
SIÓFOK 2018. március 9., XXVII/10.Érték és tartalom

4. oldal:

Otthon
Tesco üzletsor, Vak B. u.27.
Víztorony üzletház, Fő tér 9.

 biotechusa.siófok

SIÓFOK

Vörös réz: 1200 Ft/kg
Sárga réz: 810 Ft/kg

Alumínium vegyes és festett: 280 Ft/kg
Alumínium öntvény: 300 Ft/kg

Alumínium tiszta: 360 Ft/kg

HT vörös réz: 1050 Ft/kg
Horgany: 400 Ft/kg
Saválló: 210 Ft/kg
Ólom: 300 Ft/kg

Akkumulátor: 140 Ft/kg
Alu italosdoboz 150 Ft/kg

Bôvebben: www.szabadimehtelep.freewb.hu • Karton p.: 13 Ft/kg, Újság p.: 13 Ft/kg. 
Nyitva: H-P: 800-1700-ig, Szo: 800-1200-ig, Vas: Zárva • NAV ellenôrzött, hitelesített mérlegekkel dolgozunk!

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

Balatonszabadi Méhtelep felvásárol

Nagyobb menyiség esetén egyedi ÁR kérhetõ!  
Cégektôl hulladékelszállítást díjtalanul vállalunk.

Vas és lemez árakról érdeklôdjön a 06/30/509-8810-es telefonszámon.

PRIMULA ÉS 
CSEREPES SZEGFŰ 

VÁSÁR!
Virágföld és tápoldat kapható!

Nyitva tartás: H-P: 9-16 h-ig; Szo: 9-12 h-ig

Siófok, Molnár I. u. 2.
(Bejárat a Kele utcából)

Tel.: 30/518-5494
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PIZZA RENDELÉS:
www.pizzakaravan.hu

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

Finomat
Jó minôségben

ELÉRHETÔ 
ÁRON

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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•  Mezőgazdasági és 
munkagép alkatrészek

•  Hidraulikacső gyártás
•  Motor-, hidrulikaolaj, 

kenőanyagok
•  Ipari és lakossági 

gázpalackok

Siófok, Honvéd u. 33.
+36/30/483-3191
+36/30/911-3657

Nyitva: 
H-P.: 7.30-16.00 
Szo.: 7.30-12.00

MAGYAR SZABVÁNY MÉRETŰ DEKORFÓLIÁS  
BELTÉRI AJTÓK RAKTÁRRÓL AZONNAL!
Választható színek:

KÖNYVKÖTÔ
szakdolgozat, könyv, 

újság bekötése
Várnagy Miklós – Siófok, Szilfa u. 5.

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

     Gyártástechnológus

HOSSZÚTÁVÚ 
ÁLLÁSLEHETŐSÉG

     CNC - gépkezelő

Önéletrajz szükséges.
  E-mail: hr@balindceg.com

www.balindceg.com
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     Gyártástechnológus

HOSSZÚTÁVÚ 
ÁLLÁSLEHETŐSÉG

     CNC - gépkezelő

Önéletrajz szükséges.
  E-mail: hr@balindceg.com

www.balindceg.com

SZŐNYEGHÁZ
Siófok, Vak B. u. 49/b (Jysk mellett)
Tel.: 06 20/332-0229 
H-P: 9:00-17:00 Szo: 9:00-12:00

SZŐNYEG • PVC • LAMINÁLT • MŰ-FŰ
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Keressen bennünket:
ENYING, KOSSUTH U. 45. (OTP mellett az iskolánál) 

Tel: 30/ 639-0717 • Nyitva:  H – P  8.00 – 16.30 ,  Szo: 8.00 – 12.00     
LEPSÉNY, FŐ ÚT 105. • TEL: 30/ 639 - 0717

Nyitva: Kedden és Csütörtökön:  13.30 – 16.30

MÁRCIUSI AKCIÓ 
A GÖBLYÖS OPTIKÁBAN!
EGYFÓKUSZÚ RÉTEGKEZELT 

SZEMÜVEGLENCSÉK 
3500 FT/PÁR-TÓL!  

Vásároljon 
multifokális lencsét, 
és a választottnál 
egyel magasabb 

kategóriájút adunk!
Szemüvegkeretekre  

30-50%  
kedvezmény!

INGYENES KOMPÚTERES 
SZEMVIZSGÁLAT!

SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS ESETÉN.
SZOLGÁLTATÁSAINK:
fotó előhívás, 
igazolványkép készítés 
bankkártyás fizetés, egészség- 
pénztári kártyák elfogadása!
Az akciós hirdetés nem teljes, 
részleteiről érdeklődjön 
személyesen, vagy telefonon!
Az akciók össze nem vonhatók!
Az akció 2018. március 9-31-ig érvényes!

• MINDEN ÁLTALUNK 
  GYÁRTOTT TERMÉK

•  Díjmentes helyszíni felmérés 
Siófok 20 km-es vonzáskörzetében!

• Ingyenes árajánlat készítés!

  kedvezménnyel!
Akciónk 2018. március 9-től  

március 31-ig érvényes.30%

Műanyag nyílászáró
2-3 rétegű üvegezéssel.

Árnyékolástechnika

FOLYAMATOS
AKCIÓK

Érdeklődni: 
06-70/638-6402
www. molnarablak.109.hu

MOLNÁR 
ABLAK

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

Várjuk kedves vásárlóinkat!
Takarmánybolt, Ságvár, Petőfi u. 15.

06 70 39 23 869
Nyt.: H-P: 7-10 h; 15-18 h; Szo.: 8-12 h

(Áraink 2018.03.09-től 03.31-ig érvényesek!)

TAKARMÁNYBOLT  
SÁGVÁR

(Református templommal szemben)
Szemes kukorica: 5500 Ft/ mázsa
Búza, árpa: 6000 Ft/mázsa
Napraforgó: 180 Ft/kg
Szója: 200 Ft/kg

Csirke indító: 150 Ft/kg
Csirke nevelő: 140 Ft/kg
Tojó táp morzs.: 140 Ft/kg
Süldő-hízó konc. 9-12%: 220 Ft/kg
Nyúltáp:  150 Ft/kg

Kutyakonzerv (1240 g): 260 Ft/db

Kutyaszalámi (1kg): 250 Ft/db
Macskakonzerv (415 g): 135 Ft/db

Kutya száraztápok már 180 Ft/kg-tól
Macska száraztápok már  350 Ft/kg-tól

RÉDEI VETŐMAGOK KAPHATÓK!

Vállalom: ajtó, ablak, szekrény, redőny, 
beállítását, javítását, cseréjét.

Laminált padló, lambéria,  
szőnyeg lerakása.

Küszöb, szegélyléc kisebb burkolati 
javítások. Takarítás.

HA NINCS IDEJE, 
TÜRELME, SZERSZÁMA, 

RÖVID HATÁRIDŐVEL

mjrlakasszerviz@gmail.com
Májer Róbert Tel.: 30/9696-121

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

Mûvese állomás mellett/

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

C vitamin 500 mg + gránátalma 60 db  
 1690 Ft 1090 Ft (18 Ft/db)

Babé Urea testápoló intenzív hidratáló 500 ml  
 6300 Ft 5290 Ft (10,5 Ft/ml)

Babé Omega tusfürdő 500 ml 
 5970 Ft 4870 Ft (9,8 Ft/ml)

Béres Actival + magnézium multivitamin 90 + 30 db  
 5650 Ft 4990 Ft (41,5 Ft/db)

Vichy tisztító, frissítő hámlasztó maszk  
a ragyogó arcbőrért.   1490 Ft 890 Ft

C vitamin+ csipkebogyó 1000 mg 100 db  
 2000 Ft 1590 Ft (15,9 Ft/db)

C vitamin 500 mg + gránátalma 60 db újdonság)  
 1290 Ft 1090 Ft (18,1 Ft/db)

Flexagil izom és ízületi fájdalmakra, gyulladás-
csökkentő hatás 100 g  2680 Ft 2080 Ft (20 Ft/g)

2 DB AVITAL TESZTCSÍK VÁSÁRLÁSA ESETÉN  
1 DB AVITAL VÉRCUKOR MÉRŐ JÁR HOZZÁ INGYEN!

SUPRADERM KRÉM GÉL 50 G  
BŐRGYULLADÁSRA, EKCÉMÁRA,  

1650 Ft helyett 1250 Ft (2500 Ft/kg)

(2018. március 9-től 
visszavonásig)

RENDKÍVÜLI AKCIÓ! Béres Actival Junior  
multivitamin 60 db rágótabletta 2 éves kortól  

2800 Ft helyett 1980 Ft (33 Ft/db)

2018. 03.09-től visszavonásig.

OROSZ KEZDŐ, HALADÓ

16-65 ÉV 
 KÖZÖTT

ANGOL  
KEZDŐ-HALADÓ 

NÉMET  
KEZDŐ-HALADÓ 

OLASZ  
KEZDŐ

NYELVTANFOLYAMAINK:

ANGOL FELSŐFOKÚ VIZSGA TRÉNING, 
KÖZÉPFOKÚ VIZSGA FELKÉSZÍTŐ!

INGYENES 
kezdő és haladó informatikai 
(SZÁMÍTÓGÉP, TABLET,

OKOSTELEFON) tanfolyam indul!

MINDEN KÜLSŐ-BELSŐ MOSÁSHOZ 
AJÁNDÉK PERGŐ VAX!
Nyitva tartás: Minden nap: 7.00-19.00-ig

Cím: Siófok, Bajcsy Zs. u. 201. (Interfruct udvar) Tel.: +36-30/9727-923
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Szeretné, ha társasháza hatékonyabban működne? Csökkentené a rezsiköltségeket?
Nagyobb kényelemre vágyik? Vagy szebb környezetre?

Az OTP Business Társasházi Pályázattal most az Ön lakóközössége is részesülhet a pályázati alapból.
Négy kategória – számos nyertes − 20 000 000 forint elnyerhető támogatás − értékes ajándékutalványok. 
 
Pályázzon és nyerjen!
Az első 500 teljes körű pályázati anyagot benyújtó pályázónak a Társasházi Háztartás (THT) című szaklap
1 éves előfi zetését adjuk ajándékba.

Az idei évben a nyertes pályázatok beadójának többszörösen is megtérül a munkája!
A nyertes társasház/lakásszövetkezet pályázatának benyújtója 100 000 forint értékű ajándékutalvánnyal  
kerül jutalmazásra.

