
SIÓFOK 2019. március 14., XXVIII/11.Érték és tartalom
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 03.13-tól a készlet erejéig.   
www.szarszobutor.hupont.hu

Bemutatóhely nyílt Szántódon. Részletek a 2. oldalon olvasható cikkben.

Majthényi Szabolcsnak is tetszett
a Vas-Gyúró tornaeszköz-család

Vas adagolható: 55 Ft/kg
Vas nem adagolható: 40 Ft/kg

Vaslemez: 40 Ft/kg
Vörös réz: 1260 Ft/kg
Sárga réz: 830 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

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

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 március 1-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*

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

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!

SIÓFOK FŐ UTCA 166.  
https://www.facebook.com/siofokminigo/

Nyitva: H-P: 8.30.-18.30  
Szo: 8.30.-14.30 • Vas: Zárva

KÖZEL 1000 TERMÉKKEL  
KIBŐVÜLT ÁRUKÉSZLET!

KÉSZLETKISÖPRÉS A MINIGO-BAN! 

Minden feltőtt és gyermek lábbeli (kivéve papucsok) 

árából 50-60% kedvezmény!

ÜZLETÜNKBE ELADÓT FELVESZÜNK!

Minden női férfi gyerek ruha, 

köntösök és hálóruhák árából 

 50% kedvezmény!

Az
 a

kc
ió

 0
3.

14
-t

ől
 0

3.
31

-i
g 

ta
rt

.



2 2019. március 14.

PIZZA RENDELÉS:
www.pizzakaravan.hu

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

Finomat
Jó minôségben

ELÉRHETÔ 
ÁRON

ER BETON TÉRKŐ
www.betonterko.hu

Minőségi térkő, kerítés, 
közvetlen a gyártótól.
Elemes betonkerítések, kerítésfedkövek, 

medence szegélykövek gyártása forgalmazása 
teljes-körű helyszíni kivitelezéssel.

Telephely: Siófok, Beton u. 8.
(Marosi útról nyílik)

Tel.: 06 30/9270-641

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

Műanyag nyílászárók
2-3 rétegű üvegezéssel.

redőnyök, szúnyog-
hálók, napellenzők
FOLYAMATOS

AKCIÓK

Érdeklődni: 
06-70/638-6402

www. molnarablak.109.hu

MOLNÁR 
ABLAK

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

MEGNYITOTT 
A TERMELŐI 

ÉS BOLHAPIAC 
Szántódpusztán
minden szombat és 

vasárnap 8-13h között
Fűszerek, füstölt áru, sajt, 

méz, paraszt kenyér
KIÁRUSÍTÁS A CSÁRDÁBAN!
Harapnivaló: zsíros kenyér, 

sült kolbász
Hol? 70-es út mellett 

Zamárdi és  
Szántód között

Info: 06/30/9567-232 
bandi2000@t-online.hu

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

Mi hétvégén is 
elérhetőek vagyunk.

Gyártás: 

16 
munkanap!

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!

Az akció érvényes 2019.03.14-2019.03.31-ig illetve a készlet erejéig. Kádár Dénes – Ádánd, Árpád utca 76.

TŰZIFA AKCIÓ!
Kiváló minőségű,

2 méteres hosszúságú,
cser, tölgy, akác,  

hárs tűzifát
kínálunk 

 házhoz szállítva
még 2018. évi áron!

Gyűjtött tűzifa  
még mindig 

2014. évi áron!
A részletekről  

érdeklődjön erdészénél, 
vagy a Szántódi Erdészet 

84/545-940 
 telefonszámán.

„Vas-Gyúró”: kültéri tornaeszköz-család
 ■ Majthényi Szabolcs-

nak, a Balatonföldvári 
Spartacus 13-szoros vi-
torlás világbajnokának is 
elnyerték tetszését a sza-
badtéri tornapálya eszkö-
zök, a Green Sport Kft. 
újonnan kialakított szán-
tódi bemutatóhelyén.

A szántódi székhelyű vál-
lalkozás hét éve foglalkozik 
a „Vas-Gyúró” kültéri torna-
eszköz-család gyártásával 
és tornapályák építésével. 
Nemrég nyitották bemuta-
tóhelyüket Szántód forgal-
mas központjában, ahol 
bárki megnézheti, sőt, ki is 
próbálhatja a tornaeszkö-
zöket. Így tett a napokban 
13-szoros világbajnok vitor-
lázónk, Majthényi Szabolcs 
is, aki elmondta: meggyőzték 
a látottak és a szeretne ilyen 
tornaeszközöket rendelni a 
Balatonföldvári Spartacus 
vitorlástelepére.

Szabolcs figyelmét egyéb-
ként egy vitorlás társa hív-
ta fel a lehetőségre, aki saját 
kertjében létesített egy kisebb 
edzőparkot, és ahova sokszor 
barátai is átjárnak edzeni.

„Termékeinket 
elsősorban üdü-
lőknek, szállo-
dáknak, önkor-
mányzatoknak, 
intézményeknek 
ajánljuk, de nép-
szerűek magán- és 
társasházak kertje-
iben elhelyezve is – 
tudtuk meg Etemez Edgártól, 
a szántódi székhelyű vállalko-
zás vezetőjétől. – Kertikondi 
eszközeink jellemzője, hogy 
a lakóházak kertjébe jobban 
illő módon, esztétikus kivi-
telben, minőségi faoszlopok-
kal készülnek, gyerekeknek, 
fiataloknak, felnőtteknek, rá-
adásul teljesen megfizethető 
árfekvésben. Tiszta fém eszkö-
zeink – melyek rendelkeznek 
TÜV tanúsítvánnyal is - első-
sorban közterületeken várják 
az edzeni vágyok többnyire 
népes csoportjait ”.

A szabadtéri tornapályák 
egyre elterjedtebbek az ország-
ban, számos település közte-
rén is láthatók ilyen eszközök. 
A szántódi cég is bejárta már 
az ország minden megyéjét, 
de mostantól sokkal inkább a 
helyi, térségi megrendelőkre 

koncentrálnának. Ezért is nyi-
tották bemutatóhelyüket, ahol 
időpont-egyeztetést követően 
felvilágosítással, szaktanács-
adással is várják a tisztelt ér-
deklődőket. Részletesebb in-
formációk a www.tornapalya.
hu weboldalon érhetőek el. Új-
donságképpen immár közvet-
lenül a webshop-ból is a meg-
rendelhetőek a termékek.

INFÓBOX
„Vas-Gyúró” Kültéri  
Tornaeszköz Család
Green Sport Kft., Szántód
Bemutatóhely: Szántód, Siófoki 
út, a Lukoil benzinkút után
Időpontegyeztetés:  
+36 20/445-2535, Etemez Edgár 
vállalkozásvezető
Részletes információk: 
www.tornapalya.hu
Webhsop is!

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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SÍRKŐ FELÚJÍTÁST, 
ÁTTISZTÍTÁST, 

HELYREÁLLÍTÁST, 
SÍRGONDOZÁST, 

BEÜLTETÉST  
KEDVEZŐ ÁRON, 

RÖVID HATÁRIDŐVEL 
VÁLLALUNK. 

84/313-678, 30/9366-090

KÖNYVKÖTÔ
szakdolgozat, könyv, 

újság bekötése
VÁRNAGY MIKLÓS  

Siófok, Szilfa u. 5.  
06-20/9615-834, 84/352-761

Mediafal Reklám Kft. • Tel: (84) 340-504   
(20) 92-73-821 • glimre1@gmail.com  
info@mediafal.hu • www.mediafal.hu

6 m2 LEDFAL,  
SIÓFOK FŐTERÉN,  

A VÍZTORONY MELLETT. 

