
SIÓFOK 2019. február 15., XXVIII/7.Érték és tartalom

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

• SZEMÉLY  
• TEHERAUTÓ  

• MINIBUSZ

Ahányadik napján születtél BÁRMELYIK hónapnak, annyi % kedvezményt kapsz az üzletben a tortával megjelölt termékekre. 
 Ha elsején,... hát akkor csak 1%-ot, de ha esetleg harmincegyedikén, akkor már 31 %-ot.  

És még ráadásként, ha Te is februárban születtél, akkor a megvásárolt bútorodat ingyen házba is szállítjuk!

Vas adagolható: 50 Ft/kg
Vas nem adagolható: 40 Ft/kg

Vaslemez: 40 Ft/kg
Vörös réz: 1200 Ft/kg
Sárga réz: 800 Ft/kg

Alumínium festett: 240 Ft/kg
Alumínium öntvény: 210 Ft/kg

Alumínium tiszta: 340 Ft/kg 
HT vörös réz: 1050 Ft/kg

Horgany: 350 Ft/kg
Saválló: 200 Ft/kg
Ólom: 300 Ft/kg

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

Bôvebben: www.szabadimehtelep.freewb.hu • Karton p.: 13 Ft/kg, Újság p.: 20 Ft/kg. 
Nyitva: H-P: 800-1700-ig, Szo: 800-1200-ig, Vas: Zárva • NAV ellenôrzött, hitelesített mérlegekkel dolgozunk!

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

Balatonszabadi Méhtelep felvásárol

A Szuperinfó XXVIII/6. számában a kiadó hibájából 
rossz adatokkal jelent meg a hirdetés. Helyesbítés:

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

ÚJ BÚTOROK ÜZLETE Balatonszárszó, Mikes K. u. 4.
Tel.: 06/70/227-5859 • 06/84/363-773 

Balatonszárszó
Siófok
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I. OSZTÁLYÚ BÚTOROK 
AKCIÓS ÁRAKON 
KÉSZLETEMRŐL  

AZONNAL ELVIHETŐK!
A nyitvatartásokról szíveskedjenek  

telefonon érdeklődni.
Az akció ideje 02.15-től a készlet erejéig.   

www.szarszobutor.hupont.hu

 

 

 
 

 OPERÁTOROKAT 
keresünk  

 

+36 20 336 38 03 
SZÉKESFEHÉRVÁRRA 
Bér: nettó170-200.000 Ft 24
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 OPERÁTOROKAT 
keresünk  

 

+36 336 38 03 
SZÉKESFEHÉRVÁRRA 
Bér: nettó170-200.000 Ft 

BÚTOROK  
tervezése, kivitelezése! 

Konyhák, gardróbok, ágyak!
Épületasztalos munkák  

kivitelezése! Ablakok, ajtók,  
előtetők, kocsibeállók!

MINŐSÉGI ANYAGOKBÓL  
MINŐSÉGI TERMÉKET!

LADA Császár www.ladacsaszar.hu 
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

LADA VESTA KÉSZLET AKCIÓ
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

* a képek illusztrációk. Az akció 2019 február 01-től visszavonásig illetve a készlet erejéig érvényes.
Kombinált üzemanyag fogyasztás (6,5l - 9,9l l/100 km) CO2 kibocsátás (168g - 171g g/km)

Vesta SW Kombi Comfort 1,6 (metálfényezéssel)
4.228.000 Ft helyett 3.928.000 Ft*

Vesta Sedan 1,6 Lux 
(metálfényezéssel)

4.328.000 Ft helyett 

3.828.000 Ft*

Vesta SW Cross (alap fényezéssel)
4.549.000 Ft-tól*

PRAVDA  
ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS
Balatonföldvár, Gábor Á. u. 5.  

Balatonszárszó, Fő u. 7.
Tel.: 84/340-256, 06/30/9690-255 

zoldvar2001@gmail.com

Vállaljuk szállodák, 
éttermek, boltok  

zöldség-gyümölcs 
ellátását megbízható 

minőségben  
egész éven át.

FÉRFI KOLLÉGÁT 
KERESÜNK 

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

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

PIZZA RENDELÉS:
www.pizzakaravan.hu

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

Finomat
Jó minôségben

ELÉRHETÔ 
ÁRON

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

Tavaszi kalászos, kukorica-, 
napraforgó vetőmag  
és műtrágya kapható   

a Converta Kft.  
nagyberényi telepén.

Érdeklődni: Converta Kft,  
Acsainé Nagy Cintia  

20/482-3901

LAPRASZERELT  
BÚTOROK  

ÖSSZESZERELÉSÉT,  
RÉGI BÚTOROK  
ELSZÁLLÍTÁSÁT  

vállaljuk.
Tel.: 06/70/283-2694

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

ABLAK-REDŐNY
szúnyoghálók- plisséhálók
reluxa- roletta- szalagfüggöny
napellenzôk- különlegességek

Német minôség kedvezô áron.
06/30/686-6463 • 06/20/585-5117

Plastic-Roll Bt.

SZERELÉS
JAVÍTÁS

A Siófoki Horgász Egyesület értesíti 
a tagjait, hogy
AZ ÉVES KÖZGYŰLÉSÉT 
2019.03.10-ÉN VASÁRNAP 
09:00 ÓRAKOR TARTJA.
Helye: MÁV. Üzemi épület, Fő u. 117. 
( foci pályával szemben)

Mindenkit várunk szeretettel! SHE.

Elkezdődött a Városház tér felújítása
 ■ Siófok város polgár-

mestereként tudom, és 
minden siófoki tudja, 
hogy a városban komoly 
parkolási gondok vannak. 

Azt is tudjuk, hogy a meg-
lévő parkolóink egy része is 
ramaty állapotú. A helyhiány 
enyhítésére idén is bérelni 
szándékozunk a Vásárcsar-
nokhoz közeli murvás terü-
letet a Lidl-től, valamint a Sió 
híd melletti régi halászati te-
rületet is a BAHART-tól. Foly-
nak a költségvetést előkészítő 
egyeztetések is, majd meg-
látjuk, hogy még mire futja 
idén. De egy dolog már biz-
tos. Akik a napokban jártak 
a hivatalunk környékén lát-
hatják, hogy a parkolóban fel-
újítási munkálatok indultak. 
Szeretnénk, ha a nyári sze-
zonra a hivatal és Spar közöt-
ti nagy parkolónk megújul-
na, ez látványosan javítana 
a belváros látképén is. Ennek 

a kivitelezési munkálatai 
indultak, folynak most. 
Legkésőbb június 1-ig 55 
darab normál és 2 darab 
mozgássérült parkolóhe-
lyet alakítunk ki/újítunk 
fel, a Tanácsház utca 3. 
melletti részen pedig 
további 6 helyet szintén 
felújítunk. A hivatal so-
rompóval lezárt terüle-
tén is megújulunk. Az 
egész parkoló szép tér-
burkolatot kap, megújulnak 
a környező járdaszakaszok, 
a közutak, a parkoló részek 
közötti szegélyekbe meg mű-
gyanta kötésű kavicsburkolat 
kerül, ami egyébként a fák-
nak szükséges csapadék, il-
letve locsoló vizet átereszti. 
Újdonság, egyben gesztus 
és ösztönző a bringások-
nak, hogy a Tanácsház utca 
felől bekanyarodva, a beve-
zető út mellé, két fedett ke-
rékpártárolót csináltatunk. A 
munkát közbeszerzési eljárás 

keretében az ÖKOBAU Kft. 
nyerte el, a bekerülési költség 
közel 90 millió forint. Sajnos 
e munkálatok a szakaszos fel-
újítás ellenére is, nyilván kel-
lemetlenségekkel járnak, hisz 
az egyébként is szűkös parko-
lási lehetőségek átmenetileg 
e környéken még rosszabbak 
lesznek. De a végeredmény 
sok mindenért kárpótol majd 
bennünket, türelmet kérek a 
tisztelt siófokiaktól.

 dr. Lengyel Róbert
 Siófok polgármestere

AKÁC TŰZIFA 
ELADÓ! 

Egy erdei m3, /170x100 cm/  

28 000 Ft-ért
Érdeklődni a  

06-70/708-0483-as 
telefonon.

Erdőgazdálkodási kód: 5014758

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 2019.02.08-2019.02.28-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.

ELŐNEVELT 
CSIRKE

VÖRÖS, FEHÉR HÚSHIBRID,  
FEHÉR CIRMOS FAJTA  
Első szállítás:  
ÁPRILIS 4. 
Második szállítás:  
ÁPRILIS 18.
Házhoz szállítás megoldható!
Szállítás: Kőröshegy Takarmánybolt 

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

06 30/335-8001

Gyenesdiáson  
éven át  

üzemelő  

ÉTTEREM  
ELADÓ vagy 

KIADÓ  
reális áron.

Tel.: 06-30/9571-806

Tisztelt Erdőjáró!

Tájékoztatjuk, hogy 

2019. február 1.  
és február 28. között

ERDŐLÁTOGATÁSI KORLÁTOZÁS-T 
vezettünk be

a SEFAG Zrt. Szántódi Erdészeténél! 
A részletek megtalálhatóak a www.sefag.hu honlapon.
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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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GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ 
– PINTÉR ZSOLT 

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, 
KARBANTARTÁSA. 

20/9321-912 vagy 84/310-793

KÖNYVKÖTÔ
szakdolgozat, könyv, újság bekötése
VÁRNAGY MIKLÓS Siófok, Szilfa u. 5.  

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

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

TEL.: 06/70/205-0438
Az ajánlat 2019.02.08-tól 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

ABLAK SPECIALISTA
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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hőszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
 Szép Tamás

70/320-7021

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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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.

