
SIÓFOK 2019. január 7., XXVIII/1.Érték és tartalom

+36 70/640-20-80  
www.szabocar.hu

• SZEMÉLY  
• TEHERAUTÓ  

• MINIBUSZ

SIÓFOK, Semmelweis u. 1. (Kórház mellett)  
Tel.: +36 84/696-303 • Nyitva: H-P.: 09.00-17.00-ig

E-mail: siomedicalkft@gmail.com

DR. GYÁNYI LÁSZLÓ
urológus főorvos magánrendelése 

csütörtökönként
UROLÓGIAI ÉS FÉRFI MEDDŐSÉGI  

VIZSGÁLATOK. 
Időpontegyeztetés a recepción!  

Előzetes bejelentkezés szükséges!

PIZZA RENDELÉS:
www.pizzakaravan.hu

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

Finomat
Jó minôségben

ELÉRHETÔ 
ÁRONGÉPKOCSIKAT  

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

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

Tisztelt Olvasóink!
Az Info Lapcsoport nevében 
kívánunk eredményekben  

gazdag új évet!
Lapjainkkal a 2019-es évben is 

szeretnénk eljuttatni hétről hétre 
Önökhöz hirdetőink ajánlatait,  

színes olvasnivalót  
és hasznos tartalmat.

Köszönjük üzleti partnereink 
 eddigi bizalmát! 

Keresse hétről hétre  
lapjainkat postaládájában  
és a lerakó pontjainkon!

Info Lapcsoport nevében
Iski Zsolt

Régió L APOZÓ
CSALÁDI
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AKÁC APRÍTOTT TŰZIFA 
95.000 Ft • Platóméret: 3,1 x 2,2 x 0,88 m 

TEL.: 06/70/205-0438
Az ajánlat 2019.01.07-től visszavonásig tart.EUTR azonósító: AA0194363

(6 m3 15.830 Ft/m3)

50.000 
FT/3 m3

3,1 x 2,2 x 0,44 m 

16.666 Ft/m3

NYÍLÁSZÁRÓK 
Német GEALAN profilból

www.ajto-therm.hu • e-mail: ajtotherm@gmail.com
Tel.: 06/70/384-36-81 

Mi hétvégén 
is elérhetőek 

vagyunk.

Gyártás: 

16 
munkanap!

Az akció érvényes 2019.01.07-2019.01.31-ig illetve a készlet erejéig. Kádár Dénes – Ádánd, Árpád utca 76.

Érvényes: 2019.01.31-ig megrendelt 
Gealan profilból készült ablakokra.

HELYSZÍNI SZERZŐDÉSKÖTÉSSEL AZ ÖN 
OTTHONÁBAN, ENYINGTŐL - FONYÓDIG
Ajtók - Ablakok, Redőnyök,  
Rovarhálók, Párkányok. 

Teljeskörű  
szerelési munka.

PSZICHOLÓGUS 
Ѱ

•  önértékelési zavarok 
életveze-tési problémák   

•  hangulatzavarok, veszteség 
és traumafeldolgozás

•  énkép, testkép zavarok
•  szexuálpszicholó-giai 

problémák
•  családi és párkapcsolati 

konfliktusok

Várom jelentkezését:
www.pszitanacsadas.hu

06-30/640-4646

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 

Síkölcsönző, síszervíz, 
korcsolyaélezés.

VITORLÁSBOLT SIÓFOK
HAJÓFELSZERELÉSEK  

ROZSDAMENTES CSAVAROK
Siófok, Vitorlás u. 6. Tel.: 84/315-301
Nyitva: H: Szünnap, K-P: 9-16, Sz: 9-12, V: Zárva

Balaton télen-nyáron: csobbant a 
polgármester is

 ■ Egyre nagyobb divat 
az újévi csobbanás a Ba-
latonban: idén már Siófo-
kon is szerveztek ilyet. 
Közben - befagyott Bala-
ton híján - Siófokon és Ba-
latonlellén is műjégpálya 
várja a korizni vágyókat.

Balatonlellén, majd Siófo-
kon is korcsolyapálya nyílt 
decemberben, Lellén a már 
jól megszokott helyén, a BL 

Yacht Clubban, Siófokon pe-
dig a hajóállomásnál. Sokak 
örömére, miközben azért 
mindahányan azt várjuk, 
hogy befagyjon a Balaton…

De mivel még jégmen-
tes a tó vize, lehetett benne 
csobbanni az új esztendőt 
köszöntve; a túlsó parton, 
Szigligeten ez több éves ha-
gyomány már, 2019. első nap-
ján több mint félezren fu-
tottak be a Balaton 2 fokos 

vizébe, egy kis csoport azon-
ban a Facebook-on Siófokon 
is hasonló megmozdulásra 
toborzott. Az egyelőre ke-
vés számú bátor egyike ma-
ga a város polgármestere,  
dr. Lengyel Róbert volt. A vál-
lalkozó szelleműek az arany-
parti fövenystrand kis vizét 
választották, de a döntés már 
megszületett: folytatás 2020. 
január elsején.

