
SIÓFOK 2019. február 1., XXVIII/5.Érték és tartalom

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

• SZEMÉLY  
• TEHERAUTÓ  

• MINIBUSZ

DRIVER OPTIKA SZEMORVOSI  
VIZSGÁLAT  

Dr. Végh Sarolta
Siófok, Kele u. 5. (Református templommal szemben) 
Tel.: 06 84 311 974 • 06 30 469 4608 
Nyitva: H-P.: 9-17, Szo.: 8.30-12.30 óráig

Egyfókuszú lencséjét most FÉLÁRON adjuk! 
(komplett szemüveg készítése esetén, 6 dptr-2 cyl-ig)

Prémium kategóriás multifokális lencse  

-30% KEDVEZMÉNNYEL 
(komplett szemüveg készítése esetén)

Folyamatos 20%-os diákkedvezmény  
szemüvegkészítés esetén!

Cserélje le  
karcos, vagy nem  

megfelelô dioptriájú  

szemüvegét!!! Ér
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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!

Kerékpár infrafénnyel,
masszázs légkamrákkal

Új szolgáltatások a Sió Vital Stúdióban. 
 Cikkünk a 2. oldalon olvasható.

PIZZA RENDELÉS:
www.pizzakaravan.hu

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

Finomat
Jó minôségben

ELÉRHETÔ 
ÁRON

Autóbontó-Siófok
GÉPKOCSIKAT VÁSÁROLUNK 

BONTÁSRA! 
FORGALOMBÓL TÖRTÉNŐ 
VÉGLEGES KIVONÁSHOZ 

IGAZOLÁST ADUNK! 
Díjtalan beszállítás. 

Cím: Siófok, Honvéd u. 091/15 
Tel.: 06 30/9464-838 

www.autobonto-siofok.hu

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

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

Akció 2019.02.01-2019.02.16-ig
Rendelésre! Ribiszke 

Cukrászat

DOBOSTORTA
16 szeletes 2.590 Ft

 

 

 
 

 OPERÁTOROKAT 
keresünk  

 

+36 20 336 38 03 
SZÉKESFEHÉRVÁRRA 
Bér: nettó170-200.000 Ft 24
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Fekvő kerékpár infrafénnyel
 ■ Speed fitnesz-szel és 

masszázzsal egészült ki a 
Sió Vital Stúdió kínálata 
Siófokon, a Tanácsház 
utca 9. alatt.

Fekvő kerékpár infrasugarak-
kal, elektromos izomstimuláció 
(speed fitnesz), gépi hullámmasz-
százs – ezeket a szolgáltatásokat 
kínálja immár a siófoki Sió Vital 
Stúdió.

Az Infra Trainer az infrafényt, 
a világegyetem legjótékonyabb 
sugárzását állítja az egészség, a 
fittség szolgálatába. Az Infra Trai-
ner forradalmian új alakformáló 
gép, egy olyan fekvő kerékpár, 
mely infra vonalsugárzók és egy 
mágnesterápiás készülék hatá-
sát egyesíti. Edzés közben az inf-
rasugarak behatolnak a bőr alá, 
belülről felmelegítik, feloldják a 
zsírszöveteket és felszabadítják 
a méreganyagokat. Alkalmazási 
területek: fogyás; zsírégetés; cel-
lulitkezelés; bőrszépítés; immun-
erősítés; méregtelenítés; vérkerin-
gés-javítás; vitalitás-javítás.

A speedfitnesz egy elektromos 
izomstimulációt alkalmazó tré-
ning. Egy edzés 15-20 percig tart. 
Egy héten két alkalom az ajánlott, 
mivel az edzés nagyon intenzív. 

A tréning hatása 
a terheléstől és a 
közben végzett 
gyakorlatoktól 
függ. Egyaránt 
alkalmas izom-
növelésre, súly-
csökkentésre, 
valamint rehabi-
litációs célokra is. A súlycsökken-
tő hatás fontos része a regenerá-
ció. Az edzést követően fokozódik 
az anyagcsere, ami két nap után is 
átlag feletti értékeket mutat. Ha-
tásai: maximális erő növekedése; 
izomépítés; izomzati egyenlőtlen-
ségek kiegyenlítése; tartásjavu-
lás; súlycsökkenés; anyagcsere 
aktiválása; cellulitis-kezelés; tel-
jesítményfokozás; rehabilitáció.

Új szolgáltatás a nyirokmasz-
százs is. A gépi hullámmasszázs 
célja a nyirokáramlás elősegítése, 
ezáltal az immunrendszer mű-
ködésének serkentése, a csomó-
pontok semlegesítése és a káros 
anyagok eltávolítása a szövetek-
ből. Ajánlott stresszes életvitelt 
folytatóknak, vagy akiknek nem 
megfelelő az immunrendszerük. 
Kisebb mértékű ödéma eredmé-
nyesen kezelhető gépi nyirok-
masszázs segítségével.

A nyirokmasszázs során lég-
kamrával ellátott applikátorokat 
húzunk a teljes lábra, vagy a has-
derék területére, esetleg a karok-
ra. A hullámmasszázs gép levegőt 
fúj ezekbe a légkamrákba, lentről 
felfelé, ritmikus nyomást kifejtve 
a szövetekre. A nyomáshullámok 
a talptól kiindulva a bokán, majd 
az alsó lábszáron át a lágyéki nyi-
rokcsomókba pumpálják a nyi-
rokfolyadékot. E mellett termé-
szetesen gyógymasszőr is várja 
a hagyományos manuális masz-
százzsal a gyógyulni, frissülni 
vágyókat. 

INFÓBOX
Sió Vital Stúdió
Siófok, Tanácsház u. 9.
Bejelentkezés telefonon: 
70/504-26-21, 70/945-94-01,  
Facebook-on: Sió Vital 
Stúdió-Infratrainer.

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

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

ABS

ESP

ASR

74.990 Ft-tól

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

HASZNÁLT és ÚJ GUMIK!

Fixen telepített kamera elleni GPS védelem!
Gumiszerelés, centírozás AKKUMULÁTOROK

Teljes körû autójavítás, autószerelés, autó villamosság
Futómû szerviz, fékjavítás. Olajcsere. SZERVIZ: autódiagnosztika, 

(hibakód olvasás, törlés, szerviz intervallum állítás, stb.) 
Elektromos hibák javítása. (generátor, önindító, zárlat, stb.)

