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5-9. oldal:

Otthon

 A Pesti Művész Színház előadásáról bővebben a 2. oldalon olvashatnak.

Siófokon  
a Csókos asszony!

Érv: 2019.03.08 - 03.31-ig

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS

EREDETISÉG 
VIZSGÁLAT

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

KISS GYÖRGY
- ÁCSMUNKÁK
- TETŐFEDÉS
Új tetők, Tetőfelújítás,
Teraszok, Kocsibeállók,
Lambéria, Gipszkarton
Tel.: +36 30 340 77 80

E-mail:  
kissacsmunka@gmail.com

A siófoki Hotel Azúr felvételre keres egész éves 
foglalkoztatásban:

SALES ASSZISZTENS
Elvárások és feladat 

- szálloda szolgáltatásainak értékesítése
- az idegenforgalmi piac ismerete

- szállodai értékesítés területén szerzett gyakorlat
- minimum szakirányú középfokú végzettség

- angol és/vagy német nyelvismeret
- kiváló kommunikációs készség, szóban és írásban egyaránt

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

ÚJ BÚTOROK ÜZLETE 
Balatonszárszó, Mikes K. u. 4. 

Tel.: 06/84/363-773,  
06/70/3-674-284

RAKTÁRKÉSZLET 
KIÁRUSÍTÁS  

AKCIÓS ÁRAKON. 
TELEFONON ÉRDEKLŐDJÖN  

A NYITVA TARTÁSI NAPOKRÓL. 
06-70/227-5859

Az akció ideje 03.08-tól a készlet erejéig.   
www.szarszobutor.hupont.hu

BELGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉS
Belgyógyászat, nefrológia, diabetológia magánrendelés  

Balatonföldváron, az Iris Egészségügyi Központban. 
Lendületes, betegorientált szemlélettel és a  

legkorszerűbb terápiákkal várom leendő pácienseimet.

RENDEL:  
Dr. Brasnyó Pál Ph.D.,  
belgyógyász, nefrológus,  
diabetológus főorvos

Rendelési idő:  
kedd, 16.00 órától

Bejelentkezés: 
06/84-540-055

LAPOSTETŐK  
SZIGETELÉSÉT   

15 éves garanciával 
 vállaljuk!

INGYENES HELYSZÍNI  
FELMÉRÉS,  

ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉS!
06-20/940-6719

VITORLÁS BOLT SIÓFOK

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

Hajófelszerelések 
ROZSDAMENTES CSAVAROK
ALGAGÁTLÓK

FEGYVERTARTÁS 
PSZICHOLÓGIAI 
ALKALMASSÁGI 
vizsgálata Siófokon 

(sportlövőknek, vadászoknak, 
vagyonőröknek)!

Kecskeméti Katalin, 
klinikai szakpszichológus 

06 20/93 114 83
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Siófokra érkezik a Csókos asszony!
 ■ A Csárdáskirálynő 

után újabb sikeres ope-
rettet, a Csókos asszonyt 
láthatja a siófoki közön-
ség március 30-án!

A Pesti Művész Színház 
nemrégiben nagy sikerrel, 
teltház mellett mutatta be Sió-
fokon, a Kálmán Imre Kultu-
rális Központban a Csárdás-
királynő c. operettjét, de már 
itt is van a következő zenés 
darabjuk, a Csókos asszony, 
amelynek dalai szintén, ha 
nem, talán még jobban ismer-
tek a Csárdáskirálynő melódi-
áinál. Március 30-án szomba-
ton 19 órakor, a Fő tér 2. sz. 
alatt csendülnek fel a Zerko-
vitz örökzöld slágerek, mint a 

Van a Bajza utca sarkán, vagy 
az Asszonykám adj egy kis ki-
menőt, az Éjjel az omnibusz 
tetején, a Mi muzsikus lelkek.

A Halasi Imre rendezésében 
tavaly bemutatott előadásban, 
a fővárosi színészek között üd-
vözölhetjük ismét Fogarassy 
Bernadett, Egyházi Géza, Tu-
nyogi Bernadett, Faragó And-
rás. Pesten, a Józsefvárosban, 
a Nagytemplom utcában Kató-
ka ünneplésére készül a ház-
nép. Pünkösdi Kató színinö-
vendék és éppen előadása volt 
a színházban, ahol a Csókos 
asszony című operett címsze-
repét játszotta. Nevelőapja, Ku-
banek Tóbiás hentesmester és 
a háznép Katóka és Dorozsmai 
Pista eljegyzését is szervezi 

egyben. Közben Báró Tarpa-
taky, a híres mecénás érkezik 
a Nagytemplom utcába, mert 
látta Katókát a délutáni előadá-
son. A bárónak nagyon meg-
tetszett és meghívja a lányt 
Bajza utcai palotájába. Vajon 
elmegy-e a lány a báróhoz, s 
vajon megtartják-e az eljegy-
zést Pistával? Mindez kiderül 
a kétrészes zenés operettből. 
Remek hangulat, fantasztikus 
dalok, kiváló szereposztás!

INFÓ:
2019. március 30. szombat 19.00
Kálmán Imre Kulturális 
Központ Siófok, Fő tér 2.
Jegyek 3.300 és 3.600 Ft-os 
áron kaphatók a helyszínen 
és a jegy.hu oldalon!

vagy
KÉRJE SZEMÜVEGKERETÉT  FÉL ÁRBAN
vagy fényre sötétedő lencse  25% kedvezménnyel!

INGYENES COMPUTERES 

SZEMVIZSGÁLAT SZEMÜVEG-

KÉSZÍTÉS ESETÉN!

SZOLGÁLTATÁSAINK:

• fotó előhívás, igazolványkép készítés

• bankkártyás fizetés

• egészségpénztári kártyák elfogadása!

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

Az akció 2019. március  8-tól április 5-ig érvényes!

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

Tel.: 30/639-0717
Nyitva: Hétfő – Péntek: 8.00 – 16.30, Szo: 8.00 – 12.00

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

A GÖBLYÖS 
OPTIKÁBAN!

MÁRCIUSI 

AKCIÓ

ITT A TAVASZ, A NAPSÜTÉS!!!

Komplett szemüveg vásárlása mellé 

DIOPTRIÁS  

NAPSZEMÜVEGLENCSÉT  

ADUNK AJÁNDÉKBA!

Műanyag nyílászárók
2-3 rétegű üvegezéssel.

redőnyök, szúnyog-
hálók, napellenzők
FOLYAMATOS

AKCIÓK

Érdeklődni: 
06-70/638-6402

www. molnarablak.109.hu

MOLNÁR 
ABLAK

Telefon: +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: 
MÁRCIUS 12. 1700 

KOCH R. UTCA 6. Folyamatos tanfolyamok: 
AM, A1, A2, A, B, BE, C, D, CE, GKI

SÁNDOR HÚS
BALATONFÖLDVÁR

GÁBOR Á. u. 11.

Tel.: 06/84/340-706
06/30/590-65-77

SERTÉSHÚS AKCIÓ
Dagadó  ............965 Ft/kg
Oldalas  ............944 Ft/kg
Comb  ...............999 Ft/kg
Lapocka  ...........949 Ft/kg
Csülök  ..............949 Ft/kg
Kolbászhús  .....759 Ft/kg
ELŐHŰTÖTT KACSA,  
LIBA, CSIRKEHÚSOK  

IS KAPHATÓK!
2019.03.04-től 03.14-ig.

Ny: H szünnap K-Cs 7-15 h, 
P: 7-16 h Szo: 7-12 h

Hirdetése akár MOZGÓKÉPPEL  
is megjelenhet.  

Áru, szolgáltatás, eladó vagy 
kiadó ingatlan,  

LAKOSSÁGI AKCIÓK! 

Mediafal Reklám Kft.
Tel: (84) 340-504   

(20) 92-73-821
glimre1@gmail.com  

info@mediafal.hu 
www.mediafal.hu

Növelje esélyét LEDFALON! 
6 m2 SZÍNES FELÜLET, SIÓFOK 

FŐTERÉN, A VÍZTORONY MELLETT. 

A Hotel Magistern wellness részlege 
március 4-től újból nyitva.

Címünk: 8600 Siófok,  
Beszédes stny. 72. Aranypart

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket.
Nyitvatartás hétfőtől csütörtökig 08.00 - 18.00 óráig

péntektől vasárnapig  08.00 - 20.00 óráig

Egész napos belépő 1.200,- Ft
Tíz alkalmas bérlet 9.000,- Ft

Huszonnégy alkalmas bérlet 19.000,- Ft
Harminc alkalmas 24.000,- Ft

BÉRLETTEL RENDELKEZŐ VENDÉGEINKNEK  
1.500,- FT ÉRTÉKŰ MASSZÁZS KUPONT  

ADUNK AJÁNDÉKBA MÁRCIUS HÓNAPBAN.



2019. március 8.  3Lapunkat és híreinket elolvashatja a www.szuperinfo.hu/somogy/siofok weboldalon.

SÍRKŐ FELÚJÍTÁST, 
ÁTTISZTÍTÁST, 

HELYREÁLLÍTÁST, 
SÍRGONDOZÁST, 

BEÜLTETÉST  
KEDVEZŐ ÁRON, 

RÖVID HATÁRIDŐVEL 
VÁLLALUNK. 

84/313-678, 30/9366-090

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

AUTÓKLÍMA TISZTÍTÁS, JAVÍTÁS, FELTÖLTÉS!
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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PIZZA RENDELÉS:
www.pizzakaravan.hu

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

Finomat
Jó minôségben

ELÉRHETÔ 
ÁRON

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
CIVIL SZERVEZETEK  

(EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK) 
RÉSZÉRE

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-
testülete pályázatot hirdet pénzbeli 

önkormányzati támogatásra a siófoki székhelyű 
civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), 

illetve olyan civil szervezetek részére, 
melyek önálló siófoki szervezeti egységgel 

rendelkeznek és Siófokon működnek.

