túl-
estünk, nyilván esélyesnek 
találnak bennünket, ha be-
hívtak interjúra! Jó kedvvel 
és örömmel teli izgalommal 
menjünk az állásinterjúra!

Sikeres á l lásinter jút 
kívánunk!
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Fájdalommal tudatjuk, hogy

tarlÓSI BÉlÁnÉ
Gip Katalin

Siófok, Rózsa u.13.sz.alatti 
lakos 86 éves korában 

elhunyt.
Hamvait február 14-én  

11 órakor helyezzük 
örök nyugalomra  

a Kele utcai 
temetőben.

FEHÉR ENIKŐ és

VÖRÖS BALÁZS
a veronai buszbaleset siófoki áldozatainak temetése 

február 17-én, 15 órakor lesz  
a Siófok, Szépvölgyi utcai temetőben.

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal,  
akik ismerték és szerették, hogy

KOVÁCS LÁSZLÓ
hajóskapitány, MAHART állomásfőnök

siófoki lakos életének 95. évében elhunyt.  
Szerettünk hamvait február 16-án, 15 órakor helyezzük  

örök nyugalomra a Siófok-Újhelyi temetőben.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik

DÉR JÓZSEF
temetésén jelenlétükkel gyászunkban osztoztak, 

sírjára koszorút, virágot helyeztek.
özv. Dér Józsefné és családja

Drága Édesanyánk, Nagymamánk

gaDÁnYI tIBOrnÉ
Hargitai Erzsébet

rubinokleveles tanító
hosszú szenvedés után, életének 92. évében

visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése február 13-án 13 órakor a siófoki  

Kele utcai temetőben lesz.   A gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy  

CSaPÓ JÓZSEF  
asztalos Siófoki lakos  

74 éves korában elhunyt. 
Szerettünk hamvait 2017. február 16-án,  

11 órakor helyezzük örök nyugalomra  
a Kele utcai temetőben. Gyászmise előtte  

10 órakor lesz a Fő utcai Katolikus templomban.  
A gyászoló család.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy  

VÖRÖS IStVÁn 
ságvári lakos, életének 74. évében rövid szenvedés után 

váratlanul elhunyt. Szerettünktől február 14.-én,  
14 órakor a ságvári temetőben veszünk végső búcsút. 

Előtte gyászmise 13 órakor a  
ságvári katolikus templomban lesz. Szerető családja

1996 óta, változatlanul kegyelet teljesen, siófokon is.

koporsós, hAmvAsztásos temetések  
teljes körû lebonyolításA.

cSak kettő MUnkanaPoS hatÁriDővel vÁllalJa.
ez eSetünkBen azt Jelenti, hoGy Péntek, éS hétfő.

tehát minden híresztelés ellenére továbbra is a posta feladata  
(szerződésünk alapján) az újság eljuttatása az Ön postaládájába.

Munkánk segítése érdekében, és hogy Önhöz eljusson megszokott lapja, kérjük,  
ha héTFőn 14 óRáig nem kapja meg a SzUpeRinFóT, jelezze Felénk  
a +36 30/218-9962 telefonszámon vagy siofok@szuperinfo.hu e-mail címen.

 Köszönjük segítségét! Iski Zsolt tulajdonos

A Szuperinfó újSág terjeSztéSét A poStA 2017-től  
A megnövekedett terhei éS A létSzámproblémái miAtt

Gyászhirdetését  
feladhatja:

hirdetésfelvevô  
irodáinkban 

és a temetkezési  
irodákban



Apróhirdetések
áLLást keres

Gyermek felügyeletet, idősek gondo-

zását és vasalást vállalok! Tel.: 

06/30/592-5911

áLLást kínáL

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 keresünk 

vizsgával! Jelentkezni: bazismunka@

gmail.com e-mailcímen.

Szakácsot és konyhai kisegítőt siófoki 

étterem felvesz! Éves! 06/30/9476-

549

Március 1-től délutáni műszakra Som 

kocsmába munkatársat keresek. 

Tel.:06-30/442-5670

Siófoki Kft. gyakorlattal rendelkező 

kőműveseket és segédmunkásokat fel-

vesz hosszú távra, éves állásra. Jogo-

sítvány előny. 06/20/292-7820

Siófoki telephelyre keresünk, legalább 

"B" kategóriás jogosítvánnyal rendelke-

ző, önállóan dolgozni tudó, gyakorlott 

"ezermester" munkatársat, országos 

szervizelési-karbantartási munkálatok 

végzésére (érettségi, villamos végzett-

ség, "c" kategóriás jogosítvány előny). 

