
SIÓFOK 2018. március 16., XXVII/11.Érték és tartalom

4-5. oldal:

Család rovat

 SZEMÉLY - TEHERAUTÓ
 MINIBUSZ

ELÉRHETŐSÉGEINK: BALATONLELLE TÜZÉP (Lelle-Boglár hátsó átkötőút) 
06-30-695-9822 • epker@augusztinbeton.hu
ZAMÁRDI BETONÜZEM (Zamárdi Endrédi út)

06-30-692-5360 • megrendeles@augusztinbeton.hu
BALATONSZÁRSZÓ BETONÜZEM (Szemesi u. 7.) 

 www.augusztinbeton.hu

Cement akció 
3250 Ft/mázsa 32,5 Ft/kg

Pórusbeton válaszfal elem  
   600x250x100 mm  375 Ft/db
Pórusbeton válaszfal elem  
   600x250x200 mm  745 Ft/db

HA ÉPÍTKEZIK, VAGY TERVEZI...  
ÉS SZERETNÉ AZ ÉPÍTŐANYAGOKAT  
EGY HELYRŐL BESZEREZNI...

Az árak bruttó árak, Lellei telepünkön érvényesek. Az akció: 2018.03.16-03.29-ig tart.

Szigeteljen velünk!
Homlokzati hőszigetelő 

lemez tavalyi áron, 
amíg a készlet tart.

AKCIÓS PRIMULA ÉS 
CSEREPES SZEGFŰ 

VÁSÁR!
Virágföld és tápoldat kapható!

Nyitva tartás: H-P: 9-16 h-ig; Szo: 9-12 h-ig • Március 15-én Zárva

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

Tel.: 30/518-5494
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Érv: 2018.03.16 - 03.31-ig

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS 
EREDETISÉG VIZSGÁLAT

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

GÉPKOCSIKAT  
VÁSÁROLUNK BONTÁSRA! 
FORGALOMBÓL TÖRTÉNÔ VÉGLEGES 
KIVONÁSHOZ IGAZOLÁST ADUNK! 
Díjtalan beszállítás.  

www.autobonto-siojut.hu 
Tel.: 30/9970-265

•  Mezőgazdasági és 
munkagép alkatrészek

•  Hidraulikacső gyártás
•  Motor-, hidraulikaolaj, 

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

DRIVER OPTIKA

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

ÉLESLÁTÁS MINDEN TÁVOLSÁGRA!
Most FÉLÁRON komplett multifokális  

szemüveg 52.900.-
További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben. Akció: 2018. március 16-tól 31-ig
Jelentkezzen be látásvizsgálatra! Dr. Végh Sarolta 06-84/311-974

Minden hónap harmadik hetében  
CSALÁD rovattal  

színesítjük újságunk tartalmát

Növekszik a szülési kedv...

További cikkeink a  
4-5. oldalon olvashatók.

Dr. Nagy Ákos György 
sebész- gasztroenterológus fôorvos
- hasi, pajzsmirigy ultrahang vizsgálatok
- pajzsmirigy, emlô - és sérvsebészeti 
valamint epekövesség konzílium
Rendelési idô: kedd 15.00-tól

BEJELENTKEZÉS: 
84/696-303, 30/422-5879

Siófok, Semmelweis u. 1. (Kórház mellett)

Nyitva: H-P.: 09.00-17.00-ig
E-mail: siomedicalkft@gmail.com
Várakozás nélkül, elôre egyeztetett idôpontban!

KLÍMÁK TELEPÍTÉSE, SZERVIZELÉSE,
KARBANTARTÁSA

MDV 2,5 kw  

 120.000 Ft-tól
MDV 3,5 kw  

 135.000 Ft-tólA készülékekre  
3 év garanciát adunk!

VÍZVEZETÉKSZERELÉS 
ÉS KÖZPONTI- 

FÛTÉS SZERELÉS  
rendszer kiépítéssel együtt, 

garanciával!
06-30/471-7794
Hívjon bizalommal!

Az ajánlat 2018. 03.16-tól visszavonásig tart.
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Balatonlelle központjában,
Fő tér melletti sétányon

33-72 nm-es,
Új üzlethelyiségek

kiadók/eladók!
tel.: 06-20/533-9664

Műanyag nyílászáró
2-3 rétegű üvegezéssel.

Árnyékolástechnika

FOLYAMATOS
AKCIÓK

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

MOLNÁR 
ABLAK

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 2018.03.16-tól visszavonásig tart.
EUTR azonósító: AA0194363

Siófok-Kiliti, Szabadság u. 14. 06 84/322-958, 06/30/946-3063, 
06/20/917-6085 • Nyitva: H-P: 8.00-17.00 • 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!

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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ELADÓ 
a Nyugat-Balatoni régió  

jelenleg is üzemelő,  

LEGISMERTEBB  
ÉTTERME  

központi fekvéssel  
teljes felszereléssel, a 

működtető céggel.  

Tel.: 06-30/957-1806

HÁZTARTÁSIGÉP SZERVIZ
BALOGH TAMÁS

Mosógép, mosogatógép, mikro,    
         bojler, hűtőszekrény 

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

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 

JEGENYE BÚTOR
Készleten lévô egyes termékek óriási kedvezménnyel!

Az akció 2018.03.16-03.29--ig ill. a készlet erejéig tart! Az árak forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák.

        VÁSÁRCSARNOK
Siófok, Vámház u. 2. Tel.: 84/323-024, 20/910-0533

Nyitva: H-P 900-1700 Szo 900-1200
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Egyedi konyhák!
Ön elképzeli, mi megvalósítjuk!

Hozza magával a pontos 
méretet és árajánlatunkat 

azonnal elkészítjük!

Fortuna kanapé 
99.900 Ft-tól

Caracas 
nappali sor
83.900 Ft

Mistrail kanapé

99.900 Ft-tól 

Frontal 2  
nappali sor
95.700 Ft

80.900 Ft

Beduin heverô
69.900 Ft-tól 

Micra étkezô
49.500 Ft

Wave new 
dohányzóasztal
14500 Ft
11.900 Ft

SZAKÜZLETÜNK
 8600 Siófok, Semmelweis u. 1. 
Ny.:  H-K-Cs: 8.00-16.00, Sze: 8.00-18.00, P: 8.00-14.00
Tel.: +36 84 568-112 
mail: siofok@gyogyuzlet.hu

GYÓGYÜZLET

Számítógépes talpfelmérés

Egyedi talpbetét

Az egyedi talpbetét viselésével enyhülhetnek, vagy 
teljesen megszűnhetnek a következő panaszok:

3 lúdtalp
3 sarokfájdalom
3 harántsüllyedés
3 hát és derékfájás
3 fáradékonyság

Szaküzleteinkben széles választékkal várjuk a vényes és a NEAK által nem támoga-
tott gyógyászati segédeszköz vásárlóit,  bankkártyás fizetési lehetőséget, egészség-
pénztári kártyaelfogadást biztosítunk. Szakképzett munkatársaink tájékoztatást 
nyújtanak a rendelhető segédeszközök használatával és azok támogatását illetően.

Batz papucsok a kényelem vi-
lága, mely egyszerre divatos és 
kényelmes. Segít az egészséges 
láb megőrzésében.

(Kórház Bejárata mellett)

SUPINÁLT (döntött sarok)  
GYEREKCIPŐK 

Tavaszi, nyári színes modellek természetes 
 anyagokból, kedvező áron!
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MUNKÁSOK  
FIGYELEM!

SIÓFOKON  
4 ÁGYAS SZOBÁK  

KIADÓK 8.000 FT/
ÉJSZAKÁS ÁRON.

06/70/216-7599

VITORLÁS BOLT SIÓFOK

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

Hajófelszerelések 
ROZSDAMENTES CSAVAROK

Ingatlant eladna vagy venne?
Az OTP Ingatlanpont szakértői segítséget nyújt
ingatlan adásvételben.

Ingatlant eladna vagy venne?
Használt ingatlanok és új lakások 
értékesítése az OTP csoport hátterével!

8600 Siófok, Fő u. 47.  
+36 70 442 2190 • +36 84 568 426 
siofok@otpip.hu • www.otpip.hu  

facebook.com/OTPIngatlanpontSiofok

ablak | ajtó | árnyékolás
nyilzar

www.nyilzar.hu | info@nyilzar.hu
Tel.: 30/2375-111 | Fax: 84/696-797

Sió Ajtó Kft.
Siófok, Széchenyi u. 7.

Szabvány méretû ablakok 
RAKTÁRRÓL!

„A” kategóriás 
nyílászárók

AKCIÓS ÁRON!