NAGYIFON  
OKOSTELEFON  
HASZNÁLATI ISMERETEK!
TANFOLYAMAINK:     • ESZPERANTÓ DIPLOMÁHOZ 
• Angol, német, olasz, spanyol kezdő 
• Német, angol újrakezdő
• Word és Excel tanfolyamok • Gépírás oktatás 
• Angol közép és felsőfokú vizsgafelkészitő 
• Angol nyelvű társalgás anyanyelvi moderátorral 
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PPPIIINNNTTTÉÉÉRRR   BBBÉÉÉLLLAAA   
JJJÓÓÓTTTÉÉÉKKKOOONNNYYYSSSÁÁÁGGGIII   KKKOOONNNCCCEEERRRTTT   

SSSIIIÓÓÓFFFOOOKKK   
KKKIIIKKKKKK   SSSZZZÍÍÍNNNHHHÁÁÁZZZTTTEEERRRMMMEEE   

222000111999...   fffeeebbbrrruuuááárrr   222333...   111777:::000000   
 

AAA   BBBEEELLLÉÉÉPPPÉÉÉSSS   DDDÍÍÍJJJTTTAAALLLAAANNN,,,   DDDEEE   AAADDDOOOMMMÁÁÁNNNYYYOOOKKKAAATTT   KKKÉÉÉRRRÜÜÜNNNKKK   ÉÉÉSSS   EEELLLFFFOOOGGGAAADDDUUUNNNKKK!!!   
AAADDDOOOMMMÁÁÁNNNYYYAAAIIINNNKKKKKKAAALLL   AAA   BBBUUUDDDAAAPPPEEESSSTTTIII   KKKÁÁÁRRROOOLLLIII   EEEGGGYYYEEETTTEEEMMM      
RRRÁÁÁDDDAAAYYY   KKKOOOLLLLLLÉÉÉGGGIIIUUUMMMÁÁÁTTT   ÉÉÉRRRTTT   TTTŰŰŰZZZKKKÁÁÁRRRTTT   EEENNNYYYHHHÍÍÍTTTHHHEEETTTJJJÜÜÜKKK;;;  

 AAA   TTTŰŰŰZZZKKKÁÁÁRRRTTT   SSSZZZEEENNNVVVEEEDDDEEETTTTTT   HHHAAALLLLLLGGGAAATTTÓÓÓKKKAAATTT   VVVAAALLLAAAMMMIIINNNTTT   AAA   TTTŰŰŰZZZBBBEEENNN   ÉÉÉLLLEEETTTÉÉÉTTT   
VVVEEESSSZZZTTTEEETTTTTT   FFFAAARRRKKKAAASSS   ZZZOOOLLLTTTÁÁÁNNN   CCCSSSAAALLLÁÁÁDDDJJJÁÁÁTTT   TTTÁÁÁMMMOOOGGGAAATTTHHHAAATTTJJJUUUKKK... 

   

„„„HHHiiinnnnnniii   kkkeeellllll,,,   aaammmiiikkkooorrr   ööösssssszzzeeedddőőőlll   aaa   vvviiilllááággg………”””   
 

AAA   hhhaaallllllgggaaatttóóókkk   rrréééssszzzééérrreee   eeelllkkküüülllööönnníííttteeetttttt   ssszzzááámmmlllaaassszzzááámmm:::      
KKKááárrrooollliii   GGGááássspppááárrr   RRReeefffooorrrmmmááátttuuusss   EEEgggyyyeeettteeemmm   111111777000555000000888---222000444999222222222333   

KKKööözzzllleeemmmééénnnyyy:::   „„„tttűűűzzzeeessseeettt”””   
AAA   cccsssaaallláááddd   ssszzzááámmmááárrraaa   eeelllkkküüülllööönnníííttteeetttttt   bbbaaannnkkkssszzzááámmmlllaaassszzzááámmm:::      

MMMaaagggyyyaaarrrooorrrssszzzááágggiii   RRReeefffooorrrmmmááátttuuusss   EEEgggyyyhhhááázzz   111111111000000111000444---111999000222444000444888---444000000000000000000444,,,      
KKKööözzzllleeemmmééénnnyyy:::   „„„tttűűűzzz”””   

SSSzzzeeerrreeettteeetttttteeelll   hhhííívvvuuunnnkkk   ééésss   vvvááárrruuunnnkkk   mmmiiinnndddeeennn   kkkeeedddvvveeesss   ééérrrdddeeekkklllőőődddőőőttt!!!   
Időpont: 2019. február 23. szombat 17:00 
Helyszín: Kálmán Imre Kulturális Központ színházterme  
     (8600 Siófok, Fő tér 2.) 
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AAA   BBBEEELLLÉÉÉPPPÉÉÉSSS   DDDÍÍÍJJJTTTAAALLLAAANNN,,,   DDDEEE   AAADDDOOOMMMÁÁÁNNNYYYOOOKKKAAATTT   KKKÉÉÉRRRÜÜÜNNNKKK   ÉÉÉSSS   EEELLLFFFOOOGGGAAADDDUUUNNNKKK!!!   
AAADDDOOOMMMÁÁÁNNNYYYAAAIIINNNKKKKKKAAALLL   AAA   BBBUUUDDDAAAPPPEEESSSTTTIII   KKKÁÁÁRRROOOLLLIII   EEEGGGYYYEEETTTEEEMMM      
RRRÁÁÁDDDAAAYYY   KKKOOOLLLLLLÉÉÉGGGIIIUUUMMMÁÁÁTTT   ÉÉÉRRRTTT   TTTŰŰŰZZZKKKÁÁÁRRRTTT   EEENNNYYYHHHÍÍÍTTTHHHEEETTTJJJÜÜÜKKK;;;  

 AAA   TTTŰŰŰZZZKKKÁÁÁRRRTTT   SSSZZZEEENNNVVVEEEDDDEEETTTTTT   HHHAAALLLLLLGGGAAATTTÓÓÓKKKAAATTT   VVVAAALLLAAAMMMIIINNNTTT   AAA   TTTŰŰŰZZZBBBEEENNN   ÉÉÉLLLEEETTTÉÉÉTTT   
VVVEEESSSZZZTTTEEETTTTTT   FFFAAARRRKKKAAASSS   ZZZOOOLLLTTTÁÁÁNNN   CCCSSSAAALLLÁÁÁDDDJJJÁÁÁTTT   TTTÁÁÁMMMOOOGGGAAATTTHHHAAATTTJJJUUUKKK... 

   

„„„HHHiiinnnnnniii   kkkeeellllll,,,   aaammmiiikkkooorrr   ööösssssszzzeeedddőőőlll   aaa   vvviiilllááággg………”””   
 

AAA   hhhaaallllllgggaaatttóóókkk   rrréééssszzzééérrreee   eeelllkkküüülllööönnníííttteeetttttt   ssszzzááámmmlllaaassszzzááámmm:::      
KKKááárrrooollliii   GGGááássspppááárrr   RRReeefffooorrrmmmááátttuuusss   EEEgggyyyeeettteeemmm   111111777000555000000888---222000444999222222222333   

KKKööözzzllleeemmmééénnnyyy:::   „„„tttűűűzzzeeessseeettt”””   
AAA   cccsssaaallláááddd   ssszzzááámmmááárrraaa   eeelllkkküüülllööönnníííttteeetttttt   bbbaaannnkkkssszzzááámmmlllaaassszzzááámmm:::      

MMMaaagggyyyaaarrrooorrrssszzzááágggiii   RRReeefffooorrrmmmááátttuuusss   EEEgggyyyhhhááázzz   111111111000000111000444---111999000222444000444888---444000000000000000000444,,,      
KKKööözzzllleeemmmééénnnyyy:::   „„„tttűűűzzz”””   

SSSzzzeeerrreeettteeetttttteeelll   hhhííívvvuuunnnkkk   ééésss   vvvááárrruuunnnkkk   mmmiiinnndddeeennn   kkkeeedddvvveeesss   ééérrrdddeeekkklllőőődddőőőttt!!!   
Időpont: 2019. február 23. szombat 17:00 
Helyszín: Kálmán Imre Kulturális Központ színházterme  
     (8600 Siófok, Fő tér 2.) 

Siófok a legnépszerűbb 
Budapest után

 ■ Siófok volt a legkere-
settebb vidéki úti cél ta-
valy a Szallas.hu adatai 
alapján.

Budapesten kívül Siófok, 
Eger és Hajdúszoboszló a leg-
keresettebb úti célok. A Szallas.
hu összegzése azt is megálla-
pítja: az előrejelzések bejöttek, 
2018-ban is bővült a belföldi tu-
rizmus, 10 százalékkal. A rövid 
kikapcsolódások továbbra is a 
legnépszerűbbek: az 1-2 éjsza-
kás kiruccanások a foglalások 

több mint kétharmadát tették 
ki. A szálláshelyek közül az 
apartman, a vendégház és a 
panzió volt a legkeresettebb. 
A megyék rangsora a 2018-as 
szállásfoglalások alapján: Pest, 
Somogy, Heves. A települési top 
10-be egyébként Siófokon kí-
vül még egy Balaton-parti város 
fért, mégpedig az északi parti 
Balatonfüred. A legnépszerűbb 
turisztikai attrakciók ranglistá-
jának élmezőnyébe pedig beke-
rült a keszthelyi Festetics-kas-
tély is. F.I.

Zöld könyvtár, 
kék Balaton

 ■ A közel negyed száza-
da ténykedő Nők a Bala-
tonért Egyesület (NABE) 
is bemutatkozik a siófoki 
Zöld szakmai napon.