GÉPI FÖLDMUNKÁT  
VÁLLALOK!

Tel.: 06-20/923-1242
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FOGSORJAVÍTÁS!
SIÓFOK  

06/20/775-3948

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.

ablak | ajtó | árnyékolás
nyilzar

www.nyilzar.hu | info@nyilzar.hu
Tel.: 30/2375-111 | Fax: 84/696-797

Sió Ajtó Kft.
Siófok, Széchenyi u. 7.

Szabvány méretû ablakok 
RAKTÁRRÓL!

„A” kategóriás 
nyílászárók

AKCIÓS ÁRON!

MABISZ minősített 
bejárati ajtók

AKCIÓS ÁRON!

Redőnyök | Beltéri ajtók | Párkányok | Garázskapuk 
kedvező áron!

Az akció időtartama: 2016.03.31-ig Az akció részletei a bemutató teremben!
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JEGENYE BÚTOR
Készleten lévô egyes termékek óriási kedvezménnyel!

Az akció 2019.03.14-03.28-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

Norah könyvespolc  
29.700 FtStone os nappali sor 

100.200 Ft 
80.900 Ft

Stilo ülôgarnitúra  
253.900 Ft

Dorisa dohányzóasztal  
21.100 Ft

Komfy pihenôfotel  
82.200 Ft

Cuba fotel 
25.950 Ft

Dulcea ágykeret  
96.400 Ft

Tavas kisasztal  
7.200 Ft

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

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

TEL.: 06/70/205-0438
Az ajánlat 2019.03.14-től visszavonásig tart.EUTR azonósító: AA0194363

(6 m3 15.830 Ft/m3)

50.000 
FT/3 m3

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

16.666 Ft/m3

GÉPI FÖLDMUNKA
- alap, közmű, árokásás 
  20, 30, 40, 50-es kanalakkal 
- tereprendezés, tükörszedés, 
  rézsűszedés
- medencék és gödrök ásása
- oszloplyuk fúrás 20-as fúróval
- betontörés törőfejjel

Szabó Zoltán 
Tel.: 06 70/372-6242

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 

NYÁRI INTENZÍV ANGOL, NÉMET 
NYELVVIZSGA FELKÉSZÍTŐ  
TANFOLYAM 120 ÓRÁBAN!
20% KEDVEZMÉNY MÁRCIUSBAN  
egyösszegű befizetéskor (42.000 Ft engedmény)

IDEI FELVÉTELIHEZ - 
ÁPRILISI NYELVVIZSGÁRA  
MÉG LEHET JELENTKEZNI MÁRCIUS 14-IG!

ÉRDEKLŐDNI: Katedra Nyelviskola 
Siófok Széchenyi u. 11.,  

e-mail: siofok@katedra.hu 
Tel.: +36/30/993-7881 

engedélyszám: 
E-000400/2014/C001/C002.

Franciska  
Gyógypedikur

Parafinos kézápolás a kéz 
izületeinek javításáért
Siófok, Kálmán udvar 
06-30/204-7179

GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ 
– PINTÉR ZSOLT 

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, 
KARBANTARTÁSA. 

20/9321-912 vagy 84/310-793
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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...

30 éves városok:  
Fonyód, Tab

 ■ Fonyódon már meg-
kezdődött, Tabon márci-
us 15-én kezdődik a 30 
évvel ezelőtti várossá 
avatásra emlékező prog-
ramsorozat.

Fonyódon Varga István 
könyvtáros, helytörténész ar-
ra emlékeztetett: az 1890-es 
évek elején eldöntötték az ér-
dekelt felek, hogy a Kaposvárt 
a Balatonnal összekötő vasúti 
vonal végpontja nem Boglár 
és Lelle, hanem Fonyód lesz. 
Az 1896 nyarán átadott helyi-
érdekű vasútvonal elindította 
Fonyódot egy olyan fejlődési 

szakaszon, amelynek fontos 
állomása – sőt, következmé-
nye – volt például a fürdőkul-
túra kibontakozása mellett az, 
hogy 1950-ben Fonyód lett a 
járási központ székhelye és 
1961-ben ide került a térség 
gimnáziuma.

Fonyód különleges látvá-
nyosság építését tervezi: a Ba-
latoni Szél szobornál levegőbe 
kinyúló, üveg aljzatú kilátóét 
– adta hírül a város honlapja.

Tabon március 15-én töb-
bek között ünnepi képviselő-
testületi ülés lesz és kiállítás 
is felidézi az elmúlt 30 évet a 
művelődési központban. F. I.

Együtt fut Balaton-
szabadi, Siójut és Ádánd

 ■ Cél a siómarosi Kos-
suth-szobor. Március 15-
én együtt fut Balatonsza-
badi, Siójut és Ádánd.

A világon elsőként a sió-
marosiak állítottak köztéri 
szobrot Kossuth Lajosnak, 
1894. július 1-jén. Szokó Ist-
ván református lelkész és Fá-
bián József tanító szervezte 
e nemes tettet; olyan időben, 
amikor egy éves átlagfizetés 
körülbelül 300 forintra rú-
gott, 642 forintot gyűjtöttek 

össze példás gyorsasággal. 
Kiss György tervezte meg a 
nyolcvan centiméter magas 
mellszobrot, amelyet Geren-
day Béla készített el. Mindösz-
sze három hónappal Kossuth 
temetését követően már fel is 
avatták.

Idén negyedszer fut együtt 
Balatonszabadi (ma e falu ré-
sze Siómaros), Ádánd és Si-
ójut, ezúttal is március 15-
én. Gyülekező 10 órakor az 
ádándi művelődési ház előtt, 

indulás 11-kor, cél a szobor. 
Kilométerenként pihenőpon-
tok segítik a futókat a Talp-
ra magyar-váltófutáson; nem 
versenyről van szó, regisztrá-
ciót követően az együtt futás-
hoz bárki csatlakozhat. Min-
den résztvevő érmet kap, az 
induláshoz és vissza busz 
szállítja a sportolni vágyókat.

Minden településen lesz 
március 15-i megemlékezés, 
Siófokon 10 órakor kezdődik 
a városi ünnepség. F. I.

GRÁNITSZIGET

Telepünkre új gránit szín érkezett  

BROWN GALAXY 
március 29-ig BEVEZETÔ ÁRON 

megrendelhetô! 

SIÓFOK, VAK B. U. 32. 
(TESCO - val szemben a kis Agip kút mellett) 

Balatonszemes, Nagy I. u. 56. 
Mûhely-Telephely: Balatonlelle, Ipartelepi út 27. 

Nyitva: H-P: 9-1700 h • Szo-Vas: Zárva  
Tel: +36/70/2999-888, +36/20/318-9877 

E-mail: granitsziget@gmail.com • www.granitsziget.hu
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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 14-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)

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 

Ipari park új 
körforgalommal

 ■ Ipari parknak alkal-
mas területet alakítanak 
ki Siófok és Ságvár kö-
zött, a repülőtérrel átel-
lenben, többek között új 
körforgalommal.