A Balaton azonban még vi-
torlázásra is alkalmas ezek-
ben a zord hónapokban is. 
Balatonlellén az óév utol-
só napján rendezték a Szil-
veszteri Regattát, a követke-
ző jeles dátum pedig február 
3-a lesz, ekkor közel 20 hajó 

indul majd el egy téli vitor-
lás túrára a Balaton körül. A 
túra útvonala: Balatonlelle, 
Balatonfenyves, Badacsony, 
Balatonlelle, Balatonkenese, 
Balatonfüred, Balatonlelle. A 
résztvevők célja, hogy meg-
mutassák, a Balaton télen is 
számtalan lehetőséget kínál a 
kikapcsolódásra. Csak jól fel 
kell öltözni, és fontos néhány 
biztonsági óvintézkedést is 
megtenni, például mindig 
mentőmellényt kell viselni! 
A szilveszteri program és a 
februári is a Balatont egész 
évben népszerűsítő program-
sorozat része; azt tanúsítva, 
hogy a Balaton egész éven át 
élhető és élvezhető.

Az év 
sportolói

 ■ Siófokon a hagyomá-
nyos sportos évzáróval 
búcsúztak el 2018-tól; az 
év legjobb sportolóinak 
díjazása mellett játékos 
vetélkedők, „vérre menő” 
meccsek zajlottak a Be-
szédes iskola tornacsar-
nokában, Szilveszter nap-
ján pedig 2019 métert fu-
tottak a belvárosban, kö-
zel négyszázan. 

Este többek között Szikora 
Róbert és az R-GO szórakoz-
tatta az óévbúcsúztató soka-
ságot a Fő téren.

Az év sportolói Siófokon 
2018-ban: ifjúsági leány: 
Devecz Dorisz; ifjúsági fiú: 
Hardi Balázs; felnőtt nők: Es-
telle Nze Minko; felnőtt férfi-
ak: Gyarmati Ariel és Kocsis 
György; legjobb csapat: Sió-
foki Bányász U19, strandlab-
darúgás; az év edzője: Pin-
tér Károly; életműdíj: Koltay 
István.

 F. I.
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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

KAROSSZÉRIA JAVÍTÁS
SZÉLVÉDŐCSERE

Tel.: 30/605-6030
        30/895-7080

Lepsény,  
Fő u. 31/A

Hányadik alkalommal rendezik meg a zenészbált?
A helyes megfejtők között kisorsolásra kerül egy 

páros belépő 2 fő részére a 2019. január 26-i bálra

Beküldési határidő: 2019. január 16. Cím: Szuperinfó szerkesztőség, Siófok, Kele u. 5. 
Megfejtését e-mailen is elküldheti a siofok.szuperinfo@gmail.com címre, valamint SMS-en 06-30/218-9962. 

A megfejtés mellé nevét és lakcímét is küldje el! A nyertesek nevét január 18-i számunkban közöljük.

Siófok, Széchenyi u. 19. • Tel.: +36-84/311-337 
Nyitva tartás: H-P: 9-12, 13-17-ig

Pumb Nándor 30/9361-129 • pumb.nandor@fokisuli.hu • www.fokisuli.hu

www.fokisuli.hu AUTÓSISKOLA
KÖVETKEZŐ TANFOLYAM: 
JANUÁR 14. 1600 

SZÉCHENYI UTCA Folyamatos tanfolyamok: 
AM, A1, A2, A, B, BE, C, D, CE, GKI

AKÁC APRÍTOTT TÛZIFA

Telefon: 06-30/520-4040

95.000 Ft/ 
a képen látható teherautó
(5,7 üm3; 16.666 Ft/üm3)

50.000 Ft/ 
teherautó 

(2,9 üm3; 17.241 Ft/üm3)

platóméret: 3,6 x 2 x 0,4 m
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SZOLGÁLTATÁSAINK:
• személy- és kisteherautó javítás  • általános karbantartás 

• műszaki vizsgára felkészítés • vizsgáztatás  • kipufogó javítás  
• szélvédőcsere • számítógépes motordiagnosztika  
• oszcilloszkópos mérések • 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