Szauer Rózsa, a Nők a Ba-
latonért Egyesület elnöke a 
közel 25 éve alapított, azóta 
is igen aktív civil szerveze-
téről beszél, Zöld úton közel 
negyed százada címmel. A 
Balaton környezetvédelme ér-
dekében a hangját rendsze-
resen hallató NABE-n kívül 
egyebek között a gyógyszer-
hatóanyagok balatoni jelenlé-
téről is szó lesz február 19-én 
a siófoki könyvtár Zöld szak-
mai napján. A Balaton-felvi-
déki Nemzeti Park szakrefe-
rense a környezeti neveléssel 
kapcsolatos tevékenységük-
ről beszél, de lesz előadás a 
zöld könyvtár elméletéről és 
gyakorlatáról is.

 F.I.

Helyén marad  
a boglári Borudvar

 ■ Nem kell elköltöztetni 
a balatonboglári Borud-
vart, ezt immár megfel-
lebbezhetetlen kúriai íté-
let is kimondja.

Idén nyáron is lesznek 
programok a népszerűvé vált 
partközeli Borudvarban Ba-
latonbogláron, a sétány vállal-
kozói és a helyi önkormány-
zat örömére. A néhány éve 
nyílt udvar zeneszolgáltatá-
sát túlságosan hangosnak ta-
lálták a környékbeli ingatla-
nok tulajdonosai, bírósághoz 

fordultak, mely végül a leg-
közelebbi lakóknak össze-
sen hárommillió forint kár-
térítést ítélt meg, amit a városi 
önkormányzat ki is fizetett. 
Néhány lakó továbbvitte az 
ügyet, azt szerette volna, ha a 
Borudvart elköltöztetik a par-
ti sétányról, ám a Kúria nem-
rég kimondta: a lakók igénye 
megalapozatlan.

A boglári önkormányzat 
idő közben szigorított a nyit-
vatartás és a zeneszolgáltatás 
tekintetében is.  F.I.

Autót kértek Valentin-
napra az állatvédők

 ■ Autóra gyűjtenek a 
siófoki állatvédők. Tevé-
kenységük nem csak Sió-
fokra terjed ki, hívásra 
több tíz kilométerre is el-
mennek.

Elöregedett kisteherautó-
ját cserélné újabbra és ami 
fontos, megbízhatóan üze-
melőre a Siófoki Állatvédő 
Alapítvány. A felszámolt sze-
méttelep melletti kutyamen-
helyükön most is nagy a zsú-
foltság. Egy közösségi oldalon 

azt kérték az állatbarát höl-
gyektől: kérjék meg párjukat, 
hogy a Valentin-napra szánt 
virág (stb.) árát az alapítvány-
nak utalják. Céljuk 700 ezer 
forint összegyűjtése, ebből ta-
lán már vehetnének egy kis-
teherautót, ami nélkülözhe-
tetlen a napi munkájukhoz; 
a mentéshez, az állatorvoshoz 
szállításhoz és az élelmiszer-
gyűjtéshez. Az önkéntesek a 
múlt hétvégén a siófoki és a 
boglári Tescóban gyűjtöttek 
adományokat. F.I.
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JEGENYE BÚTOR
Készleten lévô egyes termékek óriási kedvezménnyel!

Az akció 2019.02.15-02.27-ig ill. a készlet erejéig tart! Az árak forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák.
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VÁSÁRCSARNOK
Siófok, Vámház u. 2. Tel.: 84/323-024, 20/910-0533

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

Egyedi konyhák!
Ön elképzeli, mi megvalósítjuk!

Hozza magával a pontos 
méretet és árajánlatunkat 

azonnal elkészítjük!

Valencia sor 

119.900 Ft-tól

Fürdôszoba 
bútorok széles 
választékban!    

Dastan nappali sor 

137.900 Ft

Klark nappali sor 

97.700 Ft

Ida New sarokülô+puff 

169.900 Ft

Cliv kanapé 143.100 Ft

116.700 Ft

Siemo new 
irodai szék 
48.300 Ft

42.900 Ft

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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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

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!

BURKOLÓANYAGOK

VIZES FALAK 
SZIGETELÉSE
Családi házak, 

templomok 
PE-lemezzel, 

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

FALSZIGETELÉSAUTÓMENTÉS

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

SZAKKÉPZETT FAVÁGÓ 
VÁLLALJA VESZÉLYES FÁK 

KIVÁGÁSÁT, VISSZAVÁGÁSÁT, 
ELTAKARÍTÁSSAL,  

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

kiralyfavago@gmail.com

FAKIVÁGÁS

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

LAPOSTETŐK  
SZIGETELÉSÉT   

15 éves garanciával 
 vállaljuk!

INGYENES HELYSZÍNI  
FELMÉRÉS,  

ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉS!
06-20/940-6719

KAROSSZÉRIA 
JAVÍTÁS

SZÉLVÉDŐCSERE
Tel.: 30/605-6030
Lepsény, Fő u. 31/A

KAROSSZÉRIA

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

SZOLGÁLTATÁSAINK:
• személy- és kisteherautó javítás  

• általános karbantartás 
• műszaki vizsgára felkészítés • vizsgáztatás  

• kipufogó javítás • szélvédőcsere 
 • gumiszerelés, centírozás

• hibakód olvasás, törlés
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melléklet

Jobb a betegnek, jobb az orvosnak
 ■ Az új székkel még 

komfortosabb lett dr. 
Mekis Miklós fogorvosi 
rendelője.

Egy éve tesz lehetővé még 
komfortosabb, még pontosabb 
kezeléseket dr. Mekis Miklós 
siófoki rendelőjében a homok-
fúvó eszköz, amelyet megelőző-
en az országban az elsők között 
kezdett használni mikroszkó-
pot a fogorvosi kezeléseihez. 
Mostantól még kényelmesebb 
a betegnek és könnyebb a dok-
tornak az új, rendkívül kényel-
mes széknek köszönhetően, 
mely már lehetővé teszi a mo-
dern fogorvoslásban elfogadott 
módit, azt, hogy a beteg teljesen 
vízszintesen, fekvő testhelyzet-
ben legyen.

„A modern széknek köszön-
hetően még könnyebben hozzá-
férek beteghez, ami különösen 
fontos szempont a mikroszkó-
pos fogászati beavatkozások mi-
att – mondta dr. Mekis Miklós. 
– Egyes bonyolultabb esetekben 
(s egyre több kolléga is küld hoz-
zám ilyen betegeket) egy gyö-
kérkezelés akár másfél órán át 
is eltarthat, tehát a betegnek sem 
mindegy…”     

Tavaly ilyen-
kor még a ho-
mokfúvó eszköz 
jelentett újdon-
ságot a siófoki 
fogorvos rende-
lőjében. Több 
céllal használ-
ja, alkalmazza 
a fogérzékeny-
ség megszünte-
tésére épp úgy, mint a fogkőel-
távolítást követő utókezelésre, 
tömés készítésére, de akár fú-
róként is. Finomabb, precízebb, 
pontosabb fogfúrást tesz lehető-
vé, szinte hangtalan, nem rezeg, 
vagyis mindenképpen komfor-
tosabb, jobb élményt nyújt a 
beteg számára. S valóban csak 
annyit kell eltávolítani a fogból 
ezzel a módszerrel, amennyit 
mindenképpen muszáj.

A fogorvos a mikroszkópos 
eljárást egészíti ki a homokfú-
vóval. „A kettő együtt azt a célt 
szolgálja, hogy a lehető legkeve-
sebb anyagot vegyem el a fogból, 
minél inkább őrizzük meg a sa-
ját szöveteket”.

A fogászati mikroszkóppal dr. 
Mekis Miklós a fogászati kezelés 
új dimenzióját hozta el Siófokra. 

Előnye a páciens szempontjá-
ból, hogy az akár harmincszo-
ros nagyításnak köszönhetően 
sokkal jobban észrevehetőek az 
elváltozások a fogakon, a fogá-
szati beavatkozások sokkal pre-
cízebben elvégezhetőek. A mik-
roszkóp használata leginkább a 
gyökérkezelésben terjedt el, de a 
diagnosztikától kezdve a foghú-
zásig, pótlásig, fogágyműtétekig 
számtalan területen alkalmaz-
ható. A műszer digitális fényké-
pezőgépe segítségével egyből 
dokumentálják a fogak állapo-
tát, informálják a pácienst. Segít-
ségével sokkal közelebbről látja 
az orvos az elváltozást, sokkal 
kisebb fogfelületet kell fúrnia, 
gyökérkezelésnél pedig precí-
zen megtalálja a tűszúrásnyi 
lyukat, a foggyökér csatornáját.

A csípős paprika pozitív hatásai
 ■ Gasztronómiai szem-

pontból a csípős paprika 
kétségkívül fontos szere-
pet tölt be a mindennap-
jainkban. 

Fontos megemlíteni, hogy 
egészségügyi szempontból 
is hasznos a magyar kony-
hában igen népszerű zöld-
ség rendszeres fogyasztása. 
Egy átfogó tanulmány készí-
tői arra jöttek rá, hogy akik 
20 éven át havonta legalább 
egy friss vagy szárított csili-
paprikát megettek, 13%- kal 
csökkentették a korai elha-
lálozás veszélyét. A csípős 

ízt adó kapszaicin tartalmá-
nak köszönhetően a papri-
ka nem hagyja lelassulni az 
anyagcserét, eközben csök-
kenti az étvágyat. Szintén a 
kapszaicinnek köszönhető-
en enyhíti az ízületi gyulla-
dás és a fibromyalgia kelle-
metlen tüneteit, illetve segít 
a fájdalomcsillapításban is. 
A csípős paprika baktéri-
umellenes és egyéb mikro-
organizmusok elleni hatása 
miatt akár természetes tar-
tósítószerként is beválhat. 
A csípős paprika gazdag 
A-, B-, C- és E-vitaminban. 
  (forrás: www.hazipatika.hu)

Zellerlé - igazi csodaital
 ■ Kutatások szerint a 

zellerlé rendszeres fo-
gyasztása mellett, az el-
fogyasztott ételekből és 
italokból a lehető legtöbb 
tápanyagot szívja fel a 
szervezetünk. 