A terület mintegy 8,5 hektá-
ros, és benépesülése után regi-
onális, valamint országos gaz-
daságélénkítő hatása is lesz. 
A 660 millió forintos beruhá-
zás részeként kiépül az ipari 

park infrastruktúrája (gáz, víz, 
csatorna, távközlés, stb.), az új 
utak egy új körforgalommal, és 
épül egy kétegységes csarnok 
is. A megújuló, zöld energiákat 
is hasznosítják a területen, s 
a park hosszú távon munka-
helyeket teremt majd a térség 
számára. Fekvése az autópá-
lya közelsége miatt is kiváló. A 
beruházást 575 millió forinttal 
támogatja az uniós alapú TOP-
program. F. I.

Hogyan ne sárkányosodjunk el?
 ■ Soma Mamagésa volt 

a siófoki Kálmán Imre 
Kulturális Központ vendé-
ge a közelmúltban.

Soma Mamagésa előadómű-
vész, műsorvezető, számos 

sikerkönyv szerzője, és minde-
mellett életszemléleti és spiri-
tuális tanácsadó, aki a Hogyan 
ne sárkányosodjunk el? című 
siófoki előadásán a címben 
szereplő állapot felismerésétől 

a testi-lelki egyensúlyon át a 
női szerepekig számtalan té-
makört körüljárt. A közönség  
– olvasható Siófok város hon-
lapján – egyaránt választ kap-
hatott arra, hogy mit tegyen 
az önmagában megbúvó sár-
kány, illetve a környezetében 
élő sárkányok ellen. Az érdek-
lődők kérdései kapcsán előtér-
be kerültek a férfi sárkányok, 
azaz a zsarnokok, valamint a 
munkahelyi negatív, szurká-
lódó típusú kollégák és kollé-
ganők esetei. Soma előadása 
után dedikálással várta a sió-
foki közönséget, s kötetlen be-
szélgetésre is sor kerülhetett 
az előadóművésszel. F. I.

Siófok KC: közel a kupadöntő
 ■ Elődöntőbe jutott a 

Siófok KC a női kézilabda 
EHF Kupában, e közben a 
siófoki futballcsapat alul-
maradt a sokak által várt 
somogyi rangadón.

 A nemzetközi hadszínté-
ren még nem ért el eredményt 
siófoki kézilabda-csapat, úgy-
hogy már azzal is sporttörté-
nelmet írtak, hogy az elmúlt 
hétvégén bejutottak az EHF 
Kupában a legjobb négy közé. 
A norvég edző, Tor Edvar Mo-
en tanítványai hét góllal ver-
ték idegenben norvég ellenfe-
lüket, majd a visszavágót egy 
góllal nyerték meg (32-31) a 
Kiss Szilárd Sportcsarnokban. 
A döntőbe jutásért a dán Vi-
borggal játszanak áprilisban.

Somogy megyei derbi volt a 
labdarúgó NB II-ben a hétvé-
gén, ott már kevesebb siófoki 
sikerrel. A bajnoki tabella 3. 
helyén álló Kaposvári Rákóczi 
2-0-ra legyőzte a hátulról ne-
gyedik balatoni fiúkat. Dicsé-
retet a siófoki B-közép érde-
mel, melynek tagjai igencsak 

kitettek magukért; végig ha-
talmas hangerővel biztatták 
a hazai csapatot, görögtüzez-
tek, füstbombáztak, hatalmas 
drapériákat készítettek, régi 
idők futballhangulatát csem-
pészték vissza egy meccsnyi 
időre a siófoki stadionba. 
 F. I.
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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

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

VIZES FALAK 
SZIGETELÉSE
Családi házak, 

templomok 
PE-lemezzel, 

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

FALSZIGETELÉS

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. 

AUTÓMENTÉS

SZÁLLÍTÁSKLÍMA

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. 03.01-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

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

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

CSEMPEBÁZIS- 
Megálmodta?  

Mi megvalósítjuk!

BURKOLATOK SZÉLES ÁLASZTÉKBAN!

BURKOLÓANYAGOK

SZOLGÁLTATÁSAINK:
• személy- és kisteherautó javítás  

• általános karbantartás 
• műszaki vizsgára felkészítés • vizsgáztatás  

• kipufogó javítás • szélvédőcsere 
 • számítógépes motordiagnosztika

• oszcilloszkópos diagnosztika
• hibakód olvasás, törlés

 GŐZ LÁSZLÓ  
AUTÓSZERELŐ MESTER

Siófok Wesselényi u. 86. 
(volt Halász Autóház)

Nyitvatartás: h-p: 8-17 h Szo: 8-12 h  
Tel.: 06-30/607-6500 • goz.laszlo81@gmail.com

AUTÓSZERELŐ

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
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MAMMOGRÁFIÁS SZŰRŐVIZSGÁLAT A SIÓFOKI HÖLGYEKNEK!
Várjuk a 45 és 65 év közötti siófoki nők jelentkezését a soron következő 

mammográfiás szűrővizsgálatra.
A vizsgálatot a kaposvári Kórház Mammográfiás Szűrőcentruma végzi.

Időpontok: 2019. március 22. 25. 26., április 01. 02. és 05.
A szűrésre történő utazáshoz Siófok Város Önkormányzata autóbuszt biztosít.

Jelentkezés és további információ a 84/519-320 telefonszámon.
SJH Siófoki Népegészségügyi Osztály
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A nyertesek között kisorsolásra kerül  
3 db 5.000 Ft értékű Liqui-Moly autóápolási  
vagy üzemanyagrendszer tisztítási adalék 

Beküldési határidő: 2019. március 26. Cím: Szuperinfó szerkesztőség, Siófok, Kele u. 5. 
Megfejtését e-mailen is elküldheti a siofok.szuperinfo@gmail.com címre, valamint SMS-en 06-30/218-9962. 

A megfejtés mellé nevét és lakcímét is küldje el! A nyertesek nevét március 29-i számunkban közöljük.

Siófok - Kiliti, Papfődi u. 1. • Tel.: 06 84/519-219 
E-mail: szerviz@auto-doktor.hu • Web: www.auto-doktor.hu

Szakszerűbb és teljeskörűbb szolgáltatásaink:
1. BOSCH INJEKTORVIZSGÁLÓ

• Pontos és teljesen automatizált injektorvizsgálat  
• Nyomtatott jegyzőkönyv 1 napon belüli eredmény

2. GEAR TRONIC AUTOMATAVÁLTÓ- 
OLAJCSERÉLŐ BERENDEZÉS
• A szeparált olajcsere folyamat miatt  

a friss és régi olaj keveredése elkerülhető.
• Közel 100 %-os tisztaságú folyadékcsere egy folyamatban

3. JET CLEAN TRONIC ÜZEMANYAG ÉS 
 SZÍVÓRENDSZER TISZTÍTÓ BERENDEZÉS

• Megszünteti a motor rendellenességeit mint pl:
• GYENGÜLŐ TELJESÍTMÉNY • ÉGÉSKIMARADÁS  

• EGYENETLEN JÁRÁS • RÁNGATÁS • MAGASABB FOGYASZTÁS 
• ROSSZ EMISSZIÓ-ÉRTÉKEK  

LEÉRTÉKELT 
MŰSZAKI

I. ÉS II. OSZTÁLYÚ ÚJ HÁZTARTÁSI 
KÉSZÜLÉKEK GARANCIÁVAL
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Siófok, Fő u. 142. • Tel.: 06/70/774-7227 • Nyitva:  H-P.: 9-18 h, Szo.: 9-13 h. 

