
SIÓFOK 2019. január 11., XXVIII/2.Érték és tartalom

Szőnyeg és kárpit tisztítás, 

TAKARÍTÓGÉPEK  
BÉRBE ÉS ELADÁSA

Siófok, Fő u. 47.  
Tel.: 20/234-0003

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17, 
szombaton 9-12 óráig
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AMIT KÍNÁLUNK:
• Határozatlan idejű munkaszerződés
• Bérezés: bruttó 230.000 Ft-tól műszakpótlékkal (3 műszak esetén)
• Cafeteria: bruttó 350.000 Ft/év
• Hiányzásmentességi jutalom: nettó 10.000 Ft/hó
• Belső munkatárs ajánlási rendszer: nettó 50.000 Ft-tól
• Ingyenes céges buszjárat
• Féléves bónusz
•  „Számíthatsz ránk!” program  

(dolgozói segítségnyújtási program)
• Jó teljesítmény esetén akár 1 év után előrelépési lehetőség

Kezd az Új Évet a Denso-nál! 
Legyél tagja egy nemzetközi, dinamikusan fejlődő vállalatnak!

Várjuk jelentkezésedet 

TERMELÉSI OPERÁTOR 
munkakörben.

Felvételi napok a Denso-nál minden csütörtökön reggel 6 órakor.
Regisztrálj, nézd meg a gyárat, és csatlakozz hozzánk!

Regisztráció: 06-30-855-03-01 vagy job@denso.hu 24
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Érv: 2019.01.11 - 01.31-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

Domino 2003 Kft.
Zamárdi, Siófoki u. 27.
84/545-161, 30/491-5022

FA BRIKETT 
AKCIÓ!
2019.01.11-tôl 
a készlet erejéig.

A Siófoki Szakképzési Centrum a következő iskolarendszerű  
(ingyenes) esti tagozatos képzések indítását tervezi a tanév 
 második félévében (2019. február 1-től) tagintézményeiben

Siófoki SZC Baross Gábor Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája (tel: 84/310-857)

34 543 02 Asztalos
34 582 09 Központfűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

34 522 04 Villanyszerelő
54 525 02 Autószerelő

54 815 01 Fodrász
54 481 02 Gazdasági informatikus

Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája (tel: 84/310-029)

34 811 01 Cukrász
54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő

Bővebb információ az intézmény honlapján: 
 www.siofokiszc.hu vagy telefonon

A JÓ SZAKMA FELÉR 
EGY DIPLOMÁVAL!

A 2019. ÉVI I. FÉLÉVES GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELETI  
TÁBLÁZATOT KERESSE ÚJSÁGUNK 7. OLDALÁN! 

TEGYE EL, HOGY SZÜKSÉG ESETÉN  
AZONNAL KÉZNÉL LEGYEN!

SIÓFOKI  
GYÓGYSZERTÁRI  
ÜGYELET 

Síkölcsönző, síszervíz, 
korcsolyaélezés.
Siófok, Vitorlás u. 6.  

Tel.: 84/315-301
Nyitva: H: Szünnap, K-P: 9-16, Sz: 9-12, V: Zárva
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ZEISS MULTIFOKÁLIS  SZEMÜVEGLENCSE AKCIÓ!Amennyien multifokális szemüveget rendel, egy pár többfókuszú  szemüveglencsét adunk számítógépes munkavégzéshez.

INGYENES COMPUTERES 

SZEMVIZSGÁLAT SZEMÜVEG-

KÉSZÍTÉS ESETÉN!

SZOLGÁLTATÁSAINK:

• fotó előhívás, igazolványkép készítés

• bankkártyás fizetés

• egészségpénztári kártyák elfogadása!

(Az akciók csak komplett szemüveg vásárlása esetén érvényesek és össze  
nem vonhatók.) Az akció részleteiről érdeklődjön személyesen, vagy telefonon! 

Az akció 2019 január 11-től február 5-ig érvényes!

KERESSEN BENNÜNKET:
Enying Kossuth u. 45. (OTP mellett az iskolánál) 

Tel.: 30/639-0717
Nyitva: Hétfő – Péntek: 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

A GÖBLYÖS OPTIKÁBAN!ÉVNYITÓ AKCIÓ

40% vagy 40%

Ön dönt, hogy a szemüvegkeretből, 

vagy a szemüveglencséből  

kéri a kedvezményt.

Az akció a raktári egyfókuszú szemüveglencsékre  

                                      
vagy szemüvegkereteinkre vonatkozik.

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 • 06/20/438-7697 • 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...

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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• MINDEN ÁLTALUNK 
  GYÁRTOTT TERMÉK

•  Díjmentes helyszíni felmérés 
Siófok 20 km-es vonzáskörzetében!

• Ingyenes árajánlat készítés!

  kedvezménnyel!

Telephelyünkön 190 m2 csarnoképület,  
60 m2 irodával egyben kiadó! Érd.: 06/20/351-8109

Akciónk 2019. január 11-től  
január 31-ig érvényes.30%

Bagosi Gépészet Kft.
Vállaljuk:  

VIZ, GÁZ, 
KÖZPONTIFŰTÉS 
SZERELÉST ÉS  
KIVITELEZÉST. 
Tel.: 70/882-5335
bagosi@gmail.hu
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ELÉRHETÔ ÁRON

PIZZA  
RENDELÉS:
www.pizzakaravan.hu

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

FINOMAT
JÓ  

MINÔSÉGBEN

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.