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

MÁRKAFÜGGETLEN AUTÓSZERVIZ 

Mûszaki felkészítés, vizsgáztatással (minden tipusra) Az
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Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

Tel.: 06 30 948 2646
www.vokk.hu 

Engedélyszám: E-000160/2014/A001

SZEMÉLY- és 
VAGYONŐR OKJ-s  
tanfolyam indul

Siófokon
február 9-én.

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

Tel.: 84/315-301
Nyitva: H: Szünnap, K-P: 9-16, Sz: 9-12, V: Zárva

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

TEL.: 06/70/205-0438
Az ajánlat 2019.02.01-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

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

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.

Tisztelt Erdőjáró!

Tájékoztatjuk, hogy 

2019. február 1.  
és március 31. között

ERDŐLÁTOGATÁSI KORLÁTOZÁS-T 
vezettünk be

a SEFAG Zrt. Szántódi Erdészeténél! 
A részletek megtalálhatóak a www.sefag.hu honlapon.

PSZICHOLÓGUS 
Ѱ

•  önértékelési zavarok 
életvezetési problémák   

•  hangulatzavarok, veszteség 
és traumafeldolgozás

•  énkép, testkép zavarok
•  szexuálpszichológiai 

problémák
•  családi és párkapcsolati 

konfliktusok

Várom jelentkezését:
www.pszitanacsadas.hu

06-30/640-4646

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...

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
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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!
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JEGENYE BÚTOR
Készleten lévô egyes termékek óriási kedvezménnyel!

Az akció 2019.02.01-02.14-ig ill. a készlet erejéig tart! Az árak forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák.

w
w

w
.fa

ce
bo

ok
.c

om
/j

eg
en

ye
bu

to
r

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

Nyitva: H-P 900-1700 Szo 900-1200

Mayhem nappali sor  
77.300 Ft

Tobias sarok ülôgarnitúra 
168.000 Ft

132.100 Ft

Rokar kanapé  
149.600 Ft

124.400 Ft

Benito könyvespolc 
23.900 Ft

22.600 Ft

Alma sarok ülôgarnitúra  
276.500 Ft

Long pihenôfotel  
78.400 Ft

Manon 4 komód  
22.900 Ft

Kora KS2  
103.900 Ft

VEGYES KEMÉNY  
APRÍTOTT TÛZIFA 

Tölgyfa külön kapható! Platóméret: 3,6 x 2 x 0,4 m

Tel.: 06/30/163-0350 • 06/30/769-7616

42.000 Ft/ 
3 üm3 14.000 Ft/üm3

68.000 Ft/ 
5 üm3 13.600 Ft/üm3
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AKCIÓ!

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

Tel.: +36/30/993-7881 

INGYENES TANFOLYAMOK 
(SZÁMÍTÓGÉP, OKOSTELEFON, LAPTOP, TABLET) 

16-65 ÉVES KORIG, 
SIÓFOK, NAGYBERÉNY, BALATONVILÁGOS 

engedélyszám: E-000400/2014/D003/D004.

TANFOLYAMAINK:
• ANGOL NÉMET OLASZ SPANYOL KEZDŐ• Word és Excel tanfolyamok
• Gépírás oktatás • Angol órák csak angolul gyermekeknek
• Angol közép és felsőfokú vizsgafelkészitő 
• Angol nyelvű társalgás anyanyelvi moderátorral
• Német, angol újrakezdő

NAGYIFON  
OKOSTELEFON  
HASZNÁLATI ISMERETEK!

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

Esküvői szertartás és fogadás 
A Darnayban, Gyenesdiáson.

A 375 éves pince és korhű rendezvénypajta 
májustól szeptemberig tárt kapukkal vár benneteket 

a Nyugat-Balatonon.

Kis létszámú, családias esküvők lebonyolításában, 
a pajtában 40 főig, a hangulatos udvaron 70 főig 

sátorral kibővítve állunk rendelkezésetekre.

Piknik vagy mediterrán parti?
Kérjétek személyre szabott ajánlatunkat!

Segítünk egyedi, az alkalomhoz és a helyszínhez illő 
köszönőajándék-ötleteinkkel.

Szeretnénk, hogy életetek legszebb és legfontosabb 
napja felejthetetlen legyen számotokra.

A Darnay. Pince, rendezvénypajta és piknikkert. 
8315 Gyenesdiás, Darnay u. 10. • +36-20-9381-588 

adarnaypince@gmail.com • www.facebook.com/ADarnay

Ha valami meghittre, 
különlegesre, egyedire vágytok...
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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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A SIÓFOKI ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

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

Tel/Fax: 06/84/326-040, 06/30/640-9780
E-mail: gemini@gemini-epker.hu • www.gemini-epker.hu • Az akció 02.01-02.15-ig

Szóródó termékek: sóder, homok, murva – kiszállítással!

SZÉN HŐSZIGETELÉSEK

GIPSZKARTONOK 
ÉS GIPSZKARTON 

KIEGÉSZÍTŐK

AKCIÓK!

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 2019.02.01-2019.02.28-ig illetve a készlet erejéig. Kádár Dénes – Ádánd, Árpád utca 76.

Érvényes: 2019.02.28-ig megrendelt 
Gealan profilból készült ablakokra.

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

Teljeskörű  
szerelési munka.

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: 
FEBRUÁR 12. 1630 

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

KISS SZILÁRD

SPORTCSARNOK

20:002019.03.16

Je g y e k  k a p h a t ók :  www. b a l a t on - p a r t i . h u
I n f or má c i ó:  i n f o@b a l a t on - p a r t i . h u

Jegy ér t ékesí t és a hel y szí nen:  el õadás el õt t  2  ór áv al
Jegy ér t ékesí t õ par t ner ei nk:  KI KK Si óf ok,  Tour i nf or m,  I BUSZ
Jegy . hu,  az I nt er t i cket  or szágos hál ózat án ker eszt ül .
Mi ndennemû v ál t ozás j oga f ennt ar t v a.

MIÉRT A KUBAI SALSA?
Könnyen tanulható

Tánctudás nem szükséges
Párban és pár nélkül is
Körtáncban oktatunk

Kulturált ismerkedési forma
Pároknak közös hobby

(Gyermekfelügyelet légvárral)

ÚJ KEZDŐ KUBAI SALSA  
TANFOLYAM FELNŐTTEKNEK

Február 5. kedd  
19:00 óra

HELYSZÍN: 
 Sió Dance & Sport Centrum

Siófok, Széchenyi u.11.