MABISZ minősített 
bejárati ajtók

AKCIÓS ÁRON!

Redőnyök | Beltéri ajtók | Párkányok | Garázskapuk 
kedvező áron!

Az akció időtartama: 2016.03.31-ig Az akció részletei a bemutató teremben!

ala
pár

on 
36

 mm
-es

 be
tét

tel

Az
 a

kc
ió

 id
őt

ar
ta

lm
a:

 2
01

8�
 m

ár
ci

us
 1

6-
tó

l m
ár

ci
us

 3
1-

ig
�

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

Egyfókuszú rétegkezelt szemüveglencsék 
3500 Ft/pár-tól!
SZEMÜVEGKERETEKRE

30-50% kedvezmény!
INGYENES KOMPÚTERES SZEMVIZSGÁLAT!
SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS ESETÉN!

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!

Az akció részleteiről érdeklődjön személyesen, vagy telefonon!
Az akciók össze nem vonhatók! Az akció március 16-31-ig érvényes!

16-féle módon  
méregtelenítünk és egyik se fáj.

Rejuvena Esztétika Szalon • Hévíz, dr. Babócsay utca 4. • www.rejuvena.hu  
Tel.: 06-83/310-359, 06-20/9562-260 

HOGYAN SZABADULJ  

meg a fáradtságérzettől?

Ha vonzónak találja ajánlatunk, 
jelentkezését küldje el az 

allas@hotel-residence.hu címre.

A Residence Balaton**** Hotel Siófok 
ÉVES ÁLLÁSRA gyakorlattal rendelkező 

munkatársakat keres  
az alábbi munkakörökbe:

• SZOBAASSZONY
• USZODAI TAKARÍTÓ

Amit kínálunk: 

• bejelentett éves állás
• versenyképes, kiemelt fizetés

• 5 napos munkahét
• munkába járási támogatás 

• ellátás
• fejlődő, stabil munkahely

Amit kérünk: 

• munkatapasztalat 
• korrekt munkavégzés
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Család
Többedik lakásra is jár a CSOK
Március 15-ét követően már az egy- és kétgyerekes családok is vásárolhatnak meglévő lakásuk 
mellé egy újabbat CSOK támogatással, csak be kell oda költözniük. A CSOK támogatást 
szabályozó két rendelet módosítása révén 12 fő részletében változik a feltételrendszer, mindent a 
tapasztalatokhoz igazítanak.  (forrás: www.vilaggazdasag.hu)

Növekszik a szülési kedv
 ■ Noha 2011 óta fokoza-

tosan emelkedik, hosszú 
idő után tavaly rég nem 
tapasztalt szintre emel-
kedett a termékenységi 
ráta, vagyis a szülési haj-
landóság. Ez azért jó hír, 
mert nemzetközi tapasz-
talat, hogy a párok bár 
szeretnének gyermeket, 
a nők egyre később vál-
lalják az első babát.

Az elmúlt 17 évben ta-
valy volt a legmagasabb a 
termékenységi ráta, vagy-
is a gyermekvállalási kedv. 
A demográfusok a születé-
sek vizsgálatánál használják 

a termékenység fogalmát, 
amely az utódok nemzésé-
re és világra hozatalára irá-
nyuló képességet és készsé-
get jelenti.

Az országok többségében a 
30–34 éves korcsoport gyer-
mekvállalási hajlandósága a 
legnagyobb, ebbe a csoport-
ba tartozik Magyarország is. 
2013-ban az unióban világra 
jött gyermekeknek több mint 
a fele 30 éves vagy annál idő-
sebb anyától született.

Ennek egyik oka, hogy míg 
korábban az iskola befejezése 
után azonnal házasságot kö-
töttek és néhány éven belül 
gyermeket is vállaltak a nők, 
ma előbb a stabil munkahely-
re törekszenek, és csak azt kö-
vetően döntenek a szülésről. 
Más értékek lettek fontosak: 
a biztos anyagi háttér, a kar-
rier, egzisztencia és a magas 
szintű képzettség.

Mivel viszonylag későn ala-
pítanak családot a párok, na-
gyobb az esélye annak, hogy 
az első után nem, vagy keve-
sebb gyermeket vállalnak. 
Most talán ez a tendencia le-
lassul, megfordul.

 (Család.hu)

A magyar autósok negyede 
venne elektromos autót

 ■ A magyar au-
tósok negyede 
nyitott az elektro-
mos autó vásár-
lásra; a szakértői 
becslések szerint 
az év végére már 
5000 felett lehet 
az elektromos 
autók száma 
Magyarországon 
- közölte az Ipsos 
legfrissebb felmé-
résének eredmé-
nyét.

A vizsgálat során meg-
kérdezett 863 jogosítvány-
nyal rendelkező, saját vagy 
céges autót használó inter-
júalany mintegy harmada 
jelezte, hogy 2019-ig lecse-
réli jelenlegi autóját. Az új 
személyautó vásárlásakor 
10-ből 9-en mérlegelnék 
egy alternatív meghajtású 
kocsi beszerzését. A kuta-
tócég becslése szerint a tel-
jes autós célcsoport negyede, 
míg a viszonylag új (5 évnél 
fiatalabb) autót használók 
harmada venné számításba 
legközelebb az e-autó vásár-
lásának lehetőségét. A fel-
mérés alapján a gyermekes 

családok és a diplomás au-
tósok különösen nyitottak a 
tisztán elektromos hajtású 
gépkocsik vásárlására.

Az új technológia mellett 
nem csupán a racionalitás, 
vagy a környezetvédelem 
szól a megkérdezettek sze-
rint, hanem az autózás újsze-
rű élménye is. A legnagyobb 
félelmet a magas beszerzési 
ár és a korlátozott utazási 
távolság jelenti.

A felmérés szerint a több-
ség túlbecsüli a villanyautók 
valós kapacitását, az elekt-
romos autótól elvárt, egyet-
len töltéssel megtehető mi-
nimális távolságot pedig 

átlagosan 375 kilométerben 
jelölték meg. A tényleges 
napi használatot felmérve 
ugyanakkor kiderült, hogy 
a legritkább esetben van 
szüksége egy áltagos ma-
gyar autóhasználónak erre 
a hatótávra.

Az Ipsos kutatói szerint 
az autóvezetők 54 száza-
léka számára egy korszerű 
elektromos autó már jelen-
leg is megoldást kínálna a 
hétköznapokban.

A kormányzat a következő 
években az elektromos autók 
átlagosan 65-68 százalékos 
bővülésével számol - emlé-
keztet az Ipsos. (MTI)

Még több lakás épülhet 2018-ban
 ■ Az elmúlt évben 

14 389 új lakás épült, 
4395-tel, 44 százalék-
kal több, mint egy évvel 
korábban. A kiadott épí-
tési engedélyek és egy-
szerű bejelentések 
alapján az építeni terve-
zett lakások száma 
37 997 volt, 20,4 száza-
lékkal több az előző évi-
nél – jelentette pénte-
ken a Központi Statisz-
tikai Hivatal (KSH).

A szakértő erre reagálva 
azt mondta: a kisebb tele-
püléseken főként családi há-
zak épültek saját használat-
ra, míg a nagyvárosokban 

elsősorban értékesítési cél-
ból ruháztak be ingatlanok-
ba. A kereslet és a kínálat 
egymást erősíti ezen a pia-
con – fűzte hozzá.

A szakértők arra számí-
tanak, hogy idén akár 15-
20 ezer új lakás is épülhet 
az országban.

 (forrás: csalad.hu/mti)

A képek illusztrációk, az árak a készlet erejéig érvényesek, 
Forintban értendőek és az áfát tartalmazzák!

jola.hu

             2018 március 31-ig.

AJTÓ

    ABLAK

       PARKETTA

        
  GARÁZSKAPU

        
      HŐSZIGETELÉS

AJTÓ

    ABLAK

       PARKETTA

        
  GARÁZSKAPU

        
      HŐSZIGETELÉS

óriási

Akciók
óriási

Akciók
Műanyag ablakok

akár

-50%
kedvezménnyel

60x60cm
bukó-nyíló:

90x120cm
bukó-nyíló:

Hi-Sec „Modern”
Új! Lépcsőházi 

biztonsági 
acélajtó, 

4 féle színben, 
2 méretben!

festett dekor beltéri ajtó  
9 választható színben,

88x208 cm-es 
falnyílásba, 

15 cm-es 
falvastag-

ságig:

Lack 10 

Millenium tölgy*
laminált padló

/m²-től!

*Az ár a
kiegészítők
megvásárlása
esetén
érvényes!

31-es

kopásállóság!