Rendelésfelvétel: 84/350-259; 30/257-8464
www.ribiszke-cukraszat.hu

Siófok, Ribiszke u. 12.
Nyitva: H-Szo 600-1200• V 600-900

Akció 2019.01.11-01.26. 
Rendelésre! Ribiszke 

Cukrászat

OROSZKRÉM TORTA
16 szeletes 2.590 Ft

Esküvőre, leány és legénybúcsúra sütemény- és tortarendelést felveszünk!

ULTRAHANG (UH) MAGÁNRENDELÉS
Dr. Reichert Judit radiológus, főorvos

-  Általános hasi és 
kismedencei szervek

-  Pajzsmirigy, here, emlő 
és lágyrészek UH vizsgálata

- Izületek
- Érvizsgálat (carotis, véna)

Előjegyzés és időpontegyeztetés
+36-30 20 91 724 • Rendelő:   

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

• Személy és kistehergépkocsik 
   teljeskörű javítása
• Ford gépkocsik teljeskörű szervíze
• Autódiagnosztikai vizsgálat
• Karosszéria javítás
• Műszaki vizsgára felkészítés!
• Gumiszerelés, centírozás, tárolás

Siófok, Vak Bottyán út 32.
Tel.: 84/315-827, Tel./fax: 84/316-941,

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

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

TEL.: 06/70/205-0438
Az ajánlat 2019.01.11-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

BÚTOR ÉS  
LAKBERENDEZÉSI 

ÜZLET
LEPSÉNY, Fő út 45.  

Tel.: 22/437-677
Nyitvatartás: H-P: 9.00-17.00 

Szo: 9.00-13.00 

Kárpitozott bútorok 
szekrénysorok,  

étkezők,  
konyhabútorok,  

karnisok, függönyök,  
ágyneműgarnitúrák.
Erzsébet utalványt elfogadunk!

HÁZTARTÁSIGÉP SZERVIZ
BALOGH TAMÁS

Mosógép, mosogatógép, mikro,    
         bojler, hűtőszekrény 

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

2019. február 6-19. 
Bükkfürdői

apartmanhotelben 

ÜDÜLÉSI 
JOGOMAT 
40.000,- Ft-ért 

ELADOM.
Telefon: 30/986-1316

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

INGYENES 
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.

NAGYIFON 
OKOSTELEFON  

HASZNÁLATI ISMERETEK!

TANFOLYAMOK (SZÁMÍTÓGÉP,  
OKOSTELEFON, LAPTOP, TABLET)

JANUÁRI 
BEIRATKOZÓINK 

VISSZANYERHETIK 

TANFOLYAMI 
DÍJUKAT!

MOST INDULÓ TANFOLYAMAINK:
• ANGOL NÉMET OLASZ SPANYOL KEZDŐ
• NÉMET ÉRETTSÉGI ÉS NYELVVIZSGAFELKÉSZÍTŐ
• Word és Excel tanfolyamok• Gépírás oktatás
• Gyermek beszélgetős angol órák anyanyelvű oktatóval

CSATLAKOZNI LEHET MÉG: • Angol közép és felsőfokú vizsgafelkészitő
• Angol újrakezdő • Angol nyelvű társalgás anyanyelvi moderátorral.
• Német újrakezdő csoportokhoz.

ROLO PLUSZ
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
• Műanyag nyílászárók beépítése
• Árnyékolástechnika forgalmazása
• Redőny, Reluxa, Szalagfüggöny
• Fix és mobil szúnyoghálók
• Árnyika könyökkaros napernyő
• Garázskapuk gyártása, beépítése

MINŐSÉGI REDŐNYÖK:
- Műanyag
- Fa (natúr és festett)
-  Alumínium (biztonsági, 

hő- és hangszigetelt)

Lukács József  06-30/9292-419

Gázkészülékek  
beüzemelése, javítása 

Egyszerűsített  
gázkészülék csere

Gáz- és fűtésszerelés
Tervezés, kivitelezés

Tel.: +36-84/310-453 +36-30/650-2188 
somszer@gmail.com • somszer@t-online.hu

Fordítás / Tolmácsolás akár 24 órán belül
Fordítás: üzleti, jogi, mûszaki, orvosi  
és egyéb szakszövegek hivatalos  
és magán célra - anyanyelvi lektorálás
Tolmácsolás: általános, szaknyelvi  
- kísérô, követô, szinkron

Siófok Katedra Nyelviskola  
Tel: +36 30 993 7881
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8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky u. 220. Tel.: +36-84/502-255, 502-256  e-mail: skom.zoldfok@nhsz.hu
www.nhszzoldfok.hu

Szemét- és hulladékelszállítás egyedi igények szerint, 
mennyiségarányos díjfizetéssel!