Info: Salsa Siófok +36 30 682 0124
www.salsasiofok.hu • Facebook: @salsasiofok

Rendezvényszervezés, bejelentkezés és idegen nyelvű információ: 
Csali Nikolett +36-20/808-6081

krokodilpince@gmail.com

A Tapolcai-medence nyugati szélén különleges termőtáj 
tetején, egyedi panorámával rendelkező Hegytelek 

dűlőben épült a Krokodil pince. Családunk büszkesége a 
Jégbor, mely olaszrizlingből készül.

A szőlőbirtokon lehetőség nyílik borkóstolót igényelni 
csapatépítés, családi rendezvény, leány- és legénybúcsú 
céljából, fogadóterünk és teraszunk borversenyeknek, 

konferenciáknak, esküvőknek, tréningeknek, 
tanfolyamoknak, tematikus programoknak ad otthont.

Fejfájás, álmatlanság, 
idegfájdalmak,
nyak-hát-derékfájdalom,
magas láz, kimerültség,
depresszió, emésztési zavarok,
magas vérnyomás,
szédülés, viselkedési problémák,
betegség-, mûtét utáni legyengült állapot kezelése.

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!
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Szakemberek A-Z-ig Kiváló szakemberek 
a környéken

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

TETŐSZIGETELÉS

Professzionális szigetelési 
megoldások Önnek több mint 
25 év szakmai tapasztalattal

Tel: 06-20/995 5532
Ingyenes helyszíni felmérés  

e-mail: hazteto21@gmail.com

PALATETŐK 
BONTÁS 
NÉLKÜLI 

FELÚJÍTÁSA

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

KÖLTÖZTETÉS- 
FUVAROZÁS

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

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

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

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

SZIGETELÉS

S.A.S Siófoki Autómentő 
Szolgálat és Szerviz

Non-Stop Gyorsszerviz
Személy ésTeherautó mentés

Non-Stop ügyelet +36-30-7337753
8600 Siófok Wesselényi u 91. 

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

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

CSEMPEBÁZIS- 
Megálmodta?  

Mi megvalósítjuk!

BURKOLATOK SZÉLES ÁLASZTÉKBAN!

BURKOLÓANYAGOKAUTÓSZERELŐ

VIZES FALAK 
SZIGETELÉSE
Családi házak, 

templomok 
PE-lemezzel, 

falfűrészeléssel!
50 év garanciával.
30/476-7283, 30/317-7706
e-mail: rafaiszkft@freemail.hu

FALSZIGETELÉS

AUTÓMENTÉS

SZÁLLÍTÁSKLÍMA

COLORADO • FESTÉK • CENTRUM

• színkeverés • mosható falfestékek 
• autófesték • hőszigetelő rendszerek

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

Nyitva tartás: H-P: 7-17, Szo: 7-12

FESTÉK

LAPOSTETŐK  
SZIGETELÉSÉT   

15 éves garanciával 
 vállaljuk!

INGYENES HELYSZÍNI  
FELMÉRÉS,  

ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉS!
20/940-6719

SZAKKÉPZETT FAVÁGÓ 
VÁLLALJA VESZÉLYES FÁK 

KIVÁGÁSÁT, VISSZAVÁGÁSÁT, 
ELTAKARÍTÁSSAL,  

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

kiralyfavago@gmail.com

FAKIVÁGÁS

KAROSSZÉRIA JAVÍTÁS
SZÉLVÉDŐCSERE
Tel.: 30/605-6030 • 30/895-7080  

Lepsény, Fő u. 31/A

MINDEN KÜLSŐ-BELSŐ 
MOSÁSHOZ  

AJÁNDÉK PERGŐ VAX!
Nyitva: minden nap: 7.00-19.00-ig
Cím: Siófok, Bajcsy Zs. u. 201. 

(Interfruct udvar) Tel.: +36-30/9727-923
2019. 02.01-től visszavonásig.

AKCIÓ! 

AUTÓMOSÁS

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

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

  openhousebalaton

INGATLANKÖZVETÍTÉS



2019. február 1.  7ÁLLÁSBÖRZE

25
36

08

2
0
0
0
0
5

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

2
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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

Siófoki cég keres  
fizikai munkára 
/cipőgyártás/

BETANÍTOTT 
MUNKÁST.

Csökkentett 
munkaképességűek  

jelentkezését is várjuk.
Gyártósoron, varrásban 

szerzett tapasztalat 
előnyt jelent.

Jelentkezésüket fényképes 
önéletrajzzal az alábbi e-mail 

címre várjuk: 
production@frduval.com

Siófoki építőipari 
cég keres 

éves állásra 
kiemelt fizetési 
lehetőséggel 

kőművest és 
segédmunkást!
70/333-5943
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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  

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

Szeretnéd, ha megbecsülnék, hogy jól dolgozol? 
Mi megfizetjük a munkád árát!

Ságvári telephelyű Saluxto Kft. műanyag fröccsöntő és 
összeszerelő üzemünkbe keresünk munkatársakat 

 RAKTÁROS és OPERÁTORI munkakörbe.

Új raktárosainknak tanulmányi szerződés keretén belül álljuk 
a targoncás jogosítványt is!

Neked való? Jelentkezz!
Várunk Ságváron, az Újtelep III. utca 15-ös szám alatt.

Alapítványunkhoz  
Balatonboglárra 

NÉMETÜL JÓL BESZÉLŐ  
MUNKATÁRSAT 

KERESÜNK  

irodai munkára.
Tel.: 70/231-5987

Németnyelvű Ingatlantulajdonosok 
Magyarországi Alapítványa

Kiss-Magyar Építő Kft.
Építőipari generálkivitelező cég,  

KŐMŰVES, ÁCS,  
SEGÉDMUNKÁS
POZÍCIÓBA MUNKATÁRSAKAT  

KERES HOSSZÚ TÁVRA.
 Jelentkezni az alábbi

elérhetőségeken:  
06-30-822-6774,

info@kiss-magyar.hu

ÉVES ÁLLÁSRA  
PULTOST FELVESZÜNK.

Jelentkezés részletes önéletrajzzal személyesen a Café Melba kávézóban,  
Siófok, Fő u. 172. sz.alatt vagy melbacafe.siofok@gmail.com címen lehet.