ÉRDEKLŐDNI: Katedra Nyelviskola 
Siófok Széchenyi u. 11. • e-mail: siofok@katedra.hu 

Tel.: +36/30/993-7881  
facebook: Katedra Nyelviskola Siófok

web.: www.siofok.katedra.hu

INDULÓ TANFOLYAMAINK: 
• Angol kezdő 
• Német, spanyol, olasz kezdő
• Angol, német középfokú vizsgafelkészítő
• Angol nyelvű társalgás anyanyelvi moderátorral
• Word és Excel tanfolyamok • Gépírás oktatás

INGYENES  
TANFOLYAMOK (SZÁMÍTÓGÉP, OKOSTELEFON, LAPTOP, TABLET)

16-65 ÉVES KORIG, SIÓFOK, TAB,  
ENYING, ÁDÁND, SÁGVÁR, KÁNYA,  

NAGYBERÉNY, BALATONVILÁGOS, 
 KEREKI, KŐRÖSHEGY, KÉTHELY  

65 év felettiek informatikai  
képzése 30 órában 499 Ft/óra

engedélyszám: E-000400/2014/D001/D002. 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
- szemöldök, 
szempillafestés
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Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet, 
amelyeket a következő e-mail címre várunk 

z.stemler@premium-bacon.com vagy 
a 7090 Tamási Dózsa Gy. u. 123.-as címre levélben, 

továbbá telefonon
a 0630/410-6635-ös telefonszámon.

A Tamási-Hús Kft. felvételt hirdet 

Elektroműszerész
munkakörbe.

Feltételek:
•  Szakirányú végzettség
•  Rugalmas munkavégzés
•  Gyengeáram szerelés, karbantartás ismerete vagy
•  Élelmiszeriparban szerzett gyakorlat előnyt jelent
 
 Amit kínálunk:
•  Versenyképes bérezés
•  Kiemelt béren kívüli juttatások
•  Hosszú távú, biztos munkahely
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Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet, 
amelyeket a következő e-mail címre várunk

 info@premium-bacon.com vagy a 
7090 Tamási Dózsa Gy. u. 123.-as címre levélben,

 továbbá telefonon a 06-30/866-3657-es telefonszámon
hétfőtől péntekig 7-16 óráig.

A Tamási-Hús Kft. felvételt hirdet 

Betanított
munkára

Feltételek:
•  Legalább alapfokú végzettség
• Rugalmas munkavégzés
 
Amit kínálunk:
•  Versenyképes bérezés
•  Kiemelt béren kívüli juttatások
•  Hosszú távú, biztos munkahely
•  Megfelelő létszámú jelentkező esetén 
   saját buszjáratot biztosítunk
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JELENTKEZÉS:
Fényképes önéletrajzzal 

az  e-mail címre vagy info@premium-bacon.com
levélben a 7090 Tamási Dózsa Gy. u. 123-as 

postacímre küldve
 Telefonon: 06-30/866-3657

A Tamási-Hús Kft. felvételt hirdet 

Sorvezetői pozícióba 
Főbb feladatok, munkák:
•  Gyártósori dolgozók közvetlen vezetése és koordinálása
•  Általános felelősség a gyártósor termékeinek 
   minőségéért, mennyiségéért
•  Minőségi szabványok betartása, betartatása
•  Kb. 5-10 fős csapat irányítása

Az álláshoz tartozó elvárások:
•  Középfokú végzettség
•  Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (Excel, Word)
•  Tapasztalat kisebb csoport vezetésében
•  Kiváló kommunikációs készség, jó emberismeret
•  Minimum 1 év vezetői tapasztalat
 
 Amit kínálunk:
•  Versenyképes bérezés
•  Hosszú távú, biztos munkahely
•  Havonta készpénzes cafeteria, hűségprémium, 
   negyedévente jelenléti bónusz

GDN ingatlanhálózat Siófoki iroda
Munkatársakat keres

hazpont@gdn-ingatlan.hu e-mail címre
vagy keress a +36 30 385 3034 mobil számon.

Munkavégzés helye: 8600 Siófok, Vámház utca 5. fsz. 1.

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÔ munkakörbe
CSATLAKOZZ TE is GDN ingatlanhálózat 

LEGJOBBAN KERESÔ referenseihez  
és CSINÁLJ KARRIERT VELÜNK!

Fényképes Önéletrajzod várjuk a

Siófoki építőipari cég 
keres éves állásra 

KŐMŰVES 
munkatársat.

Tel.: 06 30/419-4677

• RECEPCIÓS
• SZOBALÁNY

• KONYHAI  
   KISEGÍTŐ
munkakörök betöltésére.