• KISGÉPEK
• MOSÓGÉPEK
• HŰTŐSZEKRÉNYEK
• FAGYASZTÓK
•  OLAJRADIÁTOROK, 

FŰTÉS-RÁSEGÍTŐK!
• SZÁRÍTÓGÉPEK
-  Siófokon ingyenes házhoz szállítás 
- Széles áruválaszték 300 m2-en
-  Kedvező áruhitel lehetőség,  

vegye meg részletre
-  Lecserélendő készülékét 

díjmentesen elszállítjuk!

SPÓROLJON 

új készülékén most akár  

• 5.000 Ft • 10.000 Ft  

• 15.000 Ft • 20.000 Ft-ot!

KIBŐVÜLT HÁZTARTÁSI 
KISGÉPVÁLASZTÉKKAL, 

PORSZÍVÓ PORZSÁKOKKAL 
VÁRJUK KEDVES 
VÁSÁRLÓINKAT!
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Tudta, hogy milyen fontos:
- a légkamrák száma,
- a profil vastagsága?
- az üvegréteg kialakítása?
Mindezt kedvező áron!

Szép Ablak Kft.
Telephely: Lepsény, Fő u. 31/c

E-mail: ablakszep@gmail.com • www.muanyagablakajto2012.5mp.eu
Tel/Fax: 22/585-081  Mobil: 20/9772-914, 20/3593417

REDŐNYÖK, SZÚNYOGHÁLÓK,  
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, TÉLIKERTEK

ÁRAJÁNLATKÉRÉS: 06-20/359-3417

A MINŐSÉG 
GARANCIA!

ÖN ELÉGEDETT ABLAKAIVAL?

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!
2019.03.14-től 03.31-ig.

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

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

Oliszig Tetőszigetelés
Pala-és lapostetők 

bitumenes szigetelése

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

Fordítás / Tolmácsolás akár 24 órán belül
Fordítás: üzleti, jogi, mûszaki, orvosi és egyéb szakszövegek  
hivatalos és magán célra - anyanyelvi lektorálás
Tolmácsolás: általános, szaknyelvi - kísérô, követô, szinkron
Siófok Katedra Nyelviskola • Tel: +36 30 993 7881

DRIVER OPTIKA
SZEMORVOSI  
VIZSGÁLAT  

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

Érvényesség ideje 2019.03.13-től 03.29-ig.

Tükrözôdéscsökkentô  
felületkezelés  

a tökéletes átlátszóságért  

most 30% 
 KEDVEZMÉNNYEL.

       

Vigyázz! Kész! Suli! 

    Kipróbálhatod, milyen iskolásnak lenni!       
1000-1015 tájékoztató 
1015-1100  3 próba: 

 Alkoss! (kézműveskedés) 
 Láss! (iskolabejárás) 
 Fuss! (játék a tornacsarnokban – hozd magaddal a tornacipődet!) 

 

Kérjük, hogy megjelenési szándékodat – a várható létszám miatt – jelezzétek! 

+36 30/700—91-69        drfaust8656@gmail.com 

www.drfaust.hu 
 

 Gyere, vár a nagyberényi suli! 
 (Nagyberény, Óvoda út. 3.) 

 

Szeretnénk, ha Te is iskolánk tanulója lennél, ezért szeretettel várunk Szüleiddel 
2019. március 23-án 10 órakor 

a Nagyberényi Dr. Faust Miklós Általános Iskolába! 
 

       

Vigyázz! Kész! Suli! 

    Kipróbálhatod, milyen iskolásnak lenni!       
1000-1015 tájékoztató 
1015-1100  3 próba: 

 Alkoss! (kézműveskedés) 
 Láss! (iskolabejárás) 
 Fuss! (játék a tornacsarnokban – hozd magaddal a tornacipődet!) 

 

Kérjük, hogy megjelenési szándékodat – a várható létszám miatt – jelezzétek! 

+36 30/700—91-69        drfaust8656@gmail.com 

www.drfaust.hu 
 

 Gyere, vár a nagyberényi suli! 
 (Nagyberény, Óvoda út. 3.) 

 

Szeretnénk, ha Te is iskolánk tanulója lennél, ezért szeretettel várunk Szüleiddel 
2019. március 23-án 10 órakor 

a Nagyberényi Dr. Faust Miklós Általános Iskolába! 
 

Vigyázz! Kész! Suli!
Szeretnénk, ha Te is iskolánk tanulója lennél,  

ezért szeretettel várunk Szüleiddel  
2019. március 23-án 10 órakor  

a Nagyberényi Dr. Faust Miklós Általános Iskolába!
Kipróbálhatod, milyen iskolásnak lenni!  

10:00-10:15 tájékoztató • 10:15-11:00 3 próba: 
Alkoss! (kézműveskedés) Láss! (iskolabejárás)

Fuss! (játék a tornacsarnokban  
- hozd magaddal a tornacipődet!)

Kérjük, hogy megjelenési szándékodat  
- a várható létszám miatt - jelezzétek! 

+36 30/700-9169 • drfaust8656@gmail.com

www.drfaust.hu 
Gyere, vár a nagyberényi suli!  

Nagyberény, Óvoda út 3. 
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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

2
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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

Hotel Yacht**** 
Wellness & Business 

szezonális állásra keresünk 

FELSZOLGÁLÓ és 
SZOBALÁNY

kollégákat.
Szállást korlátozott  

számban biztosítunk.
Fényképes  

önéletrajzot az alábbi  
e-mail címre várjuk:

fom@hotel-yacht.hu

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

ÁLLÁSHIRDETÉS 
a Szuperinfó országos hálózatán keresztül 

az ország bármely pontjára!

Tudta Ön, hogy itt helyben,  
a Szuperinfó irodáján keresztül,  

az ország 54 másik Szuperinfó lapjába is 
feladhatja hirdetését?

MUNKAERŐHIÁNYA VAN? 
Hirdessen célzottan a Szuperinfó országos 

laphálózatában! 

E-mail: siofok@szuperinfo.hu

ÉVES ÁLLÁSLEHETOSÉG
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A MÁV-START Zrt. 
VEZETŐ JEGYVIZSGÁLÓ 

munkatársat keres
Siófok, Fonyód telephelyekre.

Felvilágosítás kérhető: 
Szűcs Beatrix; 

telefonszám: 06-1/515-1961

Várjuk jelentkezését weboldalunkon 
www.mavcsoport.hu/karrier

JELENTKEZÉS MÓDJA: 
Amennyiben felkeltettük érdeklődésedet, önéletrajzodat 

a www.spar.hu oldalon a Karrier menüpont alatt töltheted fel 
adatbázisunkba vagy elküldheted a pozíció megjelölésével a 

karrier@spar.hu email címre.
Ön a pályázati anyagának hirdetésre történő megküldésével hozzájárul ahhoz, 

hogy személyes adatait a Spar Magyarország Kft. a kiválasztási folyamat során és azt 
követően hat hónapig munkaerő-kiválasztási célból kezelje.

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 28 éve van jelen a magyar élelmi-
szer-kereskedelmi piacon, és ez alatt az idő alatt Magyarország egyik megha-
tározó, országos élelmiszer és napi cikk kereskedelmi láncává vált. Az ország 
egyik vezető kiskereskedelmi láncaként a SPAR sikerének egyik kulcsa a dol-
gozóiban rejlik, akiknek szociális biztonságot, versenyképes jövedelmet, szín-
vonalas munkakörülményeket nyújt lelkiismeretes munkájuk elismeréseként.