ÁLLÁS!
Számítógépes ismerettel, eladó gyakorlattal 

és középfokú végzettséggel rendelkező

ELADÓT  
Balatonszabadi Trafik és  -ba felveszünk

Kereseti lehetőség nettó 200.000
Érdeklődni a +36/30/685-9807  

telefonszámon (H-P 8-17) Sendex Trafik Bt.

VABEKO Kft. teljes munkaidős főállásra  

HEGESZTŐ, CSŐSZERELŐ  
LAKATOS, NEHÉZGÉPKEZELŐ  

munkatársat keres szénacél csővezetékek  
hegesztéséhez és szereléséhez. 

Szakirányú végzettség, hegesztői minősítés (141/111) és  
C kategóriás jogosítvány előny, de nem feltétel.  

Munkába járást biztosítjuk. 
Az önéletrajzokat és a jelentkezéseket a következő elérhetőségeken 

várjuk: ifjbernula@vabekokft.hu telefon: 06-84-519-432

A balatonföldvári 
IRIS ÁPOLÁSI OTTHON

• ápoló-szakápoló  • szociális gondozó
• konyhai kisegítő  •  takarító

munkatársat keres éves állásra

Szükség esetén szállás megoldható
Jelentkezés, önéletrajzok benyújtása:

személyesen: 8623 Balatonföldvár, Széchényi I. u. 2. 
telefonon: 20/941-2427e-mail: betti7963@gmail.com

ÁLLÁSHIRDETÉS
Uszodamester/Uszodagépész

A Galerius Fürdő állást hirdet  
uszodamester/uszodagépész munkakörbe.  

Csatlakozz csapatunkhoz!

Szeretni fogsz nálunk dolgozni, ha: 
• alaposan és pontosan végzed a munkád
• jó csapatjátékos vagy
• jól tudsz a vendégekkel kommunikálni, segítőkész vagy
• szereted a vizet és a fürdőt

Amit várunk tőled:
• műszaki alapismeretek vagy műszaki beállítottság
• önálló munkavégzés, felelősségtudat
• csapatszellem
• jó problémamegoldó készség

Amivel segíteni és motiválni tudjuk munkavégzésed:
Ha nincs meg a végzettséged, mi segítünk, hogy 
megszerezd! Szeretnénk lehetőséget biztosítani olyan 
pályakezdő fiataloknak és szakmát érdeklő  
embereknek, akik szívesen dolgoznának nálunk.

Várjuk jelentkezésed fényképes önéletrajzzal:
sales@galerius-furdo.hu • info@galerius-furdo.hu

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.

SIÓFOKI 
TEMETKEZÉSI 

KFT. 
TEMETŐI 

MUNKAKÖR  
betöltésére, 
éves állásra,  

„B” kategóriás 
jogosítvánnyal 

rendelkező férfi 
munkatársat keres.  

Jelentkezés: 
20/267-8815 vagy 

személyesen 
Siófok, Fő u. 200.

Munkalehetőség 
Siófokon 

gépkezelő-
operátor 

munkakörben, 

2 műszakban!
Amit kínálunk:
-  Ingyenes céges buszjárat  

(Az érintett településekről 
érdeklődjön telefonon!)

- Béren kívüli juttatás
- Családias környezet
- Hosszú távú munkalehetőség
- Határozatlan idejű szerződés
Előny:
-  Hasonló területen szerzett 

tapasztalat

Jelentkezés:
A részletekről érdeklődjön 

telefonon a 
06 70/323 00 01-es  

telefonszámon vagy e-mailben az  
irodavp@opuswork.eu 

e-mail címen!
Csörgessen meg,  

visszahívjuk!
opus európa kft.

25
35
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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

Siófoki élelmiszeripari 
vállalkozás 
RAKTÁRI 

ANYAGMOZGATÓ 
munkakörbe éves állásra 

munkatársat keres.
Feladatok: - (kézi erővel illetve 
kézikocsival) napi betárolások, 

áttárolások, komissiózás
Feltételek: - 8 általános, pontosság, 

gyorsaság, együttműködési  
készség, munkakörnek megfelelő 

fizikai állóképesség
Hasonló munkakörben  

(élelmiszeripar, raktározás) szerzett 
tapasztalat előny, de nem elvárás

többműszakos munkarend vállalása, 
versenyképes jövedelem.

Önéletrajzokat a allas@siofriss.hu 
e-mail címre kérjük.

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.

Balatonszemesi Wellness Hotel Szindbád  
az alábbi pozícióba keres kollégát:

ÉJSZAKAI RECEPCIÓS és KARBANTARTÓ 
pozíciókra. 

Önéletrajzokat az allas@szindbad.hu  
email címre várjuk! Infó: +36 84 361 071



APRÓHIRDETÉSEK

ÁLLÁST KERES 

Egészségügyi végzettséggel idős gon-

dozást vállalok. Tel.: 0620/589-4524

ÁLLÁST KÍNÁL

Szakácsot keresünk nettó 540.000 Ft/

hó Siófok Petőfi sétányon 4 hónapra. 

06/70/314-7776

Gondnoki állást keresek, kisebb karban-

tartással bentlakással. 06-20-279-4449

Siófoki generál kivitelező cég keres, Sió-

fokról és vonzáskörzetéből, építő iparban 

jártas ügyesebb kezű kisegítő embere-

ket, kőműves, lakatos szakmunkásokat. 

Bérmegegyezés személyes találkozón. 

Érd.::06-20/9626-113

Ács mellé segédmunkást keresek. 

06/20/9687-217

Siófoki italkereskedésbe áruterítő kollé-

gát keresünk "B" és "C" kategóriás  

jogosítvánnyal. Önéletrajzokat a  

siofok@siomente.hu címre várjuk. 