A benne található flavonoi-
doknak antioxidáns és gyulla-
dáscsökkentő hatásuk is van, 
ezáltal a zöldség fogyasztá-
sa hozzájárulhat krónikus 

betegségek megelőzéséhez. 
A friss zellerben található só 
segít a vérnyomás stabilizá-
lásában, a toxinok kiüríté- 
sében, valamint az agyi funk-
ciókat is javíthatja. Ha valaki 
nem szereti a zeller jellegze-
tes ízét, préselésnél össze-
keverheti egy kis almával 
vagy uborkával, így kelleme-
sebb, enyhébb ízű italt kap.  
 (forrás: www.hazipatika.hu)

Fő támogató: 
MEKIS DENTAL



ÉLETMÓD  melléklet8 2019. február 15.Fő támogató: 
MEKIS DENTAL

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 15-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, Lipicar termékcsalád -20%

Vichy Solo második olcsóbb termékre 
50% KEDVEZMÉNY

Femibion D3 vitaminnal korai várandósság 30 db 
  3980 Ft 3650 Ft (121,7 Ft/db)

Intim Candida hüvelygomba gyorsteszt  3290 Ft 2840 Ft 
JutaVit D3 vitamin 60 db Gumivitamin gyermekeknek 
 1780 Ft 1450 Ft (24,1 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)

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 (126 Ft/ml)

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

Unigel sebkezelő gél,  
hegképződést segíti, 5 g  

2590 Ft  2190 Ft (2190 Ft/db)

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 19. 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

INGYENES 
HALLÁSMÉRÉS!

KÍNÁLATUNK:
-  Minőségi fülmögötti és "rejtett" hallójárati digitális 

hallókészülékek
-  Ingyenes orvosi vizsgálat 

és szaktanácsadás
- Próbahordási lehetőség
- Elemek és tartozékok
-  Fülillesztékek uszodai 

füldugók

 KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉSI  
LEHETÔSÉG!
Hallókészülék szalon
Fonyód Rendelőintézet - földszint
Szent István út 27.
Nyitva: H.-P. 8:00-15:00
Tel.: 06-70/941-3594
H-EAR KFT.

ELEMVÁSÁRLÁSI 

AKCIÓ!
30 db vásárlása esetén 

1530 Ft megtakarítás!
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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

dr. Tóth Ákos
fül-orr-gégész főorvos

magánrendelése
Siómedical 

Siófok, Semmelweis u. 1.
Bejelentkezés:  
30/620-44-63

horkolás diagnosztika
DIGITÁLIS HALLÓKÉSZÜLÉKEK

TB TÁMOGATÁSSAL IS
ingyenes próbahordás
Részletek www.mandula.hu

Előzzük meg a töréseket
 ■ Minél idősebbek va-

gyunk, annál több figyel-
met érdemes szentel-
nünk csontozatunknak, 
az idő előrehaladtával 
ugyanis csontjaink foko-
zatosan gyengülnek, ve-
szítenek a bennük talál-
ható ásványi anyagokból.

1. Sportoljunk 
rendszeresen!

A testmozgás a csontok 
denzitásának megőrzésében 
is fontos szerepet játszik. Az 
aerob mozgásformák, köz-
tük a futás, a kerékpározás 
vagy a nordic walking is jó 
választás, csontjaink épülé-
sét pedig az ütközéssel járó 
sportok (röplabda, futball) 
szolgálják leginkább, ám jó 
tudni, hogy ezek esetében 40 
éves kor felett megnő a csont-
törés kockázata.

2. Tápláljuk megfelelően!
A csontozatunk egészségé-

hez szükséges legfontosabb 
anyag a kalcium, ami hatását 
magnéziummal, foszforral és 
D-vitaminnal együtt fejti ki 
legjobban. Naponta 800-1200 
mg kalcium bevitele ajánlott, 

ennek biztosítására különö-
sen idősebb korban, illetve 
nőknél a menopauza után 
érdemes figyelmet fordítani 
a csontritkulás elkerülése ér-
dekében Fogyasszunk sok so-
vány tejterméket, zöldleveles 
zöldségeket, hüvelyeseket és 
tofut!

3. Sózzunk kevesebbet!
Egy 2008-as tanulmány 

mutatott rá, hogy a nagy 
mennyiségű sófogyasztás je-
lentősen növelheti a csont-
törések esélyét a változó-
koron átesett nők körében. 
Ennek oka, hogy a túlzásba 

vitt só fokozza a kalcium- ki-
választást, ezzel hozzájárul-
va a csontritkulás kialakulá-
sához. Az ételek ízesítésére 
használjunk inkább zöldfű-
szereket és kerüljük a feldol-
gozott, hozzáadott sóban bő-
velkedő élelmiszereket!

Tudta? A hagyományos 
röntgenkép csak akkor mu-
tatja ki a csontritkulást, ha a 
csonttömeg legalább 30 száza-
léka már leépült, ezért 45-50 
éves kor felett érdemes rend-
szeresen egy csontsűrűség-
mérő szűrésen részt venni.
 (forrás: Egészségre fel!)

INGYENES SZÁMÍTÓGÉPES
TALPFELMÉRÉS  

EGYEDI TALPBETÉT készítéséhez
A SZŰRŐNAP helye és időpontja:

2019. FEBRUÁR 19. KEDD 
10.00-16.00-ig 

8600 Siófok, Semmelweis u. 1
Tel.: +36 84 568 112

INGYENES SZÁMÍTÓGÉPES 

TALPFELMÉRÉS
 EGYEDI TALPBETÉT viselésével javulhatnak  

vagy teljesen megszűnhetnek a következő panaszok:

INGYENES SZŰRŐNAP helye és időpontja:

egyeditalpbetet.batz.hu

Lépjen az egészségéért!

   lúdtalp

   lábfáradtság  

   sarokfájdalom

   sarkantyú

   harántsüllyedés

   hát és derékfájás  

   bütyök

   kalapácsujj

8600 Siófok, Semmelweis u. 1
2019. február 19. kedd 10.00-16.00-ig
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A hipnózis nem csodaszer, de az összes 
fellelhető releváns módszer közül a 

legdinamikusabban képes a  fizikai/testi 
és lelki problémáinkkal kapcsolatban 

pozitív változásokat elérni.

A klinikai hipnoterápia célja az életminőség javítása mind fizikai, mind lelki síkon.
• Szorongás, Depresszió, Álmatlanság, Fájdalom csökkentése
• Fogyás, Dohányzásról leszokás, Alkoholról leszokás, Megbocsájtás, 

Az „EX” elengedése (szakítás utáni továbblépés), gyász feldolgozása
• Sikeres értékesítés, Sikeres előadás, Tanulás segítése, Sikeres vizsga 

(vizsgadrukk minimalizálása).
• Vérnyomás (magas/alacsony), Allergia
• Fotografikus memória fejlesztése
• Túlzott stressz/feszültség oldása, Félelmek, Fóbiák, Életkori regresszió

Solymosi Antal
klinikai hipnoterapeuta

www.mentalklinika.hu
06-30-369 000 2

Itt a tavasz, szépüljön  
meg ön is hialuronsavval!

 ■ Az életkor előrehalad-
tával a bőr idősödésének 
egyre több jele válik lát-
hatóvá arcunkon. 

Egyre több, többé-kevésbé 
mély ránc jelenik meg első-
sorban a homlokon, a száj kö-
rül, az orcákon, a szem körül. 
A ráncok megelőzését, illetve 
a már kialakult ráncok eltün-
tetését sosem késő elkezdeni! 
A hialuronsav a ma haszná-
latos, felszívódó ráncfeltöltő 
készítmények alkotóeleme. 
A hialuronsav kitölti a rán-
cokat, volumenizál és hidra-
tál, ezáltal helyreállítja az arc 
szerkezetét, esztétikai célok 
mellett több mint 20 éve si-
keresen alkalmazzák ízületi 
problémákra és szem-műté-
teknél. Hosszú távú hatásai 
már dokumentáltak, így fel-
használása abszolút bizton-
ságosnak mondható.

Ha Ön szeretné visszaál-
lítani bőre fiatalos teltségét?  
Akkor Önnek a hialuronsa-
vas ráncfeltöltés jó választás 
lehet, és már férfiak számára 
is elérhető! 

A beavatkozás elvégzé-
se orvosi diplomához kö-
tött, tehát a hialuronsavas 
ráncfeltöltést szakorvosi 

konzultáció előzi meg, ahol 
a beavatkozást végző orvos 
felméri a páciens bőrét, el-
mondja a kezeléssel elérhető 
várható eredményeket.