*Az ár 2375 x      2025 mm-es, fehér, 
40 mm-es, szélesbordás kapura vonatkozik 

Szekcionált
garázskapu

motorral és 
2 db távadóval

14.690 Ft 

27.890 Ft 

79.990 Ft 
31.990 Ft 

7 mm!
203.990 Ft-tól*

1.590 Ft 

Nyitva:
h-p: 9-17 ó.
szo: 9-12 ó.

Siófok, Fő út 127.

siofok@jola.hu
06-20/400-50-81

Rhino beltéri 
ajtók

24 fantasztikus 
szín!

KAINDL

Extra erős 
CPL 
fóliákkal!

58.990 Ft-tól  
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Ha Osztálykirándulás, akkor Balaton…
…ha Balaton, akkor Hajózás!

•  Kirándulás 
menetrendi hajójárattal

• Sétahajózás
• Kompjárat télen-nyáron

•  Gyorshajó – 
Száguldj velünk a Balatonon!

• Buli hajó, Tini DISCO
• Varázshajó

OSZTÁLYKIRÁNDULÁSHOZ
VÁLASSZA HAJÓINKAT!
Kérje egyedi ajánlatunkat!
Az élményhez hajó visz!
e-mail: ertekesites@balatonihajozas.hu
BAHART Info Vonal: +36 84 310 050  
www.balatonihajozas.hu

Család
Kiderült, direkt csinálják házi kedvenceink

Eddig azt hittük, csak mi projektálunk emberi érzéseket a kutyákra, mikor „nevető szájat” 
vagy „bánatos szemet” vélünk felfedezni rajtuk. Pedig nem, a kutyák nagyon is tudatosan 

használják mimikájukat. Az esdeklő, szomorú kiskutyaszemeket például akkor vetik be, mikor 
több figyelmet akarnak, persze az egyáltalán nem biztos, hogy tudatosítják ennek a tekintet-

nek az érzelmi színezetét, lehet, hogy csak tudják, hogy ezzel a „pózzal” elérhetik céljaikat.

Március a barlangok hónapja 
lesz a nemzeti parkokban

 ■ A Magyar Nemzeti 
Parkok Barlangoljunk! el-
nevezésű márciusi kam-
pányának célja, hogy is-
mertebbé tegyék a ma-
gyar barlangokat, ezért a 
hónap során különleges 
programokkal és jelentős 
kedvezményekkel várják 
a látogatókat. 

Március folyamán mind a 
kiépített, kényelmesen be-
járható, világítással és korlá-
tokkal ellátott magyarországi 
barlangok, mind a kiépítet-
len, kalandturisztikai barlan-
gok megismerésére különle-
ges lehetőségek nyílnak. Az 
Aggteleki Nemzeti Park leg-
népszerűbb barlangjában, a 
Baradla-barlangban aggte-
leki rövidtúra, vörös tói kö-
zéptúra és jósvafői rövidtú-
ra lesz, valamint 20 százalék 
kedvezményt is biztosíta-
nak egész hónapban a prog-
ramok árából. A Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Szemlőhegyi  

barlangjában örvény túrával, 
a Pál-völgyi barlangban pe-
dig számos kedvezménnyel 
készülnek. A Bükki Nemzeti 
Park területén több mint ezer 
barlang található, amelyek kö-
zül a legtöbb csak szakképzett 
barlangász túravezetővel lá-
togatható. Az Esztázkői bar-
langban gyalogos és kerékpá-
ros túrát szerveznek, a Bükk 
Kis-fennsíkján, a Csókás-réti 

leágazás közelében található 
kiépítetlen Kő-lyukban pedig 
izgalmas ősrégészeti leletek-
kel, a barlangi élővilág nyo-
maival és cseppkövekkel ta-
lálkozhatnak a résztvevők. A 
Létrási-víznyelőbarlangban és 
a Bolhási-víznyelőbarlangban 
extrém overallos barlangtúrát 
szerveznek, a Hór-völgyben 
pedig a Bükkalja geológiai ér-
tékeivel lehet megismerkedni.

Avokádó- 
krém 

Hozzávalók: 2 db érett avo-
kádó, 2 ek natúr joghurt, 1-2 
gerezd fokhagyma 1 lime le-
ve (ha nincs, akkor egy fél cit-
rom), só és bors ízlés szerint. 

Elkészítése: Az avokádót 
pucoljuk meg, vágjuk koc-
kákra. Tegyük egy tálba az 
avokádót és a fokhagymát a 
joghurttal együtt. Ízesítsük 
sóval, borssal és a lime/cit-
rom levével. Botmixerrel püré-
sítsük, ha szükséges pótoljuk 
a hiányzó fűszereket. Tálal-
juk teljes kiörlésű pirítóssal, 
zöldségrudacskákkal.

 (forrás: mindmegette.hu)

Villámgyors sonkás-
brokkolis quiche 

HOZZÁVALÓK: 1 csomag 
leveles tészta, 20 dkg brok-
koli, 15 dkg pulykamell son-
ka, 2 db tojás, 4 dl tejszín, 
15 dkg reszelt sajt, só, bors, 
szerecsendió

ELKÉSZÍTÉS: A tésztát a pi-
teformába simítjuk, a kilógó 
részeket levágjuk, és 180 fo-
kos sütőben, 8 perc alatt elő-
sütjük. A brokkolit rózsáira 
szedjük, és megpároljuk vagy 

enyhén sós vízben félkemény-
re főzzük. A sonkát felcsíkoz-
zuk. A tejszínt elkeverjük a to-
jással, sózzuk, borsozzuk, és 
szerecsendiót reszelünk bele. 
A tésztára halmozzuk a brok-
kolit és a sonkát, ráöntjük a 
tejszínes keveréket, majd 
megszórjuk a reszelt sajttal. 
Visszatoljuk a sütőbe, és 20 
perc alatt készre sütjük.

 (forrás: mindmegette.hu)

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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2018. 03.16-tól visszavonásig.

OLASZ KEZDŐ

16-65 ÉV 
 KÖZÖTT

ANGOL  
KEZDŐ-HALADÓ 

NÉMET  
KEZDŐ-HALADÓ 

OROSZ  
KEZDŐ, 
HALADÓ

NYELVTANFOLYAMAINK:

ANGOL FELSŐFOKÚ VIZSGA TRÉNING, 
KÖZÉPFOKÚ VIZSGA FELKÉSZÍTŐ!

INGYENES 
kezdő és haladó informatikai 
(SZÁMÍTÓGÉP, TABLET,

OKOSTELEFON) tanfolyam indul!
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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

PIZZA RENDELÉS:
www.pizzakaravan.hu

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

Finomat
Jó minôségben

ELÉRHETÔ 
ÁRON

Balatonlellén, a Fő térnél 
Bútorozott

Fodrászszalon
kiadó!

tel.: 06-20/533-9664

Tudta, hogy milyen fontos:
- a légkamrák száma,
- a profil vastagsága?
- az üvegréteg kialakítása?
Mindezt kedvező áron!

Szép Ablak Kft.
Telephely: Lepsény, Fő u. 31/c

E-mail: ablakszep@gmail.com • www.muanyagablakajto2012.5mp.eu
Tel/Fax: 22/585-081  Mobil: 20/9772-914, 20/3593417

REDŐNYÖK, SZÚNYOGHÁLÓK,  
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, TÉLIKERTEK

ÁRAJÁNLATKÉRÉS: 06-20/359-3417

A MINŐSÉG 
GARANCIA!

ÖN ELÉGEDETT ABLAKAIVAL?

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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(3 m3 15.000 Ft/m3)

VEGYES KEMÉNY TÜZIFA 
KAPHATÓ! 14.500 FT/m3

FOGSORJAVÍTÁS!
Siófok

06 20/775-3948

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

www.porcklinika.hu
Ortopédiai magánrendelésemen 
szeretettel várom pácienseimet, 

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

Mozgásszervi betegségek és 
Sportsérülések gyógyítása, 

Gyermekszûrés
Bejelentkezés on-line, vagy telefonon.

Franciska  
Gyógypedikûr

Siófok, Kálmán udvar 
(a volt Völgyi cipő üzlet helyén)
06 30/204-7179

Lepsény, Fő u. 31/A
Tel.: 0630/895-7080

trapezlemezlepseny@gmail.com
Nyitva: Hétfő-Péntek: 8-12

Az ajánlat  
2018. 03.16-tól  

visszavonásig tart.

ELŐNEVELT 
CSIRKE

VÖRÖS, FEHÉR 
HÚSHIBRID,  

FEHÉR CIRMOS 
FAJTA  

Első szállítás:  
április 5.