A pályázattal kapcsolatos valamennyi információ 
elérhető Siófok Város Önkormányzatának 

honlapján (www.siofok.hu). 
https://www.siofok.hu/hu/palyazati-felhivasok

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. március 14. 12 óra 

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

Húsvét előtti
HALBÁZIS

Március 14. csütörök
Nagyberény 8:00
Nagyberény tsz 8:30
Som templom 9:15
Nyim 9:45
Ságvár Görbe tök  10:15
Ádánd Éden 11:00
Siójut, Noszti 11:45
Balatonszabadi Coop 12:30

Március 16. szombat
Siófok, Vásárcsarnok  
 9:00-10:30
Ponty  1060 Ft/kg
Kárász  660 Ft/kg
Harcsa:  2500 Ft/kg
Nagy amur rendelésre 
 770/kg
Nyugdíjasoknak a ponty árából 10%

Származás: Iregszemcse, 
Németh Gábor kristálytiszta 

tavaiból származnak.
+36-30/217-5473

LAPZÁRTA VÁLTOZÁS!
A Siófoki Szuperinfó következő heti  

számának lapzártája:

március 12. kedd 12 óra. 
Újságunk már 13-án, szerdán, 

a hosszú hétvége előtt elérhető lesz.

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, 
ENYING, ANDOCS  

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

TANFOLYAMAINK:     • ESZPERANTÓ DIPLOMÁHOZ 
• Angol, német, olasz, spanyol kezdő 
• Német, angol újrakezdő
• Word és Excel tanfolyamok • Gépírás oktatás 
• Angol közép és felsőfokú vizsgafelkészítő 
• Angol nyelvű társalgás anyanyelvi moderátorral 

IDEI FELVÉTELIHEZ - 
ÁPRILISI NYELVVIZSGÁRA  
MÉG LEHET JELENTKEZNI!
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Civil szervezetek, egyesületek figyelem!
Amennyiben Önök koszorúzóként is részt kívánnak venni a megemlékezésen, kérem, 

jelezzék azt a pontos nevekkel, titulusokkal és egyesületi megnevezéssel. A koszorúkat a 
koszorúzó szervezetnek kell beszereznie. (Mérete: kb. 35 centiméter átmérőjű.) 

A koszorúzásra 10.30 óráig kell a helyszínre érkezniük, hogy a szervezők regisztrálni tudják. 
10.30 után érkezők neve nem hangzik el és koszorúikat is csak a megemlékezés végén helyezhetik el.

Kérem, részvételi szándékukat legkésőbb 2019. március 11-ig (hétfő) egyeztessék 
a Kálmán Imre Kulturális Központ rendezvényszervezőjével, Teveli Petrával 

(telefon: 84/311-855  vagy  30/578-81-75, e-mail: teveli.petra@kulturkozpont-siofok.hu).

A szervezők nevében együttműködésüket előre is köszönjük! 
MÉLTÓSÁGTELJES ÜNNEPLÉST KÍVÁNUNK!
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OTTHON 
melléklet

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

TEL.: 06/70/205-0438
Az ajánlat 2019.03.08-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

Oliszig Tetőszigetelés
Pala-és lapostetők 

bitumenes szigetelése

www.oliszig.hu
Tel.: 06/20/410-2071

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!

Ne várjon tovább a burkolással!
 ■ A 2 cm-es burkolatok 

előnyeit hosszan lehet 
sorolni. Ezek a modern 
kor kihívásainak eleget 
tevő, legmodernebb 
technológiával készülő 
lapok a kültéri burkolás  
új favoritjai. 

Kivételes megjelenésük és 
időtálló szépségük mellett 
sokoldalú felhasználhatósá-
guk tette őket az utóbbi idők 
favoritjává mind magánépít-
kezések, mind projektek ese-
tében. Mindenképpen érde-
mes tehát néhány információt 
megjegyezni róluk.

A 2 CM-ES BURKOLÓLAP
•  használható akár kisebb 

igénybevételnek kitett ma-
gánterületen: családi házak 
kertjében egybefüggő terü-
let, vagy a fűben elhelyezett 
tipegők kialakításához, 

teraszok- illetve medencék 
burkolataként

•  magas kopásállósága mi-
att a jelentősebb igénybevé-
telnek kitett kereskedelmi 
zónákban, és közterüle-
teken elhelyezve is kiváló 
választás

A SOKOLDALÚ BURKOLAT
•  kertben fektethető ho-

mokágyba, kavicsréteg-
be vagy süllyeszthető 
gyepszőnyegbe

•  erkélyen nem igényel ra-
gasztást vagy aljzatbeto-
nozást, használható táv-
tartókkal is

•  a lejtős felület a távtartók 
segítségével vízszintbe hoz-
ható, a távtartókkal meg-
emelt lapok alatt elférnek a 
vezetékek

•  a csövezéshez hiba ese-
tén törés, bontás nélkül 
férhet hozzá a szakember, 
és a lapok alatt található 

vízszigetelés is egyszerű-
en kijavítható a talpakra ra-
kott burkolat esetén

•  ragasztás nélküli telepítés 
esetén később törés nélkül 
bontható, kár nélkül áthe-
lyezhető, költöztethető
Ha arra vár, hogy tovább me-

legedjen az idő és elvégezhesse 
a kültéri burkolási munkákat, 
ne várjon tovább! 2 cm-es bur-
kolat használatával akár már 
holnap nekiállhat a feladatnak:
•  mivel a telepítése nem igé-

nyel aljzatbetonozást, ra-
gasztást és fugázni sem kell, 
így nem fagy fel

•  járható lapos tetőn – köszön-
hetően a távtartós telepíthe-
tőségnek – vízszintes felület 
alakítható ki, ami alatt, a lej-
tésben lévő szigetelésen aka-
dálymentesen elfolyik a víz.
Ha sokáig szeretne gyönyör-

ködni az eredményben, válasz-
sza a széles körben használható 

és változékony időjárási viszo-
nyok között is hosszú távon 
esztétikus 2 cm-es burkola-
tot! A Velünk Kft. építőanyag 
szakáruházában nem csak az 
építkezéshez szükséges összes 
alapanyagot tudja megvásárol-
ni, de a fürdőszoba szalonban 
készletről választott 2 cm-es 
burkolattal szinte azonnal el-
kezdheti a burkolást. 

INFOBOX
VELÜNK KFT. 
Keszthely, Külső-Zsidi út 15.
Építőanyag szakáruház +36 83 510 195
Fürdőszoba szalon: +36 30 595 8704
www.velunkkft.hu 
info@velunkkft.hu

ZAMÁRDI-FELSŐ 

KERTCENTRUM
KÍNÁLATUNKBÓL: VIRÁGZÓ NÖVÉNYEK, GYÜMÖLCSFÁK,  

DÍSZFÁK, PERMETSZEREK, LEMOSÓK, TÁPOLDATOK, 
KÉZZEL KÉSZÍTETT  
AJÁNDÉKTÁRGYAK

ÚJRA NYITVA!

Zamárdi, Siófoki út • Tel.: 84/345-316, 06 30/ 212-9426 
Nyitva: H-P: 9-17; Szo 9-14; Vas: Zárva
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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...

Miért érné be egy keMencével, aMikor 
saját kerti konyhája is lehet?

Ajánlataink - Közösségi kemence 3 vagy 4 kemence egy kéményre
- Városi, kerti kemence nagy méret, vakolt, színes

- Nyaraló kemence kis méret, vakolt, színes
- Falusi kenyérsütő kemence rusztikus, nyerstégla felülettel

Ízek és illatok a kemencében… De a látvány sem mindegy!

Elérhetőségek: 84/345-649 (H–P 8-16) • E-mail: info@kertikonyhak.hu 
Balatonendréd, Bem József u. 40., www.kemences.hu

Kemence építő munkára kőműveseket, betanított kőműveseket  
és segédmunkásokat Balaton körüli munkára felveszek.

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

OTTHON 
melléklet

Hogyan messük meg a meggyfát?

 ■ A több éves, jól termő 
meggyfákat sajnos ritkán 
szokták metszeni, pedig 
szükség lenne rá. 

A metszés elmaradása miatt 
a nálunk leggyakoribb Pándy 
és a Cigánymeggy fák a szo-
morúfűzre emlékeztető koro-
naformát vesznek fel. Ennek 
oka a következő: a meggyfák 
termőrügyei az egyéves vesz-
szőkön helyezkednek el. Ha 
belőlük virág és gyümölcs fej-
lődött, vagy valami oknál fog-
va nem hajtottak ki, akkor a 
helyükön csak egy ripacs ma-
rad. A vessző csúcsán mindig 
hajtórügy van. Visszametszés 
nélkül ebből mindig hajtás fej-
lődik, de a hajtás évről évre 
rövidebb, gyengébb lesz. Mi-
vel a metszetlen vesszők nem 
vastagodnak meg, a hosszú 
vesszők egy idő múlva csün-
gő alakot vesznek fel, hosszan 
felkopaszodnak, és csak a csú-
csukon lesz néhány virág. 
Ahogy a fa korosodik - a met-
szés hiányában úgy lesz rajta 
egyre több csüngő vessző, úgy 
néz ki, mint egy szomorúfűz-
fa. Ezért a meggyfákat minden 
tavasszal, rügyfakadás előtt 
meg kell metszeni. Ennek a 

lényege az, hogy a hosszúra 
nőtt, csüngő „ostorokat” oly 
módon tüntetjük el, hogy a 
felkopaszodott ágrészt egy, 
az ágtőhöz közel álló, erős, 
egyéves vesszőre vágjuk visz-
sza. Ha a felkopaszodott vesz-
szőt metszenénk rövidebbre, 
akkor nem érnénk el a kívánt 
célt, hiszen a vesszők olda-
lán nincsenek hajtórügyek. 
Az ostorok folyamatos vissza-
metszésével, a befelé növő, az 
egymást keresztező vesszők 
tőből való kimetszésével laza, 
áttekinthető, bőségesen termő 
koronát alakíthatunk ki.

A még nem termő, fiatal 
meggyfák alakító metszése 
meghatározza a későbbi éle-
tüket és termőképességüket. 
Erre a metszésre a kiültetéstől 
a termőre fordulásig minden 
tavasszal, a rügyfakadás előtt 
kerüljön sor. Igen gondosan 
ügyeljünk arra, hogy a fák ágai 
szimmetrikusan helyezkedje-
nek el, mert egyes meggy fák 
(pl. az Érdi bőtermő) hajlamo-
sak a széthasadásra.

A termő meggyfák metszé-
sét rügyfakadás előtt, vagy a 
termés leszüretelését követő-
en végezzük el.

 (forrás: www.balintgazda.hu.)

Vállaljuk: 
• Palatetők bontás nélküli felújítását
• Lapostetők szigetelését
• Cseréptetők felújítását bontással
• Hullámpalával fedett épületek felújítását
• Elöregedett tegolával fedett épületek áthúzását
•  Ereszcsatornák cserélye, 

széldeszkák cseréje festése
• Kisebb kőműves munkák

Garanciával, ingyenes helyszíni felméréssel,  
20 év szakmai tapasztalat

Érd: 30/255 5535 palatechnikus.bt@gmail.com
www.szigeteles-orszagosan.hu

PALATECHNIKUS BT
20 év szakmai tapasztalat
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• MINDEN ÁLTALUNK 
  GYÁRTOTT TERMÉK

•  Díjmentes helyszíni felmérés 
Siófok 20 km-es vonzáskörzetében!