Részletes feltételek: www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat • 06 1 366 6030

A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a fi gyelem felkeltése. 

Nyerjen fejlesztési támogatást lakóközösségének!

Az OTP Business Társasházi Pályázat
a kaputelefon-rendszer fejlesztésében
is segíthet.

ELADÓ 
a Nyugat-Balatoni régió  

jelenleg is üzemelő,  

LEGISMERTEBB  
ÉTTERME  

központi fekvéssel  
teljes felszereléssel, a 

működtető céggel.  

Tel.: 06-30/957-1806

Gázkészülékek  
beüzemelése,  

javítása 
Egyszerűsített  

gázkészülék csere
5 éves Műszaki  

Biztonsági  
Felülvizsgálat

Gáz- és fűtés szerelés
Tervezés, kivitelezés

Tel.: +36-84/310-453 
+36-30/650-2188 

somszer@gmail.com 
somszer@t-online.hu

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

Szeletelt tégla közép �����������������������������������������1.850 Ft/m2

Cement ����������������������������������� 3600 Ft/q 900 Ft/zs. (36 Ft/kg)

Mészhidrát ��������������������������  4.965/q 1.240 Ft/zs. (49,65 Ft/kg)

Standard csemperagasztó 25 kg/zs� �� 1.000 Ft/zs. (40 Ft/kg)

Polisztirol ragasztó 25 kg/zs� ������������ 1.605 Ft/zs. (64,2 Ft/kg)

Flexibilis csemperagasztó 25/zs�  2.080 Ft/zs-tól (83,2 Ft/kg)

EPS hungarocell tábla �����������������������������������  265 Ft/db-tól
XPS hungarocell tábla �����������������������������������  475 Ft/db-tól
Sóder ����������������������������������������������������������������� 8.200 Ft/m3

Szántód, Szántódi út
0670/317-3883, 0670/3239800, 0684/545-062
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Cser, tölgy tűzifa  
16.500 Ft/m3

Akác, aprított tűzifa 
17.000 Ft/m3

Vegyes, aprított  
tűzifa  

14.500 Ft/m3

Telefon:
06/70/592-0000

Az ajánlat 2018.03.09-től visszavonásig tart.
EUTR azonósító: AA0194363
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ÚJ BÚTOROK ÜZLETE Balatonszárszó, Mikes K. u. 4.
Tel.: 06/84/363-773, 06/70/3-674-284 Nyitva: H-P: 9-18 h, Szo: 9-12 h

Balatonszárszó
Siófok
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Kossuth L. u. 7

Esze T. u.

HÚSVÉTI BÚTORVÁSÁR!
NAGY ÁRENGEDMÉNNYEL: 

KONYHA, ÉTKEZŐ,  
ÉS SZOBABÚTOROK!

Akció ideje: 2018.03.12-03.29-ig. 
www.szarszobutor.hupont.hu

Otthon
Kalkuláljuk előre a költségeket! 
Otthonunk felújítása során akármilyen átgondolt és részletes költségvetést is 
készítünk, teljesen biztosak lehetünk benne, hogy beeshetnek nem várt, extra 
kiadások is. Ezt egyetlen módon tudjuk kivédeni, mégpedig ha minden várható 
kiadásra plusz 10 százalékot számolunk.

Föld nélküli szobakert: nevelj 
hidrokultúrás növényeket! 

 ■ Sokszor előfordul, 
hogy elfelejted megön-
tözni a virágokat? 

A szervetlen ültetőkö-
zeget akkor neked találták 
ki, ráadásul higiénikusabb, 
és a gyakori átültetéstől is 
megkímél. Sikeresen nevel-
hető hidrokultúrában pl. 
dracéna, aszparágusz, fla-
mingó- és buzogányvirág 
(a képen), korallvirág, afri-
kai ibolya, orchidea, kroton, 
csüngő ágú fikusz, valamint 
a begóniák, broméliák, pál-
mák, páfrányok, kaktuszok 
több faja. Földes szobanö-
vényeinket is átállíthatjuk 
vízkultúrára. Kezdeti pró-
bálkozásként jó eredményt 
várhatunk pl. az anyósnyelv-
től. Hidrokultúrás készletet 
kompletten és részenként is 

beszerezhetünk. Szükségünk 
lesz nevelőedényre, kaspó-
ra, agyaggranulátumra vagy 
hidrogélre, úszós vízmércé-
re, továbbá tápanyagra. A ki-
sebb (2-8 mm) átmérőjű po-
rózus agyagszemcsék jobban 
megkötik a nedvességet, míg 
a nagyobbak jobb szellőzést 

biztosítanak a gyökerek-
nek. Ha a vízmérce úszó-
ja eléri a minimum jelzést, 
esedékes az öntözés. A 3-6 
hónap alatt lebomló granu-
látumok egyenletesen ada-
golják a növények fejlődésé-
hez szükséges tápanyagokat.  
 (forrás: www lakaskultura.hu)

Képek a falon
Míg korábban az volt a be-

vált szokás, hogy egy síkban 
helyeztük el a falon a festmé-
nyeket, úgy ma már nincs 
szabály arra nézve, hogyan 
pozícionáljuk stílusosan az 
egyes tárgyakat. Akasztjuk, 
támasztjuk, halmozzuk vagy 
egymásra rakjuk – többfé-
le módon rendezhetjük a 
képeket, festményeket és 
posztereket. A hálóban ki-
fejezetten jól mutat, ha be-
keretezünk néhány plaká-
tot és azokkal dekoráljuk a 
falat. Azzal teremthetünk 
egységet, ha a képeket fe-
hér alapra ragasztjuk fel.  
 (forrás:www. lakaskultura.hu)

Tippek gyerekszobába: mágneses tapéta

 ■ Sok szülő szeretne 
olyan kreatív mesevilá-
got varázsolni a gyerek-
szobába, ahol a kicsik fo-
lyamatosan alakíthatják 
az elemeket. 

Ebben segít egy tapétacsa-
lád, amelyhez többdarabos 
mágnesszett is tartozik. A 

kicsik így szabadon újragon-
dolhatják szobájuk dekoráció-
ját – nem is beszélve arról, hogy 
a mutatós falak mellett egyút-
tal egy szuper játékot is kap-
nak. A repülő malacok, szem-
üveges medvék, fantasztikus 
csodalények sokaságának csak 
a képzeletünk szab határt! 
  (forrás: www.lakaskultura. hu)

Mitől marad szép a 
tulipán a vázában? 

 ■ Itt a tavasz, a 
virágok időszaka. 

Ahhoz azonban, 
hogy élvezhessük a 
tulipánok gyönyö-
rű látványát, gon-
doskodni is kell az 
elegáns szépségek-
ről. A boltokban ala-
csony hőmérsékleten, sűrűn 
egymás mellett tárolják a szá-
lakat, ami megakadályozza 
a felnyúlást és az elnyílást. 
Bármennyire szeretnénk a 
lakás középpontjában elhe-
lyezni a gyönyörű csokrot, 
a hagymásokat otthon is te-
gyük hűvös helyre, mert ez-
zel jelentősen meghosszab-
bítjuk az élettartamukat. A 
pozsgás szárú növények a 

hűvös vizet szeretik, amit 
érdemes sűrűn cserélni, hi-
szen így megakadályozhatjuk 
a baktériumok elszaporodását 
is. Adalékanyagra nincs szük-
ség, esetleg kipróbálhatunk 
egy házilag elkészíthető mi-
xet: 1 kk cukor, 1 kk citromlé 
és 3 csepp hipó a vízhez ke-
verve biztosítja a savas kém-
hatást, emellett fertőtlenít is. 
  (forrás: www.lakaskultura.hu)

A legvidámabb szín: így teríts sárgával! 
A citromsárga egyértelmű- en 

a tavasz színe, amellyel a hús-
véti asztal dekorálásakor sem 
hibázhatunk. Az étkezéseknél 
több ponton is megjeleníthetjük 
ezt az üde és vidám árnyalatot. 
Például választhatunk élénk szí-
nű tányérokat, de szedhetünk 
sárga virágokat és még az éte-
lek elkészítésénél is ügyelhe-
tünk az alapanyagok színére.  
 (forrás: www. lakaskultura.hu)

PROFESSZIONÁLIS 
KERTFENNTARTÁS

Automata öntözőrendszer telepítés
Siófok vonzáskörzetében

16 éves tapasztalattal,
ingyenes kertdiagnosztikával

Homor Péter okleveles kertészmérnök

+3630/5520749 • homorp1@gmail.com
https://kertrendezes.co.hu

PROFESSIONAL GARDEN CARE
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AKÁC APRÍTOTT TŰZIFA 
45.000 Ft • Platóméret: 3,1 x 2,2 x 0,44 m 

TEL.: 06/70/205-0438
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VEGYES KEMÉNY TÜZIFA 
KAPHATÓ! 14.500 FT/m3

A SIÓFOKI ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

"GEMINI" ÉPÍTŐK ÁRUHÁZA
Siófok, Jegenye sor 7.  Nyitva tartás: H-P: 7.30-16.00 Sz.: 7.30-12.00  

Tel/Fax: 06/84/326-040, 06/30/640-9780
E-mail: gemini@gemini-epker.hu • www.gemini-epker.hu • Az akció 03.09-03.31-ig

TETŐCSEREPEK

• OSB • Fenyő fűrészáru
• Bituzsindely
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BELLA KOZMETIKA
Majer Arabella kozmetikus
06 30/260-3720 Siófok, Széchenyi u. 8-10. 
(Tak.szöv mellett, hátul az udvarban)

- hagyományos kezelések
- regeneráló, ránctalanító  

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

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

Fűrészáru-Faáru
Raktár!