Szállítás: 
Kőröshegy Takarmánybolt 

Ságvár, József A. u. 7.  
Érd.: Csendes Attila 

06 30/335-8001

GRÁNITSZIGET

SIÓFOK, VAK B. U. 32. 
(TESCO - val szemben a kis Agip kút mellett) 

Balatonszemes, Nagy I. u. 56. 
Mûhely-Telephely: Balatonlelle, Ipartelepi út 27. 

Nyitva: H-P: 9-1700 h • Szo: 8-12 h   
Tel: +36/70/2999-888, +36/20/318-9877 

E-mail: granitsziget@gmail.com • www.granitsziget.hu

MÁR CSAK 
MÁRCIUS 31-IG!
SÍREMLÉKEK GYÁRTÓTÓL 

TAVALYI ÁRON.
Látogassa meg telephelyünket 

és tekintse meg új köveinket!

Akció ideje: 2018.03.16-03.31.

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: 2018.03.16-03.29-ig. 
www.szarszobutor.hupont.hu
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Szakemberek A-Z-ig Kiváló szakemberek 
a környéken

SZERVIZ

CASCO-s, 
kötelezős
káresemények
teljes körű ügyintézése.

Karosszéria javítás,
fényezés, szélvédőcsere.

Varga Szabolcs
Balatonszabadi, Rákóczi u. 62/a

Tel.: 30/217-9402

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.

SZÁMÍTÁSTECHNIKASZÁLLÍTÁS

KÖLTÖZTETÉS- 
FUVAROZÁS

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

KLÍMA

KLÍMA SZERELÉS
• Épületklíma telepítés

• autóklíma javítás
• hűtőgépek javítása

www.precizklima.hu
FUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS 

bel- és külföldre 
NON-STOP korrekt áron!

www.kktransz.hu
06-20/403-3108

FAKIVÁGÁS

SZAKKÉPZETT FAVÁGÓ 
VÁLLALJA VESZÉLYES FÁK 

KIVÁGÁSÁT, VISSZAVÁGÁSÁT, 
ELTAKARÍTÁSSAL,  

SAJÁT EMELŐKOSÁRRAL.  
TEL.: 06/20/320-8485

kiralyfavago@gmail.com

AUTÓSZERELŐ

SZOLGÁLTATÁSAINK:
• személy- és kisteherautó javítás  

• általános karbantartás 
• műszaki vizsgára felkészítés • vizsgáztatás  

• kipufogó javítás • szélvédőcsere 
 • gumiszerelés, centírozás

• hibakód olvasás, törlés

GŐZ LÁSZLÓ  
AUTÓSZERELŐ MESTER

Siófok Wesselényi u. 86. 
(volt Halász Autóház)

Nyitvatartás: h-p: 8-17 h Szo: 8-12 h  
Tel.: 06-30/607-6500 • goz.laszlo81@gmail.com

FESTÉK

• hőszigetelő rendszerek  
• autófestétek • színkeverés

Siófok, Kele utca 19.
Tel: 06 20/214-9462

Nyitva tartás: H-P: 7-17, Szo: 7-12

PROFIZMUS • ETIKA • TISZTESSÉG

Irodák: Siófok, Fő tér 6. fszt. (Sió Pláza)  
Siófok, Fő utca 47-53. fszt.1. (Vodafone mellett)

Elérhetőségek: www.siofok1.oh.hu 
siofok@oh.hu • +36 70 778-2118 

  openhousebalaton

INGATLANÜGYEKBEN 
MINDENT EGY HELYEN!

INGATLANKÖZVETÍTÉS

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

DIVAT, TANÁCSADÁS  
FELSŐFOKON!
Siófok, Sió utca 10. • Tel: 70/607-3303  
bonczorenata@gmail.com • www.r-fashion.hu

facebook.com/ReniSzalon

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

PATYOLAT TISZTA RUHÁK
Siófok - Ipartelep, Marosi út 1.

(Interfructtal szemben, a Diego volt udvarában)

MOSÁS • RUHATISZTÍTÁS 
• SZŐNYEGTISZTÍTÁS

RÖVID HATÁRIDŐVEL!
Háztól-házig szolgáltatás:

06-84-312-390 06-30-549-65-20 
06-30-510-77-67

www.patyolat-siofok.hu

PATYOLAT

TELEFONSZERVIZ

WWW.GSMCITY.HU
MOBIL, TABLET, GPS,  

LAPTOP BOLT ÉS SZERVIZ

• PROFI GYORSSZERVÍZ • LCD CSERE
A javítás akár helyben megvárható!
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

BURKOLÓANYAGOK

SIÓFOK, BAJCSY-ZS. U. 232. 
WWW.CSEMPEBAZIS.HU

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

CSEMPEBÁZIS- 
Megálmodta?  

Mi megvalósítjuk!

BURKOLATOK SZÉLES ÁLASZTÉKBAN!

TÜZÉP

Építőanyag kereskedés
• Sóder, homok, oltott mész, cement, namal 
• Habarcsok, falazóelemek, zsalukövek 
• Vakolatok, Fenyőfürészáru, osb, tetőléc 
• Tetőfedőanyagok, tetőablakok 
• Tetőkiegészítők,szegek,csavarok 
• Hőszigetelő, vízszigetelő anyagok 
• Hőszigetelő rendszerek, és kiegészítői 
• Gipszkarton és tartozékai

BFC'11 Kft. 8617 Köröshegy Szántódi u 013 
Építőanyagkereskedelem: Siófok Marosi u 8.  

Tel/Fax: +36/84-310-900 mobil: +36/30-331-1014,  
+36/30-902-6380 +36/30-268-1914 E-mail: bfc@optanet.hu  
Nyitvatartás Hétfő-Péntek 7.30-16.00 Szombat 7.30-12.00

PALATETŐS ÉS LAPOSTETŐS ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA ÉS 
NAPELEMRENDSZEREK TELJES KÖRŰ TELEPÍTÉSE!

PROFESSZIONÁLIS SZIGETELÉSI MEGOLDÁSOKKAL, 
25 ÉV SZAKMAI TAPASZTALATTAL, 12 ÉV SZAVATOSSÁGGAL VÁLLALJUK:
• Palatetők bontás nélküli felújítását
• Lapostetők szigetelését
•  Energiaszámla nullázása napelem- 

rendszer kulcsrakész telepítésével

MÁR AZ ELSŐ LÉPÉSTŐL ÖN MELLETT ÁLLUNK  
A KORREKT KIVITELEZÉS MEGVALÓSÍTÁSÁBAN!

KÉRJE DÍJTALAN HELYSZÍNI KONZULTÁCIÓNKAT!  

Tel.: 06 20/995-5532 
www.hazteto21.hu • e-mail: hazteto21@gmail.com    
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Április 30-ig MINDEN MUNKÁRA 10% KEDVEZMÉNY!

KAROSSZÉRIA 
JAVÍTÁS

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

8132 Lepsény, 
Fő u. 31/A

KAROSSZÉRIA
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Március 24-én Görög est a Hotel Yacht****-ban  
Siófokon, hagyományos görög  
fogásokkal a svédasztalon!

Februári tematikus estek   
a Hotel Yacht****-ban Siófokon!

Február 10.  Valentin napi svédasztalos  
vacsora romantikus gitárzenével!

Február 17.   Jazz zongora est  
és amerikai ételek a svédasztalon.

Február 24.  Latin est hangulatos  
gitárzenével és spanyol fogásokkal  
a svédasztalon!

A zenés vacsorák időpontja 18.30-20.30 

A svédasztalos vacsora ára:  
4900 HUF/fő. 

Asztalfoglalás a Hotel Yacht****  
Wellness & Business recepcióján személyesen,  
vagy a 84/696 020-as telefonszámon.

VACSORA KÍNÁLATUNK:
- Grillezett bébipolip algasalátával
-  Tejszínes mozzarella golyó olívás  

paradicsom salsával

- Hideg görög gyümölcsleves
- Görög tyúkhúsleves

- Keftedes (sertés, bárány, marha)
- Gyros pulykából
-  Bifsteky Görög módra kecskesajttal töltve  

(duplán darált marhahúspogácsa sajttal töltve)
- Dolmades (vegetáriánus)

- Kritharaki-rizs
- Görög tepsiben sült krumpli
- Sült padlizsán cukkinivel

- Salátabár
- Tzatziki olajbogyók, olíva olajok, borecet
- Friss zöldségek: paradicsom, uborka, paprika

- Kadaifi - Risolago

A vacsora időpontja: 18:00-21:00
A svédasztalos vacsora ára: 4900 HUF / fő

Asztalfoglalás a  
Hotel Yacht****  

Wellness & Business 
recepcióján  

személyesen, vagy  
a 84/696-020-as  
telefonszámon 

 lehetséges  
március 23-ig.