06/30/692-7539

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 vállalkozás munkatársat keres 
könyvelő és bérszámfejtő munkakörbe. 
Elvárás: mérlegképes könyvelői vagy 
szakirányú végzettség. Teljes munka-
idős, hosszú távú foglalkoztatás, mun-
kakörnek megfelelő biztos jövedelem. 
Fényképes önéletrajzokat az  
alábbi e-mail címre várjuk:  
penzugy.szamvitel.somogy@gmail.com

A Kezola Kft. értékesítő munkatársat ke-
res! Elvárások: jó kommunikációs kész-
ség, precíz munkavégzés, felhasználói 
szintű számítógépes ismeret. Amit kíná-
lunk: Jutalékrendszeres bérezés, össze-
tartó, jó csapat, hosszútávú munkalehe-
tőség Jelentkezni lehet fényképes 
önéletrajzzal személyesen a 8624 Bala-
tonszárszó Szemesi u. 2/B, vagy a  
kenyer.zoltan@kezola.hu e-mail címen

Azonnali kezdéssel segédmunkára, épí-
tőiparba, dolgozni akaró munkatársakat 
keresünk! Éves állás! 06/30/956-2236

Siófokra nyárra takarítónőt keresek. 
06/30/450-1050

Kőművest, burkolót, segédmunkást, hő-
szigetelésben jártas szakembert hosszú-
távra felveszek. Tel.:06-30/9549032

Pietro pizzéria éves állásra siófoki lakos 
konyhai kisegítőt és pizzaszakácsot fel-
vesz. Érd.: 15-17 óra között 06/30/9867-
964

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

Siófoki céghez tehergépkocsivezetőt C-
kat. jogosítvánnyal, nehézgépkezelőt, 
mezőgazdasági gépszerelő kollégákat 
keresünk éves állásra. 06/30/8300-243

Fizikai munkára B kategóriás jogosít-
vánnyal rendelkező férfi kollégát kere-
sünk. Az önéletrajzokat e-mailben az 
info@gastrocentrum.hu címre, vagy sze-
mélyesen a 8600 Siófok, Asztalos utca 
99. címre várjuk!

Titkár(nő) állás meghirdetése: Cé-
günk titkár(nő)t keres Siófoki  
munkavégzéssel. Részletek és  
jelentkezés az alábbi linken:  
www.begevolt.hu/titkarno_allas

Balatonszárszói egyházi konferencia 
központ takarító munkatársat keres. 
(Gépkocsival bejárni tudó munkatársat 
keresünk, vagy helyi lakost) Érdeklődés a 
0620 8243143-as telefonszámon.

Elektronikai műszerész, technikus 
Munkatársat keresünk: elektronikai 
termékek szervizelése, hibakeresés. 
Fix havi bér + cafetéria + jelenléti bó-
nusz + bruttó 105.000 Ft belépési bó-
nusz. Középfokú műszerész végzettség 
vagy tapasztalat szükséges! Munka-
végzés helye: Budapest (ingyenes szál-
láslehetőség) Jelentkezés: Jobconcept 
Kft.,06-70/572-4464 vagy allas4@
jobconcept.hu

Kézi autómosóba éves állásra autómosó 
kollégákat keresünk. 06/20/9831-692

Siófoki javító cég tehergépjárművek 
szerelésében jártas autószerelőt keres. 
06/30/253-4805

Balatonföldvár Griff Apartmanba takarí-
tó-gondnoki munkára részmunkaidős al-
kalmazottat keresünk. Tel3630-9674322

Büfés eladói munkakörben kollégát 
keresünk Tabra, éves állásra. Mun-
kavégzés három műszakos  
munkarendben. Önéletrajzokat a  
juliennetab@gmail.com címre kér-
jük. Érd: +36 30 866 26 95

Siófoki gyümölcsösbe munkásfelvétel! 
06/20/310-7050

Székesfehérvári építőipari cég keres 
szakembereket kőműves, festő, ács és 
segédmunkás munkakörre. 30/678 
6404, allas.kivitelezes@gmail.com 
BRETTOhouse Kft.

Ha úgy érzed, hogy egy új munkahelyen, 
új babérokra törnél, egy fiatalos csapat-
ban képzeled el a jövődet, ahol kipróbál-
hatod magad hírlevél szerkesztésben, 
értékesítésben, kapcsolatteremtésben, 
jelentkezz fényképes önéletrajzoddal és 
motivációs leveleddel a következő email 
címen: info@azurevent.hu Ha nem vagy 
ilyen beállítottságú, de szívesen dolgoz-
nál velünk, mert eredményes lennél tele-
fonos vagy irodai munkában, jelentkezz 
bátran.

Siófoki patikába érettségivel ren-
delkező asszisztensjelöltet, gyógy-
szertári asszisztenst keresünk. 
Fényképes önéletrajzot  
az alábbi emailcímre várjuk:  
asszisztensek2@gmail.com

Siófoki állatvédő alapítvány menhelyére 
(Balatonszabadi külterület), állatgondozó 
munkakörbe pörgős fizikai munkára, ál-
latszerető, "B" kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező munkatársat felveszünk Sió-
fok és közvetlen környékéről! Önéletraj-
zokat a siofokiallatvedo@gmail.com e-
mail címre várjuk!

Szórólap terjesztésre munkatársat ke-
resünk. Tel:0670/431-1349

Chef Étterem szakácsot keres éves állás-
ra. 06/30/9465-517

Kertépítő cég éves állásra keres 
építésvezetőt, kertészt, kőművest, 
ácsot, mezőgazdasági gépszerelőt 
(gépkezelőt). B kat. jogosítvány 
előnyt jelent. Érd: 06/20/411-6895

Irodai munkára munkatársat keresünk 
Német vagy Angol nyelvtudással. Jelent-
kezni lehet fényképes önéletrajz elküldé-
sével az info@gastrocentrum.hu e-mail 
címre vagy személyesen a 8600 Siófok, 
Asztalos utca 99. szám alatt.

Siófoki étterembe gyakorlattal ren-
delkező szakképzett felszolgálót, 
konyhai kisegítőt felveszünk! Jelent-
kezni: 20/330-6619 12-18h között

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

Albérlet Siófokon rövid távra kiadó! 
06/70/252-5064

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

Balatonszárszótól 5 km-re Szóládon, 
felújított, 48m2-es családi ház eladó. 
I.ár: 14,3 MFt. Érd.: 06/70/207-8229

Üzlethelyiség Siófokon, Főtéren bé-
relhető. (23m2, földszinti bejárattal, 
kirakattal) 06/30/9408-174

Siófokon az Újpiac téren lakás eladó 
vagy kiadó! 06-20-958-9823

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk  

köszönetet mindazoknak 
a rokonoknak, barátoknak, 

ismerősöknek, 
volt munkatársaknak,  

akik szeretett halottunkat  

TÓTH JÓZSEFNÉT 
utolsó útjára elkísérték,  
gyászunkban osztoztak, 

fájdalmunkat együttérzésükkel, 
virágaikkal enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 

ÖZV. KOSÁRSZKY  
IMRÉNÉ 

drága Babszika
siófoki lakos, életének 101. évében megpihent. 