• Ingyenes árajánlat készítés!

  kedvezménnyel!

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

Akciónk 2019. március 8-tól  
március 31-ig érvényes.30%

OTTHON 
melléklet

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 2019.03.08-2019.03.31-ig illetve a készlet erejéig. Kádár Dénes – Ádánd, Árpád utca 76.

Érvényes: 2019.03.31-ig megrendelt 
Gealan profilból készült ablakokra.

HELYSZÍNI SZERZŐDÉSKÖTÉSSEL AZ ÖN 
OTTHONÁBAN, ENYINGTŐL - FONYÓDIG

NYÍLÁSZÁRÓK 
Német Gealan 6 LÉGKAMRÁS Profilból

Ajtók - Ablakok, Redőnyök,  
Rovarhálók, Párkányok. 

Teljeskörű szerelési munka.
REDŐNYÖK GYÁRTÁSA 1 HÉT!

Teendőink, mielőtt berobban a tavasz
Fagyrepedések gyógyítása

Fontos, tél végi munka a 
gyümölcsfák törzsének és a 
vastag váz ágainak a tisztoga-
tása, amely nem nagyon lát-
ványos, de fáradságos mun-
ka, amelynek gépesítése még 
mindig várat magára! A fiatal 
fák törzsén ilyenkor gyakran 
keletkeznek függőleges fagy-
repedések, amelyeknek a szé-
leit éles késsel az egészséges 
szövetekig kell kivágni és a 
sebet sebvédő anyaggal be-
kenni. Minthogy ez az anyag 
az eső és a szél hatására két-
három hét után lekopik, ezért 
a kezelést meg kell ismételni!

Cserepes kéreg lekaparása

Az idős fák törzsén rend-
szeresen vastag darabokban 
felváló, vagy cserepes kéreg 
keletkezik, amely alatt igen 
sok kártevő tojása és gomba-
betegség spórája talál téli vé-
delmet. Ezért ezeket nyeles, 
háromszög alakú fakaparóval 
kell eltávolítani és a hulladé-
kot gondosan összegyűjtve el 
kell égetni!

Gyümölcsfák alakító 
metszése

Bátran hozzá lehet látni a 
termő gyümölcsfák fenntartó 
metszéséhez is annak érdeké-
ben, hogy a virágok ne csak 
a fakorona felületén, hanem 

annak a belsejében is megter-
mékenyüljenek és gyümölcs-
csé érjenek. Ennek céljából 
tőből ki kell metszeni a sű-
rűen álló, az egymást keresz-
tező és a korona belseje felé 
törekvő vesszőket.

Feltétlenül meg kell a fákat 
szabadítani a törzsön, a törzs 
tövén, vagy a gyökereken ke-
letkezett sarjaktól: ezeket tő-
ből ki kell metszeni!

Sokat nyerünk a tavaszi 
lemosó permetezéssel

Ugyancsak elkerülhetetlen 
a tavaszi, lemosó permetezés 
még akkor is, ha ősszel már 
permeteztünk. Erre a célra 
többféle permetezőszer áll a 
kertészek rendelkezésére, de 
a leghatékonyabb és a legol-
csóbb a kénnel kiegészített 
bordói lé, amelyhez az idei 
enyhe tél miatt rovarölő szert 
is keverjünk. Ez semmi ve-
szélyt nem jelent az ember-
re, a házi állatokra és a kert 
egyéb növényeire sem.

Nagyon fontos a permete-
zés helyes technikájának a be-
tartása: a lemosó permetezést 
bőséges permetlével kell elvé-
gezni úgy, hogy a fa törzsét és 
a koronájának minden eldu-
gott részét is befedje a növény-
védő szer. Esőre hajló, szeles 
időben ne permetezzenek! 

Gereblyézzük és műtrá-
gyázzuk az ágyásokat

Itt az ideje annak, hogy az 
ősszel felásott virág- és zöld-
séges ágyások talaját gereblyé-
zéssel tegyük rögmentessé és 
morzsalékossá. Ezt a kedvező 
talajállapotot a késői magveté-
sig és a palánták kiültetéséig 
úgy tudjuk fenntartani, hogy 
a talaj felszínét lehullott lomb-
bal, örökzöld fákról és bokrok-
ról levágott ágakkal betakarjuk, 
„zöldítjük”. El lehet kezdeni a 
tavaszi, komplex (nitrogént, ká-
liumot és foszfátot egyaránt tar-
talmazó) műtrágya kiszórását 
és bekapálását is.

 (forrás: www.balintgazda.hu.)

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 03.08-03.21-ig

Szóródó termékek: sóder, homok, murva – kiszállítással!

TETŐCSEREPEK KÉMÉNYEK

FENYŐ 
FŰRÉSZÁRU 

2018-as 
árakon!

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

Szemét- és hulladékelszállítás egyedi igények szerint, 
mennyiségarányos díjfizetéssel!

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

Szemét- és hulladékelszállítás egyedi igények szerint, 
mennyiségarányos díjfizetéssel!

OTTHON 
melléklet

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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4 Hogyan dekorálj LED csíkokkal?
 ■ Bármilyen helyiség-

ben használhatod ezeket 
az energiatakarékos, 
könnyen felszerelhető vi-
lágító csíkokat.

Hangulat fényként is funk-
cionálhatnak, de akár olyan 
helyekre is fényt juttathatsz, 
ahol nincsen ablak és termé-
szetes fényforrás. A LED vilá-
gítás sokaknak a hűvös, kékes 
és ridegebb fénnyel párosul, 
ma azonban már melegebb 
tónusokat és különböző szí-
neket is tudunk variálni ben-
ne. Válasszunk olyan opci-
ót, melyben magunk tudjuk 
dimmelni a fényt (azaz vál-
toztatni annak színét és erős-
ségét), így különböző han-
gulatot teremthetünk egy 
gombnyomásra otthonunk-
ban. A nappaliban leginkább 
dekorelemként érdemes hasz-
nálni a LED csíkokat. A mo-
dern bútordaraboknak sok-
szor már alapvető része ez 
a típusú világítás, de mi ma-
gunk is kiegészíthetjük őket. 
Ragaszthatjuk a csíkot egy 
polc alsó részére vagy akár 
mögé is. Könyvszekrényünk 

mögé is illeszthetjük azt, 
de jól mutat a tévé mögött, 
vagy az álmennyezet része-
ként. Kapcsold le a fő világí-
tást, és élvezd az új színeket 
és fényeket! A LED világítás 
legnépszerűbb felhasználá-
si helye a konyha. A kony-
haszekrény aljára ragaszt-
va elegendő fényt ad ahhoz, 
hogy jól lássunk, miközben 
előkészítünk és főzünk. Ha 
van konyhaszigetünk, rak-
juk körbe az alját LED világí-
tással, így olyan lesz, mintha 
lebegne. A futurisztikus ha-
tás garantált. Sok lakásban 
a fürdőszoba nem rendelke-
zik ablakkal, így mesterséges 
fényre van szükség a világí-
táshoz. Futtassunk körbe egy 
LED csíkot a tükör mögött, 

vagy ragasszuk fel a fürdő-
szobaszekrény aljára, így 
akár a mennyezeti világítást 
is megspórolhatjuk. A tér így 
egyszerre lehet drámai ha-
tású és elegáns. Dekorálhat-
juk ágytámlánkat, vagy akár 
az egész ágy alját LED világí-
tással. Egy melegebb tónusú 
fénnyel ugyanolyan hangu-
latot varázsolhatunk, mintha 
gyertyákat gyújtanánk – csak 
sokkal biztonságosabban. Ha 
nehezen találod a ruháidat 
a sötét szekrényben, tegyél 
világítást annak belsejébe. 
Azon túl, hogy egy jó megvi-
lágítással lerövidítheted a ké-
szülődést, a különleges han-
gulatnak hála jól indíthatod 
a napod.
 (forrás: otthonokesmegoldasok.hu)

Újítsd meg régi virágcserepeid!
 ■ Még a tavaszi szezon 

indulása előtt érdemes 
sort keríteni a tavalyi cse-
repek, kaspók, dézsák és 
erkélyládák kitakarítására, 
esetleg újrafestésére, 
hogy készen álljanak új 
növényeink fogadására. 

Tisztítás, vízkőmentesítés
A gyökér- és földmaradvá-

nyok eltávolítása után gondo-
san tisztítsuk meg az edénye-
ket erős (gyökér)kefével és bő 
forró vízzel, ami fertőtlenít. 
Makacs lerakódásokat ecetes 
vagy vízkőoldós fürdővel le-
het eltávolítani. Ezt követően 
nagyon alaposan öblítsük át 
az edényt, mert a vegyszerek 
károsítják a gyökereket! 

Festés
Dörzsöljük át a felületet 

mosogatáshoz használatos 
fémsúrolóval vagy smirglivel, 
hogy jól tapadjon a festék. A 
diszperziós fajta nem gátolja 
az agyag légáteresztő képes-
ségét, ám az akril bezárja a 
pórusokat. Speciális festékek-
kel és pasztákkal műanyagon 
is antik vagy rusztikus hatást 
érhetünk el.
Dekorálás

A virágtartókat ecsettel, 
lakkfilccel, sőt a fényezé-
si hibákat eltüntető stifttel 
is kipingálhatjuk. A fűszer-
növények cserepét leken-
hetjük táblafestékkel, majd 
feliratozhatjuk.

  (forrás: lakaskultura.hu)



2019. március 8.  9Lapunkat és híreinket elolvashatja a www.szuperinfo.hu/somogy/siofok weboldalon.

OTTHON 
melléklet

HÁZTARTÁSIGÉP  
SZERVIZ

BALOGH TAMÁS
MOSÓGÉP,  

MOSOGATÓGÉP, MIKRO, 
BOJLER, HŰTŐSZEKRÉNY 
ELEKTROMOS JAVÍTÁSA

Siófok és Tamási  
környékén

Tel.: 06/30/9971-731

Gázkészülékek  
beüzemelése, javítása 

Egyszerűsített  
gázkészülék csere

Gáz- és fűtésszerelés
Tervezés, kivitelezés

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

Ültessünk-e fát tavasszal?