A jelentkezéseket a hlaci@zabrak.hu 

e-mail címen várjuk.

Csőszerelőket, AWI hegesztőket hosz-

szútávra bejelentett munkára felve-

szünk. 06/70/245-07-85

AbC-be gyakorlattal rendelkező eladó-

kat keresünk. Jelentkezni fényképes 

önéletrajzzal az alábbi e-mail címre: 

annacateringkft@gmail.com

Kertépítő, fenntartó cég munkatársat 

keres. Siófok, Balatonszabadi előny. 

Fényképes önéletrajzot a szabokertek@

gmail.com-ra várjuk.

Időszakos mezőgazdasági munkára 

férfi munkaerőt keresünk. 06/70/633-

9003

éves állásra keresünk gyakorlattal ren-

delkező pultos lányt. 06/20/773-6606

Siófokról keresek csőszerelőt, vidéki 

munkára, mindennapi hazajárással. 

06/30/456-9068

Siófoki étterembe felszolgálót, szaká-

csot szezonra felveszünk. 06/20/9831-

384 mikesra@fibermail.hu

balatonbogláron hamarosan megnyí-

ló Duna House ingatlanirodába kere-

sünk ingatlanközvetítő kollégákat kez-

detben egyedi támogatási rendszerrel. 

Ha szeretne kiemelkedő kereseti lehe-

tőséget, folyamatos szakmai fejlődést, 

profi hátteret a munkavégzéshez Ma-

gyarország legnagyobb ingatlan háló-

zatánál, akkor jelentkezzen önéletrajz-

zal a szekeres.zsolt@dh.hu e-mail 

címen.

30-éve működő cég kőművest, segéd-

munkást, szobafestőt keres, éves ál-

lásra, magas bérezéssel! 06-30-9270-

317

bútorgyártáshoz asztalost jogosít-

vánnyal felveszünk Zamárdi munka-

helyre. Érdeklődni telefonon: 06-30-

9529717

Ausztriai Nightclub hostess munkára 

keres csinos lányokat 19 éves kortól, 

top keresettel. Tel.: 00-43-664-599-

96-95, 06-30-313-35-16

Gyakorlott kamion sofőrök jelent-
kezését várjuk, belföldi munkára 
walkingfoor szerelvényre.  
Önéletrajzokat: antgab2006@ 
gmail.com-emailre várjuk.

Jókai-Villla, siófoki szállodába recep-

ciós munkatársat keres. Szakmai gya-

korlat, nyelvtudás előny. Önéletrajzot 

kérjük elküldeni: info@jokaivilla.com 

06/20/926-1190

Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő 

vagy másodállásban (alapbér+jutalék). 

06-30/334-5262.

balatonkenesei üzletünkbe hentes 

munkatársat keresünk. Érd.: 06/30-

444-8414

Gyárba munkásokat felveszünk nettó 

130-180 ezer Ft között Somogy me-

gyei, ill. nettó 170-220 ezer Ft (+szál-

lás) Zala és Vas megyei munkára, vá-

rostól függően! Ingyenes szállás, céges 

busz, albérlet támogatás, cafeteria van! 

Ha kevesli a bérét, váltson, most hívjon! 

20-401-7059, 30/4768657, engedély-

szám: 49765-1/2008-5100595

A siófoki Ízvarázs Gyorsétterembe 

(Tesco) éves állásra fiatal pultoshölgyet 

keresünk, Tel.:06-70/612-6431  

e-mail: nalezo8@gmail.com

Segédmunkást keresünk Balatonsza-

badi MÉH telepre. Érdeklődni: 

06/30/509-8810

Siófokon területére keresek kerékpár-

ral vagy robogóval rendelkező munka-

társat a Somogyi Hírlap kézbesítésére. 