Majd a ráncfeltöltés során 
nagyon vékony tűvel hialu-
ronsavat juttat az előzőleg fer-
tőtlenített bőrbe, melynek ha-
tására a ráncok kisimulnak, 
a vonások lágyabbá válnak, 
a tekintet megfiatalodik. A 
Hialuronsavas ráncfeltöltés 
nagy előnye, hogy szövetazo-
nos összetételű, nem tartal-
maz toxinokat, így nem okoz 
szöveti érzékenységet. Idő-
vel teljes mértékben lebomlik, 
felszívódik. A Hialuronsavas 
ráncfeltöltés akár többször is 

ismételhető, illetve szükség 
esetén korrigálható. A beavat-
kozás fájdalommentes, gyors 
és nem igényel műtéti eljá-
rást. A ráncfeltöltés egy egy-
szerű és gyors módja annak, 
hogy ráncait csökkentse, bő-
rét simábbá varázsolja és ez-
által fiatalosabb megjelenést 
kölcsönözzön magának. Az 
eredmény egyetlen kezelés 
után látható, azonnali, hatá-
sa akár 12 hónapig is eltart-
hat. Az eredmény természetes 
hatású, nem befolyásolja az 
arckifejezést.  Amennyiben a 
feltöltést egyéb kezeléssel (pl. 
Botox) kombináljuk, az ered-
mények összességében még 
tartósabbak lehetnek.  V.A.

INGYENES KOMPUTERES SZEMVIZSGÁLAT!

SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS 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 részleteirôl 

érdeklôdjön személyesen, vagy telefonon! Az akció 2019. február 15-tôl február 28-ig érvényes!

Keressen bennünket:
Enying Kossuth u. 45. (OTP mellett az iskolánál) • Tel: 30/639-0717

Nyitva: H-P: 8.00-16.30, Szo: 8.00-12.00

Lepsény, Fő út 105. • Tel: 30/639-0717 Nyitva: Kedden és Csütörtökön: 13.30-16.30

30% kedvezmény 
a szemüvegkeretből 

+20% a szemüveglencséből!

Amennyiben Zeiss multifokális szemüveget rendel, 

EGY PÁR AKÁR 130.000 FT ÉRTÉKŰ 

SZEMÜVEGLENCSÉT ADUNK  

számítógépes munkavégzéshez.

FEBRUÁRI AKCIÓ  
a Göblyös (Inter) Optikában!

Fodros kel- a világ talán 
legegészségesebb zöldségféléje

 ■ Bár főként az északi 
területek (Németország 
északi része és Skandiná-
via) kedvelt téli zöldség-
féléje a fodros kel, azért 
Európa más részein is fo-
gyasztják. 

Portugáliában a caldo ver-
de nevű leves, Itáliában a ri-
bollita nevű leves is nemzeti 
eledelnek számít, és mind-
kettőben fontos összetevő a 
fodros kel. Teljesen fagyálló, 
ezért tipikus téli zöldség- és 
salátanövény. A hagyomá-
nyosabb fajták íze akkor a 
legjobb, ha késő télen, hideg-
ben takarítják be őket. Mint 
minden káposztaféle, a fod-
ros kel is tele van értékes ás-
ványi anyaggal, vitaminnal 
és növényi hatóanyagokkal, 

méghozzá olyan mennyi-
ségben, amitől a növény a 
leg értékesebb zöldségfélék 
közé sorolható. Egyre több 
egészségtudatos ember épí-
ti be étrendjébe, vagy ké-
szít belőle smoothie-kat. A 

hűtőszekrény zöldségtar-
tó rekeszében néhány na-
pig eltartható. Ha smoot-
hie-t akarunk készíteni 
belőle, megtisztított leve-
leit le is fagyaszthatjuk.  
 (forrás: tgy magazin)
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Dr. med. dent. Szőke Ádám
Tel.: +36 (83) 540-217 • E-mail: zahnialfa@live.de 

Praxis: 8380 Hévíz, Hévíz Pláza (Flavius Üzletház)

Egy új életérzés!
• Ajánlatunk alsó állcsontra 

teljes fogtalanság és 
fogínysorvadás esetén is!

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

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

• 5 ÉV GARANCIA AZ 
IMPLANTÁTUMOKRA!

EZ EGY TARTÓS BERUHÁZÁS, 
AMELY LÉNYEGESEN JAVÍTJA 

AZ ÉLETMINŐSÉGET.

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

Azonnal terhelhető
implantátumokkal

Koriander:  
a gyógyító fűszer

 ■ A koriander jellegze-
tes aromájú növény, mely 
bizonyos konyhákban 
alapfűszernek számít, ha-
zánkban viszont kevésbé 
ismert. 

Azonkívül, hogy izgalmas 
ízével feldobhatja az egysze-
rűbb ételeket is, számos pozi-
tív egészségtani hatása van. 
A korianderben számos vi-
tamin és ásványi anyag ta-
lálható, többek között vas, 
kálium, folsav, kalcium, mag-
nézium, A-, C- és K-vitamin. 
Illóolajainak köszönhetően 
gyógyító hatással van a bő-
rünkre, az emésztésünkre 
és a hangulatunkra is. A nö-
vény nagyon jó hatással van 
a szív- és érrendszerre, csök-
kenti a koleszterinszintet és 

a vérnyomásra is normalizá-
ló hatással van. A koriander-
nek enyhe izomlazító hatása 
is van, melynek következté-
ben hatékonyan képes csök-
kenteni a feszültséget, enyhí-
teni a stressz káros hatásait. 
A koriander méregtelenítő 
hatásai különösen jól érvé-
nyesülnek a káros hatású 
nehézfémekkel szemben. A 
koriander levelei támogatják 
az emésztést is, serkentik a 
szükséges enzimek termelő-
dését, így nehezebb ételeket 
is könnyebben feldolgozza a 
szervezetünk. A koriander 
illóolaja az allergiás bőrtü-
neteken, például a kiütése-
ken javít, így rovarcsípések, 
vagy irritáló hatású növé-
nyek ellen is használható. 
  (forrás: www.hazipatika.hu)

Galambbegysaláta- 
kis vitaminbomba

 ■ A galambbegysaláta, 
másik nevén madársaláta 
lényegében ehető gyom-
növény. 

Zsenge, zöld leveleinek íze 
a dióéra emlékeztet, és valósá-
gos csemegének számít. Akár 
mínusz 15 fokos hideget is ki-
bír. A legtöbb levélzöldség-
hez hasonlóan hajlamos nit-
rátvegyületek raktározására. 
A szabadon termesztett egye-
dek több fényt kapnak, ezért 
nitráttartalmuk alacsonyabb, 

mint a fóliasátorban vagy 
üvegházban termesztett pél-
dányoké. A galambbegysaláta 
különösen gazdag C-vitamin-
ban, folsavban, káliumban és 
jódban, valamint az A-vita-
min provitaminjaiban. Fű-
szeres ízű ételekhez, pl. sült 
szalonnához, füstölt halhoz, 
fokhagymához vagy hagy-
mához illik leginkább, de 
jól társítható lágyabb ízek-
kel, pl. almával, körtével, di-
óval és olajos magokkal. 
  (forrás: tgy magazin)

BÔRGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉS!
dr. Kutasi Zsuzsanna

Bôrgyógyász, allergológia és immunológia 
szakorvos

RENDELÉSI IDÔ: HÉTFÔ DÉLUTÁN
BALATONBOGLÁRI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Balatonboglár, Vikár B. u. 4. 
Bejelentkezés: 06-30/430-8116 

www.kutasiderma.webnode.hu

Franciska  
Gyógypedikûr

Siófok, Kálmán udvar 
(a volt Völgyi cipő üzlet helyén)
Parafinos kézápolás a kéz 

izületeinek javításáért.
06-30/204-7179

UROLÓGIAI  
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Võneky Ákos adjunktus

Tel.: 06 30/890-2559
Kedd: 16-17 h (Siómedical)

Szerda: 16-17 h (Kórház)

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.

Világszinvonalú Phonak, Siemens,  
Widex, Oticon, Starkey, Danavox, Beltone 

hallókészülékek széles választéka.

Dr. Kertész Éva   fül-orr-gégész és audiológus szakorvos 
Siófok, Bajcsy- Zs. u. 26.

Rendelés telefonos bejelentkezés 
alapján a 84/314-246 telefonszámon 

munkanapokon 9-12 óráig.
Hallókészülék ellátás audiológus szakorvos részvételével történik. 

TB FINANSZÍROZOTT  
HALLÓKÉSZÜLÉKEK FORGALMAZÁSA.
Segítünk újra tisztán hallani a világot!

Dömötör Hilda
Természetgyógyász

reflexológus, kineziológus; masszőr
- FRISSÍTŐ MASSZÁZS

- TALP MASSZÁZS
- NYIROK MASSZÁZS

- REFLEXZÓNATERÁPIA
- STRESSZOLDÁS (kineziológiával)

Bejelentkezés: 30/333-2345
Cím: 8600 Siófok, Vajda

János utca 32/B.

FOGSORJAVÍTÁS!
SIÓFOK  

06/20/775-3948
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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.

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

WGS Stamping Kft. Szántódi présüzemébe

Beszerző-Logisztikus
pozícióba munkatársat keres.

Feladata: kapcsolattartás a beszállítókkal és partnerekkel, alapanyag 
diszponálás, gyártás-előkészítés, készáru kiszállítások koordinálása, 

raktárkészletek nyilvántartása. A pozíció betöltéséhez elengedhetetlen a német 
nyelv kommunikációs szintű ismerete írásban és szóban, gazdasági végzettség. 

Előnyt jelent hasonló területen szerzett többéves tapasztalat és valamilyen 
vállalatirányítási rendszer ismerete. 

Leendő munkatársunkat kiemelt bérezéssel várjuk.

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

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

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.
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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

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

A balatonföldvári 
IRIS ÁPOLÁSI OTTHON

ÁPOLÓ-SZAKÁPOLÓ 
DIPLOMÁS GYÓGYTORNÁSZ  

valamint 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

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.
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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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Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet, 
amelyeket a következő e-mail címre várunk 

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

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

A Tamási-Hús Kft. felvételt hirdet 

Elektroműszerész
munkakörbe.