 ■ Rügyfakadás előtt ül-
tessünk! Jóllehet, a cse-
meték optimális ültetési 
ideje a kora ősz, mégse 
halasszuk az elmaradt ül-
tetést a következő őszre, 
mert nagyon gondos 
munkával a tavasszal ül-
tetett fák is biztonságo-
san megerednek. 

Arra kell azonban töre-
kedni, hogy az ültetésre rög-
tön a fagyok elmúltával sor 

kerülhessen. Az ültetést fel-
tétlenül be kell fejezni rügy-
fakadás előtt, mert a később 
ültetett csemeték meggyöke-
resedéséhez már kevés remé-
nyünk lehet.
Fontos, hogy morzsalékos 
legyen az ültetőközeg!

Ha az ősszel kiásott gödör 
földje nincs behúzva, akkor 
közvetlenül az ültetés előtt te-
messük be a gödröt. Ha ősz-
szel még nem gondoltunk az 
ültetésre, akkor még most 

is kiáshatjuk 
a fák gödre-
it, de gondos-
kodjunk arról, 
hogy a kiásott 
talaj tevékeny, 
morzsalékos 
legyen. An-
nak érdeké-
ben, hogy a 
fácskák gyö-
keréhez mi-
nél jobb talaj 
kerüljön, cél-
szerű a kiásott 
földhöz kevés 
m e l e g á g y i 
földet vagy 
komposztot 

keverni.
Az ültetést egyébként ha-

sonló módon végezzük, mint 
ősszel, de még nagyobb gon-
dot fordítunk a pépezésre és 
arra, hogy a gyökerek közeit a 
föld hézagmentesen töltse ki.
Ne takarékoskodjunk a 
vízzel!

A tavaszi ültetésű cseme-
téket feltétlenül öntözzük be. 
Ne takarékoskodjunk a víz-
zel; fánként 2-3 vödör vízzel 
iszapoljuk be a talajt. A sáros, 

átázott földet természetesen 
most nem kell megtaposni.
Takarjuk be a fa tövét

Ültetés után készítsünk 
mintegy 1 m átmérőjű földtá-
nyért a csemete körül. Ügyel-
jünk arra, hogy a tányér kö-
zepe ne mélyedjen be, hanem 
inkább a széle emelkedjék ki a 
környező talaj felszínéből. A 
földtányérba terítsünk jó hő-
szigetelő tulajdonságú szer-
ves anyagot (például lekaszált 
füvet, szalmás istállótrágyát, 
tőzeget stb.); ez a réteg meg-
akadályozza a talaj hirtelen 
felmelegedését, kiszáradását, 
sőt elbomolva és a talajba mo-
sódva tápanyagokkal is gazda-
gítja a gyökérzetet körülvevő 
földtömeget. Mindez elősegíti 
a tavasszal ültetett csemeték 
gyorsabb meggyökeresedését 
és erőteljes növekedését.

Előfordul, hogy a leggon-
dosabb ültetés ellenére sem 
erednek meg a tavasszal tele-
pített csemeték. Ilyenkor, mint 
utolsó lehetőséget, szedjük 
szét őket. A földből kihúzott 
csemetéket 2-3 napig vízzel 
telt teknőben, dézsában vagy 
cementkádban áztatjuk oly 
módon, hogy egészen a vá-
zágakig a vízben fürödjenek. 
Ez idő alatt a szövetek annyira 

megszívják magukat vízzel, 
hogy javul a megeredési kész-
ségük. Ültetés előtt ismétel-
ten nyessük meg a gyökere-
ket, hogy friss metszlapokat 
kapjunk és újra, még gondo-
sabban ültessük el a csemeté-
ket. Ezt a munkát június ele-
jéig kísérelhetjük meg.

A kiültetett csemetéknek 
nincs szükségük karózásra. 
Ha ugyanis a csemete törzse 
nem elég erős, akkor nem al-
kalmas ültetésre. Ha viszont a 
törzs elég vastag, akkor megáll 
a saját lábán is, nincs szüksége 
támasztékra. Csupán akkor ka-
rózzuk meg tehát a gyümölcs-
facsemetéket, ha külső beha-
tástól kell megvédeni ezeket. 
(Ha például olyan udvarban 
telepítünk, ahol sertések, kecs-
kék járkálnak, melyek szíve-
sen dörgölődznek a fák dereká-
hoz.) A karót már az ültetéssel 
egyidejűleg helyezzük a cse-
mete mellé és alul, felül vastag 
zsinórral. ún. nyolcas kötés-
sel erősítsük a törzset a karó-
hoz. Még célszerűbb, ha - kü-
lönösen erősen veszélyeztetett 
helyen - hármas karótámaszt 
alkalmazunk, amely lehetet-
lenné teszi, hogy az állatok a 
törzs közelébe férkőzzenek.

 forrás: www.balintgazda.hu.

Egy ülőhelynyi boldogság
 ■ Ha kicsi az otthonod, 

de rengeteg a könyved, 
akkor valószínűleg igen-
csak gondban lehetsz a 
tárolásukkal. 

Kösd össze a kellemest a 
hasznossal, és legyen a könyv-
tárolód az ülőalkalmatosságod 
egy része! Roppant praktikus, 
mert mindig a kezed ügyében 
lesznek a kedvenc műveid és 
lakberendezési szempontból is 
fődíjnak számítanak a kreatív 
és mutatós megjelenésükkel.  
forrás: hazmestermedve.blog.hu
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A Siófoki Hotel Sungarden 
munkatársakat keres 

AZONNALI KEZDÉSSEL az alábbi 
munkakörök betöltésére:

• RECEPCIÓS 
• KONYHAI KISEGÍTŐ 

• FELSZOLGÁLÓ 
• PULTOS 

• SZOBAASSZONY
• Hosszútávú munkalehetőség

• korrekt bérezés
• személyzeti étkezés biztosítása.

Jelentkezését fényképes 
önéletrajzzal a 

 job@hotelsungarden.hu 
e-mail címre várjuk.

Jelentkezz még ma!
Időpont egyeztetésre hívj minket,  

vagy küldj egy SMS-t, és visszahívunk:
20/406-6989

vagy keress fel minket személyesen:
Siófok, Dózsa Gy. u. 1/4.

ÚJABB ÁLLÁSLEHETŐSÉG! 
MINŐSÉGELLENŐRZÉS-CSOMAGOLÁS

VESZPRÉMBE 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 BUSZJÁRATOK:
Tab-Ságvár-Balatonszabadi, és Bálványos- 

Siófok útvonalon ingyenes buszjárat Siófokról

Jó év lesz Földváron és Bogláron
 ■ Balatonföldváron és 

Balatonbogláron is jó év 
ígérkezik az elfogadott 
költségvetések alapján.

2019-ben 2,2 milliárd fo-
rintból gazdálkodik Balaton-
földvár, 1,2 milliárd forintot 
fejlesztésekre költenek majd 
– adta hírül a város honlap-
ja. Az önerős önkormányza-
ti fejlesztésekre 450 millió 
forint feletti összeget költ-
hetnek. Folytatják az elnyert 
Európai Uniós pályázati pro-
jektek megvalósítását, me-
lyekre közel 850 millió forint 
fejlesztési kiadás szerepel.

Ba latonbog lá r  vá ros 
808 éves tör ténetének 
legmagasabb főösszegű 

költségvetése az idei, hi-
szen 2300 millió forint sor-
sáról kellett dönteni. Amitől 
rekordösszegű, az a koráb-
ban elnyert, közel 1 milliárd 
forintos pályázati összeg, 
amiből idén több fejlesztés 
is megvalósul – olvasható a 
Boglári Hírekben.

Siófok város képviselő-tes-
tülete egyhangúlag fogadta 
el a 10 milliárd forintra rúgó 
2019-es büdzsét. Egyetlen mó-
dosító indítvány volt, ám a Sió-
Part városi irodalmi folyóirat 
további támogatását a testület 
(4 igen, 5 nem, 3 tartózkodás) 
nem szavazta meg. F. I.

Csiszár emlékei; Karinthy, Rejtő, Latabár...
 ■ Csiszár Elek képeiből 

nyílik életmű kiállítás 
Keszthelyen. A tárlat 2019. 
március 9. és május 12. kö-
zött lesz megtekinthető a 
Balatoni Múzeumban.

Csiszár Elek Keszthelyen szü-
letett, és rövid budapesti megsza-
kításokkal ott is lakott 1959-ig. 
A jelenleg Siófokon élő művész 
eddigi életét tehát közvetlen a 
Balaton közelében töltötte. Így 
nem véletlen, hogy a tó és annak 
környezete, tájképi és emberi vi-
lága folyamatosan megtalálható 
képein. Kilenc éve mondta ezt 
Siófok díszpolgára a Somogyi 

Hí rlap-
nak: „Lá-
tom azt 
a házat, 
ahol Ka-
r i n t h y 
Frigyes meghalt; az egykori Vi-
téz-panziót, ahol a barátai, Rejtő, 
Kosztolányi is rendre fölkeres-
ték. Ha a másik irányba tekintek, 
akkor a hajdani Délibáb szállón 
akad meg a szemem; ott lak-
tam a szolgálati lakásában, de-
koratőrként. Az volt az egyetlen 
szálloda akkor (az idő tájt a szál-
lodasor helye még ingyenstrand-
ként szolgált, Latabár Kálmán is 

odajárt fürdeni a közeli villájuk-
ból), Törőcsik Mari és Bodrogi 
Gyula ott töltötték a mézeshe-
teiket…Ötven éve, amikor ide-
jöttem, egy földszintes Siófokba 
szerettem bele, a barátságos sé-
tányaival, a villákkal, a pláza mi-
att elbontott gyönyörű Sörbárral, 
amiben a század elején színház 
működött, állítólag még Fedák 
Sári is játszott ott…” F. I.

Csőre töltött álom és Félekharang
 ■ A Deep Purple és a 

King Crimson együttes 
zenéje szólt, fiatalok ver-
seket olvastak fel b. 
Gyarmati László verses-
kötetének bemutatóján 
Balatonszárszón.