MŰSZÁRÍTOTT: FINN+OROSZ BOROVI, LUC, TÖLGY, BÜKK, 
GŐZÖLT BÜKK, FŰRÉSZÁRU, FRÍZEK, FENYŐTÁBLÁK.
GYALULT DESZKA 9,5-től 19,5 cm x 4 m-ig

RAGASZTOTT GERENDA 2-3 NAP ALATT!
PINIKAY FABRIKETT KORLÁTOZOTT MENNYISÉGBEN KAPHATÓ!
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Enying, Kossuth Major (64-es fôút)  
Tel.: 22/372-346 • Nyitva: H-P: 8-17, Szo.: 8-12

Kft. Gazdabolt
ÚJ KERTÉSZETI TERMÉKEK:
• széles vegyszerkínálat
• kertészeti gyepműtrágyák (10 kg)
• vetőmag különlegességek 

(fűszer- és gyógynövénymagok)
• növényvédőszerek, lemosók
• szemenkénti rezgőfejes vetőgép
• profi és hobby metszőollók, ágvágók, szakkönyvek

Balatonlelle központjában,
Fő tér melletti sétányon

33-72 nm-es,
Új üzlethelyiségek

kiadók/eladók!
tel.: 06-20/533-9664

 

 
 Erzsébet plusz kártyát 

elfogadunk.

www.alfabutorenying.hu
Hitellehetôségrôl érdeklôdjön üzletünkben.  

ALFA BÚTORBOLT 
ÉS LAKBERENDEZÉSI ÜZLET

Enying, Kossuth út 6, a központban,  
a Coop-áruházzal szemben. 

Tel.: 06 22 372 523 • 06 30 478 96 85

KONYHABÚTOROK, KANAPÉK, KISBÚTOROK, 
ÍRÓASZTALOK, SZEKRÉNYSOROK.

MÛANYAGÁRUVAL ÉS KONYHAFELSZERELÉSI  
CIKKEKKEL BÔVÍTETTÜK ÁRUKÉSZLETÜNKET.

INGYENES KÉPZÉS!!!
A GINOP 6.1.2-15 „DIGITÁLIS SZAKADÉK CSÖKKENTÉSE” 

TÁMOGATOTT PROGRAM 

Segítünk megtanulni az OKOSESZKÖZÖK  
(telefon, tablet, laptop) használatát! 

- böngészést az Interneten (honlapok, online vásárlás, menetrendek stb.)
- a közösségi média használatát (Facebook, Youtube stb.)
- elektronikus levelezést (e-mail küldés/fogadás)
- elektronikus ügyintézést (pl. Ügyfélkapu)

Jelentkezzen és visszahívjuk!
Képzés indul:  2018. március 20.

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola • Fonyód, Fő u. 10.
Képzésszervezők: Horvátné Papp Szilvia 9-18 óra között: 06-70-413-0201 

Törvényi Nóra 9-18 óra között: 06-70-316-0232 
EUROTEAM STÚDIÓ Nyelviskola

E-mail: euroteamstudio@euroteamstudio.hu
Web: www.euroteamstudio.hu 

 Nyilvántartási szám: E-000547/2014

MEGÚJULT KÖMMERLING  
PRÉMIUM ABLAKRENDSZEREK

AKCIÓNKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN SZAKÜZLETÜNKBEN!
Termékeink: • Homlokzati műanyag nyílászárók • Garázskapuk 

• Árnyékolástechnikai termékek • Szúnyoghálók • Párkányok-könyöklők

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, Sz-V: ZÁRVA

DoorWin
     AJTÓ ABLAK

NYÍLÁSZÁRÓ SZAKÜZLET

Minôség és szakértelem...

A Siófoki Horgász Egyesület értesíti 
a tagjait, hogy
AZ ÉVES KÖZGYŰLÉSÉT 
2018.03.11-ÉN VASÁRNAP 
09:00 ÓRAKOR TARTJA.
Helye: MÁV. Üzemi épület, Fő u. 117. 
( foci pályával szemben)

Mindenkit várunk szeretettel! SHE.

ÉPÜLET KÉZI ÉS  
GÉPI BONTÁSSAL,  
ELSZÁLLÍTÁSSAL.

06/20/460-5527
VITORLÁS BOLT SIÓFOK

Siófok, Vitorlás u. 6. • Tel.: 84/315-301 
Nyitva: H-P: 9-16, Sz: 9-12, V: zárva

Hajófelszerelések 
ROZSDAMENTES CSAVAROK

Siófok-Kiliti, Pipitér u. 4. Tel: 06-30/9733-037 • www.htb.hu
BANKKÁRTYÁS FIZETÉS! • Bejárat a csárdaréti út felől! 

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

ABS

ESP

ASR

74.990 Ft

2 DIN-es multimédiás fejegység,
GPS, DVD, Bluetooth, 
 telefon kihangosítás

HASZNÁLT és ÚJ GUMIK!

Fixen telepített kamera elleni GPS védelem!
Gumiszerelés, centírozás AKKUMULÁTOROK

GYÁRI MINŐSÉGŰ ÜLÉSFŰTÉS SZETTEK BEÉPÍTÉSE
Teljes körû autójavítás, autószerelés, autó villamosság

Futómû szerviz, fékjavítás. Olajcsere. SZERVIZ: autódiagnosztika, 
(hibakód olvasás, törlés, szerviz intervallum állítás, stb.) 

Elektromos hibák javítása. (generátor, önindító, zárlat, stb.)

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

MÁRKAFÜGGETLEN AUTÓSZERVIZ 
Mûszaki felkészítés, vizsgáztatással (minden tipusra) Az
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Az ENSZ azt akarja,
hogy bontsuk le 

a bevándorlás útjában 
álló kerítést.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából

202x273mm_ENSZ.indd   1 2018. 02. 28.   11:06:14
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Dr. med. dent. Szőke Ádám
Tel.: +36 (83) 540-217 • E-mail: zahnialfa@live.de 

Praxis: 8380 Hévíz, Hévíz Pláza (Flavius Üzletház)

Egy új életérzés!
• Ajánlatunk alsó állcsontra 

teljes fogtalanság és 
fogínysorvadás esetén is!

• Meglévő vagy új protézis biztos rögzítése 
minimális sebészeti beavatkozással, vágás nélkül.

• Saját protézissel rögtön, új protézissel 
akár 48 óra alatt kész.

• 5 ÉV GARANCIA AZ 
IMPLANTÁTUMOKRA!

EZ EGY TARTÓS BERUHÁZÁS, 
AMELY LÉNYEGESEN JAVÍTJA 

AZ ÉLETMINŐSÉGET.

Nap mint nap a mosolyokért!
Nincs nap fog nélkül...

Azonnal terhelhető
implantátumokkal

MUNKÁSOK  
FIGYELEM!

SIÓFOKON  
4 ÁGYAS SZOBÁK  

KIADÓK 8.000 FT/
ÉJSZAKÁS ÁRON.

06/70/216-7599

KB. 3000 KÖTETES 
KÖNYVTÁR ÉS 

MAGYAR CSERKÉSZ 
ÚJSÁGOK 

1930-1942-ig 
kb. 80 db ELADÓ. 

06/30/391-2663

KAROSSZÉRIA 
JAVÍTÁS

ALVÁZVÉDELEM, 
KIPUFOGÓJAVÍTÁS
SZÉLVÉDŐCSERE
Tel.: 30/605-6030
        30/895-7080

8132 Lepsény, 
Fő u. 31/A

LEÉRTÉKELT MŰSZAKI

Ny: H-P: 8-17, Szo.: 8-12 • www.hutocentrum.hu

Balatonboglár 
Szabadság u. 8. 
Tel.: 06-85/352-150
06-20/542-0202

• Elöl-és felültöltős mosógépek
• Mosogatógépek
• Tűzhelyek
• Hűtőgépek
• Fagyasztók

GYÁRI 
GARANCIÁVAL!

MÁRCIUSBAN MINDEN  

TERMÉKRE KEDVEZMÉNY!
(Részletek az üzletben )

TAVASZI AJÁNLATUNK
Elöltöltős mosógép 54.999 Ft-tól

Kombi hűtő 49.999 Ft-tól

Tűzhely 52.999 Ft-tól

Beépíthető termékek széles választéka!

5 ÉV GARANCIA MINDEN  TERMÉKRE!

Részletek az üzletben.  

Ingyenes kiszállítás 15 km-es körzetben 

Az akció 2018.03.09-től 03.31-ig tart.

LAPZÁRTA 
VÁLTOZÁS!
A Siófoki Szuperinfó 

következő heti  
számának lapzártája:

március 13. 
kedd 10 óra. 
Újságunk már 14-én,  

szerdán, 
a hosszú hétvége  

előtt elérhető lesz.
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Balatonlellén, a Fő térnél 
Bútorozott

Fodrászszalon
kiadó!

tel.: 06-20/533-9664

KERTÉPÍTÉS ÉS KERTFENNTARTÁS

Kertépítő és zöldövezet fenntartó szakmérnök  
két évtizedes tapasztalattal. 

Homor Tamás • Tel.: 06-30/494-6744TELC  
FELKÉSZÍTŐ INDUL  
A MÁJUSI VIZSGÁRA!

ANGOL, 
NÉMET,  

SPANYOL
EGYÉNI KÉPZÉS, SZEMÉLYRE SZABOTT TANANYAG! 

KISCSOPORTOS OKTATÁS!  
• TÁRSALGÁSI TEADÉLUTÁN ANYANYELVI TANÁRRAL
• 30 ÉS 60 ÓRÁS TELC FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK

• CÉGES KÉPZÉSEK ÜZLETI, GAZDASÁGI SZAKNYELVEN
• ÁLLÁSINTERJÚ • ÉRETTSÉGI, FELVÉTELI FELKÉSZÍTŐ

AKÁC APRÍTOTT TÛZIFA

Telefon: 06-30/520-4040

85.000 Ft/ 
a képen látható teherautó

(5,7 m3; 14.912 Ft/m3)

45.000 Ft/ 
teherautó 

(2,9 m3; 15.517 Ft/m3)

platóméret: 3,6 x 2 x 0,4 m
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A Hotel SunGarden**** munkatársakat keres  
csapatába éves állásra versenyképes fizetéssel  

az alábbi pozíciókra:

• MARKETING VEZETŐ
• FELSZOLGÁLÓ • SZOBAASSZONY
Jelentkezés önéletrajz megküldésével  

a sales@hotelsungarden.hu  
email címen.

HA NYÁRI MUNKÁT ÉS BULIT KERESEL, 
 akkor Balatonon keresd… 

ha Balaton, akkor Siófok… ha Siófok, akkor  
a Hotel Azúrban megtalálod!

Várjuk a lendületes, kreatív, jól kommunikáló  
dolgozni vágyó fiatalokat, akár főiskolás 

hallgatókat nyári gyakorlatként is!
ITT A HELYED HA:
•  munkát keresel nyárra, szeretnél egy jó kereseti 

lehetőséget, egy megbízható helyen találni,
•  ha olyan helyet keresel, ami szakmailag is jó tapasztalat,  

és a legjobbaktól tanulhatsz,
•  szereted a Balatont, és szeretnél egy nyarat itt tölteni 

csatlakoznál egy fiatalos, vidám csapathoz.