Számos új fejlesztésen dolgozunk, ezért keresünk új 
kollégákat Szántódon lévő SPAR üzletünkbe  

az alábbi pozícióban:

BOLTVEZETŐ-HELYETTES

Munkatársaink visszajelzései alapján:
•  azonnali, bejelentett hosszú távú munkalehetőséget biztosítunk egy stabil 

hátterű, valódi értékeket teremtő családi vállalkozásban, 
•  átfogó betanulási programmal várjuk az új belépőket, 
•  változatos feladatokkal, folyamatos szakmai fejlődéssel, előrelépési lehetőség-

gel családias, támogató munkahelyi légkörben dolgozunk, 
•  az alapjövedelmen kívül számos béren kívüli juttatást adunk.

Munkavégzés helye: Szántód

Csatlakozz hozzánk, ha:
• bolti munkafolyamatok megszer-

vezése
• árugazdálkodási feladatok ellátása
• munkavégzés, pénzkezelés 

felügyelete
• munkatársak szakmai képzésének, 

oktatásának biztosítása
• műszakbeosztás tervezése, 

szervezése
• tűz- és munkavédelmi szabá-

lyok megismerése, betartása és 
betartatása

• HACCP előírások megismerése, 
betartása és betartatása

• állandó, udvarias kapcsolattartás a 
vevőkkel

Elvárások:
• kereskedelmi végzettséggel rendel-

kezel és/vagy a kereskedelem terüle-
tén vezetői tapasztalatot szereztél

• felhasználói szintű számítógépes 
ismerettel rendelkezel

• lelkes, pozitív, fejlődni vágyó szemé-
lyiség vagy

• megbízhatóan, lendületes végzed a 
rád bízott feladatokat

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.

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.

Felnőtt és nyugdíjas 
munkavállalókat 

keresünk 
Balatonszemesre: 

TAKARÍTÓ 
munkakörbe

További információért  
keressen minket nyugdíjasként:  

06-20/576-0222-es, 
felnőttként  

06-20/406-6989-es 
telefonszámon, vagy a  

Siófok, Dózsa György 
utca 1/4-es szám alatti 

irodánkban

"C", "E" kategóriás 
jogosítvánnyal 

rendelkező  
NEMZETKÖZI  

FUVAROZÁSRA 

SOFŐRÖKET  
keresünk. (tartály) 

06/30/961-9606

ÉVES ÁLLÁSLEHETOSÉG



12 2019. március 14.ÁLLÁSBÖRZE

Munkavégzés helye: 
Siófok és környéke

Jelentkezés 
Karrier.provident.hu

* 2018-ban a teljes munkaidős Kereskedelmi Munkatársaink  
adatai alapján. 

•  Átlagosan havi bruttó  
390.000 Ft*-ot, melynek több  
mint a fele fix alapbér,

•  Céges mobiltelefont,
•  Üzemanyag térítést.

Amit mi nyújtunk:
•  Teljes vagy részmunkaidőt,
•  Profi értékesítői csapatot,
•  Kötetlen munkarendet,
•  Pénzügyi termékek értékesítését,
•  Önálló és csapatmunkát,

A Provident Pénzügyi Zrt. 

Értékesítési 
munkatársakat
keres

Munkalehetőség 
Siófokon 

gépkezelő-
operátor 

munkakörben, 

2 műszakban!
Amit kínálunk:
-  Ingyenes céges buszjárat  

(Az érintett településekről 
érdeklődjön telefonon!)

- Béren kívüli juttatás
- Versenyképes fizetés
- 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.

26
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89
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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

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.

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

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.

KERTFENNTARTÁSHOZ,  
KERÉPÍTÉSHEZ  

Siófok környéki férfi  
vagy nő munkatársat

keresek. 
Előny a B-tipusú 

 jogosítvány, jártasság  
a kerti munkában, gépek

használatában.
Bejelentett éves állás.

Jelentkezni rövid  
önéletrajzzal a

kertepitessiofok@gmail.com 
címre vagy hívja a

06/30/494-6744-es  
számot. 
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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.

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

Balatonszemesi Wellness Hotel Szindbád  
az alábbi pozíciókba keres kollégákat:

UDVAROS, SZOBAASSZONY 
ÉS KONYHAI KISEGÍTŐ

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

A siófoki Mala Garden 
étterem talpraesett,  
új munkatársat keres  

KONYHAI KISEGÍTŐ 
munkakörbe!

A jelentkezéshez szükséges  
fényképes önéletrajzát az alábbi e-mail címre várjuk:  

manager@malagarden.hu

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

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 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

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

Keresse városunk és a környék legforgalmasabb csomópontjain, 
kereskedelmi helyein, illetve ügyfélszolgálati irodáinkban!

MEGJELENT A 
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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 építőipari cég keres éves állásra 

kőművest és segédmunkást. Jogosít-

vány előny. 06/20/292-7820

25 éve úszómedencék kivitelezésé-
vel foglalkozó vállalkozás keres 
kollégát medencék csövezésére 
(PVC csövekkel), gépészeti szere-
lésre, valamint üzemeltetési, kar-
bantartási és szervíz feladatokra. 
Előny: uszodatechnikai, vízgépé-
szeti, csőszerelői gyakorlat illetve 
villanyszerelői és vízszerelői vég-
zettség illetve jogosítvány. Jelent-
kezni fényképes önéletrajzzal a 
medence@karolyikert.hu címen.

Hajóbüfébe keresünk fő-és mellékállás-

ba munkatársakat Siófokon, Balaton-

földváron, Balatonlellén, Balatonboglá-

ron és Fonyódon. 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

Zamárdi felső kertcentrumba azonalli 

kezdéssel kertész, vagy kertészethez 

értő kollégát keresünk akár részmunka-

időbe is. Tel.: 30/212-9426

Éves állásra konyhai kisegítőt keresünk. 

Érdeklődni személyesen a Roxy Étterem-

ben.

Kőművest és burkolót keresek éves ál-

lásra, Siófok és környékbeli munkákra, 

azonnali kezdéssel. 06/30/300-3611

Balatonszemesi Gesztenyés Abc-be el-

adót felveszünk. Érdeklődni telefonon 

Molnár Gábor +36702203968

Kőművest, és segédmunkást keresek 

azonnali kezdéssel Balaton környéki 

munkákra. Tel.: 0630/713-5186

Zamárdiba éves állásra keresünk mun-

katársakat, szakács, pincér, pultos, bolti 

eladó, éttermi takarító, konyhai kisegítő 

munkakörökre. Szállást nem biztosítunk. 

Tel.: 06/30/487-8299

Chef Étterem szakácsot, konyhai kisegí-

tőt és pultost keres éves állásra. 