Legkedvesebb verseit gyűj-
tötte össze b. Gyarmati László 
a Csőre töltött álom című kö-
tetben, melyet a Siófoki Helyi 
Érték Egyesület (Hé!) adott ki. 
A szárszói bemutatón elhang-
zó zenék a versek születésé-
nek idejét, a hetvenes-nyolc-
vanas éveket idézték, ahogy 
szerzőjük mondta: „Ezek a ze-
nék, meg a háborúellenesség 
(a vietnami háború adta en-
nek az apropóját), a terror, a 
diktatúra elutasítása jellemez-
te fiatalságunkat, s reméltük, 
hogy soha nem térnek vissza 
ilyen korok…”

Gyarmati László negyven 
éven át újságíróskodott; Ba-
latonszárszón járt iskolába és 
szeretettel, tisztelettel emlék-
szik vissza irodalomtanárára, 
Ázsóth Gyulára. Verseskötete-
in a neve előtti bé betű jelentése 
egyszerű és logikus: balatoni.  

Versek, prózaversek, pró-
zaballadák, párhuzamver-
sek: változatos műfajokban ír, 
a párhuzamos vers különle-
gessége, hogy vízszintesen és 

függőlegesen is lehet olvasni. 
A szárszói hallgatósággal meg-
egyezett abban, hogy legked-
vesebb verse a Félekharang. 
Beszélt tervbe vett regényéről, 
aminek az lesz a címe, hogy 
Csak vissza ne sírjuk! S ha már 
Balatonszárszó: másik dédelge-
tett terve (immár közösen dédel-
getik Dorogi Sándor polgármes-
terrel) a Vers utca a Balaton-parti 
József Attila-emlékműtől az em-
lékmúzeumig. F. I.
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A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet 
az alábbi köztisztviselői munkakörök betöltésére:

- városüzemeltetési ügyintéző
- pénzügyi ügyintéző
- főépítészi referens

A pályázati kiírással kapcsolatosan bővebb  
információ található a www.siofok.hu oldalon.

Siófoki építőipari 
cég keres 

éves állásra 
kiemelt fizetési 
lehetőséggel 

kőművest és 
segédmunkást!
70/333-5943

A siófoki  
Mala Garden étterem
tapasztalattal rendelkező, talpraesett, új 

munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:  
PULTOS és FELSZOLGÁLÓ
Kedves, kommunikatív, angolul vagy németül beszélő 

jelentkezők fényképes önéletrajzát várjuk az  
alábbi e-mail címre: manager@malagarden.hu
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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 30/235-0994
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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 30/235-0994-es  
telefonszámon hétfőtől péntekig 7-16 óráig

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

Munkalehetőség 
Siófokon 

gépkezelő-
operátor 

munkakörben, 

2 műszakban!

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.

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

26
62

24

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.

OPERÁTOROKAT 
keresünk siófoki 

partnerünk részére.
• 8 órás munkavégzés

• 2 műszak
• ingyenes céges 

buszjárat
• cafeteria

• műszakpótlék
• előrelépési lehetőség

További információ: 
20/406 6989-es 

telefonszámon, 
siofokiroda@dologido.hu 

e-mail címen, vagy 
személyesen 

Siófok, Dózsa György 
utca 1/4. szám alatti 

irodánkban.

A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Osztály 
Adóhivatala a nyári idényre (május-szeptember),  

minimum középfokú végzettséggel,  
AGILIS, NAPI IDEGENFORGALMIADÓ ELLENŐRZÉSÉHEZ  

ADATGYŰJTŐ  
KOLLÉGÁKAT KERES.

Az állás betöltéséhez előny jelent: angol vagy német nyelvtudás.

Jelentkezni: önéletrajzzal, 2018. április 15-ig,
Érdeklődni a 84/504-141-es telefonszámon lehet.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Áruházunkba ÉRTÉKESÍTŐ munkatársakat keresünk  

épületgépészeti és fürdőszobaszalon részlegünkre!
Elvárások: • Jó kommunikációs készség, precíz munkavégzés

• Felhasználói szintű számítógépes ismeret
Amit kínálunk: • Jutalékrendszeres bérezés

• Összetartó, jó csapat • Hosszútávú munkalehetőség

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal személyesen a  
8624 Balatonszárszó Szemesi u. 2/B, vagy a  

kenyer.zoltan@kezola.hu e-mail címen
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Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet, 
amelyeket a következő e-mail címre várunk 

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

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

A Tamási-Hús Kft. felvételt hirdet 

Elektroműszerész
munkakörbe.

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

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

OPERÁTOROKAT 
és RAKTÁROST  

keresünk Balatonboglárra.  

Érd.: 06-70/310-0815
SEVEN ELEKTRONIKA HUNGARY Kft.

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.

Villa-Porta Kft.
• Gyaluüzem • Ácsolatok 

tetőszerkezetek kivitelezése
8600 Siófok, Marosi út 3.  

E-mail: villaportakft@gmail.com

MUNKALEHETŐSÉG!
Siófoki gyaluüzemünkbe keresünk  
hosszú távra 1 fő teljes munkaidős,  

FAIPARI GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ  
FÉRFI MUNKATÁRSAT, KÉSZ TERMÉK  

OSZTÁLYOZÁSÁRA, CSOMAGOLÁSÁRA. 
Érdeklődni: 06/30/530-9260

Siófoki "Balaton" panzió - 
szezonális munkára-megbízható,  
szorgalmas, munkájára igényes

TAKARÍTÓNŐT felvesz 
kiemelt fizetéssel.  

Tel.: 06-20/325-4800

A  Zrt.

pénzügyi, számviteli 
ügyintéző 

munkatársat keres 
szakirányú végzettséggel.

Fényképes szakmai önéletrajzot a 
kozpont@siomente.hu 

e-mail címre várjuk.

Éves állásra 
keresünk megbízható 

KARBANTARTÓ 
munkatársat siófoki 

munkahelyre, jó kereseti 
lehetőséggel. 

Jelentkezni munka-
időben a 84/312-844 
telefonszámon vagy 

személyesen a 
MEGA CENTER 
Irodaházban 

a Siófok, Vámház. u. 4. 
III. emeletén

Fényképpel ellátott önéletrajzod 2019- március 31-ig várjuk a 
sales@aranypartcamping.hu email címre.  

A siófoki Aranypart Camping felvételt hirdet  

KARBANTARTÓ  
munkakörbe

Elvárások:
• Minimum szakmunkás végzettség
• Felhasználó szintű MS Office ismeretek
• Terhelhetőség, megbízhatóság, precizitás, flexibilitás
• Önállóság, jó problémamegoldó képesség
• B-kategóriás jogosítvány

Amit kínálunk: 
• Egész éves foglalkoztatás
• Versenyképes fizetés • Dinamikus, vidám csapat

Hotel Yacht**** 
Wellness & Business 

szezonális állásra keresünk 

FELSZOLGÁLÓ és 

SZOBAASSZONY
kollégákat.

Fényképes  
önéletrajzot az alábbi  
e-mail címre várjuk:

fom@hotel-yacht.hu

Siófok 
belvárosában  

utcafronti,  
60-80 m2-es  

IRODA- 
HELYISÉGET  

vásárolnánk.
Ajánlatokat az  
alábbi e-mail  
címen várjuk: 

kovacsszilvi28@gmail.com
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A magyarországi földgázszállító rendszer működtetése nemcsak izgalmas 
feladat, hanem teljesen egyedi is. Csatlakozzon hozzánk, építsen hosszú távú 
karriert egy különleges szakterület megbecsült támogatójaként!

Bérszámfejtési és bérelszámolási munkatárs.
Főbb feladatok:

• Bérszámfejtési folyamatok ellátásában való aktív részvétel.
• Bérkönyvelés és adóelszámolás kapcsán felmerülő feladatok ellátása.
• Az egyes bérelemek beállítása a vállalat által használt rendszerekben.
• Béregyeztetés, valamint a főkönyvi egyeztetésekben való aktív részvétel.
• Kontrolling feladatokban való aktív részvétel.
• Beszámolók, valamint tervezési feladatok ellátásában való aktív részvétel.
• Havi és évvégi bérszámfejtéshez kapcsolódó adóelszámolások elkészítése. 

A munkavégzés helye: Siófok

A munkakör betöltéséhez szükséges:
• Bérügyintézői / számviteli középfokú végzettség.
• Könyvelési, bér- és adóelszámolásban szerzett min. 3 év szakmai tapasztalat.
• MS Office felhasználói szintű ismerete.
• „B” kategóriás vezetői engedély.

Előnyt jelent:
• SAP ismeret.
• MS Office (Excel, Word) professzionális szintű ismerete.
• Kontrolling területen szerzett szakmai tapasztalat.
• Számviteli, pénzügyi területen szerzett szakmai tapasztalat.

Kívánt jellemvonások:
• Terhelhetőség.
• Proaktív személyiség.
• Szakmai fejlődés iránti igény.

Amit kínálunk:
• Versenyképes juttatási csomag. 
• Regionális piacvezető munkahely.
• Vállalaton belüli és kívüli fejlesztési programok.

Jelentkezését fényképes szakmai önéletrajzával együtt 
elektronikus úton kérjük benyújtani az  
allashirdetes@fgsz.hu  e-mail címre.  
Jelentkezési határidő: 2019.03.22.

A CE Hotels&Resorts szállodalánc tagja, 
a siófoki CE Napfény Hotel felvételt hirdet 

a következő munkakörökbe 
szezonális időszakra:

• VILLANYSZERELŐ- 
KARBANTARTÓ
• RECEPCIÓS

• ÉJSZAKAI RECEPCIÓS
Amit kínálunk: 

fiatalos csapat, kreatív munkakör, fejlődési- 
továbblépési lehetőség cégcsoporton belül.

Fényképes önéletrajzokat a 
tamas.farkas@cehotels.hu  

e-mail címre várjuk.

A BALATONI ÉPÍTŐIPARI CENTRUM  
AZONNALI KEZDÉSSEL  

KŐMŰVESEKET  
FELVESZ!
JELENTKEZÉS: 70/317-3883

FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZOKAT AZ OFFICEMANAGER@HELLOSIOFOK.HU 
E-MAIL CÍMRE VÁRJUK.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG IDEGENFORGALMI REFERENS POZÍCIÓRA 
A SIÓFOKI TOURINFORM IRODÁBAN MÁJUS 15-TŐL AUGUSZTUS 31-IG. 