Korrekt bérezést, személyzeti 
étkezés igénybevételét  

és útiköltség térítést biztosítunk.
Jelentkezését az  

olaheva@hotelazur.hu  
email címre várjuk, vagy 

személyesen  
a szállodában is jelentkezhet.

ÉVES ÁLLÁS
A siófoki Hotel Azúr 

felvételt hirdet

A siófoki Mala Garden 
Hotel****superior

gyakorlattal rendelkező, munkájára és önmagára 

igényes KONYHAI KISEGÍTŐT  
keres lendületes csapatába.

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

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

A Bartos Temetkezési Kft munkatársat keres  

FIZIKAI MUNKÁS
munkakörbe

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

előre egyeztetett időpontban a Balatonszabadi, 
 Vak B. u. 217/a címen lehet.

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

Önéletrajzokat a  
karrier@wellamarin.hu 

e-mail címre várjuk.

Hotel Wellamarin Zamárdi 
éves állásra keres 

karbantartáshoz VEZETŐ 
ÉPÜLETGÉPÉSZ 

SZERELŐT.

GÉPKEZELŐKET 
KERESÜNK 

siófoki partnerünk részére.
• 8 órás munkavégzés

• 2 vagy 3 műszak
• műszakpótlék

• cafeteria
• ingyenes céges buszjárat

Jelentkezés: 

+36 20/406-6989-es 
telefonszámon,  

siofokiroda@dologido.hu 
e-mail címen vagy személyesen 

a Dologidő Kft. irodájában 
(Siófok, Dózsa György utca 1/4.)



APRÓHIRDETÉSEK
ÁLLÁST KERES

Gondnoki, karbantartói állást keresek 
bentlakással. 06-20-279-4449

ÁLLÁST KÍNÁL 
Balatonföldvári zöldségüzletbe mini-
mum B kategóriás jogosítvánnyal ren-
delkező munkatársat keresünk árufel-
töltő-áruszállító munkakörbe januártól. 
Érdeklődni Balatonföldvár, Gábor Á. u. 
5.vagy 06/30/9690-255

Kőművest, burkolót,hőszigetelésben 
jártas szakembert hosszútávra felve-
szek. Tel.:06-30/9549032

Siófoki építőipari cég keres éves állás-
ra kőművest és segédmunkást. Jogo-
sítvány előny. 06/20/292-7820

Éves állásra szakácsot keres Siófokra a 
Villa Marina Inn étterem. Érd.: +36-
20/384-9347

Siófoki és Somogybabodi AVIA 
üzemanyagtöltő állomásra Shop 
eladó, kútkezelő munkatársakat 
keresünk, akár azonnali kezdés-
sel. Jelentkezéseket fényképes 
önéletrajzzal a somogyvari.nor-
bert@avia.hu e-mail címre várjuk

Biztonsági őröket éves munkára és ki-
segítésre is felveszünk, Alsótekeresi 
telephelyőrzésre. Lehet pályakezdő il-
letve nyugdíjas is. Gépjármű feltétel! 
Részletes tájékoztatás: 06/20/913-
5341 telefonszámon.

Építőipari segédmunkára keresek ja-
nuártól 2-4 fős brigádot. 7000Ft+meleg 
étkezés/fő+autóhasználat.30/6200-
482,Bácskai Szabolcs ev

Ács mellé segédmunkást keresek. 
06/20/9687-217

Szántód területére keresek kerékpárral 
vagy robogóval rendelkező munkatár-
sat a Somogyi Hírlap kézbesítésére. Tel: 
30/400-6133 Kiegészítő kereseti lehe-
tőség!

Siófoki varrodába keresünk szak-
képzett, gyakorlattal rendelkező var-
rónőt. Szabászatban való jártasság 
előnyt jelent. Munkaidő: H-P 1/2 8-16 
óráig. T.: 06/30/9394-280

Ha úgy érzed, hogy egy új munkahe-
lyen, új babérokra törnél, egy fiatalos 
csapatban képzeled el a jövődet, ahol 
kipróbálhatod magad hírlevél szerkesz-
tésben, értékesítésben, kapcsolatte-
remtésben, jelentkezz fényképes ön-
életrajzoddal és motivációs leveleddel a 
következő email címen: info@ 
azurevent.hu Ha nem vagy ilyen beállí-
tottságú, de szívesen dolgoznál velünk, 
mert eredményes lennél telefonos vagy 
irodai munkában, jelentkezz bátran.