Tel: 30/400-6133

balatonszárszón, éven át műkö-
dő Wellness Hotel keres szakmai 
gyakorlattal rendelkező takarító-
nőt, recepcióst valamint felszol-
gálót éves állásra. Fényképes 
önéletrajzokat, korábbi referen-
ciák megjelölésével várunk: 
bodizoltan7@hotelketkorona.hu

ápolónőt keresek 24 órás munkára, 
Siófokon. Telefon: +36/30/347-1321

inGatLan

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

Siófokon egész évben szoba kiadó! 
06-70/575-5074

Telkek eladók! Pacsirta u. 1115 m2, 
Pipitér u. 778 m2, Ságvár, (saroktelek) 
955 m2 Tel.:06-30/715-8779

Tolna megyei Értényben, szőlő pincé-
vel, kövesút mellett, gazdálkodásra is, 
eladó! 06/20/544-4472

Nagyberényben (osztatlan közös) er-
dőrészek eladók. Érd.: 84/316-713, 
06/30/227-2780

Siófokon, Honvéd utcában építési te-
lek eladó! Érd.:06-30/441-1541

boglár kertvárosi ház, két külön bejá-
ratú lakászrésszel, dupla garázzsal el-
adó. Ár: 19,9M Ft. 06/30/611-8629

Siófokon kertvárosi részén csendes, 
családi házas környezetben 1400 m2-
es építési telek eladó! 06/30/825-3379

Siófoki igényesen kialakított nyaralta-
tásra kiválóan alkalmas, több generáci-
ós családi ház berendezéssel, két ga-
rázzsal, 800 m-re a parttól eladó. Iár.: 
38,5M Ft. 06/30/529-1588

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

Siófok Kilitin főút mellett vendégház 
eladó, jó befektetés. Tel.: 06-20/56-
58-955

építési telkek eladók, 6db, Balatontól 
2000m-re (Galérius fürdő) Boglya csár-
da mögött, közművesített, 4,5MFt/db. 
06/30/9931-157

befektetők, Vállalkozók! Zárt lakó-
parknak és ipariparknak is alkalmas 
építési telkek: 3 hektár belterület, 
Balatonszabadi, Újlakótelepen. 
06/30/9931-157

Siófok-Centrumban! Kiadó hosszú 
távra Víztoronyra néző erkéllyel, egy 56 
m2-es 3.emeleti téglalakás, bútorozva 
vagy anélkül. Iroda, rendelő céljára is. 
06/30/492-7878

Üzlet kiadó Siófok, Hernyó Parkoló. 
06/30/503-4423

Szép családi ház eladó Ádándon! 
2010-ben felújított: ablak, gázkazán. 
200m2-es, 2 szintes, 7 szoba, 2 fürdő-
szoba. A telek hozzá 1000m2, körbeke-
rített, riasztóval ellátott. Siófoktól 8 
km-re. Ár: 29,5M Ft. Német mobil: 
06/30/711-4435, Magyar mobil: 
06/30/878-6972

befektetőknek! Eladó Siófok-Töreki 
Hegyháti úton 250 négyszögöl bekerí-
tett gyümölcsös 35 m2-es lakható tég-
laépülettel, pincével, Széplak-alsói 
strand 4 km-re. Iár.: 5,5M Ft. 
06/30/310-7236, 06/84/314-671 
(este)

Széplak-Felsőn 780 m2-es telken 2 
ház, 200 m2-es és 100 m2-es 100.000 
Ft/m2 áron eladó. 06/30/438-8002

Siófokon 3 szobás eladó lakást vagy 
sorházat keresünk. 06/70/931-8759

Eladó két utcára nyíló telken 3 szobás 
családi ház Tóth Lajos u. 52. Tel.:06-
84/323-608

Koch Róbert utcában panel eladó. 
06/70/548-0881

Siófokon albérletet keresek, garzon is 
érdekel! 06-70-527-1835

önálló 130m2-es családi ház eladó 
Siófokon. Tel.:06-70/427-1408

Keresek Foki Hegyen kertes házat, 
ikerházat, sorházat, 100-200 m2 kö-
zött, 30M Ft-ig. +36/30/2029296

Albérlet 1-fő megbízható, igényes, 
nemdohányzónak, hosszútávra kiadó! 
06-30-393-6159

balatontól 25 km távolságig eladó in-
gatlanokat keresek gyors értékesítés-
re. 06/30/450-0384

Eladó házat, lakást keresek Siófokon 
vagy környékén ügyfeleim részére. 06-
70/428-2525, (Gyarmati László)

Dunaújváros mellett, Apostagon két-
szobás, összkomfortos családi ház 
melléképületekkel eladó, elcserélhető. 
Tel.:06-70/2315-295.