8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky u. 220. Tel.: +36-84/502-255, 502-256  e-mail: skom.zoldfok@nhsz.hu
www.nhszzoldfok.hu

Szemét- és hulladékelszállítás egyedi igények szerint, 
mennyiségarányos díjfizetéssel!
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LADA Császár 
Pápa, Külső Veszprémi út 52. Tel.: +36-89-510-652 • +36 70 935 3826  
Kaposvár, Vásártéri u. 6. Tel.: +36 20 218 4174
Veszprém, Orgona u. 10/b (Renault - Dacia - Nissan szalon) Tel: +36 30 334 9137
www.ladacsaszar.hu

LADA KÉSZLET AKCIÓ
RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN A LADA CSÁSZÁRNÁL

LADA VESTA Sedan
Készletről 500 000 Ft árelőnnyel!*

MULTIMÉDIA RENDSZER 
NAVIGÁCIÓVAL

ÉS TOLATÓKAMERÁVAL**

MEGEMELT
HASMAGASSÁG

VISSZAGURULÁS-GÁTLÓ 
RENDSZER

ROBOTIZÁLT 
(AMT) VÁLTÓ**

178 mm

Az akció 2019 január 3-tól visszavonásig illetve a készlet erejéig érvényes. A képek illusztrációk.
Üzemanyag fogyasztás (l/km): 5,1 - 9,9, CO2 kibocsátás (g/km): 149-164

LADA Kalina Kombi Norma 1,6
Lista ár:  2.848.000.- Ft helyett

AKCIÓS ÁR:  
2.490.000.- Ft*

LADA Kalina Hatchback Lux 1,6
Lista ár:  2.898.000.- Ft helyett

AKCIÓS ÁR:  
2.590.000.- Ft*

Granta Sedan Norma 1,6  Lista ár:  2.648.000.- Ft helyett

AKCIÓS ÁR: 2.509.000.- Ft*
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Dr. med. dent. Szőke Ádám
Tel.: 0036 83 540217 

E-mail: zahnialfa@live.de 
Praxis: Hevíz, Hevíz Plaza (Flavius Üzletház)

Nincsen új év fogak nélkül.

És az új évben sem marad mosoly nélkül!

Azonnal terhelhető
implantátumokkal

Egy új életérzés!
• Ajánlatunk alsó állcsontra 

teljes fogtalanság és 
fogínysorvadás esetén is!

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

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

• 5 ÉV GARANCIA AZ 
IMPLANTÁTUMOKRA!

EZ EGY TARTÓS BERUHÁZÁS, 
AMELY LÉNYEGESEN JAVÍTJA 

AZ ÉLETMINŐSÉGET.

Szépség- 
egészség 

ÉLETMÓD 
  melléklet

Viszlát, puffadás!
 ■ A hüvelyesek 

puffasztó hatása 
nem újdonság, ám 
ez nem jelenti azt, 
hogy az arra érzé-
kenyeknek muszáj 
kerülniük a  
fogyasztásukat,  
hiszen remek  
fehérje-, rost- és  
antioxidáns- források. 

Ha eddig kerültük a hüve-
lyeseket, érdemes fokozatosan 
megemelni a mennyiségüket az 
étrendünkben (eleinte hetente 
egy-két alkalommal kerüljenek 
a tányérunkra), így a szervezet 
szép lassan hozzájuk szokhat. 
Főzés előtt a hüvelyeseket egy 
éjszakára áztassuk hideg vízbe, 
másnap ezt öntsük le róla, te-
gyük fazékba, öntsünk rá annyi 
vizet, hogy egy ujjnyira ellep-
je, majd forraljuk fel, és a rajta 
képződő habot kanalazzuk le 
róla. A puffasztó hatást szintén 

segít csökkenteni, ha a babfélék 
mellé sok zöldséget, lehetőleg 
zöld leveleseket fogyasztunk – 
jó, ha az ételadag legalább felét 
ezek teszik ki. Teljes kiőrlésű 
gabonaféléket bátran fogyaszt-
hatunk a hüvelyesek mellé, ám 
burgonyával és húsfélékkel in-
kább ne kombináljuk őket. Ar-
ra is ügyeljünk, hogy a baba-
félék, illetve a gyümölcsök és 
cukros ételek fogyasztása kö-
zött legalább 2-3 óra teljen el. 
Fontos, hogy evés közben ala-
posan rágjuk meg a hüvelyese-
ket, hiszen az emésztés már a 
szájban, a nyállal elkezdődik.  
 (forrás: Nők Lapja Egészség)

Gyakran megfázik?
 ■ Alig sikerült rendbe 

jönni, jön a következő 
megfázás! 

Akár mi magunk esünk foly-
ton vissza, akár gyermekeink 
náthásak szinte szünet nélkül, 
egy idő után aggódni kezdünk: 
talán valami nincs rendben 
immunrendszerünkkel? 

A természetes életmód és 
gyógymód segítségével azon-
ban megerősíthetők védelmi 
vonalaink. Azt azonban le kell 
szögeznünk, hogy élete folya-
mán senki nem úszhat meg 
néhány fertőzést.