06/30/9465-517

Balatonszárszóra pultost keresünk 

kocsmai vendéglátáshoz májusi mun-

kakezdéssel. Ha a hirdetés felkeltette 

az érdeklődését kérem hívjon: 

0620/4363-798, Nagy Vivien ev

Siófok körzetében dolgozó cég prémium 

kertfenntartáshoz keres munkájára igé-

nyes, jó munkabírású, terhelhető mun-

katársat, B-típusú jogsival. Tel.: 

06305520749

Varrónőt keresünk siófoki varrodába 

éves állásra. Jelentkezni az info@ 

uleshuzat.hu címen vagy személyesen a 

Wesselényi u. 83. szám alatt. Tel: 

06/30/98-99-802

Élelmiszer nagykereskedelmi cég Siófo-

ki telephelyére raktáros-áru összekészí-

tő munkatársat keres éves állásra, heti 5 

napos munkarendben. Jelentkezni a 

30/526-7135 telefonszámon H-P: 8-16 

óra között

Balatonszárszón, éven át működő 

Wellness Hotel keres szakmai gya-

korlattal rendelkező recepcióst, 

felszolgálót, takarítónőt, valamint 

marketingest / értékesítőt  

éves állásra. Fényképes önéletraj-

zokat, korábbi referenciák  

megjelölésével várunk:  

bodizoltan7@hotelketkorona.hu

Zamárdi üdülőbe azonnali belépéssel 

szakácsot, takarítónőt, lehet nyugdíjas is 

felveszünk. 06/20/353-4493

Sírkőmunkára, temetői munkára 

segédmunkást keresünk. Kiemelt 

fizetés, a B kategóriás jogosítvány 

előny. 0630/936-6090, 0684/ 313-

678

Élelmiszer nagykereskedelmi cég Siófo-

ki telephelyére kereskedelmi asszisz-

tenst keres éves állásra, középfokú vég-

zettséggel, magabiztos számítógépes 

tudással, heti 5napos munkarendben. 

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal,  

fizetési igény megjelölésével:  

ertekesites@sendex.hu

CNC-gépkezelőket, karbantartó 
géplakatosokat keresünk sárvári 
munkahelyre, autóipari alkatrésze-
ket gyártó partnerünkhöz. Hosszú-
távú munkalehetőség, kiemelten 
magas bérezéssel (Nettó: 1.600 Ft 
órabér), 50 km-es körzetből 100%-
os utazási költségtérítés, távolabb-
ról érkező kollégáknak igényes díj-
mentes szállás biztosított. 
06-70/527-2554, femmunka.eu@
gmail.com (Cor-TexEuro Kft.)

Siófokon a Petőfi sétányon található ét-
terem szakácsot, felszolgálót, konyhai 
kisegítőt, takarítónőt 4 órában felvesz. 
06/30/226-9309

INGATLAN

Eladna, venne? Levesszük válláról az 
eladás, 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)

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

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

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 
fürdőszobával munkások részére napi 
1.500 Ft/fő/éjtől. 06/70/703-8097

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

Siófokon 52 m2-es üzlethelyiség kiadó. 
Elérhetőség:30/5660180

Albérleti szoba 1 főnek kiadó. 
0630/3850-722

Dunaújvárosi, kétszobás, földszinti tég-
lalakásunkat Siófok környéki lakóingat-
lanra cserélnénk. 06/30/641-3680

Siófok, Kálmán Imre sétány frekventált 
részén nagyon jó adottságokkal rendel-
kező kb. 30m2-es üzlet, előtte ingyene-
sen használható területtel kiadó, esetleg 
eladó. 06/30/267-8017, 06/30/630-
1219

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

Siófok -Kilitin közműves építési telkek 
eladók. Tel.: 0670/433-3957

Enyingi szőlőhegyen szőlőskert gyü-
mölcsfákkal, présházzal, pincével eladó. 
Irányár: 990.000Ft. 70/7757-208.

ÁLLÁST KERES

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

Épületgépész technikus végzettséggel, 
"B"kat jogosítvánnyal, targoncavezetői 
engedéllyel, csoportvezetői és kereske-
delmi tapasztalattal munkát keresek. 
Tel.: 0630/384-4082

ÁLLÁST KÍNÁL

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

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

30-éve működő cég kőművest, segéd-
munkást keres, éves állásra, bejelentve, 
magas bérezéssel! Járat biztosítva Me-
zőszentgyörgy-Siófok között. 06-30-
9270-317

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

Balatonvilágos környéki munkára kere-
sek segédmunkást. Bérezés megegye-
zés szerint. Tel.:0630/934-8185

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

Önállóan dolgozni tudó ács szakmun-
kást keresek hosszú távra csapatbővítés 
céljából. Segédmunkások jelentkezését 
is várom. Tel.:06-30/569 6901 vagy 
shollosi@freemail.hu

Kőművest felvesz, építőipari kft., biztos 
megélhetés, fejlődési lehetőség, jó csa-
patszellem. Tel.: 0630/4194-677

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

Burkolót keresek siófoki családi házunk 
burkolására. Fizetés 22.000 Ft/nap. 
06/70/427-1171

Szezonálisan működő siófoki szálloda 
nappali és éjszakai recepcióst keres. 
b a r b a r a @ h o t e l c a r p e d i e m . h u 
06/70/320-6437

Szezonális időszakra (júni 1.-aug. 31.) 
keresünk szántódi Balaton-parti büfénk-
be kommunikatív, megbízható munka-
társakat. Nyelvtudás, vendéglátós múlt 
előny. Amit kínálunk nettó 1.000 Ft-os 
órabér, bejelentett munkaviszony, ingye-
nes étkezés. Nyugdíjasok jelentkezését 
is várjuk! 06/30/461-9679

Hotel Korona Siófok szakács és konyha-
főnök kollégát keres szezonra, májustól. 
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
hotelkorona1@gmail.com címen, vagy 
06/30/218-7676

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

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

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

Zamárdi SZGYF Üdülőbe takarító mun-
kakörbe munkatársak jelentkezésére 
számítunk. Tel.: 0620/3693914

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

Léda Cukrászda Balatonszárszó munka-
társakat keres felszolgáló, pultos mun-
kakörbe márciusi kezdéssel. 
Tel.:30/6320052 darabka@citromail.hu 
Érd. a délutáni órákban!

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

„Küzdöttél, de már nem lehet, Csend ölel át és szeretet. 
Csak az hal meg, kit felednek,  

Örökké él, kit igazán szeretnek.”

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy 

CZIBERE LÁSZLÓ  
életének 49. évében elhunyt.  

Szeretett halottunkat 2019.03.14-én,  
12.30-kor helyezzük örök nyugalomra a balatonszárszói temetőben.

Gyászoló felesége, lánya és fia

Fájdalommal tudatjuk, hogy  

DR. VAJDA JENŐNÉ  
szül.: Németh Terézia 77. életévében elhunyt. 

Hamvait 2019. március 23-án, szombaton,  
14 órakor az enyingi Római Katolikus templomban  

helyezzük örök nyugalomra.  
Kérjük, kegyeletét egy szál virággal rója le.

Gyászoló családja



APRÓHIRDETÉSEK
Siófokon a belvárosban első emeleti 60 

m2-es lakás kiadó. 100.000 Ft/hó+rezsi. 

06/30/226-9309

Siófok belvárosi 70 nm lakás eladó. 

06/20/468-1495

Siófokon, a Széchenyi utcában 20 m2-

es üzlethelyiség eladó. 06/30/9861-531

Siófokon Szépvölgyi utcában, 88m2-es, 

kétszintes, téglalakás, garázzsal eladó! 

06-20-4645-212

Kiadó Siófokon hosszú távra 1,5 szobás 

3. emeleti, bútorozott téglalakás 2 fő ré-

szére. 120.000 Ft/hó+rezsi 1 havi kau-

ció. 06/70/279-2788

Kőröshegy határán családi ház eladó 70 

m2, telek 900 m2, irányár: 22 millió. 

06/30/751-1036

Székesfehérvártól 4km-re (Emmaró-

zán) lakható családi ház, állandó lakcím-

mel eladó. Tel:06-20/341-5653

Kiadó! Siófok központjában 75 m2-es 

üzlet áprilistól Tel.: 30/581-5353

Büfé kiadó Balatonföldvár idegenforgal-

mi központjában, partközelben. 