Egyedülálló, 59 éves nő (dohányzó) 
albérletet keres Siófokon vagy von-
záskörzetében. Egy kisméretű, külön 
bejáratú lakrész megfelelne. Évente 
csak 4-5 hónapot vagyok otthon! 
Március végén tudnék költözni! 
Email: alberlet@profor.hu

balatonszemesen panorámás, be-
építhető (3%-ban), 3367 m2-es, zárt-
kerti ingatlan présházzal 7,5 M Ft-ért 
eladó! Tel: 06-30/7960-552

Siófokon, a Fokihegyen kétszobás, 60 
m2-es lakás téglaépületben 12,9 M Ft-
ért eladó! Tel: 06/30-7960-552

Siófokon, a Bláthy Ottó utcában 65 
m2-es, gázcirkó-fűtéses, 2,5 szobás, 
erkélyes lakás 15,9 M Ft-ért eladó! Tel: 
06-30/7960-552

Siófokon központjában eladó 60 
m2-es 1. emeleti téglalakás. Tel.: 
20/215-2535, Ár: 14,5M Ft

Siófok belvárosában 2 szobás, 54 m2-
es, II. emeleti panelprogramos lakás 
15,5 M Ft-ért eladó! Tel: 06-30/7960-
552

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 szobás 
ház 29,9 M Ft-ért eladó! Tel: 06-
30/7960-552

Siófokon egy többgenerációs, 250 
m2-es családi ház 37,9 M Ft-ért eladó! 
Tel: 06-30/7960-552

Családi házas albérletet keresek Sió-
fok 15km-es vonzáskörzetében. 
Tel.:06-30/845-8244

Ságváron szoba kiadó! Tel.:06-
30/245-7010

Szoba kiadó hosszútávra, hölgyeknek 
is! Tel.:06-84/322-760

1 fő részére albérlet+ rezsi ellenében 
délutáni gondozót keresünk. 
06/20/495-6285

jármű

Személygépkocsit vásárolnék rende-
zett papírokkal 1.000.000 Ft-ig! 
06/30/510-5881

Robogót 100 cm3 alattit vennék. 
06/30/737-3678

Trabant 601-es optikai tuningos eladó. 
Tel.:06-30/386-4438

Használt, idős gépkocsik felvásárlása 
készpénzben. 06/30/9065-270

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

eGYéB

Gázkészülékek javítása, karbantartá-
sa. Várhegyi Gábor Tel.:06/30/9569-
562

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

Azonnali fűtésre alkalmas száraz, 
vegyes, konyhakész tűzifa, akác, 
tölgy 13.000Ft/m3, ingyen, azon-
nali szállítással. 06/30/642-2549

2 m3 diófa rönk eladó. Tel.:30/900-
7189

Rendsodró eladó Ádándon. Tel.: 06-
30/853-21-22

Nb-Kereten 10 darab méhcsalád tava-
szi 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, vas-
lemez, akkumulátor, egyéb fémhulladé-
kot. 06/30/367-6206

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

Tűzifa eladó, akác, tölgy, cser 
13500Ft/m3. Tel.:30/520-6180

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

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

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



Apróhirdetések
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

oktatás

Német nyelvoktatást vállalok kezdőtől 

a haladóig. T:06-30/255-6222

Matek korrepetálás a belvárosban. 

06/30/735-1835

Angol, német, szlovák nyelvek oktatá-

sa. 2000 Ft/óra. 06/30/261-2975

Aranykalászos gazda, méhész és 

zöldkönyves tanfolyam Nagyberény-

ben. Érdeklődni: 06/30/9468-717 

educatio@t-online.hu

bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-

rász, Pincér, Vendéglátásszervező-

Vendéglős, Vendéglátó Eladó, Aranyka-

lászos 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

Akác aprított tűzifa 48.000/teherautó 

(3,36 m3, 14.286 Ft/m3), platóméret: 

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

Szőlő- és gyümölcsfametszést válla-

lok. 0630/936-6941

Szalma, széna kis kocka eladó. 

Tel.:06-30/252-0067

Tölgy, cser, akác tűzifa aprított, garan-

tált mennyiség 12.000Ft/m3 azonnali 

ingyenes szállítással Tel.:06-30/493-

2171

Konyhakészen, száraz tüzifa tavalyi 

áron, ingyenes kiszállítással eladó. 

06/70/431-6296

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

Konyhakészen, száraz tüzifa tavalyi 

áron, ingyenes kiszállítással eladó. 