A fertőzések életünk részei, 
nem kerülhetjük el őket. Foko-
zottan érvényes mindez a gyer-
mekekre, akiknek az immun-
rendszere még fejlődőfélben 
van. Őket gyakrabban éri felső 
légúti fertőzés, mint a felnőtte-
ket, méghozzá nemcsak a hi-
deg, nyirkos évszakban. Náluk 

évente 8 megfázás nem ritka-
ság. Sokan azért is tartják „fon-
tosnak” a gyakori fertőzéseket 
gyermekkorban, mert ez edzi 
a kicsik immunrendszerét. Ha 
számításba vesszük, hogy egy-
egy megfázás egy-két hétig is 
eltart, képzelhetjük, hogy azok 
a szülők, akiknek gyakran be-
tegeskedik a csemetéjük, néha 
úgy gondolják, otthonuk olyan, 
mint egy gyengélkedő vagy kór-
ház. Általában véve azonban 
elmondhatjuk, hogy helytelen 
ezek alapján azt gondolni, gyer-
mekük immungyengeségben 
szenved. 

 Az egészséges immunrend-
szerű felnőtteknél akut fertő-
zés viszonylag ritkán fordul 
elő, azonban az évi két-három 
meghűlés náluk is normális-
nak tekinthető. Ezzel kapcso-
latban megjegyzendő, hogy a 
hanyag, túlságosan lenge öltözet 
miatt fellépő hűlés nem írható 

a gyenge immunrendszer ro-
vására. Ha azonban egyre gya-
koribbak vagy hosszabb ideig 
tartanak és súlyosabb lefolyá-
súak ezek a fertőzések, érde-
mes az okokat keresni – legyen 
az stressz, helytelen, egyoldalú 
táplálkozás vagy allergia – és ter-
mészetes gyógymódokkal meg-
kezdeni a kezelést.

Rend nélkül nincs egészség
A páciens hatása, befolyása 

az eseményekre gyakran na-
gyobb, mint szeretné. Termé-
szetesen manapság senki sem 

szereti hallani, hogy éljen egész-
ségesebben. Pedig rend nélkül 
nincs egészség. A legtöbben a 
könnyebbik utat választják: be-
kapnak valamilyen tablettát, ho-
lott minden beteg viszonylag 
egyszerű módszerekkel jelentős 
mértékben hozzájárulhat saját 
gyógyulásához. A kulcsszavak: 
táplálkozás, testmozgás, lazítás.

Táplálkozás: A tartósan 
helytelen, egyoldalú táplálko-
zás, azaz a túltápláltság vagy 
az alultápláltság jelentős mér-
tékben gyengíti immunrend-
szerünket. Az elhízás még nem 
jelenti azt, hogy szervezetünk 
megkap minden fontos mikro-
tápanyagot (vitaminokat, ásvá-
nyi anyagokat, nyomelemeket), 
tehát a túlsúlyos ember is lehet 
alultáplált. Az immunrendszer 
szempontjából fontosak az A-, 
E-, C-vitaminok, a vas, a cink 
és a szelén. A változatos, sok nö-
vényi összetevőt tartalmazó ét-
renddel biztosítható a szükséges 
anyagok bevitele.

Testmozgás: Séta, túrázás, 
(gyors)gyaloglás, kerékpározás, 

úszás – a rendszeres mozgás 
nemcsak a szívnek és a kerin-
gés szervrendszernek, hanem 
immunrendszerünknek is jót 
tesz. Ezeket jól kiegészíthetik 
bizonyos enyhe ingerterápiák, 
pl. a Kneipp-féle módszerek kö-
zül a száraz dörzsölések kefével, 
a váltott hőmérsékletű zuhany 
vagy a szaunázás.

Lazítás: A tartós negatív 
stressz méreg az immunrend-
szernek, ezért fogékonyabbá 
tesz a fertőzésekkel szemben. 
Kétségtelen, hogy a munkahe-
lyen nem mindig sikerül meg-
őrizni nyugalmunkat. Sok 
stressztényezőre nincs befo-
lyásunk. A megfelelő mennyi-
ségű alvás és az egészséges al-
vás-ébrenlét ritmus azonban 
kellő mértékben kiegyenlíti a 
stresszhatásokat. Ajánlható te-
hát, hogy a napi rohanást, stresz-
szt, feszültséget otthon ne a tv 
előtt ülve vezessük le, helyette 
inkább olvassunk, sétáljunk, 
hallgassunk zenét és térjünk 
korán nyugovóra.

 (forrás: www.tgy-magazin.hu)
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RÉGI GYÓGYSZERTÁR
Siófok, Fő u. 202. 
 Tel.: 84/310-041

Nyitva: H-P: 8-19; Szo: 8-13. 

FŐNIX GYÓGYSZERTÁR
Siófok, Fő tér 10/b.  

Tel.: 84/330-248 
Nyitva: H-P: 8-18; Szo: 8-12

KORÁNYI PATIKA
Siófok, Korányi S. u. 14.

Tel.: 84/316-079
H-P: 7.30-18.30; Szo: 7.30-13.00

KADUCEUS GYÓGYSZERTÁR
Siófok, Zamárdi út 4.  

Tel.: 84/310-935
Nyitva: H-P: 7.30-19.00; Szo: 8-16

KILITI GYÓGYSZERTÁR
Siófok, Honvéd u. 25.

Tel.: 84/322-516
H-P: 8.00-17.30; Szo: 8-12
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SÁRBOGÁRDHOZ KÖZELI 
üzemközpontba keresünk 
gyakorlott, leinformálható 

2 fő gondnokot 
(kertészeti-karbantartási 

munkák, fűtés stb.) bentlakással, 
2 heti/havi váltással.