Az OTP Ingatlanpont siófoki irodája a 
Dél-Balaton parton ingatlanközvetítő-
ket keres. Jelentkezni önéletrajzzal 
és motivációs levéllel a siofok@otpip.
hu e-mail címen lehet. Mobil: 
+36/70/4422-190

Konyhai kisegítőt keresünk éves állás-
ra 6 - 15 H közötti munkaidőben a siófo-
ki Boomerang étterembe. A vasárnap 
mindig szabad. 06/30/378-5537

INGATLAN
Eladna, venne? Levesszük  
válláról az eladás, vétel terhét.  
w w w. b a l a t o n i - i n g a t l a n o k . c o m  
06-30-218-0000

Siófokon 32 m2-es apartman hosszú 
távra kiadó. 06/30/883-7803

Albérlet Siófokon hosszú távra. 
06/30/836-2801

Siófok belvárosában 36 m2-es lakás 
eladó. 06/30/388-3000

Zamárdi környékén vásárolnék 1 ha 
körüli rétet, legelőt, szántóföldet. 
06309464863

Siófokon 2 főnek albérlet kiadó. Kau-
ció+ 90.000 Ft+ rezsi. 06/30/850-
9911

Siófok központjában másfél szobás 
apartman hosszú távra kiadó. 
06/30/509-7544

Eladó Siófok, Fő u.107. alatt 3 apart-
man, esetleg hitelrendezésre tulajdo-
nostársat keresek. 06/70/380-8713

Kiadó Újpiac téren egyedi fűtéses, 
54m2-es téglalakás hosszú távra. 
06/20/9565-858

Siófokon Kele utcában iroda és 
raktár kiadó! 0630/377-9302

Albérlet kiadó Ádándon. 06/20/2181-
538

Siófok Széchenyi u 47 szám alatti 
fűtött mélygarázs eladó. Irányár: 2,4 
M Ft. 06-30-641-0015

Siófokon albérletbe kiadó a Vajda J. 
utcában egy 30 m2-es házrész. 
75.000+rezsi/hó. 06/20/292-7820

Balaton északi partján, Gyenesdiáson 
éven át üzemelő étterem eladó vagy ki-
adó reális áron. Tel.: 06-30/9571-806

Siófokon kiadó galériás kis lakás, bú-
torozottan, központban. 06/70/380-
8713

JÁRMŰ

Simson kismotort vásárolnék. Tel: 
0630-9769100

Simsonokat és régi motorokat felvásá-
rolok. 06/20/438-2575

Használt, idős, roncs autó felvásárlás 
Hivatalosan! 06307337753

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

EGYÉB

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

Redőny javítása, gyártása. Siófok és 
környéke. Tel.: 06/20/336-0391

Tűzifa vágást és aprítást vállalok na-
gyobb tételben is. 06/30/238-6336

Aprított tűzifa házhozszállítva 14.000 
Ft/m3-től. 06/30/967-7989 
AA6212393

Hízók eladók. 06/30/245-3466

Akció! Hízók, mangalicák (nem tápo-
sak) eladók. 400 Ft/kg. 06/30/9366-
188

Akác, cser, tölgy száraz konyhakész 
tűzifa 13.000Ft/m3, 4m3 vásárlása 
esetén 48.000Ft, azonnali kiszállítás-
sal. 06-70/561-1726 AA5988235

Eladó siófokon két hízó, 6 körbála szé-
na 150 kis bálás lucernás széna, öm-
lesztett lucernás széna. Tel.:06-
30/347-8692

Vegyes kemény aprított tűzifa (plató-
méret: 3,6x2x0,4m) 42.000 Ft/3üm 
(14.000 Ft/üm), 68.000 Ft/5üm (13.600 
Ft/üm) 06/30/769-7616 AA5848454

Tölgy aprított tűzifa (platóméret 
3,6x2x0,4m) 45.000 Ft/3üm (15.000 
Ft/üm) 75.000 Ft/5üm (15.000 Ft/üm) 
06/30/163-0350

Termelői méz eladó: akác, hárs, repce. 
Tel.:30/9934-528

Épületbontás, veszélyes fakivágás, 
tereprendezés, sitt szállítás, gépi föld-
munka. Hétvégén is hívható. Ingyenes 
árajánlat. 06/20/3232-875

Tűzifa vegyes aprított 13e.Ft/m3, 
4.m3 vásárlása esetén 49e.Ft! 06-
30-309-5925, AA6225432

Száraz tűzifa kedvezmény azonnali in-
gyenes kiszállítással a hét minden nap-
ján. Garantált mennyiség! 06-30-915-
8824, AA6225432

Tűzifa aprított akác 18e.Ft/m3, ve-
gyes 13e.Ft/m3, tavalyi vágású 
azonnali ingyenes kiszállítással. 
Garantált mennyiség! 06-30-431-
7530 AA6225432