ELVÁRÁSOK:                                                 ELŐNY:
✓ német nyelv középfokú ismerete     
✓ turizmus területén szerzett tapasztalat
✓ jó kommunikációs készség
✓ vendégcentrikus szemlélet
✓ minimum középfokú végzettség

✓ angol vagy más idegen nyelv 
ismerete    

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

ÁLLÁST KERES

Könnyű fizikai munkát keresek 4-órára, 
+rehabkártya. 06/20/297-9854

Épületgépész technikus végzettség-
gel, "B"kat jogosítvánnyal, targonca-
vezetői engedéllyel, csoportvezetői és 
kereskedelmi tapasztalattal munkát 
keresek. Tel.: 0630/384-4082

B-kategóriás jogosítvánnyal, ADR vizsgá-
val szezonális sofőr munkát keresek. 
06/30/9988-016

ÁLLÁST KÍNÁL

Ha úgy érzed, hogy egy új munkahelyen, új 
babérokra törnél, egy fiatalos csapatban 
képzeled el a jövődet, ahol kipróbálhatod 
magad hírlevél szerkesztésben, értékesítés-
ben, kapcsolatteremtésben, jelentkezz 
fényképes önéletrajzoddal és motivációs le-
veleddel a következő email címen: info@
azurevent.hu Ha nem vagy ilyen beállítottsá-
gú, de szívesen dolgoznál velünk, mert 
eredményes lennél telefonos vagy irodai 
munkában, jelentkezz bátran.

Az OTP Ingatlanpont siófoki irodája a Dél-
Balaton parton ingatlanközvetítőket ke-
res. Jelentkezni önéletrajzzal és motiváci-
ós levéllel a siofok@otpip.hu e-mail címen 
lehet. Mobil: +36/70/4422-190

Siófoki Betonüzembe segédmunkást felve-
szek! 06 30 9270-641

Siófoki céghez mezőgazdasági gépszerelő 
kollégát keresünk éves állásra. 06/30/8300-
243

Balatonvilágos környéki munkára keresek 
segédmunkást. Bérezés megegyezés sze-
rint. Tel.:0630/934-8185

Ápolásra nyugdíjas egyedülálló hölgyet ke-

resek bentlakással idős szüleim mellé Siófo-

kon. 06/20/458-5814

Siófoki cég műszaki munkatársat ke-

res, korrekt bérezéssel. 06/30/7420-

915

Takarítónőt, szobaasszonyt keresünk sió-

foki panzió és apartmanok takarításához, 

áprilisi kezdéssel. Jelentkezés: 

adamapartman@t-online.hu vagy 

+36/20/9311-309

Favágó brigád mellé segédmunkást 

keresünk B kategóriás jogosítvánnyal, 

siófoki munkavégzéssel. Érdeklődni le-

het. Tel.: 06-20/443-1042

Éves állásra szakácsot és pincért felve-

szünk. 06/20/2288-222

Siófoki cég szervizes munkatársat ke-

res, korrekt bérezéssel. 06/30/7420-

915

Siófoki szálloda recepcióst, szobaasszonyt 

keres 8 órás munkára. Önéletrajzokat a  

diana1@enternet.hu címre várjuk.

Siófoki patikába érettségivel rendel-

kező asszisztensjelöltet, árupakolót 

keresünk. Fényképes önéletrajzot  

az alábbi emailcímre várjuk:  

asszisztensek2@gmail.com

Kőművest felvesz, építőipari kft., biztos 

megélhetés, fejlődési lehetőség, jó csapat-

szellem. Tel.: 0630/4194-677

Siófoki munkavégzésre keresünk 

idénymunkára strandi takarításra és 

karbantartásra. Érdeklődni lehet. Tel.: 

06-20/443-1042

Önállóan dolgozni tudó ács szakmunkást 
keresek hosszú távra csapatbővítés céljá-
ból. Segédmunkások jelentkezését is vá-
rom. Tel.:06-30/569 6901 vagy shollosi@
freemail.hu

C kategóriás jogosítvánnyal rendelkező 
embert éves állásra keresünk, siófoki 
munkavégzésre. Kcr- konténeres vizsga 
előny, de nem feltétel. Érdeklődni lehet. 
Tel.: 06-20/443-1042

Takarítónőt családi házhoz Siófokon felve-
szek. Májusig heti 1, majd szeptemberig heti 
6 alkalomra délelőttönként. Tel.: 30/213-
5442

Németországba keresünk Konténerek 
és Modulok gyártásához Hegesztő-la-
katosokat, Asztalosokat, Festőt,  
Víz-fütésszerelőt. Német bejelentés! 
Azonnali kezdés! 40-45  
magyar kollega!Nyelvtanfolyam! mo-
dulRaum GmbH tamas.schuster@ 
grinbold-modulraum.de

Siófoki szezonális vendéglátó egységbe al-
kalmazottakat felvennénk. Szakács, kony-
halány, lángossütő, fagyis, pultos. 
06/30/9361-038

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

Áruszállításra és raktárosi munkára kere-
sünk kollégát éves állásra balatonföldvári 
zöldségesbe. C kategóriás jogosítvány 
előny. Érdeklődni Balatonföldvár, Gábor Á. u. 
5. vagy 06/30/9690-255

Gyakorlott felszolgálót felveszünk a siófoki 
Calvados étterembe kiemelt bérezéssel. 
Tel.:06-30/389-0441

B kategóriás jogosítvánnyal áruterítésre so-
főrt keresünk. Tel.:06-30/458-4611

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.

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.



APRÓHIRDETÉSEK
TEMETKEZÉSI IRODA
Siófok, Semmelweis u. kórházzal szemben a parkolóban

Tel.: 84/313-678, 30/9366-090, 
ügyelet 0-24-ig 30/3366-468  

fax: 84/318-523 • e-mail: poostem@t-online.hu

TELJES KÖRÛ TEMETKEZÉS AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN! 
sírkômunkák, sírgondozás, koszorúk, gyászhirdetések

www.nemzetkozitemetkezes.hu

SILENCIO
TEMETKEZÉS 
Balatonszárszó,

Szemesi utca 3.
Andocs,

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

info@silenciotemetkezes.hu
www.silenciotemetkezes.hu

1996 óta, változatlanul kegyelet teljesen, Siófokon is.

KOPORSÓS, HAMVASZTÁSOS TEMETÉSEK  
TELJES KÖRÛ LEBONYOLÍTÁSA.

Siófoki telephelyre és üzlet őrzésére va-
gyonőröket felveszünk azonnali kezdéssel. 
Érd.: 0630/961-3829

Siófokon részmunkaidős takarítónőt kere-
sek. 06/30/231-4897

Szezonálisan üzemelő siófoki szálloda ke-
res reggeliztetőt. 06/30/9366-026

Szobalány munkakörbe keressük új 
munkatársainkat a balatonvilágosi 
Tópart Hotelbe. Jelentkezéséhez 
küldje el fényképes önéletrajzát az 
info@toparthotel.hu email címre. 
További információk 
+36/30/5996304.

Szobafestő mázoló szakmunkást felve-
szünk. 06/30/292-3996

Léda Cukrászda Balatonszárszó munkatár-
sakat keres felszolgáló, pultos munkakörbe 
márciusi kezdéssel. Tel.:30/6320052. 
darabka@citromail.hu Érd. a délutáni órák-
ban!

Siófoki hotel és újonnan nyíló étterem 
szezonális/éves állásra keres kiemelt 
bérezéssel takarítót, recepcióst, kony-
hai kisegítőt, szakácsot, pultost, fel-
szolgálót! Érd.: +36/20/534-0615 
email: info@beachhotel.hu

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

Sírkőmunkára, temetői munkára se-
gédmunkást keresünk. Kiemelt fize-
tés, a B kategóriás jogosítvány 
előny. 0630/936-6090, 0684/ 313-
678

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

25 éve úszómedencék kivitelezésé-

vel foglalkozó vállalkozás keres kol-

légát medencék csövezésére (PVC 

csövekkel), gépészeti szerelésre, 

valamint üzemeltetési, karbantartá-

si és szervíz feladatokra. Előny: 

uszodatechnikai, vízgépészeti, cső-

szerelői gyakorlat illetve villanysze-

relői és vízszerelői végzettség illetve 

jogosítvány. Jelentkezni fényképes 

önéletrajzzal a medence@ 

karolyikert.hu címen.

Hajóbüfébe keresünk fő-és mellékállásba 

munkatársakat Siófokon, Balatonföldváron, 

Balatonlellén, Balatonbogláron és Fonyó-

don. 06/70/318-1231 06/20/611-7077  

balaton2019@citromail.hu, 71hajo@ 

gmail.com

Ügyeskezű férfi munkaerőt keresek Enying 

és vonzáskörzetéből. 06/30/547-1902

Siófok körzetében dolgozó cég prémium 

kertfenntartáshoz keres munkájára igé-

nyes, jó munkabírású, terhelhető munkatár-

sat, B-típusú jogsival. Tel.: 06305520749

Zamárdi felső kertcentrumba azonalli kez-

déssel kertész, vagy kertészethez értő kol-

légát keresünk akár részmunkaidőbe is. 

Tel.: 30/212-9426

Éves állásra konyhai kisegítőt keresünk. 

Érdeklődni személyesen a Roxy Étteremben.

Élelmiszer nagykereskedelmi cég siófoki 

telephelyére kereskedelmi asszisztenst ke-

res éves állásra, középfokú végzettséggel, 

magabiztos számítógépes tudással, heti 

5-napos munkarendben. Jelentkezni fény-

képes önéletrajzzal: ertekesites@sendex.hu

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

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

Siófok, Széchenyi u. 32 (Szépségház) üzlet-
helyiség kiadó. Tel.: 0630/227-8812

Siófokon Kele utcai raktár őrzés-vé-
déssel kiadó! 0630/377-9302

Siófokon felújított zöldövezeti 74 m2-es la-
kás eladó. Irányár: 37M. Befektetésnek is 
alkalmas helyen. 06/20/254-1727

Bedegkéren (Somogy megye) gazdálko-
dásra is alkalmas családi ház eladó. Ugyan-
itt téglapince földterülettel eladó. 
06/30/419-3977

Építési telek 600m2 eladó Siófok-kilitiben 
közművek a telek előtt. T:06-30/622-7395

Eladó Lakás! Siófok városközpontban 
egy 2 szobás 55m2-es panel lakás. Új 
ajtó és nyílászárók, korszerűsített fűté-
sű (panelprogramos), alacsony rezsivel. 
Balatonpart 1 km. Érd.: 06307194354

Dolgozóknak olcsó szoba kiadó! 
Tel.:0630/461-8883

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

Eladó! Barcs kertvárosában, úszóme-
dencés családi ház kétgenerációs. Hé-
vízen kertes családi ház. Nagykanizsán 
társasház-i lakás garázzsal. Érd: 
30/8253377

Koch Róbert utcában garázs kiadó. 84/313-
263

Albérleti szobák Siófokon, bútorozottan 
május végéig kiadók. 45eFt/fő rezsivel. 
06/20/349-2381

Műhely résszel rendelkező családi házat 
hosszú távra bérelnék. 06/70/5717-179

Igényesen felújított, 40m2-es családi ház 
kiadó Balatonszabadiban. 06/30/711-4114

Minősített ügyfeleink részére keresünk 
Siófokon és 30 km-es vonzáskörzetében 
eladó lakóingatlant. 06/84/568-426

Siófokon panzióba szoba kiadó saját fürdő-
szobával munkások részére napi 1.500 Ft/
fő/éjtől. 06/70/703-8097

Siófok központjában üzlethelyiség kiadó. 
(volt papírbolt) 06/30/9561-332

Siófokon a Foki hegyen a Kandó Kálmán 
utcában 60 m2-es 3. emeleti DK-i fekvésű 
téglalakás eladó. Irányár: 19,9 M Ft. 
06/30/265-7825

Szobák kiadók Siófok közelében a Szek-
szárdi út mellett. Tel.:06-30/552-99-45

Siófoki ipartelepen kamionnal is jól megkö-
zelíthető helyen, kiadó 200-300-500-600 
m2-es helyiségek, raktározási illetve köny-
nyűipari tevékenységre. Ár 700 Ft/m2/áfá-
tól. Bővebb információ 06/20/245-3713

Burkolót keresek siófoki családi házunk 

burkolására. Fizetés 22.000 Ft/nap. 