Fizetés: 
nettó 1000 Ft/óra 

+ juttatások (utazási költségtérítés, 
telefon, étkezési hozzájárulás), 

hosszú távú, bejelentett munka, 
kultúrált környezet.

GONDNOKI 
MUNKA!

Nyugdíjasoknak 
ideális!

Jelentkezés telefonon: 
06-30-534-3136.

Zichyfarm Kft.

Siófoki élelmiszeripai cég keres
munkatársakat:

raktár vezető
raktáros
sofő r

 
pozíciókba. Bérezés, plusz

juttatások megegyezés szerint.
Érd.: 06-30/ 422-1060

 

RAKTÁR VEZETŐ
RAKTÁROS
SOFŐR
pozíciókba. 

Bérezés, plusz juttatások  
megegyezés szerint.

Érd.: 06-30/ 422-1060
ICE 'N' GO Kf t.

Siófoki építőipari cég 
keres éves állásra 

KŐMŰVES 
munkatársat.

Tel.: 06 30/419-4677

Alapítványunkhoz  
Balatonboglárra 

NÉMETÜL 
JÓL BESZÉLŐ  

MUNKATÁRSAT 
KERESÜNK  

irodai munkára.
Tel.: 70/231-5987

Villanyszerelő 

munkatársat keresünk
Feltétel: min. 5 év  

épületvillamossági tapasztalat
Amit kínálunk: - teljes munkaidő 
- stabil, hosszú távú munkahely 

- jövedelem: 11.000-13.000 Ft/nap 
- 100% bejárási támogatás

Munkavégzés helye Siófok és környéke. 
Teljesítés alapján év végi juttatás és 

projektprémium

Jelentkezés módja: Önéletrajz 
megküldése a megadott e-mail címre: 

info@karaszvill.hu

Elvárások:
•  Aktív társalgási szintű angol  

és/vagy német nyelvtudás 
•  Felhasználói szintű  

számítástechnikai ismeretek 
•  Határozott, talpraesett,  

és barátságos fellépés
• Csapatjátékos személyiség
• Vendégközpontú gondolkodás

Amit kínálunk: 
• Dinamikus, vidám csapat
•  Hostware FRO szoftver  

megismerése
•  Munkahely közvetlenül a Balaton 

parton 
• Idegen nyelvek aktív használata
• Igény esetén szállást biztosítunk

Aranypart és Mirabella kemping  
felvételt hirdet

RECEPCIÓS munkakörbe

Munkavégzés: 
2019. április 15 – szeptember 30. között. 2019. áprilistól folyamatos  

belépésre van lehetőség, akár részmunkaidőben is!

Fényképpel ellátott önéletrajzodat és rövid, motivációs leveledet 
 a sales@aranypartcamping.hu e-mail címre várjuk.

2
0
0
0
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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

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet,  
amelyeket a következő e-mail cí�mre várunk 

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

továbbá telefonon a 06 30/736-9911-es  
telefonszámon hétfőtől péntekig 7-16 óráig
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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

JELENTKEZE� S:  
Fényképes önéletrajzzal  

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

postací�mre küldve.  
Telefonon: 06 30/736-9911  

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

Legyen Ön is a Duna House sikeres értékesítője!

SIÓFOKI ÉS BALATONBOGLÁRI  
IRODÁINKBA KERESÜNK  

JÓL KOMMUNIKÁLÓ,  
AGILIS MUNKATÁRSAT!

JUTTATÁS: ALAPFIZETÉS + JUTALÉK
Amennyiben szívesen csatlakoza egy ügyfél-elégedettség 

irányába elkötelezett, lendületes csapathoz,  
úgy várjuk jelentkezését az alábbi elérhetőségen:

banati.andras@dh.hu címre  
+36/30 619-5650
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Jelentkezést önéletrajzzal a következő e-mail címre kérjük elküldeni: 
hmagistern@gmail.com vagy levélben 8600 Siófok, Beszédes stny. 72. 

A Hotel Magistern februári kezdéssel 
a következő állások betöltésére 

munkatársat keres:

ÉJSZAKAI RECEPCIÓST, 
 VALAMINT ALKALMI ÉS ÁLLANDÓ 

MUNKÁRA FELSZOLGÁLÓT. 
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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
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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

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.)

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.

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.

Termofok-Sió KFT 
felvételt hirdet Siófokra  

KARBANTARTÓ 
Feladatok:  Távhő és ingatlan karbantartási munkák 
Elvárások:  Központi fűtés és gázhálózat rendsz. szerelő 
 és/vagy vízvezeték szerelő gyakorlat 
 B kategóriás jogosítvány 
Előnyök:  Hegesztő képesítés, gyakorlat 
Jelentkezés: 8600 Siófok, Városház tér 1.   84 / 510-535 

info@termofok.hu 

A Hévízgyógyfürdő és Szent András 
Reumakórház álláspályázatot hirdet 
a következő munkakörök betöltésére:

TAKARÍTÓ
Jelentkezés: maria.csornyei@spaheviz.hu
FIZIOTERÁPIÁS ASSZISZTENS

GYÓGYMASSZŐR
Jelentkezés: rita.barna@spaheviz.hu

KONYHAI KISEGÍTŐ
Jelentkezés: edith.fodor@spaheviz.hu

Pályázati feltételek: http://spaheviz.hu/hu/jobs



APRÓHIRDETÉSEK

ÁLLÁST KÍNÁL

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 
kisegítésre is felveszünk, Alsótekeresi 
telephelyőrzésre. Lehet pályakezdő il-
letve nyugdíjas is. Gépjármű feltétel! 
Részletes tájékoztatás: 06/20/913-
5341 telefonszámon.