Herendi porcelán, nercbunda és fest-
mények eldók. 30/451-7138

Beltéri faajtók, Karancs gáztűzhely, 
fonott székek és 3m3 vastagfalú acél 
tartály eladók. Tel.:30/358-3630

Akác aprított tűzifa 55.000/teherautó 
(3,41 m3, 16.129 Ft/m3), platóméret: 
3,1x2,2x0,5m. Tel.: 30/55-90-779 
AA0194363

Cser, tölgy aprított tűzifa 53.500/teher-
autó (3,41 m3, 15.689 Ft/m3), platómé-
ret: 3,1x2,2x0,5m. Tel.: 30/55-90-779 
AA0194363

Újszerű franciaágyak és heverők el-
adók. 06/84/315-823 06/20/991-3892

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

Akció, Tüzelőnek, bútorlap vegyesen 
konyhakészen eladó, ömlesztve 
8000Ft/m3. 3m3 felett ingyenes kiszál-
lítás 40km-es körzetben. Tel.:30/190-
3513

Hízó, süldő, malacok eladók! Érdeklőd-
ni: 06/30/6655-940

Tüzifa eladó! Keményfa vegyes 
27.000,- erdei m3, nyár 17.000,- erdei 
m3. Tel.:06-20-312-1314 (16 óra után) 
Erdőgazdálkodási kód:5016697

Malacok eladók! Tel.:30/285-4682

Füstölésre fűrészpor eladó. 
06/30/5590-779

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

Tűzifa akció kedvezményekkel, nyugdí-
jasoknak további engedmény! 06-30-
900-7203, AA5951066

Kiskocka szalmabála, szénabála, kör-
bála, kecsketej, kecskesajt, kecsketer-
mékek. boroshordók(200L) eladó. 
0670/2875-441

Eladó 2 gázkonvektor (6000Ft/db) kis-
macskák ingyen elvihetők. tel:3630-
2815703

Melegkonyhás berendezések eladók. 
Tei.: 0630/620-4329

Vásárolnék lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerészesztergát, maró-
gépet, kompresszort, invertert, kis gé-
peket. 0670/624-5475

Fuvarozást vállalok 3,5 tonnáig zárt 
teherautóval, billenccsel. Tel: 
06/20/9231-242
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Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet, 
amelyeket a következő e-mail címre várunk 

z.stemler@premium-bacon.com vagy 
a 7090 Tamási Dózsa Gy. u. 123.-as címre levélben, 

továbbá telefonon
a 0630/410-6635-ös telefonszámon.

A Tamási-Hús Kft. felvételt hirdet 

Mechatronikus
műszerész 

munkakörbe.

Feltételek:
•  Szakirányú végzettség
•  Rugalmas munkavégzés
•  Karbantartással kapcsolatos tapasztalat
•  Élelmiszeriparban szerzett gyakorlat előnyt jelent
 
 Amit kínálunk:
•  Versenyképes bérezés
•  Kiemelt béren kívüli juttatások
•  Hosszú távú, biztos munkahely

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

Önéletrajzokat a  
karrier@wellamarin.hu 

e-mail címre várjuk.

Hotel Wellamarin Zamárdi 
keres éves állásra 

WELLNESS 
VEZETŐT 

Alapítványunkhoz  
Balatonboglárra 

NÉMETÜL 
JÓL BESZÉLŐ  

MUNKATÁRSAT 
KERESÜNK  

irodai munkára.
Tel.: 70/231-5987



APRÓHIRDETÉSEK
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

SILENCIO
TEMETKEZÉS 
Balatonszárszó,

Szemesi utca 3.
Andocs,

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

info@silenciotemetkezes.hu
www.silenciotemetkezes.hu

1996 óta, változatlanul kegyelet teljesen, Siófokon is.

KOPORSÓS, HAMVASZTÁSOS TEMETÉSEK  
TELJES KÖRÛ LEBONYOLÍTÁSA.

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: 
ADC Hungary Kft. 9163 Fehértó, Dózsa Gy. tér 7.