Szerettünk hamvait Február 7-én, csütörtökön, 11 órakor  
a Kele utcai temetőben helyezzük örök nyugalomra.  

Szerető családja

Megemlékezve tudatjuk  
mindazokkal  

akik ismerték, hogy  

SZILÁGYI SÁNDOR 
 Siófok, Fő utcai lakos  
életének 93. évében  

2018. december 26-án elhunyt. 
Ezúton búcsúznak tőle  

volt munkatársai,  
barátai, ismerősei.
Nyugodj békében!

Fájdalommal tudatjuk, hogy 

BORBÉLY ISTVÁN 
siófoki lakos 81. életévében elhunyt. 
Temetése február 5-én, kedden,  

11 órakor lesz a Kele utcai temetőben. 
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

FAZEKAS MIHÁLY
 hosszan tartó betegség után 62 éves korában elhunyt.

Február 7-én, 15 órakor a Kiliti temetőben helyezzük örök nyugalomra.
Előtte 14 órakor gyászmise a Kiliti katolikus templomban.

Gyászoló szerettei

Fájdalommal tudatjuk, hogy 

KERTÉSZ ISTVÁNNÉ 
siófoki, volt magyarkeszi lakos  

86 éves korában elhunyt. 
Temetése 2019. február 8-án, pénteken,  

15 órakor lesz a siófoki Kele utcai temetőben.
Gyászmise 14 órakor a Foki hegyi  

Szent Lőrinc katolikus templomban. 
 Gyászoló szerettei



APRÓHIRDETÉSEK
Sziko Kft vállalja egyedi bútorok felméré-
sét és gyártását, igény szerint látvány-
terv készítést. Érdeklődni: Zamárdi, 
Akácfa u.1. vagy Sió Pláza megrendelő-
pontunkon. 84/346-714 vagy 
06309438858.

Autó és motorvillamosság, UV-jelö-
lés, szélvédőjavítás, akciós szélvé-
dők-oldalüvegek legolcsóbban. 
Siófok-Kiliti, Honvéd u.28. 
06/70/519-3663

Tereprendezés, árokásás, sittszállítás, 
zöldhulladék elszállítás, lomtalanítás, 
tuskókiszedés. Tel.sz.: 06/30/213-0344

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

Fogsorjavítás! Siófok. 06-20/775-3948

Kárpitos Bt. T.:06/30/385-0624

Kémény bélelés, felújítás  
bontás nélkül, garanciával.  
Cserépkályha forgalmazás, építés. 
www.szucs.kemenycserepkalyha.
hu, 06-70/427-0742

Ács és kőműves munkát vállalok. Burko-
lás, térkövezés, terasztetők, kiülők, teljes 
tetők felújítása, kivitelezése, falazás, va-
kolás, külső hőszigetelés. 06/30/701-
2822

Azonnali kezdéssel kőműves mun-
kát, ács munkát, festést, bontást, 
vízszerelést, villanyszerelést és tér-
kövezést vállalok. 06/30/364-9408

Kárpitos! Ülő-, fekvő-, still bútorok szak-
szerű javítása. 06/30/904-5809

Best-Unio Nyílászárók, árnyékolóbe-
rendezések javítása, gyártása, beépí-
tése. Teljeskörű lakásfelújítás. 
06/20/4038-400, 06/20/336-0011

Redőny javítás. Csörgő 06-30/9139-
635

Akciósan februárban, márciusban ács 
és tetőfedő bádogos munkát, palatető 
bontást, felújítást vállalok.Saját 
anyagból dolgozunk. /réz, alu, lindab, 
bramac/.06-70/566-4054

Festés, mázolás, tapétázás! 06/30/476-
7363

TÁRSKERESŐ
Enyingen élő, jól szituált Úr keres 50 
éves korig hölgyet. 06/22/372-415 
06/30/5292-642

Társkereső Iroda országos adatbázissal, 
leinformált ügyfélkörrel, szakértői segít-
séggel. Telefon: +36-30/8730-266

60 éves úriember társat keres. 
06/30/923-1045

OKTATÁS
Angol, matematika oktatás. 06/70/942-
0204

Beszédközpontú angol nyelvtanulás, 
korrepetálás, kezdőknek, minden kor-
osztálynak. Csák Panna 06/30/575-
0603

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező, Ven-
déglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 
06-70/637-4750. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011).

Masszázstanfolyam indul Siófokon, 
február 20.-tól Svéd frissítőmasszázs. 
39.000Ft Nyirokmasszázs. 42.000Ft 
Reflex talpmasszázs. 42.000Ft Érd: 
0670/369-8655

Beszédcentrikus angol oktatás, korre-
petálás gyerekeknek. Házhoz megyek! 
angolforkids@gmail.com

Csere! Értékegyeztetéssel, kisebbre. 
Ceglédi, liftes, 2. emeleti, 76 m2 társas-
házi tégla, 3 szobás, gázkonvektoros, 
parkettás, erkélyes lakásomat hasonló 
adottságú siófokira. 06/70/947-3225

Balatonföldvár központjában, berende-
zett ház 2-3 főre kiadó. Tel: 06-20-246-
8463

Kilitin családi ház eladó 22 Millió. 
06/20/341-5095

Siófokon családi ház a Kele utcában el-
adó. 06/30/769-3529

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

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

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

Siófokon 2 szobás 8. emeleti panorámás 
lakás eladó. 06/30/9861-531

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

Eladó Siófok központjában 51 m2-es pa-
norámás panellakás. 06/30/352-3500

Eladó Siófok, Fő u.107. alatt 3 apartman, 
esetleg hitelrendezésre tulajdonostársat 
keresek. 06/70/380-8713

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

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

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

EGYÉB
Akció! Hízók, mangalicák, malacok (nem 
táposak) eladók. 400 Ft/kg. 06/30/9366-
188

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

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

Ezermester munkát vállal, szerelés, javí-
tás, karbantartás, Siófok és Enying kör-
nyéke. Tel.:30/391-9910

Mozgó MÉH házhoz megy! Legmaga-
sabb áron felvásárol: vashulladék, vasle-
mez, akkumulátor, egyéb fémhulladékot. 
06/30/367-6206