Kőmeveseket siófoki munkára felve-
szek. 06/30/553-6626

Konyhai kisegítőt, pultost, szakácsot 
és felszolgálót éves állásra Siófokra 
felveszek. Tel.:0630/304-8167

Apartmanok takarításáshoz takarító-
nőt keresünk, áprilistól októberig. 
06/30/8585-122

Szakácsot keresünk nettó 540.000 
Ft/hó Siófok Petőfi sétányon 4 hónap-
ra. 06/70/314-7776

Generálkivitelezőt keresek házépí-
téshez kompletten. 06/30/812-3043

Az ádándi tojásfeldolgozó üzembe férfi 

munkaerőt keresünk, betanított mun-

kára, azonnali munkakezdésre, műsza-

ki ismeret előnyt jelent. Tel.: 06-

30/606-8964

Szakácsnőt keresek azonnali kez-
déssel osztrák síparadicsomba 45 
éves korig. Ügyes fiatal hölgyek 
dolgozhatnak konyhakisegítő-
ként, szobalányként. Szezonvégé-
ig, április 10-ig. Fizetés 1.800- 
2.000 euró. Tolmács 
+36/70/367-3796

Szezonális büfé üzemeltetésére kere-

sek tapasztalattal rendelkező sze-

mélyt. 06/30/312-0070

Élelmiszer nagykereskedelmi cég Sió-

foki telephelyére keres raktáros-áru 

összekészítő munkatársakat éves ál-

lásra, heti 5 napos munkarendben. Je-

lentkezni a 30/526-7135 telefonszá-

mon H-P: 8-16 óra között

Csinos táncosnőt keresek 18-30 

éves korig. Nettó 2.000 euro/hó. 

+36/70/292-5264, Tolmács 

+36/70/367-3796

Takarítónőt keresünk Siófok iparte-

lepre, változó munkarendbe. Maximum 

6 órára. 06/20/9426463

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@azure-
vent.hu Ha nem vagy ilyen beállítottsá-
gú, de szívesen dolgoznál velünk, mert 
eredményes lennél telefonos vagy iro-
dai munkában, jelentkezz bátran.

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

Siófoki hipermarketbe 8 órás és heti 
12 órás takarító kollégákat keresünk.
Telefon:+36-20/545-5662 PG-Holding 
Zrt.

"D" kategóriás jogosítvánnyal autó-
buszvezetőt keresünk szerződéses já-
ratunkra, Enying és Dég környékére. 
0670-9844-630, h-p: 8-15óráig, Ven-
tona Trans Kft.

Élelmiszer nagykereskedelmi cég Sió-
foki telephelyére kereskedelmi asz-
szisztenst keres éves állásra, heti 5 
napos munkarendben. Jelentkezni 
fényképes önéletrajzzal az  
ertekesites@sendex.hu e-mail címen 
lehet.

Siófokra autóval rendelkező éjjeliőrt 
(esetleg kutyával) felveszek! 06-30-
441-7429 

Szórólap terjesztésre munkatársat 
keresünk. Tel:0670/431-1349

Gépkocsivezetőt B kategóriás jogosít-
vánnyal felveszek. Tel.30-9247437

INGATLAN

Eladna, venne? Levesszük válláról 
az eladás, vétel terhét.  
www.balatoni-ingatlanok.com 06-30-
218-0000

Siófok Széchenyi u. 26. 16m2-es üz-
lethelyiség kiadó. 06/20/531-9896

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

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

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

Nyimben családi ház nagy telekkel el-
adó. 06/84/380-784, 06/70/623-
6597

Siófokon Foki-hegyen 3. emeleti 2.5 
szobás, erkélyes, egyedi fűtésű 70 m2-
es lakás eladó. I.ár:22,7MFt. 
06/20/806-7561

Zamárdiban, Lidl-től 4.000 méterre 
kertes házban lakás kiadó 06.01-ig. 
79000Ft+rezsi 0620/943-9448

Kiadó garázst keresek Siófokon. 
06/30/882-4377

Eladó Foki-hegyen 2 szobás 3. emeleti 
panellakás. Érdeklődni: 06/30/277-
6659

Siófok központjában albérlet kiadó. 
06/30/410-0868

Balatonendréd zártkerti részén, 
0,4ha erdei panorámás földterület 
eladó. 30/5065477

Albérlet Balatonbogláron, 3 szobás 
összkomfortos lakás, első emeleti, fő 
utcán, központban kiadó június 30-ig, 
és szeptember 01-től. 06/30-399-
3991

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

Siófokon 41m2-es, padlófűtéses üz-
lethelyiség ár alatt eladó. 06/30/904-
5809

Siófokon belvárosi, Fő térre nyíló pa-
norámával 66 m2-es lakás nagy tetőte-
rasszal 26,5 M Ft-ért eladó! Tel: 06-
30/7960-552