06/70/427-1171

Szezonálisan működő siófoki szálloda nap-

pali és éjszakai recepcióst keres. barbara@

hotelcarpediem.hu 06/70/320-6437

Szezonális időszakra (júni 1.-aug. 31.) ke-

resünk szántódi Balaton-parti büfénkbe 

kommunikatív, megbízható munkatársakat. 

Nyelvtudás, vendéglátós múlt előny. Amit 

kínálunk nettó 1.000 Ft-os órabér, bejelen-

tett munkaviszony, ingyenes étkezés. Nyug-

díjasok jelentkezését is várjuk! 06/30/461-

9679

Hotel Korona Siófok szakács és konyhafő-

nök kollégát keres szezonra, májustól. Je-

lentkezés fényképes önéletrajzzal:  

hotelkorona1@gmail.com címen, vagy 

06/30/218-7676

Hírközlési hálózatépítő cég- akár betanu-

lással is- optikai hálózatszerelőt keres. Mű-

szaki előképzettség előny. Érdeklődni mun-

kanapokon 8-16 óráig: 06/30/9472-164

Kertfenntartáshoz, kertépítéshez Siófok 
környéki férfi vagy nő munkatársat keresek. 
Előny a B-tipusú jogosítvány, jártasság a 
kerti munkában, gépek használatában. Be-
jelentett éves állás. Jelentkezni rövid önélet-
rajzzal a kertepitessiofok@gmail.com címre 
vagy hívja a 06/30/494-6744-es számot.

Villany-, víz, lakatosmunkák iránt érdelődő 
munkaerőt betanítanék. 06/70/571-7179

Zuhanyzótálcák felújításához sürgősen 
szakembert keresek. Tel.: 0620/325-4800

Siófoki Kft. felvesz segédmunkást, Siófok 
és környékéről. 06/30/9934-506

Gumilánctalpas minikotróra érvényes jo-
gosítvánnyal rendelkező gépkezelőt kere-
sünk. Munkanapokon 8-16 h 06/30/9472-
164

Fertila Trans Kft. nemzetközi gépjárműveze-
tőt keres nyerges szerelvényre. ADR előny. 
Jelentkezni: fertiliatrans@fertiliatrans.hu 
vagy 30/4466-139-es számon.

Zamárdi SZGYF Üdülőbe takarító munka-
körbe munkatársak jelentkezésére számí-
tunk. Tel.: 0620/3693914

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy  

NAGY LAJOSNÉ  
szül: Vörös Irma siófoki lakos 

78 éves korában elhunyt.
Hamvait március 11-én, 11 órakor a Kiliti temetőben  

helyezzük örök nyugalomra.
Előtte gyászmise a Kiliti katolikus templomban.

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy  

GÁSPÁR JÓZSEFNÉ MARIKA,  
siófoki lakos, 97 éves korában elhunyt.

Hamvait március 12-én, 10 órakor  
a siófoki Kele utcai temetőben helyezzük örök nyugalomra.

Előtte 9 órakor Gyászmisét tartunk a balatonszabadi  
Szent Anna katolikus templomban.

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy  

NÉMETH ISTVÁN, 
Ságvár, Újtelep II. u. 32. szám  

alatti lakos 66 éves korában hirtelen elhunyt.
Temetése március 11.-én,  

14 órakor a ságvári temetőben lesz.
Szerető családja

Fájdalommal tudatjuk, hogy  

DALLOS PÁL  
siófoki lakos volt MAHART dolgozó  

86 éves korában elhunyt.  
Temetése március 12-én, 13 órakor  

a Kele utcai temetőben lesz. 
 Gyászoló család

„Csak az évek múlnak, feledni nem lehet, 
Hogy ily hamar tört ketté az életed.  
Temető csendje ad neked nyugalmat,  
szívünk bánata örökre megmarad.”

Szeretettel emlékezünk 

MAGYAR JÁNOS 
volt kőröshegyi lakos  

halálának 20. évfordulóján. Szerető családja



APRÓHIRDETÉSEK
Kiadó műhelyt raktárat keresek meglévő 
ügyfeleim részére. 06/20/245-3713

Albérleti szoba 1 főnek kiadó. 0630/3850-
722

Dunaújvárosi, kétszobás, földszinti téglala-
kásunkat Siófok környéki lakóingatlanra 
cserélnénk. 06/30/641-3680

JÁRMŰ
Opel Corsa Viva 1.2, fekete, 1195cm3, mű-
szakival 250eFt-ért eladó. 84/313-252

Használt, idős, roncs autó felvásár-
lás Hivatalosan! 06307337753

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

Új, Elektromos motorbicikli 3 kere-
kű ELADÓ. Extrák: Nagyobb motor 
teljesítmény (650W kefe nélküli) 
Első, hátsó tárcsafék. Piros vagy 
Bézs. Érdeklődni: 20/9574655

Készpénzért autóját, teherautóját megvá-
sároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz me-
gyünk! Tel.: +36-70/669-7777

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

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

Redőny javítás. Tel.: 06/20/336-0391

Mozgó MÉH házhoz megy! Legmagasabb 
áron felvásárol: vashulladék, vaslemez, ak-
kumulátor, egyéb fémhulladékot. 
06/30/367-6206

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

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/teherautó 
(3,41 m3, 15.689 Ft/m3), platóméret: 
3,1x2,2x0,5m. Tel.: 30/55-90-779 
AA0194363

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

Utb, universal román traktort vásárolnék 
hiányos állapotban is.Tel:06305883687

Egytengelyes gyári billenős pótkocsit vásá-
rolnék okmányok nélkül is./Hódgép, Agro-
gép, Szentendrei eb/Tel:06305883687

Szőlőoltványok, csemegék és borfajták 
megrendelhetők termelői áron. Tel.: 06-
30/273-2351

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

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

Vásárolnék lakatos, bádogos gépeket, él-
hajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO he-
gesztőt, műszerészesztergát, marógépet, 
kompresszort, invertert, kis gépeket. 
0670/624-5475

Életjáradék szerződés! Folyamatos 
havi járadék, akár több millió Ft egyösz-
szegben. 06-30-383-0178

Gázpalackot vásárolnék /oxigén, acetilén, 

PB, stb./ Tel.: 06-20/259-8656

Vásárolok dunnákat, párnákat 26500ft/kg-

ig, bontó asztalokat, fateknőket,régi hagya-

tékot, szarvas agancsot. Tel.: 0620/479-

5287

Eladó kukoricadaráló, barkácsgép, női ke-

rékpár, hálóbútor, étkezőasztal székekkel, 3 

dohányzóasztal, konyhabútor alsó része. 

06/30/584-5774

Fuvarozást vállalok 3,5 tonnáig zárt teher-

autóval, billenccsel. Tel: 06/20/9231-242

Gépi földmunkát vállalok minikotróval, ho-

mokrakodóval. Tel: 06/20/9231-242

Vörös tojótyúk házhoz szállítva 700 Ft/db. 

Tel.: 06-20/204-2382

Aprított bútorlap tüzelőnek 8000Ft/ öm-

lesztett m3. Tel.:06-30/943-8963

Lomtalanítás, udvartakarítás, lombszállí-

tás, bontást, bozót irtást vállalok! T.:06-

30/943-8963

Kőröshegy Öreghegyen 6263 m2-es ter-

mőterület mezőgazdasági művelésre hosz-

szú távra bérbeadó. 06/70/935-8388

Előnevelt csirke szállítással! Sárga 420Ft, 

Master-kendemagos 425Ft, Húsfehér 

465Ft. 06/20/9391-895, 06/20/5494-822

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

Vállaljuk, épületek, melléképületek bontá-

sát, udvartakarítást, lomtalanítást Á-Z-ig. 

Tel.:30/265-9262

Terhessé vált cégét megvásároljuk! Magas 

házipénztár, magas tagi kölcsön előny! 06-

30/345-4724

Érdekelnek vas-fém háztartási gépei, akku 

fürdőkád, autó 06/30/504-9541

Ságváron 1500m2 főlőföld 100 tőke szőlő-

vel, pincével eladó. Tel.: 0630/495-4721

Dunnákat, párnákat 26.000 Ft/kg-ig, ha-

gyatékot vásárolok. Lomtalanítást vállalunk. 

06-30/710-6103

24 hetes, mélyalmos tojótyúkok eladók, in-

gyenes kiszállítással. Tel.: 06-30/842-

5624, 06-30/834-0540.

Lakás-, udvartakarítás, lomtalanítás, bon-

tás, szemét és sittszállítás. 06/30/348-

9612

4db anyabirka, és 1 db kos eladó. Tel:3630-

9712595

Szőlőoltványok nagy választékban 

Balatonvilágoson Erdősor u. 2. Tel.: 

0620/941-5434

Malacok eladók Enyingen, 30 db. Érdeklőd-

ni: 06/30/318-0211

Ház kiürítése, takarítása pincétől padlásig. 