JÖHETSZ
•  csak nyárra, és a munka mellett bulizhatsz is,
•  de maradhatsz éven át, ha úgy érzed, hogy megtaláltad helyed 

közöttünk és még szívesen maradnál

DOLGOZHATSZ
•  a több éttermünk egyikében, vagy

•  akár a Balaton parti grill teraszon is…
•  konyhaink egyikében szakács vagy cukrászként, de
•  Segíthetsz a housekeepingen is.

JELENTKEZZ…VÁRUNK 
Egy stabil, megbízható és gondoskodó munkahelyen,
•  bejelentett állás, fizetett szabadság, ünnepnapon végzett munkáért  

100%-os pótlék, 8 órás váltott, vagy 12 órás műszakbeosztásban  
csak törvényes munkaidőben, heti 2 szabadnappal.

Egy versenyképes juttatási csomaggal, aminek az is része hogy 
személyzeti szállást biztosítunk azoknak akiknek erre szüksége van, és

a főétkezéseket is biztosítjuk…

Jelentkezésed, a betölteni kívánt pozíció megjelölésével,  
küldd az olaheva@hotelazur.hu címre.

Rajtad múlik, meddig jutsz! AKAROD?
Indítsd el életed projektjét nálunk, most minden támogatást megkapsz!

Az első 3 hónapban kötetlenül,  
kizárólag tanulással érhetsz el bevételt!

Egy éven keresztül kiemelkedő támogatással segítjük pályád elindulását!

Ha vannak céljaid, kitartó és motivált vagy, köztünk a helyed!

We, Generali!
Amit nyújtunk:

100 napos szuper programmal támogatjuk a  
beilleszkedésedet és a kezdeti sikereidet.

Anyagi támogatást adunk a pályakezdéshez.
Összehozunk az ügyfelekkel, hogy azonnal belevethesd 

magad a munkába.
Saját mentorod lesz, aki segít, hogy minden zökkenőmentes legyen  

és gyorsan elsajátítsd az értékesítési szakmát.
A Generali Akadémián profi értékesítőt faragunk belőled.

Oktatásod tablettel és online tananyaggal segítjük.
Nagyon lelkesek vagyunk, igazi csapatként inspiráljuk egymást.

Amit várunk: Minimum középfokú végzettség
Jó kommunikációs készség • Tanulási hajlandóság

Jelentkezés: Tel.: 06-20-276-7669
E-mail: radi.bela@generalimail.hu

Siófoki cég keres  
keres munkatársat 

az alábbi munkakörbe:

RÉSZMUNKAIDŐRE 
KERESÜNK DIÁKOT 

angol nyelv tudással

Feladatok:  
vevő adatbázis frissítése, 

ennek érdekében 
kapcsolatfelvétel külföldi 

partnereinkkel piackutatás

RAKTÁROS
Amit kínálunk:

- stabil munkahely
- bejelentett éves állás

- 5 napos munkahét,  
szabad hétvége 

- cafeteria
- munkábajárás térítése /

közösségi közlekedés/ 
Amit kérünk: 

- munkatapasztalat 
- korrekt munkavégzés 

Előnyt jelent: 
- adott munkakörben 
szerzett tapasztalat

sek_office@sansha.com

Miért jó a cms electronics hungary Kft- nél dolgozni?
 ■ A cms electronics 

hungary Kft  
2005- ben alakult  
prémium kategóriás au-
tóipari beszállító cég, a  
cms electronics  
vállalatcsoport tagja.

Fő tevékenységi köre au-
tóipari -LED -es elektroni-
kai részegységek gyártása, 
összeszerelése. A termelés 
három műszakban folyik 
és a munkavállalók legna-
gyobb része precíziós ma-
nuális munkafolyamatokat 
végez illetve mérőrobotokat 
kezel. A vállalat nagyon fon-
tosnak tartja a családbarát 
környezetet, hiszen a mun-
ka és magánélet harmónikus 
összeegyeztetését hosszú tá-
vú tervei között szerepelteti. 
A teljes állomány kb. 85%- a 
nő. A vezetés állandóan ar-
ra törekszik, hogy a kisgyer-
mekes munkavállalóinak át-
fogó műszakot szervezzen, 
részmunkaidős foglalkozta-
tást és rugalmas munkaidőt 
biztosítson. Folyamatosan 
keressük azokat a jövőbe-
ni munkavállalóinkat akik 

szeretnének  családias, mo-
dern és tiszta környezetben 
dolgozni. A felvételi eljárás 
egy jelentkezési lap és egy 
teszt kitöltésével kezdődik, 
majd ezután egy próbamun-
kát kell elvégezni. A sikeres 
felvétel után mindenkivel 
munkaviszonyt létesítünk. 
A dolgozókat szervezett bu-
szok szállítják munkába. A 
buszjáratok a következő tele-
pülésekről szállítják a mun-
kavállalókat: Kaposvár – Ba-
latonlelle - Balatonboglár 
vonalon, illetve Marcali - Két-
hely és Somogyvár környéké-
ről. Folyamatos képzésekkel 
biztosítja a vállalat a dolgozói 
minőségi munkát és termé-
szetesen a motiválás is fon-
tos szerephez jut. Fejlődési 
lehetősége van munkaválla-
lóinknak, a megfelelő és mi-
nőségi  tudást a cég különbö-
ző bér-és juttatási csomaggal 
díjazza. A fontos pozíciók-
ban lévő dolgozóink főisko-
lai -egyetemi továbbtanulását 
is támogatjuk duális képzés 
keretein belül. A cms elect-
ronics hungary Kft folyama-
tosan várja a jelentkezőket 

és bízik abban, hogy az új 
munkavállalók megtalálják 
a számukra megfelelő mun-
kakört a vállalatnál.

INFÓBOX
cms ELECTRONICS  
HUNGARY KFT.
8640 Fonyód, 
 Harmatos u. 56.
Tel: 85/561-944, 85/561-914
office@cms-electronics.com

Siófoki Temetkezési Kft. 

TEMETŐI MUNKÁS 
munkakörbe keres megbízható,  

józan életű férfi munkatársat éves állásra.
Jogosítvánnyal rendelkezők előnyben.

Siófoki illetve környékbeli lakosok jelentkezését is várjuk.
Jelentkezés, időpont egyeztetés a következő telefonszámokon: 

06-84/310-529 06-20/267-88-15
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Otthoni gondozásra, ápolásra
szoruló idősek számára
keresünk 24 órás 

idősgondozót
bentlakással,

teljes ellátással 
Stuttgart környékére. 

Alapfeladatok: 
gondozás, felügyelet, 

segítségnyújtás az
egészségügyi ápolásban 

és a háztartás körüli teendők
ellátásában. 

Elvárások: 
nyelvvizsga nem követelmény, 

de a kommunikációképes
német nyelvtudás feltétel.

Közvetítési díjat nem 
számolunk fel és kiutazást 

díjmentesen biztosítjuk.

Jelentkezéseket az
info@apoloimunkak.hu

e-mail címre vagy a 
+421902 210 003 
telefonszámon várjuk.

G.E.B.E. Kft.  Belföldi- és Nemzetközi Árufuvarozó Kft.

Jelentkezni az allas@gebe.hu e-mailen vagy postai úton 
8000 Székesfehérvár, Amerikai fasor 3/A-5. címen.

új munkatársak jelentkezését várja az alábbi pozíciókra:

belföldes és nemzetközi 
gépkocsivezető
40 tonnás nyerges szerelvényre, „E” jogosítvánnyal

G.E.B.E.

gépkocsivezető
40 tonnás nyerges szerelvényre, „E” jogosítvánnyal40 tonnás nyerges szerelvényre, „E” jogosítvánnyal

Kiemelt 
bérezéssel!takarító

állandó délutános műszakra, 6 illetve 8 órában

WGS Stamping Kft. Szántódi présüzemébe
profil bővülés miatt kollégákat keres az alábbi pozícióba:

ANYAGMOZGATÓ
Feladata: Anyagok, termékek targoncával történő mozgatása,  

be- ill. kiszállítások bonyolítása. Termelésben zajló anyagmozgatási feladatok 
ellátása. Ki és bekönyvelések a számítógépes rendszerben.

A pozíció sikeres betöltésének feltétele: Minimum 1-2 éves hasonló területen 
szerzett tapasztalat. Targoncavezetői és darukezelői bizonyítvány.

Leendő munkatársainkat átlagot meghaladó bérezéssel várjuk.  
Cafetéria juttatás, munkába járás térítése, három műszakos munkarend.

Jelentkezéseket az office@wgs-stamping.com mailre (pdf formátumban) 
vagy a 8622 Szántód, Római u. 3. címre kérjük eljuttatni.

WGS Stamping Kft. Szántódi présüzemébe
profil bővülés miatt kollégákat keres az alábbi pozícióba:

PRÉSGÉP- ÉS HEGESZTŐROBOT KEZELŐ
Feladata: Excenter és hidraulikus prések, 
 valamint Kuka hegesztőrobotok kezelése.
A pozíció sikeres betöltésének feltétele: 

Minimum 1-2 éves lehetőség szerint hasonló területen szerzett,  
fémipari tapasztalat.

Leendő munkatársainkat átlagot meghaladó bérezéssel várjuk.  
Cafetéria juttatás, munkába járás térítése, három műszakos munkarend.

Jelentkezéseket az office@wgs-stamping.com mailre (pdf formátumban) 
vagy a 8622 Szántód, Római u. 3. címre kérjük eljuttatni.

ÉVES ÁLLÁSLEHETOSÉGÉVES ÁLLÁSLEHETOSÉG

Az NHSZ Zöldfok Zrt. felvételt hirdet az alábbi munkakörbe:

Csomagolási hulladék válogató
Munkavégzés helye Ordacsehi telephely

Feladatok:
• A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékok kézi válogatása 

korszerű válogató csarnokban.
• Hulladékkezelő telep karbantartása, rendezése.

Elvárások:
• 8 általános iskolai végzettség.
• Büntetlen előélet.
• Pontosság, megbízhatóság.
• Fizikai állóképesség.

Gépkezelő
Munkavégzés helye Balatonkeresztúr, Balatonújlak telephelyek.