Siófokon nagyon jó adottságú, két és 
félszobás, felújított, II. emeleti, erké-
lyes, 62 m2-es lakás 22 M Ft-ért eladó! 
Tel: 06-30/796-552

Siófokon, a Fokihegyen kiváló adott-
ságú két és félszobás, egyedi fűtéses, 
franciaerkélyes, 63 m2-es lakás 20 M 
Ft-ért eladó! Tel: 06-30/7960-552

Siófokon új építésű, átgondolt tervezé-
sű, 2 db, 1 szintes, 4 szobás, 110 m2 
nettó alapterületű családi ház, kizáró-
lagos kerthasználattal (önálló hrsz.) 
kulcsrakész állapotban 43 M Ft-ért el-
adó. Tel: 06-30/7960-552

Siófok központjában családi ház eladó. 
06/30/360-4731

JÁRMŰ 

Simson kismotort vásárolnék. Tel: 
0630-9769100

Simsonokat és régi motorokat felvá-
sárolok. 06/20/438-2575

Pedálos Moszkvicsot, Gömbit, Ladát 
vásárolnék. 06/30/976-9100

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

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.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk  

köszönetet mindazoknak a  
rokonoknak, barátoknak, 

ismerősöknek, volt  
munkatársaknak,  

akik szeretett halottunkat  

GIPP ISTVÁNT  
utolsó útjára elkísérték, 

 gyászunkban osztoztak,  
fájdalmunkat együttérzésükkel, 

virágaikkal enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy  

SÁRA BENEDEK  
siófoki lakos 66 éves korában elhunyt. 

Hamvait január 17-én, csütörtökön,  
11 órakor a Kiliti temetőben  
helyezzük örök nyugalomra. 

Gyászoló Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS!
Elvitted a derût, a
fényt, a meleget.
Csak egy sugarat

hagytál, az emlékedet.

SVÉDA ALEX
halálának  

3. évfordulója  
alkalmából.

Szerettei

Fájdalommal tudatjuk, hogy 

STRAUSZ ISTVÁNNÉ 
siófoki lakos  

73 éves korában elhunyt.
Hamvait január 17-én 13 órakor  

a kiliti temetőben helyezzük örök nyugalomra.
A gyászoló szerettei

Fájdalommal tudatjuk, hogy  

VATA FERENC JÓZSEF 
zamárdi lakos 

71 éves korában elhunyt.
Hamvait január 16-án 13 órakor a Szépvölgyi úti 

temetőbe helyezzük örök nyugalomra.
Szerető családja



APRÓHIRDETÉSEK
Használt, idős, roncs autó felvásárlás 
Hivatalosan! 06307337753

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

Készpénzért bármilyen utánfutóját, 
lakókocsiját, autóját, büfékocsiját 
megvásárolom. 70/424-7820.

Suzuki Ignist vagy Wagon R-t vennék 
500.000 Ft-ig. 06/30/870-4344

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

Fűrészpor eladó. 06/20/9571-098

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/te-
herautó (3,41 m3, 15.689 Ft/m3), pla-
tóméret: 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, lim-
lomot vásárolok. 0630/320-0980

Akció, Tüzelőnek, bútorlap vegyesen 
konyhakészen eladó, ömlesztve 
8000Ft/m3. 3m3 felett ingyenes ki-
szállítás 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, nyug-
díjasoknak további engedmény! 06-
30-900-7203, AA5951066

Vegyes, kemény, aprított tűzifa 
35.000/teherautó (platóméret: 
3x2x0,5) Tel.:06/70/557-3847 
AA6103471

Akác, cser, tölgy, vegyes, kemény ap-
rított tüzifa. 13000ft/m3. Akácfa 
18.000 Ft/m3. Tel.:06/70/557-3847 
AA6103471

Száraz, vegyes, apított tűzifa 
40.000 Ft/3 m3 (13.333 Ft/m3). 
Tel.: 06/70/592-0000 AA0194363

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

Hízók eladók! Tel.:0684/357-808

Száraz, kemény, vegyes, apított tű-
zifa 43.500 Ft/3 m3 (14.500 Ft/m3). 
Tel.: 06/70/648-7576 AA0194363

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

Szegélylécek (ajtószegély, pipaléc, 
saroklécek, háromszögléc, képke-
retléc, parkettaszegély, sima lé-
cek...), Akác küszöbök, korlátka-
paszkodók, deszkák, stafnik. 
Horganyzott szegek, facsavarok, 
faragasztók, szilikonok, csiszoló-
anyagok. Varga Barkácsbolt, Sió-
fok, Honvéd u. 78.

Érdekelnek vas-fém háztartási gépei, 
akku fürdőkád, autó 06/30/504-9541

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

Fuvarozást vállalok 3,5 tonnáig zárt 
teherautóval, billenccsel. Tel: 
06/20/9231-242

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

Vörös tojótyúk házhoz szállítva 700 Ft/
db. Tel.: 06-20/204-2382

Jó állapotban lévő ágyak olcsón el-
adók. 06/30/9167-279 Hotel Kentaur 
Siófok, Akácfa u. 1.