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...

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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.AKCIÓ! 

CSAK, HOGY TUDJÁK!
Értesítjük a kedves vásárlóinkat, hogy a siójuti import 

használtruha és cipő raktárunkba nagyobb mennyiségű 

TAVASZI ÉS NYÁRI 
LÁBBELI ÉRKEZIK,  

ami március 24-től (szombat) megvásárolható.
Infó: 30/238-6336

Raktár, ipari 
tevékenységre 
alkalmas épület 
hosszú távra 

KIADÓ 
Siófokon.

320m2 fűtött, +110m2 

zárt, kültéri és  
30m2 nyitott fedett. 
Udvar aszfaltozva, 

ipari áram van. 

06/30/2375-400

MANIKÜR • JAPÁN MANIKŰR • GÉL LAKK  
• ZSELÉ ÉPÍTÉS-TÖLTÉS • PORCELÁN ÉPÍTÉS-TÖLTÉS 

Szépségkuckó
Tel.: 06-20/33-60-385
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AMIT NYÚJTUNK:
•  kezdő portfólió (eladó, kiadó ingatlanok  

és kereső ügyfelek)
• első perctől kezdve mentori támogatás
• folyamatos szakmai képzések
• motiváló juttatási csomag 
• átlagon felüli jövedelem
• előrelépési lehetőség
• professzionális irodai megjelenés
• jogi és hitelügyintézői háttér
• teljes körű marketing támogatás
• kiváló csapat, jó hangulat, segítőkész háttér 

biztosítása

Ezt mind megtalálod nálunk az ÚJ balatoni OPENHOUSE értékesítői csapatában! Jelentkezz most, és tartozz Te is a legjobbak közé! 

Fényképes önéletrajzokat a siofok@oh.hu e-mail címre várjuk.
Munkavégzés helye (választható): Siófok, Zamárdi, Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonboglár, Fonyód, 

Balatonfenyves, Balatonmáriafürdő, Balatonvilágos

OPENHOUSE KARRIER -  
MI MÁR VÁRUNK RÁD!

Az Openhouse-nál itthon is biztosítani tudod egész éven át a családod  
és saját magad megélhetését, nem kell ahhoz külföldre költöznöd!

A leggyorsabb bevételeket biztosítjuk új munkatársaink számára, már az  
első hónaptól! A tevékenység elindításához a vállalkozói jogviszony nem feltétel!

ELŐTTED IS NYITVA ÁLL A LEHETŐSÉG, HOGY TISZTESSÉGES MUNKÁVAL,  
AZ ÁTLAGOT MEGHALADÓ JÖVEDELMET ÉRJ EL ITTHON!

HA 
• dinamikus, aktív, határozott személyiség vagy,

• céljaid vannak és azokat mielőbb meg szeretnéd valósítani,

• szorgalmadnál csak a kitartásod nagyobb,

• a kommunikációd kiváló és szeretsz kapcsolatot építeni,

• ügyfélorientáltnak érzed magad,

• a problémamegoldás kihívást jelent számodra,

• nagyfokú önállósággal rendelkezel, de szeretsz egy 

közösség tagja lenni,

• szereted a saját idődet rugalmasan beosztani,

• büszke vagy precíz, megbízható munkavégzésedre,

• igényes vagy megjelenésedre,

• legalább érettségivel rendelkezel közöttünk a helyed

AMI A TE FELADATOD: 

• eladó ingatlanok felkutatása, megbízási 

szerződések megkötése

• ingatlan bemutatások szervezése és 

lebonyolítása

• vételi ajánlatok és ügyletzárások 

menedzselése

• aktív közreműködés az adás-vételi 

szerződések előkészítésében

• az értékesítési folyamat adminisztrálása

Siófoki partnereink részére, 

OPERÁTOROKAT  
és gyakorlattal rendelkező 

GÉPKEZELŐKET 
keresünk

- 8 órás munka végzés
- ingyenes céges buszjárat

- cafeteria
Tájékoztatók: - Pincehely  

Könyvtár
- Simontornya   

Művelődési ház
- Iregszemcse  

Művelődési ház
- Nagyberény  

Polgármesteri Hivatal
- Ádánd 

 Művelődési ház
Érdeklődni:  

+36 20 406 6989- es 
telefonszámon

Feladatok:
•  Új, havonta megjelenő kiadvány értékesítése
• Új partnerkapcsolatok kiépítése
•  Személyes tárgyalások egyeztetése, lebonyolítása
• Ajánlatkészítés, üzletkötés

Elvárások:
• Legalább középfokú végzettség
• Saját személygépkocsi
•  Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
•  Jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség,  

ügyfélcentrikus hozzáállás
• Siófoki vagy környékbeli lakhely

Előnyt jelent:
•  Értékesítésben szerzett tapasztalat • Helyismeret

Amit kínálunk:
• Biztos jövedelem • Ingyenes szakmai továbbképzések
•  Kihívásokkal teli, kreatív elfoglaltság • Stabil üzleti háttér
•  Alkalmazotti vagy vállalkozói jogviszony

Ha Ön kitartóan tud dolgozni céljai eléréséért, és szeretne egy sikeres 
csapat tagja lenni, küldje el fényképes önéletrajzát 2018. március 31-ig  

a hargitai.bea@szuperinfo.hu e-mail címre.

Agilis és céltudatos  
HIRDETÉSI TANÁCSADÓT  

keresünk bővülő csapatunkba

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!
A 20 éves Autó Máté Kft. az alábbi  

munkakörökbe keres munkatársakat a  
siófoki márkakereskedésbe és márkaszervízébe:
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A cms ELECTRONICS  
HUNGARY KFT. FONYÓD

munkatársakat keres azonnali munkakezdéssel

• 1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI MÉRNÖK  
VAGY TECHNIKUS

• 2. LOGISZTIKAI ADMINISZTRÁTOR
- ELVÁRÁSOK: -több éves termelési tapasztalat előny, de pályakezdőket 

is szívesen fogadunk - jó német nyelvismeret  

- BÉREZÉS: Megegyezés szerint - Szállás megoldható

TOVÁBBÁ: NŐI BETANÍTOTT SZERELŐ (OPERATOR) 
 1-2 műszakos munkarendbe,  

illetve ÁLLANDÓ ÉJSZAKÁS (30% plusz) munkarendbe
Jó kereseti lehetőség, tiszta munka, éves állás!

Munkábajáráshoz ingyenes autóbuszos bejárást biztosítunk  
a következő útvonalakon:

I. Somogyvár - Öreglak - Buzsák - Lengyeltóti - Szőlősgyörök  
- Szőlőskislak - Ordacsehi - Fonyód és vissza.

II. Marcali - Kéthely - Balatonújlak - Balatonkeresztúr - Balatonfenyves - 
Fonyód és vissza.

III. Kaposvár - Mernye - Somogybabod - Somogytúr - Látrány - Balatonlelle 
- Balatonboglár - Fonyód és vissza.

Jelentkezni lehet: Tel: 85/561-944, 85/561-914  
(Királyné Simon Éva) vagy: office@cms-electronics.com  

vagy: személyesen, Fonyódon a portán
 Kedd-Szerda - Csütörtök 09.00-től 12.00-ig  

cím: 8640 Fonyód Harmatos u. 56. 

A FELVÉTELT GYAKORLATI MUNKA, SZERELÉSI TESZT ÉS  
ORVOSI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT ELŐZI MEG. 
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keres német ügyfélkörrel
rendelkező iroda. Éves állás,

teljes vagy részfoglalkoztatás,
jó fizetés.  Feltétel: nagyon jó
német nyelvtudás szóban és

írásban.
 

Europa Kft: 70-231-5-987

Balatonboglárra
adminisztrátort

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

PÉKET, 
BETANÍTOTT 

PÉKET,
TAKARÍTÓT,

ÁRUCSOMAGOLÓ-
LÁDÁZÓT

Jelentkezni lehet fényképes 
önéletrajzzal a

munkaugy@royalsutode.hu
e-mail címen.

Épület fenntartással és műszaki  
felügyelettel foglalkozó siófoki cég, keres

• ÁLTALÁNOS KARBANTARTÓ,
• VILLANYSZERELŐ,

• GÉPÉSZ 
• VEZETŐI ASSZISZTENS 

(részmunkaidős) 
pozíciókra, megfelelő szakképesítéssel, 

gyakorlattal és  
referenciával rendelkező kollégákat�

AMIT KÍNÁLUNK:
• éves munkalehetőség, • korrekt bérezés, 

• személyzeti étkezés biztosítása és 
• utazási hozzájárulás�

Jelentkezését az  
arqueroskft@gmail.com email címre várjuk.