Feladatok:
• Építési és bontási hulladékkezelő telepen valamint hulladékátrakó 

állomáson a gépkezelői feladatok ellátása.
• Hulladékkezelő telepek karbantartása, rendezése.

Elvárások:
• nehézgépkezelői vizsga.
• Büntetlen előélet.
• Pontosság, megbízhatóság.

Előnyt jelent:
• „C" kategóriás vezetői engedély

Gépkocsivezető
Munkavégzés helye Balaton dél-nyugati térsége. 

Feladatok:
• Tömörítős hulladékgyűjtő gépjárművel szelektív hulladékszállítás,
• Konténeres gépjárművel hulladékszállítás. 

Elvárások, szükséges képesítések:
• minimum „C" kategóriás vezetői engedély,
• PÁV 3 alkalmassági vizsga,
• GKI kártya,
• digitális sofőrkártya 

Előnyt jelent:
• nehézgépkezelői vizsga

Amit kínálunk:
• Bejelentett munkahely, kiemelt jövedelem.
• Azonnali munkakezdési lehetőség.
• Útiköltség térítés.

Jelentkezni lehet Turzó Gyuláné Telephelyvezetőnél a 30/348-0508-as 
valamint a 85/700-421-es telefonszámokon.

 Siófoki partnereink részére, 

OPERÁTOROKAT  
és gyakorlattal rendelkező 

GÉPKEZELŐKET 
keresünk

- 8 órás munka végzés
- ingyenes céges buszjárat

- cafeteria
Tájékoztatók: 2018.03.12. Hétfő

- Pincehely Könyvtár – 10 óra
- Simontornya   

Művelődési ház – 12:30 
2018.03.14. Szerda

- Iregszemcse  
Művelődési ház - 10 óra

- Nagyberény  
Polgármesteri Hivatal-13 óra

- Ádánd Művelődési ház- 15 óra
Érdeklődni: +36 20 406 6989- es 

telefonszámon

Épületgépész 
mûszaki elôkészítô 
munkatársat keresünk

Elvárások jelentkezôknek: 

• Önálló, precíz munkavégzés
• „B” kategóriás jogosítvány
• Megbízhatóság
• Gépészeti mûszaki 

elôkészítésben szerzett 
tapasztalat (elônyt jelent) 

Fényképes Önéletrajzokat fizetési 
igény megjelölésével az alábbi 
e-mail címre várjuk: 
iroda@tdkft.hu

Tárgyban kérjük feltüntetni: 
Álláshirdetés
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Regisztrálj, nézd meg a gyárat, és  
csatlakozz hozzánk OPERÁTORKÉNT!

FELVÉTELI NAP A DENSO-NÁL
MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN

REGGEL 6.00 ÓRÁTÓL
Regisztráció:

06-30-855-03-01

Amit kínálunk:
•  Határozatlan idejű munkaszerződés
•  Kiemelt bérezés és műszakpótlék
•  Cafeteria: bruttó 350.000 Ft /év
•  Ingyenes céges buszjárat
•  Hiányzásmentességi jutalom:  

nettó 10.000 Ft/hó
•  Féléves bónusz
•  Belső munkatárs ajánlási rendszer: 

nettó 50.000 Ft

BALATONAKARATTYA szezonális üzletünkbe  
májusi kezdéssel keresünk:

• ÜZLETVEZETŐ • ÜZLETVEZETŐ HELYETTES
nettó 300.000 Ft

• PÉNZTÁROS-ÁRUFELTÖLTŐ  
• CSEMEGEPULTOS kollégákat

ZAMÁRDI éves állásra keresünk:
• ÁRUÁTVEVŐ-AZONNALI KEZDÉSSEL

• SOFŐR-AZONNALI KEZDÉSSEL
SZEZONOS áprilisi kezdéssel

• PÉNZTÁROS-ÁRUFELTÖLTŐ
• CSEMEGEPULTOS

SZEZONOS májusi kezdéssel
• ÜZLETVEZETŐ HELYETTES 

nettó 300.000 Ft
Önéletrajzát küldje a allas.cbazamardi@gmail.com

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
A jelentkezéskor a munkavállalás helyszínét  

és a munkakört kérjük feltüntetni.
Szállást a távolról érkező munkavállalók részére  

szezonban korlátozott számban biztosítunk!  

BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  

PÁLYÁZATOT HIRDET  
A BALATONSZÁRSZÓI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ 

(8624 BALATONSZÁRSZÓ, SZÓLÁDI U. 20.)  

IGAZGATÓ  
(MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS BETÖLTÉSÉRE.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 10.  
A pályázat részletes feltételei megtekinthető a  

www.balatonszarszo.hu honlapon.
További felvilágosítást Dorogi Sándor polgármester nyújt 

 a 84/362-501/101. telefonszámon.

Siófoki építőipari 
cég keres 

éves állásra 
kiemelt fizetési 
lehetőséggel 

kőművest és 
segédmunkást! 
Jelentkezni az alábbi  

telefonszámon:  
70/333-5943

Kecskeméti partnerünk részére 
RAKTÁROSOKAT és 

ANYAGMOZGATÓKAT 
keresünk,

raktáros munkakör feltétel: 
targoncás tapasztalat vagy OKJ-s 

targoncás jogosítvány
• kiemelt bérezés,

• 8 órás, 3 műszakos munkavégzés,
• cafeteria • bónusz

• INGYEN SZÁLLÁS (2 ágyas 
szobák, családi házban)

Érdeklődni: +36 20 406 6989 
vagy a siofokiroda@dologido.hu 

e-mail címen

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

Önéletrajzokat a  
karrier@wellamarin.hu 

e-mail címre várjuk.

Hotel Wellamarin Zamárdi 
éves állásra  

SZAKÁCSOT, PÉKET, 
CUKRÁSZT ÉS KONYHAI 

KISEGÍTŐT keres.
Önéletrajzot a 

spahotel.job@gmail.com
címre kérjük elküldeni.

Önéletrajzokat a  
karrier@wellamarin.hu 

e-mail címre várjuk.

Hotel Wellamarin  
Zamárdi éves állásra  

PULTOS-FELSZOLGÁLÓT  
ÉS TAKARÍTÓT keres.

Alkalmazotti 
státusz

Fix bér 
és bónusz

Rugalmas 
munkavégzés

4x

Feladatok:
• kiváló ügyfélszolgáltatás 
   nyújtása ügyfeleinknek
• pénzügyi termékek értékesítése

Amit elvárunk:
• magabiztos fellépés
• kitűnő kommunikációs képesség
• eredményorientált személyiség

Előnyt jelent:
•  államilag elismert OKJ  

biztosításszakmai szakképesítés
• függő vagy független biztosításközvetítő 
   hatósági vizsga
• felsőfokú végzettség

Amit kínálunk:
• alapbér
• bónuszlehetőség
• mobiltelefon
• üzemanyagköltség-térítés
• karrierlehetőség
• rugalmas munkaidő

Kereskedelmi
munkatársakat
keresünk

Jelentkezés:
karrier.provident.hu

Balatonboglári szerviz  
fiatal vagy középkorú 

AUTÓSZERELŐ vagy  
GUMISZERELŐ  

munkatársat keres hosszú-
távú munkavégzésre.  

Emelt bérezéssel.  
Jelentkezéseket a 

 06/70/212-4420-as 
 telefonra várunk.

gyakorlattal rendelkező, munkájára 
és önmagára igényes PULTOST keres 

lendületes csapatába.

A siófoki Mala Garden 
Hotel****superior 

Jelentkezni az alábbi e-mail címen fényképes 
önéletrajzzal lehet: manager@malagarden.hu

Az állásra siófoki illetve környékbeli lakosok jelentkezését 
várjuk a több műszakos munkarend miatt.

WGS Stamping Kft. Szántódi présüzemébe
profil bővülés miatt kollégákat keres az alábbi pozícióba:

KARBANTARTÓ
Feladata: A présüzem gyártóberendezéseinek tervezett karbantartása, javítása. 

Gépek hibáinak feltárása, elemzése, hibák elhárítása.
A pozíció sikeres betöltésének feltétele: Géplakatos szakirányú végzettség. 
Minimum 1-2 éves lehetőség szerint hasonló területen szerzett tapasztalat. 

Hidraulikus, pneumatikus ismeret előnyt jelent.
Leendő munkatársainkat átlagot meghaladó bérezéssel várjuk.  

Cafetéria juttatás, munkába járás térítése, három műszakos munkarend.

Jelentkezéseket az office@wgs-stamping.com mailre (pdf formátumban) 
vagy a 8622 Szántód, Római u. 3. címre kérjük eljuttatni.



APRÓHIRDETÉSEK

ÁLLÁST KERES 

Pedagógiai asszisztens és csa-

ládsegítő végzettséggel gyermek-

felügyeletet vállalok! 06-30-211-

0230

ÁLLÁST KÍNÁL

Az OTP Ingatlanpont siófoki iro-

dája a Dél-Balaton parton ingat-

lanközvetítőket keres. Jelent-

kezni önéletrajzzal és motivációs 

levéllel a siofok@otpip.hu  

e-mail címen lehet. Mobil: 

+36/70/4422-190

Szántódra főzőasszonyt, konyhai 

dolgozót, felszolgálót felveszek. 

06/20/9-643-487

Sofőröket felveszünk B kate-
góriás jogosítvánnyal italáru 
szállításra, terítésre. 
06/20/403-3108

Balatonakarattyai Lukoil Töltőál-

lomás éves állásra alkalmazottat 

keres. 06-30-536-1856, hu011@

normbenz.hu

Ács mellé segédmunkást ke-
resek. 06/20/9687-217

Ha úgy érzed, hogy egy új munka-

helyen, új babérokra törnél, egy fi-

atalos csapatban képzeled el a jö-

vődet, ahol kipróbálhatod magad 

hírlevél szerkesztésben, értékesí-

tésben, kapcsolatteremtésben, je-

lentkezz fényképes önéletrajzod-

dal és motivációs leveleddel a 

következő email címen: info@ 

azurevent.hu Ha nem vagy ilyen 

beállítottságú, de szívesen dolgoz-

nál velünk, mert eredményes len-

nél telefonos vagy irodai munká-

ban, jelentkezz bátran.