06/20/3799-998

JÁRMŰ 

Készpénzért autóját, teherautóját meg-

vásároljuk, állapottól függetlenül. Ház-

hoz megyünk! Tel.: +36-70/669-7777

Használt, idős, roncs autó felvásár-

lás Hivatalosan! 06307337753

Használt, idős gépkocsik adásvétele 

készpénzben. 06/30/9065-270

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

Készpénzért bármilyen utánfutóját, la-

kókocsiját, autóját, büfékocsiját megvá-

sárolom. 70/424-7820.

EGYÉB

Redőny, reluxa készítése, javítása. 

Szappanos T.:06/84/320-797, 

06/30/907-6454

Redőny javítás. Tel.: 06/20/336-0391

Mozgó MÉH házhoz megy! Legmaga-

sabb áron felvásárol: vashulladék, vasle-

mez, akkumulátor, egyéb fémhulladékot. 

06/30/367-6206

Szemét és építési hulladék elszállítás, 

reális áron. 06/30/367-6206

Akác aprított tűzifa 55.000/teherautó 

(3,41 m3, 16.129 Ft/m3), platóméret: 

3,1x2,2x0,5m. Tel.: 30/55-90-779 

AA0194363

Cser, tölgy aprított tűzifa 53.500/teher-

autó (3,41 m3, 15.689 Ft/m3), platómé-

ret: 3,1x2,2x0,5m. Tel.: 30/55-90-779 

AA0194363

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 
vásárolnék okmányok nélkül is./Hódgép, 
Agrogép, Szentendrei eb/
Tel:06305883687

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

Szentmárton tűzifa, cser aprított 
3450FT/q, akác aprított 3800Ft/q. Ki-
szállítás ingyenes! 06-30-552-4352, 
AA6251240

Gázpalackot vásárolnék /oxigén, aceti-
lén, PB, stb./ Tel.: 06-20/259-8656

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

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

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

Előnevelt csirke szállítással! Sárga 
420Ft, Master-kendemagos 425Ft, Hús-
fehér 465Ft. 06/20/9391-895, 
06/20/5494-822

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

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

Ságváron 1500m2 főlőföld 100 tőke 
szőlővel, pincével eladó. Tel.: 0630/495-
4721

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

Szőlőoltványok nagy választékban 
Balatonvilágoson Erdősor u. 2. Tel.: 
0620/941-5434 

Malacok eladók Enyingen, 30 db. Érdek-
lődni: 06/30/318-0211

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

Ház kiürítése, takarítása pincétől padlá-
sig. Építési törmelék, sitt elszállítása. 
Ingyenes helyszíni felmérés. 06/30/178-
9199 06/30/276-7036

Vállalunk, lomtalanítást, épületek 
bontását, udvartakarítást, sit szállí-
tást. Tel.:30/330-6859

Vállaljuk házak bontását, takarítását, 
sitt elszállítást. Megbízható emberek, 
korrekt árak. 06/20/511-5910 
06/70/626-8682

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

Száraz, kemény tűzifa eladó akác, 
bükk, cser 16500ft/m3. Garantált 
mennyiség. 20km körzeten belül 
ingyenes kiszállítás. Tel.: 0630/923-
7304

Kivágásra ítélt tujákat vennék. 
06/70/633-9003

Dunnákat, párnákat 26.000 Ft/kg-ig, 

hagyatékot vásárolok. Lomtalanítást vál-

lalunk. 06-30/710-6103

Eladó 4 db 185/60R15 hankook nyári 

gumi. Irányár: 32.000 Ft. 06/20/551-

4403

Régi bútorokat, dísztárgyakat, Herendit/

Zsolnayt, festményeket, ezüst tárgyakat, 

hagyatékot vásárolok. Tel.:06-70/388-

1389.

Őszibarack szakcsoport eladó. Tel.: 

0630/244-1237

12db körbála széna eladó. Tel.: 

0630/602-6394

Lomtalanítást rakodással vállalunk. 

06/30/413-5993

Szegélylécek (ajtószegély, pipaléc, 

saroklécek, háromszögléc,képkeretléc, 

parkettaszegély, sima lécek...) ,Akác 

küszöbök, korlátkapaszkodók, desz-

kák, stafnik. Horganyzott szegek, fa-

csavarok, faragasztók, szilikonok, csi-

szolóanyagok. Varga Barkácsbolt, 

Siófok, Honvéd u.78. Tel.: 0670/336-

3883.

Kiskocka szalmabála, szénabála, kör-

bála, kecsketej, kecskesajt, kecsketer-

mékek. boroshordók(200L), 10 hónapos 

bikák eladók. 0670/2875-441

Szántást, rotálást vállalok kiskertek-

ben. Telefon: 06/20/9231-242

Eladó 1000ft-ért 1db két ajtós akasztós 

szekrény + előszoba fal cipős szekrény-

nyel. Tel.: 0630/3458651

Tűzifa aprított akác 18e.Ft/m3, ve-

gyes 13e.Ft/m3, tavalyi vágású 

azonnali ingyenes kiszállítással. 

Garantált mennyiség! 06-30-431-

7530; AA6225432

Száraz tűzifa kedvezmény azonnali in-

gyenes kiszállítással a hét minden nap-

ján. Garantált mennyiség! 06-30-915-

8824, AA6225432

SZOLGÁLTATÁS

TV-javítás garanciával, Siófok és kör-

nyéke Tímár, TV-műszerész. T.:06-

30/2879-206

Redőny javítás. Tel.: 06/20/336-0391

Duguláselhárítás, akciós áron, legol-

csóbban! Garanciával, bontás nélkül! 

Bármikor hívható! Tel.: 06/20/455-9397

Duguláselhárítás, vízszerelés. Csőka-

merázás, WOMA Tel.:+3684/323-221, 

+3630/9565-686

Hűtő-, háztartási-gép javítás. Dobár 

06/30/286-5341

Lomtalanítás, teljes lakáskiürítés, pad-

lástól pincéig, lomelszállítás, épületbon-

tás, udvartakarítás. 06/30/581-9798

Fuvarozás, költöztetés bel- és kül-

földre egyaránt, korrekt áron! 06-

20/403-3108 www.kktransz.hu

Költöztetés -fuvarozás az ország egész 

területén, korrekt áron. 06/70/590-7031 

www.siofuvar.hu

Pedikűr-gél lakk, házhoz 

megyek!(számlával) 0630/881-0776

Energetikai tanusítvány, S.O.S, 48 óra 

alatt. 06/30/238-7310

Sziko Kft vállalja egyedi bútorok felmé-

rését és gyártását, igény szerint látvány-

terv készítést. Érdeklődni: Zamárdi, 

Akácfa u.1. vagy Sió Pláza megrendelő-

pontunkon. 84/346-714 vagy 

06309438858.

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

Duguláselhárítás falbontás nélkül 

0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén 

is, garanciával. 06-70/233-0673

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

Kárpitos Bt. T.:06/30/385-0624

Burkolás és ahhoz tartozó kőműves 

munka. T.0620-4565079

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

áron. 06/20/238-6120

Kémény bélelés, felújítás bontás nélkül, 

garanciával. Cserépkályha forgalmazás, 

építés, átrakás.www.szucs.kemenycse-

repkalyha.hu, 06-70/427-0742

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

0670/640-44-85

Ács, tetőfedő, bádogos munkákat vál-

lalok Lindab lemezzel, cserepes le-

mezzel és Tondach cseréppel. Régi 

tető felújítása, lapos tető szigetelés. 