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.

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.

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

Siófoki építőipari 
cég keres 

éves állásra 
kiemelt fizetési 
lehetőséggel 

kőművest és 
segédmunkást! 
Jelentkezni az alábbi  

telefonszámon:  
70/333-5943

Az Alsótekeresi Faiskola Kft.  
Enying- alsótekeresi  

telephelyére állást hirdet 

TRAKTOROS 
munkakörbe.

Jelentkezésnél előnyt jelent a növényvédelmi képesítés.

Érdeklődni: 06/22/572-018  
vagy jelentkezni személyesen 

Simon László faiskola vezetőnél, 
(8.00 - 16.00 között) 

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK VESZPRÉMBEN

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK 
Siófok, Tab, Balatonföldvár, Zamárdi térségéből

2, 3 vagy folyamatos műszakrendbe

BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT
kézi összeszerelőket, gépkezelőket, operátorokat, 

 kézi anyagmozgatókat SMT gépkezelőket 

TARGONCAVEZETŐKET ÉS RAKTÁROSOKAT 
keresünk AZONNALI kezdéssel

Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk! 

Kezdő alapbérek 161.000 Ft/hó-tól, Pótlékok (de. 10%,  
du. 20%, éj 40%) Étkezési támogatás (9-13.000 Ft/hó),  

Cafeteria, Prémium, 13. havi bér Gyermekek iskolakezdési  
támogatása (15-40.000 Ft/gyermek)

 

 

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. 

 

 

A következő tájékoztató, regisztráció és tesztírás helyszínei, és időpontjai:

2018. március 21. (szerda)
10 óra – Tab

Zichy Mihály Művelődési Ház – Kossuth L. u. 86.
13 óra – Siófok

Kálmán Imre Kulturális Központ – Fő tér 2.

Szívesen dolgoznál egy változatos munkakörnyezetben?
Érdekel a szállodák vibráló, különleges világa?

Szeretnél egy sokoldalú, lendületes csapat része lenni?
Jelentkezz a siófoki 4 csillagos Prémium Hotel Panoráma csapatába!

Kollégákat keresünk az alábbi pozíciókba:

• RECEPCIÓS (NAPPALI)
• SZOBAASSZONY

Előny: hasonló területen szerzett tapasztalat

Fényképes önéletrajzokat az  
info@premiumhotelpanorama.hu e-mail címre, vagy a  
8600 Siófok, Beszédes sétány 80. postai címre várjuk!

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

ÉVES ÁLLÁS!
Siófoki munkahelyre felveszünk:

• KŐMŰVEST • BURKOLÓT  
• FESTŐT • SEGÉDMUNKÁST

Építőiparban jártas munkatársak 
 jelentkezését várjuk! Tel.: 06-70/611-1144
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Richter Gedeon Nyrt. 100% tulajdonában álló Kft, 
balatonszemesi üdülőjébe

Felszolgáló
munkatársat keres

Feladatai:
• ételek felszolgálása, asztalok leszedése
• étterem terítése, takarítása, éttermi textília mosása, vasalása
• az éttermi eszközök mosogatása

Az ideális jelölt:

• érettségivel rendelkezik;
• felszolgálói gyakorlata van
• jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készséggel rendelkezik, együttműködő;
• megbízható, kitartó, jó munkabírású, önálló munkavégzésre alkalmas, de 
csapatban is megállja a helyét.

Amit kínálunk:

• versenyképes bérezés
• kiemelkedő juttatási csomag

Kérjük, hogy fényképpel ellátott szakmai 
önéletrajzát és motivációs levelét az 
alábbi címre szíveskedjék csatolni.

Richter Gedeon Nyrt.
HR szolgáltatási és juttatási osztály

Dr. Rohály Róbert osztályvezető
r.rohaly@richter.hu
Tel: 06-1- 431-5156

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

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.

Balatonboglári szerviz  
fiatal vagy középkorú 

AUTÓSZERELŐ vagy  
GUMISZERELŐ  

munkatársat keres hosszú-
távú munkavégzésre.  

Emelt bérezéssel.  
Jelentkezéseket a 

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

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!  

A somi hulladékkezelő rendszer  
üzemeltetéséhez keresünk  

munkavállalókat az alábbi munkakörökre, 
kiemelkedő bérezéssel: 

4 FŐ TAKARÍTÓ, 1 FŐ BÁLÁZÓ,  
6 FŐ OPTIKA GÉPKEZELŐ,  

1 FŐ LAKATOS-KARBANTARTÓ,  
2 FŐ TEHERAUTÓSOFŐR,  

2 FŐ HOMLOKRAKODÓGÉP KEZELŐ (16 tonnás).
Megbízható és szakmai tapasztalattal 

rendelkezők fényképes önéletrajzát várjuk 
a somhulladekkezelo@gmail.com email címre, 

illetve a +36-70/422-5995 telefonszámon.

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

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.
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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

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.

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

Megbízható és önállóan dolgozni 
tudó saját munkájára igényes ta-
karítónő jelentkezését várja a Za-
márdi SZGYF Üdülő 2018 április 
havi munkakezdéssel. Érd: 
0620/3693914

Mélyépítésben jártas építésveze-
tőt keresünk. Érdeklődni munka-
napokon 8-16 óráig: 06/30/9472-
164

Nyugdíjas karbantartót keresek 
panzióba Siófokon. 06/20/458-
5814

Titkárnői állásra felveszek egy 
főt. Fizetés megegyezés szerint. 
06/30/364-9408

Ácsot felveszek. 06/30/364-9408

Siófoki szezonális szállodába re-
cepcióst, reggeliztető-takarítót 
felveszünk. Tel.:30/400-1363 
info@solerohotel.hu

Kishorgony Büfébe (Aranypart) 
keresünk szezonális munkára 
konyhai kisegítőt, szakácsot ki-
emelt fizetéssel május közepétől 
-szeptember 3-ig. 06/30/573-
2326

Siófoki szezonális hotel-étterem 

munkatársakat keres az alábbi 

munkakörökre: pultos, felszolgáló, 

recepciós, szobaasszony. Fényké-

pes önéletrajzokat a diana1@ 

enternet.hu –ra várjuk!

Sokoldalú, ügyes kezű segítséget 

keresek siófoki hétvégi házamba, 

szőlős gyümölcskertemben adan-

dó munkálatok elvégzésére. 

06/70/600-2646

Balatonföldvári hentes üzletbe 

hentes szakmunkást felveszünk! 

30/590-6577

Siófoki cukrászdába felszolgálót 

keresünk, éves állásra, teljes és 

részmunka-időre is. 30/530-3719

Szórólap terjesztésre munka-

társat keresünk. Tel:0670/431-

1349

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.

Balatonszárszói intézmény azon-

nali kezdéssel szakácsot, főzőasz-

szonyt keres éves állásra, valamint 

áprilistól konyhai, éttermi kisegí-

tőt, recepcióst. Érdeklődés: 

06/20/824-3140

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.

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

Balatonszárszón, éven át mű-

ködő Wellness Hotel keres 

szakmai gyakorlattal rendel-

kező felszolgálót (kiemelt bé-

rezéssel) éves állásra. Fény-

képes önéletrajzokat, korábbi 

referenciák megjelölésével 

várunk: bodizoltan7@ 

hotelketkorona.hu

A siófoki Mala Garden 

Hotel****superior gyakorlattal ren-

delkező, munkájára és önmagára 

igényes konyhai kisegítőt keres 

lendületes csapatába. Jelentkezni 

az alábbi e-mail címen fényképes 

önéletrajzzal lehet: manager@ 

malagarden.hu. Az állásra siófoki 

illetve környékbeli lakosok jelent-

kezését várjuk a több műszakos 

munkarend miatt.

Hotel Wellamarin Zamárdi éves 

állásra szobaasszonyt és takarítót 

keres. Önéletrajzokat a karrier@

wellamarin.hu e-mail címre várjuk.

Kiemelt bérezéssel takarító-

nőt keresek siófoki panzióba. 

06/30/650-3912

Alkalmazottat felvesz ingatlan-

iroda fő vagy másodállásban (alap-

bér+ jutalék). 0630334 5262.

Balatonszabadi MÉH telep se-

gédmunkást keres. Érdeklődni: 

+36305098810

Azonnali kezdéssel felveszünk 

szállodai szobalányt. Jelentkezés 

a janus@janushotel.hu címen vagy 

személyesen. Janus Hotel Siófok, 

Fő u. 93-95. T: 0630/5006315

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

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

KOVÁCS LAJOS
Siófok, Kele utcai lakos életének 64. évében hosszantartó, 

súlyos betegsége után elhunyt. Szerettünket március 19-én, 11 órakor  
a siófoki Kele utcai temetőben kísérjük utolsó útjára.