Vízvezeték szerelésben jártas, jo-
gosítvánnyal rendelkező fiatalem-
bert keresek éves állásra Siófok és 
vonzáskörzetében. acs.balint@
hotmail.hu Tel.:30/309-6264

Kishorgony Büfébe (Aranypart) 
keresünk szezonális munkára sza-
kácsot, konyhai kisegítőt, május 
közepétől -szeptember 3-ig. 
06/30/573-2326

Kiliti gumiszerviz éves állásra 1 fő 
alkalmazottat keres. 06/30/9250-
014

Felszolgálót, konyhai kisegítőt 
éves állásra Siófokra felveszek. 
Tel.:0630/304-8167

Ékszer és telefon tokshop fiatal 
női munkatársakat keres. 
06/30/680-3190

Ádándi tojásfeldolgozó üzem várja 
új pasztőröző kollégáját. Műszaki 
ismeret előny. Tel.: 0630/606-
8964

Siófoki építőipari cég keres éves 
állásra kőművest és segédmun-
kást. 06/30/946-8047

AWI hegesztőt, lakatost, csősze-
relőt bejelentett munkára, kiemelt 
bérezéssel, hosszú távra felve-
szünk, Siófok és Veszprém környé-
kéről, mindennapi hazajárással. 
06/70/363-8999

Siófoki munkavégzésre, éves ál-
lásra traktorost -karbantartót ke-
resek. B kategóriás jogosítvány 
előnyt jelent. Jelentkezni a 
06/20/443-1042-es telefonszá-
mon, 8-16 óráig.

Siófoki munkavégzésre, éves ál-
lásra vízvezeték-szerelő -karban-
tartót keresek. B kategóriás jogo-
sítvány előnyt jelent. Jelentkezni a 
06/20/443-1042-es telefonszá-
mon, 8-16 óráig.

Kőművest keresek hosszú távra, 

Siófok és környékbeli munkákra. 

06/30/300-3611

Tervezéssel és kivitelezéssel fog-

lalkozó siófoki építőipari cég keres 

adminisztrátort, építésvezetőt, 

építészrajzolót és építészt. Kőmű-

vest és segédmunkást is. Kiemelt 

bérezéssel. 06/20/588-9981

Szezonálisan üzemelő siófoki 

szálloda keres szobaasszonyt, pul-

tos –felszolgálót, reggeliztetőt, éj-

szakai parkolóőrt. 06/30/9366-

026

Siófokon nemrég nyílt Backstage 

étterembe keresünk szakácsot, 

felszolgálót, konyhai kisegítőt, pul-

tost éves állásra. Jelentkezni fény-

képes önéletrajzzal: tt.siofok@

gmail.com vagy 06/20/392-7676

Léda Cukrászda Balatonszárszó 

munkatársakat keres márciusi 

kezdéssel. Érd.:30/632-0052  

darabka@citromail.hu

Balatonszárszó virágüzletbe vi-

rágkötőt éves állásra felveszek. 

Tel-30-924-7437

Siófokon 6-db apartman takarítá-

sára takarítónőt keresünk áprilistól 

októberig. 06/30/858-5122

Kőművest,burkolót, segédmun-

kást hosszútávra felveszek, ma-

gas bérezéssel. Tel.:06-

30/9549032

Siófoki hamburgerezőbe konyhai 

kisegítőt és szakácsot keresünk. 

06/30/9465-517

Kőműveseket, segédmunkást 

azonnali kezdéssel felveszek, Sió-

foki munkákra. 06-30/521-6262

A Borongics Kft. használt és új 
autó értékesítő munkatársat keres 
a megnövekedett piac igények mi-
att. Feltétel: B kategóriás jogosít-
vány, jó kommunikációs készség. 
Tel.: 20/938-1477

A Borongics Kft. autószerelő mun-
katársat keres kiemelt bérezéssel. 
Típusismeret előnyt jelent! Tel.: 
20/938-1477

Siófoki cukrászdába felszolgálót 
keresünk, éves állásra, teljes és 
részmunka-időre is. 30/530-3719

Büfés eladói munkakörben kollé-
gát keresünk Tabra, éves állásra. 
Munkavégzés három műszakos 
munkarendben. Önéletrajzokat a 
juliennetab@gmail.com címre kér-
jük. Érd: +36/30/866-2695

Siófoki patikába gyógyszertári 
asszisztenst, érettségivel ren-
delkező asszisztensjelöltet kere-
sünk. Fényképes önéletrajzot az 
alábbi email címre várjuk:  
asszisztensek2@gmail.com

Középkorú vagy idősebb nemdo-
hányzó, jó fizikumú bejárónőt (ta-
karítás, vasalás, kertészkedés, 
stb.) keresek, partközeli apart-
manházba Siófokra. Szezonban 
6-8 órás munkára azon kívül alkal-
manként. Elsősorban siófoki vagy 
környékiek jelentkezését várom. 
Jelentkezni a 06309899755 tele-
fonszámon vagy a krause@ 
freemail.hu e-mail címen lehet.

Szórólap terjesztésre munka-
társat keresünk. Tel:0670/431-
1349

Balatonszárszón a Nosztalgia 
Hotel felszolgálót és konyhai kise-
gítőt keres a nyári szezonra. Je-
lentkezni a nosztalgiahotel@ 
yahoo.com e-mail címen lehet.

Balatonaligai tüzépre eladót fel-
veszünk éves állásra, kereskedel-
mi végzettség előny, számítógép 
ismeret szükséges. Szintén ide 
Gépkocsi vezetőt keresünk éves 
állásra C kategóriás jogosítvánnyal 
. Érdeklődni: 0630-670-2690

Balatonszárszói intézmény azon-
nali kezdéssel szakácsot, főzőasz-
szonyt keres éves állásra, valamint 
áprilistól konyhai, éttermi kisegí-
tőt, recepcióst. Érdeklődés: 
06/20/824-3140

Zamárdi területére keresek ke-
rékpárral vagy robogóval rendel-
kező munkatársat a Somogyi Hír-
lap kézbesítésére! Tel: 
30/400-6133

Balatonföldvári családi panzi-
óba keresünk megbízható, 
dolgos szobaasszonyt hosszú 
távra. Tel.: 06-30-9865-188

Hotel Wellamarin Zamárdi éves 
állásra kozmetikust, uszodames-
tert és takarítót keres. Önéletraj-
zokat a karrier@wellamarin.hu e-
mail címre várjuk.

Vezető szobaasszonyt kere-
sünk! Balatonszemesi kemping-
be a takarítás élére keresünk egy 
megbízható, szervező készség-
gel rendelkező, munkájára adó 
személyt. Érd. 30/74-22 112 
vagy gjanny@balatontourist e-
mail címen fényképes önéletrajz-
zal.

Siófokra keresünk takarító kollé-
gát az Élményfürdőbe, éjszakai 
műszakban 21–02-ig. Nettó 
80.000 Ft havi bérért. Érdeklődni 
hétfőtől péntekig, munkanapokon 
9–15 óráig +36-20/311-9885 
számon.

1996 óta, változatlanul kegyelet teljesen, Siófokon is.

KOPORSÓS, HAMVASZTÁSOS TEMETÉSEK  
TELJES KÖRÛ LEBONYOLÍTÁSA.

SILENCIO
TEMETKEZÉS 
Balatonszárszó,

Szemesi utca 3.
Andocs,

Szent Ferenc tér 8.
06-30/9-567-578
06-84/363-311

info@silenciotemetkezes.hu

TEMETKEZÉSI IRODA
Siófok, Semmelweis u. kórházzal szemben a parkolóban

Tel.: 84/313-678, 30/9366-090, 
ügyelet 0-24-ig 30/3366-468  

fax: 84/318-523 • e-mail: poostem@t-online.hu

TELJES KÖRÛ TEMETKEZÉS AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN! 
sírkômunkák, sírgondozás, koszorúk, gyászhirdetések

www.nemzetkozitemetkezes.hu

Megemlékezés!
Fájó szívvel emlékezünk  

id. TEUTSCH FRIGYES  
siófoki lakos

halálának 10. évfordulójára.  
Szerető Családja.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal  
akik ismerték, és szerették, hogy 

HORVÁTH ANDRÁS 
(Bandi) nyim-i születésű, ságvári lakos 

 72 éves korában elhunyt. Szerettünktől március 13.-án, 
 11 órakor a ságvári temetőben veszünk végső búcsút.

Gyászmise előtte 10 órakor lesz a ságvári katolikus templomban
Gyászoló család

Köszönetet mondunk  
mindazoknak, akik  

SZÉKELY ANTALNÉ  
siófoki lakos 

 (Szabadifürdő) 
temetésén résztvettek és 

gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család!



APRÓHIRDETÉSEK
Állatgondozót keresünk, elsősor-
ban lovak mellé. Munkavégzés he-
lye: Dél-Balaton közepe. 
+3630/6555556

Külkereskedelmi cég -Balaton-
szemes környékén végzendő mun-
kára autóvillamossági szerelő, 
elektronikai műszerész feladatok 
ellátására munkatársat keres. Ön-
életrajzát bérigény megjelöléssel 
az alábbi címre kérjük küldeni: 
geptechnic@gmail.com

Külkereskedelmi cég -Balaton-
szemes környékén végzendő mun-
kára -angolul jól beszélő munka-
társat keres adminisztrációs 
feladatok ellátására, német és/
vagy orosz, olasz nyelvtudás 
előnyt jelent. Önéletrajzát bérigény 
megjelöléssel az alábbi címre kér-
jük küldeni: geptechnic@ 
gmail.com

Alkalmazottat felvesz ingatlan-
iroda fő vagy másodállásban (alap-
bér+ jutalék). 0630334 5262.

Kertfenntartó munkatársat kere-
sünk Siófokon és környékén, B-tí-
pusú jogsi, szakmai tapasztalat és 
végzettség előnyt jelent, de  
nem feltétel, pályakezdő szakem-
bereknek tapasztalatszerzési  
lehetőség Tel.: 06305520749,  
kerteszpalyazat@gmail.com

Dísznövénykertészetbe munka-
erőt felveszünk idény jelleggel. Ér-
deklődni személyesen: Borsodi 
Kertészet Siófok Molnár István. u. 
2.