Számlaképesen: Mátyás Európa Hu 

Kft. +36303771758, +36702199107, 

+36202664701

Kútfúrás, kúttisztítás tavaszi akcióban. 

06/30/9293-570

Veszélyes fák kivágását, igazítását vál-

laljuk. 06/30/413-5993

Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyoghá-

lók márciusban 50%-os kedvezmény-

nyel, nyugdíjasoknak +10%. 06-20-

500-8185

Szobafestés, mázolás, tapétázás. T:06-

30/494-2544

Cégünk vállal kerítésépítést, térköve-

zést, hideg-, melegburkolást, gipszkar-

tonozást, festést, egyéb kőműves és la-

katos munkákat.Érd:06-70/416-2409

Fa-műanyag redőnyjavítás készítés, 

valamint szúnyogháló, illetve párká-

nyozás rövid határidővel. T.:06-70-

291-0662

Szobafestést, mázolást, tapétázást, 

homlokzati hőszigetelést, burkolást, ki-

sebb kőműves munkákat vállalunk. 06-

30/725-3627

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

Ácsmunka! Veszélyes fák kivágása! 

Csatorna felrakást és javítást is válla-

lunk! Hívjon bizalommal! 06/70/885-

8251

Kisebb nagyobb épületbontásokat válla-

lok! Hívjon bizalommal! 06/70/885-

8251

Kőműves munkákat, javítást, átalakítást 

vállalok. 06/20/540-3716, 06/30/784-

1782

Kőműves munkák vakolás, hőszigete-

lés, burkolás, betonozás, térkövezés. Ki-

sebb-nagyobb felújítás, javítás. Komplett 

ház építés 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 vál-

lalok! 06/20/237-7443

Vállalunk kertépítést, kertgondo-

zást, automata öntözőrendszer, 

kerti világítás, láthatatlan kutyake-

rítés, robotfűnyíró telepítést. Ér-

deklődni: fenykert@fenykert.eu, 

Tel: 06/20/4116895

T É R K Ő T I S Z T Í T Á S ! ! ! Gyors, ha-

tékony, vegyszer mentes Tel.:70/385-

9900

Villanybojler tisztítás, javítás, csere. 

Tel.:0670/203-8571

Szabadon felhasználható személyi hitel, 

rövid futamidő, kezes és fedezet nélkül. 

Érdeklődni munkanapokon 9-16h-ig. 

Siófok és Balatonvilágos környékéről. 

06/70/774-6201

Szerkezet építést és kőműves munká-

kat vállalunk. Tel.: 0630/713-5186

Kárpitos! Ülő-, fekvő-, still bútorok 

szakszerű javítása. 06/30/904-5809

Festő és kőműves munkát vállalunk. 

Tel.: 0630/632-3659

Teljeskörű külső és belső házfelújítást 

vállalunk. Tel.: 0630/632-3659

Lakossági öntözőkutak kivitelezése, ja-

vítása, szivattyú és öntözőrendszerek 

telepítése. 06/70/6095-838

OKTATÁS

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-

rász, Pincér, Vendéglátásszervező, Ven-

déglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 

Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 

06-70/637-4750. www.minervakft.hu 

(E-000909/2014/A001-A011).
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A Ketodex egy hatékony és gyors  
fájdalomcsillapító, melyet  
enyhe vagy középsúlyos  
fájdalmak, azaz például  
akut mozgásszervi 
 fájdalmak tüneti 
 kezelésére 
 használnak.

Az Espumisan Easy modern 
technológiával gyártott granulátum, 
mely habzásgátló tulajdonságú 
szimetikont tartalmaz.
Az Espumisan Easy a gázok 
felhalmozódásából eredő panaszok 
hatékony enyhítésére, valamint a 
hasfeszülés, a puffadás, a gyomortáji 
nyomás, illetve a fokozott gyomor- 
és bélhangok csökkentésére szolgál.

A Calcium-D-Sandoz pezsgőtabletta 
jelentős mennyiségű kalciumot és  
D3-vitamint tartalmaz.
A D3-vitamin a kalcium és foszfor bélből 
történő felszívódását és a csontokba 
való beépülését könnyíti meg.

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 2019.03.14 - 2019.03.31-ig, ezen belül a készlet erejéig tart.

KETODEX 25 MG 20X:  
2240 Ft helyett 1.640 Ft 82 Ft/db  

Mínusz 600 Ft

DICLAC DOLO GÉL 100G: 

2390 Ft helyett 1890 Ft 18,9 Ft/g  

Mínusz 500 Ft

CALCIUM-D-SANDOZ 20X: 

1990 Ft helyett 1.490 Ft 74, Ft/db 

Mínusz 500 Ft

ESPUMISAN EASY GRAN 14X: 

1990 Ft helyett 1.590 Ft 113,6 Ft/db 

 Mínusz 400 Ft

A Diclac Dolo magas diklofenák hatóanyag-tartalmú 
fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő gél. Izom-  
és ízületi fájdalom esetén célzottan a fájdalom helyén hat.  
Diclac Dolo - Maradjon mozgásban!  
ODIC1305/07.18 
Vény nélkül kapható,  
diklofenák-nátrium  
tartalmú gyógyszer.

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

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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Hivjon most: 06-20/224-1772

Bontás nélkül rövid határidővel! 

Ajtófelújítás!

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

Újra szép lesz akár 1 nap alatt!

Régi ajtók?

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

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

Régi ajtók?
Szinte újat 1 nap alatt!

Hívjon most! 0620 00 00 000

Szinte újat 1 nap alatt!

előtte

peRfekt móR bt. 

www.perfektajto.hu
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Részletekért érdeklődjön üzleteinkben.

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

KLÍMÁK

ÉRTÉKESÍTÉS - BEÜZEMELÉS - GARANCIA
HŰTÉSRE FŰTÉSRE

VASUDVAR ENYINGEN 
VASÁRU - SZERELVÉNY 

- IDOMACÉLOK, CSÖVEK, LEMEZEK, KÖTÔELEMEK, BETONVAS TERMÉKEK.
Víz, villany, fûtés szerelvények, PVC csövek, zárak, drótkerítés.

FESTÉKÁRU NAGY VÁLASZTÉKBAN.  
BEL-, KÜLTÉRI HIDEGBURKOLATOK

TERRANOVA TELJES HÔSZIGETELÔ RENDSZER, SZÍNNEL.
Kiszállítás 30 km-es körzetben.

Enying, Rákóczi u. 38. (Papmajor) • Tel.: 22/572-025 Fax: 22/572-026, 
30/572-4726 • www.ferep.hu • ferep.shoprenter.hu

CSAK, HOGY TUDJÁK!
Értesítjük a kedves régi és új vásárlóinkat, hogy a 
siójuti import használtruha és cipő raktárunkba

NAGYOBB MENNYISÉGŰ TAVASZI 
ÉS NYÁRI LÁBBELI ÉRKEZIK

ami március 23-tól megvásárolható.
Vasárnap is nyitva! • Infó: 06-30/238-6336

Siófok belvárosában  
utcafronti,  

60-80 m2-es  

IRODA- 
HELYISÉGET  
VÁSÁROLNÁNK.

Ajánlatokat az alábbi  
e-mail címen várjuk: 

kovacsszilvi28@gmail.com