Szerető családja
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Balatonföldvári családi panzi-

óba keresünk megbízható, 

dolgos szobaasszonyt hosszú 

távra. Tel.: 06-30-9865-188

Hotel Wellamarin Zamárdi éves 

állásra kozmetikust, manikűr-pe-

dikűröst, wellness recepcióst és 

uszodamestert keres. Önéletrajzo-

kat a karrier@wellamarin.hu e-

mail címre várjuk.

Kertfenntartó munkatársat kere-

sünk Siófokon és környékén, B-tí-

pusú jogsi, szakmai tapasztalat és 

végzettség előnyt jelent, de nem 

feltétel, pályakezdő szakemberek-

nek tapasztalatszerzési  

lehetőség Tel.: 06305520749,  

kerteszpalyazat@gmail.com

Kertfenntartásra, építésre férfi 

munkatársat keresek, B-kategóri-

ás jogosítvány előny. Kertépítés-

hez 2-3 fős brigád jelentkezését 

várjuk. Jelentkezni 06/30/494-

6744

Zöldség összekészítő -csoma-

goló munkára éves állásra fel-

veszünk Siófoki zöldség nagy-

kereskedésbe női dolgozót. 

Tájékoztató 2018.03.22-től 

munkanapokon 8-11.00 között 

Siófok, Marosi út 2. Ipartelep

Dísznövénykertészetbe munka-

erőt felveszünk idény jelleggel. Ér-

deklődni személyesen: Borsodi 

Kertészet Siófok Molnár István. u. 

2.

Irodai munkára éves állásra 

keresünk munkatársakat Sió-

foki Zöldség nagykereskedés-

be. Tájékoztató 2018.03.22-től 

munkanapokon 8-11.00 között 

Siófok, Marosi út 2. Ipartelep

Balatonőszödön a Hullám Üdülő-

park Kft éves állásra munkatársát 

keresi univerzális munkakörbe 

(karbantartás, zöldterület kezelés, 

strandfelelős)! Jelentkezni lehet 

fényképes önéletrajzzal a bala-

ton@nova-invest.hu email címen.

INGATLAN

Eladó házak, lakások, nyaralók, 

vízparti ingatlanok. 06-30-218-

0000 www.balatoni-ingatlanok.

com

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. 
06/30/640-7510

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

Nagyberényi szőlőhegyen 
2477m2 zártkert gondozott szőlő-
vel eladó. Pince + présház teljes 
felszereléssel, konyha, 2db szoba, 
3 MFt. Tel.: 30/526-0603, 30/552-
0769

Ságváron szőlő pincével, teljes 
berendezéssel eladó. Tel.: 
0630/495-4721

Siófok külvárosában, csendes 
környezetben 1,5 szobás lakás 
hosszú távra kiadó. 06/30/854-
9358

Siófokon és környékén építési tel-
ket keresek! Ajánlatokat cím, ár, 
elérhetőség megjelöléssel a 
pero64@freemail.hu címre kérem.

Siófokon 3. emeleti téglalakás Ta-
nácsház utcában eladó. 
06/20/380-8783

Siófok Törekiben panorámás épí-
tési telkek eladók! 957 nm2, 1020 
nm2, 1512 nm2-es. 06/20/992-
2878

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

Siófok központi részén másfél 

szobás tégla lakás eladó! 18MFt 

0630/8792925

Siófokon zöldövezetben, felújított 

lakás kiadó. 06/20/254-1727

Siófokon 1-szobás lakás kiadó. 

06/20/412-2586

Siófok belvárosában erkélyes, 

napfényes, bútorozott, gépesített 

kislakás eladó liftes házban. Ár: 

13,9 millió Ft +36/70/778-2121

Siófok belvárosában új építésű, 

erkélyes kislakás eladó az Arany-

parthoz is közel +36/70/778-2121

Siófokon a Harangvirág utcában 

építési telek eladó Ár: 9,99 millió Ft 

+36/70/778-2121

Nyári szezonra üzlethelyiség kiadó 

+36/70/778-2121

Siófok belvárosában, 3. emeleti, 3 

szobás, 67 m2-es, egyedi fűtéses, 

erkélyes, részben felújított lakás, 

22 millióért eladó. 06-30-750-

2024

Kiadó belvárosi 2 szobás téglala-

kás hosszútávra, egyedi mérőkkel, 

teljesen felújított és igényesen be-

rendezett, 1-2 fő részére, számla-

képesen, kaució szükséges. 

06/30/652-5395

JÁRMŰ

1998-as Opel Corsa City 

162.000km-el eladó. Tel.: 

0620/934-9573. Irányár: 169 ezer 

Ft

Biztonság, garancia! Használt 

gépkocsi felvásárlás, értékesítés 6 

hónap garanciával! Siófok-Car, 

Honvéd u.126/B.

Keresek szép, eredeti állapotban 

megőrzött járműveket. Régóta po-

rosodó is érdekel. Trabant, Wart-

burg, Simson stb. 06/30/976-

9100

Használt, idős gépkocsik adásvé-

tele készpénzben. 06/30/9065-

270

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

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

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

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

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

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

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

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

Előnevelt sárga és fehér csirke, 

valamint előnevelt tojó jérce ápri-

lisra, fehér rántanivalócsirke ren-

delhető. Horváth László Siófok, 

Templom 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

Elektromos kerékpár, új, 150eFt 

fix eladó. 06/30/451-7138

Tűzifa vágást és aprítást vállalok 

nagyobb tételben is. 06/30/238-

6336

Malacok és süldők eladók! 06-

30/916-3194

Futókacsák, posta, king, sirályka, 

páva, kapucnis galambok eladók. 

06/30/8759-221

Esztergagéphez alkatrészek, 

szerszámok, ekék és fogasok el-

adók. 06/20/992-2878

Előnevelt csirke szállítással! Sár-

ga 410Ft, Master-kendermagos 

425Ft, Húsfehér 460Ft. 

06/20/9391-895, 06/20/5494-

822



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

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

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

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

2018.02.23-03.31-ig

Mindenféle parkettázási munkák! 
06/20/492-8210

Szobafestés-mázolást, tapétá-
zást, gipszkartonozást, hőszigete-
lést hideg-meleg burkolást reális 
áron vállalunk!Tel.:0620/523-2791

Ács vállal tető javítást. 06/20/274-
3645

Burkolás, kőműves munka. 
T.0620-4565079

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 Siófo-
kon 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

Vállalok szobafestést, mázolást, 
tapétázást, homlokzatfestést, 
szigetelést- színezést, gipszkar-
ton szerelést, álmennyezetek ké-
szítését, lamináltparketta leraká-
sát, régi parketta felújítását, 
lambériázást. 06/30/338-3833

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 Árnyékolás-

technika. Gyártás, kivitelezés, 

beépítés, javítás, festés és burko-

lás. Teljes körű kőműves munka. 

06/20/4038-400, 06/20/336-

0011

Szoba festést, mázolást, tapétá-

zást vállalok! 06/20/237-7443

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

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

Szigetelés, térkövezés, festés, 

kisebb kőműves- és ácsmunkák, 

kerítés, térkőmosás. 06/30/954-

8168

Családi házak építése, felújítá-

sa, új tetők készítése, festés, 

hőszigetelés, térkövezés. 06-

70-420-1461

Épületek bontása valamint elszál-

lítása. Tel.: 0630/632-3659

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

Kisebb és nagyobb kőműves vala-

mint festő munkákat vállalunk. 

Tel.: 0630/632-3659

Kőműves és burkoló munkát vál-

lalok. Tel.: 06-30/906-0671

Konyhakertek szántása és talaj-

marása kistraktorral Siófokon és 

vonzáskörzetében (15km). 

06/30/3066-059

Autó és motorvillamosság, UV-

jelölés, szélvédőjavítás, akciós 

szélvédők-oldalüvegek legol-

csóbban. Siófok-Kiliti, Honvéd 

u.28. 06/70/519-3663

Vállalok: festés, mázolás, tapétá-

zás, kőműves munkák, javítások, 

burkolás, hőszigetelés. Siófok és 

100 km-es vonzáskörzetében. 

06/20/335-5843

Víz-, gáz-, központifűtés szerelés. 