Építési törmelék, sitt elszállítása. Ingyenes 

helyszíni felmérés. 06/30/178-9199 

06/30/276-7036

Vegyes, kemény, aprított tűzifa 

35.000/teherautó (platóméret: 3x2x0,5 

3m3) Tel.:06-30/584-0309 

AA6103471

Vállaljuk házak bontását, takarítását, sitt 

elszállítást. Megbízható emberek, korrekt 

árak. 06/20/511-5910 06/70/626-8682

Malacok eladók! Tel.: 0630/675-3925

Vállalunk, lomtalanítást, épületek bon-

tását, udvartakarítást, sit szállítást. 

Tel.:30/330-6859

Edilkamin Aqua vízteres kandalló eladó. 

06/20/444-6815

Naposkakas, naposcsirke és előneveltek is 
minden fajtából rendelhetők, termelői áron a 
Boglári Keltetőből. 06/85-353-200, 06/30-
831-7254

Takarítás! Ami Önnek szemét, hulla-
dék, nem működő háztartási, mű-
szaki gépek, bútorok, ruhanemű, 
stb. elszállítása megbeszélés alap-
ján. Továbbá fakivágás, tereprende-
zés, takarítás, kisebb épület bontá-
sa, illetve kőműves munka, 
referenciával. Megegyezünk, hívjon 
bizalommal. Takács. Tel.: 
0620/9119950

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

Mangalica malacok és birkák bárányaikkal 
eladók. Tel.: 0670523-1611

 SZOLGÁLTATÁS 

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

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

Lomtalanítás, teljes lakáskiürítés, padlás-
tól pincéig, lomelszállítás, épületbontás, 
udvartakarítás. 06/30/581-9798

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

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

Fuvarozás, költöztetés bel- és kül-
földre egyaránt, korrekt áron! 06-
20/403-3108 www.kktransz.hu

Költöztetés -fuvarozás az ország egész te-
rületén, korrekt áron. 06/70/590-7031 
www.siofuvar.hu

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

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

Sziko Kft vállalja egyedi bútorok felmérését 
és gyártását, igény szerint látványterv ké-
szítést. Érdeklődni: Zamárdi, Akácfa u.1. 
vagy Sió Pláza megrendelőpontunkon. 
84/346-714 vagy 06309438858.

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

Fogsorjavítás! Siófok. 06-20/775-3948

Kárpitos Bt. T.:06/30/385-0624

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

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

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 2019.03.01-
03.31-ig tart.) Tel.: 06-30/295-6555

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

Burkolás és ahhoz tartozó kőműves mun-

ka. T.0620-4565079

Szobafestés- gipszkartonozás- laminált 

parkettázás 30/498-6893

Lakás-, ház felújítás A-Z-ig, korrekt 

áron. 06/20/238-6120

Hegesztést, festést, teljes körű kertészeti 

munkát vállalok. Tel.: 0630/438-0273

Kémény bélelés, felújítás bontás  

nélkül, garanciával. Cserépkályha  

forgalmazás, építés, átrakás.  

www.szucs.kemenycserepkalyha.hu, 06-

70/427-0742

Szobafestést és kőműves munkálatokat 

vállalok, gyors precíz munka. Tel.:06-

30/280-3436

Költöztetés, áru fuvarozás 2t-ig. Tel.: 

0670/640-44-85

Ács, tetőfedő, bádogos munkákat vál-

lalok Lindab lemezzel, cserepes lemez-

zel és Tondach cseréppel. Régi tető fel-

újítása, lapos tető szigetelés. 

Számlaképesen: Mátyás Európa Hu Kft. 

+36303771758, +36702199107, 

+36202664701

Kútfúrás, kúttisztítás tavaszi akcióban. 

06/30/9293-570

Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyoghálók 

márciusban 50%-os kedvezménnyel, 

nyugdíjasoknak +10%. 06-20-500-

8185

Redőny javítás. Tel.: 06/20/336-0391

Veszélyes fák kivágását, igazítását vállal-

juk. 06/30/413-5993

Vállalunk kertépítést, kertgondo-

zást, automata öntözőrendszer, kerti 

világítás, láthatatlan kutyakerítés, 

robotfűnyíró telepítést. Érdeklődni: 

fenykert@fenykert.eu, Tel: 

06/20/4116895

Szobafestés, mázolás, tapétázás. T:06-

30/494-2544

Kerítések, korlátok, egyéb  

épületlakatos munkák SIófoktól  

Baltonfenyvesig. 06-30/720-1243  

www.perlakikapu-hu.webnode.hu

Szoba festés, mázolás, külső hőszigetelés 

kedvező áron. 06/20/406-1444

Kisebb -nagyobb kőműves munkákat, kő-

faragást, burkolást, festést, épületbontást, 

földmunkát, kertápolást, falevél szedést 

vállalok. 06/30/8699-888

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

Aszfaltozás A-Z-ig! Tavaszi kedvezmény-

nyel! Mindennemű úttal kapcsolatos mun-

kák. Hívjanak bizalommal! T: +36(70)905-

3473, sztrada-ep@freemail.hu

Szobafestés, mázolás, tapétázás, „minő-

ségi munka elérhető áron”. Tel: 06-20/934-

7054

Cégünk vállal kerítésépítést, térkövezést, 

hideg-, melegburkolást, gipszkartonozást, 

festést, egyéb kőműves és lakatos munká-

kat.Érd:06-70/416-2409

Kőműves munkákat, javítást, átalakítást 

vállalok. 06/20/540-3716, 06/30/784-

1782

Szállító! Innen-oda, onnét-ide 1 tonnás zárt 

furgonnal. Tel.: 0630/946-2101

Fa-műanyag redőnyjavítás készítés, 

valamint szúnyogháló, illetve párká-

nyozás rövid határidővel. T.:06-70-

291-0662

Szobafestést, mázolást, tapétázást, hom-

lokzati hőszigetelést, burkolást, kisebb kő-

műves munkákat vállalunk. 06-30/725-

3627

Ácsmunka! Veszélyes fák kivágása! Csa-

torna felrakást és javítást is vállalunk! Hívjon 

bizalommal! 06/70/885-8251

Kisebb nagyobb épületbontásokat vállalok! 

Hívjon bizalommal! 06/70/885-8251

Kőműves munkák vakolás, hőszigetelés, 

burkolás, betonozás, térkövezés. Kisebb-

nagyobb felújítás, javítás. Komplett ház épí-

tés illetve átépítés, reális áron. Tel.:20/233-

2750

Építési hulladék (sitt), zöld hulladék és 

szemét szállítás. Korrekt áron. Tel.: 

0630/559-0779

Szoba festést, mázolást, tapétázást válla-

lok! 06/20/237-7443

Villanybojler tisztítás, javítás, csere. 

Tel.:0670/203-8571

Szabadon felhasználható személyi hitel, 

rövid futamidő, kezes és fedezet nélkül. Ér-

deklődni munkanapokon 9-16h-ig. Siófok 

és Balatonvilágos környékéről. 06/70/774-

6201

OKTATÁS

Matematika, fizika korrepetálás minden 

szinten. Tel.:30/6483-447

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, 

Pincér, Vendéglátásszervező, Vendéglátó 

üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalá-

szos Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/637-

4750. www.minervakft.hu (E-

000909/2014/A001-A011).

Angol nyelvtanítást és fordítást vállalok 

minden szinten. 06/30/346-6246
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berlini utazási iroda 

keres nyárra 

APARTMANOKAT, 
HÁZAKAT 

ingyenes felvétellel (minimum bérlési idő 1 héttől)

a Balaton partján.

A vendég Önöknél fizet EURO-ban 
az érkezéskor. 

Ajánlatukkal forduljanak Rademacher Andréhoz
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Mobil: +36 30 711-6341
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Akció a Korányi Patikában
Siófok, Korányi S. u. 14. /a Kórház háta mögött, a 

Mûvese állomás mellett/

Tel/Fax: 84/316-079 Nyitva: H-P 7.30-18.30 • Szo: 7.30-13.00
www.koranyipatika.hu (2019. március 8-tól  

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)

Mycosan bőrgomba kezelésére  
 15 ml ecsetelő 1690 Ft 1290 Ft (86 Ft/ml)

Vichy dercos sampon elvékonyodott  
 hajra 250 ml 3930 Ft 3290 Ft  (13 Ft/ml)

Lacalut fogkrém 75 ml + szájvíz 100 ml  1490 Ft 1090 Ft (6,22 Ft/ml)

Magnexpress forte 20 tasak citrom ízű magnézium 110 g 
  1690 Ft 1190 Ft (10,8 Ft/ml)

Uriage baba orrspray akciós áron 100 ml  2399 Ft (240 Ft/ml)

Unigel sebkezelő gél, hegképződést segíti, 5 g  2590 Ft  2190 Ft (2190 Ft/db)

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

Intim Candida hüvelygomba gyorsteszt  3290 Ft  2440 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 100 g 
  2680 Ft  2490 Ft  (25 Ft/g)

Automata Vérnyomásmérő felkaros Gmed 202  
 8900 Ft  7900 Ft 
Automata vérnyomásmérő felkaros Gmed 201  
 8700 Ft  7500 Ft 

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

www.csereepker.hu • csereepker@csereepker.hu

Érvényes: 2019.03.08-től 03.30-ig, ill. a készlet erejéig. 
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS! Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

Kalodás tűzifa, fekete termőföld, 
6x4-es tetőléc, fa szegély 

és pipalécek.

EU TR szám: AA 5836327

Telepünkön oltottmész már kapható!

Porotherm 30 N+F tégla .365 Ft/db

Porotherm 38 N+F tégla .440 Ft/db

Porotherm válaszfaltégla 10/50 
                                        405 Ft/db

Gipszkarton 12,5 mm normál 
1200x2000 
                    1210 Ft/db (504,16Ft/m2)

Lambéria A/B (4fm hosszban) 
                                     2420 Ft/m2

A siófoki Hotel Azúr 
felvételre keres  

egész éves 
foglalkoztatásban:

• SZOBALÁNY
•  KONYHAI  

KISEGÍTŐ
munkakörök betöltésére.

Korrekt bérezést, 
személyzeti étkezés 

igénybevételét és  
útiköltség térítést 

biztosítunk.
Jelentkezését az  

olaheva@hotelazur.hu  
email címre várjuk, vagy 

személyesen a szállodában  
is jelentkezhet.

A DATALOGIC vállalat  
balatonboglári  

üzemébe keres elhivatott 
kollégákat különböző 

munkakörökbe!
Betanított szerelői  

munkakörre jelentkezés:  
minden hétköznap délelőtt  

9-12 óra között az üzemben.
(8630 Balatonboglár, Klapka u. 37.)

INGYENES BUSZJÁRAT!
További információért kérjük,  

hívja a következő telefonszámot: 
+ 36 30 723 7663