Ebéd kiszállításhoz sofőrt kere-
sünk B kategóriás jogosítvánnyal 
(10-13h között) siófoki étterembe. 
06/30/3785-537

Balatonszabadi MÉH telep se-
gédmunkást keres. Érdeklődni: 
+36305098810

Épület üzemeltető cég éves állás-
ra Önálló feladatvégzésre, munká-
jával elszámolni képes Kertész ki-
segítő (jogosítvánnyal rendelkező) 
alkalmazottat keres! 
+36/20/9574655

Kertfenntartásra, építésre férfi 
munkatársat keresek, B-kategóri-
ás jogosítvány előny. Jelentkezni 
06/30/494-6744

INGATLAN

Eladó házak, lakások, nyaralók, 
vízparti ingatlanok. 06-30-218-
0000 www.balatoni-ingatlanok.
com

Kilitin Pille utcában 720m2 -es 
építési telek eladó. Tel.: 0670/388-
8485

Balatonszárszó legszebb részén, 
az Öreghegyen zártkerti ingatlan 
eladó, 1.475m2. T.:06/1/321-2864

Siófokon Széchenyi utcában 
20m2-es üzlethelyiség eladó. 
06/30/9861-531

Eladó 610 m2-es építési telek Sió-
fokon. Irányár: 7 millió. 06/84/313-
319

Siófokon garázst vásárolnék. 
06/20/4666-436

Siófokon Széchenyi utca 20-ban 
20 m2-es garázs kiadó. 
06/30/9260-144

Siófoki félkész ház eladó, vagy 
cserélhető nyaralóra, lakásra, gar-
zonra. +43/69911045537

Siófokon 200 m2-es raktár, ipari 
árammal, irodával kiadó. 
06/30/345-3716

Siófok belvárosában felújítandó 
lakást keresek tulajdonostól. 
06/30/9367-730

Belvárosi panel garzon április 
1-től hosszú távra kiadó. 
06/30/453-9008

Üzlet kiadó Ságváron. 
Tel.:30/560-6815

Hernyó üzletház elején 18m2-es, 
modernizált üzlethelyiség kiadó. 
06/30/438-8002

Belváros szívében, csendes he-
lyen, társasházi, sorházi lakások 
építésére is alkalmas telek eladó. 
06/30/558-3011

Parképítőt, üzletkötőt, beruhá-
zót keresek díszfaiskolám koro-
sabb fáinak nagy tételű értékesí-
téséhez. Fizetségként 20-30% 
jár a lebonyolítónak. "Ha nem 
akar 20 évet várni!" 06/30/959-
0033

Siófok-Centrumban! Kiadó hosz-
szú távra Víztoronyra néző erkély-
lyel, egy 56 m2-es 3.emeleti tégla-
lakás, bútorozva vagy anélkül, 
önálló felnőtt, felnőttek részére. 
Iroda, rendelő céljára is alkalmas. 
Bérleti díja: számlával 100.000 
Ft+rezsi. 06/30/492-7878

160 m2-es, 12 fő befogadására 
alkalmas családi ház kiadó Siófo-
kon a Karinthy utcában. Érdeklőd-
ni: +36303994964 telefonszá-
mon.

Siófok Fő utcáján, a belvároshoz 
közel, 150 m2-es, 2-szobás, 
2-nappalis, 2-fürdőszobás lakás 
hosszú távra kiadó. Érdeklődni le-
het a +36303994964-es telefon-
számon.

Eladó házat, lakást keresek Siófo-
kon vagy környékén ügyfeleim ré-
szére. 06-70/428-2525, (Gyarmati 
László)

Széchenyi u 47 ház alatti fűtött 
mélygarázs eladó. Irányár 2,3 M 
Forint. Az ár alkuképes. 06 30 641 
0015

Keresek eladó balatoni vízközeli 
ingatlant! Tel.: 30/6007880

Albérlet kiadó Siófok belváro-
sában, hosszútávra, nyáron 
sem kell elköltözni! Teljesen 
felújított, 1. emeleti, 2 szobás 
lakás! 90.000,- Ft + rezsi, + 2 
havi kaució.Tel: 06-70/2999-
810

Eladó Ságváron szőlőgyümölcsös 
kerttel, pincével és présházzal. 
2424 m2. Irányár: 3.500.000 Ft. 
Elérhetőség: 06/30-629-2621

Siófokon, Bláthy utcában I. eme-
leti, 40 m2-es lakás eladó. Érd.: 
+36-30/901-9366

Albérlet Siófokon, hosszútávra 
dolgozó párnak kiadó. március 
1-től Tel.:20/5658-955

Siófokon 4 szobás, 140m2-es, 
gázcirkó-fűtéses ikerház 692 m2 
telekkel 35 M Ft-ért eladó! Tel: 06-
30/7960-552

Siófok-Törekiben örökpanorá-
más, 1075 m2-es, belterületi telek 
8 M Ft-ért eladó! Tel: 06-30/7960-
552

Balatonvilágoson önálló, 80 m2-
es családi ház 1180 m2-es telken, 
800 m-re a vízparttól 17,9 M Ft-ért 
eladó! Tel: 06-30/7960-552

Balatonszabadi központjában 
125 m2-es családi ház 2000 m2-
es telken 17,9 M Ft-ért eladó! Tel: 
06-30/7960-552

Siófokon, örökpanorámás telken 
elhelyezkedő, 100 m2-es ház el-
adó 26,5 M Ft-ért Kiliti szőlőhe-
gyen! Tel: 06-30/7960-552

Siófok központjában, a Pláza mel-
lett, egy 42 m2-es, gázcirkó-fűté-
ses, földszinti, teraszos üzlethelyi-
ség 14,5 M Ft-ért eladó! Tel: 
06-30/7960-552

Siófok belvárosában 1,5 szobás, 
57 m2-es, III. emeleti, felújított, 
erkélyes téglalakás 17,8 M Ft-ért 
eladó! Tel: 06-30/7960-552

Siófokon 1-szobás lakás kiadó. 
06/20/412-2586

JÁRMŰ

Biztonság, garancia! Használt 
gépkocsi felvásárlás, értékesítés 6 
hónap garanciával! Siófok-Car, 
Honvéd u.126/B.

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

Keresek szép, eredeti állapotban 
megőrzött járműveket. Régóta po-
rosodó is érdekel. Trabant, Wart-
burg, Simson stb. 06/30/976-
9100

Használt, idős, roncs autó vagy 
lakókocsi felvásárlás Hivatalosan! 
06307337753

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

Készpénzért bármilyen utánfutó-
ját, lakókocsiját, autóját, büféko-
csiját megvásárolom. 30/421-85-
75, 70/424-78-20.

EGYÉB

Gázkészülékek javítása, karban-
tartása. Várhegyi Gábor 
Tel.:06/30/9569-562

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

Mozgó MÉH házhoz megy! Leg-
magasabb áron felvásárol: vashul-
ladék, vaslemez, akkumulátor, 
egyéb fémhulladékot. 06/30/367-
6206

Azonnali fűtésre alkalmas 
száraz vegyes tűzifa akác, 
tölgy 14.000 Ft/m3. Tiszta 
akác 18.000 Ft/m3 06/30/642-
2549 AA5994366

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

Kórházi ágy (állítható, mozgatha-
tó) eladó. 06/70/257-6610

Magyar és külföldi régi fémpénzét 
megveszem! Tel.:06-70/930-48-
41

Szegélylécek (ajtószegély, pipa-
léc, háromszögléc, képkeretléc, 
parkettaszegély, sima lécek...), 
Korlátkapaszkodók, küszöbök, Fe-
nyőrudak. (Kerítéslécek, Lépcső-
lapok megrendelésre!) Facsava-
rok, faragasztók, horganyzott 
szegek. Varga Barkácsbolt, Siófok, 
Honvéd u. 78.

Ágfa eladó 10.000Ft/m3 (1mx-
1mx1m). Tel.:30/907-7515 
AA5988235

Akciós száraz vegyes tűzifa ga-
rantált mennyiség/ minőség, 
12.000Ft/m3, azonnali kiszállítás 
a hét minden napján. Tel.:06-
30/355-1068 AA5988235

Akác, cser, tölgy száraz tűzifa 
13.000Ft/m3, 4m3 vásárlása ese-
tén 48.000Ft, azonnali kiszállítás-
sal. 06-30/280-5962 AA5988235

Vörös letojt tyúkok eladók 300 Ft/
db. Lajoskomárom, Kossuth u. 3. 
06/30/300-8293

Zámbó Jimmy kazetta 10db, piros 
nőikerékpár eladó! 06-84-310-
496

Száraz tűzifa kedvezmény azon-
nali ingyenes kiszállítással a hét 
mindennapján. Garantált mennyi-
ség! 06-30-915-8824 
AA5858455

Vegyes akciós aprított tűzifa tava-
lyi áron, ingyenes azonnali házhoz 
szállítással, hétvégén is. 13e.Ft/
m3, 4m3 vásárlása esetén 49e.
Ft/4m3! 06-30-309-5925 
AA5858455

Tűzifa aprított akác 18e.Ft/
m3, vegyes 13e.Ft/m3, tavalyi 
vágású azonnali ingyenes ki-
szállítással. Garantált meny-
nyiség! 06-30-431-7530 
AA5858455

Tűzifa akció kedvezményekkel, 
nyugdíjasoknak további enged-
mény! 06-30-900-7203 
AA5858455

Morzsolt kukorica eladó. 
06/30/2271-374

Akció, Tüzelőnek, bútorlap vegye-
sen konyhakészen eladó, ömleszt-
ve 8000Ft/m3. 3m3 felett ingye-
nes kiszállítás 40km-es körzetben. 
Tel.:30/190-3513

Rántanivaló csirkék, jércék ren-
delhetők. Tel.:84/323-067

Eladók egyszemélyes heverők, 
90x200-as ágybetétek, dizájnos 
étkezőgarnitúra. 06/20/325-4800

Kevésbé használt, újszerű fran-
ciaágyat, egyszemélyes heverő-
ket. 06/20/325-4800

Kukorica szemes, górés eladó. 
30/604-1542

Fuvarozást vállalok zárt teherau-
tóval. Tel: 06/20/9231-242

Aprított bútorlap 8000Ft/m3, 
3m3 felett ingyenes kiszállítás. 
Tel.:06-30/943-8963

Futómű javítása, 3-dimenziós be-
állítása, kerék centírozása, gépjár-
művek javítása! Berta Gágbor Au-
tószerelő mester 84/319-000, 
30/9678-386

Akác aprított tűzifa 51.000/teher-
autó (3,41 m3, 14.956 Ft/m3), pla-
tóméret: 3,1x2,2x0,5m. Tel.: 
30/55-90-779 AA0194363