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

Száraz, kemény, hasított tölgy tűzifa, 
konyhakészen hasítva: 15.000ft/m3, ve-
gyes tűzifa: 13.000Ft/m3, akác tűzifa: 
16.000Ft/m3, Siófok és 30km-es körzet-
ében ingyenes kiszállítás. Tel.: 30/409-
3006 477818

Kb. 3000 kötetes könyvtár eladó. Válo-
gatni is lehet. 06/30/391-2663

Vásárolok újabb kiadású könyveket, dia-
filmeket, diavetítőt, régipénzeket, kitűn-
tetéseket, kis-plasztikákat, régiségeket. 
Házhoz megyek. 06/30/608-7996

33db nagy körbála széna, 10.000Ft/db 
áron egyben eladó. Tel.:+36-30/9460-
383

Eladó Siófokon jó állapotú franciaágyak, 
éjjeli és ruhásszekrények, puffok, étkező 
garnitúrák és ablakok. Ár megegyezés 
szerint. Tel.:06-20/807-4517

Hagyományosan füstölt csontos sonka 
eladó! 06-30-420-6709

Lomtalanítás, udvartakarítás, lombszál-
lítás, bontást, bozót irtást vállalok! T.:06-
30/943-8963

Aprított bútorlap tüzelőnek 8000Ft/ öm-
lesztett m3. Tel.:06-30/943-8963

Tűzifa akció nyugdíjasoknak, ked-
vezményekkel kuglizva, hasítva, 
méterben, kiszállítva. 
Tel.:+3630/709-5903 AA5842245

Hízott kacsa és pulykakakas eladó! 
30/6655940

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

80 literes vörösréz üst duplafalú érvényes mű-
szakis autóra cserélhető. 06/30/390-2138

Akác aprított tűzifa 70e.Ft/teherau-
tó, (3,75x2,2x0,5 platóméret) 
Tel.:06-30-915-8824 AA6225432

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

Idős hölgy mellé gondozónőt keresünk, 
délután 2-től este 10-ig Siófokon. 
Tel.:30/9735-815

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

Nagybálás széna és lucerna eladó! 
Tel.:06-20/515-6636

ELVESZETT 2019.01.07.-én Buksi nevű 
fekete keverék kutyám, Siófok környé-
kéről, nyakörv nélkül. 4,5 éves, chipes, 
beoltott szuka, 12 kg, barátságos. Elér-
hetőségek: Berki Ildikó, mobil: 70 506 
9680, e-mail: februar29@freemail.hu 
MAGAS JUTALMAT ADOK

Kiskocka szalmabála, szénabála, körbá-
la, kecsketej, kecskesajt, kecsketermé-
kek. boroshordók(200L) eladó. 
0670/2875-441

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

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

Lakás-, udvartakarítás, lomtalanítás, 
bontás, szemét és sittszállítás. 
06/30/348-9612

Szegélylécek (ajtószegély, pipaléc, 
saroklécek, háromszögléc, képke-
retléc, parkettaszegély, sima lé-
cek...) ,Akác küszöbök, korlátka-
paszkodók, deszkák, stafnik. 
Horganyzott szegek, facsavarok, fa-
ragasztók, szilikonok, csiszolóanya-
gok. Varga Barkácsbolt, Siófok, 
Honvéd u. 78.

Eladó Renault Master 3,5 t teherautó, 
ugyanitt 6 db emeletes ágy. 06/30/233-
9916

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

Vásárolnék lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerészesztergát, marógé-
pet, kompresszort, invertert, kis gépeket. 
0670/624-5475

3,3m-es kombinátor eladó. Tel.: 
0630/853-2122

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

Vásárolok bizsukat, hagyatékot, 
ezüstöt, bontóasztalt, gyalupadot, 
dunnát, fateknőt, saját részre szar-
vasagancsot. Értesítésre házhoz me-
gyek. Ramosné, 06-30/979-8398, 
06-74/465-699.

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

Nagytestű fiatal kakasok eladók.T30-
2351553

Száraz, kemény tűzifa eladó akác, 
bükk, cser 13000ft/m3. Garantált 
mennyiség. Tel.: 0630/971-1369

Lucernaszéna körbálák eladók Kapo-
lyon. Tel.: 0620/223-8571

Felültöltős automata mosógép garanci-
ával, akár kiszállítással 27eFt. Tel.:06-
30/9939-234

3 kerekű gyermekkerékpárt vásárolnék. 
Tel.:06-20/399-3982

Vegyes, kemény, aprított tűzifa 
35.000/teherautó (platóméret: 
3x2x0,5 3m3) Tel.:06-30/584-0309 
AA6103471

Akác, cser, tölgy, vegyes, kemény aprí-
tott tüzifa. 13000ft/m3. Akácfa 18.000 
Ft/m3. Tel.:06-30/584-0309 
AA6103471

Akác, cser, tölgy száraz konyhakész tű-
zifa 14.000Ft/m3, azonnali kiszállítással. 
06-70/561-1726 AA5988235

Akác, cser, tölgy száraz konyhakész tű-
zifa 14.000Ft/m3, azonnali kiszállítással. 
06-70/561-1726 AA5988235

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

Kíváló állapotú, masszív szállodabútor 
eladó, franciágyak fejvéggel, egyszemé-
lyes ágyak fejvéggel, szekrények, íróasz-
tal, bőröndtartó és asztal székekkel. Érd: 
06-30-462-1366.

SZOLGÁLTATÁS
Mosógép-és mikrohullámú sütő szerviz. 
06/30/4380-041

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

Szobafestés-gipszkartonozás-lami-
nált parkettázás 30/498-6893

Lomtalanítás, teljes lakáskiürítés, pad-
lástól pincéig, lomelszállítás, épületbon-
tás, 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

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

Villanybojler tisztítás, javítás, csere. 
Tel.:0670/203-8571

Villanyszerelést vállalok! 06/30/286-1338

Kültéri és beltéri kőműves munká-
kat vállalok referenciákkal, szám-
lával. (térkövezés, kerítésépítés, 
hőszigetelés, lamináltpadlózás, 
glettelés, festés) 06/30/907-3209

Burkolás és ahhoz tartozó kőműves 
munka. T.0620-4565079

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

Cégünk vállal gipszkartonszerelést, fes-
tést, hideg-meleg burkolást, vízvezeték-
szerelést és kőműves munká-
kat.06-70/416-2409

Kőműves munkákat, javítást, átalakítást 
vállalok. 06/20/540-3716, 06/30/784-1782