Lapzárta: csütörtök 10 óra 
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

Gépi földmunkát vállalok minikotróval, 
homokrakodóval. Tel: 06/20/9231-242

Eladó olcsón diófarönk, facsúszda, 
használt biciklik, hangfalak. 
06/70/380-8713

SZOLGÁLTATÁS

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

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

Duguláselhárítás, vízszerelés. Csőka-
merázás, WOMA Tel.:+3684/323-221, 
+3630/9565-686

Kőműves-burkoló munkát vállalok, 
reális áron. 06/30/413-4793

Hûtõ-, háztartási-gép javítás. Dobár 
06/30/286-5341

Fuvarozás, költöztetés, ponyvás autó-
val. Tel.:06-30/675-11-23

Redőny akció! 20-40% kedvezmény-
nyel Hőszigetelt és elektromos re-
dőny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyog-
háló, napellenző gyártása, szerelése, 
javítása. Nyugdíjasoknak további ked-
vezmény! (Az akció 2019.01.04-
01.31-ig tart.) Tel.: 06-30/295-6555

Háztartási gép javítás mosógépek vil-

lanybojlerek mikrohullámú sütők és 

egyéb készülékek javítását vállalom. 

Várvízi Krisztián Tel 30-4002335

Költöztetés, fuvarozás, házhoz szállí-

tás - ZOZIZO Tel.:30/769-6556

Villanybojler tisztítás, javítás, csere. 

Tel.:0670/203-8571

Szobafestés-gipszkartonozás-lami-

nált parkettázás 30/498-6893

Lomtalanítás, teljes lakáskiürítés, 

padlástól pincéig, lomelszállítás, épü-

letbontás, udvartakarítás. 06/30/581-

9798

Fuvarozás, költöztetés bel- és kül-

földre egyaránt, korrekt áron! 06-

20/403-3108 www.kktransz.hu

Költöztetés -fuvarozás az ország 

egész területén, korrekt áron. 

06/70/590-7031 www.siofuvar.hu

Pedikűr-gél lakk, házhoz megyek! 

(számlával) 0630/881-0776

Kisebb -nagyobb kőműves munkákat, 

kőfaragást, burkolást, festést, épület-

bontást, földmunkát, kertápolást, fale-

vél szedést vállalok. 06/30/8699-888

Sziko Kft vállalja egyedi bútorok felmé-

rését és gyártását, igény szerint lát-

ványterv készítést. Érdeklődni: Zamár-

di, Akácfa u.1. vagy Sió Pláza 

megrendelőpontunkon. 84/346-714 

vagy 06309438858.

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

Pedikűr-gél lakk, házhoz megyek! 
(számlával) 0630/881-0776

Kőművesmunkák! Társaságunk vállal-
ja családi házak kivitelezését régi épü-
letek felújítását,térkövezést, külső 
homlokzati szigetelést,gipszkarton 
rendszerek kivitelezését. kerítések épí-
tését, felújítását. Pontos precíz munka! 
Hívjon bizalommal Tel:0630-196-8540

Klímaszerelés, karbantartás, tisz-
títás. 06/20/403-3108 www.pre-
cizklima.hu

Tereprendezés, árokásás, sittszállítás, 

zöldhulladék elszállítás, lomtalanítás, 

tuskókiszedés. Tel.sz.: 06/30/213-

0344

Autó és motorvillamosság, UV-je-
lölés, szélvédőjavítás, akciós szél-
védők-oldalüvegek legolcsóbban. 
Siófok-Kiliti, Honvéd u.28. 
06/70/519-3663

Fogsorjavítás! Siófok. 06-20/775-

3948

Kárpitos Bt. T.:06/30/385-0624

Ács, tetőfedő, bádogos munkákat 

vállalok Lindab lemezzel, cserepes 

lemezzel és Tondach cseréppel. Régi 

tető felújítása, lapos tető szigetelés. 

Számlaképesen: Mátyás Európa Hu 

Kft. +36303771758, +36702199107, 

+36202664701

OKTATÁS

Matematika, fizika korrepetálás min-

den szinten. Tel.:30/6483-447

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal  
akik ismerték és szerették, hogy  

CSUTI ERNŐNÉ  
Született: Horváth Julianna  

2019. január 2-án váratlanul elhunyt. 
Szeretett feleségemet, édesanyánkat 2019. január 8-án, kedden, 

15 órakor a balatonkiliti temetőben kísérjük utolsó útjára. 
Gyászmise előtte 14 órakor a balatonkiliti  

Római Katolikus templomban.   Gyászoló szerettei

Köszönetet mondunk Barátoknak, Ismerősöknek,  
Szomszédoknak, a Kapos Volán, a Szántód-i erdészet 

dolgozóinak, a Gépjárművezető szakoktatóknak,  
Vizsgabiztosoknak, Nyugdíjas kollégáknak,  
a volt Tanulóknak, és mindazoknak, akik

GELENCSÉR LAJOS
temetésén részvétükkel, virágaikkal, 

 fájdalmunkban együttérzéssel osztoztak. 
Gyászoló szerettei

APRÓHIRDETÉSI AKCIÓ!
2-t fizet, 
3-at kap!