1db selejt kos, és 2 bárány eladó. 
Tel.:06-70/523-1611

Felújításból származó, jó állapotú, ön-
töttvas radiátorok Balatonföldváron el-
adók. T: 06/70/638-7871

Imre Masszőr ha kell házhoz is megy! 
Tel.:20/232-2303

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

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

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

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

Lomtalanítás, teljes lakáskiürítés, 
padlástól pincéig, lomelszállítás, épü-
letbontás, udvartakarítás. 06/30/581-
9798

Fuvarozás, költöztetés bel- és 
külföldre 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

Szobafestés, mázolás, tapétázás. 
T:06-30/494-2544

Parkettázási-, PVC- és szőnyegezési 
munkák! (Melegburkolás, stb.) 
06/20/492-8210

Pedikűrös házhoz megy! 0630/315-
7148

Szobafestés, kisebb kőműves munka 
és burkolás. Azonnali kezdéssel válla-
lok. Nyugdíjasoknak részletfizetéssel 
is. 06/30/568-4340

Gurtnicsere, redőnyjavítás illetve új 
redőny és szúnyogháló készítését 
vállaljuk Siófokon és környékén. 
06/20/4747-505

Kés, daráló, olló és fűrész lánc élezés! 
Tel.:30/235-4172

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.

Redőny akció! 20-40% kedvez-
ménnyel Hőszigetelt és elektromos 
redőny, reluxa, szalagfüggöny, szú-
nyogháló, napellenző gyártása, szere-
lése, javítása. Nyugdíjasoknak további 
kedvezmény! (Az akció 2019.01.04-
01.31-ig tart.) Tel.: 06-30/295-6555

Tereprendezés, árokásás, sittszállí-
tás, zöldhulladék elszállítás, lomtalaní-
tás, tuskókiszedés. Tel.sz.: 06/30/213-
0344

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

Fogsorjavítás! Siófok. 06-20/775-
3948

Kárpitos Bt. T.:06/30/385-0624

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

Duguláselhárítás falbontás nélkül 

0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén 

is, garanciával. 06-70/233-0673

Víz-Gáz-Fűtés Szerelés, Kivitelezés 

Tel.: +3630/9008199 Gombkötő Ro-

land

Kisebb -nagyobb kőműves munkákat, 

kőfaragást, burkolást, festést, épület-

bontást, földmunkát, kertápolást, fale-

vél szedést vállalok. 06/30/8699-888

Festés, mázolás, gipszkartonozás, hi-

deg- meleg burkolás azonnali kezdés-

sel! Tel.:06/20/354-9999

Kerítésépítés, kivitelezés a megren-

delő kérése szerint azonnali kezdéssel. 

Tel.:06/20/354-9999

Kőműves munkát vállalunk A-Z-ig 

azonnali kezdéssel. Térkövezés. 

Tel.:06/20/354-9999

Router és számítógép beállítás. 

06/70/263-0285

TÁRSKERESŐ

Relax masszázs. 06/70/292-6165

OKTATÁS

Matematika, fizika korrepetálás min-

den szinten. Tel.:30/6483-447

Angol nyelvtanítást vállalok minden 

szinten. 06/30/346-6246

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-

rász, Pincér, Vendéglátásszervező, 

Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó El-

adó, Aranykalászos Gazda  

OKJ tanfolyam. 06-70/637-4750.  

www.minervakft.hu (E-000909/2014/

A001-A011).

Élelmiszer-, vegyiáru eladó, boltveze-

tő, targoncavezető, földmunka-, rako-

dógépkezelő, emelőgépkezelőtanfolya-

mokra várjuk jelentkezésüket. 

OK-TAT-60 KFTNysz.E-000289/2014, 

20-567-8338, 70-408-6673

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 MAPRÓHIRDETÉSI 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 
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8600 Siófok, Vak Bottyán u. 45.
8683 Somogybabod, 67.sz. Főút

Tankoljon Ön is
AVIA Gold adalékos
üzemanyagokat!

Részletekért érdeklődjön üzleteinkben.

Siófok, Hernyó sor fszt.1. • Enying, Kossuth u. 36/A.
06 30/211-9576 • 06 30/368-0946 • 06 84/312-935 • 22/91-11-92

KLÍMÁK

ÉRTÉKESÍTÉS - BEÜZEMELÉS - GARANCIA
HŰTÉSRE FŰTÉSRE

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 11-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)

Forcapil hajregeneráló, hajhullás ellen 30 db 5390 Ft  3990 Ft (133 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)

Született Angolok Angol Iskolája 0-99 éves korig.
A foglalkozások heti alkalommal történnek 2x45 perc 16:30-18:00

Jelentkezés: Siófok, Szôlôhegy u. 2. • Telefon: +36-30/560-8802

TANULJ  
ANGOLUL
ANYANYELVI

KÖRNYEZETBEN
1800 Ft/45 perc

II. TERMINUS
január 14- 

március 29-ig

III. TERMINUS  
április 1 - 

 június 15-ig

SZAKEMBEREK
A-Z-ig  

2019-ben is! 

Jövő héttől  
indul a 

rendszeresen, 
kéthetente 
megjelenő 

Szakemberek 
A-Z-ig rovat a 

Szuperinfóban!

BELLA KOZMETIKA Majer Arabella kozmetikus
Siófok, Széchenyi u. 8-10. • Tel.: 06 30/260-3720 

- hagyományos kezelések - gyantázás - regeneráló, 
ránctalanító kezelések - szemöldök, szempillafestés