Kisebb karbantartási, javítási 

munkák, illetve lakóépületek kivi-

telezése. 06/30/378-3523

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

Konyhabútor, irodabútor, szoba-

bútor, tolóajtós gardrób egyenesen 

a gyártótól. Ingyenes helyszíni fel-

mérés, árajánlat készítés, egyéb 

asztalosmunkák. 0670-776-

6595, 0670-203-3250

Tető! Régi, hajlott tetők javítása, 

cseréje; bádogozás, csatorna, be-

ázás elhárítás; előtetők, garázsok 

építése; fedlapcsere; tetőtér be-

építés, szigetelés; Lindab tető új, 

tető cserepezés. 0630-899-6270

Kútfúrás, kúttisztítás tavaszi ak-

cióban. 06/30/9293-570

OKTATÁS

Aranykalászos gazda, méhész, 

biogazdálkodó és zöldkönyves 

tanfolyam Nagyberényben. Érdek-

lődni: 06/30/9468-717 

educatio@t-online.hu

Tojótyúk kapható 550 Ft/db, 12 

db-tól ingyenes házhozszállítással. 

06-30/2646-146. Összeírókat ke-

resünk!

Vörös tojótyúk házhoz szállítva 

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

Búza, árpa eladó. tel.:06-

30/845-8066

Hűtőt vásárolnék. 06/20/392-

7676

Asztali körfűrész 220v- os, aszta-

li gyalugép 220/380v-os 80mm 

munkaszélességgel eladó. Tel.: 

0670/246-4509

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.

Tűzifa szállítás erdészettől 15200 

Ft/m3-től tölgy, akác+kuglizás 

30/668-1375 (AA 599117)

Gyümölcsoltvány termelői 
áron eladó: alma, körte, cse-
resznye, meggy, szilva, ősziba-
rack széles fajta- választékkal. 
Érd.: 30/419-3943

Eladó szekrénysorok, étkezők, 

konyhabútorok, karnisok, függö-

nyök, ágyneműgarnitúrák, egyes 

kárpitozott bútorok akciója! Erzsé-

bet utalványt elfogadunk. Bútor és 

Lakberendezési Üzlet Lepsény, Fő 

út 45. Tel.:06/22/437-677

Sövény telepítésére alkalmas 
díszcserjék termelői áron el-
adók: mályvacserje, som, örök-
zöld fagyal. Érd.: 30/419-3943

SZOLGÁLTATÁS

TV-javítás garanciával, Siófok és 

környéke Tímár, TV-műszerész. 

T.:06-30/2879-206

Energetikai tanusítvány, S.O.S, 

48 óra alatt. 06/30/238-7310

Duguláselhárítás, vízszerelés. 

Csőkamerázás, WOMA Tel.: 

+3684/323-221, +3630/9565-

686

Duguláselhárítás, akciós áron, 

legolcsóbban! Garanciával, bontás 

nélkül! Bármikor hívható! Tel.: 

06/20/455-9397

Fuvarozás, költöztetés bel- és 

külföldre egyaránt, korrekt 

áron! 06-20/403-3108 www.

kktransz.hu
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Siófok, Vak Bottyán u. 49.
+3670-424-4943

RÉGI GYÓGYSZERTÁR

Siófok, Fő utca 202. • Tel: 06 84 310 041 • www.regigyogyszertar.hu Nyitvatartás: H-P: 8-19, Sz: 8-13 Vas: Zárva

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
Az akció nem a gyógyszervásárlás ösztönzésére szolgál, hanem hogy olcsóbban hozzájussanak a készítményekhez.  

Az akciók 2018. március 16-tól március 29-ig tart ezen belül a készlet erejéig tart.

ESPUMISAN GYÖNGY  
40 MG LÁGY KAPSZULA 

1785 Ft helyett 1.285 Ft 25,7 Ft/db  

Mínusz 500 Ft

MYCOSAN ECSETELŐ 
KÖRÖMGOMBÁRA 

5215 Ft helyett  

3.215 Ft 643 Ft/ml  

Mínusz 2000 Ft

Az Espumisan Gyöngy 40 mg lágy kapszula hatóanyaga szimetikon, amely  
a gyomor-bélrendszerre ható gyógyszerek osztályába tartozik.  
Hatóanyaga a szimetikon felbontja a gázbuborékokat, melyek a gyomorba és  
a belekbe szorultak. A folyamatban felszabadult gázok ezután természetes 
módon eltávoznak. VN: vény nélkül kapható gyógyszer

A Mycosan harcba száll a körömgomba 
kialakulásáért felelős gombákkal. A 
Mycosan egyedülálló, szabadalmaztatott 
bioaktív hatóanyagot tartalmaz, melyre a szabadalmi 
jogot bejegyezték. A szer hatása néhány héten belül 
jelentkezik. A Mycosan-t cukorbetegek és gyermekek is 
használhatják.MEZYM FORTE 10000 

FILMTABLETTA 50X 

2440 Ft helyett 1.840 Ft 36,84 Ft/db  

Mínusz 600 Ft

A Mezym forte 10 000 a szervezet emésztési és tápanyagfelszívódási 
folyamatainak támogatására szolgál hasnyálmiriggyel kapcsolatos 
probléma esetén. A hasnyálmirigy (pankreász) normál körülmények 
között enzimeket termel, amelyek a zsír, a cukor és a fehérjék 
lebontásában fontosak. Amennyiben hasnyálmirigye nem termel 
elegendő emésztőenzimet, akkor emésztési zavar jelentkezhet.  
A Mezym forte 10 000 a hiányzó enzimek pótlására és az emésztés 
helyreállítására szolgál. VN: vény nélkül kapható gyógyszer.

PROSTAMOL UNO 320MG 60X: 

4400 Ft helyett 3.200 Ft 53,3 Ft/db  

Mínusz 1200 Ft

Prostamol uno növényi 
eredetű gyógyszer, melyet a 
húgyutak megbetegedésének 
(ideértve a prosztatát is)  
kezelésére alkalmaznak. 
Hatóanyaga a szabalpálma 
termésének kivonata 
(Serenoa repens extraktum). 

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

Pharma Hyaluron ajakápoló 7 ml  3940 Ft 3340 Ft (477 Ft/ml)

Forcapil 180 db (3 havi adag) hajhullás elleni szer, körömerősítő  

 11400 Ft 9790 Ft (54,4 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)

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 KIÜTÉSRE, EKCÉMÁRA,  
1650 Ft helyett 1250 Ft (2500 Ft/kg)

(2018. március 16-tól 
visszavonásig)

RENDKÍVÜLI AKCIÓ! Béres Actival Junior multivitamin 60 db 
rágótabletta 2 éves kortól 2800 Ft helyett 1980 Ft (33 Ft/db)

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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Nagyberényi
Educationis 

Oktatási Alapítvány  
Szakközépiskola   

nappali tagozaton 
 iskola rendszerű

• CSALÁDI 
GAZDÁLKODÓ

• VIRÁGKÖTŐ- ÉS 
KERESKEDŐ 

OKJ-s szakképzést indít.
Valamint

• ARANYKALÁSZOS 
GAZDA ÉS MÉHÉSZ 
OKJ-S TANFOLYAM 

• 80 ÓRÁS 
NÖVÉNYVÉDELMI  
“ZÖLDKÖNYVES” 

TANFOLYAM
indul felnőttképzés 

keretében.  
Nagyberény, Templom u. 3. 

Érdeklődni: 06 30/946-8717  
e-mail: educatio@t-online.hu

Balatonlelle, Irmapusztai u. 1. 
Tel.: 85/454-097, 20/805-4497

www.csereepker.hu • csereepker@csereepker.hu

Érvényes: 2018.03.16-tól 03.31-ig, ill. a készlet erejéig.HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS! Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

Porotherm 30 N+F tégla ............  305 Ft/db

Porotherm 38 N+F tégla ............  355 Ft/db
Schiedel kémény SIH 20 6fm hőszigetelt 
1db tisztítóajtóval  ................ 165.983 Ft

Bramac Merito Plus alapcserép 

Telepi készletről .......185 Ft/db (1.850 Ft/m2)

Térkő 10x20x6 cm szürke ........2350 Ft/m2

Bitumenes vízszigetelő lemez 10 m2/tekercs 
GV 35   .............4.100 Ft/tekercs (410 Ft/m2) 

GV 45   .............5.100 Ft/tekercs (510 Ft/m2)

Gipszkarton 12,5 mm normál 120x2000 
 ..................................1176 Ft/db (490 Ft/m2)

Polikarbonát 10 mm átlátszó  
2 oldalt UV védett ............2.490 Ft/m2-től

Gipszkarton profilok akciós áron készletről, 
kérje árajánlatunkat.

Kalodás tűzifa, fekete termőföld, 6x4-es 
tetőléc, fa szegély és pipalécek kaphatók.EU TR szám: AA 5836327

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