Az akció a hirdetésfelvevő helyeinken 2019. január 25-ig személyesen feladott 
és készpénzben kifizetett, egy adott apróhirdetésre vonatkozik.

2+1 

Gyászhirdetését  
FELADHATJA:

Hirdetésfelvevô  
Irodáinkban és 
a Temetkezési  

Irodákban
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Hajózási technikus képzés 
Siófokon

A Balatoni Hajózási Zrt. és a Siófoki Szakképzési Centrum 
2019 februárjától hajózási technikus képzést indít, melyre várja a hajózás iránt 

érdeklődő és Balatont kedvelő diákok jelentkezését.

A tervezett képzési idő 800 óra (320 óra elméleti és 480 óra gyakorlati oktatás). 
Az elméleti oktatás a Siófoki Szakképzési Centrum Baross tagintézményében, 

a gyakorlati oktatás a BAHART hajóin és hajójavító bázisán történik majd.

A képzés kezdete: 2019. február 4.
A képzés tervezett befejezése: 2019. július 3.

Az OKJ-s vizsga tervezett időpontja: 2019. októbere

Jelentkezési feltételek:
érettségi megléte, úszástudás, egészségügyi alkalmasság

Jelentkezési határidő: 2019. január 28.

Jelentkezés és bővebb információ:
 centrum@siofokiszc.hu  •  +36 84 310 414  •  +36 30 90 15 444
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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 (2019. január 7-től  

visszavonásig)

Glukozamin Pharma Nord 270 db (3 havi adag) 
izületi gyulladás csökkentő, a könnyebb  
mozgásért 12.400 Ft  9.900 Ft  (40,3 Ft/db)

Pharmavit Magnesium + B6 60 db  1890 Ft 1490 Ft (25 Ft/db

Uriage stift 4 g szőlőzsír  1590 Ft 990 Ft (247,5 Ft/g)

Naturland vadgesztenye tabletta  
    visszér ellen 30 db  2400 Ft 1840 Ft (61,3 Ft/db)

Venovell visszér ellen 20+20 db  3830 Ft 3390 Ft (84,75 Ft/db)

Nasivin Classic felnőtt orrspray 10 ml  1940 Ft 1640 Ft (164 Ft/ml)

Nasivin Classic orrcsepp felnőtt 10 ml  1660 Ft 1260 Ft (12,6 Ft/l)

Nasivin kids gyerek orrspray 10 ml 1940 Ft 1640 Ft (16,4 Ft/l)

Flexagil izom- és ízületi fájdalmakra,  
   gyulladáscsökkentő hatás 100 g 2680 Ft 2490 Ft (25 Ft/g)

Cebion C vitamin csepp 30 ml  1670 Ft 1370 Ft (13,7 Ft/l)

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 2019. 01.04 - 2019. 01.31., ezen belül a készlet erejéig tart.

Vénás eredetű fájdalom, nehézláb érzés,  
lábfeszülés, éjszakai lábikragörcs, valamint heveny  
aranyeres tünetek kezelésére. Érvédő gyógyszer, mely  jótékonyan erősíti  a vénákat. 

Vény nélkül kapható gyógyszer.  
Hatóanyag: tisztított, mikronizált flavonoid frakció Servier Hungária Kft.

DETRALEX 60X 
5990Ft helyett:  

4.890 Ft  
81,5Ft/db  

Mínusz 1100 Ft

TERVEZZE 
VELÜNK A BÁLI  

SZEZONT!
Menyasszonyi, koszorúslány, menyecske  

és báli ruhák óriási választékban!
ESKÜVŐI RUHASZALON Siófok, Szűcs utca 4.  
Bejelentkezés: 06-20-380-3460 • www.monamie.hu 

Hévíz, dr. Babócsay utca 4. • Tel.: 06-83/310-359 • 06-20/9562-260 

Nyitva: H-P: 08:00-16:30 • Szombat: bejelentkezéssel 

                                    
                       www.rejuvena.hu  

1) Alaptisztítás - tiszta, feszes arcbőr 

2) Homlok HIFU - tartós feszesítés

3) Teljes arc IPL - bababőr minőség

4) RF - rádiófrekvenciás arcsimítás

Vedd ajándékba, férfiaknak és nőknek! Csak február 15-ig!

Általánosan karbantartott arcra, nem problémás bőrre, kontraindikáció-ellenőrzés szükséges.

75.300 Ft  
 most 60.000 Ft  

ÚTON A TÖKÉLETES BŐRMINŐSÉG FELÉ!  

 5 HÉT ALATT 4 ALKALOM:

-es!ÜTŐS