Cser, tölgy aprított tűzifa 49.500/
teherautó (3,41 m3, 14.516 Ft/
m3), platóméret: 3,1x2,2x0,5m. 
Tel.: 30/55-90-779 AA0194363

Akác vegyes aprított tűzifa 
47.000/ teherautó (3,41 m3, 
13.783 Ft/m3), platóméret: 
3,1x2,2x0,5m. Tel.: 30/55-90-779 
AA0194363

Vegyes aprított tűzifa 39.000Ft/ 
teherautó (2,8m3) platóméret: 
3,1x2,2x0,4m. Tel.:06/70/648-
7576 AA0194363



APRÓHIRDETÉSEK

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

Előnevelt sárga és fehér csirke, 
valamint előnevelt tojó jérce ápri-
lisra, fehér rántanivalócsirke ren-
delhető. Horváth László Siófok, 
Toemplom u. 14/A 84/322-255 v. 
30/480-7662

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

Eladó malacok Enying Elérhe-
t ő s é g : + 3 6 2 2 / 3 7 3 - 0 2 6 
+3630/468-68-51

Előnevelt csirke szállítással! Sár-
ga 410Ft, Master-kendemagos 
425Ft, Húsfehér 460Ft. 
06/20/9391-895, 06/20/5494-
822

Siófokon és környékén, nyugdíjas 
szakápoló nő gondozást, és ápo-
lást vállal. Tel.:84/696-738

Vásárolok bizsukat, hagyatékot, 
ezüstöt, bontóasztalt, gyalupa-
dot, dunnát, fateknőt, saját rész-
re szarvasagancsot. Értesítésre 
házhoz megyek. Ramosné, 06-
30/979-8398, 06-74/465-699.

Roncs autót, akkumulátort, fém- 
elektronikai hulladékot vásárolok. 
Lomtalanítást vállalok. 06-
30/544-7377

Agancsvásár! Hullott szarvasa-
gancsot 7000 -18.500 Ft/kg-ig, 
trófeákat 100.000 Ft/db-ig vásá-
rolok engedéllyel. 06-30/611-
3866

Tűzifa szállítás erdészettől 15200 
Ft/m3-től tölgy, akác + kuglizás 
30/668-1375 (AA599117)

Előnevelt tarka-barka csirke vak-
cinázott állományból, kettős hasz-
nosítású, házhoz szállítva (40-50 
dkg) folyamatosan megrendelhető. 
06-30/9903-747, 06-30/3953-
010

300 literes jó állapotban lévő fa-
gyasztóláda eladó Balatonföldvá-
ron. 06/20/333-0967

Búza, árpa eladó. tel.:06-30/845-
8066

Malacok és süldők eladók 
Nagyszokolyon. 06/30/554-
6517

Anyabirka és bárányok eladók. 
Tel:3630-9712595

SZOLGÁLTATÁS

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

Duguláselhárítás, akciós áron, 
legolcsóbban! Garanciával, bontás 
nélkül! Bármikor hívható! Tel.: 
06/20/455-9397

OKTATÁS

Aranykalászos gazda, méhész, 

biogazdálkodó és zöldkönyves 

tanfolyam Nagyberényben. Érdek-

lődni: 06/30/9468-717 

educatio@t-online.hu

Német nyelv tanítást, korrepetá-

lást vállalok 8-18 évesig. 

06/30/389-9944

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, 

Cukrász, Pincér, Vendéglátásszer-

vező, Vendéglátó üzletvezető,  

Vendéglátó Eladó, Aranykalászos 

Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/637-

4750. www.minervakft.hu  

(E-000909/2014/A001-A011)

Siófok 
 belvárosában  

utcafronti,  
60-80 m2-es  

IRODA- 
HELYISÉGET  

vásárolnánk.
Ajánlatokat az alábbi  
e-mail címen várjuk: 

kovacsszilvi28@gmail.com

Energetikai tanusítvány, S.O.S, 

48 óra alatt. 06/30/238-7310

Duguláselhárítás, vízszerelés. 

Csőkamerázás, WOMA 

T e l . : + 3 6 8 4 / 3 2 3 - 2 2 1 , 

+3630/9565-686

 Fuvarozás, költöztetés bel- és 

külföldre egyaránt, korrekt 

áron! 06-20/403-3108 www.

kktransz.hu

E-NAPLÓ vezetése, munkavéde-

lem, műszaki vezetés. 06/30/358-

0909 http//segitektervezni.web-

node.hu

Fogsorjavítás! Siófok. 06-

20/775-3948

Lomtalanítás, teljes lakáskiürítés 

padlástól pincéig, lom elszállítás 

és udvar takarítás. 06/30/581-

9798

Festés, mázolás, tapétázás minő-

ségi munka, kedvező áron, garan-

ciával! 06-30-605-3335

Családi házak felújítása, át-

alakítása, hőszigetelés, tető-

szigetelés, kerítésépítés és 

térkövezés, hideg-meleg bur-

kolás. Tel.:06-70/336-8601; 

06-70/336-8599

Teljes körű lakásfelújítást, ács/la-

katos munkákat, villanyszerelést 

vállalunk. 06/30/435-7318

Burkolás, kőműves munka reális 

áron. 06/70/527-3158

Vállalok: festés, mázolás, tapétá-

zás, kőműves munkák, javítások, 

burkolás, hőszigetelés. Siófok és 

100 km-es vonzáskörzetében. 

06/20/335-5843

Kisebb -nagyobb kőműves mun-

kákat, burkolást, festést, épület-

bontást, földmunkát, kertápolást 

vállalok. 06/30/8699-888

Viacolorozást, külső teraszok, 

szanetlik, kerti kiülők építését vál-

laljuk. Tel:06/702438419

Háztartási gép javítás mosógépek 

villanybojlerek mikrohullámú sütők 

és egyéb készülékek javítását vál-

lalom. Várvízi Krisztián Tel 30-

4002335

Kőműves, ácsmunkát vállalok 

komplett brigáddal! Érdeklődni 

8-16-ig. 06-30-985-0501

Mindenféle parkettázási munkák! 

06/20/492-8210

Szobafestés-mázolást, tapétá-

zást, gipszkartonozást, hőszigete-

lést hideg-meleg burkolást reális 

áron vállalunk!Tel.:0620/523-2791

2018.02.23-03.31-ig

Ács vállal tető javítást. 06/20/274-

3645

Burkolás, kőműves munka. 

T.0620-4565079

Sok éves tapasztalattal rendelkezem. Fes-
tést, burkolást, térkőlerakást, gipszkartonos 
munkákat teljes körű belső felújításokat vál-
lalok. Precíz, szép, igényes munkák, ingye-
nes felmérés, ajánlat készítés.Hívjon biza-
lommal: 30/466-5020

Napelemek családi házra, EU-s 

pályázattal, 10%-önrész befizeté-

sével. +36-70/329-2093

Kőműves munkákat, javítást, át-

alakítást vállalok. 06/20/581-

4930

Új redőny készítését, redőnyjaví-

tást, gurtnicserét vállalunk Sió-

fokon és környékén. 06/20/4747-

505

Szobafestés, mázolás, tapétázás. 

T:06-30/494-2544

Költöztetés -fuvarozás az ország 

egész területén, korrekt áron. 

06/70/590-7031 www.siofuvar.

hu

Gipszkartonozást, parkettázást, 

lakatosmunkát vállalunk. 

06/30/911-2490

Kárpitos! Ülő-, fekvő bútorok 

gyors és szakszerű javítása. 

06/30/904-5809

Fuvarozás, költöztetés, ponyvás 

autóval. Tel.:06-30/675-11-23

Szántást, rotálást vállalok kisker-

tekben. Telefon: 06/20/9231-242

Best-Unio Ablak- és Árnyéko-

lástechnika. Gyártás, kivitele-

zés, beépítés, javítás, festés és 

burkolás. Teljes körű kőműves 

munka. 06/20/4038-400, 

06/20/336-0011

Szoba festést, mázolást, tapétá-

zást vállalok! 06/20/237-7443

Csőtörések hibaelhárítása, vízve-
zeték szerelés. Fürdőszobák teljes-
körű felújítása. Siófok és vonzás-
körzetében. 06/20/444-6815

Vállalok kertészeti munkát, fűnyí-

rózást, kúpcserép kenést, eresz-

csatorna tisztítást, kisebb festést- 

mázolást. Érd. 15 óra után a 

06-30/2679-112 számon.

Villanyszerelést vállalok! 

06/30/373-6746

Autó és motorvillamosság, 

UV-jelölés, szélvédőjavítás, 

akciós szélvédők-oldalüvegek 

legolcsóbban. Siófok-Kiliti, 

Honvéd u.28. 06/70/519-3663

Duguláselhárítás falbontás nél-

kül 0-24-ig, zsírtalanítás géppel, 

hétvégén is, garanciával. 06-

70/233-0673

Fa-műanyag redőnyjavítás ké-
szítés, valamint szúnyogháló, 
illetve párkányozás rövid határ-
idővel. T.:06-70-291-0662

Szobafestés, mázolás, tapétázás, 

„minőségi munka elérhető áron”. 

Tel: 06-20/934-7054

Konyhabútor, irodabútor, szoba-

bútor, tolóajtós gardrób egyenesen 

a gyártótól. Ingyenes helyszíni fel-

mérés, árajánlat készítés, egyéb 

asztalosmunkák. 0670-776-

6595, 0670-203-3250

TÁRSKERESŐ

60 éves, fiatalos káros szenve-

délytől mentes férfi tartós kapcso-

latot keres. 06/30/850-7842
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Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával a kiemelt 
csomagokban. Garantált letöltési sebesség technológiától függően  
50 Mbit/s vagy 13 Mbit/s. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról,  
a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon,  
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

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

Az akció 2018. február 5-től visszavonásig érvényes a kiemelt csomagokra (digitális D3, FTTH 
és VDSL területen a Tripla L és rezes területen a Tripla M csomagra), új lakossági ügyfelek 
részére. A Csepel Torpedo kerékpár heti sorsolásában csak új előfizetőink vesznek részt,  
a játékszabályzat szerint,  2018. február 5-től április 30-ig. A kép illusztráció.

NYERJ TORPEDO KERÉKPÁRT A HETI SORSOLÁSOKON!

 100 MEGÁS  NET, CSALÁDI HD TV ÉS TELEFON

HAVI

4 590
FORINTÉRT

BESZÁLLSZ?