Feltételek:
•  Szakirányú végzettség
•  Rugalmas munkavégzés
•  Gyengeáram szerelés, karbantartás ismerete vagy
•  Élelmiszeriparban szerzett gyakorlat előnyt jelent
 
 Amit kínálunk:
•  Versenyképes bérezés
•  Kiemelt béren kívüli juttatások
•  Hosszú távú, biztos munkahely
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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  

Siófoki  
építőipari cég 
keres éves 

állásra kiemelt 
fizetési 

lehetőséggel 

kőművest 
és segéd-
munkást!

70/333-5943

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

ANYAGMOZGATÓ
Feladata: Anyagok, termékek targoncával történő mozgatása,  

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

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

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

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

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

KARBANTARTÓ
Feladata: A présüzem gyártóberendezéseinek tervezett karbantartása, javítása. 

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

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

Cafetéria juttatás, munkába járás térítése, három műszakos munkarend.

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

Balatonszemesi Wellness Hotel Szindbád  
az alábbi pozícióba keres kollégákat:

RECEPCIÓS, KARBANTARTÓ
Önéletrajzokat az allas@szindbad.hu  

email címre várjuk! Infó: +36 84 361 071

Budapest I. kerület Budavári 
Önkormányzat tulajdonában, 

GAMESZ kezelésében lévő 
Zamárdi Balatonszéplak 

- Alsó, Viola u. 9. sz.  
alatti üdülőjének üzemeltetésére,

GONDNOKI TEENDŐK 
ELLÁTÁSÁRA KERESÜNK
vállalkozót, szerződés keretében.

Részletes feladatait tartalmazó 
dokumentáció kérhető a  

zamardi@budavargmsz.hu e-mail-en.   
Érdeklődni: 06-1-225-2448-as telefonon.  

A CE QUELLE Hotel hévízi  
szálloda éves állásra keres 

KONYHAI KISEGÍTŐT, 
FELSZOLGÁLÓT, 

ÉJSZAKAI RECEPCIÓST 
azonnali belépéssel.

Elvárások: 
Megfelelő szakképzettség,

Rugalmasság, megbízhatóság
A pályázatokat és fényképes önéletrajzokat  

sales@quellehotel.hu címre várjuk. 

Tel.: 06/70/340-6666
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A BALATONI ÉPÍTŐIPARI CENTRUM  

AZONNALI KEZDÉSSEL  

KŐMŰVESEKET  
FELVESZ!
JELENTKEZÉS: 70/317-3883

 

 

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK 
Veszprémben 

 
 
 

INGYENES KÖZVETLEN SZERZŐDÉSES 
GYORSJÁRATOK 

 
 

Több műszakos munkarendbe 
Betanított munkásokat 

gépkezelőket, operátorokat, kézi összeszerelőket, kézi anyagmozgatókat 
 

keresünk AZONNALI kezdéssel 
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk! 

 

 

KIEMELT PÓTLÉKRENDSZER, ÉTKEZÉSI UTALVÁNY, 
CAFETERIA, PRÉMIUM, 13. HAVI JUTTATÁS, 
GYERMEKEK ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSA 

 
  A következő tájékoztató, regisztráció és tesztírás időpontja 

és helyszíne: 

SIÓFOK 
2017. január 10. (kedd) – 10 óra 

Kálmán Imre Kulturális Központ - Kamaraterem 
Siófok, Fő tér 2. 

 

 

A következő tájékoztató, regisztráció, és tesztírás helyszíne, és időpontja:

2019. február 18. (hétfő)
10 óra – Siófok

Kálmán Imre Kulturális Központ – Fő tér 2. 
06 20/406-6989 • siofokiroda@dologido.hu

ÚJABB ÁLLÁSLEHETŐSÉG! 
MINŐSÉGELLENŐRZÉS-CSOMAGOLÁS

VESZPRÉMI MŰANYAGIPARI  
PARTNERÜNKHÖZ KERESÜNK  

ÚJ MUNKATÁRSAKAT MINŐSÉGELLENŐRZÉSI,  
CSOMAGOLÁSI FELADATOKRA:

Amit kínálunk:
Hosszú távú munkalehetőség

egyszerű feladatok, 3 műszak (hétfőtől-péntekig)
álló munkaállomások

családias munkakörnyezet
kezdő alapbér – 191.000 Ft/hó

mozgó bér (2. hónaptól) – 16.000 Ft/hó
Műszakpótlékok – du. 15%, éjszaka 30%

Cafeteria
Elvárás

8 általános iskolai végzettség
Női és férfi munkavállalók  

jelentkezését egyaránt várjuk!

INGYENES BUSZJÁRAT SIÓFOKRÓL

A siófoki  
Mala Garden étterem

több éves tapasztalattal rendelkező, 
 talpraesett, új munkatársat keres  
PULTOS munkakörbe!

Kedves, kommunikatív, angolul vagy németül beszélő 
jelentkezők fényképes önéletrajzát várjuk az  

alábbi e-mail címre: manager@malagarden.hu

HOSSZÚTÁVÚ MUNKALEHETŐSÉG  
BALATONSZABADIBAN! 

Megbízható, környékbeli munkavállalót  
keresünk kiemelt kereseti lehetőséggel

a balatonszabadi dohányboltba és -ba
Fontos a kereskedelmi tapasztalat és a számítógépes ismeret!

Jelentkezni a +36/30 685-9807-es  
telefonszámon, vagy a lavi@t-online.hue-mail  

címen lehet, fényképes önéletrajzzal.

Siófok 
belvárosában  

utcafronti,  
60-80 m2-es  

IRODA- 
HELYISÉGET  
vásárolnánk.

Ajánlatokat az 
alábbi  

e-mail címen 
várjuk: 

kovacsszilvi28@
gmail.com

INTERJÚK, CIKKEK, 
HASZNOS ÖTLETEK 
a család minden tagjának 
3-99 éves korig

A magazinban való megjelenésről, a szabad hirdetési felületekről 
hirdetési tanácsadó kollegáink, ügyfélszolgálati irodáink tájékoztatják!

MÁRCIUSBAN ÚJRA 
CSALÁDI LAPOZÓ

Sztárinterjú 

SzandivalFÓKUSZBAN A CSALÁD!

Programajánló 
6 megyéből

Veszprém

Szombathely

Keszthely

Hévíz
Zalaegerszeg

Nagykanizsa
Kaposvár

Siófok

Székesfehérvár

Érd

Tavaszi 
fáradtság 

Ízelítő a tartalomból
Smart 
home

Tablet  
a tanulásban 

A tavasz  
első hírnökei



APRÓHIRDETÉSEK

ÁLLÁST KERES

C+D kategóriás jogosítvánnyal rész/ 

teljes állást vállalok. Fizetési igény 

nettó 250eFt. 06/30/275-1323

Gondnoki állást keresek, kisebb kar-

bantartással bentlakással. 06-20-

279-4449

ÁLLÁST KÍNÁL

Szakácsot keresünk nettó 540.000 

Ft/hó Siófok Petőfi sétányon 4 hónap-

ra. 06/70/314-7776

Az OTP Ingatlanpont siófoki irodája 

a Dél-Balaton parton ingatlanközve-

títőket keres. Jelentkezni önélet-

rajzzal és motivációs levéllel a  

siofok@otpip.hu e-mail címen lehet. 

Mobil: +36/70/4422-190

Siófoki céghez nehézgépkezelő kollé-

gát keresünk éves állásra. 

06/30/8300-243

Ausztriai Nightclub hostess munkára 

keres csinos lányokat 19 éves kortól, 

top keresettel. Tel.: 00-43-664-599-

96-95, 06-30-313-35-16 

(Pabian&Partners)

Léda Cukrászda Balatonszárszó mun-

katársakat keres márciusi kezdéssel. 

email: darabka@citromail.hu

Balatonföldvár Griff Apartmanba ta-

karító-gondnoki munkára részmunka-

idős alkalmazottat keresünk. 

Tel3630-9674322

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.

Ha úgy érzed, hogy egy új munkahe-
lyen, új babérokra törnél, egy fiatalos 
csapatban képzeled el a jövődet, ahol 
kipróbálhatod magad hírlevél szer-
kesztésben, értékesítésben, kapcso-
latteremtésben, jelentkezz fényképes 
önéletrajzoddal és motivációs leveled-
del a következő email címen: info@
azurevent.hu Ha nem vagy ilyen beál-
lítottságú, de szívesen dolgoznál ve-
lünk, mert eredményes lennél telefo-
nos vagy irodai munkában, jelentkezz 
bátran.

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

Irodai munkára munkatársat kere-
sünk Német vagy Angol nyelvtudással. 
Jelentkezni lehet fényképes önéletrajz 
elküldésével az info@gastrocentrum.hu 
e-mail címre vagy személyesen a 
8600 Siófok, Asztalos utca 99. szám 
alatt.

Havi 14 szabadnappal, átlag heti 38 
óra munkaidővel, versenyképes bére-
zéssel, egész éves munkára siófoki 
cukrászdába felszolgálót keresünk. 
30/530-3719

Kőművest és segédmunkást keresek 
éves állásra, Siófok és környékbeli 
munkákra, azonnali kezdéssel. 
06/30/300-3611

Siófoki építőipari cég keres éves ál-
lásra kőművest és segédmunkást. 
Jogosítvány előny. 06/20/292-7820

"B" kategóriás jogosítvánnyal vezet-
hető kisteherautóra sofőrt keresünk, 
áruterítői munkakörbe. Érd.:06-
30/6040-243

Balatonszabadi Makkhetes borozóba 
részmunkaidőben pultost felveszünk.

Balatonszabadi Makkos ABC-be 
élelmiszereladót felveszünk.