06/70/431-6296

Akciós aprított I.osztályú tűzifa (nem 

ágfa) akác, tölgy, gyertyán, tavalyi 

áron, azonnali ingyenes kiszállítással, 

hétvégén is. 06/70/501-4021

Tüzifa aprított akác: 15.000Ft/m3, 
vegyes 13.000Ft/m3 tavalyi vágá-
sú, azonnali ingyenes kiszállítás-
sal, garantált mennyiség. Tel.:06-
30/431-7530

Száraz tűzifa kedvezmény! Azonnali 

ingyenes kiszállítással a hét minden 

napján! Garantált mennyiség. Tel.:06-

30/915-8824

Rossz hűtőt, háztartási-gépeket, lim-

lomot vásárolok. 0630/320-0980

banán alakú kanapé sürgősen 
eladó. Tökéletes állapotú. 
06/70/364-9204

Redőny javítás. Siófok Csörgő 06-

30/9139-635

Trágya ingyen elvihető! 06/70/945-

3464

2016 termésű, tető alatt tárolt, körbá-

lás gyepszéna eladó! 8000Ft/db Bala-

tonszabadi Tel.:06-30/9460-383

Felültöltős automata mosógép garan-

ciával, akár kiszállítással 27eFt. 

Tel.:06-30/9939-234

Szegélylécek (ajtószegély, pipaléc, 

háromszögléc, saroklécek, képkeret-

léc, sima lécek...) Lépcsőlapok, Korlát-

kapaszkodók Fenyőrudak. Faáruk nagy 

választékban! Varga Barkácsbolt, Sió-

fok, Honvéd u. 78.

Gondoljon a tavaszra! Kisgép és ke-

rékpár szerviz Daránypusztán a Pálin-

kafőzdénél. Tel.:06-30/386-4438

Műanyag sírkeret árusítása két szín-

ben. Tel.:06-30/386-4438

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 számító-

gép. Olcsó mobilelőfizetések, internet-

tel. siofokpcszerviz.hu +36/30/275-

1323

Figyelem! Megszabadulhat reményte-

len, véget nem érő devizahitelétől...Ne 

hagyja elárvereztetni otthonát, ingatla-

nát! Hívjon mielőtt a bank felmondaná 

szerződését! Ingyenes információ: 

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

Némakacsát, vadkacsát, kakasokat, 

selyembaromfit és postagalambot vá-

sárolok. Érd.: 06-30/843-3322.

Vörös tojótyúk házhoz szállítva 650,- 

Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

Hobbi céljából vásárolnék régi dolgo-

kat! Nem vagyok kereskedő! Elsősor-

ban ami érdekel: kitűzők, sétapálca, 

gyertyatartó, háborús relikviák, képek 

esetleg jármű, de bármit szívesen meg-

nézek. Hívjon bizalommal! 06/20/245-

3713

Dunnákat, párnákat 17.500 Ft/kg-ig, 

hagyatékot, régiséget vásárolok. Hí-

vásra házhoz megyek. 06-20/397-

7337

Kerítésoszlop ingyen! 06/30/894-

9788

Flekken csárda konyhai berendezései 

engedményes áron eladó. Tel.0630-

5468223

Jóminőségű aprított vegyes tűzifa 
14.500Ft/m3. Hulladék tűzifa 
10.000Ft/m3, minimum 2m3 rende-
lése esetén. Ingyenes házhoz szállí-
tás 30km-es körzetben. 06/30/212-
2301, 06/30/504-3889

Nagysúlyú hízó eladók, ár: 400Ft/kg. 

Tel.:06-84/357-808

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

Kalodás tűzifa 12500Ft/m3 

Tel.:30/873-2822

Szén, tűzifa, építőanyag kapható. Sá-

bics Tüzép. 06/84/310-308, 

06/30/652-5752

Elveszett 12.27-én szemüvegem (bar-

nás-mintás, háromszög alakú lencsé-

vel) Jutalom ellenében kérem leadni a 

Szuperinfó szerkesztőségében (Kele 

u.5.)

szoLGáLtatás

TV-javítás garanciával, Siófok és kör-

nyéke Tímár, TV-műszerész. T.:06-

30/2879-206

Kéménybélelés T.:06/20/3345016

Duguláselhárítás, akciós áron, legol-

csóbban! Garanciával, bontás nélkül! 

Bármikor hívható! Tel.: 06/20/455-

9397

Hűtő-, háztartási-gép javítás. Dobár 

06/30/286-5341

Duguláselhárítás, vízszerelés. Csőka-

merázás, WOMA Tel.:+3684/323-221, 

+3630/9565-686

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

Vízvezeték szerelés, csőtörések hiba-
elhárítása, fürdőszobák teljeskörű felújí-
tása, - Siófok és vonzáskörzetében. 
06/20/444-6815

Akciós, új cserépkályha +takarítás, 

átrakás. T.:+36/20/491-8734

lomtalanítás, udvartakarítás, lomb-

szállítás, bontást, bozót irtást vállalok! 