Duguláselhárítás falbontás nélkül 0-24-
ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén is, ga-
ranciával. 06-70/233-0673

Energetikai tanusítvány, S.O.S, 48 óra 
alatt. 06/30/238-7310

Ácsmunka! Veszélyes fák kivágása! 
Csatorna felrakást és javítást is vállalunk! 
Hívjon bizalommal! 06/70/885-8251

Parketta, szőnyeg, vinyl, pvc lerakás rö-
vid határidővel. 06/30/921-8417

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 2019.02.01-
02.28-ig tart.) Tel.: 06-30/295-6555

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

Festés, mázolás, gipszkartonozás, hi-
deg- meleg burkolás azonnali kezdés-
sel! Tel.:06/20/354-9999

Lakatos munkák olcsó, korrekt áron. 
Tel.:06-30/506-7117

Kerítésépítés, kivitelezés a megren-
delő kérése szerint azonnali kezdéssel. 
Tel.:06/20/354-9999

Kisebb asztalos munkát vállalok. T:06-
70/515-3188

Kőműves munkát vállalunk A-Z-ig 
azonnali kezdéssel. Térkövezés. 
Tel.:06/20/354-9999

Költöztetés, fuvarozás, házhoz szállítás 
- ZOZIZO Tel.:30/769-6556

Duguláselhárítás, csatornatisztítás. 
06/20/354-9999
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A kalcium a szervezetben legnagyobb 
mennyiségben előforduló ásványi 
anyag főként a csontokban található. 
A kalcium fontos szerepet játszik 
a szervezet életműködéseiben. 
Hiányában többek között romlik az 
idegek, izmok, és a szív működése, a 
véralvadás hatékonysága. Ezenkívül 
sok hormon hatását is a kalcium 
közvetíti.

Linex Forte élőflórát 
tartalmazó kapszula 14x / 28x 
Anitbiotikum kúra?  
A Linex Forte több milliárdnyi  
élőflóra sejtet tartalmaz,  
melyre a bélflórának  
az antibiotikum kezelés  
első napjától szüksége lehet.

A készítmény B-vitaminok 
és egymilliárd élő baktérium 
egyedülálló keveréke. 
A floraliv-ben található 
baktériumtörzsek gyomornedv ellenállók, ami segíti, hogy nagyszámú élő 
baktérium jusson el a bélbe. A B-vitamin összetétel az alábbiakhoz járul hozzá: 
A B6 és a B12 vitamin az immunrendszer normál működéséhez.
A B2 és a B3 vitamin a nyálkahártyák normál állapotának fenntartásához.
A normál energiatermelő anyagcsere folyamatok fenntartásához (B1, B2, B3, B5, 
B6, B12). A fáradság és a kifáradás csökkenéséhez (B2, B3, B5, B6, B12). 

Az Anaftin® védőfilmet képez az aftákon 
és egyéb szájsebeken, (pl. fogszabályzó, 
fogpótlás okozta sérülések és más 
apró sebek), így enyhítve a fájdalmat. 
A készítmény hialuronsav és aloe 
vera tartalma segíti a sérült szövetek 
természetes gyógyulását.

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 2019.02.01 - 2019.02.28-ig, ezen belül a készlet erejéig tart.

LINEX FORTE 28X:  
2950 Ft helyett 1.950 Ft 69,55 Ft/db  

Mínusz 1000 Ft

CALCIUM SANDOZ C 1000MG 10X: 

1025 Ft helyett 725 Ft 72,5 Ft/db  

Mínusz 300 Ft

ANAFTIN 3% SZÁJÖBLÍTŐ 120ML: 

2570 Ft helyett 1.570 Ft 13,08 Ft/ml 

Mínusz 1000 Ft

FLORALIV AMPULLA 7X: 

2085 Ft helyett 1.285 Ft 183,57 Ft/db 

 Mínusz 800 Ft

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. február 1-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)

LRP MICELLÁS ARCTISZTÍTÓK -20%
LIPICAR TERMÉKCSALÁD -20%

Vichy Solo második olcsóbb termékre 
50% KEDVEZMÉNY

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)

Naturland vadgesztenye tabletta  

    visszér ellen 30 db  2400 Ft 1690 Ft (56,3 Ft/db)

Venovell visszér ellen 20+20 db  3830 Ft 3290 Ft (82,25 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)

Flexagil izom- és ízületi fájdalmakra,  

   gyulladáscsökkentő hatás 100 g 2680 Ft 2490 Ft (25 Ft/g)

OPUS Bisztró - Siófok
Az 5 csillagos Hotel Azúr Prémium  

Gourmet Bisztrója várja azon jelentkezőt, aki
- szakmailag igényes,

- fejlődni vágyó, vagy minőségi helyet kereső,
- elkötelezett, alázatos,
- képzett, gyakorlott és 

SZAKÁCS,  
RÉSZLEGVEZETŐ SZAKÁCS, 

VAGY FELSZOLGÁLÓ
POZÍCIÓBAN SZERETNE ELHELYEZKEDNI.

Amit kínálunk:
- magas szintű gasztronómia - fejlődési lehetőség

- minőségi munkakörnyezet - kiemelt bérezés
- egész éves, bejelentett foglalkoztatás, akár azonnali kezdéssel.

Fényképes szakmai önéletrajzokat az  
eva.olah@hotelazur.hu címre várjuk.

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
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Mintaasztalos K�  
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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
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Munkatársakat keresünk
három műszakos munkarendbe,

Siófokra

GYÁRTÁSELŐKÉSZÍTŐ  
(lékonyha)

valamint

GÉPKEZELŐ
munkakörbe 

Elvárások:
• Precizitás
• Műszaki érzék
• Terhelhetőség
• 3 műszakos munkarend vállalása

Előny:
• Targonca vezetői engedély

Várjuk jelentkezését MOST!
a Sió-Eckes Kft.  

8600 Siófok Pf. 128. postacímen, 
vagy a HU–HR@eckes-granini.com 

e-mail címen.

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

OPERÁTOROKAT 

keresünk siófoki  
partnerünk részére. 

8 órás munkavégzés, 
 2 műszak, 

ingyenes céges 
buszjárat, cafeteria, 

műszakpótlék. 
További információ:  
20/406 6989 vagy  

siofokiroda@dologido.hu  
vagy személyesen  

Siófok, Dózsa György 
utca 1/4.