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

Piazzattila Kft vállal temetésre, 
szülinapra, stb. rendezvényekre 
hideg-, melegtálak készítését, 
kiszállításra is. 06/30/9949-015

Az Adapt Kft. targoncásokat és vonta-
tósokat, valamint raktári kisegítő ko-
missziósokat keres Győrbe, Tatabá-
nyára, Oroszlányba, 2-3 műszakos 
munkarendbe, versenyképes fizetés-
sel, szállással és heti hazautaztatás-
sal. Tel: 06-70/882-2105

Kertfenntartáshoz keresünk hozzá-
értő, B jogosítvánnyal rendelkező 
munkatársakat. Átlagosnál jobb fize-
tést és éves állást biztosítunk.  
Jelentkezni telefonon vagy  
kertepetessiofok@gmail.com címen 
egy rövid önéletrajzzal, amibe felso-
rolják ezirányú tapasztalataikat. 
06/30/494-6744

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

Siófokon nyárra takarítónőt keresek. 
06/30/510-3413

Hotel Korona Siófok szakács, felszol-
gáló, éjszakai recepciós kollégát keres 
szezonra, májustól. Jelentkezés fény-
képes önéletrajzzal: hotelkorona1@
gmail.com címen, vagy 06/30/218-
7676

Siófoki telephelyre éves állásra va-
gyonőrt felveszünk. Érd.: 0630/961-
3829

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

Szezonálisan üzemelő siófoki szállo-
da keres szobaasszonyokat. gondno-
kot, reggeliztetőt, pultost, éjszakai 
recepcióst, parkolóőröket éjszakára 
és nappalra. 06/30/9366-026

Fertilia Trans Kft. határozatlan idejű 
munkaviszonnyal pénzügyi előadó és 
nemzetközi fuvarszervező munkatár-
sat keres Enyingi telephelyére, azon-
nali kezdéssel. Érdeklődni 06/30/377-
5659, vagy önéletrajz beküldésével: 
fertiliatrans@fertiliatrans.hu

Otthonról végezhető online munkára 
jelentkezőket várok. Számítógépes 
ismeret, vagy okostelefon profi keze-
lése szükséges. Jelentkezni e-mail-
ben: jollasio@gmail.com

Épületgépészeti nagyker cég gépko-
csivezetőket keres. Tel.:06-30/515-
7908

Élelmiszer nagykereskedelmi cég 
Siófoki telephelyére keres raktáros-
áru összekészítő munkatársakat éves 
állásra, heti 5 napos munkarendben. 
Jelentkezni a 30/526-7135 telefon-
számon H-P: 8-16 óra között

30-éve működő cég kőművest, se-
gédmunkást keres, éves állásra, beje-
lentve, magas bérezéssel! Járat bizto-
sítva Mezőszentgyörgy-Siófok között. 
06-30-9270-317

Forgókotróra gépkezelőt keresünk 
vidéki munkára is kiemelt bérezéssel. 
06/30/8698-520

INGATLAN

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

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

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

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

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

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

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

150m2 terület, 50m2 zárt helyiség 
Balatonföldvár központjában kiadó. 
06/30/620-4329

Siófokon Foki-hegyen 2.5 szobás, 
erkélyes, egyedi fűtésű 70 m2-es la-
kás eladó. I.ár:22,5MFt. 06/20/806-
7561

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

Sziget utcában 3. emeleti kis lakás 
1-2 fő részére hosszú távra kiadó. 
06/20/247-7549 19h után

Siófokon bútorozott albérlet kiadó! 
Max. 2 főre 90.000+ rezsi+ 2 hónap 
kaució! 06/30/850-9911

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

Munkásoknak kiadó szállás 1500 Ft/
fő/nap, Siófokon. 06/70/3675-999

Kiadó 75 m2-es üzlet Siófok belvá-
rosában áprilistól. 06/30/581-5353

Ingyen lerakható apróbb törmelék, 
töltésföld Siófokhoz közel. 
06/70/380-8713

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

Nagyberényi zártkert, 520 n-öl, el-
adó. 06/20/205-1011

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

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

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

Siófok belvárosában tégla lakást ven-
nék 2. emeltig 15 M Ft-ig. 06/30/241-
5546

Siófok központjában 56m2-es, 3.
emeleti panellakás eladó tulajdonos-
tól. 06/30/732-7340

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk  

köszönetet mindazoknak 
a rokonoknak, barátoknak, 

ismerősöknek,  
volt munkatársaknak,  

akik szeretett halottunkat 
BÁRTFAI JÓZSEFET 

utolsó útjára elkísérték,  
gyászunkban osztoztak, 

 fájdalmunkat együttérzésükkel, 
virágaikkal enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk
 mindazoknak, akik  

szeretett édesanyám 

KERTÉSZ 
ISTVÁNNÉ 
temetésén részt vettek,
gyászunkban osztoztak.

 Gyászoló családja

Mély fájdalommal tudatjuk  
mindazokkal akik  

szerették és ismerték, hogy

BARTA LAJOS
 életének 83. évében elhunyt. 

Temetése 2019. február 20-án, 
11 órakor lesz a siófoki Szépvölgyi 
úti temetőben. Kérjük kegyeletét 
mindenki egy szál virággal rója le. 

A gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy 

VARGA ISTVÁNNÉ  
Juliska néni 

volt Siófok, Gagarin utcai  
lakos életének  

96. évében elhunyt. 
Búcsúztatója február 21-én,  

15 órakor lesz  
a Kiliti temetőben.  
Gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy 

TÓTH JÓZSEFNÉ 
sz. Izsó Julianna nagyberényi lakos 

100. életévében elhunyt.
Hamvait 2019. február 19-én 14 órakor helyezik  
örök nyugalomra a nagyberényi temetőben. 

Nagyberény Község Önkormányzata



APRÓHIRDETÉSEK
Azonnali lomtalanítás, lakáskiürítés, 

bontás, sittszállítás, költöztetés. 

06/30/642-2549

Kerítésépítés, kivitelezés a meg-

rendelő kérése szerint azonnali kez-

déssel. Tel.:06/20/354-9999

Kőműves munkát vállalok. Javítás, 

felújítás! 06/30/735-4366

TÁRSKERESŐ

Egyedülálló háziasszonyt keresek, 

minden ellátás grátisz, +külön szo-

bák, lakás is grátisz. 06/22/372-415

180/85/67 éves káros szenvedélytől 

mentes férfi társat keres hosszú távú 

kapcsolatra. Lakás megoldott 

06/70/303-9708

Özvegy, magányos úriember, 165/70 

64 éves társat keres. 06/20/407-1821

OKTATÁS

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-

rász, Pincér, Vendéglátásszervező, 

Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó 

Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tan-

folyam. 06-70/637-4750.  

www.minervakft.hu (E-

000909/2014/A001-A011).

Masszázstanfolyam indul Siófo-

kon, február 20.-tól Svéd frissítő-

masszázs. 39.000Ft Nyirokmasz-

százs. 42.000Ft Reflex 

talpmasszázs. 42.000Ft Érd: 

0670/369-8655

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

JÁRMŰ

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

Használt, idős, roncs autó felvá-
sárlás Hivatalosan! 06307337753

EGYÉB

Mozgó MÉH házhoz megy! Legmaga-
sabb áron felvásárol: vashulladék, 
vaslemez, akkumulátor, egyéb fém-
hulladékot. 06/30/367-6206

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

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

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

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

Vásárolnék lakatos, bádogos gépe-
ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, ül-
lőt, CO hegesztőt, műszerészeszter-
gát, marógépet, kompresszort, 
invertert, kis gépeket. 0670/624-
5475

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

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

1db Olasz, 1db Japán magasnyomású 
permetező eladó. Tel.:30/395-1881

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

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

Eltartási szerződést kötnénk idős 
Hölggyel vagy Úrral. 06/30/754-1524

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

Udvar takarítás, lomtalanítás, bontás, 
sitt, zöld szállítás, fűnyírás nagyobb 
területen is.Tel.:0630/190-3513

Száraz tűzifa kedvezmény azonnali 
ingyenes kiszállítással a hét minden 
napján. Garantált mennyiség! 06-30-
915-8824, AA6225432

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

Bontott kis méretű tégla eladó 60ft/
db. Tel.: 0620/314-3990

3x5 m-es vasváz lindab tetővel eladó 
40000ft. Tel.: 0620/314-3990

Kiskocka szalmabála, szénabála, 
körbála, kecsketej, kecskesajt, kecs-
ketermékek. boroshordók(200L), 10 
hónapos bikák eladók. 0670/2875-
441

Vásárolok dunnákat, párnákat 
26500ft/kg-ig, bontó asztalokat, 
fateknőket,régi hagyatékot, szarvas 
agancsot. Tel.: 0620/479-5287

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

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

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

Eltartási szerződést kötnék idős sze-
mélyekkel. 10 év idősgondozásban 
szerzett gyakorlat. Hívjon bizalommal! 
06/70/575-0086

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

Eladó körfűrész, billenős, kombináci-
ós, asztalos gurulós, 220-as új vil-
lanymotorral, Vidiás 450-es lappal. 
Szalagfűrész abritteres gyalugépes 
380-as- 220-ra átalakítva. Siófok 
06/30/727-1866

80 literes vörösréz üst duplafalú meg-
egyezés szerint eladó. 06/30/390-
2138

Eladó szekrénysorok, étkezők, kony-
habútorok, karnisok, függönyök, ágy-
neműgarnitúrák, egyes kárpitozott 
bútorok akciója! Erzsébet utalványt 
elfogadunk. Bútor és Lakberendezési 
Üzlet Lepsény, Fő út 45. 
Tel.:06/22/437-677

Vásárolok újabb kiadású könyveket, 
diafilmeket, diavetítőt, régipénzeket, 
kitűntetéseket, kis-plasztikákat, régi-
ségeket. Házhoz megyek. 06/30/608-
7996

Kb. 3000 kötetes könyvtár eladó. Vá-
logatni is lehet. 06/30/391-2663

Tűzifa akció nyugdíjasoknak, 
kedvezményekkel kuglizva, ha-
sítva, méterben, kiszállítva. 
Tel.:+3630/709-5903 AA5842245

Malacok eladók! Tel.: 0630/675-
3925

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

Eladók Balatonszárszón jó állapotú 
franciaágyak, heverők. 06/20/588-
4207

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. Tel.: 0670/336-3883.