T.:06-30/943-8963

Festés, mázolás, tapétázás! 

06/30/476-7363

bontást, belső átalakítást, vízkárok 

utáni helyreállítást, betonozást, mellék 

épületek építését, hozzáépítést, burko-

lást, térkövezést, dreiwitolást, vízszi-

getelést, palatető -lapostető felújítást, 

kerítéseket, kertgondozást, festést, víz 

-gáz -villany -antenna szerelést reális 

áron vállalunk! T.: 06-20/219-7928

SzJA bevallás 24 óra alatt. 

T.:0670/364-5088

burkoló munkát, jó minőségben, meg-

fizethető áron vállalunk. Tel.:06-

70/652-9534

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,

burkolás (csempe, járólap), komplett 

fürdőszoba felújítás, Siófok és környé-

kén. 06/70/882-5976

Szobafestés, mázolás, tapétázás. 

T:06-30/494-2544

Magára és munkájára igényes nő taka-

rítást, vasalást vállal. 06/30/261-2975

Könyvelést vállalunk, kedvező áron, 

hatóságok előtti képviselettel. 

06/30/557-3567

Energetikai tanusítvány, S.O.S, 48 óra 

alatt. 06/30/238-7310

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. Ak-

ciós áron! 06/30/498-6893

Kárpitos Bt. T.:06/30/385-0624

Tereprendezés, árokásás, sittszállí-

tás, zöldhulladék elszállítás, lomtalaní-

tás, tuskókiszedés, fakivágás. Tel.sz.: 

06/30/213-0344

Autó és motorvillamosság, UV-je-
lölés, szélvédőjavítás, akciós 
szélvédők-oldalüvegek legolcsób-
ban. Siófok-Kiliti, Honvéd u.28. 
06/70/519-3663

Fogsorjavítás! Siófok. 06-20/775-

3948

Duguláselhárítás falbontás nélkül, 

0-24-ig zsírtalanítás géppel, hétvégén 

is, garanciával. 06-70/233-0673.

Kémény felújítás, bélelés (bontás 

nélkül) cserépkályha forgalmazás, 

építés. 06-70/427-0742, www.

szucs.kemenycserepkalyha.hu

Varrógépszerviz! Rendkívüli árenged-

mény! Árainkról bővebben: 06-70/565-

2922 www.varrogepszerviz.net

burkoló munkát vállalok! Ablaktisztí-

tás, takarítás! 06/30/220-9975, 

06/30/429-6443

társkereső

176/74/62 független férfi élettársat 

keres. 06/84/368-709

60 éves férfi társat keres 55-60 éves 

nyugdíjas hölgy személyében. 

06/20/441-9013
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MáRciUsBan isMét Megjelenik 
a család Magazinja

Veszprém

Szombathely

Keszthely

Hévíz
Zalaegerszeg Siófok

Székesfehérvár

Érd

a magazinban Való megjelenésről,  

a szabad hirdetési felületekről  

hirdetési tanáCsadó kollegáink,  

ügyfélszolgálati irodáink tájékoztatják!

Esküvő 2017.  
 melléklettel!
FóKuSzbaN a cSalád!

Sztárinterjú 
  Náray Erikával

iNdul a Kerti SzezoN -  

viráGoSítSuNK!

iNterjúK, ciKKeK,  HaSzNoS ötleteK a cSalád  miNdeN taGjáNaK  3-99 éveS KoriG
Gyereksarok

ProGramajáNló 6 meGyéből

Nagykanizsa
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Mifelénk bárkinek 

lehet saját sárkánya

Az ajánlat 2017. február 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási 
területén. Az ajánlat réz és D2 analóg kábel technológián a Tripla S, FTTH, VDSL 
és D3 digitális kábel technológián a Tripla XS csomagra vonatkozik. Az előfi zetői 
jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfi zetőt az ÁSZF szerinti 
kötbérfi zetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves szerződéssel, 
e-számlával, technológiától függően Tripla S vagy XS csomagra. 

A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről és díjakról 
érdeklődj a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Siófok, Fő u. 174–176. Tel.: (06 84) 610 710

SOK TÉVÉCSATORNA, INTERNETTEL 
ÉS TELEFONNAL TRIPLA CSOMAGBAN

HAVI

4 890
FORINTÉRT