12db körbála széna 10000ft/db áron 
egyben eladó. Tel.: 0630/602-6394

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. Cső-
kamerázás, WOMA Tel.:+3684/323-
221, +3630/9565-686

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

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

Redőny akció! 20-40% kedvez-
ménnyel Hőszigetelt és elektromos 
redőny, reluxa, szalagfüggöny, szú-
nyogháló, napellenző gyártása, szere-
lése, javítása. Nyugdíjasoknak további 
kedvezmény! (Az akció 2019.02.01-
02.28-ig tart.) Tel.: 06-30/295-6555

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

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

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

Sziko Kft vállalja egyedi bútorok fel-
mérését és gyártását, igény szerint 
látványterv készítést. Érdeklődni: Za-
márdi, Akácfa u.1. vagy Sió Pláza 
megrendelőpontunkon. 84/346-714 
vagy 06309438858.

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

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

Kárpitos Bt. T.:06/30/385-0624

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

Duguláselhárítás falbontás nélkül 
0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hétvé-
gén is, garanciával. 06-70/233-0673

Ács, tetőfedő, bádogos munkákat 
vállalok Lindab lemezzel, cserepes 
lemezzel és Tondach cseréppel. 
Régi tető felújítása, lapos tető szige-
telés. Számlaképesen: Mátyás Eu-
rópa Hu Kft. +36303771758, 
+36702199107, +36202664701

Élő zene minden alkalomra megfizet-

hető áron. lagziduo.hu

Festést, mázolást, tapétázást válla-

lok! 06/30/640-9373

Kültéri és beltéri kőműves mun-
kákat vállalok referenciákkal, 
számlával. (térkövezés, keríté-
sépítés, hőszigetelés, laminált-
padlózás, glettelés, festés, ki-
sebb munkákat is) 
06/30/907-3209

Háztartási gép javítás mosógépek 

villanybojlerek mikrohullámú sütők és 

egyéb készülékek javítását vállalom. 

Várvízi Krisztián Tel 06/30/400-2335

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

Veszélyes fák kivágását, igazítását 

vállaljuk. 06/30/413-5993

Villanybojler tisztítás, javítás, csere. 

Tel.:0670/203-8571

Építőipari segédmunkák, térköve-

zés, tereprendezés, csatornázás, 

árokásás, bontás. 06/30/296-4455

Burkolás és ahhoz tartozó kőműves 

munka. T.0620-4565079

Festést mázolást, tapétázást, lépcső-

ház festést is vállalok. tel: 3630-

6212523

Villanyszerelést vállalok! 

06/30/286-1338

Fa-műanyag redőnyjavítás készí-

tés, valamint szúnyogháló, illetve 

párkányozás rövid határidővel. 

T.:06-70-291-0662

Parkettázási-, PVC- és szőnyegezési 

munkák! (Melegburkolás, stb.) 

06/20/492-8210

Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyog-

hálók februárban 50%-os kedvez-

ménnyel, nyugdíjasoknak +10%. 

Tel: 06-20-500-8185

Kőműves munkákat, javítást, átalakí-

tást vállalok. 06/20/540-3716, 

06/30/784-1782

Szobafestés- gipszkartonozás- lami-

nált parkettázás 30/498-6893

Ácsmunka! Veszélyes fák kivágása! 

Csatorna felrakást és javítást is válla-

lunk! Hívjon bizalommal! 06/70/885-

8251

Kőműves munkát vállalunk A-Z-ig 

azonnali kezdéssel. Térkövezés. 

Tel.:06/20/354-9999

Roncs autók forgalomból kivonását, 

elszállítását vállalom. Tel.: 

0670/7011409
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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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Gyors, tiszta, tartós és stílusos 

Régi ajtók?
Újra szép lesz 
akár 1 nap alatt!

Mintaasztalos K�  
PORTAS-szaküzem 
XXXX Mintaváros • Gyalus Gyula u. 111
www.portas.co.hu

Hivjon most: 06-20/224-1772

Bontás nélkül rövid határidővel! 

Ajtófelújítás!

  soha többé ajtófestés
  törmelék nélkül akár egy nap alatt
  bontás helyett új, modern felület
  könnyű ápolás, ütés- és kopásálló
  a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
 saját gyártású minoségi alapanyagok
Gyors, tiszta, tartós és stílusos

Újra szép lesz akár 1 nap alatt!

Régi ajtók?

Mintaasztalos Kft 
PORTAS-szaküzem 
XXXX Mintaváros
Gyalus Gyula u. 111     www.portas.co.hu

✓ bontás, piszok és törmelék nélkül
✓ soha többé ajtókat festeni
✓ a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
✓ több mint 1000 modell 

Régi ajtók?
Szinte újat 1 nap alatt!

Hívjon most! 0620 00 00 000

Szinte újat 1 nap alatt!

előtte

peRfekt móR bt. 

www.perfektajto.hu

Ajtófelújítás!
Bontás nélkül rövid határidővel!

Nézzen be hozzánk vagy érdeklődjön telefonon: 06 XX XXXX XXX

előtte

1000 modell!
standardtól - exkluzívig

Győződjön meg kötetlen tanács-
adásunk alkalmával a jól bevált 

PORTAS-felújítási technika előnyeiről!

✓ soha többé ajtófestés
✓ törmelék nélkül akár egy nap alatt
✓ bontás helyett új, modern felület
✓ könnyű ápolás, ütés- és kopásálló
✓ a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
✓ saját gyártású minőségi alapanyagok  

A bontás nélküli megoldás: PORTAS-
korszerűsítés az Ön egyedi kívánságai 
szerint a kívánt dekorral. A berendezés-
hez illő megfelelő modellel a  különle-
ges igényeknek is megfelelünk.

Gyors, tiszta, tartós és stílusos 

Régi ajtók?
Újra szép lesz 
akár 1 nap alatt!

Mintaasztalos K�  
PORTAS-szaküzem 
XXXX Mintaváros • Gyalus Gyula u. 111
www.portas.co.hu

Ajtófelújítás!
Bontás nélkül rövid határidővel!

Nézzen be hozzánk vagy érdeklődjön telefonon: 06 XX XXXX XXX

előtte

1000 modell!
standardtól - exkluzívig

Győződjön meg kötetlen tanács-
adásunk alkalmával a jól bevált 

PORTAS-felújítási technika előnyeiről!

✓ soha többé ajtófestés
✓ törmelék nélkül akár egy nap alatt
✓ bontás helyett új, modern felület
✓ könnyű ápolás, ütés- és kopásálló
✓ a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
✓ saját gyártású minőségi alapanyagok  

A bontás nélküli megoldás: PORTAS-
korszerűsítés az Ön egyedi kívánságai 
szerint a kívánt dekorral. A berendezés-
hez illő megfelelő modellel a  különle-
ges igényeknek is megfelelünk.

Gyors, tiszta, tartós és stílusos 

Régi ajtók?
Újra szép lesz 
akár 1 nap alatt!

Mintaasztalos K�  
PORTAS-szaküzem 
XXXX Mintaváros • Gyalus Gyula u. 111
www.portas.co.hu

Hivjon most: 06-20/224-1772

Bontás nélkül rövid határidővel! 

Ajtófelújítás!

  soha többé ajtófestés
  törmelék nélkül akár egy nap alatt
  bontás helyett új, modern felület
  könnyű ápolás, ütés- és kopásálló
  a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
 saját gyártású minoségi alapanyagok
Gyors, tiszta, tartós és stílusos

Újra szép lesz akár 1 nap alatt!

Régi ajtók?

Mintaasztalos Kft 
PORTAS-szaküzem 
XXXX Mintaváros
Gyalus Gyula u. 111     www.portas.co.hu

✓ bontás, piszok és törmelék nélkül
✓ soha többé ajtókat festeni
✓ a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
✓ több mint 1000 modell 

Régi ajtók?
Szinte újat 1 nap alatt!

Hívjon most! 0620 00 00 000

Szinte újat 1 nap alatt!

előtte

peRfekt móR bt. 

www.perfektajto.hu

16
39

49

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 2019.02.15 - 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

Homér
Gasztro

www.gasztro-webshop.hu • E-mail: office@gasztro-webshop.hu
További részletekért érdeklôdjön üzletünkben, vagy elérhetôségeinken. 

Homér Gasztro Kft.
Keszthely, Külsô-Zsidi út 2.
Telefon: +36 83 510 718
Mobil: + 36 70 325 7452
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Sütô Unox 4 tálcás
162.990 Ft+ÁFA

Br.: 206.997 Ft

SZOLGÁLTATÁSAINK:
-  Vendéglátóipari és 

nagykonyhai 
gépek értékesítése

- Eszközök forgalmazása
-  Rozsdamentes bútorzat 

gyártása 

Keverô-habverô-dagasztógép

162.990 Ft+Áfa
Br.: 206.997 Ft

Gázzsámoly 13 kW

90.900 Ft + ÁFA
Br.: 115.443 Ft

Gáztûzhely 4 égôs 
660x600x290 mm (asztali) 

179.900 Ft+Áfa 
Br.: 228.473 Ft


